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Hatay delegesi, gündengüne tahrikatını artırmağa başladı ............ 
Büyük Şef, Hatay hadiseleri hakkın
daki ihtisaslarını beyan buyurdular 
Hatay faciası 

Hamdi Nüzhet Çançor 
Hatay meselesi yt ni ve bu defa 

maalesef feci bir dava halinde tekrar 
orta}& çıktı. 

Fvelki gün Hataylı karde~lerimiz 
yeni rt'j imiu tatbikine haolanmalı.: 

\ieeile&ile lıııyram yapacaklardı. Fran· 
eız delt gr siuin "tavşana kıç tazıya 

tut,, kabilinden gütmeğo başladığı iki 
yüzlü Bİ) a et yüzünden bu bayram 
kunlı bir çarpı~ma, daha doğrusu 
kanla boğulmalt istenilen yeni bir 
dava ~eU ni aldı. 

Hatay Türklerinin tabif bir se• 
vin1: tezabüratile yapmak istedikleri 
~enlik ıfi Halchden ı;erirtilen tok viye 
kıt'alarile k.anh bir fei.ilde kirleıiJ. 

ıniş, eadece istikUUini kutlulamd.la 
ıne~~ul olan silahsız Te müdafaa•ız 

kardeşlerimizden dört kiti öldürül· 
ınüş, yirmi küsur kiti de •Atr ıurette 
yaralanmıştır. 

İtıraf edeyim ki Milletler mecli0 

sinin kararından ve hük:ılmetimizle 
l 'ran a ara.ında o kadar tantanalı 
hır ııoreıte imzalanan karşılıklı le· 
ıninat muobedelerinden sonra Hatay 
nıeselcsioe yeniden dava halinde av• 
det etmek ıatırarında kalacağımızı 
hiç hatırıma getirmemioıim. 

Suriyelilerin menfi tczahürau, 
h.t'- Suriye mecli•iolD feYJ'f hir he· 
)~cao u. H utay muk:adderaıuu ta• 
)'ın etmiı olan mualıedeyi reddet· 
lneeı..a bü dereceye kadar anlanm. 
Türk fsk:enderun ve Antakyayı on 
Le~ ııenedeoberi benimsemeğe alı~mış 
veyahud kendilerini alıştırmıı olan 
Suriydiler hu lut'anm kendilerindı:n 
ayrılmasını elbette hoş göımiyccck· 
lerdi. 

Fakat Fransaya. evet 'Fransaya 
ne oluyoı? 

loıe anlı)amndığım, izah edeme• 
di~im nokta hudur. 

O Frnnsaya .lı.:i bugün dünyadaki 
hüıüo mü. tcmlekeleri ve anatoprıığı 
ile bütün me' rudiyeti muahede.ere 
rio)ct esaııile kaimdir. 

O Fransaya ki Versay muahede· 
linin imzası günün<lenbcri milletler 
arası bütün ıiyasetinde muabedtlere 
sadakat eusıoı bir ana pnoııib ola. 
tak ınüdafaa etmektedir. 

Son yirmi senelik: millerlera rası 
•iyeset mücadelelerini göz önüne ge· 
\İriniz, göreceksiniz lı..i yirmi Fene. 
denberi dünyanın bütün davası, ken• 
diııine zorla dikte ettirilmiş olan 
Versay muahedeeini yırtmoğu çalışan 
A.lnıaulara karşı J:'ransanın ileri sür· 
düğü muahedelere .adakat dausıdır. 

Muahedelere sadakat davaııını bu 
~•dar oiddetle ve hu derece ısrarla 
tlıüdafaa eden Fransaya ne oluyor ki 
1 u prensibi kendi aleyhinde tatbik 
'" 1tııek lUum gelince ilk fırııatta her 
~eyi inkıir ediyor ve inkarını masum 
lı~rıleşlerimizin .lcanlarile bulamaktan 
ile eba eımi)or? 
~ Fran anın anaprensibleri de biri 

etldi lehine, diğeri aleyhine olmak 
tlıere iki yüzlü müdür? 

!! .BG)ük Şefimiz tam bir ay evel 
liyüJt l\lillet l\Ieclİlini açarken irad 

ttttgi tarihi nutukta FranBBnın bize 

~an dostluğunu Hatayda tatbik edi· 
4-Ctk idare §ekli ile ölçeceğimize çok 

llı olarak ioaret buyurmuolardı. 
~ Fransa daha ilk fırsatta ve Ha• 
, )' muahedesinin daha ilk tatbiki 
ııraltnda karde9lerimizin en tabii te• 
, •lıüratını kanla boğmağa kalkıomak 
tlltt·etile bize kar~ı beslediğini iddia 
lıf ~ l doıtluk hakkında çok fena bir 
'Yar vermi~ oluyor. 

"•be A.rtık bu doıtluğa Te onunla he· 
lltı ~ F ransızlann Ha tayda kuracak• 
~at 1dare ~ekline biç bir itimadımı• 

l:lıanııotır. 
, 1 lıaıay dnaeını yeniden ortaya 
~~alt ve onu bu ıefer kökünden 
~th~l~ek lAzımdır. lmzuıoın mürek• 

1 hıte kurumadan o imzayı iokA· 

...... Sonu 6 ıncı sahifede -

lstanbul üniversite talebesi, dün miting yapmak istemişlerse de 
polisler tarafından menedilmişlerdir. Dört yv z talebe, dağılırken 

hep bir ağızdan lstihla.l marşını sö,,füyorlardı. 
Ankara, 1 (A.A.) - Yeni Ha· <le kazanmış olduğu hakların 

tay rejiminin mer 'ıyete girmesi mümessili vazifesini yapacağı 

olmadığı münasebetile Hatay ve Türkiye- beklenirken bunların 
nin her tarafından cumhurreısi· haberlerı ni arzetmesi üzerine 
miz Atatürke sayısız minn t ve Atatürk de;nişlerdir ki: 
şükran telg afları gelmektedir. - Bunlara dair henüz teferrÜ· 

Büyük Şef bu husus aki ihti· . ath malumat almadım. Eğer 
saslarının Ulus gazetesi başmu- Suriye fevkalade komiseri B. 
harriri tarafından U .us!l da Dö Martel Sancağa gelerek Ha-
nakledilmesine müsaade buyur- taylılarm müstakil rejime kavuş-
muşlardır. tuklarını b izzat ilan etmedi ise 

Milletler c !m.yeti konsey:nin ve bu münasebetle Hataylıların 
kararına göre 29 sonteşrin 937 bayramlarına şeref vermekten 
günü Hatayda yeni rejimin mer· kendinı ahkoymuşsa buna diye-
iyet ! girdıği .lan edı lecektir. ceğim yoktur. 

Atatürk bu mevzuda: Haytayda Fransız delegesi 
- Evet, bu olmuştur. >' 1"i mının teessüsünde Türk· Hataylıların çok şevk ve heye· 
Buyurmuşlardır. Fransız elbi · liği tezahür t de ~ ği, canla bayram yapmaları tabii 
U lus başmuharririnin ilan key· Hataı ıı ların . bugünü serbestç.: olan bir günde eğer Hatay Tür-

f . t" b' a it d S · tes'ı' dı'ne ı'mkan verileceği ve ıye ı 11' progr m a ın a urı· klerini serbestç .. bu günü kutlu· 
ye fevkalade komiseri tarafından Hata• daki Fransız delegesin'n lamaktan menedecek tedbirler 

Yapılacağ, bu münasebetle H • Hataylıların Mılletler , cemiyetin· 1 b k demekle a mış ise una yazı , 

Kamutayda m~him kanun
lar müzakere edildi. 

•• 
811Jıran ve muyazeı e ı-.g • • 

hasehei hustisiyeltJre de' ı-i hakkındaki 
kannn tetkik olundu. 

--------------
Ankaka, 1 (H lSusi muhab"ri· 

mizden) - Biiyük Millet Mec· 
lis ni rı bugü nkü toplantısında 
mühim bir çok kanun arın m ~
zakereler yapılmıştır. 

Askeri ve: mülki tekaüd ka-
nununun 18 ine· maddcs.nin de
ğiştir lmesi h lkkrndaki m •zb1ta 
okunarak encü.nene havale edıl
miş, bazı maden hurd •farının 
ihr .. c ed lm'yere;c dev.etce satın 
alınmas ı , Nalband mektebleri 
ve nalbandlık sanatı hakkın· 

dakı ı<anu, layiha ' arının i k mü· 
zaken~le ri yapı ııı ı ş ' ır. 

A azi ve bin• vergilerile b ir· 
l ı kte alınm buhra ı ve muvaze· 
ne vergilerinın de Muhasebei 
Hususive1ere devrine, iht yat za
bıtleri ve askeri memurları ka-
nununa bi r t ı kra ılaves .ne da ır 
kanun layıha 'arının da müzake· 
resi yapı . mış ve aid· oldukla• ı 

e cümenlere havalesi , muv • fık 
görü müştür. Mecl ı s, •B rinc ka· 
nun Çarşamba gü;ıü ; toplana· 
ca...t ı r. 

Yugoslavya .ltalyµ . 

Milan Stoyadinoviç, Pazar 
günü Romay~ gidiyor. ·-. - . 

ltalya matbuatı, 6. ~tuyadirıoviçin, 8. 
~lussolini ile bütün meseleleri gözden 

geçirecek l~ri~i . yazıyor. 

M. Sto,,adinoviç 
Roma, 1 (Radyo) - ltalya 

matbuatı; önümüzdeki Pazar 

günü Romayı ziyaret ed<:cek 
olan Yugoslavya baş ve . dış 

b~kanı Milan Stoyadino~iÇin 
seyahatinden bahisle uzun maka· 

leler yazmakta ve bu seyahatin, 
iki memleket arasındaki dost· 

luğu bir kat daha kuvve lendı
receğini kaydetmektedir. 

Roma, 1 (Radyo) - (Jurnale 
d'İtalya) gazetes·; Yugoslavya 

baş ve dış bakanı Milan Stoya· 
dinoviçin Roma . seyahati~den . 
bahisle yazdıkı makalede, Yu· 
goslavya hükumet reisinin, Ro
mayı herhangi bir muahede 
akdetmek için ziyaret etmediğini 
kaydetmekte ve yalnız, 8. Mus· 
solini ile bütün meseleleri göz
den geçireceğini ilave eyle· 
mektedir. 

ıktifa ederim. 
Çünkü böyle bir zihniyet dev

letler arasında yüksek dostluk 
münasebetlerinin hal ve istikbali 
iç n müsbet yolda yürümek lü· 
z munun henüz anlaşılmamış 
olmasından ileri gelir. 

· Maamafih her şeye rağmen 
TÜrkiye Cumhuriyeti hükiimetile 
F~ansa cumhuriyeti hükumeti 
a;asında Cenevrede imza olunan 
v<: sikaların tay:n ettiği reiim\n 
bir:nci safhası Hatay Türklüğü
nün yüksek azim ve enerjisile 
başlamıştır. Başki türlii ola· 
mazdı. Ve bundan sonra da 
olamaz. 

Buna Tü kiye Cumhuriyetinin 
ve Türk milletinin olduğu kadar bu 
meselede söz vermiş olan Fransa 

hükumetinin ve milletinin de 
şeref ve hays·yeti müsaid de
ğildir. 

Halep, 1 (Radyo) - Fransız 
d~l,.gesi Garonun müdahaleleri 
ve Türk.er aleyhine aldığı vazi
yet, her gün yeni yeni misaBerle 
ortaya çı ~maktadır. 

Garo, bugün bir içtimada ha· 
zır bu.unmuş ve şu sözleri söy· 
lem iştir: 

- Türklerin ittifakına kar~ı 
gayri Türkler ve bizimle bera
ber olanlar, daimi bir ittifak 
halinde bulunmaktadırlar, bi11a
enaleyh, her ihtimale karşı, da· 
ima müteyakkız bulunmak la· 
zımdır. 

Fransızların, sizin için .ne ka
dar çalışmış olduğunu elbette 
takdir etmişsinizdir. 

Sizler, ittifakınızı ne kadar 
kuvvetlendirirseniz, Fransızlarm 
o nisbette yapacağı işleri ko
- Sona 3 ncü sahifede -

Geliboluda 
Bir Fransız vapuru 

karaya oturdu 
lstanbul, 1 (Hususi) - Kara· 

denizden gelerek Fransaya buğ
day götüren Brısyano adındaki 
Fransız şilebi, Gelibolu civarında 
fırhnadan karaya oturmuştur. 

Vapurun kurtarılması için te
şeb büsata girişilmiştir. 

Bayrakh vapuru 
ispanya sahillerinde bir 

kazaya uğradı 

Bagraklı vapurunun alt salonlarından bi,.i 
Karşıyaka ile İzmir arasında it- llannda olacaktır. Gemiyi bir İngiU. 

lemek üzere İogiltereden satın alın· mateahbid getiriyordu. Sigortaıı ha. 
mıo bulunan B 1yraklı vapuru, Franaa reketten evel yaptırılmıı olduıa için 
aahilleri yakininde, komanya almak ıigorta şirk.eti, kasadan dogaa siyam 
üzere bir limana uğramıotır. Fırtınalı, ödiyecektir. 

yağmurlu bir havada limana gir~rlten 
timdilik meçhul bulunan bir sebeble 
uneak iıtikametinde kaymağa haola. 
mıo ve tam bu sırada, liman dahilin· 
de manevra halinde bulunan gemi· 
lerden birioe çarpmıştır. 

Vapurumuz, wüdhiı bir 111latı 

ile derhal eıop yapmıosa da pervane 
•e dümeoiain kırıldığı görlllmüıtür. 

Klavuzlar vaeıtasile havuza çekilen 
Bayraklının, tamirinin b ir haf ta sdr· 
meııi muhtemeldir. Bu itibarla 1r.miro 

gelmr.si de, eni .ıJenenin ilk haf ta. 

Feci bir vak'a: 

Vapur 14 mil süratinde, 350 Jd. 
oiliktir. t;ayet lükaUir. Etki ilmi 
"Def Dıgenhan,. idi. Bir hıbUe 
göre, •ıpur buraya gelince, çok atl• 
kellef olan dahıli tertibatmda baa 
tadilat yapılacaktır. 

• • • 
Son dakikada aldıtımız bir luı-

here göre, vapur limana girerka 
herhangi bir çarpıtma ile aakatlaa• 
mıo değildir. Bililtiı karaya otu
muştur. Dameoi kopmaı, ıaftı Junı. 
mııtır. Bldi e, İapanya 11hilltrhHle 
Sokoa limanında olmoıtor, 

Deve kini 
Bir deve, kin beslediği 

sahibini öldürdü 

Yazısı sekizinci sahifede -

işaretler: 

25ve10 kuruşlukların 
rilmesinden doğan son -------------

değişti
vaziyet 

On kuruoluklarla yirmi beı kuruşluklar, evelki gücdeo itibaren piyau• 
dan kaldırılmıt bulunuyor. Bunları ancak Maliye ve l\lerktz bankaaı değiıti• 
rebileceltJer.. 1Iükı1metio, bu tedbire haşvurma~ında, iıirAı kabul etmez bir 
takım sebeblerin mevcudiyeti şüpheıizdir. Bunda tereddüt bile caiz değildir. 
Ancak, bu karann tatlıikatmda, halka hem kolaylık, hem de zarar verme• 
mek gibi bazı kolayltktarın göı;terilmesi lüzumu da vardır. 

Tatbikatın ba~angıcında alakadarlarıo, yeni vaziyeti, kat'i ve ıarib bir 
şekilde halka bildirmeleri icab ederdi, yapılmadı, o başka.. Fakat gö. 
rüyoruz ki: 

1 - Piyasada bu parayı tedavül etmeğe kalkanlar nrdır. Sıınlar, 011 

yeni karardan haberdardırlar, ne de bu hareketlerin cürmü meşhud kanunu• 
na tabi olduğundan .. 

2 - Paralann ancak Maliye ve Merkez Bankaları nznderinde milhade. 
leye tlbi tutulması, hem halka zorluk vermiotir, hem de bu iki vezneye! .. 
Balk, mütemadiyen bural11ra koıuyor., Hakkı da vardır şüphesiz.. Fakat ka· 
labalık karıı11ada dönmekten te müttekidir. Amma müddet varmış, o cihet 
do baeka .. 

Acaba, tramvay, beledi7e otobnı ve tra mvaylırı ile vapur, şimendifer 
idareleri, milli bankalar Te hatta belediye gibi müeesesolerin ,·ezn eleri de 
•kendi çalışma ıekillerine &ör•· bu mübıtdele muameleıioe iştirak eıtiri· 

lemcz mi?. ** 
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ANADOLU 2 Kfinnmıe\'el 

FOKIRA Şehir dahili haberleri l Dün-ge_c~-:~gın 
~~iilliiiiİiilliiiil .. lil;;;._.._~ ... illllil--_.._ ... mı;; ... iliiiii...ıııı-. .. iiiiİillllllllliiiiiiiiliiiliiii .. lliiiiiiiii...,Arastada 

Şekil 
Deniıe ıormuılar: 
- Niçin blly'e ilıtftn batın periıan? Neden Myle piı geziyorsun? 
Dervio ceY1b nrmio: 
- İçimi temizlemekten vakit bulup ta dıfımı düzeltemiyorum!: 

Çeşmede daima turfanda Tire yolun- üç dükkan yandr 

h 1 t• b•ı k •? Jaki Cİ f Dün gece saat yirmi üç rad-Bu hikmeti bize, daha rüıtiyede iken dere diye okuturlardı. O derviıi, 
ahlik nilmuoeai olarak götterirler, onun gibi olmamızı bize telkin ederlerdi. 
Bıkikatte, gördüiümü.I nümuneler de bir az öyle idi. Rindlik, kalenderlik, 
llilbalililı;:, dıca ve telde ehemmiyet vermemek. o devrin moduı idi. O za· 
mmoki laoealanmın, yakuı )•!lı caket ve paltolarını bugfln, yıpranmıı hali 
ile hafızamın kuytu bir k6 .. tinde bulmaktayım. Def' terlerim iade.ki hataları 
dfiaeltmek için yakınımızda kaı.m hılaa aıf idi parmakları ve kirli brnakları 
ayni liUiad ile pmdi de görüyorum. 

ma SU ye ışe 1 ece mı • naye delerinde Arastada tuhafiye eş-

8UDUD için kaplıca sularından is- Bazı tevkifler ~~=d=~i:::::k ya~;,.kaçç•ı:.ş 
t •f d d•l • d•• •• ••ı·· daha yapılmıftır.. ve derhal genişlemiştir. itfaiye 

1 8 e e 1 meSI Utr:Ullll UyOr lzmir-Tire yolunda Taşçeıme 
Y zamanında yetiş"p fedakirane 

mevkiinde şoför Emin ve mua· 
1t ve dı~.. Bugün dütünüyoram da içiu clııtao bafka olduAuna .aöyle

mekte bize mürehbilik edenlerio ne kadar yanıldıklarını büUlo açık.lığı ve 
acılığı ile anlıyorum. İç dedi&imia yer nerelidir. Ve onu temizlemek nasıl 
•lur? Eğer bu ahlik ouurumuz, yani vicdanımız demekse dı~ımızıla hareket 
llaline plmiyea bir vicdauıa ae kıymeti vardır? Dııan vurmıyan lıiç bir 
teyİD içerde var olma11nın ae fayda11 olabilir? C6zı.am illetine tuıulmıyan, 
mi•kinletmiyea bir aJılik. bebemabal hariçte keadiııi hiuettirecektir; ya hü· ca-. ,a mCldafaa ed.,rek .•. 

Şehrimizde bulunan ve vila
yetimizin jeolojik teşkilata hak· 
kında tedkikler yapan Ziraat 
Vekaleti memleket ieoloji araş· 
tırmaları enstitüsü müdürü pro
fesör B. Vılhelm Salamon Kal
vi, bugün Çeşme kazasına g de· 
rek orada da tedkikler yapa· 
caktu. 

Çeşme 1 ıca köyünde ılıcalar· 
dan akan sıcak sular, boşuna 

vini Alinin feci bir şekilde öldü· çalışmamış ve yangını söndür· 
rülmesi hadisesi tahkikatına Tire memiş olsaydı yangın çok ge· 

akıp gitmektedir. Bu suların in· 
fa edilecek büyük bir serden 

adliye ve zabıtasınca ehemmi· niıliyecek ve mühim zararlar 

geç'rilmHi suretile bu serde 
her türlü turfanda mahsul ye· 

yetle devam edılmektedir. yapacaktı. 

Haber aldığımıza göre bu ci· İtfaiye, gece yarasından son· 

tiştirmek ve iyi fiate satmak 
mümkündür. Vılayet ziraat mü-

nayet münasebetile Tirede bazı raya kadar çalışmıştır. Yangın-
tevkifler yapılmıştır. Hadisenin dan mütevellid zarar miktarı 

Fikir ele böyle. Ben iyi dilılnürilm mfl diyouanuz? O halde mutlaka 
glMI .Oylemeli Te iyi yaamabuma. ÜılQ.bun olmadıAt yerde mimari, reaim 
ol•Mıjl gibi edebiyat da yok.tar. O.ü olanın, her halde bndioe hiı bir 
isi oı.r. llanhede define dem çoktan g•çmiıtir. Şimdi albo kiilçelerini •e 
kı,...ali kqıdları, iotiumm ve aeU.uıa ea güsel eaerluindeo biri olan 
•--lerde ve kwbalarda Nklıyorlar. Şekil, .... tH ayn bir ıey tellk.ki 
edia..... Şekil, -• olofQDa dıpqtırmaktan baıka bir tey değildir. 

Kendisile birlikte Çeşmeye 
gidecek olan vilayet ziraat mü· 
dürü B. Refet te kaplıca sula· 
rından istifade edilmek suretile 
Çeşme havalisinde turfanda 
mahsul yetiştirmek için etüdler· 
de bulunacaktır. 

dürünün bu mühim iş için yap· 
makta olduku tedkikler, haki· 

katen lzmir ve Çeşme için çok 
faydalı olacaktır. Yapılacak ted
kiklerden elde edilecek netice 
hakkında hazırlanacak rapor 
Ziraat Vekaletine gönderilecektir. 

failleri bugJnlerde tamamen mey- 15 bin liradan fazla tahmin edi· 
dıına çıkarılacak ve adliyeye 
verilecektir. liyor. Yangının nasıl çıktığı hak-

Dat teaialiti i~ temialipıden dotar. İç intiumı, dıı tiıtemleri yaram. 

