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Tütünlerimiz! 
--·--''Yeni Asır,, alıcıları müda

faa ediyor, fakat .. 
Neşrettiğimiz vesikalara baksın! 
Müstahsilin ıstırabını belki anlar! 

\'ol 

Kınık.tan gelen telgraf 

Ve nihayet ''her ne şekilde olursa ol-

f 

sun,, kaydı, Tnrk iktısadi istiklaline 
tamamen aykırıdır! . 

I 

Urladan gel~n mektab 
Evetki gO.nldl Anadoloda tütüri "Bunun hakiU sebeblerini kesti· 

•atıılan iizerinae çıkan baoyazımız, remiyenler pmdi ortaya birçok dedi· 
Yeni .A..ur refikim.izde tdUln alıcılan• kodular atıyorlar. .Amerikan kum• 
~ın m6dafaatannı deruhte eden garib 
hir gayretle ltarodaıtı. Refikimiz vu• 
~qf Ye eallbi7etaisligi bir taraf ta 
dıınaa, ot.ol'ikıl :bir kürai 6.atüııden 
bize akıl bocahlian. da yaptı. 

llefilı:imis 7aaaını. baı tanfında 
bi.e laf'IİJ'I eaıig ,z>7Ja bir hılcumla 
A1lılemi11 

panyalarının planlı, birleoik hare• 
kellerinden, motava11ıtlann oynadık· 
lan rollerden, zavallı tfttüncülerin 
feci vaziyetlerinden hahıediyorlar. Bu 
iddia)ann ıonuncoeo yani tütüncüle· 
rin acınacak bir duruma dO~tükleri 
doğrudor. Ukin daha evelkiler için, 

- Sonu 3 üncü '&ahi/eae -

Uç tarafh mukavele-
nin mühim vasfı 

ltalya ve Almanya, Avrupa hari
tas1D1 değiştirmek istiyorlar 

,,,, .. -- .. - \ 

M. Mussolini ve 
.\.Moskova, 11 ( A.A.) - Tas 
Jansı bildiriyor: 

l>olzvestiya gazetesi, ltalyan, Ja· 
1>! n • Alman blokunun kat'i 
( ~~k teşekkülü münasebetile 

Utearrızlann itlifakı ) başlığı 

Bitler bir, arada . 
altında yazdığı bir makalede 
ezcümle diyor ki: 

Üç taraflı mukavelenin an· 
tikomünist etiketi iki taraflı Ja· 
pon - Alman mukavelesinden da
- Sonu !J uncu sahi/ede -

B. Numan 
Hastalanarak konso
losumuzkı beraber 
Ankoraya döndfı 

B. Numan Menemencioğlu 
İstanbul, 12 (Huıoô) - Suriye 

fevkalade komieeri Kont dö Marte· 
lin Ankara ziyaretini iade etmek 
6zere Suriyeye giden Hariciye Ve. 
kileli ıiyaı! müıteıarı B. Numan 
Rifatin, Beyrotta birdenbire haıta. 
landıgı Te koneoloıumuzl.a birlikte 
.Ankaraya döndüğü bildirilmektedir, 

Çin 

r 
, 
1 
1 
• . 
i 
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Telefon: 2776 '-----~--------------~----------__../ 

-Japon ihtilafı 
bertaraf ediliyor mu? 

- . 
Brükselden bir görünüş 

Tokyo, 12 (Radyo) - Japon 
kabinesi, bugün Başvekil f rens 
Konoyonun riyasetinde içtima 
etmiş ve 9 lar konferansına iş· 
tirak için Brüksel Hariciye Ne• 
zaretinden ikinci defa olarak 
vukubulan daveti reddetmeğe 
karar vermiştir. 

J~ponya Harir.iye Nazm 8. 
Hirola, bu kararı bildiren no
tayı •. Belçikanın bura sefirine 
vermiştir . 

--------------~----~--·----~--------------------, 
Bu notada, Japonyanın, 9 lar 

misakını mefsuh saydığı bildi· 
rilmekte ve Çin-Japon ihtilafına 
üçüncü bir devletin müdahalesi 
kabul edilmediki ilave · olwİ· 
maktadır. 

