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Zavallı tütün 
cif tcisi . ' 

Piyaıa, dalaverelerle 
dolmuştur 

Tütün aatıııoın evelden hazırlan· 

mış yamao bir tüccar dalneresi ile 
birdenbire almıı olduğu ıon ıelr.il, 

yavaı yavsı umumi bir endiıe ve 
dikkatle karıılanmağa baılamııtır. 
İşin hazin olan ciheti şudur ki, gaze• 
teleJ", gOya piyasanın çok iyi olduğu· 
ou, alınan muhtelif tedbirlerin ealış 

vaziyetini günden güne inkişaf ettir• 
diğini yazacak kadar derin bir gaf· 
Jete dllımüşlerdir. 

Masa başında yazdıklarımızın hu 
patavatııt yanlıılı~ıdır ki, fırsat bek· 
liyen hızı alıcıların makı;adlarıoa 

yaram?f ve meeela, Gavur köyünde 
yO kuruotan fiat açmak ıuretile eıa· 

E•o kendisini göıtermiı olan planın 
vaai mikyasta tatbikine geçilmiıtir. 

Diz Tireye kadar gittik, müı· 
tahsili dinledik. vaziyeti gördük. Bu• 
rada da ayrıca tetkikler yaptık ve 
anladık ki, zeki dolu, adata tekniğe 
ve plana uydurulmoı bir mahıul ve 
miiıtahıil düomanlığı, biitün mıntaka 
içinde panik yaratmak için faaliyete 
geçmiş bulunmak.tadır. 

Bir kere, Gavurköy bu memle· 
ketin en iyi tütiinünü iıtihsal eder 
ve ıimdiye kadar bu mıntaltada fiat, 
100·130, hatta 140 kurut ilzerinden 
açılagelmittir. Ba yıla aid iıtihaali• 
tımız gayet nefis, mahsul de nisbe· 
ten u olduğuna göre, -velev ki pi• 
yandan çetilmiı memleketler bulun• 
1a bile- fiıtin hiç olm11sa 100°120 
ilzerinden açılman icab ederdi. Bu 
yapılmadı. Sebebi de, ilk bombayı 
burada patlatarak diter tilUlD mın• 
takalanna ıu kanaati vermektir: 

0 Givurköy tütQnft doksan ku• 
:r~ ..... ı ..... msjmki 60.10 .kurua 
lUlabilir.,. 

AlıcıJar bunda muvaffak oldu· 
lıır mı?. Erer, kısmen!. Çiftçiler, 

imkan dairesinde mutedil, enerjik ve 
mukavemeıli davranmakla beraber, ara• 

lıınua sokulan tufeyli bazı tipler, 
yava~ yava, bu cebheyi yarmağa n: 

- Ne duruyo.rıonuz, ucuz pahalı 
el~en çıkarınız. 

Demeğe baolamıılardır. Daha tim· 
diden bir gedik açıldığını muhakkak 
olarak kabul etmeliyiz. Alıcılar ilk 
ağızda en yilluek eveaf taki tütünler• 
den ihtiyaçlarına kafi gelecek mik· 
tarda mübayaat yaptık.tan sonra bir. 
denbire dağılmı§lardır: 

Biri filiin kazaya, biri fiUn kö
ye, biri filin nahiyeye.. Yani her 
nıeydanda aoağı yokan, bir veya iki 
alıcı kalmıttır. Bu dağılııın, her ne 
de olu müstahsili ve piyasayı ürkü· 
teceği ıüphetizdir. Nitekim ürküt• 
tniiotür de .. 

Bundan epeyce evet, kendilerine 
tütünleri iizerinde 70°80 kuroı fiat 
eôylenen müstahlilin kulağına, timdi 
lllutavauıt a~nlırla ıu rakamlar fı. 

•ıldanmığa baolımıotır: 
40 -50 -60 .. 
Ayni zamanda, tiltiin milbayaaeı• 

llın "azılı azııız, diıli diısiz müa
tabeil,. diye bir garib tamife tabi 
tutulduğu da ayn bir hakikattir. Ta. 
llırınuı ve bilfiil değil, sermaye kO. 
Y•rak bıtkalan vaııtaaile iıtihsalat 
Y•pan ne insanlar vardır ki, tütünle• 
ll1>i, daha mdeaid fiatlerle eatabil· 
lllelttedirler.. Meseli ayui evaaf taki 
tlltün ba zengin müstahsilden yetmiı 
)[tıruıa atanıyorsa, ıermayesi az, da· 
t~oılı:.az, paraya muhtaç hakiki tiltün 
iıftçisinden elli kuruf8 alınıyor. 
~haule göre değil, adama göre 

f ••t.. 
Keaa, kumpanyalara yanaımıı, 

~tnio araziler ialeten bir takım tipler 
. e "•r ki, bunlar da eadece çif tçiyı' 
•ar ısnıar etmekte berdevamdırlar. 

Mesele bu kadar da değildir: 
d Bir de mutava1111t alıcının oyna
h •ğ\ hırikullde rollerle kartı karaıya 
ulııouyoruz. Bunlar hakikatte kom• 

:•oyaların adamıdırlar. Zahirde iee, 
..,. elndi baılanoa it görürler. Kumpan• 
,,a •r . 
)> pıy11ıdan çekilince, onlar kum. 
l~~~arı~ verdikleri direktif ve fiat• 
Ilı pıyaııaya girerler.. Eaaeen kork· 
ltl Uf olan miiatabsile, güya merha· 
eıteQ delQ vurarak, mabautıl derhal 

Çin - Japon harbinde feci sahneler 

(Nantao) şehri alevler. 
içinde bulunuyor. 

25 bin kişi, Fransız imtiyazlı mıntakasına iltica 
etti,öliiler çoktur, büyük binalar yanıyor. 

Jakon askerleri 
Şanghay, 10 (Radyo) - Ja· bombardıman, bundan dolayı 

ponlar; Nantao ahalisine attık· başlamıştır. 

teslim edilmek üzere olduğunu 
bildirmektedir. 

Şanghay, 10 (Radyo)- (Tan· 
tao) şehri Japon · tayyarelerinin 
atmış oldukları bombalardan 
büyük yangınlar çıkmıştır.Şehrin 
en mühim yerleri ya ·1maktadır. 

Resmi binalar alevler içindedir. 
Lamot Pike adındaki Fransız 

torpitosundan çıkarılan deniz 
müfrezesi, Fransız tebaasını hi
maye için karaya çıkarılmıştır. 
Ölüler pek çoktur. 25 bin kişi, 
zorla Fransız imtiyazlı mmtaka· 
sına iltica etmiştir. 

Şanghay, 10 (A.A.) - Japon· 
- Sonu 8 inci sahifede -ları beyannamelerde, şehrin, ya· Dığer bir haber, Nantaonun 

rın sa~ 13~ bomb~dıman ~~~~~~~-Ç~~k~~~=h~~~~~h~=b~~~~~~~~-

edileceğini ve bundan dolayı o mü im bir a er 

' 

T ekzib ediyorlar 

Mussolin~nin büyük 

Italya 
hu 

oğlu sağmış -------------
l\fathuat ve Propaganda Nazırı 

hususta beyanatta bulundu 

şehri terketme]erini bildirm · ş
lerdir. Buna rağmen, bombar· 
dıman bugün şiddetle başla
mıştır. 

Şanghaydaki ecnebi konso· 
loslar, dün gece toplanarak uzun 
müddet müzak'erclerde bulun-

Türkiye-Almanya yeni 
ticaret muahedesi ,.1 ftfussolininin Jspangol cıımlıurigelçileri tara/ındtlll öldii

rüldüğü sÖ!Jlenen olla Brano Mıusolini 

Müzakereler ~üsbet şekilde netice·ı~~~~~~~=-~Y=a=z=ıs=ı=3=U=n=c=U=a-~~i~_~~-d•~-~-

Jendi, Alman firmaları mOhim Roman yada • 
aeçım muşlar ve Çinlilerin, Nantao 

şehrini müdafaa etmekten vaz 
geçmeleri ve çünkü, bu müda· 
f&anın, ş_ehri tahri.P._ etm Gkten 
1i8ŞlCa Dır netıce vermıyec ğı 

mobayaaı 1avacakıar -~....--.B. Tataresko partisinin z&. 
hakkında Çin hükumeti nezdinde 
tebligat yapma]arını kararlaştır

Dün Ankaradan ıehıimızdekr iatıbaal mıntakalanndan mtihim f • h kk k 
alakcıdarJara gelen ma ümata miktarda mübayaat yapmaları erı mu a a 
göre, Türkiye-Almanya Ticaret temin ed imiştir. 

mışlardır. 
Haber alındığına göre; Çin 

hükumeti, şehri sonuna kadar 
müdafaa edeceğini bildirmiş ve 

ve Klliring anlaşma'an üzerinde Haha son günlerde üzüm sa· 
cereyan etmekte olan son mü· tışlarında görülen hararetin ve 
zak reler, müsbet bir şekilde fiat istikrarının sebebi bu ol· 
net icelenmiş, Almanların Türkiye duğu söyleniyor. 

Makdonald, Amerikaya 
giderken öldü 

H -------------
Olüm haberi, Londrada büyük ve 
umumi bir teessür uyandırmıştır 

M. Makdonald 

elinden çıkarmasını tavsiye ederler. 
Alıcı iıe, ancak. kendileridir. Kırk 
kuruta alırlar, 50-60 kurap kumpan· 
yalara devrederler.. Müstahsıl, mali· 
yet fiatini çıkaramadığı halde onlar 
rahat rahat kilo batında 10·20 kuruı 
kazanırlar. Bunların araeında, kum· 
panyanın istediği ev1af ta ucoz ucaz 
tütün alıb, iıletib gene kumpınlara 

kilo baııoda 30·40 kurut Urla 88• 

tanlar da ayndır. Baotan aıağı zavallı 
milıtabıil aleyhine bir dalavere ail· 
aileli .. 

Felaketin bilUln eilindiri, hakiki 
kilçük ve orta tiitün milttahaili fiae
rinden geçiyor.. Ba zavallılar, top• 
raklanna, paralarına, enerjilerine, 
tam bir ıene çolulı: çoouklariJe di· 
dinmelerine rağmen lı:ilo baıında 10· 
20 kuruı kazanamedı.ldarı halde, bal" \ 
kalan avuçlar dolusu kazanmakta ve 1 
mU.tahtili merdivuı 7apmaktadular. 

Londra, 10 (Radyo) - lngil
tere sabık Başvekilı Makdonald, 
üçüncü kızile birlikte cenubi Af
rikaya giderken, yolda Renadil
pasifik vapurunda ansızın ölmüş
tür. Ô.üm haberi, vapurun tel· 
sizile buraya gelmiş ve büyük 
bir teessür uyandırmıştır. 
Nazırlar meclisinin bugünkü top

lantısın da, sır.bık Başvekilin ha
tırası anılmı~ vt Nazırlar, siyah 
bo v unbağile içtimaa gelmiştir. 

Makdonald geçen ayın 12 sin· 
de 71 yaşına girmişti. 
· Londra, 10 (Radyo) - lngil· 

- Sonu 8 inci sahifede -

Dunu gören müstahsil de korkarak, 
gelecek ıenclerde haılıba~ına zer. 

iyata girmektense, onların kucağına 
atılmağı kendi menfaatine daha uy• 
gun bulmaktadır. 

1~te piyaeanın bugüngfl vaziyeti 
ile tütün istihsal ~e satıılarımızın 

içyüzü .. Hükilmetiınizin, bu tehlikeli 
ve oayanı dikkat olan vaziyete derhal 

bir çare bulma11 zamanı gelınittir. 

Ne ağır eartlar altında, ne kadar 

mahrumiyet içinde bulundugu maldm 
olan Türk çif tçisioin iıtisınanna •• 
milli bir mahaulGn oyuncak edilmeıi. 
ne tahammillflmilz yoktur. 

Biz taciıin tarifini Büyük Şefin 
ağzından da dioledilt. Baıvelı:.iUn ağ. 
aıııdan da.. Kendiliklerinden yola 
gelmiyorlana, devlet müdahalesi 14· 
liaım, demektir. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Türkiy~ - A lmanya arasında 
yeni ticaret muahedesinde muh· 
telif mahsullerimizin Almanya 
piyasalarına fazla miktarda sa· 
tılması için kayıtlar bulunduğu 
haber alınmıştır. 

Bu haber, İzmir piyasasında 
iyi karşılanmıştır. Yeni anlaşma 
tasdik edilerek tatbik mcvkiine 
konulunca Alman firmalarının 
Ege mıntakasından mühim mik· 
tarda üzüm, incir ve tütün satın 
alacakları tabiidir. Bundan sonra 
bu mahsullerimizin fiatlerinde 
yükseliş olacağı tahmin ediliyor. 

• • 
Mükafatlı 

müsabaka 
••••• 

Kumarbaz zehir
lenerek öldü! 

-3-
Bir kumarhanenin üç odHından 

birisinde henüz oyuncular nrdı. ÔI· 
leden sonra saat ilçe doğra en maruf 
kumarcılardan Mahir, Selim, Pertev 
Tahi.ı kumarhayeye ğelmitler ve doğ• 
ruca kiiçilk merdivenden yukan çık· 
mıılardır. Bu merdiven, aıağıdaki 
kahvehaneden kumarhanenin birinci 
kata çıkan tek merdiven idi. 

Oyuncular girdikleri odadan ıade 
iki defa garıonu çağırmıılar •e gar. 
ıon her iki defada da kumarcılan 
oyun ile meogul bolmuıtn. Fakat 
garson partinin çok bilyilk bir para 
üzerine olduğanu oyoncolann da çok 
asabi bulunduklannı hi11etmieti. Ay· 
ni garson bir aralık a18ğtda iken 
yukarıdan bir kavga gilı1lltüıü ve bir 
feryad dayar gibi doym111 fakat 
ehemmiyet vermemiı idi. 

Sonu 5 inci salaif ede 

• 

Bükreşten bir görünüş 
- Yazısı 3 Uncu sahifemizde -

~ 

Cumhur Reisimiz, Şark 
seyahatlerine başlıyorlar 
Bnyttk Şefe, Başvekille Dahiliye ve 
Nafıa Vekilleri refakat edecekler --Ankara, 10 (Huauei muhabirimizden: Telefonla) - Büyılk Şefimiz At .. 

tilrkiln, ıark illeri seyahatinin, yanndan itibaren baolamaaı muhtemeldir. 
Cizre demiryolu temel atma merasiminin 'fe Divrik istuyon biaaıı 

açılma töreninin, Bılyıllı: Şefin yüksele buzurlırile vukubulacığı IÖyleniyor. 
Büyük Şefe, Baı•ekilimiz B. Celil Bayarla Dahiliye Vekili B. ŞüUQ 

Ka7a H Na6a Vekili Ali Çetiııka7a refakat edeceklerdir. -



FBK~A 

Leylak, ufuk, ~şk, gurbet, 
hayal ve genç kızlar .. 

Genç erk~k:lerde o kadar değil de, hilha1sa genç kızla.mı ruhunda, do• 
daklarmda, ooor altlannda dolatıyor bütün bunlar .. 

Romımlar, takmış peşlerine kız)anmızı .• 
Göz yaılarile ıürüldüyorlar onlan •• 
Nemli balatlar ufuklarda meçhul portre ıeyrediyor. Hafif bir aiı, bir 

ftmau içinde haeelerin fıeıltıları duyuluyor, 
Ve iki bıı bnluauyor .• 
Kızlarımızın ç<>ğo hasta .• 
Herhangi bir salonda, bir mllziği dinlemeyib göz ucu ile gizli gizli bao

kalannın tuvaletlerini tetkike kalkırorlar dıİ, nzak denizlerden gelen riizgAr 
karamada, muhayyel sevgilerio terennümlerini ve meçhul hıçkınklarile dolu 
Ubrablumı dayuyorlar. 

Ne tezad?. 
Tabiatin en güzel akıamlannda, hol ışıklı mebtahlann altında, ağaç 

c1allanınıı arasındaa göz6keo yıldız pıtıltılannda, yalnız ve yalnız ve tatmin 
edilmemia, edilmen de imkB.naız hayallerle yaoıyorlar .. 

Roman yapı:aldanaı çevirdilı:çe, kızJanmız hastalaııyor, 
Ve marazi hoyecanJarm önünde, engin ruh mesafelerine doğru koaoh 

gidiyorlar. 
Kiinatlar yaratan bo kudretli muhayyele \'e arzu makanizması; roman· 

dan ilham alaak, roman satırları araSJnda mavazeneeini ve intizamını kay• 
hiıderek, genç k1zlan tedrici bir surette hayada mücadele, hakikati beuimııe· 
yll» Nnlek imklulanııdan usakJaıbrıyor .. 

Bisde roman, bir kokain, bir monin, bir pür alkol gibi oldu. Kızlarımı· 
llD man9't llemlerinde, bir earhofluk domam esiyor. 

inhisarlar idaresinin 
satın aldığı üzümler 

Müfettişler, yolsuzluk ihbarı üzerine 
teftişlerini bitirdiler 

inhisarlar idaresi, üzüm piya
sası üzerinde müessir olabilmek 
emelile her yıl piyasadan mü· 
him miktlarda üzüm almaktadır. 
Bu üzümler sumaya kalbedil· 
mekte ve müskirat amillerine 
satılmaktadır. 

zırlamış, alakadar makama gön· 
dermiştir. Tahkikat ve teftişte 
nasıl bir neticeye varıldığı mü
fettişlerin çok ketum davranma
ları sebebile anlaşılamamıştır. 

Maamafih bu mesele hakkında 
çok zaman geçmeden tahkikat 
ve teftiş neticesi hakkın da ala· 
kadarlara malumat geleceği şüp· 
hesizdir. 

Bu mıntakadaki incir
ler satın alınıyor 

Kuşadasından şehrimizdeki ala
kadarlara gelen bir mektupta 
Selçuk incir müstahsillerinin el
lerinde mühim miktarda incir 
bulunduğu, müstahsillerin m ~ş· 
kül vaziyette kaldıkları bildiril
miştir. 

Bunun üzerine~ derhal lazım
gelen teşebbüslerde bulunulmuş, 

Selçuk müstahsillerinin elinde 
bulunan incirlerin Tarım satış 

kooperatifleri birli~i namına sa
tın alınması kararlaştırılmıştır. 

Bu incirlerin derhal satın alın· 
ması için mahalline 
gönderi lmişt ·r. 

memurlar 

Bedbin, meyuıı, yılını1t ııarnlmağa hazır, gözlerinin pmarlanna Tikkat ve 
maruiyetm yatları dolmuı kızlar .. Ne hazin bir milaahededir bu! 

Saime Sadi 

inhisarlar idaresinin İzmir pi
yasasından satın aldığı üzümle· 
rin mübayaasında bazı yolsuz·· 
luklar yapıldığı, bu yolsuz işler 
yüzünden idarenin mühim zarar
lara uğradığı, mübayaatta hatır 
ve gönül sayıldığı hakkında 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine 
bazı ihbarlarda bulunulmuş ve 
bunun üzerine Vekalet, İzmir 
inhisarlar idaresinin piyasadan 
yaptığı uzum mübayea işleri 
üzerinde teftişte bulunulmasını 
muvafık görmüş, bu iş için fzmire 
iki müfettiş göndermişti. Bu mü
fettişler, üzüm satın alma işi 

üzerinde teftişle meşgul olurken 
ayni zamanda Çamaltt tuzlasın· 
da da bazı tef tişlercle bulun
muşlardır. 

Türkkuşunda talebe 
kayıdna başlandı 

Fena bir mecburiyeti 
Almanyada 4 senelik bir kal· 

kınma plim tatbik edilmektedir. 
Bu 1ebeble Almanların yiyecek, 
içecek ve giyecekleri bir çok şid· 
detli tedbirlere tibi tutulmak· 
tadır. 

Ba mecburiyetler arasında ta· 
bun bllaıımakta imsak zarureti 
vardır. Mesela bir çocuk mek· 
tebine yiizinii 11bunla yılcama· 

ı dan veya oldukca kirlenmit el· 
bise giymeıi arbk SUf detildir. 

Oazefenfn liir hizmeti 
Gazetelerin • gazeteci olduğu· 

ıauz için değil, hakikat olduAU 
içi.. pek 4)011 hizmetleri oldu· 
tuna Hnifz. 

Mesela, ga2eteye sarılan bir 
ıeye fare doklinamaz. Bugün de 
bir adamcaA'Jzın kurşunla ölme· 
ıiae pzetılerin mani olduğunu 
yaacafız: 

Fran11z Zlnik adında bir 'dam 
Liyonda biıikletle giderken biri
sinin tabanca ile taarruzuna ut
ralDlf ve üzerine iki el kurıun 
atılmııbr. Kurtunlann ikisi de 
iaabet etaliş, fakat bunlar Zinikin 
atkuındaki gazete paketini dele· 
rek vücudüne işliyememişlerdirl 

Nasıl?. Gazetenin faydalı bir 
te)' oldutuna bu da bir delil 
cleiil mi 1 

l!let yatında evlenmiş 
Dombay doktorlanndan Bay 

Temoli Neriman 90 mcı doğum 
aeneaini teıit ederken 85 inci 
evlenme ıenei devriyesini de 
telit etmiıtir. Bu doktorcağız, 
Hindiıtanın kendisine bas usulü 
mucibince tam beş yaşında iken 
e'Ylenmiştirl 
Gellnlnl niçin 8ldUrmU9? 

Cenubi Yugoılavyada, bir Sır· 
ba büyükçe bir piyango düşmüş; 
adamcafız memleketin adeti 
veçhile tabancaaar.ı çekmiş, ha· 
vaya ateş etmeğe başlamıştır. 

Çıkan kurşunlardan birisi ada
mın gelinine isabet etmiş ve 
ölümüne sebeb olmuştur. 

38 çocuklu baba 
Evveli, bu adamcağıza sabır 

ve tahammül dileriz! Ogüst Til 
adlı bir Almanın tam 38 çocuğu 
varmış! Bunların en büyüğü 42 

· yaıında, en küçüğü de henüz 
kucakta bulunuyormuş. Bu hah· 
tiyar baba da 65 yaşındadır. Yal· 
nız bu 38 çocuğu bir anadan 
değil, üç defa evlenmek suretile 
ilç anneden istihsal etmiştir. 

"Severim,, 
Sorbon üniversitesi profesör· 

lerinden birisi, senelerce çalış· 
mış ve "Severim,, kelimesinin 
1115 dildeki mukabilini topla· 
mıitır. 

Profesörün bu saçma mevzu 
üzerine neşrettiği kitab, ciddi 
eserlere nisbetle pek çok satıl· 
m1şbr. 

Şehir meclisi 
Şehir meclisi bugün saat 

16,30 da belediye salonunda 
toplanacaktır. Dün ·nizam ve 
büdce encümenler; belediyede 
müşterek toplantı yaparak bu· 
günkü meclise bir çok mazba· 
talar hazırlamışlardır. 

Müfettişler, evvela İnhisarlar 
idaresinin üzüm deposunu mü· 
hür altina almak suretile işe 
başlamışlar ve ondan sonra pi· 
yasadan bazı zevatın ifadelerine 
müracaat etmişlerdir. 

ihbarda, inhisara suma imali 
için yarıyan adi kalite üzümler 
yerine iyi kalite üzümlerin terci-

han satın alındığı, mübayaa 
işinde daima beş altı şabsm 
satt ğı üzümlerin daha yüksek 
fi.ate alındığı haldığı halde daha 
az fiatle idareye daha elverişli 
üzüm teklif edilince bu üzümle
rin alınmadığı, idarenin muhtelif 
şekillerde ızrar edildiği bildıril

miştir. 

Müfettişler, hayli zamandan· 
beri yaptıkları teftişleri sona 
erdirerek tahkikat evrakını h"· 

-Bu yıl A ve B Brove dersleri 
lzmirde gösterilecek 

İzmir Türkkuşunda yakında 
derslere başlanacaktır. Türkku· 
şuna talebe kayıd ve kabulüne 
başlanmıştır. Bu yıl Türkkuşuna 
liselerin 9, 10 ve 11 inci sınıf· 
lan talebesi arasından istiyenler 
gireceklerdir. Kızlarımız arasın
da da Tü kkuşuna büyük alaka 
vardır. Hariçten Ortamektep 
mezunu olanlardan da istiyenler 
üye kaydedilebileceklerdir. Kayıt 
muamelesi bittikten sonra Eski-

hız ve hamle verilmiş olacak, 
üyeler vakit kazanacak ardır. 