Bir tren kazası 
Alsatfcakta bir loko. 
motif raydan çıktı IMH ._akla dbg8ıı lJs ...ı balaaabilir? Fakat unutmamah ki dıp, iç 

,....._ Mbaahyıa. Şekle ehemmiyet vermek, hiç bir uman tekilpt:nıt: 

....... olmak uyılaaau. Ne yabm iç, ae aade dı1o İçli. clıth mllkem• Sarıcalar köyünde bir haydudlulı 
Evelki akşam A sancak istas· 

yonunda bir tren kazası olmuş
tur. Saat 17,30 da lzmirden 
Ödem ş~ hareket etmesi laıım· 
gelen katar hazırlanmıştı. O sı· 
rada katarı götürecek lokomotif, 
depodan çıkıp bir az ileriledik· 

• lte•lka itle Mkikl medeaiyetia pyeeil 
Hasan· Ali Yücel ~-----------~--~---

Tırnak ve saç uzaması 
Amerikada brnak veya ıaç· 

larua bir aaatte ne kadar uza· 
d ... ı tetbit eden makineler ya· 
prlmlfbr. Bu makineler, hem in
l&Dan ve hem de saç ve hrnak· 
larıa ııhbati ile alakadardır. 

la .Uinelere ıöre, ıı hbatta 
olm bir İnAnaa bnıatı 12 A• 
atte 1,04 milimetre büyümek· 
tedir. Saçlar da 0,08 milimetre 
uamalttadır. 

Avcıhk cilvelerinden 
FranAda Sen dö Partinde bir 

avcı tavşan avlıyayım derken iki 
aevdazedeyi yaralamış ve ken· 
dili de faka kısmııbr. 

25 yqında balunan Zi Pini 
adlı, iri yarı, meşin derili bir 
matmazel, henüz 16 yaıında bu· 
lun• Gabriyel K.levi adh bir 
delikaelı ile bir çit arkasında 
oturmuşlar, 1ev'fiyorlarken atak 
avcı da bir tavşan buldutunu 
11•••1 ve bu hatayı ·yahut ta... 
yerinde hareketi· yapmııbr. 
Adamcatız iki ay bapiı yata

caktır. Amma batuından dolayı 
pekte ıam çekmemiıtir aanı

yoruL 
K•ngoro 

Avuatralyada kanıoro namını 
hfiJ8D bir hayvan vardır. Bu 
haJYMID badine mabıuı bir 
blllUliyet ve ııra?etl.eri vardır. 
Tarihi de çok garıbdır. 

1779 aeneainde meşhur lngil;z 
kaşifi Kok, seyahati esnasında 
Kuinslanda varmıştı. Avustralyah 
yerlilerle ilk temasları sırasında 
kocaman karınla bir takım hay
vanlar görmüş ve derin bir 
hayret içinde lcalmışta. Yerlilere 
bu hayvanm isu.ini sorduğu 
vak t "Kaaıoro. cevabını al
mıştı. 

Kangorolarm ismi iıte bu su· 
retle konmuştur. Fakat sonradan 
da kangoro kelimesinin Avust
ralya yerlileri dilinde: "Ne söy
ledığini anlamıyorum. demek 
o duğu anlaşılmıştır. 

Oarlp bir allel 

"Ulas,, tan 

yemek pişirecektir. Zevce iae bu 
işlerle biç bir veçhile alakadar 
olmıyacaktlrl Bu mukavele ah· 
kamına tam yedi sene riayet 
edilmiştir. Fakat son günlerde 
karı koca arasında bir ihtilaf 
çıkmıştır. Yedi sene bulaşık 
yıkamaktan bıkan Hanriko, karı
sınan iatifaıı üzerine ev iılerini 
yapmamak istemiştir. Halbuki 
mukavelede yedi sene evel bir 
nokta yazılmamıı ve Hanriko
nun eY hlmet1erini kansının ma-
aşta olduğu müddetçe yapacağı 
ciheti meskut bırakılmıştır. Bu 
nokAn yüzünden karası Hanri· 
koyu şimdi mahkeme kararile 
ev iılerinde kullanmakta imişi 

GBrUlmamit bir facıal 
Birleşik Amerikada Norval 

ıehrinde 35 yaşında bulunan 
Garmak Liç isminde bir kadın 
yedi çocuğundan beşini öldür· 
müıtür. 

Bu kadının kocası bir cinayet 
yüzünden hapse mabkilm edil-

Yüzleri örtülü, elleri si-
lihlı dört adam .. 

Kôy bakkalına işkence yaparak para. ten sonra ters açılan bir makas-
tan geçmiş ve birdenbire ray· 

larını almak istediler, yakalandılar. dan çıkmıştır. 
Lokomotıfte bulunan makinist 

Bergamanm Sarıcalar köyünde ansızın Bay Zühtünün bakkal 
bir haydudluğa teşebbüs vak'ası dükkanına girmiş ve: ve ateşçiye bir şey olmamışbr. 
olmuş, bakkal B. Zühtünün dük· - Kıpırdama, yakarız. Lokomotif, bir saat kadar uğra· 
kaAnına g·ıren yu""zlerı" maskelı• D" b 1,.., k k şılaralc tekrar ray üzerine alınmış 

ıye a5 .rara apıyı tutmuş· 
dört silahlı şahıs, zorla para lardır. ve Ödemiş postası 18,35 de ba-
almak istemişlerse de emellerine B. Zühdü, karşısında yüzleri reket edebilroişt r. 
muvaffak olamayarak kaçmışlar· örtülü ve elleri silahlı dört adam larını şaşırmışlardır. B. Zühdü 
dır. Bu haydudluk vak'ası şöyle görünce bunların para için gel· 0 sırada karış karış bildiği dük· 
olmuştur: diklerini derhal anlamış ve ken· kanın içinden ayak alışkanlığı 

Sarıcalar köyünde oturan bak- dilerini )ifa tutmak istemiştir. · 
k l B Z h l d b k sayesinde kolayca ve ıess zce 

a ay Ü tü yıl ar an eri öy- Haydudlar, kendisini yakalıya-
de baldc.allık yapbfrn•clan, ae ·.. rak sıorla paraaın1 almaıa ta- clı.-•• cı\c.mağa ve var kuvv••~l-
bir adam olarak tanınmıştır. ki şebbüs edecekleri sırada Bay Koy oaasına ôoğru koşmağa 
gün evel gece vakti, köy halkı· Zühdü, dükkanda banko uze· başlamtştır. 
nın camide teravih namazı kıl· rinde yanan bir lambayı sön· Haydudlar, bunu anlayınca 
dığı sırada ellerinde mavzer ta· dürerek karanlık dükkanda ban· derhal arkasından si 'ah atmağa 
bancalar ve yüzlerinde de bez· konun arkasına gizlenmiş, hay· başlamışlarsa da B. Zühdü, zik-
den birer örtü bulunan dört kişi dudlar, karanlıkta ne yapacak- zak yaparak kaçtığı için atıl;rn ............................................................... , .............. . 

Vade meselesi 
miı ve bapiıbanedo bulunmak· Bundan kuk elli sene evel 
tadır. Sefaletin teıirile aklını 

caklı zat, avukatın yazıhanesine 
gene gelir, bakar ki avukat ya
zıhanede yok, yalnız avukatın 
katibi var; boynunu bükerek 
avukatın nerede olduğunu, ne 
zaman geleceğini sorar. 

• • • 
lzmirde yaşıyan avukatlardan 

oynattıtı sanılan Garmak, 15 
çok zarif, ayni zamanda haylice 

yqmda olan Gazil ile l l ya- derbeder bir zat varmış. 
tında bulunan Rozne bir mcktub 8J zatın • olabilir a .. • diğer 
yazarak diğer beş çocuğu Koran, 
G ld. M · M k . N L· bir zata bir m ktar borcu varmış. 

ra m, orıa, a ıı ve ~• 
Avukat iki ucunu bir araya 

öldürmüı ve ortadan yok ol· 
getirerek bir kaç yüz liradan 

muıtur. 
Bir iı için dışanda bulunan (altın ha!.) ibaret borcunu bir 

türlü veremez ve alacalclınm 
Gazil ile Roze eve döndükle-

her gün devam eden müracaat• rinde beş kardeşlerinin cesedini 
!arına: 

ve katil anneler.nin mektubunu _ Haftaya gell 
bulmuşlardır. 

---- Cevabını verirmiş. 
Müze mildiJriJ Zavallı alacaklı har hafta mü-

Müze müdürü 8. Se ihaddin racaat eder ve: 
Kantar, Afrodıyasta bulunan t• - Önümüz.deki haftaya bir 
ribi eserlerin f zmire naklinde uğra! 
hazır bulunmak üzere yakında Cevabından başka )af iıite-
Aydına g decek, oradan Geyre mezm·,. 

Katip, meseleyi bildiği için 
adama der ki: 

- Avukata görüpte ne söyli· 
yeceksen bana söyle. 

Alacaklı: 

- Şu bizim bir kaç yüz lira 
alacağı istiyecektim. 

Katip, efendisinin para vere
cek halde olmadığını ve aylar· 
danberidir bu zavallı alacaklının 
gelip gittiğini bildiği için ıöy· 
)ece kestirme bir cevap verir: 

- Arkadaş! Nafile gelip git· 
mel Sen bu alacağını ancak ah
rette alabilirsin! 

Bu muhavereden yar1m saat 
sonra avukat yazıhanesine gelir 
ve katibine kendisini kimsenin 
arayıp aramadığını sorar. Katip: 

- Şu mabut alacaklı >eeldi. 
Avukat şu suali sorar: 
- Ne dedin ona sen? 
Katıp cevaben: 
- Senin bu parayı herife ve• 

remiyecetini bildiğim için adam
catzın ümidi keıilıin diye ona, 
(Sen, bu alacağını ancak ahrette 
alırsın dedim.) Herif de bırakıp 
gitti. Umarım ki bir daha da 
ıelmez. 

Avukat, bu sözü dinledikten 
sonra kaşlarını çatarak katibe 
der ki: 

- Behey ahmak; herif~ neye 
(ahrette alu11nl) diye vade ver· 
din? Fıkracı köyüne gerecekf r. Nıhayet haftaların birinde ala-, ... ...__._._. ...................... ._. ..... _._._._.__ ' 

TAYYARE SJNEMASJNDA Bugünkü .. seans· 
•••••ll!!lll••~lfl!I!• )ardan ıtıbaren 

2 BfJYhK FiLiM BİRDEN 
Cıhan edebiyatının incisi VlCTOR MAR

GERITE'in layemut eseri 

LA GARSON 
(ERKEKKIZ) 

MARIE BELL Tar~fınd~n ~em
ııl edılmıı 

Ahlaki ve içtimai muazzam eser 

ANSLAR DEVAM EDiYOR 

TENASÜB • ENDAM • ve SES itibarile 
güzel kadın tipini yaratan 

ZARAH LEANDER 
Tarafından temsil edılen 

1 ŞARKILI -REVÜLÜ BGYÜK FiLiM 

İLAVETEN: PARAMOUNT JOURNAL 

kında tahkikata devam olun· 

maktadır. .. .. . . 
uzum ve ıncır 

ihracatı 

Rekolteye nazaran ih· 
racat ne kadardır? 
Tutulan bir istatistiğe göre 

şimdiye kadar bu yıl mahsulün· 

den dış memleketlere ihraç 

edilen ıncir miktarı 22 bin ton, 
üzüm miktarı da 15 bin tondur. 

Borsa kayıdlarına göre bo sada 
satılmış mik:ara 23 bin tona 
bal ığ olmuştur. incir rekoltesi, 
hurdalar da da!Jil olmak üzere 
34 bin ton, üzüm rekoltesi 42 
bin tondur. 

mermilere hedef o maktan kur
tulmuş, nefes nefese köy oda· 
sına varmış ve orada bulunan 
muhtarla diğer halka başından 
a,.can; ..... ı,.., .. _ ....... - n ··---

rine vak'a telefonla köy odasıg• 
dan Bergama jandarma komu
tanlığına bildirilmiş, vakit geçir• 
meden jandarma müfrezeleri 
hadise yerin yetişerek araştır

malara başlamışlar dır. 

Alın&n seri te dbirler neticesi 
olarak vak'a faillerinden Eğrigöl 
köyünden Halil oğlu kara Mus· 
tafa ile Poyrac k köyünden Ha
lil İbrahim derhal yakalanmıt 
ve isticvaplarında suçlarını itiraf 
etmişlerdir. Vak'a esnasında kul· 
landıkları mavzerler de bulun• 
muştur . 
Diğer haydudların Poyracık 

köyünden Hüseyin ve Alaeddio 
ç ftliğinden Hasan Hüsey.n ol• 
dukları anlaşılmış ehemmıyetle 
takiplerine devam ed ı lmiştir. 

BugünlP.rde i <i şeririn de ya• 
lanacak' arı muhakkaktar. Cudi" 
buriyet Türkiyesinde haydutlar 
ğun, ıekavetin yeri yoktur. ser 
gamada Sarıcalar köyünde böy .. 
bir şeye teşebbüs edenler, kıs8 
bir zamanda yakayı ele veraJİf 
bulunuyorlar. Bundan dolayı jan· 
darmamm takdir ederiz. 

r 
Şehir Gazinosu 
Şehir gazinosu ve lokantall 

tarafından lstanbulun Gardô° 
baranda çal şan artistlerin llJ_ .. 

him bir kısmı angaje edil1111t· 
tir. Bayramın birinci günündeP 
itibaren varyete numaralarına 
başlayacaktır. Gazino ve .ı;
kanta .. ıonl~rı ~ilb~11• :ız 
lerin gelebılecetı btr şe 1 

hazırlanmışt r. 

Suriye Başvekili ,., 
FrtıMIZ riealile konaşnuılar• 

aevam ediyor riye 
Paris, 1 ( Radyo ) - Su bil 

Başvekili B. Cemil ~~rdan• ~
gün de Franaa Harıcıye N u
reti ıiyaai müıteşan B. F~aıd"' 
De Teşanla müzakerelerıoe 

Meksikada H.mriko Gonzales 
adlı bir adam vardır; bu adam 
bundan yedi sene evel bir kızla 
evlenmisl r. Fakat zevcesi öğrtt• 
me ' o duğu ve kendia nden 
f z n &y ık ald ğı için aralarında 
şeyle bır m ıkavele yapı'mıştır. 

H:ızi o ı ş noen ı t fa edecek. 
t v .şl r ı~ mefgul olacak, silo
r.c., a\ipür~celı. vıkavacllk ve 