Almanyaya tütüıi satıŞı ve 
•• •• uzum fiatlerinde yükseliş Brüksel, 12 ( Radyo ) - 'Ja· 

ponyanın, davet notasına red 
cevabı vereceği hakkanClaki ha. 
ber, 9 )ar konferansı nezdinde 
fena bir tesir uyandırmıştır. ~.,aizler iniyor, vadeler de uzatılıyor; ucuza satış ya

Paristen alınan haberlere gö-
panların isimleri alakadarJora bildirildi .,,.e, Ç·in - Japon iht .lafında Al

manya tavassut edecek ~ iki 
devle i J •ar~ıra-caktır.. ••• İki giln evelki nOahamızda, hfikumetin Ankarada tütün mevzuu üzerinde Alman heyetile yaptığı müzakere· 

U. • m. '7 • 11 -~ .u.ka ile karl&iaımıı ola~ılk ki, neticesi hakkında bizden 
mahim•t i•team•~tedlr .. . Ya·ın toplanacak olan 9 149' 

_konferansınaa J._,ponyaya gön· 
derılmek üzere yeni' bir not, 

, hazırlanacağı zannolunÜyor. • • 

Kıaaca tekrarlayalım: 

Evet, böyle h~r haber gelmiotir. Ve bo habere nuaran, Almıın heyeti, kendi hükumeıindeıı direktif aldık· 
tan sonra, bu ilk anlaımayı imHlıyaçaktır. 'Fakat bu hususla henüz reımi ve kafi bir haber yolı.tur. 

. Ucuz satış kahramanlar.ı · --
Denizyoliarı 

ıWüşkülô.tın kalkması ıçın 
Pireden vapur kiralıyor 

İstaııbul, 12 (HJS'Jsi') - De
ni1.yolları ıdaresinin yeni tarifesi 
tatbik mevkiine konmuştur. ilk 
olarak lzmır s 'irat postası "Pazar 
günü bu adan hareket edecek ve 
Pazartesiye lzmi e varacaktır. 

Şehrimizde üç ticaret mileaseaeıinio, . keudi ·hususi vaziyeti hesabına harice ~ok ucuza satış yanmaaı üze. 
rioe haklarında takibata baılaodığı malumdur. Bu tacirlerin isimleri, dün Ank.aradan alakadarlara bi!clirilnıi;tir. 
Firmalann ikiıi ecnebidir, biriıi de Tür~ .. Her üçü de tanınmış müesseselerdir. - Sonu 2 inci sahifede -

~----·-----------------------------------...,..-------------' Piyango Dünyada -~" çok!. 
1 

• , 
lstanbul, 12 (Hususi) - ;ürk lngıhzl~r soy .errruş. 

Hava Kurumu piyangosu keşi· 
desine bugün de devam edildi. 
Kazanan numaraları bildiriyorum: 

8~ Numara 
15000 Lira 

13667 Numara 
10000 Lira 

29607 35228 38002 
Numaralar da biner lira ka· 

zanmışlardır. 
20000 liralık mükafat, aşağı

daki kırk numara arasında l tak
sim edilmiştir. Her bilet' ~hibi 
beş yüz lira alacaktır: · , ı' . 

19273 31656 °L 17193: • ·2396 
3357 :' 2773 27~10 · 34932 

. 5087 . 12558 ·. : 8949 ~· ·6112 
6886 5125 ' 33891 -611 
8050 37582 23449.·· ı.9942 

22991 30566 10561 25628 
33328 14557 35376 32933 
38341 6845 11861 38102 
9005 16864 38672 12032 
7190 7328 25612 13277 
500 lira kazananlar: 

18705 26045 19491 16436 
11573 16792 33793 22695 
26617 15978 ' 1240 4231 
36091 1408 . 38283, 

150 lira kazana'nliır: 
6114 27769 11851 24245 " 
6704 1372 ~5167 i19 
8642 7971 3043 15513 

27289 15420 27895 32278 
22639 12251' 5296 1408 
33839 12298 30221 23312 
19295 28359 

Sonu 9 ımcn salıif edt1 

Muallak meseleleri~ halli için Roına
BerJin mihverini nazarı dikkate 

almak lilzımrqıŞ. 