Bugünün genç iği istıkbali se· 
malarda görüyor ve o nun için 
hazırlanıyor. Daha şimdiden 
Türkkuşuna kerşı talebeler ara
sındaki alaka fevkalade yüksek
tir. Cumhuriyet Türkiyesinin ha
vacılığa ne kadar ehernmiyet 
verdiğini g · rüyoruz. Turk genç
liği de bu yolda durmadan ile
ril yo r ve ileri yecek. 

şebirden Hava Sıhhat beyeti Tu"lün 
fzmire ge)~cek ve kayıdolunan 1. i 

~~~~~:.in muayenelerini · yapa· piyasasında 
lzmir Türkkuşunda bu yıl A. ._,,.,_. __ _ 

ve B. brove dersleri birden gös· 
terilecektir. A. bröv sinde ders
lerini bitiren talebe B. brove· 
sinde derslere başlıyacaktır. 

Önce B. brovesi için talebenin 
İnönüne gitmeleri laz1mgeliyor
du. Bu suretle daha fazla kolay· 
lık da gösterilmiş olacaktır. 

İnönü kampında C. brovesile 
(tekarnü) broveleri için ders ve· 
rilecektir. 
Türkkqşıında böy'ece derslere 

ıl yon 
loyu buldu 

Tütün p yasasın a sat şlar 
tekrar başlamıştır. Dü l öğleye 

kadar E.8e m ntakası tütün mah
sulünden 17 milyon ki o satı -
mıştır. Bugünkü vaz ye e göre 
tütün satışları hafif şekilde de
vam etme tedir. 

Bek.taşinin oruç bozması 

Türkof s direktörlüğü, t:jtün 
piyasasındaki satışlarla çok ya
kından a akadar o makta, şika
yetler üzerinde derhal tahkikat 
yapmaktadır. Seydiköy t i•ün 
müstahsi leri, eller nd" kİ tütün· 
lerin henüz satılmad ğından Tur· 
kofise ş kayet etm ı ş erdi. Vuku
bulan teşebbüs üznın ~ iııhi~ar· 
lar ve Türk tütün limitet şirketi 
mübayaa merl' urları, Seyköyc 
giderek mübayaata başlam ş a -
dır. Muğla Tıcaretodasından ge
len malumata göre şimdiye ka
dar Muğla havalisinde 1,5 mil· 

Eski ramazanlardan bir gün .. 
Sıcak mı, sıcak.. Bir Bekta~inin 
yüreği de iyice yanmış, sokak· 
Iarda: 

- Tenhalıkta bir çeşme bul· 
sam da bir az içsem: 

Diye dolaşıyormuş. Nihayet 
lstanbulda T opkapı sarayının 
yanına gelmif. Orada büyük 
bir çeşme vardır, ona "Sultan 
Ahmed çeşmesi,; derler. 

Bektafi, dört tarafına bir göz 
atmış ve görmüş kü, mübarek 
yaz sıcağından, sokakta kediler, 

köpekler dolaşmıyor. Halbuki, 
bir yeniçeri, Bektaşinin vaziye· 
tinden şiiphelenerek kendisini 
takib ediyormuş. 

Bektaşi, vaziyeti müsaid gö
rerek, çeşmeye atılmış ve kana 
kana içmiş. Bunu müteakıb 

doğrulmuş ve: 
- Çok şükür! 
Diyeceği sırada yeniçerınm 

eli omuzuna yapışmış: 
- Bire nabekar Bektaşi, ne 

halt işledin? Ne cesaretle nakzı 

Bektaşi birdenbire şaşırmış. 
Fııkat derhal kendisini toplamış: 

- Bre evlad, demiş, ben 
suyu nakzı sıyam ve defi ha
raret için içmedım. Şa çeşmenin 
üstüne baki Ben Hanımızın em· 
rini yerine getirmek için içtim. 

Ve levhayı okumuş: 
iç abı lezizi 
Eyle dua Ahmed Hana .. 
Ve bunu okuyup, bir fatiha 

da okumuş. Bu zeka oyunu, 
yeniçerinin de hoşuna gitmiş ve 
kendisini salıvermiş. F.ıkracı sıyam eyledin? ........................ , 

yon kilo tütün satılm ştır. 

Yukarı maha
llelerde 

Bir çok inşaat var 
Belediye reisi Dr. B. Behçet 

Uz, dün yanında belediye mü· 
hendisleri olduğu 1halde yukarı 
mahallelerde muhtelif yerlerde 
lağım inşaatını teftiş etmiştir. 

Bugün 
öki 

TAYYARE Sinemasında 
Düyük föDlm lbDrden 

Damlacık deresinin üzeri beton 
geniş kapaklarla kapatılacali: ve 
bu semt halkı da sivrisinekten 
ve yaıın çirkin kokulardan kur-
tarılacaktır. 

1 • Lilyan Harvey ile Hanri Garat gibi ihi büyük artistin çevirdikleri 

ÇiFTE KUMRULAR 
Fransızea Şarkılı t1e SiJzliJ 

2 • İvan Mojokin'in ölmez eseri 

HACI MURAD 
ilaveten , PARAMOUNT JCJRNALtle MISIR MANZARALARI 

Yeni ticaret 
anlaşmaları 

Ankara, 10 (Hususi muhabi· 
rimizden: Telefonla)- Hükume
timizle Danimarka ve Polonya 
arasında ticaret muahedeleri 
müzakerelerine bu~Un başlan· 
mıştır. 

Benim duyğum 
Radyo 

Radyo ... 
En büyük İrşad ve tenvir va· 

sıtası .. 
Bugün benim kafamda, ancak 

bir hayal halinde, yaşayan şu 
fikrin yarın, bir hakikat olarak, 
umumi bayat sahnesine çıkacağı 
m u.hakkaktır: 

Her köyde bir radyo.. Her 
kasaban n, her şehrin umumi 
ıoeydanlarında, parklarında rad· 
yolar .. 

Günün muayyen saatlerinde 
çiftçiye ziraat usulleri hakkında, 
halka muaşeret edebleri hak· 
kında, yurddaşlara yaşayış tarzı 
hakkında konferanslar veriliyor. 

Artık umumi nakil vasıtaları· 
nın içinde, caddelerde sümkü
rene, tekürene, karşısındakinin 
yüzüne aksırana rast gelmiyoruz. 

Arhk kas p çırakları et, bale· 
kal çırakları peynir kokulu el• 
biselerile utnumi yerlere giderek 
balkı rahtsız etmenin ayıp oldu· 
ğunu öğrenmişl~rdir. 

Artık biç kims..! tiyatroda, si· 
nemada başından şapkasını çı· 
karmadan oturmuyor. 

Artık hiç bir erkek kadına, 
hiç bir memur amire, h:ç bir 
küçü ~ büyüğe, müsafaha için, 
el uzatmıyor, bu hareketi evvela 
onda ı bekliyo . 

A tak yolla da aya ' üstü soh· 
betine dalarak gidiş, gelişi an· 
zaya uğtatanlar yoktur. 

Artık hiç kimse vapurda, 
tramvayda, gazinoda, kahvede, 
tiyatroda, s nemada a akkapla
rını çıkararak sandalyede bağ· 
daş kurmuyor. 

Artık umumi lokantalarda ye
meğe elle saldıra ı yoktur. 

Artık herkes vapurlarn, oto
büslere, tramvaylara acele gir· 
mek ve bunlardan acele çıkmak 
lazım geldiğini, bilet almak için 
gişe~erin bir tarafından sıra ile 
girilip diğer tsra!ından slta ile 
çı. .. ı fa <.;ctgHıı ügrt u ll · ~ Lif. 

Attık kimse umumi yerlerde 
burnunu karışt rmıyor ve artık 
herkes duvar d pler ni kirlet· 
menin çok büyü ayıp olduğunu 

biliyor. 
Radyo, ıadyo, radyo ... 
Her yere, her köye radyo .•. 

·la-

Telefon şebekesi 
Durmadan g~nişle. 

t:liyor 
Vilaye• janc a rma komutanlığı, 

vilayetin bütün kazalarına ve 
köylerine tt:lefon şebekesini yap• 
madadır. Dığ'er kazalarım z gıbi 
Bergama, Knraburun ve Ç şme 
kazaları da ya1<ın da fzm .le te
lefonla görüşmeğe baş ıyacaklar· 
dır. Çeşme ıstikametınde ç ·kil
mekte olan telef o 1 haUı Alaçatı 

ile Çeşme arasında tamamlan· 
mak Üleredir. 

Trakyada çok faydalı 
bir kurs açıldı 

Edirne, 10 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Trakyanın dört vi· 
!ayetinden ancılık, hayvan ba· 
kımı, peynircilik ve tavukçuh•k 
dersleri görmek üzere gelenler 
için bir kurs açılm: şhr. Kursta 
köy çoculeları yer almı$tı t. Derıt
ler bir buçuk ytl sürecektir. 

s..,htekar 
Amerikalı kadın aranıyor 

lstanbul, 10 (Hususi) - Sahte 
çekle döviz kaçakçılığı yapan 
bir Amenkalı kadın, zabıtaca 

aranmaktad r. 
B. ŞükrU Kaya Ank.araya 

döndü 
lstanbul, 10 (Hususi) - Da• 

biliye Vekili B. Şüktü Kaya. 
bugün Ankaraya hareket et· 
mişttr. 



ll T e oriniıanl 

Atatürk 
Başuekilin ziyafetine şeref 

fJerdiler 
Ankara, 10 (Hususi muhabiri· 

nıizden Ttelefonla)-Başvekilimiz 

B. Celal Bayar, bu gece köşk· 
lerinde Vekillere bir ziyafet 
vermişlerdir. 

Ziyafeti, büyük Şef Atatürk 
huzurlarile şereflendırmişlerdir. 

Kamutay 
Sabri Toprağın kanun teklifini 

müzakere etmedi 
Ankua, 10 (Hususi muhabiri

mizden) - Bugün toplanan Bü· 
yük Millet Meclisinde Manisa 
saylavı B. Sabri Toprak tarafın· 
dan yapılan kanun teklifinin mü· 
z~ker'!sine lüzum olmadığı hak
kındaki encümen mazbatası okun· 
nıuş ve mazbata kabul edilmiş· 
tir. Meclis, Pazartesi günü saat 
11 de toplanacaktır. 

Başvekilimiz 
Sefirlerle konuştu 

Ankara, 10 (Hususi muhabiri
mizden Telefonla) - Başvekili· 
rniz B. Celal Bayar, Kamutayın 
bugünkü içtimaından sonra mec
lis salonunda bazı sefirleri ve 
bu meyanda Amerika sefirini 
kabul ederek görüşmüşlerdir. 

Mareşalımız 
Ankaradan İstanbula gitti 
Ankara, 10 (Hususi muhabi· 

rimizden Telefonla) - Genel 
Kurmay b&1kanı Mareşalımız 
Fevzi Çakmak, bugün lstanbula 
hareket ettiler. 

Amerika 
ft - • • • ----.l--.1.!J! 

asıldı 

Beyrut, 10 ( Radyo) - Bun
dan bir ay evel Amerika konso· 
losu B. (Mariter) i öldüren erme
ni Mıgırdıç Karayan, bugün 
asılmıştır. 

Sı~hhat Vekaleti 
Siyasi ve idari müste

şarları 
Ankara, 10 (Hususi muhabi· 

tiınizden telefonla) - Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekaleti idari 
IXıüsteıarlığına Hıfzıssıhha umum 
lrıüdürü Bay Asım tayin edil· 
IXıiştir. 

Vekalet siyasi müsteşarlığına 
~Ski idari müsteşar B. Hüsa
ltlcddinin tayini muhtemeld ·r. 

/pekli kumaşlar 
&undan sonra damgala· 

nacak .. 
lstandul, 10 (Hususi) - Pa· 

~rtesiden itibaren ipekli ku· 
lttaşların kenarlarına sun 'i, karı
lık veyahut tabii ipek olduğunu 
~Osterir damga vurmak mecbu· 
~Yetinin tatbikine başlanacaktır. 

ANADOLU 

Menemencioğlu Halayda 

Hata aılar çok 
parlak karşıladılar 

Menemencioğlunun indiği otelin 
önünde binlerce haJk toplandı 

İstanbul, 10 (Hususi muhabirimizden) - Hariciye Vekaleti ıiyaıi 
müı;te~arı B. Numan Menemencio~lu bugün Hataya varını,, Lüyük merasimle 
istik.bal eılilmiştir. llatay ali komiseri, jandarma kumandanı, bir müfreze 
asker, bando muzıka ,.e llataylılnr namına bir heyet, istikbal mera~iminde 

hazır bulunmuşlardır. 

Muzıka, Türk milli marıını talmı~, asker ıelı'.im reıımini ifa etmiştir. 
B. Numan Menemt'n<'io~lunun ikamet ettiği otele Türk bayrağı çekilmiştir. 

Binlerce halk, otelin öniınde toplacmıotır. 

Yunanistanda yeni 
rejimin eserleri 

Başvekil B. Metaksas ikinci sene 
başarı programını anlatıyor 

M. Metaksas 
Atina, 9 (A.A.) - Atina Ajan· 

sı bildiriyor: 
Başvekil B. Metaksas Patras· 

da söylediği b!r nutukta demiş· 
tir ki: 

- Ordu kuvvetlerinin tanzim 
ve tensiki neticesinde bugün 
bütün Elenler kendilerini tam 
emniyette telakki edebilirler. Bu 
sebebten dolayı Yunanistanın 
hariçteki şerefi de çok yüksel
miştir. Bunu anlamak için ya· 
hancı memleketler gazetelerini 
okumak kafidir 

B. Metaksas, bundan sonra 
yeni rej mİn ikinci senesi başarı 
prog ·amından bahsetmiş ve şu 
esasları bi ldirmiştir: 

1 - Zaten artık mevcut ol· 
mıyan si vasi parcilerin tamamile 
haricinde ademi merkeziyet esa· 
sına dayanan b ir dahili idare 
teşkilatı kurmak, 

2 - Maarifin esasen başlan· 
mış tanzim ve takviyesini ta
mamlamak, 

3 - Korporasyonlar vücude 
getirmek ve milli gençliğe veri· 
lecek terbiye sistemini teşkilat
landırmak. -----
Mussolininin büyük 

oğlu sağmış 
Roma, 10 (Radyo) - Bugün 

neşredilen resmi bir tebliğde, 
Başvekil Mussolininin büyük 
oğlu Bruno Mussolini hakkında 
çıkan şayialar tekz b edilmekte 
ve Brunonun sağ olduğu bildi· 
rilmelct .. dir . 

Paris, 9 (A.A.) - Matin ga· 
zetesi Londradan aldığı aşağı· 
daki haberi neş retmektedir. 

Romanın resmi tekziblerine 
rağmen Parise Londra ve Valan· 
siyadan gelen telgraflar B. Mus· 
solininin büyük oğlu Bruno 
MussoJininin düşürüldüğünü ve 
halen lspany'1. hükfimetçileri nez· 
dinde esir bulunduğunu bildir· 
mekte devam ediyor 

Londradaki İspanya büyük 
elçiliği Bruno Mussotininin ne 
olduğuna dair hiç bir habere 
malik bulunmadığını söylemiştir 

ltalya büyük elçiliği de genç 
tayyare zabitinin nerede bulun· 
duğundan haberdar olmadığını 
bildirmiştir. 

Londra gazetecilerinin müla
katta bulundukları İtalya Matbu
at ve Propaganda Nazırı bu hu· 
susta demiştir ki: 

- B·uno sağdır ve sıhhattedir. 
Öldüğüne, yaralandığına, veya-
:ıut esir düştüğüne dair olan 
haberler bir şeye istinad etme· 
mekted!r. N.erede o!duğunu söy· 
liyemeyız. Zıra askeri vazife ifa 
etmPktPd'r. 

Alman 
Askeri heyeti İstan

bula vardı .• 
İstanbul, 10 (Hususi muhabi

rimizden) - Alman ordusu kur· 
maylarından albay Krok ve as· 
ker arkadaşları, bugün Semplon 
ekspresile fstanbula gelmişler, 
istasyonda merasimle karşılan· 
mışlardır. 

Alman askeri heyeti, Cumhu
riyet abidesine ve Alman me· 
zarlığına birer çelenk koymuş· 
tur. Heyet reisi albay Krok ga· 
zetecilere beyanatında: 

- Hükumetin daveti üzerine 
geldik, Büyük harbtenberi Tür· 
k ye ile askeri rabıtamız vardır. 
Askeri ınekteplerinizi gezerek 
göreceğiz, siyasi vazifemiz yok· 
tur.,, 

Demiştir. 
İstanbul, 10 (A.A.) - Alman 

ordusu kurmaylarından albay 
Pretterpico ve topçu binbaşısı 
Lepper, bu sabah Semplon tre· 
nile ltanbula gelmişlerdir. Ken• 
dilerini istasyonda lstanbul gar· 
nizon komutanı, bir kurmay 
yüzbaşısı ve Alman ateşemili· 
teri Albay Rochde karşılamışbr. 

Bu iki yüksek subay izhar et· 
tikleri arzu üzerine askeri mek· 
teplerimizi gezeceklerdir. 

B. Pretter Pico ve Lepper, 
saat 12 de Taksim Cumhuriyet 
abidesine bir çelenk koymuş· 
lardır. 

Öğleden sonra Trabyay~ gı· 
derek Alman mezarlığına bir 
çelenk koyacaklardır. 

Bn. Afet 
Ce1111urege ı itli 

lstanbul, 10 (Hususi) - Pro· 
fesör Bn. Afet, bugün Ankara· 
dan gelmiş ve Cenevreye hare· 
ket et miştir. 

Gümrük kanunu ve 
tarifesi değişiyor 
Tstanbul, 10 (Hususi)- Güm· 

rük tarifesile gümrük kanununun 
tadiline karar verilmiştir. 

Köprülü 
B. Fuad üniversite rektörü 

oluyor 
lstanbul, 10 (Hususi) - Üni

versite rektörlüğüne Köpı ülü B. 
Fuadın tayin edi'eceği söyle· 
niyor. 

İstonbulda 
Bazı komünistler yakalandı 

İstanbul, 10 (Hususi) - Du
varlara beyanname yapıştıran 
bazı komünistler tevkif edilmiştir. 

Çimento ihtikarı 
Hakkında tahkikat başladı 

İstanbul, 10 (Hususi) - lk
tisad Vekaleti, çimento ihtikarı 
yapanlar hakkında tahkikata baş· 
lamıştır. 

Tarzan: Balta değmemiş ormanlarda .. 11 

'o~ -
l fltıkii nüshadan mııbad -

~L - Bu ağ, hakjki bir tu· 
ıt:tı· T d b~ • arzanın ostu maymun 

~,h ~ğ içinde kapandı kaldı, 
~~tlerden birisi, hayvanı öldür· 
~t teşebbüsünde bulundu. Fa· 
~~ hNestor: • - Ahmak herifi. 
~ ayvanın esir olması Tarzanı 

c rnuhtaç edecektir, bilmiyor 

2, 

musun?,, Diye bağırdı. 
2 - Maymun düştüğü bu tu

zak içinden, sesinin yettiği kadar 
ve acı, acı bağırmağa başladı; 
Tarzanı imdada çağırıyordu. 
Tarıan, sevgili dostunu bu halde 
görünce, damları ikişer, ikişer 
atlıyarak maymunun olduğu yere 
kadar vardı. 

3 - Tarzan bıçağile ağ an 
kesmeğe başladı; hayvanı düş
tüğü korkunç halden kurtardı. 
Maymun ve Tarzan kaçmağa 
hazırlandılar. Nestor adamlanna: 
"- Oklarınızı hazırlayınız, ağaç
ları muhasara ediniz .. ,, Dedi. 
Fakat iki arkadaş bu müddet 
içinde kaçmağa koyuldular. 

,._---,..~--~ ....... ~--~~"-r--t"I 

4 - Oklar yanlarından vızlı· 
yarak geçiyordu, tehlike büyük 
ve çoktu. Maymun Tarzanı sırt· 
ladı, bir ağacın ta tepesine ka· 
dar çıktı. Tarzanı emin bir yere 
oturttu, önüne de kendisini siper 
etti. - Rayım! Diye söze baş
larken bir ok "1ıaymunu ya-
raladı. - Sonu Var -

Sahife S 

Eski günler: 

Nalbandoğlu lzmirin eski 
günlerini anlatıyor 

Bu iyi yürekli Türk, kızlardan başka 
bir yığın gence de babalık etmiş 

hala da etmektedir 

Nalbandoğlu kendilerine babalık ettiği gençler arasında 
Geçenlerde bu sütunlarda ar· sinden nasib alırdık. Ve bize 

kadaşım K. O. onu size yirmi derdi ki: 
sekiz çocuk babası Nalbandoğlu - 309 da inkılap yuruyor. 
diye tanıtmıştı. Hoş, tanıtmıştı Hiç bir yerde gerilik ileri gide-
diyorum, bilmem Nalbandoğlunu mez ve zulüm de payidar ola• 
İzmitli olupta tanımayan var mı maz. Bir gün gelecek kızlarımın 
acaba? birisini lzmirde doktor, diğerini 

Bana kalırsa ona: Millet Meclisi kürsüsünde meb-
- İzmirlilerin babası. us olarak memleket mukadde-
Demek daha yerinde olur. ratını idare edenlerle birlikte 

* * * çalıştığını göreceksiniz. 
Onu Ankaraya hareketimden Bu sözleri işidenlerden bugün 

evel Ankarapalas salonunun ıs· sağ olan bir ben bir de Eczacı 
sızlık ve kimsesizliği içinde ya· şair Hüseyin Rifattir. 
payalnız otururken buldum: Nevzadın dediği oldu. Ken• 

- Burada, dedim. Yapaya!· dini kalpazan Bahri paşa Ada· 
nız oturmaktan canınız sıkılmı- nadaki menfasında boğdu. Fa-
yor mu? kat bütün tahmin ettiği inkılap· 

Güldü. Sualime cevap verme· lar içindeyiz. Kızı Bayan Benal 
den bana sordu: Nevzat bugün Saylavımızdır. 

- Sizin lzmirin böyle güzel Nevzadın inkılaba ve terak· 
yerleri hep böyle tenha mıdtr?. kiye karşı lzmirde aşıladığı fi. 
Hem de böyle bir günün böyle kirler tedricen tahakkuk etti: 
bir gecesinde... Zaten şimdiki Maarif Vekili 

Üstadın bu sualine bir cevap Saffet Arıkan Fırkamızın umumi 
hazırlamağa çalışıp dururken, katibi bulunduğu sırada, Paris· 
beni bu zahmetten kurtardı: teki Ekseriyet fırkasının katibi 

- Bu yerde unutulmaz daki· umumisi Ankarayı zirayet ettıği 
' kalar yaşadığım için bu sessiz· zaman: 

... 

liğe aldırış etmiyorum. Buranın 

tenha oluşu bilakis o heyecanlı 
anları göz'erim önünde daha 
canlı yaşatabilmeme bir vesile 

- Fırkanızın programı nedir? 
Diye sorduğu zaman, o iki 

kelime ile: 

oluyor.. • 
Biraz durdu. Eline siğara ku· 

tusunu alarak anlatmağa başladı: 
- Bu yerde Hürriyet baba· 

mız avukat Nevzat ve Bekir 
Beh'filün yazıhanesi vardı. Biz 
gençler onların daima başında 
dolaşan Hürriyetin ilham peri· 

Roman
yada seçim 
Bükreş, 1 O ( Radyo ) - Kral 

Karol, B. Tatareskonun istifasını 
kabul etmiş ve yeni kabinenin 
teşkili için, mutedil partiler li
derlerile görüşmeğe başlamıştır. 
Yeni kabine, saylav intihabatı 
sona erinciye kadar iktidar mev
kiinde kalacak ve müteakıben, 
ekseriyeti kazanacak olan parti, 
temelli surette kabine teşkil 
edecektir. 

Alakadarlar, B. Tatareskonun 
mensup olduğu Liberal partisi· 
nin ekseriyeti kazanacağından 
emindirler. 

Bükreş, 10 (Radyo) - Kral 
Sa Majeste Karol, B. Tataresko· 
dan sonra; B. Brasyano, B. 
Groguar ve B. Kiliyeskoyu ka· 
bul etmiştir. 

Atin ada 
Bir casus gaka/andı 

fstanbul, 10 (Radyo) - Yu· 
nanistan Hariciye Nezareti dak· 
tilolarından Elli adında bir kız 
tanıdığı bir ecneb"ye bazı gizli 
vesaik \'erirken tevkıf edilmiştir. 

- Revolution et apres e vo
lutionl 

Diye cevap vermişti. İşte es• 
ki, yeni inkılaplar daima bir 
maksat ve ga}'e takip ederler. 
Biz de onların gösterdiği yollan 
tak p ettikçe daima · muvaff akı· 
yetten mu\ affakıyete koşarız ve 
koşmaktayız da. 

Birlikte dirlik ve düzenlik var• 
dır. Sarsılmaz kuvvet vardır. 
Birlikten ayrılanın yolunu şaşı
ranlara karşı şaşkınlıklarına te· 
sadüf etmemek kabil değildir. 
Onun için: 
Olea da yolum bataklı taolı 
Aum yagız elim çelik kırbaçlı 
Yolcuyum arkadaı ha yoldan dön• 

mem gerek 
Bu yoldan gidenlerin izi pek ıcyrek 

Diyen inkılabçılar görüyorlar 
ki, millet yekpare bir kütle ha· 
linde gidiyor. Bu yürüyüş Ata. 
türk yolundadır. 

Harf inkılabı olduğu vakitte 
mebuslar intihab dairelerine gi
diyorlardı. İsmet lnönü de Ma· 
latyaya gitmek üzere Ankara 
istasyonundan teşyi ederken: 

- Ben harf inkılabının ileri git
mesi için çavuş oldum. Diye bang 
mültefitane söyledi. Ve: 

- Senin derecen ne? Sen de 
çavuş musun? 

Diye sorduğu zaman tered· 
dütsüz cevab verdim: 

- Daima dümen neferi ... 
işte bu dümen neferi, geçen 

gün gazetemizin yazdığı gibi 
ze~i çocuklarla alakadar olarak 

- Sonu 8 inci sahiıeJe-
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Belki onlardan malumat 