vam eylem ştir. k ,.,.,. 
Searular: La Garson 2-5,20-9 da... Danslar 3,45-7 ,25 de ~ F l AİİİIİİİTİllLiıııııiıEiiliıiRiii:m31ıiOİllİıiıli4•0--5ıiıO ______ , Müzakereler geç vakte a 
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l .. ondra müzakereleri, 4 ler Hat!ü:O~!e::~ hak. 
misakına mukaddeme mi idi 

~~~~~~---4-.-...~ ......... --~~~~~ 
Alman matbuatı gayri memnun görün il yor, Delhos merkezi 
Avrupa devletlerini 4 ler misakı için hazırlamağa ,çalı~~~~~ 

Paris, 1 ( Radyo ) - Fransa 
Hariciye Nazırı B. Delbosun Kudüste tedhiş siyas .,ti: 
merkezi Avrupada yapacağı se· 
yabatte, merkezi Avrupa hü· 
kümetlerini dörtler misakı için 
bazırlamağa çalışacağı ve bil· 
hassa Çekoslovakya devlet 
adamlarile yapacağı temaslarda 
da, Çele topraklarındaki Alman 
ekalliyetleri meselesinde Çekos· 
lovakyanın, Alman siyasetine 
ıykırı vaziyet almaması hususun· 
da dostane ibtaratta bulunaca• 
tı söyleniyor. 

lngiltere Başvekili B. Çem· 
berlayn, bütün bu hususatta 
Fransa Hariciye Nazırile muta· 
bık kalmııtır. 

Berlin, 1 (Radyo) - ( Doyçe 
Alçeymen Ceytung ) gazetesi, 
londra müzakerelerinden bahisle 
bir makale yazmıı ve bu müza· 
lcereleria Almanyanın arzusu hi· 
lifına bir netice verdiği kaydet· 
tlkten ıonra, müstemlekeler mes
elesinin, yalnız iki devlet arasın· 
dı lconuıulması lizımgeldiğini •e çünkü Almanyanın, bu me1• 
... iizerinde pazarlak kabul et• 
~tini ilave eyliyor. 
·~n. ~O (A.A.) - Havas 

Aıanıı muhabiri bildiriyor: 
ı,. .. --Mel... bildirildi

tine göre Hitlerin Lord Hali• 
faksa bildirdiği müstemleke ta• 
lepleri ıunlardır: 

Almanya hükumeti Kamerun, 
Tego ve Belçika kongosile 
Portekiz Angolasının ır.andasına 
tevdi edilmiş olan arazinin ta· 
llıamile kendisine iadesini iste· 
llıiş fakat şimdi Japon mandası 
altında bulunan Tanyanyika ile 
büyük Okyanustaki adaları is· 
leıniştir. 

Ayni membadan teyit edildi· 
~De göre, lngiltere hükumeti 
tımdi arazi çerçevesi içinde bazı 
ekalliyetlere ait statuların değ"ı· 
\itilmesi ihtimali derpiş edil· 
lllelcte olmasına rağmen Avru· 
l>ıya karşı siyasetini değiştir· 
'-leji düıünmemektedir. 

bpanya meselesi hakkında 
fiitıer • Halif aks mülakatı ade
~i müdahalenin idamesi için 
~i memleketin hemfikir oldu
cqnu göstermiştir. 

Uzak ıark meselesi hakkında 
~ devlet adamı müşterek men· 
b· tlerinin korunması için sıkı 
ti" IDÜnasebat tesisi lizımgeldi· 

ile karar vermişlerdir. 
lo l.ondra, 1 (Radyo) - Bütün 
~ lldra matbuatı ve siyasal me· 
~il; Fransız Baş ve Dış Bakan· 
r_ 8. Şotanla B. Del bos ve 
~rliz devlet adamları arasında 
~uhulan müzakerelerden do-
hrı. memnuniyetlerini salclıyamı· 

r. 

"'6Gazeteler; ileride başhyacak 
~alcerelerden ümitvar ol· 
~ ve bedbin bulunmamak 
~geldiğini ve dörtler uzlaş· 
İftti Dın tahakkukunu beklemek Q: ettiğini kaydediyorlar. 
h lgrad, 1 (Radyo) - lngiliz 
tili ~lelerine göre, Londrada in· 
't~ "e Fransız hükumet erkanı 
'-'Gı •rada cereyan etmekte olan 
"'-d •lc~reler, bu iki millet ara• 
'el •lcı teşriki mesaiyi takviye 
~:ele şekilde neticelenmiştir. 
"-au •rıyaya müstemleke verilmesi 
'-it •unda müsait davranıla· tar. 

Tülkerim belediye 
reisini de vurdular 

•• 
Kudüs belediye reisi salıverilme· 
di. Aza müzakereye gelmiyor 

• 
Kadilsten Sokaklarında lngiliz askerleri 

Kudüı, 1 (Radyo) -Filistinin Filistin, 1 (Radyo) - Tülke· 
her tarafında tedhiş siyaseti rimde mühim hadiseler olmuı· 
büküm ıürmektedir. tur. Bir t 'lih deposu ateş almış 
Bupn, Tiilkerim belediye reiıi, ve biiyük bir yangın çıkmııbr. 

meçhul bir ıahıa tarafından Bu yangında b'-t kişi yanmıı ve 
tabanca ile yaralanmıştır. beş kişi kaybolmuştur. 

Zabıta, muhtelif kasabalarda z b t l k'f \ 1 k 
t ': fat tır a ı aca ev ' o unan ar ço • eVKl yapnıı~ . 

ilreVde yapılan lraıbrmalar t~. :Amdoı-. lcöyü.;haJkı, --~ 
da, silib ve mühimmat bulun· hıcret etmış ve nereye gıttıtı 
muştur. anlaşılamamıştır. 

Kudüs harp divanı, müsellah Kudüs, l (Radyo) - Kırk ki-
bulunduklarından dolayı bir çok şilik müsellah bir arap çetesi, 
kimseleri ağır hapse mahkum Hayfa civarında üç kişiden mÜ· 
etmiştir. rekkep bir polis kuvvetile kar· 

Kudüs, 1 (Radyo) - Şehir şılaşrn ş ve vukubulan müsade
meclisi azası , boykota devam mede iki pol s ö . müş, birisi kaç· 
ederek müzakerelere iştirak et- ·mağa muvaffak olmuştur. Polis 
memekte ve belediye reisi dok- kuvvetleri, tayyare himayesinde 
tor Halı li (bey) in ta hl yesini çete ef ıadını de geçirmek için 
istemektedir. faaliyete geçmiştir. 

..__..... ........... ..,,....., .............................. -....-a::>a:::ı..:=~~~~~.~-a:>~--...,.._........_...__... .......... ...._.......,..._._ 

Japon ordusu, yıldınm 
süratile ilerliyor 

-------------
Çin Başvekili, ansızın Moskovaya hareket 

etti, Rusyanın yardrmını istiyerek 
Şanghay, 1 (Redy )) - Japon 

ordusunun Nankın şehrine doğru 
baş'ıyan ileri hareketi, ç ;n or· 
dusunu müşkül bir vaziye e sok· 
muştur. 

İleri hareket, Kin Tang şehrine 
kadar uzamı.ştır. 

Çin Başvekili Şon Po, yardım 
dilemek iizere bugün ansızın 
Moskovaya hareket etm:ştir. 

Çin Başvekili, Çin ordusunun 
nefes alabi mesıni temin için Rus· 
ların, Mançuriye hücum etmesini 
istiyecektir. 

Çin Başvekilinin seyahatinden 
ne netice çıkacağı belli değ:ldir. 

Tokyo, 1 (Radyo) - Rc=smi 
tebliğ:' Japon orduları, yıldırım 
süratiie Nankin üzerine ilerle
mektedir. Cer ubi şarki istika· 
metinde ilerliyen Japon kuvvet· 
leri, IÇin kuvvetlerile müsade
melere tutuşmuştur. 

Şangbay; 1 (Radyo) - Nan· 
kin civarında bitaraf bir mın· 
taka tesisi tekl if ini Japonya 
mak.amları reddetmişlerdir. 

Milano, 1 (Radyo) - (Popo· 
lo D'ltalia) gazetesi, Brüksel 
konferansından bahsile bir ma· 
kale yazmış ve bu konferansın, 
bic: hir netice vermeden dağ l· 

dı •ını kaydettikten so ua, Ja· 
donyanın; Uzak Ş rkta hıç kim· 
seden korkmadığını vt: böy.e 
kuvvetlı bir devlete karşı zecri 
tedbirler almmasına imkan ol· 
madığı g bi buna kalkışmak da· 

hi büyük bir hata teşki l ettiğ.ni 
ileri sürmüş tür. 

ltalyan gazetesi; Çin için yal· 
nız bir kurt uluş yolu mevcud 
olduğunu ve bu yolun, Japonya 

ile anlaşmaktan ibaret bulundu
ğunu ilave etmekte, uzak şark 
haritasının, yalnız ve yalnız Ja-

ponyanın elinde bulunduğunu 
iddia ey'emektedir. 

Münir uriddin 
ve arkadaşiarı 

Münir Nureddı n ve arkadaş· 
ları, bayramı lzmirde geçire· 
ceklerdir. Bu üç gün, saat 21 
den itibaren Ankarapalas sa· 
lonlarında danslı konserler ve· 
receklerdir. Duhuliye yoktur. 
Caz da vardır. 

Saat beşten sekize 
kadar ayrıca 

tedans "1.., 

hındaki ihtisaslarını 
beyan buyurdular 
-Baştara/ı 1 inci salıi/ede
laylaştırmış olursunuz. Neticeden 
zerre kadar korkmayınız, teveh
hüme kap ılmayınız. Sancakta 
hakimiyetimiz devam edecektir. 

Demiştir. 
Süveydiye, 1 (Hususi)- Şeyh 

Marufun, 29 Teşrinsani hayra· 
mmda resmi kabul yaptığını ve 
taraftarlarının tebriklerini kabul 
ettiğini gören usyeci grubundan 
bazı eşhas, Suriye bayrağmı 
çekmek teşebbüsünde bulunmuş
lardır. Bunun üzerine Şeyh Ma· 
ruf, nahiye müdürü Süleymaia 
nezdine giderek: 

- Siz Suriye bayrağını çe· 
kerseniz, biz de Hatay bayrağını 
açacağız. 

Demiştir. 
Şeyh Marufun bu kat'i sözleri 

üzerine nahiye müd ürü Antakya 
istihbarat dairesile muhabere 
etmiş ve Suriye bayrağının çe· 
kilmesine mani olmuştur. 

Beyrut, 1 (Hususi) - Kayma· 
kam Hüseyni zade Salahettin, 
Kırıkhan köylerinden evelce nü· 
fusa kaydedilmiş olan bazı 
aileleri, tekrar kaydettirmiş ve 
gene ayni şekilde hoca ile me
bus Mahmud da bazı çingene
leri, nüfusu maktumeden diye 
tescil ettırmiştir. 

Antakya, 1 (Hususi) - Hatay 
r eiimi, burada kaymakam ve 
ka~ı taı.fından Hin ec:liJmiftir. 

Antakya, 1 ( Hususi ) - 29 
Teşrinisani gecesi, Antakyanın 
Affan mahallesinde Ôzbekiler· 
den bir grup, tezahürat yapmak 

istemiş lerse de a zu larını yerine 
getirememişle ·dır. 

Reyhaniye, 1 (Hususi) - Rey· 
han yede rej imin ılanı , Ç erkesler 
tarafı ndan büyük sevinçle karşı· 
lan mıştır. Çerkesler, milli oyun· 
lar oynamış ve milli çalgılarla 

· bayramı tesit eylem 'şlerdir. 
G ec ' , b ir feneralayı tertip 

edilmiş , gençler ve münevver:er 
tarafından nutuklar irat olunmuş
tur. T ürk ve gayri Türk, bütün 
anası ra mensup insanlar, Ata· 
türke minnet ve şükranlarını 
bildirmiştir. 

Reyhaniyede, memurların taz
yikine rağmen bayrama Kurd 
dağından da işt irak edenler, mü 
him bı r yekuna baliğ oluyordu. 

Gece tertip edilen fener a la
yına Çerkesl~rin iştiraki yasak 
edi l d ığinden, Çerkesler çok mü· 
teessır olmu~lardır. 

Krıkhan, 1 (Hususi) - Krık· 
handa rej"m bayramına yalnız 
Türk ler değil, Ermeniler de iı· 
tirak etmişlerdir. Halbuki Fran· 
sız istihbarat reisi, evelce aldığı 
tertibat ile köylerden ve civar
dan kimsenin kasabaya gelme
mesini temine kalkışmıştı. 

Kaymakam, köylülerin bayra· 
ma i ştiraklerini menetmek iste
m=şse de teşebbüste muvaffak 
olamamıştır. 

lstanbul, 1 (Hususi) - Fran
sız delegesi, Hataydaki Ermeni
leri de tahrik etmeğe başla-
mıştır. 

Bu adam: 
- H atayda ne Türkiye var 

ve ne de Sur'ye. Mevcut olan, 
sadece Fransadır .. ,, 

D yerek aleni surette sözler 
söylemektedir. 

Frans z delegesi, dün konso
loshanemizin ününe jandarma· 
lar dıkmiş ve fakat konsolosu-

Sabire 3 

Gençlik köşesi: 

N. Kemalin kırk d .. 
kuzuncu yıldönüm .. 

Gün geçmiyor lci Kemali kıy· 
metten düşürmek, onun ruhla· 
rımızdaki otoritesini sarsmak 
istiyenlerin en ağır, ithamları ile 
karşılaşmıyalı m. 

Fakat, ne çıka r! .. -Mavi rengi 
gökten kim silebilir?,, .• 

San'ata •iyman,, ı sokarak yeni 
bir vatan şiiri yaratmağa savaş

tığını iddia ederken, diğer ta
raftan ·ancak kelimeleri basit
leştirerek· eskilerin yolunda yü
rümekten başka bir şey yapmı· 

yan Behçet K. Çağlar; • Isla· 
hatçı saydığımız Namık Kemal 
ve Ziya Gökalpın şimdiki te· 
likkilerimizle birer şeriatçı softa 
gibi konuşmuş ve fikir yürüt· 
müş olduklarını görüyoruz.. (•) 
d iyor .. 

Bu hüküm şüphesiz ilmi de
tildir. 

B zden yıllarca önce yaşamış 
olan bu idealistler o muhit ve 
o zaman içinde, h ç şüphesi z, 

bizim bugünkü kafam ı zla düşü· 
nemezlerdi. 

Şüphesiz onlar bizim gibi 
düşünemedıler; fakat b ize yeni 
bir düşünme zaruretini göster· 
diler. 

Ve ... Türk vata nı bugün; mem· 
leket ülkülerini Kemal g ibi his
sedip erkekçe haykıran bir şaire, 
e lbet te hürmet ve muhabbet 
besler. Ziya Gökalpa keza ... 

Bu hataya düşenlere demek 
isteriz ki: 

Bugün, dava saf arı önünde 
savaşmak ve kitleyi şiirini suna-

cağı milli gurur beyecanile dal· 
galandırmalc istiyen yeni Türk 
şai ri, her Türk vatandaşmdan 
ziyade Kemali tanımak ve ondan 
san'tı için ilham toplamak mec
buriyetindedir. Kemalin arkas n· 
dan Fikretle Akif te gelır. 

•Vatan şiirinin bu üç büyük 
zirveli sıra dağları,, bize bir 
ideal uğrunda nasıl değişeceğı· 
mizi ve hakikati nasıl anlıyac • 
ğımızı fazlasile öğrettiler. 

Bu erkek idealistin hayatı bu
günkü gençliğin dudaklarında 
bir hamaset ve fazilet t ürküsü 
halinde dolaşmalıdır •.• 

• •• 
Kemal bugün okunmuyor ••. 

Amma nereden okunmuyor bıliyor 
musunuz?.. Kitaplardan ...• 

Bugün öyle zanned•yoruz kı, 
pek az genç arkadaşın kütüphıı· 
nesinde Kemalin eserleri vardır. 

Yazık, öyleyse... Kemal unu
tuldu diyeceksiniz. Hayır ; K ı .al, 
bir kitap sahi fes ı olmakta:ı çık· 
mış , havada uçan, duygularımıza 
ve düşüncelerimize öz ve renk 
veren bir ruh haline kalbolm ış· 
tur. Bugün Kemali okuma. sti· 
yenl'!r ne yapıyor biliyor musu· 
nuz?... Kendi kendileri ni dinli
yorlar ... Görüyorlar ki, memleket 
ve millet davalarının şiir ölçü
sünde b r Namık Kemal ha ası 
ve rüzgarı vardır. 

Ü Kumak da ne demek?. On
dan daha mükemmel anlay ş 
vasıta ları vardır. 

- Sonu 8 inci sahi/ede -

Ramazan topunun hikayesi 
Ramazanın ilk günlerinde mu· 

tat olduğu veçhile iftar ve sahur 
topları atılmakta ve bu, Belediye 
reisi B. Behçet Uz, Avrupa se· 
yahatinden dönünceye kadar de· 
vam etmekte idi. Fakat reis, se· 
yahatten döner dönmez, her ne· 
dense iftar ve sahur topları abl· 
maz oldu. 

Belediye reisi, bu top atmak 
adetini fuzuli görmüş ve kana· 
atine göre, hareket emrini ver· .................. ~----
muzun teşebbüsü üzerine bun· 
lan kaldırtmıştır. 

Bunu müteakıp; halk, konso
losumuzu tebrik için bir heyet 
göndermiştir. 

lsta ııbul, 1 (Hususi) - Üni
versite talebesi, bugün dersten 
çıktıktan sonra Hatay için me
ting yapmak istedi 'er. Fakat 
polisin müdahalesile dağıldılar. 

Dört yüz Üniversiteli, dağılır· 
ken hep b 'r '1 ğızdan istiklal 
marşın ı söyle mışlerd ır. 

miştir. Biz, herkesin kanaatine 
hürmet ettiğimiz için, Beled ye 
reisinin iftar ve sahur topl rının 
lüzumsuzluğu hakkındaki düşünü
şüne bir şey diyecek değil z. 

Fakat şu var ki, Belediye re· 
isi, dün ikinci b ir seyahate çıkar 
çıkmaz, bir ilci hafta evci ol· 
duğu gibi iftar ve sahur topları 
tekrar işitilme~e başladı. 

Bu hal; umuma taalluk eden 
işlerin, hali şahısların tesiri a.l· 
tında bulunduğunu ima etmekte 
ve halk üzerinde fena bir iz bı· 
rakmaktadır. Biz, böyle bir ka· 
naatin zihinlerde yer bulması la 
taraftar olmad ğımız iç n, mem
leket işlerinde hep im· z ist krar 
ve otoriteye sarsılmaz b · r ha de 
bağlı kalırsak ve doğruluğu'la 
kani olduğumuz halde, bu n 
yaptığımızı yarın bozmaz, bug ·n 
bozduğumuzu yarın ya pmaz ık 
kıyamet m· ·opar? 

Abdullah Çavuş 
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Enteressan bir muhakeme 

Selim, Rumelide kalıyordu. Fakat Anadolu hare .. 5 ht ••t 1 A. • 

ketleri onu kuşkulandırıyordu. Kararını değiştirdi a e. !"vU US a resmı dal· 
Kendisine Semendire eyaletini 

teklif ederim. Vodin ve Karaca
hisar arazisi de onun olıun. 
işte bak, timdiye kadar Rume· 
lide Şehzade efendilere eyalet 
verilmediği halde ben onu tat
min ediyorum. imdi derhal Se
mendireye gitsin, memleketin 
ahvali malumdur, ben baıka 
şeylerle u~raşaca~m. 

Padişahın emrile derhal eyalet 
teffiz fermam da yazıldı ve 
Hasan Paşaya verildi. Hasan 
Paşa çadırdan çıkarken Veziri
azam yüzüne baktı. 

Ali Paşa ıakalaııı ııvazlıyarak 
düşünmekle meşgul idi. Sadrıi
zam partiyi kaybetmit vaziyette 
idi. Çünkü Padiıah, Şehzade 
Ahmed için verdiği sfbO geriye 
almıştı. Halbuki Ahmedi tahta 
geçirmek Ali Pa~anın en şiddetli 
arzusu idi. Maamafih, Padişahın 
bu kararma rağmen, ne fapıb 
yapıp Ahmedi tahta çıkaracaktı. 
Çünkü Selimi sevmiyordu, Se
lim merhametsiz ve zalimdi. 

Rumeli Beylerbeyi çıktıktan 
sonra Beyazıd, Ali paşa ile 
Ş ytankulunun açtığı felaketi 
konuşmağa başladı. Padişah: 

- Bu ne hal, diyordu. Ana
dolu Beylerbeyini kazığa oturt· 
sun ha? Bız ·m şan ve şöhreti
mize bu bir hakarettir .. 

- Evet pad.şahım, buyurdu
ğunuz gibi kılıc ı mızın namusuna 
taarruz edilmiştir. Bunu bizzat 
ben temizliyeceğim. 

Padişah düşündü: Mademki 
Selim tehlikesi kalkıyordv. Şu 

halde Ali paşa Rumelideki kuv· 
veli a1arak Anadoiuya geçmek 
suretile Şeytankulu tedip edil
meliydi. 

- Doğru söyledin paşa, 
derhal bu işi temizlemeli. Bu 
suretle onu tahrik ve teşvik 
edene de bir ders verilmiş olur. 

Padişahın son cümlesinde 
lran şahına bir tariz vardı. 

- Yalnız, dedi, evvela şeh
zade Ahmede bir cevap verelim. 

Ali paşanın canı sıkılır gibi 
oldu. Çünkü padişahın şehzade 
Ahmede (derhal Amasyaya av
det eti) diyeceğini biliyordu. 
Halbuk~ kendisi Anadoluya geç
tikten sonra Manisa üzerine yü
rüyeceğini bildirt'n şehzade Ah
medle temasa gelerek onun tah
ta geçmesi için şehzade ile an· 

18'acakta. 
Padişah devam f'tti: 
- Şöyle bir mektup yazınız: 

-·--Yazan: M. Aaghan 
- 26-

dahi ıehzade Korkudun kendi 
hükumet makarrini terketme· 
sinden ileri geldiğini dütün. Sal· 
tanat varisliğine gelince, senin 
talep ve maksadın zaten benim 
emelimdir. Hiç vesveseye, en
dişeye kaptlma. Sadrıizam Ali 
paşa t'fkıyanın tedmırine me
mur edılmiıtir. Ali paşa sana 
gelince bu ~ti beraberce düşü· 
nerek İcab edeni yaparamız ... 

Ali paıa 'mrin bu şeklini işi· 
tince ıevıncinden tıtredi. Kendi 
kendine: 

- Şu halde mesele yok. N 'i· 
a l olsa Şehzade Abmedle görü· 
ıecetim. Binaenaleyh Selimi at
latmak kolaylaşmıştır. Ahmed 
mademki Ankaraya gelmiıtir. 
Kendisini süratle lstanl ula ge· 
tirir, tahta geçiririz. 

O;ye düşündü. Vez riazam der· 
hal emir verdı. Ordu gerisin 
geriye çekildi. Ar ık asi Ş:tlı· 

kulu i.:zerine harekat hazırlığı 
başlamıştı. Fakat Anadolu iıyanı 
adeta yığınlarla duran çıralar 
gibi gittikçe a evleniyoıdu . Şah

lc:ulu dediğini yapmış, Bursaya 
d'\ girmişti. Ge en haber bunu 
müeyyiddi. Şahkulunun bir kı
sım kuvvctlerı Marmara ve Ada
larJ .. nizi sah ilerine kadar çık· 
mışlardı. 

Bu haberler sadf'ce tahtın ve 
tacın değ 1, koca mparatorluğun 
dahi elden gitnıc:kte olduğunu 
gösteriyordu. 

Şehzade Selim, ÇukurovadaKİ 
karargahında Hasan paşayı din· 
liyordu. Rumeli beylerbey : 

- Şehrıyar her şeye peki 
dedi. Ancak kendilerini görmek 
iç n bir az d~ha sabırlı olmanızı 
irade buyurdula . 

Devince şehzade başını eğdi. 
Epeyce muvaffak yetler elde 
etmiş demektı. B naena eyh ş m
dilık fazla i eri g tmemek la
z mdı. En iyi hareket vekayie 
int zar etmek olacaktı. Zaten 
dolap mütenıad yen dönüyordu. 

- Peki paşa, kabul ettım. 
Hasan paşadan Semedire eya· 

let nin teffız fermanlarını aldı 
ve Rumeli Beylerbeyi avdet 
ederken o arlık ordusile bera
ber Çukurovayı terkediyordu. 

Fakat Anadolu h8kkı da ge
len haberler onu düşünaürmeğe 
başlamıştı: 

- Eyvah; galiba hata ett .m, 
diyordu, di~edt-ri bend ıan s r 

davranırlarsa atlamış olacağım, 
taht da, tac da, kelle de gide· 
cektir. 

Ordu ' Selimi çok seviyordu. 
Henüz Zııgrebe varmışlardı ki 
Selim yeni bir emir daha verdi: 

- Daha ileriye gitmek yok. 
Burada tevakkuf edeceğiz .. 

Ordu deı hAI durdu ve karar· 
gah kuruldu. Şehzadenin içine 
end ı şe düşmüştü. Bu kadar mu· 
vaffakıyetin sonu gelmiyec~ğin
Ôt'n ve asıl gayeye vasıl olamı· 
yacağ ndan korkuyordu. Bu se
beple verdiğ karar şu idi: 

- Burada beki yeceğim. Ba
kalım isyan ne olacak? Ahmetle 
Korkut ne iş karıştıracaklar? 
Eğer vaziyet mahalıarıma aykırı 
giderse derhal Edırne ve f stan· 
bula yürurüm .•. 

* • • 
Padişah arlık nısl:>eten müste· 

rihdi: 
- H le şükür Selimi ıavdık. 

Al paşa da isyanı bastırmağa 

gıttı, ŞPhtade Ahmet ise yer.ne 
dönecelct r. Şimdilik asayiş iade 
edilıyor, demektir. 

H lbuki ne padişah, ne Şah
kulunun Gzerine yürüyen Ali 
paşa, ne de di~er1eri kendilerini 
nas.l bir akıbetın beklediğini 
bilmiyorlardı. 

- Sona oar -

Afçı çırağı dün tev. 
kif edildi 

Asım 
E'mcı soyarken çakı 
Mukaddesin bacağı. 

na batlı diyor. 
K ı rş ı yakada Kız Muallim mek-

tebi talebesinden Mukaddesi 
bıı;akla yara! yan aşçı çırağı 

Asım, dü 1 tt·vkif talebi ile nÖ· 
1 etçı so gu ha.< mlığine ver ı ld ı. 

Asım vak'ayı şöyle anlattı: 

- Mu• addes mektebten çıkın
ca kendısın takibe bac; adım ve 
yanına sokularak evelce aldığım 
e'ma'a dan bir ni kendısine tak
dim ettim. O, elmayı soymak 
ıçı n be'l<l n ç kı isteJ r. Hen de 
elma so uvor.Jum, fakat kadın
dır, be k de kı::ndis ni }'aralar 
d .ye çak yı vermedim. K dı ve 
ç kı)' ı vermı:z ıse o e . mayı al
mıyacağını söyledı. Aramızda 

münakaşa o ld ı ve bu sırada 
açık bu ı nan çak bAca f[ınn sap· 

relerı ıgfal eden adam .. --·-· On d6rt yaşındaki Muharremin, yirmi iki 
yaıında Mustafa olduğu meydana çıkarıldı 

~-----------------~~ Dün, bir hırsızlık davasının hakim de.. Bereket versin far-