İstanbu ' , 12 (Hususi) - HÜ· 
kiimet, dt!nİzyol'arı idaresinin 
yeni gemleri gelinceye kadar 
sah ı llerim zde yapılan nakliyat 
işlerinde müşkü latın önüne ge
çilmesi çın Pıreden vapur kira· 
lıyacaktır. Roma, 11 ( A.A.) - Stefani 

Ajansı bildiriyor: 
lnformazionne Diplomatica aia

ğıdaki notu neşretmiştir: 
Roma mesul mehafill İngiliz 

Başvekilinin Londra belediye 
reisinin tayininde söylediği nut· -= Mükafatlı 

- ' müsabaka 
"B· ' ır yangın.,, 

Beşinci müsabaka 
Geçen tene elektrik fabrikasında 

bir anza dolayııile karanlık kalan 

bir gece, eaat üçe doğru •••• ıoh· 
ğında böçülı: bir evden feryadlar du. 
yoldu, Bu feryadlai: üzerine pencere• 
lerine kof8n komıular, büyük ve üç 
katlı konağın üıt kat pencerelerinden 
alevler ve dumanlar çıktığını gördn. 
lerl ·Bu ev avukat , Bay NafiiQ idi. 

1
Hane 'ıaldnleri, komıolar birden· ao. 
kağa döldildü!er ve itfaiye de be. 
men yangın yerine yetifti. Sarf olıı· 
nan büyiik gayretlere rağmen yangın 
aoca~ eabahın yedia;ne doğra aöndü. 
riilebildi; ·a~ma, koca konaktan bir 
yığın enkazdan baoka bir oey kal· 
madı. ' 

- Sonu J inci sahifede --

ku tebarüz ettirmektedir. B~ 
İnehafil ~vvela Şurasını k{lydey,
l~mektedir: 

- Dünyanın hiç bir tarafında 
İngilter~de olduğu k~dar fazla 
beyanatta bulunulmaz. Denile
bilir ki hergün beyanatta bulu· 
nulur.' Bü beyanat her· zaman 
·yerinde değildir, hatta bazan 
ıarar dahi verebilir. 

· - Sanu 9 ucu sahifede -

Kudüste 
Yeniden bombalar· 

atıldı 
' Kudüs, 12 (Radyo) - Arab
l:ırın attıkları bombalardan ilci 
kişi ölmüş ve beş kişi yaralan
mıştır. Yaralananlardan iki kişi 
akşam üzeri hastanede ölmüştilr. 

Atatürk, dün Şark 
seyahatine çıktılar 

=- Btlyük Ş~f, Cizre şimendifer hattı temel 
atma merasimini şeref lendirecekler 

Ankara, 12 (Hoaotf) - Atatürk, refakatlerinde Ba,bakao 8. Celil 
Bayar, Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya, Nııfıa Vekili B. Ali Çetiokaya 

- ~e daha bası E!Yat oldukları baldo b~gün saat 18 · de ıark ıeyahatioe 
0

çıktılar. ... 
Bılyük Şef, iıtaayonda b.ar~retli te~a~üratla uğurlanmıılardır. 
Büyük Şefin, Ciae ıimendifcr hattının temelatma merasimini 

,erefleodir•cekleri ve bu münasebetle rnera11imin çok m utantaıı olacağa 
aöyleniyor. . . 

Ciaıre hattı, Tilrkiye·lrak doıtloğunun ik.tıeadi ıahada kuvvetle te· 
ubClrüne veıile tetkil edeceğinden, temelatma meraeimiod.~ hazır lıu
luomak bere alAbdar bir çok zevat dav"t edilmiotir. DJVetliler, husu
et trenle bu akf8m Diyarıbek.ire hareket ettilec. 



Tütü j E_ mek ve Zehia-
Nesne; zehi dir m~hr:kkaıc. Tıbbın meşhur nıkotini, Türk çocu

funun, Türk kızı m, Türk delikanlısı ve ihtiyarının, hazan omu
zomuza sırala içinde du arak, hazan da dizdize çnrdak altında 
türkü söyliyerek işledikleri bu matahta çıkar. Kaç yüz milyon in· 
sanın keyif ve itiyadı, hatta htiyacı, onlara bakıyor. Bu nesneye 
lüks te derler. Lüks müdür halbuki?. Aç karına bol bol yazarım, 
fakat s·g2ram tütmediği takdirde, kafam, bir manda arabası ağırlığı 
taşır, hem de çamura batmış bir araba ağırlığı .. 