alırız, nerede bu herifler? 

- Dışarıda efendim. 
Şah, çadırdan fırlıdı. Sarhoı 

bir sürü asker halka teşkil et
miş, kol arı ayalcları batlı bir 
adamın etrafını alarak ağız do
lusu küfür savuruyorlardı. 

Şah bağırdı: 
- Dağılınız.. 
Halka açıldı ve Şıb yürüdü. 

elindeki kamçıyı hiddetle sallı
yor, ilk hamlede ne yapacağım 
bilmiyordu. 

Bağla adam Zülkıdriye haki
minin oğlu Sapruh Ama idi. 
Şah ona bıktı. Bağla adam; 
toz toprak, kan ve ter içindeki 
çehresini göstermek için kımıl· 
dadı. Kollınndaki ipler etine 
gömülmüştü. Dehşetli bir dbrap 
içinde idi. Ayak ucunda da iki 
küçük çocuk vardı. Bunlardan 
biri şahı görünce: 

- Babama dokunmayın! 
Dedi. Ve a~lamağ'a başladı. 
Şah çocuğa bir tekme vurdu. 

Yavru ses çıkaramadı. Bir külçe 
hal nde üç adım ileriye tepe 
taklak yuvarlandı. 
Düşman esir dişlerini gıcır

dattı: 
-Zulüm, vahşet.. Bunlar bir 

şaha yakışmaz .. 
Şahın kamçısı havada bir dai

re çizdi ve esirin gözlerinden 
bir damla yaş yuvarlandı. 

Bu ne acı dakika idi? Bir 
esire, bilhassa bir hükümdar 
oğluna ve böyle dört, beş ya· 
şındaki çocuklara böyle mi mu· 
amele edilirdi? 

Şah maiyetine emretti: 
- Çözün şu herifin bağlarını .• 
Bir kaç nefer zavallı esiri, içi 

partal dolu bir çuval gibi yu
varlayıp çözdüler. Zülkadriye ha· 
kiminin oğlu kollarım u~uşturdu. 
Yaşlı gözlerini ileride biribirine 
sanlan yavrularına dikti. 

- Ayağa kalkf 

Kumandayı veren bizzat şa
htı. Esir doğrulmak istedi. Fa· 
kat muvaffak o'amadı, yuvar
landı. Biribirini takib eden kam· 
çı darbelerile nihayet doğrula
bildi. Kanlı, perişan bakışlarla 
şahın yüzüne bakıyordu. 

- Söyle, kız kardeşin ne

rede? 
Esir başını salladı: 
- Bilm yorum. 
Şah bir adım attı: 
- Bılmiyor musun? Ben sana 

bildiririm. Baban nerede? 
- Bilmiyorum. Onu siz daha 

iyi bilirsiniz. 
Şah esiri gırtfa~ndan yakaladı: 
- Söyle diyorum köpek ... 

Söyle, kız kardeşin, baban ne
rede? Kıme iltica ettiler? 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

Sahih ve Baomuhaniri 

Haydar.Rüşdü ÔKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı ioleri madil· 

rfi: Hamdi Nüıhet ÇANÇAR -iDAREHANESi 
f mıir İkinci Beyler 1<>kap 
C. Balk Parti11i bina11ı içinde 

Telgraf: 1zmir - AN'ADOLU 
Telefon: 2776 .. Foata kurusu: 405 

Abone şeraiti 
Yıllığı 1400, altı aybğı 800, üç 

aylığı 600 kuruştur 

Yabancı memleketlft ~ ... lik 
abone ücreti 27 liradır 

A AOOLU MATBAASINDA 
BASIUII~TIR 

-ş· a• •h dadı. Gözi~rini kapıyarak: aleyhine dava açtı 
- Hem Öyle bir söyletiş ki ... 
Diye bağ rdı. Şah, tnuhayye· Karaburun ~~\'ahatiııde kendisinden 

ol Hani kız kardeşin? 
diye bağırdı 

lesinde ne düşünn üştü, nasıl 
feci işkence planı hazrlamıştı? alıııau 2 liranın iadesini istiyor 

Yazan: M. AYHAN 
-12-

Şah korkunç bir kıhkaha attı: 
- Söylemiyeceksin öyle mi? 

Ben sana, berşeyi söyletmen n 
yolunu bilirim. 

Şahan kaf11mda korkunç bir 
fikır dumanlandı. Dişleri gıcır· 

Belli değil. 
lsmail Safevi kamç sını ileri

deki ateş yığınına dôğru uzattı: 
- Şu ateşi taze eyini 
Askerler, karanlıkta sağa, 

sola koşuştular. Sonra kucakla
rında odunlarla döndüler: 

- Güzelce.. Haşşöylel iyice 
ateş alsın .. 

- Devam edecek -

SA GLJK BAHİLERİ 
iç luutablcları miltelıauısımız söglügor: 

Kabızlık ve kabızlığa karşı savaş 
------ v 

Yazan: Dr. M. Şevki UGUR 
Pişmit nebati y <ler ye- ru bir şifa diyctıdirf er. 

mek ıuretile inlabazın önü ah· Bu maksat ıç n de evvela 
namıyacat pek aşikar bir ha· birkaç hafta tamamile çiğ ye-
kikattir. Şu bale göre nebati mekler yinmeli yani bağırsak 
ç t yemekler yemek lazım ge- faaliyeti ve çalışması intızama 
liyor. lnkıbazı tevlid eden en girinciye kadar devam edilir bir 
mühim amillerin biri olan bu defa bağırsak vazifesini tamam 
ha11erde tabii; inkıbazdan kur· yapınca bu diyet yavaş ya,· ş 
tulmak için çiğ yemekler yemek düşürülebilir. inkıbaz olmağa 
mecburiyet ve zarureti vard r. müsteit insanlar da eğer vazifesi 

En müessir diyet hepsinden icabı oturak bir vaziyet devam 
evel bağırsa§'a kafi mil<tarda ettiği takdirde daimi olarak çiğ 
sello1oz idbali İcab eder. Yani yemek yimeleri tavsiye olunur. 
mebzul çiğ sebze ve çiğ meyva Çok muannit ve es.cimiş kabız· 
yenmesi lazım gelir. larda esasen müshil ilaçları çok 

Bir müddettenberi kabızlıktan fena tahrişler ve tesirler yaptık· 
şik~yet eden hastalarım, hemen ları için, bunun yerine daha iyi 
·hepsi verdiğim nebati çiğ' ye- lavomanlar yapılmalıdır. 
melder listesi üzerine az bir Likin biyük la.amanlar ya· 
müddet zarfında ıstırab çelefi i pılmama ı ır. Büyük vo n ar, 
bu mühim rahatsızlıktan kurtul· ancak had vekayide kullanılma· 
muş olduğunu memnuniyetle ifa- lıdır. 
de etmektedirler. Lavomanla ın daimi surette 

Beyaz ekmek yerine kepekli kullanılmalan da bağırsağı tem· 

ekmek ve bununla beraber meb· belliğe scvkeder. 
zul meyvalar yen rse, çok defa lrikatörle yapılan büyük lavo· 
kafi gelmektedir. Pek muannit manlarda sabun, papatya tohu-
vak'alarda tamamile çiğ' yemek mu, zeytinyağı, gliserin de ilave 
yemeleri lazımdıt. Çiğ yemek· ederek kullanılmalıdır. 
ler, bağırsak için en iyi ve doğ- - Arkası var -

Akhisarda köy
cülük faaliyeti 
Gece §iddetli bir 

~elule oldu 
Akhisar, (Hususi) :_ Geten 

hafta Halkevinde kaymakam Ri· 
fat Yenalın riyasetinde bir top
lantı yapılmış, köylünün ihtiyacı 

görüşülmüş, kazaya ait işler mü
zakere edilmiştir. Toplantıda, 

her köye münevver bir arkada
ıın gönderilerek köylülerin dert• 

l !rina dinlemesi ve bunu kıyma· 
kamlı(a bildirmeai kaıarlaştml· 
m1fhr. 

Akhiaard• zelzele 
Gece saat 21,45 de şarktan 

garba dağnı kısa ve fakat çok 
şiddetli bir ı~lzele olmuftur. 

Şehir IT'lecllai 
Belediye meclisi Teşrinisani 

devresi ilk toplantısını yapmış 

ve reis vekili ile encümenleri 
seçmiş, bir senelik çalışma ra

porunu tedkik eylemistir. Bele
diyenin faaliyeti tasvib ve ta~ 
dir edilmiştir. 

B. E. Fenerci 
B. Ali Rızadan inhilal eden 

ihracat gümrüğü mesul muha· 

sipliiine Kilis gümrüğu muhaıibi 
B. Emin Fenerci terfian tayin 
edilmiş ve yeni işine bqlamışbr. 

Dr. E. Hatiboğlu 
Bir açık maktubda ne diyor? 

Dr. B. Hatiboğlu Esad, gaze
temizde neşredılmek üzere bir 
açık mektub göndermiştir. Ay· 
nen yazıyoruz: • 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
direktörü Dr. B. Cevdet Sa ac
oğlu. 

Sayın meslekdaşım; 

Mezuniyetin· z hasebile bir ay 
kadar süren gaybubetten sonra 

vazifeniz başına döndüğünüz. Şu 
anda s.ze bır taraftan boş gel-

dinız derken, diğer taraftan da 
şahaıma, mesleki haysiyetime ve 

her şeyin üstünde memleket ka· 
nunlarının şerefine taalluk eden 

bir iş hakkında, nasıl bir hattı 
hare"et takib etmit olduğunuzu 

sormaklığıma müsaadenizi di
lerim. 

Sent Antuan hastanesi dahi· 
liye hekimliğinden bütün tafıila· 

tına vakıf olduğunuz tarzda iı· 
tifamdanberi beş buçuk ay geç· 

tiği halete, istifama sebeb olan 
kanuna aykırı hallerin hala has· 
tanede devam ettiği teessüf na
zarile görülmektedir. 

Bunların böyle devamına da
ima müsaade edilecek midir? 

Bu hususta beni bir az tenvir 
buyurmanızı say2ılarımla dilerim, 
muhterem meslekdaşım. 

Dr. R. Esad 

-----~----------~~ 
Dün ikinci sulh hukuk mah- anlatmış olsalardı, vcsıkaya bile 

kemesinde büt in hukukçuları lüzum görmeden tenzilatlı aile 
alakadar eden şayanı d kkat bir b Jeti verılırdi. Hata kendilerin· 
alacak davasının duruşmas na dedir. Biz parayı iade edemeyiz, 
başlanın ştır. Davanın mahiyeti; aynı günde de mü acaat vaki 
liman ş rketı tarafından bilet olmadığından davaya hakları 
parası olarak lazla alman iki yoktur. 
liranın istirdadından ibarettir. Hak m Bay Behcet müddeiye 
Had sE>yi tavz h t-del m: sordu: 

Bundan bir müddet evel, li- - Aile b Jeti ıste,Jiğinızi ıs-
ınan şirketi Karaburun sefer- bat edebilir misiniz? 
lerine başlamıştı. Yaptığı ilana Yemin teklıf ediyo um. 
gö e, bu hatta üç tü lü bılet - Kıme? 
satılacaktı. Bir gitme, bir gidip - Şirketin direktörüne .. 
gelme, bir de aıle bileti. - Fakat bi eti veren dı ektör 

Yapılan tarifeye göre, iki ki· değil ki. 
şilik bir aileye yüzde elli, üç Müddei düşündükten sonra: 
kişiden ibaret bir aileye yüzde - Ben aıle b i letı isıedim, is-
yetmiş beş tenzilatlı bilet veril· tedığimi bileti veren Bay Cev-
mesi kararlaştırılmıştı. det ve o sırada orada bulu ıan 

Avukat B. fbrahim Etem, Berberzadeııin puvarıtoru bıl yor. 
Celblerini ve şah d olarak d n-

oğlu ile birlikte geçen Eylulün lenmelerini dilerim. 
on dokuzunda Karaburuna gıt- Hakim, bu iki şahide tebl gat 
mek üzere vapura binmiş ve iki yap imasına ve duruşmanın 9/12/ 
bilet istemiştir. Bilet memuru 937 tarihine talikine karar verdi. 
B. Cevdet yüzde yirmi tenzilatlı Bakalım bu davanın netıcesi 
bilet verdıkten sonra B. İbrahim ne olacak? 
Eteme: ------Tavukları manyalı· •e - Size yüzde elli tenzilat ya- .. 
pacaktık, yanlışlık oldu. Yarın ediyormuı! 
idareye müracaat eder, fazla 
alınan yüzde otuzu istirdad Çingene Ali 
edersiniz, demiştir. D h 

Filvaki Bay lbrabim Etem er- Ün akim huzuruna 
tesi gün idareye müracaat etmiı çıkarıldı 
ve fazla alınan yüzde otuzu ine· Dünkü nüahlmızda meıbur 
miı ıse de idllTect!! verilen cevab tıWalr har .. zlanndan Alinin ma-
şu olmuştur: cerasını yazmıştık. Anlaşılan 

- Haklisınız, fakat bır gün Karantina muhiti tavuk hırsııla-
sonra müracaat ettiğiniz için rının yatağı olma ı. Dun de Ka
iadeye imkan yoktur! rantinada Tepe sokağmda otu

ran Bayan ikbalin, tavuklarının 
gene sabıkalılardan Ali tarafın

dan çalmdığ na dair bir dava
nın duruşması yapılmıştır. 

* *. Bay lbrahim Etem mehkemede 
hakime dedi ki: 

- Ben bu cevabı hayretle 
telakki ettim. Çü ıkü iskeledeki 
liman idaresınin ılanına göz gez· 
dirdiğim zaman, paran n bir 
veya iki gün sonra müracut 
edilirse verilmiyeceğine dair bir 
kayde tesadüf etmedim. Ve mut
lak olarak bır ilanın mevcudıye

tini gördüm. 
Ben oğlumla gittim ve aile 

bileti istedim. Yüzde elli tenzi· 
lat yapılmak azım gelirken, 
yüzde yirmi tenzilat yapılmıştır. 
B nacnaleyh yüzde otuzun iade 
ve istirdadı lazımdır. Davam da 
budur. Alınan fazla para iki 
liradır. 

Liman idaresi vekili avukat 
Bay Ahmed Enver de şöyle bir 
müdafaada bulundu: 

- Filvaki idaremiz üç türlü 
bilet verir. Aile biletinden isti· 
fade etmek için vesika ibraz et· 
mek lazımS{elir. Arkadaşım, aile 
bileti istemiş ve usulü dairesin· 
de verilmiştir. Eğer şıhıı muh· 
terem olan arkadaşım, vaziyeti 
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Şurasını kaydedelim ki, bu 
Ali, dünkü sayımızda macerasını 
y"zdığımız A ı değ ldır. Tavuk 
hırsızlığının hakikaten entresan 
şek ilerde yapılmakta olduğu, 
muhakeme safhalar.ndan anlaşıl· 
maktadır. 

Ba an ikbalin tavuklarını aşı
ran Çingene Ali de, bışlca bir 
usule müracaat ederek tavuklara 
manyatize etmek suretile birer 
birer aşırmakta imiş. 

Çingene Ali, evvela tavaldann 
toplu bulunduğu mahallerde do· 
laşıyor ve bır duvar kenanoa 
sokularak: 

- Gıt gıt gıdakl 
Diye bağırıyor. 
Sazan da horoz gibi ötüyor, 

tavuk ve horozlar sesin geldiği 

yere gidiyor; Çingene Ali de bun
ları yakalıyarak, pantolonunun 
iç ne saklıyor. 

Bu da tavuk hırsızlığının ba1-
ka bir türlüsü .. 

Bn. ikbal duruşmada hazır 
bulundu ve Hakim Naci Eerele 
hitaben: 

- Bay hakim, görüyorsunuz 
ya, kucağımda üç aylak çocu
ğum var. Tavuklanm uçtu, gitti, 
giden gelmez. Bir daha beni 
buraya kadar yormayımzl 

Diye ricada bulundu. 
Hakim düşündü: Suçlunun şid

detle aranmasına, sabıkalarının 

sorolmaıuna karar verdi •• 
Müştekiye: 

- Siz isterseniz gelmezsiniz, 
biz amme namına davaya devam 
ederiz, dedi: 

Bn. İkbal de sevinerek: 
- Allah senden razı olsunl 
Diye söylenerek çekildi iitti. 

ı 1 'l eoşriniun1 

Doktorumuz 
diyor ki .. 

Çocuk vef ıyatının 
önünü almak lazımdır 
Bunun içi;de lzmirde Uç 
mUessese açılması şarttır-

Dr. A. Agah Dinel 
Fabrikalar nda, tütün, üzüm, 

incir, imalathanelerinde çalışan 

binlerce kadın amelesi olan lz
ıııirde, üç gündüz çocuk bakım 
evine ve bir de meme çocukla· 
rına halis, temiz ve takim edil· 
miş süt ve İcab nda şafi gıdalar 
denilen muaddel süt verebıle· 
cek bir meme çocuklara dı pan· 
serine ihtıyaç olduğunu yazmış· 
t ı k. 

Bu ihtiyacın, ne kadar acil, 
mübrem ve kat'i olduğu hak· 
kmda ·bir f kır verebılmek içın, 
hergünkü müşahedelerimize isti· 
naden memede çoc ğu o an bir 
amele kadının hattı hareketini 
zah edelim: 
Çalışmak mecburiyetinde olan 

zavallı ana, sabahley n emzirdiği 
çocuğunu, -eğer varsa· anasına, 
., okscı ihtiyar bir komşu kadına 
emarıet eder. Çocuk bakımı hu· 
susunda tamamı e cahil olan bu 
ihtiyar kadınlar çocuğa ararot. 
pis bir tülbende sarı.mış lokum, 
yemek suları ve yahut esasında 
ınağ l uş, fena şera1t dnhiıiode 

kaynatılmış, fena şerait dahilin• 
de muhafaza edil p bozuk inels 
südü veya kutu südü verır. Ço-
cuk çok geçmeden bağırsak 
hastalığına tutulur. 

Bu nevi bağırsak hastalıklan 
yalnız ilaçla geçmez .. Bu çocuğ• 
ya ana sudü, } ah ut şaft gıdalar 
cınsınden muaddel bir silt 
kurtarabilir. 

Ana i$ini bırakıp çocu
0

u mır 
remez. Ve lzmirde muaddel süt· 
Jer ihzar eden b r müessese ol· 
ınadığındaın, onlardan da veril
mesine imkan o maz ve bedbaht 
çocuğun tutulduğu bağırsak har 
talığı, ıiddetli ve müzmin cınsil1'" 
dense çocuk da arnırıden kurt~ 
larnaz. 

Bu feci vaziyet, b z çocuk he
kimlerinin hemen her gün ş h t 
olduğumuz bir vazıyettir ve bet 
sene lzmirde bu yüzden yüzlerce' 
amele çocuğu henüz bir yaşını 
ikmal etmeden ölmektedir. 811 
felaketin önüne geçmenin yegane 
çaresi evvela dediğimiz gibi gün· 
düz çocuk bakım ev er açmaktır· 

Avrupada büyük fabrikalar 11e 
ima athaııeler ame e kadınlatıd 

çocuklara iç n fabr ka veya ima· 
lathanede [süt verme odaları), 
[çocuk bakım odaları] tesisind 
mecbur edilmiştir. fş kanunu alı' 
kamından biz de bu husust• 
istifade ederek ayni tedbirleri 
ittihaz ettirmek pek ala müıtr 
kündür. 

Bu suretle amele kadınlarıll 
çocukları ana südünden mabr.-ı 
kalmaz, sıhhi bir surette ve ne
zaret altında bakılır. 

Evelce arzettiğim z gibi an~ 
hususi idare, belediye, ame~ 
birliği, çocuk esirgeme derner 
tepikimesAİ ederlerse bu miie" 
seseleri vücude getirip, ida" 
edebilirler. Bu husustaki ıhtiY
icil ve kat'idir. ------B. Şeref Balkanlı 
Miiddeiumumf beratlt korlfl 

istedi ı-
Müheyyiç havadisler işaa ~ 

mek suçundan B. Şeref Balk it 
lının şehrimız Asliyeceza ':.' d 
kemesinde cereyan etmekt~ ;,, 
muhakemesi sona ermek uıe ~ 
dir. Şimdiye kadar dinlenen .. 1, 
hidler, B. Şeref Balkanlının bo>' i( 
bir suç ışlemediğini söyleOI 

lerdir. .,,,. 
Dünkü celsede iddia ına~• _,,. 

işgal eden müddeiumurın ~f 
vini B. Sabri iddiasını serde~ 
ve maznunun beraetini iıte iti' 

k 
. . o>&) 

t r.Müdafaa ve Arar 1çın ~ı· 
keme, batka bir güne ı:,ır 
mı~tır. 
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Kumarbaz zehir-
Yazan: Aleksandr Düma lenerek öldü! ----------·· -

Bir az evel tanınıış olduğuınuz vt:a isimleri üç isimden son 
i isi ol n silalışor arkaf aşlarının yanından ayrıldı 

Oh, az zimf fstikbalın zi düşü- ra ve nıhayet M. dö Trevil Siz, Aramis, papaz ·elb isesi 
n.erek coşkunluk gös termey niz; odasında sükunetle ve fakat altıneia sessız s~dasız yaşarken, 
ıızden sırlarınızı soran kimse kaşlarını çatmış o larak uıun benden niçin forma istedıniz? 
Yok .. Herkes sizi bas retli bili- auımlarla bir ka~ kete gezindik· S .t, Portos, siz de o yaldızlı 
Yor. Bu faziletiniz varken haş· ten ve her defası da Porıos ile hamaıli saman çöpü kadar bile 
lnetliye neden hürmetl ı bulun- Aramisin önünden geçtikten k:yıneti olmıyan bir kıl cı t ak· 
hınmuyorsunuz? Kral ve kardı- sonra b rdeııbire önlerınde dur· mal{ ıçin kuşanıyorsun zl Atos 
nal için kim isterse, ne isterse du ve her ı kisıni de tepeden ise! Arosu görroüyoruml O ne-
söylesin, kraliçe muhte•emdir. tı rnaklarına kadar hiddetle siı· red ? ... 
Onu herkes hürmetle ıığzına al· zerek söze b:ışladı: - Efendim, o hastadır, çok 
lnalıdır. - Dün akşam kralın bana hasta. 

Aramis hemen cevap verd: ne söylediğini b lıyor musunuz, Diye Aramis kederli b r hal-
- Portos, siz de Narsisus Efendi ler?. de cevap v~rd . 

gibi boş kafalısınız; bunu açıkça İki sıl •hşor bir an için sükut ·- Hasta haf Çok hast.;ı, di-
aöylüyorum. Benim Atostan na· ettikten sonra cevap verdi: yorsunuz övle mı? Hastalığı 
sıhat beklemediğimi bilirsiniz. - Hayır Efendıın, bılmıyoruz. ne miş?. 
Size gelince, azizim, o muhte· Dedi. Porto söze karışmak arzusu 
Şcm hamailın altında biraz akıllı Sonra, Aramis, çok par ak ile cevap verdi: 
bulununuz ki, haysıyetin z mah- bir ses ve çok hürmetkar bir - Çıçek çıkarmas ndan kor· 
fuz kalsın; eğer onu ben onu vaziyetle ılave ettı: k luyor, efendım; bu onun çeh· 
takmış olsaydım, nasıl davrana- - Onu bize söy emek lfit· resini berbat edcceğı için çok 
catımı bilirdim. Ayni zamanda, funda bulunac 1ğınızı iımit ed • fena. 
ben lier ıeyi serbest söyler bır yoruz. - Çiçek mı? Bana masal 
silahşorum ve şu anda beni - Bundan sonra silahşorla· söylüyorsunuz, Portosl Onun ya· 
kızdırmakta olduğunuzu ela açık· rını kardinalin muh,afızları ara· ş nda bir adam çiçtk çıkarır 
Ça söylüyorum.. sından seçeceğını böyledi. m.? Hayır, h yır; şüphı:siz ya· 

Aramisl Portos, hararetli bir halde ra lanmıştır; belkı de ölmüştür. 
Portoıl sordu: Ahi Eğer doğrusunu bilsem! Re· 
Etrafındaki silahşorlar liep - M. lö Kartınyılın muhafız· zaletl Sıla ışor efendiler, o p is 

birden söze karışmıştı: !arından mı? Nıçin?.. yerlerde ne arad ğınızı, sokak 
- Yeter efendiler, e'verirl.. - Çünkü tortulu şırasına iyi ortalarındaki kavgalarınızı, geçi 
Oda kapısını aç n bir hiz· bir şarap karıştırarak kuvvet· yerlerdeki kılıç oyunlarınızı bir 

ltıetçi: lendirmek lazım geldiğine emin türlü anlıyorum. 
- M. dö Trevil, Dartanyanı bulunuyor. N hayet, kardinalin cesur, us· 

bekliyor. İki silahşor gözlerinin bebe· lu ve meharetli mubaf1zlarının, 
Diye bağırmıştı. ğine kadar kızarmıştı. DArta ,. kendilerini hiç bir zaman tevkif 
Bu haber üzerine kapı açık yan, bu hal karş· sında şaşala· olunacak vaziyete düşürmiyen ve 

kaldıkı müddetçe her kes sus· mıştı ve yüz B}ak kadar yerın düşseler bile ele geçmemek yo-
nıuştu. Bu sükunet içinde gu· dibine girmegi tercih ediyordu. lunu bilen o adamların, size 
rurta ayağa kalkan delikanlı, bu - Evet, evet. güldüklerini istemiyorum; anlı-
~~~~Wc münazaadan uzaklaşmış Diyerek sözüne devam eden yor musunuz? Onların, tevkif 