duruşması sırasmda bir sahte- kına vardık. Varmasaydı k, bu 
karlık da meydana çıkarıldı ve işten ya'<ayı sıyıracaktın amma 
senelerdenberi Muharrem namile muvaffak olamadın?. 
resmi müesseseleri iğfal eden Bu vaz yet karşıs .nda hakim 
bir adamın hakiki hüviyetı tes· şu kararı verd : 
pit edildi. Sahte bir nüfusla doğum 

Hakim Naci Erel suçluya tarıhinin küçüklüğünen i.st.fade 
sordu: eden ve bir çok suç ardan ya· 

- Adın? kayı bu suretle kurtaran sahte 
·- Muharremi Maharrcm, Mus afanın esas nü-
- Yatın? fos kaydı Trabzondao istene· 
- Bdmiyorum; fakat nüfus cek, evelce iş ediği suçlar hak· 

cüzdanım dosyadadır. kında takıbat yap lacak. 
Muharrt me aid dosya tedkik Duruşma başka hır güne 

edildi ve 34 l doğumlu olduğu bırakıldı. 
görüldü. Bu hesaba göre suçlu 
on bir yaşında idı. Halbuki ha· 
kimin karşısında duran adam, 
en aşağı 22 likti. 

- Demek seıı on bir ya
şındasın, daha bebeksin, ağzın 
süt kokuyo , desen a?I 

Orasın cüzdan bilir! 
- Ev.i mis!n? 
- Üç senedenberil.. 
Hakim, bu işde bir marifet 

bulundu~unu anladı. Etrafı tetkik 
etti. Alakadarlara tezkereler yaz· 
dırdı ve celseye nihayet verildi. 

• • * 
ikinci duruşma başladığı za· 

man, müracaat edilen mahaller· 
den istenilen malfimat gelmişti. 
Hakim suçluya s ... ı du: 

- Senin adın Mustafa imiş? 
- Evet, ben karakolda Mus· 

ta fa olduiumu söyled · ;-., m zaman, 
hqır aen Muharrem_,. n dediler. 

beni zorla Muharrem yaptılar! 
- Peki amma, senelerdenberi 

Muharrem olarak yemediğin na
ne kalmamış. Dört hırsızlık, bir 
sarhoşluk yapmış bu nüfustan 
istifade ederek farik ve mümey· 
yiz değildir diye verilen rapor
lar la yakayı kurtarmışsın, sen 
senelerdenberi Muharrem olarak 
tanınmış ve parmak izine de 
böyle yazılmışsın.. Madamki, 
Mustafa idin, ne diye mahke
mede Muharrem olduğunu söy· 
ledin? 

- Bir defa Muharrem dedim; 
tabii Mustafa diyemezdim!. 

- Ş ı i şe milld de şaşsın, ........ 
land. 

Halbukı Mukaddesin ifadesi 
bunun tamamen aksinedir. Asımı 
tanıma<lığını, halta ş;mdiye ka· 
dar görmedığini söylemiştir. 
Suçlu; tevkı f kararı veriidiğin· 
den hapishanPye gönderilm ştır. 

Çingene karıları
nın marıf etleri! 

Pazarlarda · 
Soymadık sergi bı. 
rahmryorlarmrş!. 

Kemer zabıtası, bütün pazar
ları dolaşarak hırsızlık yapan 
dört kadını suç üstü yakalamış 
ve yıldırım mahkemesine yolla
mıştır. Bunların son hadiseleri 
şudur: 

Mustafa km Yaşar, Melek, 
Elif, Dudu adını taşıyan bu dört 
kadın, Kemer pazarında dola· 
şırlarken, kalabalıktan ve pa· 
zarcınm gafletinden istifade ede· 
rek Hayimin sergisinden ıki top 
b••naa• '""" V .... """:- --·g;..aftöen 
de 6ir JCaza aşırmışlar; kaçar-
larken yakalanmışlardır. 

işin tuhaf olan ciheti, kara
kola getirilen bu çingene ka
dınlarının çaldıkları iki top bas
mayı karakolda bir karyolanın 
altına gizlice bırakmış olmala
rıdır. Basmalar meydana çıka-

rılm ı ş, fakat kaz ık bulunmamış
tır. Hakim Naci Erel suçlulara: 

- Hepiniz n kuca{?'ında ço
cuk var, bu işi y parken ço· 
cukları nereye bırakırsını z? 

Diye sormuş ve şu cevabı 
almıştır: 

- Evimizde adamımız var, 
onlara bı akırızl 

- Bü ün pazarları dolaşır 
mısınız? 

- Bız zaten paznrcıyızl 
Hakim dördünün de tevkifine, 

Bürhan ye ve lstanbuldan suç
lulara aid doğum tarihlerinin 
telgrafla öğrenilmesine karar 
vererek duruşmayı 3 Kanunu· 
f'VPll" talik etmişti ·. 

Amasya valisi de kızılbaştır. 
Senin dahi kardeşin gibi hüku
met merkezinden vakitsiz ba· 
reketi yeni bir fitne ve fesada 
sebep olur. Fermanım eline ge
lince derhal hükumetinin ma· 

Tarzan: Balta değmemiş 

karrine git. Şahkulu 

ANADOLU 
Günlük ıiyasal pzete 

bıhib 'H Baımuharriri 
Ha!Jdar Rüıd/J ÔKTEM 

Umumi ueıri~••. ve 1ua iti~ mldli 
rü: Hamdi ~üz.bet ÇANÇAR -iDAREHANE.Si 
f r.mir tkincl Beyi., iobtı 
C. Halk Partili hiaaa lçiııde 

Telgraf: tamir - ANADOLU 
Telefon: 2776 .. Foıta kutaao: •OS 

Abone ~raiti 
Yıllığı 1400, altı aylJiı 800, it 

ayh&ı 600 kuraf&W 

Yabancı memleketler için eeaelik 
abone Gcreti 27 liradır 

- Dlindeıa ınabad -
1 - Maamafih kaçmağa mu· 

vaffak oldu; vahıilerin ok yağ· 
muru albnda daldan dala fırladı. 
Vahtiler avlarını bir türlü kaçırmak 
istemiyorlardı. 

Tarsan, Sivilli ve maymun, 
ANADOLU MATBAASINDA 

HASIUU~TIR böylece daldan, dala atlamak 1a-----. .. lllİıı-..---_., ıuretile nihayet. •• 

2 - ... Bir deniz kenarına 
kadar vardılar. Burada, Tarzan 
ve maymunu bir çok dal kes· 
tiler; bunlarla bir sal yapacak
lardı. Vahşilerin takibinden ve 
ellerinden kurtulmak için bun
dan başka bir çare yoktu. Salı 
henüz bitirdikleri vakit, vahıi
leria .ealcrini tekrar duydular. 

3 - Fakat vahşiler için ar
tık vakit geçmiş idi. Çünkü 
Tarzan, Sivilli ve maymun sala 
atlamışlar ve beri sahili tutmak 
üzere idiler Sivilli tatlı bir te
bessüm ile: .. _ Nereye gitti· 
ğimizi bilmiyorum, fakat kur· 
tulduğumuzu sanıyorum!,, dedi. 

4 - Tarzan ayni tebessüm 

ile: •- Ya.. Oyle mi sanıyor
sunuz? Görüyorum ki, siz bu 
iklimin nehir ve denizlerini bıl· 

miyorsunuz.,, dedi ve Tarzan 

bu sırada ufukta siyah bir bu

lut gördü. Ve müdhiş bir fırtı

na da başlamak üzere idi. 
- Sona oar -

2 Kil•ınnııevı>1 

, =======================~ 

Sağiı 
• bahis rı 

Dahili ha tahklnr müteb:ıs sımıı 

J>r. f. Şevki U~ur diyor kü 

Yenen ve icilen , 
zehirler 
-5-

Alkol vücude girdikçe, dimaği 
alametler de çoğalınağ.ıt başlar, 
fikir ve zihin faaliyeti durgunla· 
şır, insana bir tembellik anz 
olur. Fikir ve zihin üzerine olan 
bu bati tesiri devam ettikçe 
vaktinden evet ihtiyarlık teza
hüratını husule getirmesi dola· 
y sile fıkir, kuvvet ve kudretinin 
azalmasına süratle yürümüş olur. 

A:kol içilince dimağda ne 
görülür? 

Hiç şüphesiz ki ispirto ala• 
nınca beyinde fazla bir kan 
hücumu (ihtikan) tevlid ederek 
dimağın kan damarlarına (şir

yanlanna) büyük bir ağırlık yük· 
lemek suretile doğrudan doğ· 
ruya bu kan damarlarının kireç· 
!eşmesine, tekallüsüne mühim bir 
sebeb teşkil eder. 

Alkolu haınil muhtelif şekil· 
lerdeki meşrubattan biri biradır. 
Bira, halk arasında hafif bir 
içki sayılmaktadır. Halbuki bi· 
ranın pek fena bir tesiri oldutu 
muhakkaktır. Çünkü bu içki, 
çok defa fazla miktarlarda alınır. 
Ve vücude alkol idbali de o 
nisbette fazla olmuş olur. 

Birada alkolle beraber bir de 
şiddetli uyuşturucu (Narkotik) 
olan şerbetçi otu vardır ki, vii
cud iğtidai mübadelesinin bo
zulmasına sebebiyet veren bit 
tesir icra eder. Bira içenler uı• 
viyete bijvqk bir m.Rvi :qıiktarı 
idhal ederler. Bununla da kan 
deveranını yormuş ve bozmut 
olurlar. -Arkası f1ar-

Esrar bulundu 
Sürmeli sokakta tuhafiyeci Ilı 

Şevkinin dükkanında dört bet 
parçadan ibaret esrar bulunmuş 
ve kendısi nöbetci Sulhceza hl· 
kimliğine gönderilmiştir. 

Uz Şevki, kendisinin esrar" 
olmadtğ'tm ve esrarın bir dür 
manlık üzerine dükkanına bır .. 

kııdığını söylemiştir. Mevcud de-
13.ıle bakılarak suçlunun tevkifin• 
ve evrakın iddia makamına te\"' 
diine karar verilmişt i r. 

U!ucak köyü cinagatl 
Menemenin Ulucakköyünd• 

Ka1a Aliyi öldürmekle mezn"' 

Salih, Abdullah ve Halilin Atır 
cezada muhak "' met eri sona et-

m ştir. Dünkü muhakeme celıe" 
sinde iddia makamını işgal ede~ 

""dd · "' · · B Şe~kı mu eıumumı muavını . b 
Suner, ı ddiasını serde miş, ;,ali 

ile Abdullahın Türk ceza lcan~ 
nunun 448 incı maddesi nıuor 
h ince on beşer sene ağır haP9~ 

4 .. cu 
konmalar nı, Halılin de 6 on t 
madde delaletıle gene 448 icıC 
maddeye göre cezalandırılnıasıPI 
· · t ' M""d f ve kP.,. ıstemış ır. u a aa 

• une 
için muhakeme, başka bır g 
bırakılmıştır, 

TAKVİM 
R ~ 1353 ı Arabi· 

1356 
umı · an 28 . • • 1 Raınaz 

Teınoasanı 

Kanunueoel 

2 i 
v aı aau aAl 

Ga.ı., :l,24 7,06 
Ôğl• 7,21 12,03 
ikindi 9,46 14,28 



2 Ka unnP.'l"el 

Y o.zan: Aleksandr Düma 

l\I. dö la Tremny bir dakika tln~nıulo, huutlun daha ma
kul bir teklif olmı~·acnµını kestir~rek, ı·azı olelu 

Konakına avdet eden M. dö tın sizin s l ahşor 11rınızda oldu- idi; Bernajuya çabuk sıhhatler 
Trevil, evvela işi şikayet t-tme- ğunu söyı iy<'bılir:m. temenni ederek M. dö la Tre· 
sinin münasip olacağını düşün- - Teklıfimi kabul ettiğiniz· muy" ved 1 e.l •p komıığına gittı 
dü. Hizmetçilerinden biri ile M. den dolayı çok munsif bir zat ve dört dostlarına hemen ha· 
dö Tremuya bir mektup gön· olduğunuz aşikardır. efendim. ber gondererek onları yemeğe 
dererek kardinal muhafızının - Buy•ırunuz, Efendim. Sizi davet etti. 
evinden çıkarılmasını ve kral dinliyorum. M. dö Trev 1, yemek arasın· 

da h p Kaı d nal a e' hinde ko· 
silahşorlarına karşı tecavüz cür· - Ma yetin;zden hirinin ak· nuşuldıığu için pek 

1 
yade 7evk-

etindo bulunan maiyetinin de rabası olan M. Bernaju ne bal· 
lenmişti. Bütün yemek eınasın-

cezalandmlmasını rica etti. dedir? da konuşulan sözlerin kardinal 
Fakat, M. döla Tremuy, Ber· - Çl')k hastadır, Efendimi muhAf zlarına veriım "ş bulunan 

najunun akrabasından olduğunu Kolund::ın aldı~ı y ıra ehemmi· iki d rse dair bulunduğu ko· 
bilditimiz bir maiyeti tarafından yetli değilse de cigerlerine ka· layl kla • estirılehilır. 
eveloe doldurulmuş bulunduğu dar iş'emiş bulunan ikinci yara· Artık, bu iki kavganın da 
için ne M. dö Trevilin ve ne de sındnn dolayı doktor tehlikede kahramanı Dartan an sayıl yor 
ıilihşorların şikayet hakları ol- bulundu~unu söylüyor. Atos, Portos v~ Aramis tara· 
ınadıtı ve bilakis silihşorlann - Yara ının aklı başında mı? fınden bol bol teb ik edil yor-
lcendi adamlarına hücu~ ettiti - Tamami e. du; b ı tebrik yaln z iyi bir ar-
ve hatta konağını yıkmak te- - Konuşabiliyor mu? kadıı ed nm ı bulundukları iç:n 
tebhillnde bulundukları ceva• - Güç ükle, fakat konuşa· değ.ıl, ancak onların yerle· ine 
hını ftrdi. bi Jiyor. ka" gaya gıritmiş bulunduğu hal· 

Ef d de kendılerinin onun namına 
Şimdi, her biri kendi fikrinde - Pek güzel, en im, ya-

larar edeceği tabii bulunan bu nına gidelim; belki pek çabuk henüz bir şey yapmamış olma· 
i'-1• aa·1za..1- a--ndaw husu....... h d JI,' • - Jed'& . larmdan ileri gelıyord •. 
il ue ..... ıu uıı...- uzuruna g ectaını soy '• naz Saat altıya do~ru M. dö Tre-
tin u•uo müddet devam edece- Allahın ismini vererek dotruyu v 1, saraya gitmek zamanı ge'· 
tini dOtinen M. dö Trevil, bu• söylemesini kendisinden rica d ğ'ni haber verdi; fakat, şev· 
rıuo önüne geçmek için bir çare edelim. Kendisine ait olan bu lcetlinin müsaade buyurmuş ol· 
habtladıı bu çare ise kalkıp M. vak' ada kendi ş ·hadetini dinli- duğu kabul saati geçmiş olduğli 
dö la Tremuya gitmesiydi. yerek ne söylerse ınanacağım. c betle saraya atka merdivenin-

8-un fizerine hemen kalkıp M. dö la Tremuy bir dakika den girmiyorek dört delikanlı 
oraya giderek, geldiği hakkında düşündü, sonra, bundan daha i'e birlikte dotfudan doğruya 
haber fÖllderdi.. makul bir teklif olmıyacağ'ına bekleme odasına girmiıti. 

iki asilzade biribirlerini hür· kestirerek, razı oldu. Kral avlanmaktan beoiiz dön-
~~tle selamlamıştı, çünkü ara- ikisi birlikte yaralanın yatmak· memitti. Delika•hlaruaız yarım 
...,nda dostluk olmasa bile bi· ta bulundutu oda,. iadiler. Bu saat kadar beklemit ve ..,., 
~irleri nazarında itibarları var- iki uibade Lortlana lrendWAi halkının blabehklıtındaa can-

li.rbiri birer ,._.t ,,. ,..el ziyarete pldikleriai g6ren h .. ta ları aıkılmata başlam&ş bulun. 
llG-..., .....a.: p t mn olan M davranıp kalkmağa çalıştıysa da d d k l dö l -ciı•ı ro e · uğu sıra a apı ar açılarak 

a Tnmuy krala DadİI' ola· çole zay f düimü~ olma:undao ~ev etlinin ,,.ellJl ı.. .. ı.eı ıveri . 
ralc .....,.., °'*9 t8reft.. ı,.1ar ka~ Wieii lıllr' llaMi • ~ 
Ilı mişti. 
aı ve umumiyetle kralan aıec- arkası üstüne düıtü. Bu haber üzerine Darta,an, 

~ıleriııde bulunmaktan boşl_. M. dö la Tremuy onun yanına vücudünün iliklerine kadar titre-
lllazcb. sokuldu ve bir ruh koklatarak d .ğini hiHetmiıti. ihtimal ki, i1-

....... S'!'J~~ll'!Wıi ........... 

Borsa 
1·12-1937 

OzUm satış arı 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
385 Ü. Kurumu 11 75 16 
130 lnhısar ida. 12 50 14 

1 
87 Jiro V"' şüre. 15 50 16 50 

j 40 K. O. Ahmet 14 75 14 75 
f 18 Ş. Remzı 14 75 19 

16 Ş. Rıza H. 16 16 
676 

158893 Eski satışlar 

15Y569 Y~kun 

Piyasa 
Dünkü üzüm 

atler şöyl! idi: 
No. 7 

• 
• 
" 
• 
" 

8 
9 

10 
11 
12 

fiatteri 
satışlarında fi-

12 75 
13 50 
14 00 
15 00 
18 00 
23 00 

Zahire satlşları 
Ç. Cinsi K. S. 

52 Ton Baka 
123 Bakla 
26 Ton P. çekirdek 

150 B. Pamuk 

K. S. 
4 25 
4 25 
2 40 

32 25 

1 Halk Diyor ki: 1 
Belediyeden bir dilek 

Dün şöyle bir mektup aldık: 
Dün ıaat 1.45 te Kordon oto

büslerinden 12 numaralı51; Cum
huriyet meydanında çok ıııübim 
bir kaza at attı. 

Şoförün kuvvetlı ve isabeti i 
bir hareketi zavallı b r vatan· 
daşı tekerl~kler ırasmdın kur
tardı ise de biz içindeki zaval
lılar da böyle kuvvetli bir fren 
kar:,ısında ve zaten istiabından 
fazla yolcu alan bu otobüs için
de hurdahaş olduk. Yer bula
mayıp ta ayakta siclea bet ,... 
larındaki bir yavrucutun ağzı, 
burnu kan içinde kaldı. Bu açık 
derdimi size sademeden zede-

- lenea omuzumu eva ova yaz•7or 
v~Wy.ua~dea rfOa -iyoram. 
Kornalar bir az daha teenni ile 
kaldırılsa ve bu müddet zarfın
da da halle yolunu, sağım, so
lunu öğrense fena mı olur? Bu 
hid ıe kornaıızhktan olmuıtur. 
Nazarı dikkati celbederim. 

Ba seferki mükilemeleri, ne· akhnı baıın• getirdi. Sonra, M. tikbale ait hayatının taliini tayin 
a&lcetie olmakla beraber, eski- dö Trevil yaralı adımı tazyik edecek an artık gelip çatmaıta. 
•inden aotuk bir 19kilde idi. M. etmek iıter g"bi görünmemek Bunun için, gözleri heyecanla 
dö Trevil söze başladı: için, konuştukları ,eyin sorul- kraluı aeçeceji kapıya dikil· 

- Efendım, ikimizin de biri- masını M. dö la Tremuya ba· mişti. Urlada Kara M•hmet 
biriınizden ıikayetçi bulunduğu- vale etti. 13 üncü Luinin hızlı adım· 
lbuz meydandadır; ben bu vak'· M. dö Trevilin ketfi dotru larl~ ıeldiği görüldüi tozla mü- naaıl '/d1Jrm"IJ1? 
'da hakikati meydana çalcaraak çıkmıştı. Ölümü ile dirilik ara- lemma bir avcı elbiıesi ve ko· Urlada kumar yii7.ündea Kata 
'rzuau ile geldim. Dedi. sında kalan Bernaja, dotruyu caman çizmeler ıiyinmif olup Mehmedi öldürmekle manua 

M. dö la Treauy cevap verdi: saklamağı aklından bile ı,.çir- elinde de bir kamçı vardı. o.,... llDlail otlu Melamedln mulaake-
b - Buna itiraz etmem, fakat memişt; vak'ayı iki aıilzadeye tanyan bir bakışta kralın öfkeli mesine dün tehrimiı Atırc:eza 
ben her cihetini tahkik etmiı olduğu gibi anlatmıştı. bulunduğunu anlamışh. mahkemeainde devam edilmiıtir. 

r-'•dupi~k~iih M.ı:;;~i;:i;rınd;;e* -~ E~~~:Sf~~ kafatası, çene kemikleri, parça· 

"' f 'ka N 2• y......... M. DoAan lanmış, etsiz bir halde bulundu. h ıe rı o. v _.. • 
Q BUAların kime aid oldutanu 
ll taburun ortadan tega~·yobn mabeyni ho!llayunu altOst teabit etmek bilo iakinsızdı. 

ettiği gibi Şemşi Paşayı da koplere bindirmişıi ::;:m::b:tinr .. !~:9 et!: 

~'- redif taburları arasında ücra bir yere ıöoderilmeai ya- bindirmiıti. mümkün detildir. 
''illan redif taburu da vardı. zılmıştı. lzmir redif taburu ilin1 met- Ölen Kara Melııaedin kanlı 
~ re ıelditi vakit limanda ha- Bir kaç saat sonra Soroviç rutiyete pek bfiyük hizmet et- gömleii bulunmuı. Bunua üzo· 
~~•pur bulunduğu için gel- istasyonuna gelen taburun bin- miştir. inkılap tarihinde ıerefli rinde bıçakla açıllDll gibi de· 
~ 'le hareket etmesi bir olan başısız, Sorov ç mıntasında ismi bw yer tutan bu tabur baştan likler vudı ve bu delikler kanh 
~ 1-burun mektepli olarak bir zikredılen bir köyde emri ahire nihayete kadar cemiyetin hadi- idi. Fakat b11 delikler, gömlek 
ııı· '-biti yoktu. Efradı ise umu· infz1r etmesine dair üçüncü · miydi. Zenginleri, okur yaz•rlara, Kara Mebmedin aırbnda ilcen mi 
~·~tlc denilecek kadar sakallı ordu müşirınin imzasını havi alimleri, memurları bedelinakdi afılm11tı, yoksa sonra mı? Buna& 
~..,.· Mutaasıb bir kütle halin· bir telgraf wrilmifb. vtrmeğe lüzum görmeden hep tayin etmek imkansızdır. Bu v.,. 
~ &.ıi.ik rıhtımına yanaşM Aldığı emrı telgrafi üzerine birden davete icabet ederek · ziyet karşısında ölümün sebebi 
ıt....~bura gönderilen propagan- tabur Soroviç istasyonuna indik- askeri elbiselerini giymişler ve bt•"ıyyen tayin olunamaz. 
~ pek muvaffakıyetli bır İf ten sonra klavuz olarak tetkik silahlarım alarak yola düzilmiş- Bazı şahidler gelmemişlerdi, 
~~IDitlerdir. Esasen pek az edilen b r iki jandarma delile- lerdi. Daha vapur Yenikale isti- onların celbi için muhakeme 
~~ Selinikte kalan bu tabur tile iıgal edeceti mahalle ıiden kımetlerinckyken padişah fesin başka bir gOne bırakıldı. -· _ _ 
'r~ ~~nasbra.g.tmeai mu· ferman .tabur~nun iatesi vesairesi püskülüne teşbih edilmiş bu~~
\; ~ ıorulememıt oldutun· de temın edılmek suretile meı· külİü belayı kaldırıp atmalı: rçm 
le 1~Y• beş vurulmuıtur. rutiyet ilanın~ kadar orada tec- büt~n ~ab~r b~ş.ındaki feılerin-t' &a.ık ile Manastır arasında rit edilmiı bır halde kalmıt ve dekı poskullennı koparıp atmış· 
~kayalara ve gerekse Ala· ili'lı meşrutiyette ilk önce bu lardır. 
~ . riden yol üzerinde So- (sırası gelditindo izalı edileceli Manastırda toplanan taburlar 
~ lalaayoau vardı. lıtasyoa üzere) memleketine iade kılan- büyük bir karargah kurmuşlardı. 
''İt levk.yat memuru süvari mıştı. Bu taburların hepsi hemen her 
~·~dan ve efradı hamiyet· Bu taburun ortadan tegayyübü pn Ye her saat ıskandil edili· 

"'•lal beye çekılen bir tel· mabeyni hümayunu altüst ettiği yorlarda. N zam iye taburlannın 
bu taburun o taraflarda aibi Şemıi paşayı da küplere adedi azdı. ReJif taburları top· 

landakta1a aorwa taburların çavu, 
ve onbaşıları bir kere daha tet
kikten geçirilmişlerdi. Bunlar 
verdikleri sözde, ettikleri yeminde 
gerçi half etmemiılerse de şu 
fikir ve kanaat hasıl olmuştu: 

Bizim viliyetin merkezi lz
mirdir. Başımız her yerde ve 
her vakit onlara hatlıdır ve 
bizden çok akıllıdırlar, 

- Sona VIU' -

-
Perdemizde 
Akisler 

Bu gün de Hahambaşının muha
kemesi babındadır 

Mahhme heydi teşekkül et
miştir. Karagözle Hacivad kendi 
aralarında fısıldıyarak konuıurlar. 

Kare göz - Vaz yet fena. Ya
rından sonra rker bayramı .. 
Haydi dün hatunları atlattık. 
Fakat bu gün ne yapacıtız?. 

Hacivad ( derin bir ah çeke
rr k) - Ne mi yapacatız? Karı 
koca, çoluk çoc ık birıbirimizi 
yiyccetiz; ne yapab liriz ki? S• 
na bir ıey sorayım Karagöz, 
bitpazan, diye neye dirler?. 

Karagöz - Dilnyaya, baba ve 
ana1 arının keyiflerinin yüzü ıuyu 
hürmetine gelmir olanlann ıılc 
sık utradıkları y•r .• 

Hac vad - Oranın kerameti 
nedir? 

Karagöz - Oraya nur yağar· 
mış, derler amma benim bild -
ğim bitpazarın:. lamba bile as· 
mazlar. Satılan nesnelerin ne 
marifet olduklara görülmesin, 
d.ye. 

Hacivad (gene için; çekerck]
Bütün ümid ve tesellimi berbad 
eyledin Karagöz!. 

(Tam bu sırada mahkme ko· 
ridorundan bazı sesler gelmeğe 
başlar. Karagöz Hacıoğlu Sa
d A'•): 

- Çık ta balı, .eymif • 
gene?. 

(Hacıoğlu başını kapıdan uza
tır ve cevap verir): 

- Hahambaşı geçiyor. 
Kir-tös - Hah .. a..,i •? 

Çafır bakahm, şöyle bir gelıinf 
(Hacı~lu çağınr, Hahambaşı 

da girer. Girer amma, betbeniz, 
balmumu gibi) .•• 

- Kuzum Ka~agöz ata, ben· 
danizi çatirt mişıiniz? 

- Evet, çatırttık.. iyi oldu da 