Bu zehir olan nesne, bana nasıl ki ·menfi bir tesirle· bir ekmek 
kadar yakın geliyorsa, onu işliyenler için de ve bu memleket için 
a~ o kadar ekmekleşmiştir. Hatta ekmeğin ta kendisidir. Demek 
ki zehir, burada emsalsiz bir istıhale ile ekmek oluyor. Trpicı ni
kotinin, ba:ı:an ilaç oluşu gibi... Mesele, burada kalmak gerekti. 

Yani tütün istihsalinin normal seyri burada bitmeliydi. Fakat bu 
mesne, ekmek olup yüz binlerce vatandaşın iştihasını kabarttıktan 
sonra, piyasa oyunlarının kafa kemiklerini çatırdatan düzenbazlıkları 
ile gene zehir, hem de :zehirlerin zehiri haline gelince, ne ders niz?. 
Ç8hş, çapala, toprağı tırnakla, toprağaalınteri, para dök, :ı:ehiri 

ekmek yap ve sonra, karşına beş on kişi çıksın, onun ekmek kıs· 
liiını senden alsın, dayanılmaz zehrini sana bıraks nl. Bunda la· 
kırdıt ublihli: ve müsamaha caii midir? 

Orhan Rahmi Gökçe -
rezilya, Faşist olduğunu 

devletlere bildirdi 
Kahine, yeni rejime göre teşekkül et

mek Qzete istifasını verdi. 
Roma, 12 (Radyo) - ltalya 

matbuab, Brezilyanın faşist ol· 
masından dolayı sevinçli neşriyat 
yapmakta ve Brezilyanın, Roma
da imzalanan üçler muahedesine 
lttirak etmesi için resmen davet 
edileceğini kaydeylemektedir. 

Riyo dö Canero, 12(Radyo}
Brezilya hükumeti; Brezilyamn 
laarice olan borçlarının, şimdilik 
6denmemeai için bir emirname 

Detretmiftii'. 

Yeni ıekU idare, bütün vili· 
'9t1erce kabul ve tasdik edil· 
lllişttr. 

Bruil:ra orduaile dOJl.aA\11&$. 
laGkGmete sadakat göstermiştir. 

Nevyork, 12 (Radyo) - Bre
lflyaaın Faşist olması, Cenubi 
Amerika hükumetleri üzerinde 
tuir yapmaktan hali kalmıya· 

eakbr. 
Brezilyanın Londra sefiri; bu· 

sün netrettiği resmi bir tebliğde, 
Boifevik propagandasını berta
raf etmek için Brezilyanın Fa· 
lfatlii'i tercih etmeğe mecbur 
blclıtını bildirmiştir. 

Pariı gazeteleri; Brezilyanın 
faıist olmasından dolayı uzun 
makaleler yazmakta, bunun, ln
riltere ile Amerikaya karşı vu· 
nılmut bir darbe olduğunu kay· 
detmektedirler. 

Riyo dejınero, 12 (Radyo} -
Srezilya Hariciye Nazırı, bugün 
ecnebi scfirlerini nez:dine davet 
etmiı ve Brezilyanın, faşizm re· 
jimini kabul ettiğini bildirmiştir. 

Kabine, yeni rejime göre te
tekkül eylemek üzere bugün 
istifasını vermiştir. Yeni kabine, 
üçü müstesna olmak üzere yine 
eıki nazırlardan ibaret olacaktır. 

Lord Ha lif aks 
Edenden habersiz Ber

line mi gidiyordu? 
Londra, 12 (Radyo) - Lord 

Halifaks; General Göringin tertip 
ettiği avda hazır bulunmak iizere 
Berline gidecek ve bu meyanda 
Hitlerle de konuşacaktır. 

B. Eden; Halifaksın Berlin 
seyahatinden yeni haberdar edil
diği için, Brükselden avdetine 
kadar bu seyahatin tehirini 
istemiştir. 