augunaan aonıyı uuıun :t..a. -l.a 'J'1.- l, .ı -ı.- -!,,-...1- ı::..ı _..ı:ı--ı •. - ... v,. 1->ir .1tClım geril,,.. 

kalbile kendisini tebrik ederek, det gös er yordu: mekten İ$e, ölmeği tercih ede-
ailahşorlar kumandanının daire· - Haşmetli haklıdır, çünkü, ceklerine cm'nim. Saklanan, sı-
•ine giriyordu. şerefim hakkı için silahşorlar vı şan, kaçan hep sizl Doğrusu 

3 
Kabul 

O anda M. dö Trevil hid
~etlice bulunuyordu; bununla 

eraber, delikanlının yerlere ka· 
~llr iğilmesine mukabil neza-
ttle selam verdi ve delikanlı· 

11!n getirdiği selamları Bearen 
t'"esile söyleyişini dinlerken ak
h na gelen gençhk ve memleket 
k~tırası, her yaşta bulunan bir 
b 1ınseyi sevindiren bu çift ha· 
ta sevkile gülümsemişti. 

Sonra, lcendisile görüşmezden 
~"ti başkaları ile ola~ işini bi· 
Dt'11ek istediğini anlatır tarzda 
t •rtanyana başile işaret ettık· 
;" sonra bekleme oôasının ka· 
d1

•1na giderek emir ve hıddcte 
d~lilet eder hır sesle her biri 
();terinden elana yüksek sesle 
~ilk üzere üç kere bağırdı: 

......., Atos! Portosl Aram si.. 
~ Siraz evel tanım1ş olduğumuz 
ık~ ~&imleri bu üç isimnden son 
tı ısı olan iki silahşor arkadaşla· 
~.ıra yanından hemen kalkırak 
,,. ıreye doğru yürüdü ve içeriye 
''td'k tı 1 leri ıaman kapı arkala· 

~~n kapandı. 
bid~r az evel harekete gelmiş 
d t etleri henüz sükunet bulma· 
i~tı halde birdenbire gurur ve 
~ar «latli tavırlarını ta kırı ışlarım 
~11 tanyanm takdir ile gördüğü 
~al' adamlar, onun nazarında 
~ ık Allah ve amirleri de olan· 
Jııb' Uvvetini takınmış Olimpiya 

lk~leri gibi görünüyordu. 
ı:ıd, 1 silahşor odaya girdikten, 
~~ kapısı kapandıktan ve bek· 
)ti\~ 0~asında bulunan kimseler 
~ a··rnu'l;\kaşala ra g;rişerek es-

Urültüler.ne başladıktan son· 

sarayda sefil birer heykel hük· kral si1ahşor1arı için yakışır bir 
müne girmiştir. Dün kralla sat- ball.. 
ranç oynarken kardina , beni 
çok kızdıran alay ı bir tav rla, 
evelkı gün bu mel' un si a . şor· 
lar, o küstah şey anlar ... Diye 
söze başladıktan ve bu kelime· 
)er üzerinde bir az durup demir 
ses i gibi çınlatarak öfkemi ba
şıma çıkardıktan sonra, bu kaba 
dayılar, diyerek kedi gibi göz
lerini bana d ı kti Vi! sözünü bi
t rmek üzere, bir meyahanede 
büylık bir rezalet çı kardık arı 
için kendi muhafızlar ndan bir 
müfrezenin o asileri tevk ı f et· 
meğe mecbur ka dığını söyledi 
ve benimle alay eder gibi gü
lümsedi. 

Rezaleti Bundan mutlaka ha
beriniz vardırl S lahşorlar tevkif 
olunsun! Siz de onlarla bera· 
bersiniz ... Siz de Efendileri in· 
kar edemezsiniz; sizi tanımışlar, 
hatta, kardinal isimlerinizi söy
ledi. Kabahat bendedırl Evet, 
bütün kabAhat benimdır, çünkü 
adamlarımı hen seçiyorum. 

Portos ile Aramis hiddetle· 
rinden titriyordu. M. dö Trevi
lin kendileri ne olan muhabbeti 
sebebile bu t ekdirleri savurdu
ğuna emin bulunmasalardı onu 
hemen boğuver rlerdi. 

Ôfkt lerinden ayaklarını halı 
Ülerine vuruyor, dudaklarını kan 
çıkanncıyaJ kadar ısırıyor ve 
kılıçlarının kabzalarını olanca 
kuvvetleri ile sıkıyorlardı. 

Söylediğimiz veçhile, M. dö 
T revilin Atos, Portos ve Ara mis 
diye gür bir sesini dışarda işi· 
tenler, onun sesinin kuvvetinden 
b ir şeye kızmış olduğunu anla
mışlardı. On kadar meraklı, ku· 
)aklarını kapıya yapıştırarak 
içeride sövlenen söılerin bir 
harfini kaçırmamakta ve hiddet
ten benizleri solmuş bir halde 
kumandanm savurmakta bulun· 
duğu hakaretli sözleri, bekleme 
odas nda bulunanlarla ağızları 
ile tekrarlamakta bulunuyordu. 

- Sonu t1a1" -
···•l.i"•: .... ; ı;ıı•,, ..... ~,t.ıl' "b,L~ ... ··~·, • 1 ~ .... ı ' ' ,•:' . •. ..• . • ..,, -~ "'I ~ııı : , . , • .. •• · . 

lzmirpalas zengin bir 
varlık oldu 

On aydanberi devam etmekte olan otelin ilavei inşaatı bit
m·ş. otel kısmı 50 oda ve 22 banyo ve duşlu odaya iblag edıl
miştir. 

Gazino kısmı ise yeniden ilave edilen bir salonda hem hu
susi ziyafetlere hem de nişan ve evlenme gıbi düğünlere tahsis 
edileceğ i gibi profesör Bay Sternadm idaresindek beş kişilik 
bir Çe~ ~.rk.~strası . bütün kış için angaje edilerek 13/11/937 Cu· 
martesı gununden ıtil:5aren konserlere ve her Cumartesi ve Pa· 
zar günleri de saat 17 den itibaren Tedansanlara başlıyacağı 
muhterem müşterilerimize ilan etmekle kesbi : şeref eyler. 

10-11· 13·14· 16·18-20 lzmirpalas Müdüriyeti 
. .. 6 •• ,.; ""'u"'...:_· ,.._, .,._· .... · ~ r ., , . ı• l .. .. .. • . :ı. ;:ı;. .-,J.4 • • I" ı_ . , . ~ # • • • • • ( 

Polisin buldutu 
katil kimdi? 

- Başı 1 inci sahifede -
Oyunculardan üçünün kumar

haneyi terkettıkleri saat ö Jeden 
sonra yn beş, yahud daha fazla 
idi. Garson yukarı çıktığı vakit 
Tabiri masa haşında oturuyor 
fakat çok sıkıntılı olarak gör· 
müş masa üzerınde şöyle böyle 
temizlik yapmış ve bir şi e su 
ve bir bardak bırakıp gitmiş 
idi. [Tahir, sigara ve sudan 
başka bir şey ıçmezdi] Garson 
Tahir ile bir kelime bile konuş· 
madan kanvehaneye inmiş idı; 
yalnız inerken Tabirin kendi 
kendine: "Sefiller, hainleri,, de· 
dığini duyar gib olmuştu. Bun· 
dan sonn saat 7 veya 7,30 da 
Mah ı r ağzında piposu, Selım de 
llğzınd~ purosu olduğu halde 
ge ın ışler fakat teker, teker yu· 
karıya oyun odasına çıkmışlar
dır . Kahvehanenin sahibi, Selım 
ile hır iki kel me konuştuğu ve 
hatta purosunu o zaman yaktığı· 
nı hatırlıyabılmektedir. B r az 

sonra Pertev de gelmiş, Tabirin 
hala yukarıda olduğunu haber 
alınca yukarıya çıkmıştır. Per· 
tev yukarıda ancak beş dakika 
kalmıştır. 

Bır az sonra, saat ona doğru 
garson yukarı çıkınca, Tabiri 
masa üzerine dayanmış bir halde 
bulmuş ve uyumuş sanarak 
uyandırmak isteyince, müşterinin 
öldüğünü anlamıştır. 

Kahvehane müşterilerinden 
hiç bir kimsenin yukarı çıkma
dığına garson emindir. Zaten 
bir defacık bir kutu kibrit al
m · çin dı anya çıkmış, çok 
çabuk dönmüş ve müşteriJerden 
h ç bir kimsenin yer değiştir
mediğini görmüştür, 

Kahvehane sahibi de yukarı 
odasına çıkmış ve hemen inmiş 
idi. 

Hadiseyi tahkik eden zabıta 
memuru, Tabirin zehirlendiğini 
tcsbit etmiş ve katili de bul· 
muştur. 

Siz de bu katili bulabilir mi· 
siniz? Cevabınızı bekliyoruz. 

* • * 
Müsabakamızın esası böyle on 

iki zabıta muammasının hallin
den ibarettir. 

Cevabların her gün veya hep· 
sinin birden verilmesi mamkün· 
dür. Yalnız sonuncu ve 12 inci 
müsabakanın halleri 12, 13, 14 
ve 15 inci kuponlarla bir arada 
gönderilmelidir. 

Müka/atlarımız 
12 müsabaka halleden bi· 

rinci, 
8 müsabaka halleden ikinci, 
6 müsabaka halleden üçüncü, 
4 müsabaka halleden dör-

düncü, 

2 müsabaka halleden beşinci 
olacaktır. 

Birinciye 15, ikinciye 10, üçün· 
cüye 5, dördüncüye 3, beşin· 
ciye 2 lira mükafat verilecektir. 

Bu müsabakayı halledenlere de 
kur'a ile yüz muhtelif hediye · 
verilecektir. Kuponları kesip ida· 
rehanemize gönderiniz. 

ANADOLU nun mü
sabaka kuponu: 3 

ismi . . 
Adresi : 

Perdemizde 
Akisler 

.. .._ . . . . . . ..... ~ . ~., . .· 

- Devam -
Perdeye elinde kalem, kağıd 

Bay Karni Oral gelir. Kanlı 
kava~ın ejderhası birdenbire 
onu da yakalıyarak göfürür ve 
b r müddet sonra Sak ağan şek· 
linde iade eder. 

Karagöz - Ooo .. Maşallah .. 
Bay Karni, hoş geldin .. 

Karni - Amma bak us ~adı m; 
şu hale bak. Namus·suz ejderha 
ne yaptı? 

Karagöz - Namus·suz derken 
A bdullah A':>idinle kavga eder 
gib vaziyet alı orsun. Burası 
Anadolu veya Yeni Asır mat· 
baası değıl, Kanlı kavak, Kanlı 
kavak. 

Karni - Ti tapi moresi Kanlı 
kavak? 

Kemal Kamil-Dur ben Rum· 
ca bilirim. Anlatayım. 

Karagöz - Aıı lat bakalım 
pamuk hanım. 

Kemal ı<amil - " Karniye " 
bani denehi to agaçi ısto bahçe? 

Karni - Ne ... 
Karagöz - Anlamadı. 

Kemal Kamil - Anladı ca· 
mm .. 

Karagöz - Anlasa "ne. di
diye sorar mı Le? 

l<emal Kamil - Ne, evet de· 
mektir. 

Karagöz - Nece bu? 
Kemal Kamil - Rumca. 
Karagöz - Vay canına. Arab-

ca ayva, evet demek olduğuna 

göre başka lisanlarda armut, 
karpuz, kiraz filan olmal ydı. 
Ne jse; devam et bakalım. 

Kemal Kamil - Sonra, obi, 
istero ehi bir salhane hsni ke· 
siyor r iç.in e koyunaki, sı" ırıs, 
mandapuJos, kuzidis? 

Karni - Ne .. 
Kemal Kamil - Ti okso olu-

yor koyunaki boğazından? 

Kami - Deksero. 

Kemal Kamil - Vre kokino .• 
Karni - Ne... Kan ... 
Kemal Kamil - Tamam •.• 

l~te bu ağaç, kan ağaç ... 
Karagöz - Vallahi Rumcanın 

elenikasına bayı l dım. "Kemal 
Kamile,, yahu, sen ne fasih 
Rumca konuşuyorsun.. Bari 
Arahcan da var mı? 

Kemal Kamil - Hayır .. Arab· 
çayı bay Yasin gayet mükem· 
mel konuşur. 

Karagöz - Şu debozto, hro· 
desto değil mi?. 

Kemal Kamil - Ta kendisi. 
Kami - Peki; ma nasil oldu 

bu kan ağaç yaptı bana kuş .• 

Karagöz - Ne kuşu yahu, 
saksagan oldun, saksagan .• 

Kami - Okso vire kalabalik 
adam; ti tapi soksi soğan? • 

Karagöz - Saksı soğanı de· 
ğil, ibrik sarmısağı oldun da 
haberin yok. Aman ne de ya
kıştı? Frak giymiş tombokto 
sefirine döndün. Seni bu kıya
fetle Abdullah Abidin .• 

(Karagözün lifı ağzında kalır. 
Abdullah Abidin gelir, gelmez 
ejderhaya yakalanır ve bir müd
det sonra perdeye şakağı la
denli, kaşları rastıklı, ayağı ta· 
kunyalı, basma entarili, kulağına 
pat çiçeği sokmuş, elleri kınalı 
şıllık bir çingene kansı kıyafe· 
tinde düşer) 

Abidin - Ayol körolasıca 
Karni, burada işin ne?.. Aman 
Allah, kıyafetine de bak.. Hq· 
töyle domuz, sen zaten eskiden 
de saksağandın ... 

Karni - Suuus bire nar.ıus •.. 
Karagöz - Yoo, anlattık a, 

burası ne Anadolu matbaası, 
ne de Yeni Asır basımevı .• 

Abidin - Hay semerinle, ku· 
lak larınla b in yaşıyas n eşek bi· 
laderim, "Karniyi işaretle,, sen 
bunun ne şirret, ne mıymıntı ol· 
duğunu bilmezsin .. . 

Karni - Bre karı sus, yok· 
sam ... 

Abid n - "iki ellerini kalça· 
larına dayayarak,, alt tarafını 
söylesene düdüğüm. Vallahi ş · 
hadet parmaklarım avurdlarına 
sokar da ağzın ı mutfak paçav· 
rası gibi yırtarım. S eni gidi had· 
dini bılmez herif seni.. Beni sa· 
na kim söyledi bakayım? .. 

Karni - "Hazıruna,, morisi, 
tanamazsiniz buna ... 

Abid.o - Neden tanımıya· 
cak armış bakayım? Bana şanıle, 
şöhretile "lzmir yandı Mebrure. 
derler. 

Karni - Morisi kimin?. 
Abidin - Benim ... Beğendin 

mi tohuma kaçmış hıyar kılıklı 
şirret? .. 

Karni - "Karagöz., Bıllahi 
simdi patlayazak benim karnisi. 
Sustur suna ... 

Abidin - Susman.. Safam 
olsun. "Göbek atarak,, Saksa• 
ğana nisbet aia, ala hey ... 

Çadırımın üstüne damladı, 
damladı 

"Karniye bakarak,, 
Veresiye vere, vere kalmadı, 

kalmadı 

Sen dale, ben dale 
Ormana gel dale 
Fistanı toplayıp 
Arabaya bin dale 
Ba çel erin gülü, güllerin bül

bülü, Beştepeler mahallesinin 
şanlı, şöhretli bir tanecik şen 
gülü canım Mebrure yandım 
heeey ... 

Karagöz - "Kendi kendine. 
şimd i çattık işte. Karı değil, fc. 
laket .. "Karniye hitaben,, bana 
bak arkadaş ... 

Karni - Buyur ... 
Karagöz - Aziz hemşiremiz 

Mebrure hanımefendi ezkaza fii. 
lini bozarak bir kocaya varsa, 
sen ankete cevap alacağım diye 
gider de hanımın kocasına "ka· 
zak mısın, kılıbık mısın" diye •~ 
rabilir misin?. 

Karni - Morisi hangi edeP" 
siz alacak bu namus .• 

Karagöz - istop.. Kırık, çı• 
kık yumurtalara can veren rab
bim, şu mübarek Ramazanı Şe· 
rif hürmetine, Halkın Sesici Sırrı 
Sanlıyı buraya düşürürse size 
gösterir. 

Kami - Ne costerir?. 

Abidin - Kime gösterir?. 
Karagöz - Telaşa hacet yok 

canım; hepimize birden kombi
nezon yapmak usullerini gösterir. 

Abidin - "Dudak büküp göz 
süzerek,, o da marifet mi sanki?. 
E:lime alıpta çalışmağa üşenirim 
yoksa .. Benim ôikişime kalaycı 
irfan ustanın kaynanası Meşkure 
hanım bile şaştı. 

Karni - Yalan .. 

Abidin - Yalan mı? A kiir 
olasıca bir defa evdeki çıkıksız 
karına sorsan a .. 

İki ay evel kiğ tçı bay Kad
rinin baştan çıkan ortanca kızı 
Sıdıka ile beraber senin o men
debur karın Safnaz kadın hize 
gelmi~lerdi. Ben de bizim 93 üncü 
efendı Asım ismete don uçkuru 
dikiyordum. iğne ardı alışıma 
Sıdıka baktı, baktı da .. a 1 ) O, 
sen ne duruyor un, yeni moda· 

-Sonu 9 uncn Sahifede· 
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Güzellik kraliçelerinin hayatı: 

Kraliçeler nasıl parlar ve bir· 
.::4 

-Halk: Diyor kTj 
Kemer mıntakası.1da 

pislik 

'' ·· nya sulhuna atı- denbire nasıl sönerler? 
lan bir bomba!.,, Ba:r.ala:-ı yıldızda olmak istediler, fakat muvaffak olamadı· 

Rumen matbuatı, B. Mussolininin lar. Birisi şöyle dedi: ~.,ransa Misi seçileceğime ayağım kı· 
nutkunu böyle tefsir ediycrlnr rılsaydı! •• Bir kraliçenin şöhreti terzi dtıkk8nında öldü 

Bir kariimiz belediyenin 
harekete geçmesini istiyor 

Anadolu gazetesi yazı müdür-
lüğüne; 

Kış geldi. Kış geldi demek, 
karasineklerin de ölüm devresine 
girmesi demektir. 

Fakat, ne kadar şiddetli kış 
olursa olsun bu pis mahluklar· 
dan Kemer tarafında kurtulma· 
nın imkanı yoktur. İtalyan Başvekili, muahedelarin tebdili bah

sinde Al•nanlora mf~temleke istemiştir 

B. Mussolini bir hava maneornsında 
Rumen gazeteleri, Mussolini· 

nin Roma üzerine yürüyüşünün 
yirminci yıldönümü münasebe· 
tile irad eyledıği nutuk hakkın
da makaleler neşretmektedirler. 

Müfrid sağlar müstesna olmak 
üzere l ütün gazeteler nutuk 
üzerinde yaptıkları tahlıllerde; 
bu nutkun hakiki sulha ve dün
yaya karşı atılan bir bomba 
olduğu, faşizmın de nazizm gibi 
Rumen müttefiklerine mugayir 
bir yol takib ettiği ve revizyo· 
nizmi İstiyenlerin Rumenlerin 
dostu olamıyacakları neticesine 
va maktadırlar. 
Sağa meyyal Üniversel gaze

tesi bu nutuk hakkındaki maka· 
lesinde diyor ki: 

"M ısolininin nutku, daima ef· 
ali gibi muhtelif tefsir1ere mey· 
dan verecek surette enteresan 
bulunmaktadır. Faşist ftalyanın 
s·yasi şefinin dinamizm·, işlerin
de olduğu gibi sözlerinde de 
mevcuddur. 

Roma üzerine yürüyüşlerinin 
yıldönümü münasebetile söyle-
diğ-i nutukta, sözlerine sulbcu 
bir karakter vermek mecburiye
tini hissetmiştir. Lakin bu mec
buriyet, milletl~rin ruhlarında 
lüzumu olan emniyet ve itimadı 
uyandırmamıştır. 