ıeçiverdin.. Müftü veya Kadı 
olmadıtım için, 7üretin hiç tit· 
remeain, din m6nakatuı yapa· 
cak delilim. Allah orada, aen 
burada... Allat. orada Hıristo 
•• Ali de burada... Herke1, clile
diti aibi hareket eder. Beaim 
10racatım 19y, dlinyalık ifdir. 
Bay Hahambafll.. Kulaklarını 
ver de iyi dinlel. 

- Buyurunuz. •• 
- •Karnını doyurd..pa yere 

dua et, bağlan. ne demektir?. 
(Hahambaşı diifünür ve güler.) 
- Bu da ıual mi a,tam.. Bea 

eyimde ~arni~i: doyur\lrum. lati
JOrıua deyeyum ki yene wada 
Allalaa dua edelum .. 

Kaıwıöz - Başka başkal. 
- S,.,ka..... Baıka.... Soy; 

aklimde yeldi: Havrada yiyip 
hav,.MI• dua ••.•• 

Karagöz - (Keneli kendille 
mınldinu) 

- Anlaııldı, dipr azalar iti
raz etseler bile Habambaıı sopa• 
ları yiyecek. 

rJe açık sesle tekrar sorar) 
- Aferin bay Hahımb&fL. 

Şimdi söyle bakalım; aea neain? 
Haha•ba11 - Çok tukit'.
(Hahambaşı devam etlemu ve 

sasar ... ) 
- Sustun ya; a1t tarafını 

söyle, nesin sen? •• 
- E ağam, oyle soruyorsun 

bana kim .•. 
Karagöz - Sordu~umda ne 

var ki mübarek, nesin sen diyo· 
rum, söyleyiversen e ?!. 

- Hahan bqiyim. 
- Ben sana işini sormadım. 

Nesin diyorum, ne? 

· - A Janim adam. Yordu mu 
nasin bildim? 

- Hay aklınla bin yaşıyasınl 
Ben sana mahlukatın hangisin
den misin dedim be adam? 

- Haaii; anladim, simdi an
ladim. 

- Söyle bakalıml 
- Ben hahan başi; Museviyim, 

Musevi. 
(Karagöz Hac oğluna işaret 

edc!r.) 
- Yatırın şu bay Hahamba· 

şıyı aşıttı. 

Velesbit Hoca atılır: 
- Sopayı -dobuı kişi vursun 

da bir sayım ı? 
Karagöz - Sen sus, daha 

dün mezbaha d eposundan çık· 
tm, gene ötilyor -Un? 

Hahambaşı acı acı feryada 
başliir. 

- Adiyo!.. Adiyol.. Yozunu 
sevey'im. 

Karagöz - ihtiyacım yok; 
benim karagözlerime dünya 
itıktır zaten. 

- Allahini seversanl.. Mu-
bamedlni seversan. 

Hacivad - Muhammedi de 
biliyormuş bu zat Karagöz. lı
tersen yüz sopa eks k vuralım. 

Katagdz - Sen de karışma! 
Bayram arifelerinde zaten ca· 
nım sıkılıyor, şimdi seni de ya
tırırım. Musayi, Museviyi, Mu· 
hammedi biliyor da asıl benim 
.ordui'mbu bilmiyor. (Hacıotlu
na hitap eder) şimdilik 6ç yüz 
tane atın bakalım. 

Ve dayak faslı başlar. Haham· 
başının feryadı, Beyler sokağını 
atarak bütürı Kemeraltıyı ayak
lındınr. Matbaa civarını büyüle 
bir kalabalık sarar.. Herkeı 
biribiriae, .. olduA"unu ıormağa 
bqlar. •Habamb.ıı bağırır. 

- Adiyo dedim sanal 
Ş. laali•e bakMnal 
Yet• Allabim atam; 
Biruicik bırabanal 
Karagöz - Vay kafir, tılr 

iaıif ayni &amanda.. Vurun on 
sopa daba btlki bir teyler JU• 
murtlat. 

(Hahambafi ağlamak şeklinde 
c1e ... -. 

V erdiniz elinizi 
Tertemiz dilinizi; 
Nasia ela batladiaiı 
Bize emelinizil 
Kwa,aı - (.Ucaotluaa) bırak 

vurma.. 
(Halaamb ... ya hitab eder) 
- Kalk, bıydi kalk, dayak 

yedildm tonra aklın başına 
geldi.. Ben de sana onu anlat• 
n1ak lt&tmittlm be mübarek? 
Söyle, 11eı· • ıen? 

(Hahambafl, vücud6nii oğtlı· 
tararak cevab verir) 

- Bendeniz, Turküm ma• 
şallah .. 

KataglSz - Maşallah detil, 
inşallah .. Nerenden betli Türle 
olduA'un? 

- Neremden.. Jşte, hep bu 
topraktayiz.. Kazaniyoruz, eğle
niyoruz .. Yil ar, ama kaç yillar, 
ubuuuu, kaç yillar sayesinde 
Turk milletinin. 

Karagöz - Dostlar şebid, 
siz gaıi olursunuz. 

- Adiyo, heb beraber, ne 
yapaUlm.-

Karagöz - Ne mi yapalümi 
1ürk olalım, Türk!.. An 1 yo sun 

- Lütfen çeviriniz -



i"'a hifo t'i 

Alman donanması 
Gelecek sene içinde çok k uv
vetlenecek, bir çok y ~ni gemi

ler inşa edilecektir. 

Kontes kendisine cevap veriyor: 
Hayır gelemem efendimiz! 

Napolgon filiminden bir intiba 
1930 senesinden sonra çevri- bir tesadüf.. Yann buluşunca 

len en büyük film, şüphesiz ki Varşova hakkındaki intibaları-
Greta Garbo ile Şarl Bayern·n mızı biribirimize anlatırız. Yarın 
Napolyon veya Kontes Mari Va
levska filmidir. Metro Goldvin 
Mayer, bu film ıçm para sar· 
nndan hiç çekinmemiş, rejisör· 
ler bütün enerjilerini sarfederek 
hayalhanelerinde yaratt1klan en 
zengin dekorları vücude getir· 
mişler ve nihayet beyaz perdenin 
iki me bur simaaı Garbo ve 

Şarl Bayer, şimdiye kadar gö· 
rülmemiş bir şekilde çalışmış· 
lardır. 

Madam Valevska filmi, çok 
kısa olmasına rağmen üç mil· 
yon İngiliz lirasma mal olmuş• 
tur. Filmın kısalığı, Napolyonun 
aşk için mesaisinden pek az za· 
man ayırabilmiş olmasından ileri 
gelmiştir. 

Filmin en entcressan sahne
lerinden birinde, Napolyon (Şarl 
Bayar) ve Kontes Valevska 
(Greta Garbo) arasında şöyle 
bir sahne geçmektedir: 

1807 de Napolyon Varşova· 
dadır.. Şerefine sarayda muaz· 
zam bir ziyafet verilmiştir. 
Davetliler vals yapmaktadırlar. 
Napolyon da bunların arasında· 
dır ve Kantes W alewska ile 
dans etmektedir. Müziğin ahen· 
gine uyarak dönerlerken evvela 
Napolyon söze başlamıştır: 

- Kontes, yarın bana gelir 
misiniz? 

- Hayır efendimizi 
- Fakat geçen gece gelmiş· 

tiniz? 
-Size görünmeğe değil.. Ben 

o gece bir kahramanın emrine 
itaat etmiştim .. 

- Böyle bir emre tekrat' 
itaat eder misiniz? 

- Evet efendimiz! Ancak 
uzaktan .• 

Napolyon dönerek emreder: 
- Dansı kesiniz! 
Kontes bu emre şu cevabı 

Şarbogen Napolgon rolünde 
sizi benim daireme Darok geti· 
recektir. Onu bekleyiniz! 

- Fakat benim kocam var 
efendimiz .. 

- s :zden dört misli büyük 
olan adam değil mi?. 

- Seneler, onu nazik, akıllı 
ve tecrübe sahibi bir adam yap

mıştır. Onun şerefi vardır. Be· 

nim de olduğu gibi .• 
Napolyon büsbütün sinirlen· 

miştir. Tehditkar bir tavır takı· 
nar ak: 

- A .• Demek sizlerde yalnız 
şeref var öyle mi? 

Diyor ve bir an için Kontesin 
' gmndan uzaklaşıyor. 

2 h.anunue~eı 

Hatay faciası .... ·-
-Başlara/ t 1 inci sahi/ ede
ra ve hem de kanla inkara kalkışan 1 

bir bükümet, Törk olan ve her za· 
mao Türk kalması mukadder bulu• 
nan bir kıt'anm idaresine Milletler 
cemiyeti namrna nezaret hakkını kell" 
dili#inden kaybetmiştir. 

Bir tek Türkün mukadderatını 

bütlin Türklük aleminin mukaddera· 
tile bir ve ayni tutan Türk.iye cum• 
huriyeti dünkü bayram veeiaile Ha• 
tayda akıtılan maaum Türk kanları 

namına elbette harekete gelecek ve 
eğer Miletler cemiyeti eüratli bir ka· 
rar ile dün Türk. kanını akıtmaktan 

çekinmemio olan parmakları Hatay· 
dan ebediyen eöküb koparmakta ta• 
allül edecek. olurea kendi milli dava• 
sıoı kendi milli varlığı ile halletme• 
nio yolunu ~lbette bilecektir. 

Fas kahramanı 
••• 

Abdülkerim, menfa. 
sında kalacak 

Paris, 1 (Radyo) - Devlet 
Nazırı B. Alber Saro, Frasanın, 
şimali Afrikada şiddetli tedbir• 
ler alacağım ve asayişi bozmak 
istiyecek olanlara şiddetlı ceza
lar tertib edeceğini söylemiş, 
hariçten Afrikaya gelen propa· 
gandacıları hudud haricine ata· 
aağmı ve Fas kahramanı Ab
düıkerimin, tekrar Fasa geı:· 
mesine müsaade edilp edilmi· 
yeceği sualine: 

- Buna imkan yoktur. Ab· 
dülkerim, menfasından başka 

bir yere gidemez. Zira bu adam 
isyankar bir uzuvdur. Bu iti· 
barla tek durması mümkün de
ğildir. 

Cevabını vermiştir. 

Şanghaydaki imti. 
yazlı mıntakalar 

B. Eden Avam kamarasında , 
oeganaıta bulundıı 

Londra, 1 (Radyo) - fngil· 
tere Hariciye Nazırı B. Eden, 
bugün toplanan Avam kamara· 
sında kendisine vakı suale ce
vap verirken, Şanghaydaki im· 
tiyazlı mmtakalarda hiç bir dev· 
letin, Japonyanın müdahalesini 
k~bul edeceğine ihtimal verme· 
diğini söylemiştir. 

Belgrad matbuat 
sergisi açıldı 

Belgrad, 1 (Radyo) -Yugos
lavya ilk mesleki matbuat ser 
gisi bugün açılmıştır. Bulgarlar 
da sergiye iştirak etmişlerdir. 
Sergide 250 Yu~oslav ve tSO 
Bulgar gazete ve mecmuası teş· 
bir edilmektedir. Yugoslavyada 
32 milli, 45 ecnebi dilde ga:ıete 
195 haftalık, 803 aylık gazete 
ve mecmua intişar etmektedir. 

Halkevi köşesi 
1 - Halkevi Sosyal komitesı 

menfaatine Münir Nurettin .,e 
arkadaşları tarafından 7-12-937 
tarihine rastlayan Sah günü ak· 
şamı saat 20,30 da bir konser 
verilecektir. Arzu eden arkadaş· 
lar biletlerini Halkevinden ala· 

bilirler. k· 
2 - Evimizde nakış ve da . 

tilo kursu açılacaktır. lstek~t 
olanların Halkevine müracaatler:,;,, 
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KARA KORSANLAR ŞE 

Dilber kadın korsan 
Aşktan 

ANADOI~U 

Almanlar 
Büyük bir yolcu tay. 
yaresi daha yaptılar 

~ mı, cinayet mi? 

1 
• r re 

2 Kannnuevel 

·ıber 

kase başka kuvvete başeğmiyen deni2 kızmm maceraları... -
Nakıli: Faik Şemseddin BENLİOGLU 

Berlin, 1 (Radyo) - Alman· 
lar, büyük bir yolcu tayyaresi 
daha yapmışlardır. Bu tayyare 
mühim miktarda eşya ile bera· 
ber 26 yolcu da alabilecektir. 

--·~-
----------~---------~--- 14 -

Korsanlar arasında sarışın . ve çok kibar bir genç 
korsan Merinin nazarı dikkatini celb etti 

Esrarengiz bir surette kayboldu. 
Yeni tayyare, saatte vasati 

380 kilometre katedecek ve iki 
dakika içinde zeminden bin met
reye yükselebilecektir. 

Yalnız şapkası bulundu 

· Meri, yeni girdiği bu kor· lngilizlerden başka önüne çıkan 
~nlık bayatını derin, derin ~et- inaanlan ve gemileri mahvede

\c. ediyor, haydudlann vazıyet cekti. 
ve ş hsiye erini birer birer göz· Merinin usullere riayeti, verilen 
den ıeçiriyordu. emirleri hem y i rmc i. 
. Bu bir avuç insan, bir veya güzelliği ve akıllılığı korsanların 

hır kaç gemi sayesinde, zama· hürmetini mucip oluyordu. Bu 
nın denizlere hakim olan mil· sebeble Meri vaziyetten çok 
Jetlerini, lspanyollan, İngiliz ve memnun bulunuyordu. 
Erans zları korkutmağa muvaffak Onun yalnız bir arzusu veya· 
oluyorlardı. Bunların milliyeti hut bir derdi vardı: 
ne idi? Belki reisleri, Karasakal Karasakalın gemisinde bulu-
bir lngiliz idi. namamakl 

Fakat diğerleri? Karasakalın, asıl ismi ile Tiçin 

Meri bu delikanlıya baktıkça, 
kendi kendisine: 

- Bu delikanlıda çok tuhaf 
bir hal var.. Bu delikanlının 
Karasakalın korsanlarına benzer 
hiç bir hali yok. Her halde iyi 
bir aileye mensup ve bir felaket 

! neticesinde bu hayata düşmüş 
bir zavallı olacak! Yahud benim 
gibi macera düşkünü birisi .• 
Diyordu. 

Bununla beraber Meri, bu 
Corc Gray adını taşıyan gençle 
dost olmağa karar verdi. Fakat 
bu genç ile samimi dost olmak, 
bu gence her hangi bir şekil 
altında hulül etmek güç oldu. 
Delikanlı, sanki herkesten kor
kuyor ve kaçıyordu! Buna rağ-

men, Meri ·erkeklik ismi ile 
Edvar Rid- Grey ile istediği 
arkadaşlığı kurabildi. Bu suretle 
Rid ve Grey, biribirinden ayrıl
maz iki delikanlı oldu! 

Meri, bu delikanlı ile dost· 
luğundan çok şeyler istifade 

edebilecekti. Bunun için, Meri, 
Corca her gün ve pek çok şey· 
ler üzerine sualler soruyordu. 

Bir gün Meri, Corca: 

- Şu görünen ada, ne ada· 
sıdır? D;ye sordu. Sen bu ada
ya biç gittin mi?. 

- Bir defa için gittim, Ba· 
hama adalarının en büyüğüdür. 

Talih peşinde koşan deniz şö· 
valyelerini hemen epsi de bu 
adaya uğramışlardır. Bu adanın 
limanı, korsanlar için çok mü· 
sait ve güzel bir liman teşkil 

eder. Adı Providat olan bu ada 
diğer adaların merkezi demek· 

tir. Limanda bol balık avlanır; 
gemilerin uğradığı hasarah bu· 
rada tamir mümkündür ve bir 
gemiyi tem zlemek te ... 

Yugoslav. 
yada şenlikler 

Belgrad, 1 (Radyo)- Yugos· 
lavyanın 19 uncu yıldönümü mü· 
nasebetile bugün Hırvatistanda 
ve bütün Yugoslavyada büyük 
şenlikler yapılmıştır. 

Belgrad, 1 (Radyo)- Yugos· 
lavya r.illi bayramı münasebe
tile Yugoslavyanın her tarafında 
büyük şenlikler ve kral sara· 
yında ayin yapılmıştır. 

Nafıa Nazırı Bay Mehmet 
Spahoya üçüncü rütbeden Kara 
Y orgi nişanı verilmiştir. Bir çok 
nazırlara da bu şekilde nişanlar 
tevcih olunmuştur. 

Papa 
Yuıoslaflga Başvekiline 

nişan flerdi 
Belgrad, 1 (Radyo)- Papalık 

makamının vekili, bugün Hari· 
ciye Nezareti binaaında Yugos.-
lovya Baş ve Dış Bakanı B. 
Milan Stoyadinoviçi ziyaret ede· 
rek Papalık makamının nışanıoı 
vermiştir. 

Lehistan 
Ünfoersitelilerine askeri 

talimler göstirilecek 
Varşova, 1 (Radyo) - HükO· 

met neşrettiki bir emirname ile 
liütün gençlere Üniversite tah· 
sili esnasında askeri talimler 
gösterilme ini mecburi kılmıştır. 

Pariato henüz 18 yaılarında 
bulunan güzel bir rekkase, 
Madmazel Betti Flori dikkati 
celbedecelc şartlar altında kal• 
dırılmıştır. llk anlarda bu kal· 
dırılmanın bir aşk macerasının 
tabii veya zaruri bir neticesi 
addedilmiş, fakat son bazı iz 

S alihli - Alaşehir maçı 

- Sona Var -Bunların belkide her biri baş· gayet muktedir bir kaptan ve 
ka bir milletten, başka bir çok cesur bir adam olduğunu B. Mussolin( 
tncrnlekette idi. öğrenen Meri, bu herife adeta 

Meri, korsanlığa meyyal ol- aşık olmuştu. Rakamı nedense ffagyare ile sahilleri gezmiş 
tnakla beraber, vatan hislerin- gönlü hiç almamıştı. Rakamı Roma, 1 (Radyo) - B. Mus· 
den mahrum değildi O, vata· sevmiyordu; Rakam da karşılıklı solini, bizzat idare ettiği Tri· 
tıını fevka ade bir muhabbetle olarak Meriyi sevmiyordu. Ara· motör bir tayyare ile bugün 
•even bir kız idi. daki bu münaferet, pek çabuk ltalya sevahilinin bir kısmını 

Meri, bu hayata çok çabuk zıddiyet vo düşmanlık halini gezmiş ve tekrar buraya dön· 
•I b ld müştür. ıştı ve maksadı ileride belki u u. Salihli Gürbüzler takımı 
Qe yakın bir atide kendine Karasakalın harbsiz olarak Çinin protestosu Sılihli, (Hususi) - Salihli Gürbüzleryurdu ile Alaşehir takımı 
llıahsus bir gemi tedarik etmek, zaptettiği "Mavi yıldız" gemisine Roma, 1 (Radyo) - Çin se· arasında burada bir maç yapılmış, çok s~mimi ve heyecanlı geç. 
~Qlnız başına korsanlığa çıkmaktı. gelen korsanlar arasında sarışın firi, bugün İtalya Hariciye Nazarı miştir. Daha hakim oynıyan ve yüksek bir oyun çıkaran Salihli 
la u suretle lngilterenin düşman· bir delikanlı vardı. Bu delıkanlı Kont Cianoyu z'yaret etmiş ve takımı, maçı 8 • O gibi büyük bir farkla kazanmıştır. Alaşehir 
. tına o da kendi kuvveti, kendi hiç bir hal ve hareketi diğerle· İtalyanın, Mançuriyi tanıdığından takımı, Turgudludaki mağlubiyetten sonra buraya takviye ile gel-
~te ve iradesile saldıracak, rine benz miyordu. dolayı protestoda bulunmuştur. ıniş, fakat şansı yardım etmedi~inden bir go bile atamamıştır. ,..... ..... ---.......................................... ım.. ~ ...... 1111!" ............................. ml!I .. ~ ............. .. 

denberi ortak oldukları iç n, jstıyorıar, yahut ta hır şeyler - S.u False gitti, dıyecekıer 

-
Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Ruzflelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğla ------

.,.efrika Numarası; 27 
Jirn: 

~~......_ Bana verdiğiniz fikri ben 
~t kabul ediyorum -dedi· esasen 
ltı~rıf·s Karter firması Sen Lüide 
~~ ll ve temiz bir firmadır. 

l'ldirne, mazime itimadım var. 
~i~'i Pek ala, fakat Torontoyu 

rı seçiyorsunuz? 
~-~I Çünkü .. Esas itibarile Ka

a 1Yırn. 
~ilkk Size müfit olmak isterim. 
~-ta ın·zda sıkı bir tahkikat ya· 

,arn, müteessir olur musunuz? 
......._ liayırl. 

r.' Pek "'l"' b h 'l)tlişütüı. a a, yarın sa a gene 

iki adam, ellerini sıkarak biri
birlerinden ayrıldılar. 

* * * Bundan üç hafta sonra, Jim, 
bu adamm verdiği malumat ve 
yaptığı tavassut üzerine Nobl ve 
Skarp Limitet firmasının yüzde 
51 işini üzerine almıştı. Vak a, 
bu firma fevkalade mevkie ma· 
lik bir firma değıldi; yarı hisse· 
lerini satmış olan Nobl ve Skarp 
şöyle böyle adamlardı. İkisi de 
ufak tefek, ikisi de mahcup ve 
cesaretsiz, ikisi de -yalnız Nobl 
daha ziyade o:mak üı.ere- çıplak 
kafalı idıler, çok uzun seneler-

.. il I\~ 

-

adeta biribirinin ayni olmuşlardı. bekliyorlardı. idi. Halbuki bu iki saf adam 
Jim, yeni ortaklarına: Jim, bu vaziyeti anlamış gibi: tamamile aldanmakta idil~r. 
- Burada çok kalmak bugün - ·şimdi -dedi- para mı la· Beklenmiyen bir ziyaret! 

için mümkün olamıyaclktır. Bi· zım? Bay Kart er (sabık J ım Blak) 
tirecek bir kaç işim var. Bunun Her iki şerik birderı: doğruca Omahaya gitti., Planının 
için azim~t mecburiyetindeyim. - Evet, eveti. Eğer mümkün son kısmını da tamamlamak için 

Bay Skarp: ise ... Dediler. adeta acele ediyordu. Halbuki 
- Eskisi gibi işe devam ede· Jim, yeleğinin iç .cebinden bir bu sonuncu kısım, planın en güç 

lim mi? Diye sordu. deste biner dolarlık para çıkardı ve en tehlikeli kısmı idi. Bu kı-
Bay Nobl: ve eli titremeden ve zerrece he- sım da, bu şehirde J im Blak 
- Siz avdet edinceye kadar yecan göstermeden masanın adında ve uzun seneler yaşamış 

işe devam edelim, değil mi? üzerine: bir adamın tamamen ölümü ve 
Dedi. Jim: · - Bir, iki, üç, dört, beş di- tegayyübü idi. 
- Tabii değil mi? Bütün sa· yerek biner dolarlıkları koymağa Acelede mecburi idi. lika bel-

lahiyetle işleri eskisi gibi idare başladı. O, saydıkça, dığer iki ki de hala ve bir takım ş t yler-
cdersiniz. Ben de nihayet iki şerik te ayni şekilde sayıyorlardı. den şüphe etmekte idi. ~evyorkta 
hafta sonra buraya geleceğim. O Bu para çeşmesi, iflas eşiğin· ne oluyordu? Kendi evinde ne· 
zaman hep birlikte işe devam de bulunan bu müesseseye yeni ler geçiyordu? Yazıhanesi ne 
ederiz. bir hayat verecekti. halde idi? 

Bundan sonra, bu bir banka· iki şerik, Jimin elini sıkarlar· Garbe doğru ilerlerken, sabık 
nın yanında bulunan küçük ya· ken çok sevinçli idiler. Jim de J m Blak, eski hatıralarını can· 
zıhanede derin bir sükfü hasıl öyle idi. landırıyordu. Acaba vaziyeti yeni 
oldu. Nobl ve Skarp ellerini Jim çıkıp gittikten sonra, eğer bir zavıyeden mi görecektı? Yü-
ütüsüz pantalonlarının ceplerine bay J min nereye gıttıği sorulsa zü gibi ruhu da değişmiş m 'ydı? 
soktular. B r şeyler söylemek tek insan gibi: - Devam edece'k -

y İ& ••W•("- ... 

-
ve haberler bu kanaati e111lı 
surette aarsmıştır. 

Madmazel Flöri, çok mütkill 
bir vaziyetten sonra Şan·Eliu
deki müesseselerden biriıindo 
angaje edilmiştir. 

18 inci belediye dairesi da
hilinde bir evde anncıile bir
likte yaşamakta idi. 

1 
Bu genç kız, çok temiz ve 

muamelatında dürüst bir kız idi. 
Güzel olmasına rağmen hayab· 
nın ilk kısımlarında çok sefalet 
ve yoksulluk çekmiş, belki de 
kendi ve annesinin arzusuna 
rağmen dansözlüğe başlamıştır. 

Dansözlük hayatının da ilk kı· 
sımları bir çok ümid kıncı hi· 
diselerle doludur. 

Kızcağız, son işi buldutu va· 
kit çok memnun olmuş ve an
nesine •artık sefalet çekmiye
ceğizl. müjdesini vermişti. 

Dansözlük hayatına tamamile 
alışmamış olan madmaıel Flöri, 
vazifesine, müessesenin bütün 
mensublarından daha fazla bir 
dikkat ile gelir ve hiç bir za· 
man da yalnız olarak dıtarı 
çıkmazdı. Hatta bir çok zaman
lar, madmazel Flöriyi anneıi 
son numaraya kadar bekler ve 
son numaradan sonra birlikte 
evlerine dönerlerdi. 

Pariste bir kızı, bilhassa dan· 
sözlüğe düştükten sonra kenm 
haline bırakmıyacak binlerce in· 
san vardır. Bunlardan bir çoğu, 
bu çok taze ve güzel kıza bin 
bir teklifte bulunmuşlar, fakat 
bu teklifler kız tarafından mü· 
said şekilde karşılanmamıştır. 

Parisin z ~ vk muhitlerinde sa· 
dece kendi zevkleri ve ihtıraslan 
namına hareket edenler nihayet 
matmazel Flöriyı yalnız kııtır
mağa muvaffak olmuşlardır. Ve 
geçen Cumartesi akşamı matma· 
zel evine yaln zca dönmüş, an
nesinin bulunmadığ bir sırada 
bir val ze bir miktar çamaşır 
koymcş ve çıkıb gitmiştir. Genç 
kız giderken de annesıne bita· 
ben şöyle bir tezkere bırak
mıştır: 

S t"vg li anne ciğim . 

"Bu hayata girdik•en sonra 
tahmin ett ığ'ım v çhile sefa1et 
görmedık. Bund nn sonra da çok, 

'Lüt' n çev:riniz -



Salıifr ft 