Allalaı tanımıy,cınlar 
Londrada kongre akdede

migecekler 
Londra, 12 (Radyo} - Avam 

kamarası, bugün toplanmıştır. 
Dahiliye nazırı; Allahı tanımı· 

yanların Londrada bir kongre 
akdedib etmiyecekleri hakkında 
vukubulan suale cevab verirken, 
böyle bir kongre için kat'i bir 
şey olmadığını ve şayed bir 
teşebbüs vukubulursa hükumetçe 
müsaade edilmiyeceğini söyle· 
mi~tir. 

lrlonda gençleri 
Bir /ngiliz bagrağını·gaktılar 

Dublin, 12 (Radyo) - lrlan
da gençleri, dün yaptıkları taş
kınlıkları bugün de teJtrar etmiş
ler ve şehrin ortasında bir ln
giliz bayrağını indirerek yakmış
lardır. 

Romanya kabinesi 
Gene B. Tatarasko tara/ın

ddn teşkil edilecek 
Bükreş, 12 (Radyo) - Kral 

Karol fırka reisleri ile temas· 
larma bugün de devam eimiştir. 
Yeni kabir.eyi gene B. Tata
reskonuo teşkil edeceği, Jorj 
Burçyanın da kabipede ye~ ala· 

A~AOOJU 
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1 Şe ir da ı ı haberleri 
\ 1 

Şikayet kutuları Alma riyada f Utün satışı Ve 
Küçük memurlar 

ve iş sahipleri 
Hükumet konağı içinde muh· 

telif koridorlara konulan şikayet 
kutuları, her gün d&ire müdürü 
tarafından açılmakta ve şikayet 
mektubu bulunup bulunmadığına 
bakmaktadır. Vilayetçe ıhdas 
edilen bu şikayet kutularının 
memurların iş sahiplerine iyi 
muamelede bulanmalannda çok 
mühim tesiri olm Jştur. Zaten 
İzmirdeki resmi dairelerde çalı
şan memurlar arasında vazifosini 
müdrik olmıyanlar, halka zorluk 
gösterenler çok azdır. Sikayet 
kutularının bu gibi küçük me· 
murları da yola getireceği şÜp· 
hesi:ı:dir. 

Mühim bir şikayet 
Kilovat sarfiyatı fazla 

gösterilmiş .• 
Dün akşam idarehanemize ge· 

len ve Uzunyolda 19 numarada 
oturan B. Bekir Eroymak, Elc.k
trik Şirketinden şikayet etmiştir. 

Her ay evinde beş, altı kilo· 
vat elektr k sarfeden bu zat, bir 
ay evci şirket memurunun sar· 
fiyatı beş kilovat fazla tesbit 
ettiğini, bundan aboneman dai· 
resine şikayette bulununca fazla 
yazılan miktann bu aya mahsup 
edileceği cevabı verildiğini, fa
kat bu defa da kendisinden 230 
kuruş gibi yüksek bit ücret is
tenildiğini bildirmiştir. 

B. Bekir Etoymak, şirket me
murunun kendisini zarara sokan 
bu hareketinden şirkete şika· 
yette bulunduğu halde haksızlı-
1~ ortadan k•ldınlibadı ını. 

belki başkalarına da böyle mu· 

ameleler yapıldığını söylemiştir. 
Şikayeti kaydederken alakadar 
makamların da nazarıôikkatlerini 
celbediyoruz. 