Filhakika Mussolini, sulhun 
uzun müddet y::ışaması için mu· 
ahedelerin gülünç ve haksız 

olan bazı maddelerinin değişti
rilmesini istem iştir. Lakin Muso· 
lini, hangi maddelerin mevzuu 
bahsoldu n- u:-ıu ve ne g.bi mad-,,,, 
delerin gülünç ve haksız ol-.. u
ğunu tasrih etmemiştir. Musolini 
bu suretle bütü1 şüpheler için 
bilhassa muahedelerin tamamen 
mer'iyetlerine sıkı surette bağlı 
olan millellerin endişelenmeleri 
için serbest bir saha açm ştır. 
Cünkü muahedelerin bazı mad
delerinin değiştirilmesi muhare
beden başka bir mana ifade 
edemez. Bütün sulh muahedeleri 
mağ lub memleketler tarafından 

serbest olarak kabul edilmiştir. 
Onun için mağliib milletlerin 
ruhlarında, muahedelerin değiş· 
tirilebileceği hayalini ve ümidini 
uyndırmak bir siyasi yanlışlık 

olacaktır. 
Diğer taraftan ve umumi ci· 

hetten de, muahedelerin sulhan 
değiştirilebilmesi meselesi cayi 
tefekkürdür. Mılletler Cemiyeti 
nizamnamesi sarahatpn göster· 
mektedir ki, muahedelerin gayri 

J 

kabili tatbik olan maddeleri an· 
cak tadil edilebilir. Muabedele
rin hududlara taalluk eden mad· 
deleri hiç bir zaman bu cihete 
giremez. Arazi meseleleri, mua
hedeler mucibince tamamen tat
bik edilmiş ve milletlerin azim 
ve kanaatleri ile daimi bir şe- Yukarıda numara sırası ile Gicele Preville ve Suzi Vernonan güzellik ve sinema yıldız 
kil almıştır. Alsas Lorenin ilha- kraliçeliğine aid iki pozu, alt sırada 937 Fransa güzeli Jacgaeline Janet ile R. Allain 
kile Fransız milli vahdeti bu Avrupanın bellibaşlı şehirle- Foli Berjeye girebilmiş, sonra vara girmiş ikincilik ile çıkmış 
suretle temin edildiği gibi ltal· rinde, bilhassa .eğlence ve ze~k bir Amerika seyahatine çıkmış fakat bir çok filimler çevirdiği 
yan, Rumen, Yugoslav milli vah· y~vası. olan P~ns~e her. ~ene b~r ve seyahat esnasında ölmüştür. halde, umduğu muvaffakıyeti 
detleri de keza böyle temin edil· guzellık kralıçesı seçılır. Sır işte birinci güzellik kraliçesi elde edememiştir. 
miştir. Bütü 1 bu prensiblere ve gün evel tamamen meçhul olan böylece sönmüş ve unutulup git· Çok güzel olan bir kızın ka· 
tarihi membalara istinad etmek bu kral çelerin mukadderatı ok mi:o;tir biliyet ve iııtidcdQ mJıJik O"lmıyca-
suretile Lehlilerin, Çekoslovak- garibtir. Bir gün içinde meşhur 1922 de seçilen güzellik kra· cağı hakkındaki kanaat Ray· 
yanın ve diğer milletlerın milli olurlar, resimleri gazetelere ge· l;çesi bir Kors kalı idi. Polin monde Alenin muvaffak olma-

d 1 çer, ve pek az bir zaman ıçın· Po adını taşıyan bu dilber, si· sına man ı olmuştur. Herkes: mevcu iyet eri meydana çı kmış-
tır. Bütün bu milletlerin haya~· de de unutulub gider er!. nemacıl ğın şöhretini idame _ Rayrnond Alen değil mi? 
lannı tanzim eden işbu madde· * * * edeceğ ni sanmış, fakat selefin· Fransa Misi .. Başka bir şey ola· 
ler acaba gülünç vı:. haksız mad· ilk güzellik kraliçes: müsaba· den bahtiyar olamamıştır. Bunun maz ki.. Diyordu. 
deler mid r? kası 1926 da 1600 namzed ara- iç n adasına dönmüş, gürültüsüz Raymond Alen bu sene evle· 

Mussol.ninin nutkunun bu c:İ· srnda yapılmı ı;.t r. Agnes Souret bir hayat yaşamıştır. necektir. Belki kocasının ismi bu 
hetleri, sulh s:yaseti takib et- bu mü abakada "F. a :ısanın en 1923 için, güzellik kral'çeli· yıldız olamadığı için çok sıkılan 
meı<te olduğuna dair olan sözleri güz ·I kadını,, o'rnak ~erd· ni ka· ğine bir sinema yıldızı olabile· s bık güzellik kraliçesine uğurlu 
ile taban tabana z. ddır. Sulh ve zanm•ş!ır. Şerefi . e baloler, z,ya· cek bir kız seçilmek istenilmiş· geliri 
muahc:delerin değ ı ştirilmesi yek- fetler veritm · ş, çı 1gınca e_; lentiler tir. Mükafat ti çok büyük ol· 
diğ rlerine zıd ik müntehadır. tertib e<l;lm i şt i . Fak!it sinema- duğundan Fransanm bütün de· 

Bilakis muahedelere, beyne!- d;ı muvaffak o am yan bu kız, partmanları bu müsabakaya iş· 
mil taahhütlere, bil il ı ı um mi det- Bask dı\ arına g tmiş, duğduğu tirak etmiştir. 

Müteakıb senelerin kraliçele
rinden Yvet L'lbursun şöhreti 

küçük bir terzi dükkanında unu
tulmuştur. Güze bır sese malik 

lerin mili hak rniyetlerine ve y~r de bir ev alm ı ş, geçirdiği Bu müsabakayı Süzi Neman 
kendi kendilerini idare etmek muvnf akıvetli zaman l a~ın hayalile ism ı nde bir kız • 60 000 frankla olan Jermen Labord, vilayetlerde 
haklarıoa riayet etm"ek, sulhu böy e uz~k ve tenha bir yerde be aber - kazanmıştır . Süz ı gü. şanlözlük etmektedir. 
tem in edecektır. yaşam k istem i ş, muvaffak ola· zellıkten ziya le sahne kabiliyeti Line de Suza, bir mebusla 

Sulh muahedclerinin araziye marn ştır. sayesinde 1923 güzellik kral çesi evlenmek suretile güze.Iii{ krali· 
müte .Ilık olan m;ıddeleri, ne P..ırise dö ıdi.iğ i zaman, tiyat- olmuş ve bug-ün de meşhur bir çeliğinden çok çabuk vazgeç· 
gülünç ve ne de haksızdır. Onlar roya intisaba çalışmış, ancak artistir. Maamafıh 1923 ve 1934 miştir. 
hem do ru ve hem de daimidir. EB~mııı=ımı .. m:~mm_a_ te Süzi sinema ve sahnede İs· Güzel ve çok sevimli bir kız 
Bu , }arı değ iş ·rmek teşebbüs l eri re~mi gazetesi olan G·ornale ted ği yeri bulamamıştır. Bunun olan G zel Previl, kraliçelikten 
her zaman sulhcu millet erin d'İ~alya Duçe ,jn nutkundan bah· için Süzi güzellik müsabakas nı evel olduğu g;bi sonra da sine-
kat'i ve azimli mukavemdierine sederken, İt lyan siyasetinin di- kazanmakla sahne muvaffakıye- ma ve sahne üzerind~ çalışmakta 
tesadüf edt:cektir.,, r ektıfleri h::ıkkında şunları yazı· t ni elde etmiş değild ır, o, icra· ve oldukça muvaffakıyet (>ide 

L•,pta gazetesi de bu nutuk yor: · Milletlerin h • klarının ve liçe seçilmese de bugünkü mu· etmektedır. 
hakkında şöyle diyo : ihtiy. çlarının tanınma ~ • ve sulh vaffakıyeti bulacaktı. 

"M ssolininin, Romaya yuru· muahedelerıni n dar.ltıcı olan * \ 
yüşünün yıldönümü münasebe- bazı 11 addelerioin vakıt kaybet· 1924 de güzellık müsabakası 
tile söylediği nutuk, sulb kel ı· meksizin c surane bir sure te beynelmilel mahiyet almıştır. Bu 
mesini ihtiva etmekle beraber değiştırdmes; .• Beynelmile nızam sebeple, her memleketin krali-
hakiki sulha ve dünyaya karşı v·.> intizamı altüst etmek ıçın çesine artık Frans.ı M ı si, İtalya 
atılan bir bomba mah yetinde- Faşizm ıle Hitlerimizin ele!e Mı si veya İngiltere, Almanya ve 
dir. Memleket mizdeki, faşizm verdikleri açık olarak meydana ilah Misi unvanı verilmeğe baş· 
takdirkarlarına karşı Duçenin çıkmıştır. lanmıştır. 
nutkundan şimdilik şu no1<tayı Faşizmin de tıpkı Nazizm gibi İlk Fransa "Misi,, Rolert Ku-
kaydetmek isteriz. Bu da Duçe· Rumeıı lerin esaslı menfaatlerine seydir. Fakat pek arzu ettiği 
nin reviz yonizm lehindeki kat'i mugayir bir yol takip ettiği halde bir yıldız olamamıştır. 
beyanatıdır . belli olmuştur. Sulh muahe- Bund<ın sonra Fran:;a Misi se-

Duçe demiştir ki: "Muahede· desinin yır t ılması; milleti· çilen Raymond Alen hakiki bir 
lerin gülünç ve haksız olan bazı mizin en iy ı çocuklarının kan· iğbirarla: 
maddelerinin değiştiriJmesi za· lariyle yuğrulan tarihi bir - Fransa Misi seçileceğime 
ruridir.,, Duçe bununla muahe· hakkımızı yok etmek derrı ktir. ayağımın birisi kırılsaydı çok 
delerin hangi maddeJ .. rini kas- Muahedelerin değiştiri'mesi her daha memnun olurdum! D yen 
detmektedir? Mussolini bugün vatansever için harp de.nektir. bir d lberdir; halbuki cihan gü· 
Almanlar için müstemleke iste· Revizyonizmi ve binnetice mu- zellik kraliçe( ğindt! iknci lik ka-
mektedir. Dün de Macarlar için harebeyi istiyenler Rumenlerın z nmış tantan1Iı bir Amerika 
hak istemişti. Faşistlerin yarı hiç bir ıaman dostu olamaztcsr.,, sey.ıhati yap.nıştır. Konservatu-

Geçen senenin kraliçesi Lik 
Lamal evlenmek üzeredir. 

1937 senesi Fran~a Misi ofa. 
rak seçilen Jaklin Janetin mu
kadderatı ve ist ı kbalı acaba na· 
sıl olacaktır? 

Bunu şimdiden tay"n imkan· 
sızd r. Fakat şunu da söyliye· 
lim ki, sahiblerine büyük bir 

şöhret temin etm emiş, çoğunun 
pek feci surette uutulmuş o'· 

masına rağ(T'en Fransada güzel
lik kraliçelığinc can atan güzel
lerin mıK darı her tahminden 
fazladır! 

MahkOmiyet 
Ali •smind:! birin kirletm~ğe 

teşebbüs etmekle maznun Ömer 
oğlu Hasanın Ağırcezadl muha· 
kemesi sona ermiş, sekiz ay 
haps ne karaı ver.lm ş ir. 

Çünkü Kemer köprüsündeki 
tanzifat hamnda mevcud hay· 
vanfarm pisliklerinden bu mah· 
luklar fazlaca türemekte ve ev· 
lere, dükkanlara fazlaca yayıl· 
maktadırlar. 

Bu civardaki kahve ve aşçı 
gibi dükkanlardaki pislikler, 

\ gözle görülecek bir manzara 
' arzettiği halde, tetkik edilme· 

t' r 

FJektedir. 
Sıhatle a'akadar olan bu mes· 

elenin mmtaka amirliğince olsun 
nazarı dikkate alınması lazımdır 
san mm. 

Satış komisyonunda 
Niçin satış yapılamıyor 

MilJi Emlak müdürlüğünde 
muhtelif bina ve arsalarm satış· 
ları yapılacaktı. Gazetelerde 
ilan edilen bu satışlara iştirak 
için Seydiköyden iş ve gücünü 
bırakarak gelenler bile çoktu. 
Satış için teşekkül etmesi lazım 
gelen komisyona, belediye azası 
gelmemişti, bu yüzden saatlerce 
beJ,Jedikten sonra satışlarm baş• 

' ka ~ir güne bırak1ldığı halka 
teblıg edilmiştir. 

Resmi bir dairenin yapacağı 
satışlar için teşekkül etmesi la· 
zım gelen komisyonun azalan, 
muayyen zamanfarda muntaza• 
man vazifeleri başında bulun
malı ve halkı beldetmemelidir. 
H1'lkı İİÇ" oa.n• ı.. .. ~l • .ı.-&,a.ı.-•• w-•··- i 
alay eder gibi satışların başka 
güne bırakıldığmı haber vermek, 
diğer işlerin çokluğundan do· 
layı halk nezdinde suitesir yap
maktan hali kalamaz. 

Komisyondaki vazifesi başına 
gelmiyecek azalar, derhal istifa 
ederek yerlerini, bu işi munta· 
zaman yapacak kimselere bırak· 
malıdırlar. 

Halka her türlü kolaylık gös· 
terilmeli ve lüzumsuz şikayetlere 
yol açmamalıdır. 

Bornova otobüsleri 
Müşteri almasın diye Kordon" 

dan geçirilmigormuşl 
Sayın Bay; 
Bornova h.alkınm şedit ihti

yaçlarından birısi de otobüs işi 
olduğu malumdur. İzmirde işi 
bulunan halk bu vasıtalarla gi" 
dip gelmektedir. BornovadaP 
kalkan otobüsün doğruca Ko· 
nağa gitmesıne belediyece oıil· 

saade edilmemektedir. Kordon· 
da Çündoğdudan sapan oto· 
büsler Fuar önünden Basmaba· 
neye gıtmekte ve oradan da ge· 
ne Kordona çıkarak Konağa 
gelmektedir. 

Halkın zararına olan bu se· 
yahatt n gaye bu otobüsleri 
Kordondan müşteri almaoıaları 
içi ıı imiş. Bunu şiddetli bi~ 
emirle belediyenin menet01e51 

mümkün iken, Basmahane ark•" 
sındaki kaldırımsız tozlu °'~ 
topraklı yoldan ve kışın çaınur• 
lar içinden geçirmek pek l1lao· 

tıki olmasa gerektir. Belediye 
kendi nenf aatini düşünürkeJl' 
halkın :ıizumsuz rre toz. top· 

k . . k.. ktıt' ra ve çamt·ra o~·.roa , :aı'l 

tarılmasmı da düşlınmel;ı.iir. 
Belediye reisinin ~,_ı.z~fl .• ~;~j 

katiniıı cdbiı1i, ha!kın puctc:ı. 
b·ıd·1,· . h •,.,oıı:· ı ı 5 ımız mu terem gazeıv 

c!en dilerim. d· 
Bornova Kemalpaşa ca 

desi 43 n..ırnarada 
Ataman 
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Büyük röportaj 9 - Mücevherlerin uğurlu veya uğur~uzu olur mu? 

Yırtıcı hayvanlar avcısının Ab~ülha~i.din Rum zı a he
dıye ettıgı yakut ge nhk 

ÇOk heyecanlı hatıraları Yunanlı maktul kad~~;~·h~tıra defterinde çok 
.... ···~~ 

Dört, beş günlük iken elde edilen arslan, adeta 
bir ke:di kadar munisleşiniş idi •• 

Attan inerken (şunu da ilive , 
lazımdır ki Ginede atm semeri 
de at kadar bir yükseklik teş
kil eder) ayağım özengiye takıl
dı, düştüm. Vakıa hiç bir tara· 
f ım yaralanmadı; fakat geAç as

lan beni yere dütmüş görünce l 
çok sevindi; kendisine hediye 
edildiğimi sandı. Maamafih, be· 
ni büyük bir tehlikeden ancak ı 
sahipleri yetişerek kurtardılar. 

Yoksa.. Aslana kendi ayağım ı 
ile gitmiş bir kahvaltı teşkil 
edecektim .. 

Aslan cidden güul ve genç 
idi, daha ilk görüşte bu aslana 
adeta mecliib oldum. 

Sahibi ve sahibinin genç zev· 
cesile bir kedi gibi oynuyor! 
Sahibi bana: 

- Çok oyunbaz bir mahluk, 
büyüdükçe daha oyuncu ola· 
caktırl Dedi. Bu güzel mahluku 
biz henüz dört, beş günlükken 
bulduk. Çocuğumuz gibi besle
dik ve büyüttük. Bir zaman gel· 
di ki, emzikle süt emiyor fakat 
acı, acı bağırıyordu. Kendisine 
bir oğlak vermeği düşündüm, 
kırk yıldanberi açmış gibi oğlağı 
yidi. 

Çiğ et yidirilirse bu hayvan
ların vahşileştiği iddia olunur; bu 
iddia doğru değildir. Görüyor· 
sunuz ki, bu hayvanı biz başı· 
boş bırakmaktayız; siz attan dü· 

ıt lffertftf!'e atılmıştır; 

fakat biz yetişmesek de gene 
size birşey yapmıyacaktı. 

* * • Akşam, kuru ve çok sıcak 
bir hava esmeğe başladı. Bere· 
ket versin ki M. Tibutun evi 
denize nazırdır, bu suretle bir 
ı; z ~ nefes almağa muvaffak ola
bildik. 

Sözü gene arslana sevkettim 
ve: 

- Sizin bu arslan Avrupa 
büyük hayvanat bahçelerine 
layık bir hayvandır, dedim. 

Aslan, munis fakat bir az afa· 
can bir kedi gibi dolaşıyor, yol
dan gelen geçenleri korkutuyor, 
bazı esniyor! Çok canı sıkılırsa, 
bayanın boynuna sarıl ıyor, onu 
öpüyor. 

Genç arsla;.ın bir şakaşı 
Hayvanla bu adam ve zevcesi lanı sevdi; zevcesi, arslanımızı 

vrasında cidden büyük bir dost· kafesinden çocuklarına gösterdi! 
luk vardı. Bir az sonra Bay ve Bayan Ti-

Bu insanlar arslandan adeta but da bize iltihak etti. Bunun 
ağlıyarak ayrıldılar. • için de arslanı kafesinden çıkar· 

* * * dık, yalnız • her ihtimale karşı • 
Arslanı aldıktan sonra burada boynuna bir tasma taktık ve 

arhk yapacak bir işim kalma· iple bağladık. Bu hal bizim ker· 
mış demekti. Arslana güzel bir vanm kıymetini fevkalade artırdı. 
kafes yaptık, ve beraberimizde Bazı Zenciler bizim için: .. Bu 
götürme-ğe başladık. Bu suretle kervanın rehberlığini bir arslan 
kervanımız ilk köye geldiği vakit yapıyor!,, Derneğe başladılar. 
nahiye müdürü bile bizim ars· - Sonu var -

Eşmede 
1 S yaşında bir kızı 
dağa kaçı rdılar 

Eşme, ( Hus Jsi) - Eşmenin 
Sürge köyü rıde iğr nç b ir kız 
kaç rma hadisesi olmuştur, vak'a 
şudur: 

Delibaşlı köyünden lsa oğlu 
Aziz, Köseler köyünden Kabakçı 
Ahmed, lbrahim ve Hasan oğlu 
Süleyman ile arkadaşları; Sürge 
köyü ıde oturan ve bir düğün-
den dönmekte olan Halil kızı 
15 yaşında Ümmiyi tenha b ir 
yerde yakalamışlar ve tabanca
larla te hdid ederek kızı zor a 
da~a kaldırmışl ardır. 

Y ani Neşriyat: 

Havacıhk ve Spor 
Türk Hava Kurumu tarafın-

dan çıkart ılmakta olan Havacı· 
lık ve Spor mecmuasının 22inci 
sa} ısı çok .zengin münd erecatla 
intişar eylemi ştir. Bu sayıda 
bilhassa Türkkuşu uçmanlarının 
çalışm a la ı hakkında nefis resim· 
ler ve mükemmel yazılar vardır. 

Tayin 
Kütahya hükumet tabibi Dr. 

Bay Baki İzmir vilayeti Sıhhat 
ve içtimai Muavenet müdür mu· 
avınlığine tayin edi ' miştir. 

-----
bir de çocu,ğu vardır. 
Rüşvet teklif eden kaçakçı 

Koca Hamza isminde bir ka· 
ç ·1kçı, tütün kaçın rken yakalan
mış \ e kend isinı yakalamış olan 
onbaşı Haydara on ı ira rüşvet 
teki f etmiştir 

Onbaşı Haydar, kaç1kçıyı der
ha l mahkemeye vermi ş ve mu· 
hakeme neticesinde on ay hapse 
mRhkfim olmuştur. 

heyecanlı malumat bulunmuştur 
Bazı mücevherlerin sahiple· 

rine felaket getirdikleri doğru 
mudur? Arz üzerinde mücev· 
herat miktarı milyonları geçer. 
Şu halde bir çok mücevherlerin 
de saadet bahşettikleri muhak
kaktır. M~raklı bir mevzu o!· 
ması basebile felaket veya saa
det getiren mücevherlerden hah· 
sediyoruz: 

Bundan bir sene evci, Yunan 
zabıtası harap bir binada yirmi 
yerinden bıçaklanarak öldürül· 

· müş ihtiyar bir kadın cesedi 
meydana çıkarm · ştı. Eğer zabıta 
kadının kağıtları arasında bazı 
tafsilat bulmamış olsaydı, bu 
kadının geçen asrın sonlarında 
Abdülbamidin metreslerinden 
olan Antuvanet Adamando ol· 
duğunu hiç bir kimse bilemi· 
yecekti. 

Bu kadının kağıtlan arasında 
bir de hatıra defteri bulunmuş
tu. Bu defterin üzerinde: "Ölü 

Batan Yunan Pape vapuru 
sırada büyük kept çatırdıyarak \ bankaya bıraktığıma inanmak 
açıldı. Padişahı ihtilalciler tevkif istemiyorlar. 
ettiler. Enver paşa elini sulta· 7 Haziran 1918. 
nın omuzuna korken babam, Üç aydanberi mahpusta bu.J.. 
müdafaaya teşebbüs etti. Fakat nuyorum. 
on kadar süngü darbesi altında 12 Teşrinievel 1921: 
can verdi. Ben çığlıklarla ba- Gene lstanbuldayım. Son mii• 
bamın cesedi üzerine atıldım. cevherimi de bugün sattım. Fa• 
Kalktığım zaman beyaz gömle- kat Sultanın hediyesini, kırmızı 
ğimin yakasının kan lekesi ol· gerdanlığı en kıymetli bir hatıra , 
duğunu gördüm. Bu kan lekesi, olarak saklıyorum. Fakat bir 
yakut bir gerdanlık, sultanın felakete daha uğramaktan kor-
vaktile bana hediye ettiği ger· kuyoruml 
danlık gibi idi. Ben zaten yakut 4 Kanunusani 1928. 
gerdanlığın benim için felaketi 
mucib olacağını da biliyordum! Şimdi Atinadayım. Ev aabib· , 

25 Haziran 1916. leri beni kapı dışarı ettiler. Kı

Odeaada [Antuvanet Adaman· 
do: lstanbuldan kaçtıktan sonra 
bir doktorla evlenmişti.] Mücev-
herlerimi mahfazalarına yerleş

tiriyorken Sultanın hediyesi olan 
gerdanlığımdan beş kırmızı ya· 
kutun çalındığını g ördüm. İhti· 
yar hizmetçi kadın Pavluçkadan 
şüphelendik, fakat hiçbir netice 
elde edemedik. 

4 Kanunusani 1917. 

yafetim o kadar berbad ki hiç 
bir kimseninin yüzüne bakamı• , 
yorum. Kırmızı gerdanlık belim· 
de bir kuşakta sarılı duruyor. 
Bilmiyorum neden? Bu kadar 
sefalete rağmen bu mücevherden 
b ir t ürlü ayrılmak istemiyorum, 
Ölüme kadar biribirimizden ay· ' 
rılmıyacağız, anlaşılan .. 