~~~....._ ......... --~~~ 
üzüm har ret i ve iyı fiat e tılmı tır. Buğday 

fiatleri d i az şü lük var ır 
Bu hafta içinde borsadaki en 

büyük faaliyet üzüm üzerine ol· 
muştur. Bakla ve pamuk üzeri· 
ne de muamele olmuştur. 

Bufrlag: 
Satış normaldir; Hafta içinde 

1100 çuval ve 20 vagon mal 
satılmııtır. Geçen haftanın f.at· 
leri 5,25-6 olduğu halde bu haf· 
taki fiatler 5,125-5,875 arasında 
dolaşmıştır, Yalnız 20 vagon sa· 
tışında 5,875-6 üzerine muamele 
olmuştur. 

Arpaı 

Hafta içinde ancak 200 çuval 
mal, 4 kuruştan satılmıştır. Mu· 
amele az olduğu için fiat temev· 
vücü yoktur. 

&/dm 
Bu hafta içinde bakla üzerine 

muamc\e çok olmuştur. Haftanın 
satışı 1501 ton ve 1179 çuval 
olduğu halde fiatlerde hiç bir 
tahavvül husule gelmemiştir. 

Zegtingaiı: 

30 Tesrinisaniye kadar 158,853 
çuva ı bulmuş' ur. 

H ıfta iç ndeki temevvüç' eri 
g-sırrcn yevmi cedvelteri d erce· 
diyoruz: 

Çek. 

n 

• 
• 
• 
• 

Çek. 

• 
• 
• 
• 
" 

24/11/937 de 
Üz. No. 7 12 50 

n • 8 13 00 
it n 9 13 75 
• • 10 15 25 
• • 11 18 00 
n • 12 22 50 

25/11/937 de 
Üz. No. 7 13 25 

8 13 75 

" • 9 14 50 
it • 10 16 00 

• • 11 18 75 

• 12 21 25 
ismen 

28/11/937 de 
No. 7 13 50 

14 00 
14 75 

• 8 
n 9 

it 

" 
• 

10 
11 
12 

16 25 
18 75 
23 25 
İsmen 

29/t 1/937 de 
No. 7 13 25 

n 8 13 75 

• 9 14 50 
,, 10 10 00 

" 
11 18 50 

,, 12 23 00 
incir: Mevsim sonu o!mak 

münasebetıle muamele azalmış 
ve mevsim satışı 115, 110 çuvalı 
bulmuştur. 

Ulusal ekonomi ve yerli malı 
Ulusal ekonomi ve yerli malı 

haftası 12 Birincikanunda baş

lıyacaktır. Hafta münasebetile 
okullarda verilecek müsamereler 
için şimdiden mübim hazırlıklar 
yapıl maktadır. Merasim için de 
zengın bir program hazırlana

caktır. 

(_K_ı_sa __ E_k_o_n_o_m_i_k ____ H_a_b __ e_r_l_e...,.r_J Hafta içinde 29 kuruştan 
10,000 kiloluk bir muamele ol· 
muştur. Zeytinyağı piyasasında Türkiye-lsviçre kliring anlaş· dıkları büyük rağbet görmekte· 
lzmirin eıki ehemmiyetinin kay· ması 31 Mart 938 tarihine ka- dir. Bilhassa çikulatacılar Gire-
bolmakta olduğu muamele azlığı dar temdid edilmiştir. son, Ordu, Fatsa fındıklarını 
ile anlaşılmaktadır. § Geçenlerde Ankarada pa- tercih etmektedirler. 

Sair zahireler: rafe edilen Türkiye·Letonya ti· Bulgaristanda 
Susam geçen haftaki fiatler, caret anlaşması yakında Rikada 

tütün istı· hsalci.tı •• yani 16 kuruştan 119 çuval, imza edilecektir. Yeni anlaşma-
böğrülce 24 çuval 9 kuruştan, nın iki memleket mübadelesine Bulgaristanda, şark tütünleri· 
nohut 150 çuval 5,25-6,375 ten, yeni bir hız vereceği tahmin nin vaziyetini muhafaza için ge-
60 çuval kadar da kumdan sa- edilmektedir. rek tütün zer'iyat sahasını ve 

gerek iatihsalatını tahdit etmiştir. 
tılmışbr. Selloloz iht yacımızm mü-

b Bu seneki zer'iyat sahası 
Bunla rdan başka orman mah- him ir kısmı bu anlaşma He 386,642 d k r ve rekellt,l-

ıulitından 5678 kilo çivid mazı Letonyadan temin edılecektir. 3l,S]O,OOO kılodur. 
28 koruıtan, 7640 kilo da be- § Amerikada, kuru meyv • Zer'iyat sahası 1936 senesıne 
yaz mazı 17,5 tan satılmıştır. )ardan un ima tile geniş mikyasta nisbetle yüzde 8 dir. 

Pamuk ve çekirdeği: iştigal edecek yeni bir şirket Bu senenin ilk altı ayında 
Pamuk üzerine bu hafta 2300 kurulmaktadır. Bu madde bil· Bulgaristandan 13,771, 140 kilo 

balya lcadar muamele olmustur. has!a uf ak çocuk gıdası, likör tütün ihraç edilmişt r. Buna mu· 
Fiatler hafta iptidasında 32,5· ve ecza maddeleri imal ne ra- kabil 983,558,117 Jeva almıştır. 
37,5 iken bir aralık 30·39,5 tan rıyacaktar. 1936 Senesinin ayni kısmındaki 
ve ha~a sonunda 510 balya § Arjantin hükumeti, yeni se- ihracat 655,404,0JO leva muka-
32-38,5 tan olmuştur. Ramuk ne mahsulü idrak edilmiş bu· bilinde 11, 189,000 kilo idi. 
piyasası mütehavvil geçmiştir. lunduğundan buğday ihıacı hak· Vasati fiate gelince; bu seneki 

Pamuk çekirdeklerine gelince: kındaki yasağı kaldırmıştır. fiat 71-73 leva, 1936 nın ise 
Geçen hafta kaybettiğini ka· § Bu sene Bulgaristandan :57·58 levadır. 

zanamadıktan başka, son 18 Alman ve ln~iliz pazarlarına Bulgar tütünlerinin en başlı 
tonluk muamelede ancak 2,60 7600 vagon, 5,5 ton yaş üzUm istihlak piyasası bu sene de her 
dan olmuştur. ihraç edilmiştir. Bulgaristanın sene o:duğu gibi Almanya ol· 

Üzünu 926 senes'ndeki üzüm ihracatı muştur; 130 küsur milyon'uk 
H3fta içinde dahili haberler ise 32 vagondu. ihracatın 8,009,222 kilosu Al-

sütununda bildirdiğimiz veçhile § ltal vanın 937 senesi zeytin· manyaya sevkedılmiştir. 
üzüm p"yasası bu hafta hem ya~ı rekoltesi iki milyon beş Altın 
hararetli o!muş. hem de bütün yüz bin hektolitre tahmin edil· İstilısaldtı artıyor! 
numaralarda bir tereffü kayde· mektedir. Geçen seneki rekol- Bir eşik Amerika maden bro-
dilmiştir. le bir milyon 684 bin hektolit· su, l 938 senesi cihan altın is· 

Hafta aatı~ı 15 küsur bin çu· re idi. tihsalatını 32,9 5,526 ons o la-

Aydın, 1 (Husu•i muhabirimiz· 
den) - Kinci b:ızı in·arılara "ııende 
deve kiui var., derler. Bu dıırbıınese• 
lin doğruluğunu, lJncıali obası kö· 
yüode cereyan edeo bir hadise açık· 
çn gö.ıtcrmit; bir deve, kendisini &ık.· 
Eık döven sahibini pek feci bir şe• 
kilde oldürmüştnr. 

lludiee şöyle cereyan etmiştir: 
ÜaCJali obası köyünden Kara 

Osman, dııima süre~lere çıkardığı 
pehlivan ııcLudaki tülüsüoü sıksık 
döver ve ba su~tle ha anlığının 
önüne geçermlf.. lladi e güoü, ı;ene 

bir aksilik ynpnn deveyi, hem Osman 
ve hem de oglu fena lıalde dövınüt· 

ler; sonra da otluğa lııra\:mışlardır. 
Aradan bir mfiddet scçtıkten ııon· 

ra Kora Osman da otluğa i~iui gör• 
ıııe~e gitnıit; aabiuinin te başıua 
gddiğini gören deve üzerine doğra 
kovmuştur. Oilmıın, devenin keudisioi 
!eTdirmek: iç ıo yanına ı;eldiğini san• 
mış ve boyuuno okşanıa.lc üzere elini 
kaldırmış; fak.at deve bu uzanan ele 
dişlerini takarak zavallı adamı bir 
hamlede havaya kaldırmış, evvel! ha· 

mutuna, sonra da yere çnrpmıotır. 
Bu ~idıletli sukut neticesinıle 

TücudO. zeddcnen O man, düotüğil 

yerden kallo.arak: kaçmak iıtemif, fa· 
kat tülü daha atik davranarak sahi· 
binin üzerine çullanmış, kollarından, 

bacaklanndan, ba§ıoJ.ao raagele di§le· 
mittir. Zavallı adam, feryad ederek 
devenin altında can vermio; etraftan 
yetivenler geç :kaldıklnmıdan hiç bir 
oey yapamamıtlardır. Katil deve Ka· 
rapınar nahiyesine getirilmiı ve mü• 
ııhede altına alınmıştır. 

2 KlinunuPvd 

N. Kemalin 49 uncu yıldön··mü 
-Baştara/ ı 3 ncü sahi/ede-
Namık Kemal okunmuyorsa 

da anılıyor yal. Pr. Leo Spitzer 
"Her milletin bir takım büyük 
muharrirleri vardır ki, bunlar 
okunmaktan ziyade medhedilir· 
fer (**),. diyor.. işte Kemal Türk 
milletinin okunmadığı halde met
hedilen o büyük muharrir ve 
şairlerindendir. 

• * • 
Biz, bugün; müstebit idare· 

ci1erden tem zl enın iş, kendi ken· 
d ine buyruk bir Türk cemiyeti 
görür de Kemali; kendi kendini 
tanınmış, aydın tarih ne, ÖL dili
ne kavuşmuş bir millet görünce 
Ziya Gökalpı, devlet makan· z· 
masında hamyağmalann kalktı· 

ğını, genç gönüllerin fazilet ve 
doğruluk h ı slerıle dolmuş oldu· 
ğunu görür de Fikreti nasıl ha· 
tırlamayız? Onlar ki, bu saade· 
tin derin hasret ve iştiyaklerile 

çırpınmış'ardır. 

Pıç olan her şeyden, nefret 
edenlerdeniz amma, bazan, far· 
kında olmtyarak ülkülerimizin 
piçliğini haykırıyoruz . 

Ayni gaf etle; divan edebiya· 
hm büsbütün inkar ederek, ede
biyatımızı o çirkin derekeye dü· 
şürmek istiyenler var.. Fakat 
böyle reddü inkar· arla ne k • 

zanırız?.. sıfatımıza ne ilave et· 
miş oluruz ki ..• 

* * * Bugün Kız ve Erkek liseleri 
bu büyük ölünün 49 uncu yıl· 
dönfimünü, zengin programlı 
bir ihtifalle anacaklardır. 

Kemalin, kav•ay ıp sürükliyen 
ruhu önünde her zaman eğilen 
varlığımız; bugün, bu yıldönü· 

mü vesilesile ona bir daha 
secde etmek ve o büyüklüğün 
karşısında hayranlık duygularile 
dolmak imkanını bulacaktır ... 

Nihad Kürşad ------(*) Yücel: Sayı 32 · sahife 
78. 

(*"} Üniversite konferansları: 
Sahife: 211 · (935·936) 

Zelzele 
lstanbul, 1 (Hususi muhabiri 

mizden) - Bugün saat 12 de 
İstanbul rasadhanesi ş;ddetli bir 
zelzele kaydetmiştir. Z lzelenin 
merkezi lstanbuldan 4600 kilo· 
metre uzaktadır . 

Bir talebenin cür'eti 
lstanbu', 1 (Hususi) - San· 

atlar okulunda talebe Sedat, 
kendisine verilen inzibati ceza
dan hiddetlenerek, okul başmu· 
avHlt Bav ihsanla muavin Bay 
Sırrıyı çakıle ya alam şhr. 

EN GÜZEL 
n.tHAR' 
~RESMOR 

• val olmuş ve m~vsim satışı da §fsviçr p:yıısasında Türk fın· rak t sbit etm i tir . 
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Sıkı1dım. 
Bu bakışlar bana her taraftan 

yağan zehirli oklar gibi geldi. 
Yerimden kalktım. Borcumu 
ödedim ve çıktım. 

• • • 
Kendimi gecenin serinliğ'inde 

ve ıssıı caddede bulduğum za........................... 
pek ç-0k zengin olacağıı:. Allah 
ısmarladık!., 

Bu mektuba lcadar, hadise bir 
aşk macerasını arzeder; fakat 
bundan 1 onrasımn büsbütün de· 
l'işik o in cağı tahmin edi imek· 
tcdir. Çünküj genç kızın bir 
haftadanberi n reye gittiği an· 
laş· lamam stır. 

Ya nı l Sen nehri kenarındcı 
kızın ş pkası bulunmuştur. Şap· 
ka, ez im ş, büzüimüş ve berbad 
"-ir h ıdt:dır. 

Yazan: Kadircan Kaflı 
man garip hislerle dolu id im. 
On üç yaşımdaki güzel rüyadan 
uyanm:ş g .l:> ydim. Nasıl o za
man, yen den kırmızı şeytana 
kavuşmak için gözlerimi kapa· 
dımsa, şimdi de bardan uzak

laşmak istemiyordum. 
Kapının önünde durdum. Es

kisinden bin kat d.ı ha büyük 
bir merakla oradaki resme bak· 
tım. 

Baktım; uzun uzu°' yiyecek 
gibi baktım. 

Zehra .• 
Ne baş döndürücil bir de§'iş· 

me? .. 
Bu s rada içeriden başka bir 

şarkı, ağır, ruha işliyen bir sera· 
nat duyul yordu. 

B mu da Zehra söylüyordu. 
Ses kesildi 
A kışlnr salondan, kat kat ka· 

pılnrdan, koridordan geçerek oturanların ikisi de önüme gel· göreceğız. Ev.ne yalıu: mı gıde· Beyi her halde işittin. 
caddenin karşı k ldı rı mına, yük· mişlerdi. Gene konuşuyorlardı: cek? - Eveti.. 
sek epartımanlarm pencerelerine - Yaman bir kadınmış doğ· -Görür.üz. Bahse girer misin? -Bir gece için beş bin lira· 
ve duvarlarına vuruyordu, rusu.. Ne jestler, ne söyleyiş, - Sen de her sözü ı başın fa Jık bir çek yollamış da bu kadın 

Bar boşalıyordu. nP. kadar insana sıcak gelen bahis tutuşmak istersin. Ben onu yırtıp geri göndermiş .. 
Kıpıd ım ayrıld m. Gidecek· ha' leri var, değil mı? piyangoyu sevmem. Yanılmak - Sabi mi? •. 

tim; fakat kendi kendıme soru· - H 'ç diyecek yok. Toptan yeter... - Kime sorarsan sor. Bunu 
yordum: belki güzel bile değil, fakat her Zehra gelmiyordu. Koridorda herkes biliyor. • 

- Şimdi nereye g"decek? tarafında insanı kendine çeken bazt geç kalan müşteriler gÖ· - Gar:p şey .. Lakin •. Y~ının 
Nerede oturuyor. Evlendi mi? başka bir sır, bir alım var. ründü. İki adam koııuşmalarma ederim ki Meral, birisini sevıyor. 
Nasıl bir bayat yaşıyor? Yoksa Böyle b r kadına insan ömrünce devam ediyorlardı: Buraya mum yapıştır. Görecek· 
artistlerin yüı:de doksanı gibi kölelik eder de usanmaz. - Yalnız mı yaşıyor? sini.. da 
başı boş, heveslerin ve arzu arın - Yavaş gel, sende mi vu· - Üç senedenberi oyundan - Gene zırvalıyorsun. On I 
peşinde mi koşuyor? ruldun?.. başka zamanlarda onu hiç bir aşk hastah~ıne tutulacak ba 

On adım kadar ötede dur· - Ne fayda? Kim bilir kaç yerde, hiç bir erkekle gören yok.. bil 
dum. dostu vardır. Ne de olsa... yok. - Eh.. Sen gene öyle ·•· 

Hele sesi.. - Hayır azizim, umduğun - Ondan evel? fçe-riden açılan ve kapa~n 
Müşterilerin pek azı konuşa gibi değil. Yanılıyorsun. Pek temiz değilmiş!. kapı sesleri geldi. Sonra .z~ :~ 

konuşa, h zlı adımlarla sağa sola -Neden? Kendi ağızıyla söy· Öyle ise sevda çarpmış. göründü. Bar sahibile ıkıi 
dağıldılar. Ço~u kapının önünde lüyor? Sen de her şeyi sevdadan erkek arkasından yürüyorlar ı. 
iki taraflı dizilmişlerdi. - Eğer hayatı şarkısına uy· umarsın yahut. Kapıdan çıktı. 

Bir garson caddeden geçen saydı, ~arkısı o kadar hoşa - Canım bu çeşit kadınlar Yüzü durgundu. ]"ıll 
taksiyi çağırdı. Otomobil kaldı- gıtmcıdi. K mseye yüz vermiyor. hiç olrn ~zsa para canlısı olurlar. Sağa sola b rer yarım se 

8 

rıma yanaştı. Benimle l"ğlen yorsun!.. -Buna ıht:yacı yok. G~cede ve di. 
Ben de kalaba ığa sokuldu•n. Kın e so arsa.ı so 1. otuz kır< l ı l l ıyor. Me~h ır b r Bar sa 
lçerıde ıken benim arkamda Suı nı .. ğ ı ne hacet? Ş mdı haı p zen~ını o an Sd m Kirn.l 

ib ni ı elini s ktı. D ğel 
- Sonu var -
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İ ASKERLiK l 
'========:m=======:m=:m=-=-======~ 

Fransa teslihat a 
geri mi kaldı? 

Diğer devletler 35 hin tonluk zırhlılar 
yaptırırken Fransız tezgahları yarı 

atalet içinde bulunuyor •. 

Fransız donanması 
Bundan evelki yazımızda, mil· 

Yonlara mal olan cehennemi 
yarıştan bahsettik. Büyük dev
letler, Almanya, lngilterc, Ame
rika, Japonya durmadan silahla· 
nıyorlar. 

Bugün, ltalya ve Fransanın 
deniz s lahlarını tetkik edeceğiz: 

ltalyadaki deniz silahlanma 
faaliyeti de dev adımlarile yü· 
rümektedir. ltalya bir kaç yıla 
kadar Akdenizde kuvvetli bir 
ağır filoya sahip olacaktır. Bu 
filo yapmakta olduğu beheri 
35,000 tonluk iki zırhlı ile baş· 
tanbaşa yenileşmiş olan dört 
eski dritnothn terekküp ede· 
cektir. Bu yıldan itibaren ltalyan 
denizaltı fılosu Fransız denizaltı 
fılosunun kuvvetine bir hayli 
yakınlaşmış olacaktır. Bugün 
;aly'nın 74 denizaltısı vard,r. 
ransı~ların den'zaltılannın sa· 

Yısı İse 83 tür. Modern İtalyan 
!1emilerinin tonaj yekunu 435,000 
dir. Yeniden 22 gemi yapılmak· 
tadır. Bunların tonaj yekunu da 
ayrıca 100,000 i tutacaktır. 