üzüm fiatlerinde yükseliş., 
~~~~~~~~~~~~~ 

- Başı 1 inci sahifede -
Bir habere göre, Alman kon· 

trol dairesi, lzmır üzümleri için 
fasbit ettiği fiati yükseltmiştir. 
Bundan evel bu dairenin tesbit 
ettiği f ~t lzmir piyasasındaki 
satiş fiatlerinden çok noksandı. 
Alman fiat IControl dairesi, bu 
günkü vaziyetin :ı:arur~ini kabul 
ederek, üzüm idha i fiatıne yüz
de 10 zam yapmağı kabul et· 
miştir. 

Di~er mühim bir mesele de 
kliring anlaşmalarına göre ara
mızda kliring anlaşması mcvcud 
memleketlere yapılan üzüm ve 
incir satışlarında bankalarca tüc· 
cardan alınan üç ay vadeli 
bonoların müddetinin uzatılma· 
sıdır. 

Şimdiye kadar tüccardan üç 
ay vadeli bono alınıyordu. Yani; 
mahsul üç ayda ecnebi memle
ketlerde satılamadığı takdirde 
tüccardan paranın alınması li
zımdı. Hükumet; üç aylık bono 
müddetini de dokuz aya çılear· 
mak gıbi büyük: bir kolaylıtc 
göstermiştir. 

Diğer bir haber de şudur. 

Bankalar Alm11nyaya yapılan 
ihracatta incir için yüzde 8, 
üzüm için yüzde 12 üzerinden 
faiz alıyorlardı. Üzüme aiCI faiz 
yüzde 8 e indirilmiş ve bu karar, 
bütün bankaların muamelelerine 
teşmil edilmiştir. 

Bankaların y ptıklan muame· 

leleri Cumhuriyet Merkez ban
kası finanse edecekt" r. Hükumetin 
bu çok yerinde tedbirleri ile, 
bugünlr.rde üzüm fiatlerınde üç 
dört kuruşluk bir yükseliş ol· 
ması beklenmektedir. 

İhracatçıların toplaatısı: 
lzmirJeki ihracatçılar, dün 

öğleden sonra Türkofiste ve 
akşam üzerı vilayette vali mu· 
avini B. Cavid Ünverin reislıli 
altında toplanarak vaziyeti örüş· 
müşlerdir. 

Manisada 
Bağcılar bir toplantı 

yaptılar 
Ozum fiatleri çok dUşkUk 

Man sa (Hususi) - 'Son gün
lerde Manisadd üzüm s:ıt şı üze
rinde bir durgunluk vardır. Bu 
hal yüzde seks ·ni bağcı olan 
Man sal.lan endışeye düşür· 
müştur. 

Henüz mahsulü satam•yan ve 
borçlarını vererniyen bağc lar, 
Halkevi salonunda llbaı v • parti 
başkanı Lütfı K rdarın L ıışkan· 
lığı alt nda bir toplantı yapmış
lardır. 

Bu toplantıda günden güne 
düşen üzüm piyasasıntn bağc lar 
üzerınde bıraktı~ı tesirler törO· 
şülmüştür. 

Viıayet meı kezinin 936 sen es 
rekoltesı 26 b n ton raddesınde 
ve üzüm fıatleri vasa i olarak 
15 16 kurıışa satı'ırken, bust: e 

Satılan tülü 1ı2r reko.te 8 bin ton olduğu halde 
üzüın fıati günde 1 gu ıe düş· 

Dün öğleye kadar Ege tütün m,ckte ve QY. ıi .%aın nd bu da. 
mm a a ~ rı a ı yıl ma su- şük f ati er kar ısında da talt'p 
lündc:n satılan tütün miktarı 18 bulunmamaktadır. 
milyon kiloyu g çmiştır. Henüz Bunu ı için lnh sarla d ire i· 
müstahsil elinde satılm mış tü· nin m bay atta bulunm s te 

tün mik arı 17 milyon kilo tah- mennı ed imiş, hükii netçe de 
min ed lmektedir. bir tedbir a ınmas rıca edil-

Mudurnu/u katil Bıçak çekmek mişt r. 
Menemende yakalandı.. Menemenm Hıdır mahalles n- Yazı makinesi çfınmış 

Menemen zabıtası, sekiz sene de Mustafa oğlu Halil lbrahim, Menemenin U uc k kötü ihti-
evel Mudurnu kazasının Gölcük alacak meselesinden lbrahım yar ht-yetıne a i muhl r ık dai-