Zabıta geçen sene çalınmış 
Kızıl Sultan olan mücevherleri bulmuş, bana 

mümden sonra okunacak olan bugün iade etti. Cebhede maktul 

Yunan zabıtası, Yıldız sara· 
yının bu eski gözdesinin katilini 
de tesbit etmiştir. Bu adam ma• 
ruf katil ve hırsızlardan Yani 
Stamatelakisdir; cinayeti irtikab
dan ve kırmızı gerdanlığı aldık
tan sonra ltalyaya firar etmiştir. 
Fakat bundan bir müddet sonra 
Kanarya adaları yakininde batan 
Pope Yunan vapuru kazazede-

hatıratım,, cümlesi yazılıdır. düşmüş bir neferinde üzerine bulun· 
Bu hatırat defterinden şunları muş, bu nefer b izim, ihtiyar hiz-

naklediyoruz: metçi kadının oğlu idi . 
23 Haziran 1899. 5 Kanunusani 1917. 
Sultan bana bugün kıymetli Bugün haber aldık: Nefer, 

bir "yakut gerdanlık,, hediye annesının mektubunu ve beş 
etti. kırmızı yaktu aldığı gün mak-

27 Nisan 1909. Saray etra· tul düşmüştür. 
fında isyan şimşekleri çakıyor 5 Mart 1918. 
Sultan Hamid beni yanma ça- Bolşevı kler beni mücevher· 
ğırdı. Sultanın yanında on ka· lerim ve yakut gerdanlık için 

leri arasında Stamati adlı bir 
cesed bulunmuştiır. Sağ kalan• 
lardan birisi de bunun katil ve 
1'ırsız Yani Stamatelakis oldu· 
ğunu bildirmiştir. 

Bay Tibut ile aslanın fiati 
Üzerinde bir az güç uzlaştık, B. 
Tibut aslanından ayrılmak iste
miyor; fakat verdiğim paradan 
da vazgeçemiyordu. 

Zavallı kız, dağda dört gün 
kalmış ve Aziz tarafınd an kir· 
letilmiştir. A ziz, beş i n ci gün 
kızı köye getirmiş, arkadaş' arile 
birl ıkte jnndarmalar taraf odan 
yakalanm•ştır. /l z"z evlidir ve dar sadık kadın kalmıştık. Bu sıkıştmyor 1 ar. Bunları l c;tanbulda 

--~-----------------------emin d ı. Öyle değişecekti ki ora· Jım Blak başını kaldırdığı va-n ııı ma z ha e gelmek lazımdı. 
Sade kendisini öldürmek kafi 
değildi, büsbütün de ' belli ol
mıyacak hale getirmek, yani de

ğişmek laz ı mdı. 

Görülüyor ki bu kırmızı ger
danlık mütemadiyen felaket ge
tirmiş, uğursuz bir mücevherdir. 

Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Ruzvelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlu ------

Tefrika Numarası,· 11 
- Bu Vantirilok Varot veya 

Vorotu görmek mi istiyorsunuz? 
Diye sordu. 

- Belki, fakat siz Nellison· 
)icarı tanıyorsunuz, bu adam hak· 
ında ondan malumat isteyiniz. 

Rica ederim. 

l 
Şarlot sual sormak ihtiyacında 

<:ı nıasına rağmen kendisini zap· 
~C:tti ve dışarı çıktı. Dışarıda 
bır _şey.e çok şaşmış olduğunu 
h ellı bıle etmedi. Evet, Vorotu 
atırlıyordu: garip bıyıklı, koca 

başlı, başını bir küp içine sok· 
~uş gibi g örünen bir adamdı. 

akat Jım Blakın bu adamdan 

istediği neydi? 
Şarlot, bu anda ve şuracıkta 

kendisi için çok hayali bir va· 
ziyet mevzuu bahsolduğunu ve 
Vantirilokun da Jimin kendisini 
katlinde birinci suç ortağı ola· 
cağını hiç kavrıyamıyordu. 

"' * • 
Jim, önündeki dosyaları, istek· 

siz bir hareketle itti, dirseğini 
masaya dayadı, başını eline, im· 
tihana hazırlanan bir mektep 
çocuğu gibi dayadı, düşünmeğe 
başladı. 

Jim, artık tegayyiip a refesinde 
idi. Bunun .çin de tamamen ta· 

Nasıl ve niçin değişmesi la· 

zımdt? 
Tanınmıyacak hale gelmek 

güç bir şey değildi. Aktörler 
n azarı iti l ara alınırsa, bu hu· 
su!>ta güçlük olmad ğı meydana 
çıkardı. Evet, evet.. Bir aktör 
gibi, yeni bir hayata hazırlan· 
mak, yeni bir şekle girmek icap 

ediyo ı du. 
Bundan sonra, mali mesele, 

para meselesi, satm alacak mes· 
ele geliyordu. Hiç olmazsa beş 
milyon doları da yeni şekil ve 
yeni hayatla birlikte ortadan 
yok etmek icap ediyordu. 

• • • 
Arz ı n meçhul ve uzak bir ye· 

rinde Jim, başka şekil ve başka 
bir nam altında yepyeni b ir ha· 
yat yaşayabilecekti, buna artık 

da h iç bir kimse t:ski hayatının ki t karşısında genç kızı gördü. 
en küçük bir izini bile bulamı- - Ne?. Yemeğinizi yedıniz 
yacak ve göremiyecekti. Bir çok mi diye sordu. 
milyonlar sahibi bir adam kay- Jim, hata işlerken tutulan mek-
bolacak ve ayni zamanda bir tep çocuğu gibi kızardı. Saate 
çok milyonlar sahibi bir adam baktı, saat üç idi. Evet, insan 
yeniden peyda olacaktı. hayalata dalınca, vakit çok ça· 

Ne büyük, muvaffakıyet ihti· buk geçer. 
mali ne kadar nazik bir işi Ah - Ben bugün lokantada bu-
bu gazeteciler, bu işde en ziya· lunmağa söz verdiğim halde bu-
de korkulacak gazetecilerdi. lunamadım. S onunda da büsbü· 
Bunlar bu işe hemen burunla- tün vazgeçmeğe mecbur kal-
rını sokacaklar, doğru ve yanlış dım. 
binbir faraziyeyi ortaya atacak· Genç kız bu sözleri söylerken 
lardı. Jimin gözlerinden bir şimşek 
İşte en mühim bir nokta; Jim çaktığım farketmedi. Bu sözün 

Blak sesini de değiştirmek mec· niçin bu sevinci de icap ettirdi-
buriyetinde idi. Sesi değişmezse ğini tabii anlıyamazdı ve sözüne 
vaziyet çok noksan kalacaktı. devam ederek: 
Bunun da kolayını Nellison nez· - Vantirilo1< Vorotun adre· 
dindeki Vantiriloku seyrederken sini buldum. Fakat asıl ısmi 
bulmuş demekti. Fakat bunun Varot değıld ir, hakiki ismi Fış-
da tek çaresi vardı. Vantiriloku tir. Küçük bir apartımanda ya-
Şarlotun bulması.. şamaktadır. Her halde kafi d e-

Bag Vorot iş başında recede zeng n olmasa gerektır. 

Dedi . 
- Şu halde, yarın sabah gel

sin beni g örsün. 

* * * 
Varot, ertesi sabah Jim Bla· 

kın noktainazarını öğrendiği va· 
kit, omuzla rını silkerek: 

Altı ay lazımdır. 

Fakat .. Çok uzun bir mild· 

det!. 
Daha kısa zamanda müm

kün değild i r. S ize ancak hafta· 
da a tı saat hasredebilirim. 

Çünkü .. 
- Devam edecek -

.. . - -Bırıncı Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamç, oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T f>l t fon 3479 
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Haftahk piyasa Yunan tütünleri 

Üzerine kuvv2tli muc. .. 
Butday mılstesna, üzüm, incir, pamuk fiat. melel'2r oluyor 

/erinde küçük bir Jüşhünlü/ı vardır Yu .an tüt'.in himaye ofisi son 

B ı 1 • b haft günlerde gar\lj ve merkezi Ma· orsa muame e erı u a kedonya ~a hararetli tütün mua-

az olmuştur melelerinin başladığını bildir· 
miştir. 

Günün en büyük siyasi muamması 

Almanyanın eski mllstem
lekelerinin istikbalidir 

Almanyanın bu talebi, hnyok bir istilAya mı matuftur? 
Fransızlar, ispanya ve Garbi Akdeniz hadiselerinin 

bu hedef ve manayı gösterdiğiu i iddia ediyorlar 
3 lkinc·teşrinden 9 ikincı- Palamut: 782 kental 390-510 Ofisin raporuna göre geçen 

teşr ne kadar olan müddet dan muamele görn.üştür. haftanın buralardaki tütün ~tıtı ,.... mıkla beraber Almanya •fütu
hat siyaseti takib etmelt için im
kan ve menabi elde etmek i• 
metedir . ., 

iç nde bo,.sada göze çarpacak Zeytınyağı: 29·30 kuruştan 600 65 ) bin kilödur. 
kadar bir durgunluk ve fiatlerde 40,000 kilo satılmıştır. F atler 
10.20 para düıüklük görülıntiş· son gün e kırk para sukut gös-
tür. termişt r. Arz d n erın tehaıukü 

Ba/tlagı bu düşük üğe se eptir. 
811 müddet zarfında buğday Yunan zeytin m hsulü bu sene 

Abft 400 ç ıval ve 45 ton ka· yüzde 25-30 noksandır. 
dar o'muştur. Buğday baltalık Üzüm sa'ışları: 
satılan, yekun noktasından pi· Bu altı gün içinde 3318 çu-
yasa nızda b r mana ifade et· val sah mış ve m va im başlan· 
mez; ancılar mahdut olduğu ve gıcın an 9 lkinciteşrine kadar 
bır lusım ahcılar da ıtokcu ol· umum satış yekunu 129,748 çu· 
dukları içın buğday alış arında v;ıl o mu tur. 
istih Ak ile alaka bulmak müm· Fıat ere gelincıa, 7-8-9-10 nu. 
kü ı detıldır. BJ müddet ıçin· maralarda 10 20 para dü,kü•· 
de"i butday fiatlerı 6-6,937 Jük 11 numaıada 10·20 para 
ar linda dolaşmıştır ki, bu ge· tereffii vardır. 
ç n haftaya nisbetle 20 para bir 12 numara 18, 15· 19,15 ik n 
h:H'ffi fule eder. bir arahk 19·20 kuruşa çık· 

Arpa: mıştır. 

Bu haftaki arpa sahşı mah· incir sat şiarı: 
dutlur; liatler 4,'25 4,125 ara- Bu müddet iç nde 3000 çu-
srndadır kı geçen haıtaki hu.a- vıl ü:.ı:erine muamele görülmüt 
salara aöre, ancak beş paralık ve fietier 6· 16 kuruş arasıoda-
bır te effü vardır. Muamefen n dır. 4 flcinciteşrınde 6-15 olan 
çok az olmaaı basebıle bu { at· fiatler 9 ikinciteşrinde 6,25-16 
lere piy11sa kıymet verllemez. olmuş•ur. 

Zeltire /iatleri: Mevsim iptidasından 9 lkio-
Bakla, nohud ve susam Üze· c·teşrine kadar satı, miktarı 

rinde muamele az olmuş ıakat 108,265 çuval olmuştur. 
zahire üıerina hıç muamele ya· Tütün p ·gaJası: 
pılmamıştır, Tütün piyasas gayri tabii bir 

Bakla 4-4,75, nohud 5,25-5,50 seyir takip etm ktedır. Karile· 
muamele görmüttür. Susam ~e- rimiz bu hu!usta dahitt haberler 
rine de 16,S· 17 arasında 118 ve viliyetler haberleri ataiınds 
çuval sabf o'mqtur. b,r gftn ne~iyat bul•WU;t~r. 
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Yunanistanda re 
Bu sene zeytin rekoltesi yüzde 

20-25 noksandır 
Yannianda hububat vaz· 

iyeti şöyledir: 880,000 ton buğ· 
da1, ~l0,000 ton arpadır. Bu 
sene V11öaniltllıa ekmeklik hubu
bat ithalinde geçen seneye 
nisbt!tle daha bahtiyar bir mev· 
kid~. 

Patnalt: 
Ha•alartn Haziran, Temmuzda 

çok sıcak ve kurak geçmesi ha· 
sebile Aiustoa ayında yağmura 
ibti1aç büyük idi. Bu sebeple 
pamuk koalarından bir kısmı 
kUIUJUP dökülmiittiir. 

TilMR: 
Devam eden kurak ba.al• 

Yu- titünlerine billıaaa kalite 
itibellle ta,clah olmuştur. 

8'lla illlltabil miktar itibarile 
ntrdıman geçen ıeneden ızcfır, 
bundan bafka Kavala ve Ora· 
ma havalisine yafan dolu, tfitün 
relcoltetine -yerine göre- yüzde 
Jirmiden yetmifo kadar zarar 
Ynriftit. ,,,,. 

Havalar pirinç rekoltesine çok 
Jll'clım etuıiı •e buseneki pirinç 
rebltılli taliribea 5 milyon ki· 
loya balit olmuştur. 

z.,tt,,, 
Kurak hava basebile zeytin 

rebl!eli tehlikeye dfişmüş ve 
zeytinler kuruyarak dökülmeğe 
batlımlfb; fakat Eylôlde yağan 
14murlar, daoeleriD dökülme
Iİllİ• önüne ıeçmiftir. Bundan 
baıt'- lrurdlar da bütün Yanan 
artinlik aahalannda yüzde -15 
bd• bir -ar vermiıtir. Bir 
çc* lllbebler baaebi&e Y anani• 
t.ada aeytia rekolteai yüado 
..... 25 Ml'al' aörmüftiir. 

Çin.Japon harbinden 
leci sah -reler 

- Başı 5 inci sahifede -
lar saat 14,30 da N:tnıaoya taar· 
ruz etmişlerdi . Ha a bataryaları 
Nantao1u şiddetle bomb.ırdıman 
etmekte ve tayya e filolarıda 
e•lere ve ceddelere bombalar 
atmslcta ve bıll assa dikkat erini 
Vhangpoodeki Anart"p.J ve nh· 
tamlar üzerine teks f etmektedir· 
ler. Çinli mü fafıler mitralyöt 
ateşi ile mukabele etmek e, Cin 
gımbotlatı da bu mukabeleye 
iştirak eylemektedir. 
Şan Kag Şekin beyanatı 
Nankin, 10 (Radyo) - Mare· 

tal Şan Kay Şek g~zetecilere 
beyanatta bulunarak demişt r ki: 

- Çin, biç bir vakıt ve hiç 
bir •retle Japonya ile doğru
dan doğruya anlaşma yoluna 
girmiyecektir. Böyle bir anJaı-
manm müza '<eresi aıla mevzu
bahs ol~~az. Çünkü Çin; Japon 
teklıfierının kabul edilmiyecek 
derecede oldutuna kanidir. 
Anlaşma ne şekilde olursa 

olsun Japonya, yeniden arazi 
istiyecektir. 

Çin ordusu, Japonlarla ıiriı· 
titi harbin sonunda muzaffer 
olacaktır. Japonlar, Çin dahi· 
linde ileriledikçe modern teşki· 
litlı çin otdularile karşılaşacak· 
tar. Netiae, bizimdir Ye düayada 
adalet vardır. 

Kaçak iktııadl 
haberler 

Mısır itMli: - Y uaan lıaük• 
meli çiftçi llllk• ihtiya0t• luıtıı 
olmak üzere 1000 ton maatl'lll 
ithaliae karar Yermiıtiıo. 

B. Makdonald öldü 
- Başı 5 inci sahifedt1 -

teı e Kral ve Kral çesi, Brükselde 
bulunan Makdonaldın oğluı,ıa ta· 
ziyet telgrafJarı çektiler. 

Hükfr net, taz ye te bulunmak 
üzere Başvekil B. Çemberlaynı 
memur etmiştir. 

Müteveffa Makdonaldın oğlu 
Malkom Makdonald, babasıoın 
öıüm haberini alınca geç vakit 
tayyare ile Brükselden Londraya 
hareket etmiştir. 

Londra, l O (Radyo) - Mak
donaldın ölüm haberi, umumi 
teessür uyandırmıştır. Müteveffa, 
in R"ılterenin umumi siyasetinde 
mübım roller çevirm ş ve son 
zamanla da Lord unvanını almııtı. 

Makdonald, kalp sektesinden 
ölmüştür. Cenaze lsko;yaya gö· 
türülmek üzere Hod ıemiline 
alınmıştır. 

Şeyh Rıza 
Ve avenesinin muh•k• 

melerl bitti .. 
Jatanbul, 10 (Hususi) - Şeyh 

Rıza ve averıesinin muhakemeleri 
sona e·rm"ştir. Günahkarlar, bu· 
gfiil müdafaalarını yapmııludar. 
Karar Pazartesi günü tefhim edi· 
leceklir. 

NaJlwa~m 
ski günlerini 

anlat 1 )'0 

- Başı 3 üncii salaif ede -
ihtiyaçlarına cevab vermek, oku
malannı kolaylaştırmak ve mem· 
lekete hayırlı olarak yc:t ştirmekle 
meşgul... 

Burada ~ıruı gelmişken şu 
sualı soı uverJim: 

- Bari her e iniıe aldığın z, 
her yardım ett ğinız h<ıyırlı çıkı

yor mu? 
- Çok şükür, de H, Şimdiye 

kıdar hepsi ıyi çıktı. S ze bir 
örnek göstermek ıst~rim. 

Bu söz üzerine ceb nd~n bir 
resim çıi<ardı v~ b m ı gösterdi: 

- B ı da otullarımdan İbra
him Alptır. Şımdi doktor oldu. 
lik a dığı paradan kırk lira gön· 
derdi. V · onu da dıter çocuı<:· 
!arımın ıhtıyaçlarına sa fettim. 

Hem de na~ıl biliyor musun? 
Bir gün f stan bul da Beyazıt 

kahves•nde çııy i m ğ gidiyor· 
dum. Yolda yanıma bir delikanlı 
yaklaşarak: 

- Nalbandoğlu s z misiniz? 
Diye sordu. 
- Benim, dedim. Beni nere

den lana orsun? 
- isminiz ve resaıinizden, 

benim bir derdim var. 
- Söy'e. bakalam; 
- Liaeyi bitirdim, Hukuka 

devam etmek istiyorum. Bab..
man vaziyeti bana yardim etme· 
sine miaait detıl; bana bir İf 
bal•-.zı rica edecektim. 

Çocatun yüzüne baktım ve: 
- Şap mısın, şeker misin, ne 

bileyim ben, eledim. Gel, şa 
kahvede bira eturalua, ıeni bir 
taıuy•ya•. Evveli kendine bir 
yazı yazdırdım, aenra liseyi bi
tirdim diye matrur mu diye 
bir kere denemek için kendim 
b•ktilo makinesi verip Osmaniye 
oıe-. kendi eliyle götürmesini 

.. 

Eski Alınan ınll.,._le&l•lllılle .....ı 6rıdU. ... 
y a a a e . 1 gün geç- ia esine bu kaaar oüyüle cnem• 

mez ki Hitler, yahut nazırların· miyet vermesinin sebebi nedir? 
dan birisi, veyahut ıazeteler En büyük haksızlıklan irtikab 
direkt flere tibi olarak Alman- ettiği için matlub Almanyaya, 
yamn umumi ha pten evelki yükletilen tekliflerde cidden atır 
müıtemle'.celerinden, bunlarm ia· olmuştur. Almanyanm bir k•m 
desi üzumundan bahsetmesinler! arazisi işgal altına alınmış, Alsas 
Bu ahenge şimdi Sinyo• Muso- Loren Frcınsaya iade edilmiı, 
lıni de ayak uydurmuş ve bu bütün ordu ve donanması tah
müs'emlekelerin Almanlara iadesi rib olunmuş, ordu ve donanma 
lüzumundan bahis nutu"lar iradına vücude getirmekten menedilmiş 
başlamıştır. ve kendisinden pek çok para· 

Bu mese enin artık had bir lar da tazminat olarak alıomıştlr. 
safhaya gird.A-i muhakkaktır. Almanya bütün bu kaytleri 

Almanlar J yorlar ki: birer, ıkiıer ve müzakereye lü· 
"Almanyamn müstemleke ibti· zum görmeden kendi kendisine 

yacı büyük ve kat'idir. Ba hakkı kaldırmlştır. 
kabul etmemek Almanyayı yaşa· Almanyanın araz si dabılinde 
mak hakkında ı, buyük devlet ne bir ecnebi nefer, ne de ec· 
oımak şerefinden mahrum ede- nebi bir hüküm ve nüfuz kal· 
cek ve Almanyanın isted ği "Her mamJŞhr. Bugün Almanyanm bir 
şeyde müsavat" esasına da ta- milyonluk bir ordusu, munzam 
mamen mu,,ayır bir bart:ket teş• ve fittıkçe büyüyen bir donan• 
kil edecektir. 1919 Versay mu· ması, müthiş bir hava kuvveti 
k11ve es nin sair madd.::leri gibi vardır. 
bu müstemlekelerden mahrumi· Şu halde.. Atmanya dahll ne· 
yet maddesi de artık değiştiril· istiyor? 
melidir . ., Müstemlekelerini mi?. 
Almanyanın müstemlekelerin Görünüş itibarile böyle ol-

sôyledim, hemen yaph •. 
Onun hakkında karanmı ver

miştim. iyi, ~m istediğim bir 
delikınh idi. 

- <>tlum, dedim. Gel An
kıraya; orada sana bir iş bulu
rı.am; burada kalınan yardım 
edemem. 

Geldi; lbrabimi11 40 lirasını 
ona yol vesair masraf yaptım. 

Ruten Eşref Dil encümeninde 
iken onu oraya doksan lira m• 
a;la yerleştirdim. Ayni zamanda 
tahsiline de devam ediyor. Ken· 
dini ıevditdi; timdı maı11 yüz 
yirmi lira oldu. 

Mehmet bu kadarla da kal
madı. Dil encümeni umumi katibi 
lbrahim Necmiye (Burdur !lay
lavı) demek oldu. 

- Siz de böyle bayırlı bir it 

işleseydiniz ne olurdu!. 
Dedıtim zaman güldii ve: 
- O da olur. 
Dedi. 
K endiai pek fazla meşpl 

etmiştim. Te,ekkiir ederek ya-
nından ayrılırken: " 

- Bir daha ne zaman gelir-
siniz. 

Diye sorunca: 
- Bel.i olmaz.. 
Dedi. 
Eve dönerken düşünüyordum: 
- Bugün burada, yann baş· 

lca yerde, gideceği yer, gideceği 
zaman belırsizl. 

Ve arkadaşım K. O. kendine 
geçen gihı: 

- Karabatak gibil. 
Demekte ne kadar isabet et• 

mişti. 

F etlai Y. El'lll 

Almenya Alau Loreni, Lük• 
semburgu, Çekoslovakyanın miı. 
hlm bir kısmını, l.ebistanm 

hemen hepsini, hatta Karadenize 
kadar merkezi Avrupayı kendi-
sine ilhak etmek istiyeıi bir 
millettir ve bunu Almanlar açık 
ıaylemektedirlerf. Müstemleke 
istemek de, bu büyük planın 

ı.tbiki için maddi imkan bulmak 
dtmektirl 

Şu halde Almanyanın aabık 
müstemlekeleri üzerine bir gÖI 
almak lazımdir: 

Umumi hatpten evel Alınan• 
yanın 3,000,000 kilometre lllll-

rabba sabaya malik mü9temle
keleri varda. Bu çok ıeniı satı. 
om ancak 12,000,000 y•li .. 
2~,000 Avr•pala sakini bulanu
yorda. 

- Sona y.,..,. -

lzmir ikiaci icra meaıurlu• 
tundan: 

i Seydikö1 nal.İJeıli T ataça kö-. 
1 yünün Kurucaova mevkiinde 
1 

~ t•kan sarı Halil timalen ima• 
otlu vere8eleri ıarben Mebmel 
oflu l..maiJ ve hazan Topal otl• 
Mehmet cenuben manav otlu 
Mıabmutla ...... 38 ...... 950 
lira kıymet ülldif edilen tarllli 
nın açık arbrma ile aatılm•ına 
k•ar veril mittir • . 

Birinci artırma 13/12/937 Pa· 
zartesi günü saat 14,30 da ile nci 
artırmam 28/12/937 Salı günil 
ayni saatte lzmir ikinci icra da
irıinde yapılacaktır. 

artırma ıartnamesi 1112/937 
tarıbinden itibaren 12996 nu• 
mara ile herkesin görebilmesi 
için açıktır. 