Fransada: 
Fransa deniz harb kadrosunu 

Yenileştirmek savaşına rakiple· 
tinden eve) başlam ı ştı. Bugün 
500,000 tonilato hacminde mo· 
dern gemiye sahip bulunmakta· 
dır. Ayrıca 150,000 tonluk bir 
~acmi dolduran muhtelif gemi· 
er de tezgahlarda veya henüz 

1enize in diri imiş bir halde bu· 
unınaktadır. 

Bu sonuncu kısım geçen yıl 
V~rilmiş olan sipar şlerdır. 1937 
~ın ilk ayından Birinciteşrin 
fına kadar olan zaman içinde 
tansız amirallığı emrine verilen 

Yeni gemiler şunlardır: 
J Beheri 1500 tonluk 4 büyük 
~e . 
~ nııaltı (Tonnank, Agosta, 
c.,eıiers, Conquerant). 
Beheri 600 tonluk 2 denizaltı 
Beş küçük torpito 

7soo tonluk bir kruvazör 
t Bu ayla gelecek ay içinde ise 
Y:ne 7500 tonluk dığer üç bü· 
~~k kruvazörün inşaatı bitmiş 
bacaktır. Gene bu ayın içinde 
l,~nkerk zırhlısının son tecrübe· 
~tı de biteceği ve kat'ı surette 
,11~tıı1 ete girmiş olacağı tahmin 

ı eb·ı· B ı ır. 

lı,1 ununla beraber, Almanya, 
tiiı~a ve lngiltere tezgahlarında 
~ta ulen baş döndürücü sürat 
~,k03ada mevcut değildır. işler 
~ı, Yavaı yürümektedir. Bizzat 
~,, ~sıı bahriye mahfellerinin 
Ya1~1Yatı, bu gidişle Fransanın 
~Y, na yaya kalacağı zannını 
~i~ ~dırıyor. Esasen Fransız de· 
laııı trkanıharbiyesi' Fransa hü· 
~ı,0 e~ tarafından kabul edilmiş 

101 b arp donanması progra· 
~~Qk eğenmemektedirler. Bütün 
lı~ t deniz devletlerinin 35 
~~I, 0 nluk ağır zırhlılar yaptır· 
l\~ı:: bir devirde Fransız tez· 

1 hep küçük tekneler yap· 

makla meşguldürler. 
Filvaki Fransa bir taraftan 

da ağır gemiler yaptırmaktadır. 
Lakin donanma lerkanıharbiyesi 
bu nevi zırhlıların mümkün 
mertebe çok yapılmasını iste· 
mektedir. 936 sonunda ve sı· 

pariş edilen ve bir kısmı bitip 
donanmaya iltihak eden, bır 

kısmı ise bitmek üzere bulunan 
gemilere şöyle bir göz gezdire· 
lim: 

Bunların içinde yalnız bir tane 
ikinci sınıf kruvazör vardır. Di· 
ğerleri şunlardır: 

Beheri 1772 tonluk 2 torpito, 
beheri 1000 tonluk 4 torpito, 
b 'r adet birinci sınıf denizaltı, 

4 adet ik nci sınıf denizaltı, 1 
adenizaltı mayin gemisi, 2 adet 
küç:ik torpito, 4 atlet tayyare 
levazım gem s ·, 1 O adet torpil 
tarayıcı gemi, 18 adet denizaltı 
avcısı, 2 küçük torpit o. 

Bu gemi'erın b r don•nmaya 
faydalı olamıyacakları ıddia edi
lemez. Böyle gemiler C:e lazım· 
dır. Fakat bu nevı gemilerle bir 
donanmanın tecavüzi bir kıymet 
kazanabileceği de idddia ed ı le· 
mez. Bir donanmanın kuvveti 
ağır topçusunun kuvvetıle öl
çülür. 

Fransız gazeteleri Dunkerkin 
eşi olan Strazburg zırhlısının 

inşaatı bitmek üzere olduğunu 

da ıkide bir yazmaktadır ar. Ri· 
vayete bakılırsa bu gem nin ilk 
tecrübeleri 1938 İlkbaharında 
yapı abilecektir. Bundan başka 
Fransanın da tezgahta iki büyük 
zırhlısı vardır: 

1 - Rişliyö 
2 - Jan-Bart. 
Bunlar son modaya uygun, 

yani 35.000 tonluk olarak yapıl
maktadır. R şliyö altı ay sonra, 
Jan-Bart ise dokuz ay sonra de· 
nıze indirilebilecektir. Fakat 
Fransada denize ındirilmiş bir 
g minin silahlanması diğer bir 
memleketten daha uzun sürdüğü 
için bu ikı geminin 1939 dan 
eve! fıloya iltihak etmelerine 
imka-, yoktur. 

Almanyada, ltalyada ve İngil
terede gemilere ko~acak toplar 
geminin deniz~ indır ldiği güne 
kadar hazırlanmış olur. Gemi 
denize indirılince hemen topla· 
rın tabiyesine b:ışlan.r. Halbuki 
Fransa deniz inşaiyeciliğinin sa
yısız kabahatlerinden eksiklikle
rinden ve teşkilatsızlıklarından 
biri de bir gemiye konulacak 
silahların ancak o gemi denize 
indir,(dikten sonra sipariş edil· 
mesidir. Fransız deniz erkanı 
herbiyesi bu adetin mantıksızlı
ğını çoktan anlamıştır amma, 
her nedense bu itiyattan Fran· 
sada bir türlü vazgeçılememek· 
tedir. 

Fransız inşaat programı 1938 
de de şu siparişlerin veıileceğini 
vadediyordu: 

2 tayyare gemisi, 1 kruvazör, 

Milas mektubu: 

Türkiyenin bu en zengin 
zeytin mıntakasında 

Maalesef halk bir iş yapamıyor. Zey
tinden alınan varidat, çok azdır 

Millisfan bir görünüş 
Egenin cenub vilayetlerini gez· 

mekte olan arkadaşımız yazıyor: 
Milas, - Türkiyede bir Mi

las kazası vardir. Fakat Milas 
valnız bir kaza değil, ayni za· 
manda dünyanın en zengin bir 
parçası, bir toprak hazinesidir. 
Milasın toprakları mümbit, tar· 
laları kuvvetli, tütünleri meşhur, 
mahsulleri ve madenleri pek 
çoktur. Bu emsalsiz ve tabii 
zenginlikten başka, Milasın akıl· 
lan şaşırtan varlığı zeytinleridir. 

Kaç zaytin ağacı var Milasta, 
bılir misiniz? 

- On iki küsur milyon( 
Bu on iki milyon ağaçtan 

alınabilen, zeytinyağı ne kadar· 
dır, bilir misinız? 

- Yalnız bir milyon kilo( 
Yani on iki ağaçtan bir kilo 

zeytinyağı alınabiliyor. Halbuki 
bir ağaçtan y : ımi kilo ve en az 
vasati on kilo yağ istihsal edilir. 
Yunanistanda, İtalyada, lspan· 
yada bu nisbet çok fazladır. 

Eğer Milastaki zeytinler de ba· 
kılsa idi, her ağaç blşına on 
kilodan, tamam yüz yirmi mil· 
yon kı lo zeytinyağı alınacaktı. 
Yani bir senede otuz milyon 
liralık b:r pa a temin edilecekti. 

Fakat Mılasın bütün dağları 

3 muhrip, 3 ikinci sınıf muhrip, 
5 denizaltı, 2 hafıf to rpito. 

Lakin Fransız büdcesinin ber· 
badlığ. yüzünden bu sirarişlerin 
verilem :yeceği sanılı y or. 

1938 büdcesine kara kuvvet· 
leri için yüzde 28, hava kuvvet· 
leri için yüzde 33 fazla tahsısat 

konması düşünülürken deniz 
kuvvetlerine ait fas !dan yüzde7 
tasarruf yapılacağı söyleniyor. 
Frank geçen seneki kıymetinden 
bir hayli düşükdür. Bu yüzden 
inşaat fiat ,erinin yükselec'ği 

muhakkaktır. 

1938 Fransız deniz büdcesi· 
nin yeni inşaata mahsus faslı 4 
milyar franktır. Yapılan hesap· 
lar bu 4 milyarın ancak geçen 
yılın 2, S milyar franga muadil 
olabileceğini gösteriyor, Eğer 

hükumet yeni tahsisat koymayı 
kabul etmezse Fransız inşaatı 

bu yıl yerinde saymağa mah
kumdur. 

Halbuki zengin Fransanın 
böyle tasarruf entrikalarile uğ· 
raştığı bir devirde biribirinden 
züğürt olan diğer iki devlet 
yani Almanya ve ltalya ellerine 
geçeni deniz silahlanmasına ver· 
mektedirler. Maamafih, müstem· 
lekelerini elden çıkarmak iste· 
miyeceği muhakkak olduğu için 
Fransanın da er geç deniz silah· 
lanmasına bol para aarfetmeğe 
başlıyacağı tabiidir. 

Sadı/ı. Daman 

milyonlarca ve belki yarım mil· 
yardan fazla aşılanmamış delice 
zeytinleri de vardır. Eğer bu 
deliceler de aşılanırsa Milasta 
en az yüz milyon zeytin ağacı 

olabilir. Yüz milyon ağaçtan 

bir milyar kilo zeytinyağı, bir 
milyar zeytinyağından da her 
sene iki yüz, iki yüz elli milyon 
Türk lirası kazanılabilir. 

Parti müfettişi Bag Cemal, 
Muğla villige'inde ikiz iki 
köylü kardfŞ 'e bir arada 
Eğer çıldırmadıysam bu ra· 

kamlar ve bu milyonlar doğru· 
dur. Halbuki bu eşi bulunmaz 
hazineye sahib olan Milaslı 1 ar, 
bütün Milas köylüleri sıtmadan 
kırılıyor. Halkın içinde sefalet 
ve yoksuzluk çekenler az de· 
ğildir. 

• * • 
Bu sene bütün Türkiyedeki zey-

tinyağı rekoltesi otuz küsur mil· 
yon kilo imiş. Geııe bu sene 
yalnız Yunanistanın zeytinyağı 
rekoltesi •yüz elli milyon okka. 
dır. Yunanistan, Türkiyeden yedi 
defa küçük, nüfusu yarıdan azdır. 
Zeytin mıntakaları Türkiyeye na• 
zaran adeta hiçtir. Fakat orada 
zeytin ağaçlarına bakıyorlar ve 
bizden beş misli fazla mahsul 
alıyorlar. Halbuki yalnız Milas 
kazasında Yunanistandan yedi 
sekiz misli mahsul almak ka· 
bildir. 

Milasta bütün köyleri gezdim. 
Gördüğüm manzara çok haş
metliydi. Her yer zeytin orman. 
larile kaplıydı. Bütün vadilerde, 
ovalarda ve bütün dağlarda had· 
ıiz hudutsuz, hesapsız ve sayısız 
zeytin ağacı, ufukların ötelerinde 
bile zeytin ormanları vardır. Hil· 
kat bu diyara varlığı avuç ve 
kepçe ile değil, göklerden bo· 
şanan yağmur gıbi akıtmış H ç 
şüphe yok, Mı.as kaz~sı, Tan· 

!a!ılte t 
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Aydın civarındaki hafriyatın neticeleri 

Afrodiste kıymetli tarihi 
eser!er bulundu 

Yeni bulunan eserlerden: 
Aydın, (Hususi) - ilk ve ta

rihten önceki devirlerde Ege 
bölgesinde yaşıyan Türklerin 
ve diğer kavimlerin yarattığı 
eserlerin çoğu ilimizde toplan· 
mıştır. Filhakika Aydın ilinin 
her köşe ve bucağında bunlar· 
dan birisine rastlanır. Tarih ba· 
kımından çok büyük kıymet ve 
ehemmiyeti olan bu abidelerin 
zamanımıza kadar mevcud yet· 
lerini muhafaza edebilmelerini, 
dünya ilim alemi, eski Türklerin 
bu gibi eserleri toprakla göme· 
rek muhafaza etmelerine borç· 
ludur. 

Ecdadın bize yad kar bırak· 
tıklan bu hazinelerin kıymetini: 

rının en cömert gününde halk 
olunmuştur. Buna rağmen Milasta 
halkın mühim bir kısmı fakirdir. 

Halbuki Mıliista, vaktile yüz 
binlerce nüfus varmış. Bundan 
iki bin sene evci iptidai şartlar 
ve vasıtalarla çalışan bu yüz bin· 
lerce insan, mesut ve bahtiyar 
ımış. 

Milasta bir kaç bin ağacı olan 
köylüler az değildir. Yırmi bin, 
elli bin ağacın tapusunu köhne 
sandığında saklıyan ağalar, dağ· 
lar ve sahalar dolusu zeytin or· 
manlarına malik bulunan baylar 
vardır. Malları var, toprakları 
var, bini erce ve milyonlarca zey
tin ağaçları var amma, paraları 

yoktur. Halkın, ağaların, ıengin· 
!erin çoğu borçludur. 

Milasta bir avuç Yahudi, mem 
leketin bütün iktısadiyatına ha
kimdir ve müreffehen yaşıyorlar. 

* * * Burada Mılas gençlerine hitab 
etmek isterim: Çocuklar gözü· 
nüzü açıp elinizdeki hazineleri 
işletiniz. Milas dünyanın en mü
barek, en güzel, en zengin par
çalarından biridir. Babalarınız 
ve dedeieriniz gibi, böyle zen· 
gin bir tabiat evinde borçlu ve 
yoksul kalmayınız. Zeytinlikleri· 
nizde sizin ve Türkiyenin saa
deti vardır. 

• * * Milaslılar çok zengin ve çok 
munis insanlar olmakla beraber 
darlık içinde yaşıyan biçareleri 
anduırlar. 

Türkiyenin zirai istihsalatını 
artırmak, Türk ekonomisıne en 
kolay bir küşayiş vermek yolun
da Milasa da Devletin el alması, 
burada da ön ayak olmısı la
zımdır. Maalesef, hakikatin 
acı bir safhası da budur. 

M. Reşad Tıırga3 

Medüs kafalı dirsek taşı 
takdir edemiyen saltanat idaresi, 
bunlardan bir çok kıymetli par• 
çaların yabancı müzelere göç 
etmesine göz yummuştur. 

İlimiz çevresinde evelce mey· 
dana çıkarılan eserler, Didim 

mabedile Milet Priyen şebirleri 
ve Afrodit §ehir ve mabedidir, 
Bunlardan başka henüz kaıma 
değmemiş bir çok tarih hazıne· 

leri olduğu gibi, yukarıda say
dığım mabed ve şehirlerde de 
kazı işi tamamlanmış değildir. 

Bunda iıabet de vardır. Çünkü, 

ecnebi alimler meydana çıkar· 
dıkları eserlerin en kıymetlile. 

rini kendi müzelerine aşırmışl ar, 

bunlardan pek azı lstanbul mü· 

zesine gönderilebilmiştir. 1902 
ve 1912 yıllarında Karacasuda 

Geyre köyündeki Afrodit hara· 
belerin de araştırma yapan F ran• 
sız alimlerine terfik edilen hü· 
kumet komiseri Denizlide yan 
gelirken, bir çok kıymetli eser· 
!erin Luvar müzesine gitf ğini o 
civar balkı hala yana yakıla an· 
latırlar. Hem ne hacet, bu gün 
Didim mabedi kapısının bütün 
teferruatile Berlin müzesini sus· 
lediğini bilmeyenimiz yoktur sa
nırım. 

Afrodit mabedinin bulunduğu 
Afrodisyas şehri harabelerinde, 
Cumhuriyet hükumetinin müsa· 
adesile son günlerde ltalyan 
alimlerinden C. Jakobi ta rafın· 
dan yapılan araştırmalarda ye
niden bir çok mühim eserler 
meydana çıkarılmıştır. Bunlardan 
bir küçük taşın bile z yama 
meydan verilmeden tamamen 
Ege bölgesi kültür belgı:lerini 
toplıyan lzmir devlet müzesine 
gönderilecektir. 

Bu güne kadar çıkarılan eser· 
ler; sütun üzerınde duran yük
sek kabartma heykeller, fir ;zler 
ve kornişlerden ibarettir. Mi.ad· 
dan sonra birinci yüz y·la a;t 
olduğu anlaşılan bu çok kıymetli 
ve mühim eserler, Anadolunun 
yerli san'atkarları tarafından ya
pılan bu nadir kabartmalar, o 
ıamanın zevk ve his ince liğın !l 
bir miyarı sayılmaktadır. 

llimizın diğer çevreler ı nde ya· 
pılacak kaz.larda da, tarih ı n h.,
nüz bilinm,yen bır çok no dal • 
rını ayd.nlatacak, Tür;c t .r h t • 
zinin bütü ı c han ali 'Ti e ~· 
hayranlık v • l ı d • k· ş 

eh mn yı z.; 
r:..ı... .. e .. ~. 
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İzmir lkınci icra Memurlu

ğundan: 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkul ün ne ol
duğu: 

1 - Sağı Haralanbo oğlu 
Yankod n metnik 28 numaralı 
ahır solu arkası Giritli Ali ve· 
resesi arsası önü yol ile çevrili 
30 eski 45 eski taj numaralı ve 
tapunun 17-3-937 tarih ve 11 
cilt 19 numarada kayıtlı bir 
dükkanın dörtte üç hissesi. 

2 - Sağı Haralanbo oğlu 
Yankodan metruk kahvehane 
solu Ali veresesi arsası ve kıs
men koca kulak Mustafa vere
sesi hanesi arkası Mehmet oilu 
Niman ve Ali hanesinin avlusu 
ve kısmen Hara\anbo oğlu Yan
kodan metruk 30 No.lu ve ta-
punun 17·3·937 tarih 11 cilt 
18 numarada kayıtlı eıki 28 
yeni 41, 219 numaralı ahmn 
dörtte üç hissesi. 

3 - Sağı bakkal Pandeliden 
metruk 24 numaralı dükkan ıo
Ju ve arkası Haralanbo oğlu 

Yankodan metruk 26 no.lu kah
vehane önü yol ile çevrili tapu· 
nun 17-3·937 tarih ve 11 cilt 
17 numarasında kayıth 24 eıki 
39 taj no.lu bir dükkanın dörtte 
üç hissesi. 

4 - Sağı yol ve kısmen Hll· 
ra!anbo oğlu Yankodan mebuk 
24/1 no.lu dükkan solu gene 
Hsralanbo oğlu Yankodan met· 
rıik 28 no.lu ahı,. arkası bak
kal Pandeliden metruk 24 nu· 
maralı dükkan ve Haralanbo 
oğlu Yankodan metruk ahır 
önü )'ol ile çevrili tapunun 
14-4937 tarih ve 11 cilt 3 nu
maralı kahvehanenin 9585 his· 
aede 3101 hissesinin dörtte üçü. 

5 - Sa~ı yol ve kısmen Ha· 
ralonbo oğ1u Yankodan metruk 
24/l no. lu dükkan ıolu gene 
Haralanbo oğlu Yankodan met· 
ruk 28 no.lu ahır arkası bakkal 
Handeliden metrOk 24 no.lu 
dükkan ve Haralanbo oğlu Yan
kodan metruk ahır önü yol ile 
çevrili tapunun 14·4-937 tarih 
ve 11 cilt 3 numaralı kahveha
nenin 95ö5 hissede 6484 hissesi· 
nin dörtte üçü. 

6 - Şarkan sepet oğlu ve
resesi. bahçesi gatben Derviş 
ağa bahçesi şimalen arık cenu· 
ben İsmail Bektaşaki ve zevcesi 
Bekiropulo Seharenin işğalinde 
bulunan emvali metruke bahçe
si i le çevrili tapunun 17-3-937 
gün 11 cilt 20 numaralı bir 
dönüm karşılıA"t 919 M.M. eş· 
carı müsmireli bahçenin dörtte 

üçü. 
Gayri menkulün bulundutu 

mevki, mahallesi, sokağı, no: 
Dük:kanJar ve ahır ve kahve

hane Bornovada Pınar başında 
çarşı caddesindedir. Bahçe Bor
novada pıncr batında küçük 
su mevkiindedir." 

Takdir olunan kıymet: Hep· 
sine birden ceman 1100 1 ra 
kıymet konulmuş olup satılığa 
çıkarılan dörtte üç hisseye 825 
lire. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün 
saat: 12/1/938 çarıımba aaat 
14 ledir. 

1 - işbu gayri menkul his· 
selerinin artırma şartnamesi 29· 
12·937 tarihinden itibaren 937 I 
4858 no ile ikinci icra dairesi· 
nin muayyen numarasında her 
kesin görebilmesi için açıktır. 

Landa yazılı olanlardan fazla 
malumat almak istiyenler iıbu ,. 
şartname ve 37/4858 dosya nu· 
marasile memuriyetimizo müra· 
caat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 
nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edi lecektir. 

3 - İpotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alaka<larların ve irti· 
fak hakkt sabip'.erinin gayrı 

menkul üzerindeki hakları . ı hu
susile faiz ve masrafa dair olan 
idd alarmı iıbu ilan tarih'nden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuri
yetimize bildirmeleri İcab eder. 
Aksi halde hakları tapu sicilile 
aabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmas ndan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır~ 
maya ıştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malumat almıt ve bunları tama· 
men kabul etm: ş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağ rıld k· 
tan sonra en çok artırana ihale 
edil·r. Ancak artırma bedeli mu· 
hammen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmaz veya ıabş istiye
nin alacnğma rüchani olan di
ğer alacaıdılar bulunup ta be
del bunların o g yri menkul 
ile temin ed imiş alacaklılarını n 
mecmuundan faz'aya çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 011 beş 

gün daha temdid ve on beşinci 
günü yani 27-1-938 perşem l- e 
günü saat 14 de diiirede yapı

lacak arltırınada bedeli satış 
istiyenin alacağ na rüçhani olan 
diğer alacakh arın o gayri men· 
kul ile temin edilmiş alaca • .ları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 

şartile en çok artırana iha'e 
edilir. Böyle b 'r bedel elde 
edilmezse ihale yapılmaz ve sa
tış talebi düşer. 

6 - Müşteri ihale bedelini 
vermezse icra ve iflas kanunu 
133 üncü maddesi tatbik ol :
nur. 