k.öyünde genç karısı Emmeyi oğlu Ali Yorga cıyı döğmiiş ve resindekı yazı m .kinesi çal n· 
öldüren ve şimdiye kadar t>le bıçak çekm ştir.. m Ştır. Hırsıi. ar ı or. 
geçem yen katil Mehmed oğlu Camiye giren hırsız Kadını ilövmuşl'er 
Akcanı Menemende yakalamağa Cumaovası nahiyes nde Yu· Torba ı ka as nda Karkuyu 
muvaffak olmuştur. Katil, jan· kan mahalledeki cam ye giren köyünde Usm:ııı k z, Nes h nı 
darına muhafazasında Mudurnu· hırsız tar fından uç kilım çalın- döven muhacır D mus ve nal-
ya gönderilecekt r. mıştır. Hırs z aranı or. öant Huşeyın \utulmtışlirdır. 
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incilinin arkada~ıniii oyunu 
incili çavuş, iyice ihtıyarlamış O Öa kabul etm·ş. lstanbula 

Padişahın emrile, kendisi çeki· varıp huzura çıkmışlar ve Padi· 
lince dalkavukluk yapıp hüküm· şah, lnciliye sormuş: 
darı eğlendirecek birini bulm•1ş. - Ne dilersin incili kuluml 
Yeni şaklaban, lnciliye demiş ki: incili boyriiınu Bükmüş: 

- Padişah ne verirse, yarı - Ôirirü afiyeti şahan~nizi .• 
yartyal Ben, saraya ancak bu - Canım, söyle .. 

- Verin on kese altın .. 
Ferman üzerine on kese altın 

verilmil ve ikt arkldaş taksım 
etmişler. 
Padişah, yeni şaklabana sormuı: 
- Sen ne istersin? 
- Evveli ömrü ifiyetiniz, ıa· 

kio de Janeiro, 12 (A.A,) -
Yeni kanunu esasi mucibince 
haı hususi ahval için öfüm ce
- yeniden tesis edilmiştir. cağı söylenmektedir. şartla :iC:lerim. - lk, mık.. L 

1 1
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- Anlamadım. 

Filime 
l • 

Filim• 
2 • 

değil... Senenin daha doğtttsu mevsidiin en güz~l 2 Fihtıini görmek üzere biltün İzmir halkı 

A Y Y A R E 1) E Toplana.ıaklardır •. 
Haftanın 

T 
Çarlık devrinin ihtişamını ... Kalltas halkının isyamHı .•• Şeyh Şamil vak'asmı musavver 

HACI rıfl U R A D Turİiçe Sözlzü 
1 • ı mıihte~em eser 

AY R l CA HANRI GARAT - LILIAN HARVEY tarafından temsil edilen Fransızca Sözlü 

ÇiFTE K U M R U L A R Ktıtıldıncıya kadar 
,, güldütq,cp komedi 

I 

r 1 a 1 z s ' tı 2 1 1 

ilaveten: CumhuZ~a~:J~amında Atatürk 
VE PARAMOlJNT 

Huzurubü~~ı?'apılan Resmigeçld. 
)OURNAL 

- Beş yüz değnek Padişahım. 
Pad işab gülmüş, etrafına bak· 

mış: 

- Allah, Allah çıldırmıı ol· 
masın. 

Herif ısrar etmiş, nihayet Pa
diıah; 

- Atın dayağı! 

Deyince herifi yatırmışlar; baş
lara şiar dövmeğe.. Değnekler 
250 yi bulunca herif kalkmış: 

- Durun -demiş- lhcili ile Diu· 
kjvelemb: vtM:ia. Aldığı pafala· 
rınyarısı ben.mdir, fakat daya· 
ğın yarısı da onun •• Vat.nn he
rifi aşağıya •• 

Fıkracı 

----· ·-· ---
Bu ayın sonuna doğrlJ 
Ankar~ ya gelecek .. 

Cenevrede çıkan "La Suisse. 
gazetes , it ya Harıcıye Nazırı
nın Ankaraya yap cağı seyahat 
hakkında ~u yaztyı neşretm· ştir: 

"Salahiyettar memoadcn öğre· 
n ldiğine göre, İtalya Hariciye 
Nazırı Kont Ciano lkinciteşrinin 
ortasile sonu arasında Ankarayı 
ziyaret edecektir. 

Söylend ğine göre, Yunan kra· 
lının istikb,:ıli hazırlıkları bu z • 
yar tın gecikmesine sebep ol· 
muştur. 

Umumiyetle zannolunuyor ki, 