Arbrmaya iştirak için kıyma• 
% yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir banka mek
tubu verilecektir. 

ipotek sahibi alacaklılarla eli· 
tet' alacaklılann ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin bu ıayri menkul 
üzerindeki baldarmı hususile faiz 
ve llUlll'afa dair olan iddialarını 
20 gün içinde evrakı müabitele· 
rile birlikte memuriyetimizo bil
dirmeleri aksi halde haklan ta
pu sicilile sabit olmadıkça sabf 
bedeüaia payi11m11aadan .... 
kalacaklardır. 

Gö.terilea pawdo artnma,a 
iştirak edenler ~ olm
mut lüzumlu malGmab alm11 w 
kabul etmit adclolunurlar. 

Tayla edilen umanda arl 
menkel üç defa battnldıldae 
IOftl'a en çan atbrana ihale edi• 
lir. Ancak artırma bedeli mu• 
hamaaen bedelin % 15 ini W. 
mıua en çek ubranm taahbü· 
dil ttaki ı..lmak tarüle attırma 
ı; gün daha temdid ve ıs iHi 
ıiinii ayni ... tte kıymetin % 7 Jini 
buldağw Mide ihale alui Mide 
21'80 sayılı kum llikimlerine 
rare satıı tecil edilir Ye sttı· 
raalat taahbütlorinden karl•lar• 

Aheı meddetinde ,,.,.,. Yet

meue hakkında icra iflh tr 
aunlaw bülaimleti tatbik edilit. 

isteklilerin ltrtlrır.a po ve •· 
atinde dairf'de ha11t bıthanıilM"' 

ları tıla ohıaur. 
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B. Hitler diyor ki: 

er kezi A vru a upası 
ltalya-lsviçre milli ta ımları 2-2 berabe
re ka! ılar. ltalyanlar çok fena oynadılar 

''Bu muazzam müselles haklarını 
azimle müdafaaya hazırdır.,, 

Münib, 9 (A.A.) - 1923 ka· 
rışıklıklarının yıldönümü müna· 
sebetile B. Hitler bir nutuk 
söyliyerek ezcümle demiştir ki: 

Nasyonal Sosyalistlerin iktidar 
mevkiine gelmesindenberi Al· 
manya çok yükselmiştir. Almanya, 
Cenevre ideolojisi ile tetabuk 
etmiyen, fakat bizimle ve bizimle 
menfaatlerimizle mutabakat ha· 
!inde bulunan yeni münasebetler 
tesis eylemiştir. Bu münasebetler 
ayni zamanda bizimle münasebet 
tesis edecek diğer milletlerin 
menfaatlerile de mutabakat ey· 
liyecektir. Bu faydaların mevcu· 
diyetinden mülhem olan üç 
devlet bugün anlaşmıştır. Av· 
rupadaki mihver bugün dünya 
siyasetinde muazzam bir mü
selles olmuştur. Ben eminim ki, 
bu müselles takviye olundukça 
eski hasmımızın faaliyeti çok 
güçleşecektir. Bu müselles kuv· 

Cenova, - Merkezi Avrupa 
lllilli takımları arasında tert ip 
edilmiş olan merkezi Avrupa 
kupası mü~abakal arı en hararetli 
safhasına g:rmiştir. Cenovada 
ltalya • lsvi çre m ili takımları 
karşılaşmışlardır. Hekem lngiliz 
levinktonun i.:aresinde geçen 
bu müsabaka, her iki 1 akım yzp· 
tık! ırı 2. 2 şer golle ve bera· 
berlıkle bitm'ştir. 

30 binden fazla seyirci huzu· 
tuıda yap 'an bu müsabakada 
lıv·çre takım i sicamlı ve teknik 
~ok:ai nazarından çok güzel bir 
0Yun göstermiş ve İtalya milli 
1<kımı lehindeki bütün tahmin-
leri altüst etm ştir. b .tmiştir. 

lsviçre takımı tam neşe ile Netekim ilk golü lta!ya takı· 
0Yuna g"rmiş ve neşenin verdi· mı yapt•ğı halde lsviçre takımı· 
~i itimatla oynamağa başlamış nın neşeli oyununu . bozamamış 
'e mükemmel bir oyun çıkar· ve bu suretle İsviçreliler Bakne· 
llııştır. rin ayağı le birbiri üzerine iki gol 

lta'yan takımı ise sert oyna· kaunarak devreyi 2·1 galip bi· 
Ilış, bilhassa muhacim hatlerı tirmşlerdir. 
~tasındaki irtıbatsızlık 1'ariz bir ikinci devrede ltalyanlar daha 
~kilde kendini göstermiştir. anlay şlı bir oyun çıkarmağa 
'/;' • muvaffak olmuşlarsa da galibiyet 
ransızlar neşesile oynıyan lsviçrelilere 

l • ld• karşı hakimiyet tesis edememiş· 
ga lp ge l mişler ve ancak yine Piyalanın 

b attığı golle beraberliği temin 
iinya birinciliği mü- edebilmiş erdir. 
t:lbakalarında Fransa Ayni müsabıkhırın B takım· 

b t d !arı Berkıımoda 20 bin seyırcı 
aş a ır.. huzurunda karşılaşmış; ltalyan 

Paris, - Geçen hafta lsviçre takımı oyunun bidayetindenberi 
Zı.ill; ımına kar•ı İyi bir n·eticc Y tesis ettfğf hAkfmryen sonun 

lan Fransa milli takımı, bugün kada devam ettirerek maçı 4-1 
be Hollandanın en kuvvetli takı· kazanmıştır, 
"1ını 2·2 mağlup etmiş, dünya ---------·-----
l~tbol birincıliği için yapılan bu Büyük Britanya 

üsabakalarda ıyı bir mevki şampiyon "uğu 
ıtale muvaffak o1 muştur. 

1~, Oyun futbol tekniği noktasın· 
~n çök güzel geçti. Bilhassa Gal 
r"nsızıar n takım halind~ gös· Takımı iskoc. yayı 2_ 1 

1
1dikleri büyük mevcudiyet oyu· 
~n zevkini artırmıştır. yendi 

1 
Birinci devre Nikolanın Fran· Londra, - Biiyük Britanya 

1
1t takımı lehine kaydettiği tek hükumetlerinin Mıl i takımları 
1Q!Je bitmiş; ikinci devrede tek· arasındaki lng !tere kupas ı mü· 
it Fransızlar Lanjiyenin ayağ. le sabakaları har lretle devam et-

nci gollerini kazanmışlardır. mektedir. 
2-o Vaziyete düşen Hollanda Bu hafta Kardifte 65 bin se-
~ını harekete gelmiş, ve bir· yirci hı.ızurunda İskoçya Milli 

tı Üzerine attığı iki golle mü· takımı, Gal Milli takımile karşı· 
~~tı temin eylemiştir. Fakat !aşmıştır. Neticede senelerden· 
~nsızların imtidat eden güzel beri namağlub ohn İskoçya 
~ nlarına karşı müsavatı sonuna Milli takımı, Gal takımının gü· 
d~r muhafazaya muvaffak ola· zel oyununa karşı boyun eğmeğe 
tlıış ve Kartuanın Fransa ta· mecbur kalmış ve 2· 1 mağlub 

l!ıı lehi ne attığı 3 üncü golle olarak sahadıın ayrı im ştır. 

( 

32 F;·ı;gk;,,;e "'Ş~;,t~ ı.,~. 
~~-----~--=:......~-

'it 
]O Yazan: Kadircan Kaflı 

·~ !tiiıellik, insanı kendine çe· 
~bir kuvvet vardı. 

,, 'ni sardı. Ona sokuldum. 
:u<liinden ılık bir koku dağı· 

, t<!u. 

ı ~ Ne kadar sıcaksın?. 
~ 1Ye söylendim. 
ıq~~-İbirimize yapışmıç gibi yü· 
ı~uıt. Ansızın kendimi o kor· 

' ~Uçurumun başında, inlemeler, 

1 

bıttııalar ve çığlıkların üstün· 
~ Ul<!um. 

1tııındım: 
b· Bırak beni, aldabyorsunl 
~~e bağırmak istedim. Fakat 

adını. Kanatları yanan bir 

1:ııe gibi kendimi ondan 
~ t<ltıııyordum. Garibi şu ki 
i) •I bana derin bir haz da 
~ Qt<!u. 

t~u<!an titriyen bir sesle 
~andı; 

- Yanyana oturalım. Bir sa· 
niye sonra herşey kaybolacak. 
Mehtap doğacak, kırlar yeşere· 
cek. Korkunç gürültüler kesile· 
cek. Ballı pınarlardan daha tatlı 
bir şey içmiş; o'gun yemişlerin 
en güzelini yemiş kadar ola· 
caksınl Sokul banal Düşmemek 
için bana sokul!. 

Oturduk. Kollarını boynuma 
ve belime doladı. Ben de öyle 
yaptım. Gözlerimi kapadım. 

Etraf belki hala çorak ve 
uçurum korkunçtu. Fakat benim 
onlardan haberim yoktu. Ken· 
dimi sonsuz bir haz denizinde 
heyecanla, hırs ve saadetle dol
muş buluyordum. Gündüz seyr· 
ettiğim güzel manzaralardan 
daha güzeldi 6u!.. 

Öylece ne kadar kaldığımı 
bilmiyorum. Neden sonra top· 

iade süratile muvaffak olmuştur. 
Oyun başlayınca Gal takımı 

seri paslarla lskoçya kalesini 

çember altına almış ve lskoç 
müdafilerinin bütün gayretlerine 

rağmen topu lskoç nısıf saha· 
sından ayırmamışlardır. 90 da· 

kikalık oyunun 75 daki~asını 
Gal takımı hakim oyunla lskoç· 

yanın nısıf sah~sın*a geçirmiş
lerdir. Birinci devrenin 25 inci 

dakikasında Coonsonun golüne, 
ikinci devrenin 15 inci dakika· 

sında Moris bir gol daha ilave 
etmiştir. 2-0 mağlup vaziyete 
düşen İskoçya takımı, oyunun 
son dakikalarında şeref golünü 
atmış ve bu suretle Gal takı· 

mına 2· 1 mağlup olarak saha· 
dan ayrılmıştır. ----
Perdemizde akisler 

-Sonu 5 inci Sahifede

hane terzisi açsan a.. Vallahi, 
kasabın Emine, bahçevanın Ur· 
kuş gibi şıklar hep sana dikti· 