Gagri menkul malların açık 
artırma ilanı 

lzmir ikinci icra memurlu· 
ğundan: 937/14210 

Açık artırma ile paraya çev· 
rilecek gayri menkulun ne olduğu: 

Hane. 
Gayri menkulun bulunduğu 

mevki, mahallesi, sokağı, No. : 
İzmir suvari maha lesi Bardakçı 
sokağı eski 6/4 yeni 63 No.llJ 

Takdir <ılunan kıymet: 300lira 
Artırmanın yapılacağı yer, gün, 

saat: İzmir ikinci icra dairesi. 
Birinci artırma: 10· 1 ·938 Pa· 
zartesi saat 11 de. 2 nci artır

ma: 25· 1-938 Salı günü saatllde 
1 işbu gayri menkulür. artır

ma şartnamesi 25· 12·937 tar • 
h :nden itibaren 937 /14210No.lu 
ile ikinci icra dairesinin muay
yen No sunda herkesin görebil
mesi için açıktır. ilanda yazılı 
olanlardan fazla malumat almak 
istiyenler işbu şartnameye ve 
14210 dosya nuamarasile me
muriyetimize müracaat etmelidi·. 

· 2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazıh kıymetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey ak
çesi veya m ili bir bankanın te-
minat mektubu tediye edilecek· 
tir. (142) 

3 ipotek sahibi alacakhlarla 
diğer alacaklıların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
6zeriddeki haklarım liususile 
faiz. masarife dair olan iddiala
tını işbu ilan tarihinden ltiba· 
ren 20 giln içine evrakı müsbi
telerile birlikte mettıur:yetimize 
bildirmeleri İcab eder. Aksi hal· 
de hakları tapu sicilile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaş
masıcdan hariç kalır. 

4 _ Gösterilen günde artır-

maya işf rak edenler ~.rbrma 
ıartnamesini okumuş ve luzumlu 
malumatı almış ve bunları tama· 
men kabul etoıif ad ve itibar 

olunLular. 
S - Tayin edilen zamanda 

gayri menkul üç defa bağırıl
dıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir. Ancak ertırma be· 
deli muhammen kıymetin yüzde 
7~ ini bulmaz veya sabş iıtiye· 
nin alacağına rüchanı olan di
ğer alacaklılar bulunup ta bedel 

ANADOLU 
bunları n o gayri menkul ile temin 
edilmi~ alacaklıların mecmuun
dan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 15 gün daha tem· 
d id ve 1 Sinci günü ayni saatte 
yapılacak artırmada bedeli satış 

ıstiyenin alacağına rüchanı olan 
diğer alacaklıların o gayri men
kul ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile en çok artırana ihale edi
lir. Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılmaz ve satış 
bedeli düşer. 

Üzerine iha'e olunan müşteri 
mal hedelini verilen müddet 
içinde vermezse icra iflas kanu
nunun 133 üncü maddesı tatbik 
oiunacaktır. 

Yukarıda gösterilen tarihler
de ikinci icra odasında işbu ilan 
gösterilen artırma şartnemesi 

idairesinde satı 1acağı ilan olunur. 

ilin 
lzmir Ahkamı şahsiye sulh 

hukuk hakimlığ :nden: 
lzmirin Hasanhoca mahalle

sine aid tapu kütüğünün 450 
No. lı sahifesinde müseccel ve 
Kebapçılar sokağında 20 eski 

s ydı. hududu planında yazılı 
165-50 metre terbiinde bir bap 
mağaza: 

Yukarıda cinsi ve evsafı yazılı 
bir bap mağaza, terekesi mah· 
kememizce tasfiye edilmekte bu· 
lunan ölü Jozef Levi uhdei ta
sarrufunda olup mukadder kıy· 
meti 4000 dört bin Türk lira
sıdır. 

Bu gayri menkul mahkememiz 
tarafından aç ı k artirma ile sa· 
tılıka çıkarılm ştır. 

Birinci artırması 30/12/937 
perşembe günü saat on dörtte 
lzm'rin Fevzipa~a bulvarında ka· 
in Bahçeliler hanında Ahkamı 
şahs ye sulh hukuk hakimliğinde 
yap.lacaktır. Bu arbrma günün· 
de verilecek bedel, mukadder 
kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulmad ğı takdirde satış 15/1/938 
cumartesi günü saat on dörde 
bırakılacakhr. 

Artırmaya iştirak edebilmek 
için mukadder dört bin Türk 
lirası bedelin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde pey akçe.si veya milli 
banka itibar mektubu getirmek 
lazımdır. Fazla malfimat almak 
istiyenlerin ber gün mahkeme 
kalemine müracaatları lüznmu 

ve 14 t"i ve 343 ada, 7 parsel ilan olunur. 

----~--~----~--_..,~~~---------------------~---Askeri fabrikalar umum mü-
dqrlüğünden: 

1Elektrikçi -Telefoncu 
alınacak. 

Kınkkaledeki fabrikalarım ızdan birinde çalışmak üzere manya
tolu telefon tamiri işlerinde ehliyet kesbe m,r iki usta Elektrikçi -
Telefoncuya iht yaç vardır. 

Kırıkkalede yapı'acak imt hanları neticednde gösterecekleri liya· 
kata göre 2-3,5 lira yevmiye verilecektir. Harçları kendilerine ait 
olmak üzere istekJilerin vesikalerile b:rlikte Kmkkale gurup mü-
dürlü~iiue müracaat an. 2 4 6 8 10 4201 

İç hastalıkl~rı mütehassısı 

Dr. Celil Yarkın 

2 Kiinunuevd 

İzmir Levazım amirliği ilanları 
-----------------------------------------------------fzmir Levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - Bir tanesine tahmin edilen 75 kuruş olan 95,000 adet 
çıplak aleminyom matara kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - lhalesi 20-12-937 Pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 - ilk teminatı 4812 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesinin bedeli 357 kuruş mukabilinde satın alma· 

dan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddesinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektup· 
larile birlikte ihale saatinden en az bir saat evel M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri 2 7 12 16 4210 

--~-----------------------------.... '!"'!"" ____ ,_,,,,_, ___ ___ lzmır Lv. amirliğ . Sat. Aı . Ko. Rs. den: 

1 

2 

Teminat muvakkata Tahmin edilen cinsi 
akçası mecmu tutarı 

Lira Kr. Lira Kr. 
415 35 5538 00 Bulgur 
231 57 3087 50 Bulgur 

Münakasanın şekli ihale tarih gün ve 

Mil~an 
kilo 

42600 
24700 

sa atı 
saat 

K~ palı zarf 20/I.Kan/937. Pazartesi günü 16' da 
Açık eksiltme 20/1.Kan/937 Pazartesi günü 15 de 

lzmir Müstahkem Mevki kıtaatının yukarıda cins ve mik· 
tarlan yazılı iki kalem bulgur ihtiyacı birisi kapalı zarf 
birisi de açık eksiltme suretile ayrı ayn münakasaya kon· 
muştur. 

ihaleleri hizalarında yazılı tar;h gün ve saatlarda kışlada 
izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı oldu \.. larına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
S - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarile kapab 
zarf için teminat ve teklif mektupları ihale saatinden en 
az bir saat evel komisyona vermeleri. 

6 - Açık eksiltme için teminatlarile birlikte ihale saatinden 
evci komisyona gelmeleri. 2 7 12 17 4248 

............ ._...,. __ ...., __________________________________ ...., __ __ 
lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

8/Birinci Kanun/937 Çarşamba günü saat 15 de Manisada askeri 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla ihalesi yapılacağı Anadolu 
gazetesinin 24-11-937 tarihli nushasile ilan edilen 396 ton oduıt 
aşağıda yazıldığı veçhile tashih olunur: 

1 - Manisadaki kıtaat askeriyenin kapalı zarfla münakasada 
bulunan 396 ton odun ihalesine verilen fiat bahalı görül
düğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 8/I. Kan. /937 Çarşamba günü saat 15 de Manisa• 
da askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutar1 5742 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarina dair "ulkA 

göaterme\c mecburiyetindedirler. 
lzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyy 6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ünd 
İkinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satış deposu maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalar ve teminat 
şısında 65 No. lı mua\ enehanesinde hastalarını kabul etmek· muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evci komisyon• 
tedir. Telefon: 3956 gelmeleri. 26 28 2 5 4165 

E'(Ji: Gözlepe tramvay caddesi Göztepe apartımanı --------------------------------------
~ Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 1 - Tahmin edilen 

.............. k_ar ... ş_ı_sı_n_d_a_Nı_o_. _1_0_1_8 __ e_ıe_._2_5_4_5 _____ .......___ bedeli 30100 lira olan 35,0GO kilo sade yağı 8 Birincikanun 937 
~ Ullllllllltlllllllllllllllll111h. Doktor .dllllUllllllllllllllllUlllllllll! tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 de kapalı zarf usulile = - alınmak üzere münakasaya konulmuşlar. i A Kemal Tonay ~ 2 - Muvakkat teminab 2257 lira 50 kuruş olup şartnamesi 
_ • ;; 151 kuruş mukabilinde komisyondan her gün alınabilir. 
~ Bakteriyolog "" bulaşıcı, salgın'. hastalıkları mütehessısı s 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzitO = (Verem ve saire) = edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten 
~ Bumahme ietaıyonu karp91ndaki Dibek sokak bapnda 3n uyıh . ~ bir saat eveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlı" 
§5 e•.,. muayenehanesinde sabah uaı 8 den aqam 1Ut 6 ya ~ A-ına makbuz mukabilinde vermeleri. 23 28 2 7 7776/409~ 

lııı11111m11111111111111111111111İıİİımıı~ıi~nıiiıi11İnİıiİ11itre1e/on: 4115 111111111 lzmir le_vazım amirliği "Sa~ .~ı. Ko. YRs. d~~: .. ldarelerı lstanbul Lv. amırlıgme baglı muessesat ıçın ı2000o 
-lzmir valiliğinden: 

1 - Bronz on ve nikel yirmi beş kuruş\uklar 1-12-937 den 
itibaren tedavülden kaldırılmıştır. Piyasada para olarak kullanıl
mıyacaktır. Kullananlar hakkında kanuni takibat yapılacaktır. 

2 - Bronz on ve yirmi beş kuruşluklar piyasada alış verişte 
kullanılmıyacaksa da Cumhuriyet Merkez ve Ziraat bankalarile 
mal sandıklarına gerek değiştirmek gerek ödemede bulunmak için 
verilebilecektir. 

Sayın h"l'<;t keyfiyet tekrar arz olunur. 2 3 4 4247 ... 
Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevab, font ve sehpalar. 

Fotofrafçılıfa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak tesinı ve ağrandismanlar, senedat ve evrak 

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
fZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Telefon: 2675 Tel raf: Rüstem lzmir 

. -
ı 

Büyük pehlivan güreşleri 
Kemalpaıa •. Ören C. H. P. himayesindeki sosyal hayır ku

rumları menfetıne bayramın ikinci gününe tesadüf eden 5/Ka· 
nunuevel/1937 Pazar günü Ôrende spor alaanında icra edi
lecektir. GüreşP. Türk:iyemızın meşhur pehlivanlarının istirakile 

başlanacakttr. D.3 

kilo pirincin kapalı zarfla eksiltmesi 13/12/937 pazartesi günü sıı&t 
15 de Tophanede lstanbul Lv. amirliği satın alma komisyonuod• 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 22800 lira ilk teminatı 1710 lirad•~: 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin bel~ 
gün ve saatmdan bir saat evel vesikalarile birlikte teklif mektt11' 
larını komisyona vermeleri. 23 28 2 8 4123,.......--
~----------------..... ._ ... ___ ..... ....., .... ._._....,ıııiıııııııııi..-..-.__.--

lzmir levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: . 
idareleri lstanbul Lv. amirliğine bağlı müessesat ihtiyaçı jçı~ 

45000 kilo sabunun kapalı zarfla eksiltmesi 13/12/937 paıarte 
8 

günü saat 15,30 da Taphanede lstanbul Lv. amirliği satın ~l~tı 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 15750 lira ilk te~'~ CY 

4181 lira 25 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda gortJ 118 
bilir. isteklilerin belli gün ve saatından bir saat evel vesika~{zı 
birlikte teklif mektuplarım komisyona vermeleri. 23 28 2 8 ;;,,,,,,--' - il daimi encümeninden: 

Nafia dairesi için satın alınRcak olan 5500 lira muhaını~e~~ 
bedelli bir arazoz 15 gün müddetle kapalı eksiltmeye konu ak· 
ğundan isteklilerin 2490 sayıh yasa hükümlerine göre h~z!rlıysc937 
ları teminatlarile birlikte teklif mektuplarını 16 Birincıkanun rek 
Perşembe günü saat 11 de il daimi encümeni başkanlığına 42~6 makbuz almaları ilan olunur. 2 12 

Türk Hava 

Büyük piyang s. 
2 inci keşide 11 llkkanun 1937 de~r 

Büyi1k ikramiye 35,000lir~kr•';1 .. 
Bundan başka: 15.000, 12,~0, 10,0?0.. lıralık . .. 

lerle (20,000 ve 10,000) liralık ikı adet muka~at :ak!dar büy~k: 
Ayrıca: (2,000) liradanbaşlıyarak _(20) lır~y bu ıengıfl 

ve küçük birçok ikramiyelerle amortılerı havı ola~ yinİZ· 
. . b. b'J t !maktan çekınme plandan istifade etmek ıçın ır ı e a -

~ 
1 
li 

9 

d 
z 

e 
Cı 



Bahk yallan 
DEUTSCHE LE- Huıuıi liıan ve lzmir Defterdarhğından; 
\' ANTE • LINIE n,aaiye derJerl s.ta, 

G h H Fnrıııata, L.ıtı-. w At-. No. Lira K. 
• m. • • manca hususi gece dersleri ay· 1078 Güzelyah Reşadiye çıkmazı 20 eski 18 taj No.lu 60 CO 

HAMBURG nca Orta mekteb talebelerine 197,25 M.2 arsL 
DEUTSCHE LEVANTE· riyuiye deraleı'İ verilir. 1095 Şehitler 2. ci altın perakende 1. 21 tal No.lu ev 

LINIE, HAMBURG, A. G. Karantina Köprüsü tramvay 1096 ,, ., ., " •· 23.25.27 ,. ev 
Aı HAMBURG caddaainde No. 68S 1097 ,, ., ,, sokak 3 taj No.lu ev 
"'1\As LEV ANTE UNIE A.G. ı.---111!11!!!-.-~----.ı 1079 Kahramanlar Kahramanlar sokak 3 taj No.lu ev 

BREMEN Oktor 1098 Şehitler 2. ci albn sokak 13 No.tajh ev 

~CEDONIA,, vapuru 29 A. TerJf ik Ldtem 1099 ,, ,, ,, ,, 5 ,. ev 
h~ ırinde bekleniyor. ROT- 1100 ., ., ,. perakende S. 13 " ev 
a;rAM, HAMBURG Ye BRE· Kulak, burun, bojaz ı 101 2. ci Karantina Bülbül S. 19 taj No.lu ev 

İçin yük alacaktır. H-.ı•l•rt blriıttl .,IUf l 128 l. ci Karatat lrfaa S. 24 taj No.lu ev yarı his-

300 00 
250 ()() 
200 ()() 
so 00 

150 ()() 
100 ()() 
8000 
40 00 
75 00 

~OREA,, vapuru l Blriaci mltelaas1rı .. i nakitle . 
.._ da bekleniyor. ANVERS 1129 3. cü Karataı iman S. 11 No.lu evin 7 de 3 his· 20 00 
.. t.a... • • Merkez hutanesi kulak 
MiL nNWBURG ·limulanndaa aeai nakitle. 
.. ._ ~. klinili ıefi 1130 Köprü Şehit Nazım sokak 19 taj No.lu ev 350 00 
~SSA. vapuru 13 Bi· 11er gün 1S ten sonra ikinci 1133 Köprü Mısırlı C. 252 taj No.lu ev 30 ()() 
~ da bekleniyor. ROT· Beyler Numanzade sokak No. 1136 3. cü Karatq lalibane S. 24 tei No.lu ev nakitle 60 00 
~~AM, HAMBURG ve BRE- S de buta kabul ve tedavi 1137 ,. " Mıaarlı C. 154 taj No.lu ev SO 00 
~için yük alacaktır. eder. 1139 Gikelyab ıineı sokak 26 taj No.lu 251 M.2 arsa 125 25 
~CAN EXPORT UNP.S 1158 Karatat tramvay c. 249 t8j Ne.lu taban imalat· 1190 00 
.... EXPORT STEAMSHIP •BOURGA5. vapuru 25 ikinci hane binası 

, CORPORATION te,rinde geldi ve PORT SAJD 1159 Karataı tramvay C. 247 taj No.lu ev 
~ !->GONTZ • vapuna .!O ve ISKENDERIYE lhun .. rııa- Vukancla yazılı ••valin mllkiyetleri hiW..Dda nakitle yazılı 
~rinde bekleniyor. NEV· daa mal çıkardı. olana...dan gayrisi ikinci tertip tufiye ftsikuile ödenmek üzere 
~ için yük alacaktır. •DUROSTOR. vapuru 22 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. ihalesi 9/12/937 
"~ PRESS. vapuru 1 Birin· Birincikinunda KôSTENCE, tarihinde perıembe günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak 
~~da bekleniyor. NEV- için hareket edecektir. müdürlüpne müracaatları. 24 2 4135 

için yük alacaktır. DEN NORSKE MIDEL-
~OUTH., vapuru 15 Bi· HA VSLINJE 
~~unda bekleniyor. NEV· OSLO 

için yük alacaktır. "SAN JOS!., motörl 6 Bi-
""Roy ALE HONGROISE rineikinunda beldeaiyor. DIFP· 
~~NUBE MARITIME PE, DONKERK w NORVEÇ 
... ~ED. motorü 6 Birinci limanları için yük alacaktır. 

bekleniyor. BELGRAD, ilanlardaki hareket tarihle-
';; AD, BUDAPEŞTE, VI- rile navluolardaki dertiklik· 

ve LINZ için yük aı. lerdea acente meauli,.,t kabul 
etmez. 

ZA., motörü 15 Birinci DaJaa lala tafailit 'çin Bi-
beklen.yor. ISKENDE· rinci kordonda W. F. HENRY 

1 • 
Çin yük alacakbr. VAN DER ZEE & Co. N. V. 
tRvıcE MARITIME ı' vapur acentala;ma .._Clat 

ROUMAIN ecM.l•mi rica ol••· 
Q UCA REST Telefon: No. 2007/2008 

Seri mal deAı1, fennin bütGn tekimülitanı haiz radyolardır. 
Yül?ek ses, kuvvetli ayarma kabiliyeti, otomatik fadinğ-kontrolü, 
yiblk ••s-iyet. ~ •e .U bir eok ,.mHklerile mev
S:mia • yülcsek makiMteridir. 

Acıemt"s: Hüc;~yin Hüsnü ldemen, Sam11n iskelesi, ikinci 
kordon No. 5513 

Sahife tt 
'f 

incir ve üzüm 

Diı Tabibi 

Cevat Dağlı 
..... ..,._ ..... No.65 

Telefo.: 3055 

Otelimizin bütün mobily• tecdid edilmit IO!uk ve .. cak • 
banyo daireleri ilive edilmiftir. Otel J91tiden telvin Ye tefrit 
edilmiı ve müıterilerimizin hs tirli Wirahatleri temin olun
m'uştur. Fiatler mutedil ve her keMJe elwriflidir. 
Kemeraltı caddesi karakol ka aında Ne. 72 lnıir Tele. 2533 

Bayram h d yesi 
vE Tuvalet etY•D•ZI 

Şita eczahaneslnln 
Meıbur 

S. Ferid eczacıb8f1 
Kolonya, 
'Eaanı, 
P•dra ve 
Kremlerinden 
illtılt•p ediniz. 
Heıba gibi siz de 
memnun olacak· 
sınız ... 
Atır1cen S. Ferid 
tıim ve etiketine 
dikkat ile taklit· 
lerini red ediniz. 
Çünlcii bir şeye 
r•amular. 

lJep. S. F eria 
Şile ecacane
aidir. 

lzmir vll8yeti emniyet müdü;.:-
16ğiinden: 

Emaiyet llidüriiğü lradrosuada livil olarak çalışmakta bulamaa 
61 memW" içill pptınlac:ek 62 talam Sivil elbiae dail'ede mühürlii 
nimunelık kumatl~ra göre 8-12-937 Çarşamba pnü emniyet mü· 
cl6rlüğünde ilaaleaı 1apılmak İİl&ere ~ 12-9ı'I pr inden itib.ıren 
açık elcs•lt•qe konalmutbli'. 

Beher talcımın tahmin h~deli 26 lira olup teminatı muvakkate 
akçesi 121 nradtr. letelditer ,.aı...,i Rlnaelc •e tafıilit almak 
&zere ilıale gününe bdar emniyet müdidüğü beeep işleri muame· 
l&t memur utuna müracaat etmeleri. 20 IJ 21 2 4079 
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Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebele1"e, kalp, böb. 
rekleri rahat1tı% olanlara bile Doktorlar bunu tar.J•İVP. PJerlf'.r. 

Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları mütehassısı 
Jzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 

ğundan çekilerek yeniden açtığı N umanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarını Pazardan maada hergün 
sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

- Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 -
eri an n son m del 

karyolalar geldi 

Amerikanın en meşhur karyola fabrikası olan S imons kumpani 
karyola fabrikasının en son model ve mobilya renk ve s· stemı her 
çeşid ve boyda halis çelıkten mamul karyola ve womyaları yalnız 

(Yeni Kavaf larda Hüseyin Hüsnü Özişin 
Lüks mobilya ve karyola) 

salonun~a bulunmaktadır. Kar ola ve somya alacak zevki selim 
sahiplerine hasseten tavsiye ederiz. En son model Auupan n şık 
ve zarıf çocuk arabaları dahi bulunur. 

-Harac;c;ı kar e ler 
.. ..k mobilya ve mefruşat ma 
g a arı emr· ·ze ameded·r. 

MERKEZ 
' lZMlR 

ŞUBE 
ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evci gelir. Herkes kendi 
haline göre temiı: bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçlar. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyast hayatı· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame
lesi yapılır. 

Siz de M EJA l l U M '' O Lambalarını 
" alırsanız 

Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurlu lur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini 

ilk faturada görürsünüz. 

~evfik Baykent 
Elektrik • telef on vemalzemesi deposu. 
iemens fabrikaları mümessili 

Peştemalcllar 77 • 79 telefon 3332 

·' 1 • \ 

• 

rı 

' 

1 N ô N Ü Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler . 

Temiz cabuk , 
ucuz yapılır 

. .,. • • ... • .... • .. " •· . ! 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk lıastalı kJarı 
mutahassısı 

İkinci .Beyler sokağı 
No. 68 
Telefon 3452 

Güzelyalı tramvay caddesi 
1027 numarah 6 odalı ve bü· 
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kiir P.Ve müra caatları ilin 
olunur. 

e , __ ..._. 

aktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta. 

hlilleri yapılır 
!\iüracaat yeri: 

1kincihf'yfor. g~-. 

3869 

w 

agı 
Norveçyaoın halis MUrina balıkyağıdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

anı. i Nüzhet Çançar 

at za a 
hanı karşısında Başdurak 

1938 Modelleri geliyor 
e O omo illeri 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Ve<dlek fP)aırçaOar mevcl\Jl<dl<dllb!lır 

Oldsomobil otomobilleri de her türlü evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

ve ölgesi bayii : O. t y 
Birin i kord n telef on 2704 