M. Hitler merasim esnasında 

Lik fiküstürü tesbit edildi 

Fudbol lik heyeti 
mühim kararlar aldı 
~~~~~~----~~~~~~ 

Haftaya Türkiye fudbol Şam-

piyonu anlaşılacak 
Dün akşam futbol ajanı Bay 

Suad Yurdkorunun riyasetinde 
toplanan Lik heyeti lik müsaba· 
kaları için aşağıdaki kararları 
almıştır; 

1 -Evelce tanzim edilmiş olan 
fi küstür, maçların uzun zaman 
devamına aebebiyet verecek şeki I~ 

de tanzim edilmiş olduğundan 

matlub olan iki devrelık müsa· 
bakalarınm icra edilemiyeceği 

anlaşılmış ve yeniden fiküstür 
tanzimi muvafık görülmüştür. 

2 - Alsancak sahasında her 

Doğanspor • Demirspor, Al· 
sancak • Ateş, Yamanlar ·Üçok 

* * .. 
5· 12-37 Dördüncü hafta 
Ateş · Demirspor, Alsancak· 

Yamanlar, Doğanspor • Üçok 

* * * 12-12-937 Beşinci hafta: 
Yamanlar·Demirspor, Doğan· 

spor·Ateş, Alsancak·Üçok 

* * * B. takımları fikistürü 
14·11·937 Birinci hafta: 

hafta üçer maç yapılacak ve 
rirler" dedi. Sen ne san yorsun? maçlar saat 11 den itibaren 13 

Muhaverenin burasında per· ve 15 de sıra ile baş'ıyacaktır. 
deye Halkın Sesi sahibi Sırrı 3 _ B. takımlarının maçları 
Sanlı gelir. Ejderhaya yakalanır Halk sahasında yapılacak ve bu 

Doğanspor • Alsancak, Ateş· 
Yamanlar, Üçok-Demirspor 

* * 21-11·937 ikinci hafta: 

ve bir müddet sonra Yeniçeri takımların müsabakaları saat 10 * • * ağası k.yafetinde avdet eder. dan itibaren 12 ve 14 de sıra ile 28·11·937 Üçüncü hafta: 
Devam edecek - başlıyacaktır. Yamanlar-Üçok, Doğanspor-
Şeyh Küşteri Yeni fikistürü aynen neşredi· Demirspor, Alsancak·Ateş 

Ateş· Üçok, Alsancak ·Demir· 
spor, Yamanlar·Doğanspor 

, ........... ıııaı ...... ~..... * yoruz; * * 
HaJkevİ köşesi 14·11·37 Birinci hafta 5/12/37 Dördüncü hafta 
-:ıı:ıı:ı-:mı:mm:311--llİİiım• Üçok · Demirspor, Alsan· Alsancak -Yamanlar, Doğan· 

1 - Kayıtları evimiz tarafın· cak • Doğanspor, Ateş • Ya- spor-Üçok, Ateş-Demirspor 
dan yapılan mandolin kursu manlar * * * 
14/11/937 tarihine tesadüf eden /* 12/12/37 Beşinci hafta 
Pazar günü saat onda başlıya· 21·11-37 ikinci hafta Alsancak-Üçok, Ateş-Doğan· 
caktır. Demirspor • Alsancak, Do· spor, Yamanlar·Demirspor. 

2 - Bugün saat 17 de kütüp· ğanspor • Yamanlar, Ateş· Üçok, Birinci devre liklerinden sonra 
hane ve neşriyat komitesinin * * * ikinci devre likleri başlıyacak 

vetsiz üç taraftan değil, fakat 
kendi hayati menfaatlerini ve 
haklarını azimkar bir surette mü· 
dafaaya hazır üç devletten te· 
rekküb etmektedir. 

B. Hitler bundan sonra şef· 
ler arasındaki arkadaşlıktan bahs· 
edere!:: demiştir ki: 

"Bunlar arasında hazan belki 
de fikir ayrılıkları olabilir. Fakat 
hepsi de bir noktada müttefik· 
tirler. Bunlar birbirlerine ölüme 
kadar bağlı bulunmaktadırlar. 

B. Kompani 
Tekrar hUkOmet reisi 

oldu 
Paris, 10 ( Radyo ) - Kata· 

lonya mıclisi, bugün toplanmış 
ve bir muhalife karşı, 48 reyle 
Katalonya hükumeti riyasetine, 
tekrar B. Kompaniyi seçmiştir. 

müsabakalar ayni sırayı takip 
edecektir. 

Bu hafta yapılacak müsaba· 
kaların hakemleri sıra ile B. F e
rit, büyük Mustafa ve Fehmidir. 

Oyunların yan hakemlerini 
bu hafta için orta hakemler sa· 
hada tayin edeceklerdir. 

ikinci takımlar maçlarını da 
B. Ahmed Özgirgin, Küçük 
Mustafa ve Baha Konuralp idare 
edeceklerdir. 

Ankara, 10 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Türkiye şampiyon· 
luğu ıçın önümüzdeki hafta 
Ankarada mühim karşılaşmalar 
olacaktır. Adanada Adana şam· 
piyonu Mersine, Afyonda Afyon 
şampiyonu Kocaeli şampiyouuna 
galip gelmişlerdir. Amasra şam• 
piyonu da Trabzon takımını yen· 
miştir. Önümüzdeki hafta galipler 
Ankarada karşılaştıktan sonra 
Türkiye birincisi meydana çıka· 
caktır . haftalık toplantısı vardır. 28· 11-37 Üçüncü hafta ve yukarıda yazılı fiküstüre göre 

................ ı:ım ........................ I .......................................... .. 
rak mı altımdan çekildi? Ben mi zaman duydugum derin ve ör· * * * 
kaydım? neksiz tatl.. O gün Cuma idi. Dalgındım. 

Uçurumdan yuvarlandığımı an· Hayır anne, acımıyor. Annem dedi ki: 
!adım. Korkulu bir rüya mı gör· - Güzel rüyanı bana anlatl 

Tutunmak için çırpındım. Dört dün? Uyandığın iyi olmuşl. Onun rüyaya sonsuz bir inanı 
yanım boşluktu. Korkunç sesler - Çok güzel bir rüya idi. vardı. Kasabada rüyaya en iyi 
her an daha çok yükseliyor, Böyle söyledim. Zira kırmızılı mana veren de o idi. 
yaklaşıyor; sanki alevler çıplak kadının verdiği haz, hala içimde Ona rüyamdan bahsetmem 
vücudümü kavuruyordu. ılık buhar damlaları halinde benim İçin de bir ihtiyeçtı. Baş· 

Bunların hepsinin üstünde, esiyordu. tan sonlarına doğru olan par· 
demin oturduğum uçurum kena· Yatağa girdim. Gözlerimi çasını anlatmak kolaydı. Lakin 
rından alaylı bir ses geliyordu. yumdum, yorganı başıma çektim sonu? Sonundaki korkunç uçu· 

Tanıdım: Haticenin kahka· ve ilave ettim: rum da söylenebilirdi. Fakat o 
hası... - Uykum var. Sen git, ben derin haz .. Onu ne yapmalı? En .. 

* * Gözlerim açtığım zaman ken· 
d;mi karyolanın dibinde ve 
döşemenin üstünde buldum. 
Odamın kapısı açıldı. Annem 
koştu, yanıma diz çöktü. 

-Ne oldun? Düştün mü? Bir 
yerin acıyor mu? 

Kafamda, ellerimde ve her 
yerimde yalnız bir şey vardı: 
Haticenin kolları arasında uçu
rumun kenarına oturduğumuz 

uyuyacağım!. güzel yerini gizledikten sonra 
Kendimi, içimdeki derin hazza tam ve doğru bir mana çıkar· 

vermek için gözlerimi daha kuv· mak kabil miydi? 
vetle yumdum; onu kaybetme· Ne yapayım? Orasını gizle· 
mek bütün inceliğile yeniden meğe çalışacaktım. 
ele geçirmek istiyordum. Annem: 

Sağa, sola döndüm. Sırt üstü - Hayırdır inşaallahl 
ve yüzü koyun yattım. Kızıl el- Dedi ben de anlatmağa baş· 
biseli güzel Hatice kafamdan !adım. 
bir türlü gitmiyordu. Fakat onun Gittikçe artan büyük bir dik· 
ne rüyasına, ne de hazzına tek· katle dinliyordu. Her istediğimi 
rar kavuşabildim. hemen bulduğum güzel yerleri 

söylediğim zaman atıldı: 
-Hah! Allah insanın gönlüne 

göre verir. Orası cennettir. Se
nin cennetlik olduğunu şimdiden 
haber veriyor. 

Karanlıktan ve yalnızlıktan 
bahsedince yüzü duruldu; bakış• 
!arı karardı. Uçurum ve korkur.ç 
sesleri de anlattığım zaman beni 
kucakladı. Sardı. Bir düşmandan 
korumak isterçesine bağrına 

bastı: 
- Cehennemi. Bir günah i~· 

lemişsinl 
Diye mırıldandı. 
Maceranın en tatlı yerini giz· 

!emek kabil olmadı. Bir hamlede 
kırmızı elbiseli genç kadını, onun 
yaptıklarını, duyduklarımı ve 
uçuruma düştüğümü de söyleyi· 
verdim. Yalnız o kadının Hatice 
olduğunu sakladım. 

Beni daha büyük bir kuvvetle 
kollarının arasına gömdü. Tit• 
rıyen bir S< sle su,turdu: 

- Sonu ıııır -



Seneliği 
Lira 
240 
240 
204 
2Ô4 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
144 
120 
120 
108 
120 
180 
120 
180 
204 
204 
3ô0 
300 
300 
240 
240 

Cinsi 
Dükkan 
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No. 
398 
399 
4 f')() 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
41~ 
419 
420 
421 
422 
423 

A~ADOLU l 1 T,.~rıuı " ni 

lzm r ikınci hukuk mahkeme· 
s1nden; 

lzm rde oturan Hüseyin klZl 
Mükerrem Şayan tarafından ko· 
cası K rantina Kasım sokak 7 
sayılı evde oturan Mehmet oğlu 
Hüseyin alehine açılan boşanma 
davası sonunda bu karı kocanın 
buşanmalarına ve geçimsizlikte 
kabahat Hüseyinde bulunduğun· 
dan Hüseyitıin hüküm tarihinden 
itibaren yeniden bir sene müd· 
detle evlenememesine ve masa· 
rifi muhakeme olan 1224 kuru· 
şun Hüseyine yiikletılmesine 
temyiz yolu rıçık olmak uzere 
25/10/937 tarihinde Hüseyinin 
gıyabında karar verilmiş olmakla 
H. U. M. K. nun maddei mali· 
susasına tevfikan tanzim kılınan 
ihbarname hüs""y n·n elyevm 
t'<amefgahının meçhluliyet n~ -

lzmir Lise ve Ortaokullar satın alma 
yonu başkanlığında.o: 

Cinsi 

Koyun eti, mevsimin· 
de kuzu eti. 
Birinci nevi ekmek 

Azı 

12000 

77000 

Çoğu 

14500 

86000 

Fi. 
45 

10,25 

Tutan 

6525 

8815 

ilk teminat 

490 

662 

Kızılçullu öğretmen 

okulu. 
Kız Erkek liseleri 

· bölge san'at okulu. 
Sadeyağı 10450 12100 97 11737 881 Bütün yatlı okulların 

Birinci nevi ekmek ve sadeyağının 9/11/937 tarihinde yapılan kapalı 1arf tksiltmeJerine verilen 
fiatler haddi layık gÜrülmediğinden koyun etinin eksiltmesine de talip çıkmadığından 2490 sayılı 
kanunun 40 ıncı maddesi mucibince 9/11/937 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlıkları her hafta salı günü saat 16 da Kültür Direktörlüğünde toplanacaktır. 

isteklilerden şiıketlerle yabancı teb'alılar bu pazarlığa 2490 sayılı kanunun (3 ve 4 üncü madde
lerinde ) azıh vesıkalarh girebilirler. 

Şartnamel .. ri görmek istiyenler hergün Kült'ir Direktörlüğüne mürauaat etmelidir. 

beni mahkeme dıvanhane ine 
talik edildi.Şı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olu ı ur. 

lzmır icra memurluğundan: 
G yri menkul malların açık 

arttırma ilanı. 

İımir birinci ıcra memurlu· 
ğundao: 

ll ı 111 111111111 111 l lll il lll it 111 lı ı. -- Dok or ,1111111111ıuıu111111nınnııııı= 

Açık arttırma ile paraya çev· 
f" lec~k gayri menkulün ne ol· 
duğu: 2 hamam ve iki yahut· 
hane ve 2 masra su 16 hissede 
10 hissesi. 

-
§ A. mal To a ~ -= Bakteriyolog oe bulaşıcı, salgın : hastalıkları mütehessısı = 
§ (Verem ve saire) := 

.Ba~ruabıme iııtaııyonu kar~sındnki Dibek eokak bnşrnda ao sayılı = 
ev ve muayenehanesinde eabah edat 8 <:len akşam at 6 ya _ 

Yukarda müfredatı yazılı Mezarlık başındaki hal 1 binasında Va· kadar ha talannı kabul eder 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevkı, mahallesi, sokağı, numa· 
rası, :Namazgah Alaybeyi cad· 
desi 6 ve 8 taj yahuthane ve 
ayni yerde ve 12 numaratajlı iki 
hamam. 

Hacı K .. ıimin emlak ve eytam 
bankasından ödünç aldığı para· 
ua mukabil bankaya ipotek ey· 
lediği lzmirde dcğırmendağı 
Fatih mehallesinde tabur katibi 
sokağında eski 64 taj 56 numa· 
ralı haneye kapıdan içeri giri· 
lince geniş bir sofa, solda bir 
oda karş da camek an'ı.bir mut· 
bak ve ~olunda hela, merdi
venle üst kata çıkı lınca geniş 

bir sofa ve iki oda ve 'Eir ta· 
raça mevcut olan ve pınar suyu 
bu.unan 1000 lira kıymetli bu 
ev n geçen sene yapılan satışı 

2280 No. lı kanuna göre geri 

kıflar çarş· sı dış dükkanları 31/5/939 tarihine kadar kiraya verilmek lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll Telefon: 4115 11111111 
üzere on gün müddetle açık attirmaya çıkarılmıştır. Jhalesi l 2/11/ -J • b • ı•• v •• 

937 cuma günü saat ondadır. Taliplerin % 7,5 pey akçelerile D ISa 8Jr 8Ş Ü • r g nden: 
beraber V kıflar dairesine müracaatları. 6 8 11 3874 Bezı es ı afın ız ınsiz ve fazla fiat a ıspirto $attıkları görülmekte-

Doktor ,. 
(emal Tahsin Soydam 

Cild ve tenasiil hastalıkları mütehassııı 
lzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu

ğundan çekilerek yeniden açtığı Numanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalarını Pazardan maada hergün 

sabahtan akşama kadar kabul ve tedavi eder. 

uldan belediyesinden: 
1- Kapalı zarfla 29/9/937 gününde eksiltmeye konulup Anadolu 

g zetesioin 7305, 7301, 7297, 7293 numaralarile ilan edi.en 
Buldan kasabasına akıtılacak su yolu yapısına istekli çıkma· 
dıkından 17842 lira 71 kuruş bedeli keşifli boru ve teferrüatı 
satın· lınması ayn ve 7120 lira 44 kuruş keşifli boru ferşi 
kaptaj ve sair inıaat kısmı ayrı olarak eve\ce ilan edilen şart· 
lar dairesinde kapalı zar11a eksiltmeye konu lmuştur. 

2- Boru ve teferrüatının muvakkat teminatı 1338 lira 3 kuruş, 
boru tefriş ve sair inşaatın muvakkat teminatı 534 lira 3 
kuruştur. 

3- Eksiltme 24 lkinciteşrin 937 Çarşamoa günü saat on beşte 
Buldan belediyesinde teşekkül edecek belediye encümeni hu· 
zurile yapılacaktır. 

4- lstiyenler evelki ilanda bildirildiği gibi şartnameleri ve buna 
ait evrakı Buldan belediyesinde ve Denizli nafıa müdürlüğün· 
de inceliyebilirler. 7 11 16 20 3927 - ilan 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
O kuruşluk bronz ve 25 kuruşluk nikel pa. 

ralar tedavülden kalkıyor 
Halen tedavülde bulunan on kuruşluk bronz ve 25 kuruşluk ni· 

kel paralar 2257 No. lu kanun mucibince 30 Teşrinisani 937 ak· 
ıamından sonra para olarak tedavül etmiyecektir. 

Bu cins paralan mezkur gün ekşamına kadar Cumhuriyet Mer· 
kez bankası ile Ziraat bankası ve mal sandıkları yeni on ve yirmi 
beş kuruşluk nikel ve gümüş paralarla değiştirilecektir, ellerinde 
eski bronz ve nikel on ve yirmi beş kuruşluk cinslerden para hu· 
lun nların buna göre bereket etmeleri lüzumu ilan olunur. 3969 

Izmir Eşrefpaşa hastanesi baŞ. 
ibliğinden: 

Eşrefpaşa hastanesi için alınacak olan 3715 lira muammen kıy· 
metli 53 kalem alat ve edevah tıbbiyenin vilayet encümenince ya· 
pılan eksiltmesine istekli çıkmadığından vilayet encümeninin ol• 
baptaki kararlan veçhilc 11·1 l ·937 günlemecinden itibaren on gün 
müddetle yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün baıtane baştabibliğine müracaatlın ve ihale 
günü olan 22·11·937 Pazartesi günfi saat 9 dan on ikiye kadar 
vilayet encümenine müracaatları ilan olunur. 3965 ....... 

zmir Lise ve Orta okullar alım 
sa ım komisyonu başkanlığın-

n: 
Sanat okulu talebesi için nümunesi mevcut gri kumaştan ve 

gene mevcut elbise nümunesine göre 180 takım harici elbise açık 
eksiltme ile yaptmlacakhr. 

Beher takımın muhammen bedeli 21 liradır. Tutarı 3780 lira ve 
ilk teminata 284 liradır. Nümuno ve tartname Kültür direktörlü· 
ğünde her giin görülebilir. 

Eksiltme 30·11-937 Salı ıünü saat 16 da hükumette Kültür di
rektörlüğünde toplanacak komiıyonumuzda yapılacaktır. 

Bu işe isteklilerden şirketlerle yabancı tebaalılar 2490 sayılı 
kanunun 3 ve 4 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla girt-bİ· 
lirler. 11 16 21 28 

dir. Ruhsatsız ve fazla fiatla ispi to satış ı memnudur ve cezayı 
ınüstdziındir. Bu gibi harekette bulunanlar hakkın::la Tüt' ceza 
kanununun 526 ıncı maddesi nükmüne t .!vfıkao ta ibatı kanuni· 
yede bulunulacaktır. Bınaenaleyh buna maha ı kalmamak için ispirto 
satmak istiyenlcri ı idarece bedelsiz olarak varılmekte olan ruhsat 
t zkerelerinden alm l ları lüzumu ilan olunur. 3939 

REVUE aaatları terakkıyatı fenniyenln en 

son rcadlarlle mücehhezdir. 

'/. R 'EVU E 
' eaatının buaünkil tekamül hali 

80 ••nellk tecrübe netlc••ldlr. 

•atıf ,.,1 : BERNARO A. ZAHAROF, fzmlr, HUkomet caddeal 30' 

Borsa ka orifer ocakları için bir makiniste ihtiyaç vardır. Ehl:yetli 
olanların bır hafta içinde Borsa idaresine müracaatları. 10 11 

------------------------------------------------------lzrnır bırinci icra memurlu· 
ğundan: 

Hanife, Vehbi, irfan ve Fer· 
hundenin emlak ve eytam ban· 
kasından ödünç aldığı paraya 
mukabil bankaya ipotek eyle· 
diği lzmirde dolaplıkuyu kaya• 
başı sokağında S kapı 1 taj 
numaralı haneye kapıdan giri· 
lince bir ufak koridor, solda 
bir oda, arkada mutbak ve yu· 
hela ve tahta merdivenle yuka· 
rıya çıkılınca iki oda bir kori· 
dor bir ufak bahçe ve 
nezareti fevkaladesi olan 2000 
lira kıymetli bu evin geçen sene 
yapılan satışı 2280 No. lı ka· 
nuna göre geri bırakıldığı halde 
birinci sene taksit borcu öden· 
mediğ inden bu hüküm ortadan 
kalkarak evin yeniden mülkiyeti 
açık artırma suretile ve 844 No.lı 
Emlak ve Eytam bankası ka· 
nunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak şartile artırmaaı 
13/12/937 pazartesi günü saat 
14 do icra dairemiz içinde 

yapılmak üzere bir ay müddet· 
le satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun bor· 
cun ödenmesi tarihi 2280 numa· 
ralı kanunun meriyete girdiği 
tarihten sonraya müsadif olması 
hasebile kıymetine bakılmıyarak 
en çok artıranın üzerine ihalesi 
ıapılacaktır. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam bankası kanu· 
nu hükümlerine göre yapılaca· 
tından ikinci artırma yoktur. 
Satış peşin para ile olup müş· 
teriden yalnız yüıde illi buçuk 
delliliye masrafı alınır. 

ipotek tabibi al caklılarla di· 
ğer alakadarlarm ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddi· 
alarmı işbu ilan tarihinden iti· 

baren yirmi gün içinde evrakı 
rnüsbiteJerile birlikte memuriye· 
timiz-e bildirmeleri İcab eder. 

Aksi halde hakları Tapu si· 
cilince malum olmadıkça pay· 
laşmadan hariç kalırlar.22/11/937 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde yedi buçuk teminat ak· 
çası veya bir banka itibar mek· 
tubu ve 37 /1117 dosya numa· 
marasile lzmir 1 inci icra me· 
murluğuna müracaatları ilan 
olunur. H.iş.No: 235 

Emlak ve eytam ban
kasından: 

937 /1117 icra dosya numara· 
sile satılan, yukarıda evsafı ya· 
zılan gayri menkulün alıcısına 

istersak, bankamızca bu gayri men· 
kule konulacak kıymetin yüzde' 
ell ısine kadar umumi şartlarımız 
dahilinde ikraz yapılacaktır. 

Bayındır Sulh Hukuk Hakim· 
liğinden: 

Bayındırda Avukat Ahmed 
Zeki Kaylanın Maliye Vekaleti· 
nin çıkardığı Ergani madenlerind 
ait tahvilatından A. tertibi 7 5838 
sayıla muvakkat koponunu zayi 
eylediginden mezkur numaralı 
tahvil üzerine tediyatta bulunul· 
mamasına dair aldığı 18 Tem· 
muz 934 tarih ve 280/145 sayılı 
karar lzmir iPostası gazetesinin 
27 Temmuz 934 gün ve 3964 
sayısile ilan ve bu müddet zar· 
hnda mustahakı zuhur etmedi· 
ğinden kaybolan tahvilin ziyaının 
tebliği tarihinden ilamın ibrazı 
gününe kadar tahakkuk eden 
f aiı: ve temettuun ve bu tarih· 
ten itibaren iki sene zarfında 
mustahakı çıkmadığı takdirde 
gerekli ve mütehakkak menafiile 
ziyaa uğrıyan tahvilin ikinci nüs· 
basile birlikte mumuileyhe ve· 
rilmesine ve keyfiyetin ilanına 
27 /10/937 tarihinde karar ve ı l· 
diği ilan olunur. 3960 

Takdir:olı.ınan kıymet: Tamamı 
13,000 lira. 

Arttırmanın yapı lacağı yer, 
gün, saat: lzmir ikinci icra da· 
iresi birınci arttırma 13· 12-937 
Pazartesi saat 14 de ve ikinci 
arttırma 28-12-937 Sah günü 
ayni saatte. 

1 - işbu gayri menkulün ar
tırma şartnamesı 1-12-937 tari· 
hinden itibaren 8224 numara ile 
2 inci cra dairesinin muayyen 
numarada herkesin görebilmesi 
için açıktır. ilanda yazılı olan· 
lardan fazla malumat almak is· 
t iyenler, işbu şartnameye ve 
8224 dosya numarasile memuri· 
yetimıze müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazlı lkıymetin % 7,5 
nisbetinde pey akçesi veya mi li 

· n m mina mektubu 

tevdi ed ı lecektir. 
3 - ipotek sahibi alacaklı· 

)arla diğer alacaklıların ve irtİ· 
fak hakkı sahiplerinin gayrimen· 
kul üzerindeki haklarını hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddia· 
larını işbu ilan tarihinden itiba· 
20 gün içind~ evrekı müsbite· 
lerile birlikte mtmuriyetımıze 
bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu s· cile sabit 
olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından harç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttır· 

maya iştirak edenler artmma 
şartnamesini okumuş ve lüzum
lu malumatı almış ve bunlan 
tamamen kabul etmiş ad ve iti· 
bar olunurlar. 

5 - Tayin ed ılen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıldık· 
tan sonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli 
muhammen kıymetin % 75 ini 
bulmaz veya satış istiyenin ala
cağına rüchanı olan diğer ala· 
caklılar bulunup ta bedel bun· 
ların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmuun· 
dan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 15 gün daha tem· 
dit ve 15 inci günü ayni saatte 
yapılacak artırmada bedeli satıı 
istiyenin alacağına rüchanı olan 
diğer alacaklıların o gayri men· 
kul ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile en çok arttırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılmaz ve 2280 
numaralı kanun ahkamına tabi· 
dir. Müşteriye verilen mühlet 
içinde parayı vermezse icra ve 
iflas kanunun 133 üncü maddesi 
tatbik olunur. 

Yukarda gösterilen tarihlerde 
lzmir ikinci icra memurluğu 
odasında işbu ilan ve gösterilen 
arttırma şartnamesi dairesin e 
satılacaiı ilan olunur. 3964 

bırakıld ığı halde birinci sene taksit 
borcu ödenmedığinden bu hü· 
küm oı tadan kalkarak evin yeni· 
den mülkiyeti açık artırma su• 
ret le ve 844 numaralı Emlak ve 

Eytam Bankası kanunu mucibin· 
ce bir defaya mahsus olmak 
şartile artırması 13-12-937 Pa· 

za tesi günü saat 14,30 da icra 
dairemiz içinde yapılmak üzere 

bir ay müddetle satılığa ko
nuldu. 

Bu artırma neticesinde satıt 
bedeli her ne olursa olsun bor 

cun ödenmesi tarihi 2280 numa· 
ralı kanunun ıneriyete girdiJ'İ 

tariliten sonraya müsaôif olması 
hasebile le ymetine bakılmıyarak 
en ço .. artıranın üzerine ıhalesi 
yapılacaktır. Satış 844 numaralı 
Emlak ve Eytam Bankası kanu· 
nu hükümlerine göre yapı' aca· 

ğından ik ı nci artırma yoktur. 
Satış peşin para ile olup müş· 
teriden yalnız yüzde iki buçuk 
dellaliye masrafı alı .ur. 

ipotek sahibi alacaklıhr diğer 
ala ' adarların ve irtifak hakkı sa· 
hıplerinin gayri menkul üzerin· 
deki haklarını husus le faiz v• 
masrafa dair olan idd ı alarıoı 

işbu ilan tarihi :ı den itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbi• 

telerile b .rlikte memuriyetimiıe 

bildirmeleri icabeder. 

Aksi halde hak arı tapu sici" 

lince malum olmadıkça pııylsf 

maden hariç kalırlar. 22· 11-937 

tarihinden ıtibaren şaı tnan1e 
herkese açıktır. T d ip o1anlatıl' 
yüzde yedi buçuk teminat akçe~İ 
veya mılli bir banka itibnr ırt r k' 
tubu ve 37/1101 dosya nuırı•· 
rasile İzmir birinci icra me111tır' 
luğuna müracaatları ilan olunur• 

H.iş. No. 218 

Emlak ve eytam batı" 

kasından: 
937/1101 icra dosyasile sat~ 

ılıt•· lan, yukarıda evsafı yaz le 
gayri menkulün alıcısına istet56

1; 
bankamızca bu gayri menkrli .. 
konulacak kıymetin yüzde e ıı 
sine kadar umumi şarrlarıfll 
dahilinde ikraz yapılabilir. 

71 70 39 

• Göz Hekioı• 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so-
kağı No. 23 el 

Kabul saatleri: Öğleden e"' 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 · 17 Tele. 34.34 



Vapıır Acentaıı 
Biriaei kordon Rees binuı 

TeL 2443 
mE EIJ .ERMAN U

NES LTD. 

Diı Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler aokak No. 65 

Telefon: 30.SS 
~•lll!!!!!!!m .. 1111!!!111!!!!1 ......... 

Sablık ev 
.. CITY OF LANCASTER:,, V8" 

hru~ ıs lkinciteırinde ıelip yük 
~ ayai umudaLONDRA 
te HUU. için yük alacaktır. 

T EAM Giizelyal. tramva1 caddem 
Hl! GENERAL ST 1027 numaralı 6 odab ve bü-

NAVIGATION CO LTD. tün konforü havi deni9e nazır 
.. ADJUTANT,, yapuru 5 ikin· ev satılıktır. Taliplerin mez· 

tİtetrilllie -1;_ LONDRA u..in 
..... ., "Y"- k6r eve müra caatlan ilin 

lıijei~~llllll!!ı•a•~•alrtı ... ~ ............... ııı.oiliuniuirm ................ ... 
DEUTSCHE LEVANTE- HAMBURG 

LINIE, HAMBURG, A. G. "ELISE,, motörü tS lkinci-
~11.As LEV ANTE UNIE A.G. teşrinde bekleniyor. ROTTER-

BREMEN DAM,HAMBURGveBREMEN 
.. A THEN,. motörii ıs ikinci- için yük alacaktır. 

~rinde bekleniyor. ROTTER· SERViCE MARITIME 

~~=.~ve BREMEN B Jg~:ıENS T 
"1 .. MACEOONIA,, vapuru 29 "ARDEAL,, vapuru 26 lkinci-
'h~c~t .. ria Je bekleniyor. ROT- tetrinde KôSTENCE, SULINA, 
~~AM, HAMBURG ve BRE- GALATZ ve GALA TZ akt.arması 

t:.N için yük alacakbr. TUNA limanları için yük ala· 
~MOREA,, vapuru 1 Birinci caktır. 
~ Unda bekleniyor. ANVERS DEN NORSKE MIDEL

HAVSUNJE )~ liAM8URG limanlanndaıı 

~~· EXPORT UNE.S 
. -,. EXPORT STEAMSHIP 

• COR.PORATION 
,~ AVIA. vapuru 12 ikin· 
~ •iMie beldeaiyor. NEVYORK. 

"Yük alacaktır. 
Jı. txJ.iısıTOR. vapuru 18 
~etrinde beldeniyOt". NEV

" ~ için yük alacakbr. 
'-.~~RESS. vapuru 26 ikin· 
yt!"'cte bekleniyor. NEV • 

.. ~~~~k alacaktır. 
:'UUftTZ • vapanr 28 
cı~ş~inde beldeni10r. NEV· 
~ yik alacaldw. 

~ .. MoUTH., vapuru 1-' Bi
"'~ll~nda bekleniyor. NEV
h~:.~n )'i• alacaktır. 
.. "'llr.MENT H. SCH ULDT 

OSLO 
• BAALBE1' • Motöri 12 

lkinciteırinde bekleniyor. BEY· 
RUf. HAYFA, Dl~PE, ve 
NORVEÇ limanlan içiu yük 
alacaktır. 

·'SAN JOSE,, motörü 6 Bi
f ncikatnmda bekleniyor. DIEP
PE, DONKERK Ye NORVEÇ 
limaril•ı için yük alacaktır. 

Hanlardaki hareket tariW.. 
rile navlanlardaki MMilrlik· 
lerden acente mesaliyet kabul 
ebnez. 

Dalaa fazla tafsilat için Bi
rinci ltordoede W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
•apur aceatabğıae miracaat 
edilmeBi rica olunur. 

T etefon : No. 2007/2008 

lzmir Levazım dmirlili ildnları 
-----:---~------------------.;.;.;;.;;..;;.~,;...;;,;.;;;;,;,;,;,;;;.;. ____ 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reislitinden: 
Cinsi Tutarı Temiaatı Müukuanm eelcli 

Ur• K. Lira K. 
Bedeli keşifli inşaat 3944130 295 83 Açalı eDiltme 
Hamam sıvası tamiri 287/24 21 SS " • 
Otomatik rizerver imali 990100 74 25 • • 
Nöbetçi kulesi inşası 137 /14 10 29 • • Hamam kaynama imali 445/55 33 42 • • 
Sıva tamiri 1000/00 '' 00 
Karruçeni ve sıva tamiri 996/12 74 71 

ihale tarihi Günü Saab 

• • 
• • 

13/11/937 Cu.nartesi 1 O 
• • • 10,30 
• • • 11 
• • • ll,3Q 
" • • 12 
" • • l~,30 
• • • 12,30 

1 - lzmir, ~ayyare alayını_n yukarıd:a bedeli keşifleri yazılı yedi 
kalem mşaat ve tamıratı yedı kıta şartname ile ayn ayrı 
açık eksiltme suretile münalcuaya konmuftur. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda Kışlada 
lzmir levazım amirliği saba alma komisyQDunda yapda· 
caktır. 

3 - Teminat muvakkate akça.lan hiaalanada yuıbdır. 
4 - Şartname ve keşifnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler ticaret odasıacla kayıtla olduklanna dair vesikala .. 

rını ve ba itlere yapabileceklerine dair lmir nalla fen 
heyetindea ihalede. laakal bir Mft.a ewel alacakla" _. 
kalarmı komisyona göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 ıayıh 2 ve 3 CÜ mad· 
delerinde ve şartnamesinde yazıh vesikaları ve teminat 
muvakkatlarile birlikte ihale saatından evvel komisyona 
müracaatları 27 2 6 11 

-------~--~~ ... -.._.. .... .._ .... ....._.....,-.ıWıi_...,..., __ ııılııııi...__., 
Mst. Mv. Lv. A. St. A. Ko. Rs. den: 

1 - Mst. Mv. Kıtaatının (104950) kilo kesilmit sığlr eti ibtiy8CI 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 24/2Teş./937 Çarpmba günü saat 16 eli kışlada 
izmir levaıtm amir iği satm alma komisyonunda yapılacaktır 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 29386 liradır. 
4 - Teminatı muvokkate akçes 2204 liradır. 
S - Şartnamesi hergün komi~yonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına 

göstermek 81eebariyetiadedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartaamosincıle , .. h teminat ve 
teklıf mektuplar.nı ihale seatinden en az bir saat evel ko-
misyona vermiş bulanacaklardır. 

6 11 16 21 3916 



Sahife 12 ANADOLU 10 T ... şrinisani 

lasE~~~~l!E~---.... 

aktiryoloğ Pür· en Saha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebele.re, kalp, böb. 
rph/er; rnhat!CtZ olanlara bili' D<>ktorlar hunu tavsi VP pJ~r/pr 

Zühtü Ergin ........................................................................ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDmim;;iiiiiiiiimiilii --
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta .. 

hlilleri yapılır 
Milracaat yeri: 

İk.inciheyler sokak 

Telefon 3869 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutahassı~~n 

ikinci .Beyler sokağı 
No. 68 
Telefon 3452 

ICEll!!!l .. -.m.İlıll!I ........ 

FotoOr 
1 N O N O Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

• Motör istiyenler 
oku.çun 

9 beygir kuvvetinde Gorsley 

markalı bir motör satılıktır. Gör· 

rnek istiyenler seyyar muhabiri 

miz B. Yusufa veya Şemikler 
köyünde bahçesindeki adamına 
müracaat etmelidirler. 

-=:,,,-.ı .. < •••• .:.:._,.,. ... •· ~.. • • 
'Q. A."51'.\'."' l'C. ~· .. ; •••• -·~ •. ·"" •• ' - • 

HAYllEmM . 
ÇiZER 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 

Norvec;yanın halis Mori_na balıkyağıdır 
iki defa süzülmüştür. Şerbet ·gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

z 
Büyük Salepçioğla hanı karşısında Başdurak lzmir 

. ~ (~~. . ·: '~ '.,..,. .... >;... . . . .. ~ r .. 1· ~ .-ı.. . - . :-. • ... a . •( . ,,:;_.,..-~".•· 

• ev rı 
I 

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

Yedek pa1rçana1r mevclYldduır 

Oldsomobil otomobilleri de her tllrln evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makineleı·dir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telef on 

Foto Köroğlu 

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

ve edevatı, font ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evrak · 

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR İŞLERİ 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa-

. setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem İzmir -

Siz de M ET AL L U M '' O n ;l~~~:,~rını 
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, bem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildiğıni 

ilk faturada çröriirsünüz. 

Bay 
Elektrik - telefon vemalzemefli deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

ı ,~· .. 
:. 

lzmir Meserret Oteli 
Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiş soğuk ve sıcak su 

b .. nyô aaireJeri ilave eClilmiştir. Otel yeniden telvin ve te rıı 
edilmiş ve rnüşterilerimızin her türlü ı stirahatleri temin olun· 
muştur. Fiatler mutedil ve keseye elverişlidir. 

Kemeralh caddesi karakol karşısında No. 72 İzmir Tele. 2533 
:-• ·. ,· l;,::t_ 

Harac;~ı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amededir. 
MERKEZ 

IZMIR 

~ 

ŞUBE 
ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salon•~ 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşvası hayatı· 
nızın etiketi olduğunu unutmayımz. -

Memurlara 10 taksitte veresiye muame-
. lesi yapılır. 

• ·~ ı. ... ........ e r. :.... ' •• • • - \ ~ .. • 

• ~ .. • ı.. .. ... 

Türk Hava Kurumu 

Biiyük piyangos~ 
1 inci keşide 11 Teşrinisani 1937 dedıt 

· Büyük ikramiye 30,00Dliradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 )ira'ık ikraıniy'e'" 

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. .. ··Jc 
Ayrıca: (2,000) liradanbaşhyarak (20} liraya kadar buY~ıı 

ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zeog• 
plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmey~ 

rv;;m;ı;:r_§g1122\~~,. · ~- afyt.ım~ 