Bulgarist..rn tarafından izhar edi· 
len yeni siyasi temnyüller ve 
Yun""! ~ralının ziyaretine tekad
düm eden Bulgar kralı Borisin 
it lyayı ziyareti, Balk n itilafının 
kuvvetlenmesine ve genişleme
sine yardım edecektir." 

Tah ihat bitti 
Deli 

Olduğu anlaşıldı 
lstan~ul. 12 (Husu ,j) - Dün 

Londrad ı yapılan merasim eı· 
nas nda ortaya fırlıyarak abuk 
sabuk söylen n adam hakkın· 
daki tahk kat sona ermiştir. 

Londra zabıtası un yaptığı 
tahk kat netıc s ne göre, ba 
adamın İsmi Panleyd r. Uzun 
mü ıdet londra hastanelerinde 
ka m·ş; bır ay ev 1 de yatmakta 
olduğtJ bir hastaneden firar et· 
etm ştır. Aklı ı<lan zor J var lır. 

Londra, ! 1 (A.A.J - Kral 
berab rinde Dük Dö Gloucester 
ve Dük Dö K·nt odu u h ide 
hu sah h Vhit hail makbere• 
res n e büyük harb m ktulleri· 
nf n hatıralarını tebcil ıçin ya
pılan merasımde hazır bulun· 
muş \.C iki dak kalık nan~•l 

üE ın u Ji:.;-r.::, n:-;;-;:;'"':l ~~·-.-··-

a b J ye çelen' koymuştur. 
Krıl bu dan so ııa Vhiteh il 

1 oyunda ile. lemış ve Mareşal 

H g n statusu önüne de bir 
ç 1 nı< koymuştur. 

Vh teha ldekı sükUtu adamın 
bir nı ı şu suretle haykırması 
ih i etm ştir. 

B Hin bunlar ri •adan başka 
b r y dr~.Jdlr. 

- Bu adamın etrafını derhal 
po is er a m ştır. 

Bu ad mım: 
- S z at'i !tıf t~ 

lay sırı z! 

D ye h yrardığı da işitilmiş•ir. 
Po ıs mem r arı bu ada ı• 

üznıne tı ar ve k ndısird 
u r l r. Bir po 1 

me n1 ıu 1 ı d t ı susturmi~ 
iç n d le: ağını k patmıştı . 8ıJ 

anda tfam kra a yirm m ·tre 
kadar mesafede buhınmakta ıdi· 
Ve oğruca hükümdara doğtd 
yürümek istlvortlu. 

Süktltbn sonra sükutu ihlil 
ed~n şatis poiisler getirirkeJI 
halk tehd d nidaları çıkarıyordd• 
Polis memurları halkın sükOtd 
ihlil eden tahsa karşı bir fena
lık yapmasıtia mani olmak içİJI 
kuvvet istimaline mecbur olmur 
lardır. 

Bir vııi'a 
Foça kazasının Ilıpmar k8yii~ 

den Menemenin Emirilem naili' 
yeıine gelen Veli otlu To~ 
Alinin atı, bir fabrika ön6n 
bailandıtı kazıktan bo1aııı11iff 
kac;mııttt. Hayvanın çaht\d•I' 
ıannedilmiııe de yapılan arıl' 
tırmada civardaki bir köyde d~~ 
lunmuş, sahibine teslim e 

1 

miştir. 

B. Tdhsin Uzer 
Üç ay >rle:tuhlg~t a/Jı .. itit' 
lstanbuı, 12 (Hususi) - Ot iıt 

cü umumi müfettiş Bay Ta .
5
et 

Uzere üç ay müddetle uıezunı)' 
verilmıştir. 
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ı 
d 
la 
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------------
lhtildlci ispanya,, bütı.iı~ petrol membaları-

nın imtivazını ita/yaya mı vereaek::' 
-----=-: .. .-

Paris, 12 (Radyo) - Umanite gazetesine göre, ltalya hükumeti 
General Franko namına iki torpito inşa etmektedir. Ayni gazete; 
ltalyanın ikişer torpil kovanını hamil olan zırhlı motörlerden bir 
donanma hazırlıyarak Mayorkaya ve ihtilalci İspanyan sair liman· 
larına göndermek üzere bulunduğunu yazıyor 

İtalya; bu ya .. dımlara mukabil ihtilalci ispanyada l. ·~ petrol 
~embalarmın imtiyazını kendi inhisarına alacakt 

!o g a mad
rini sakladılar 

~demi müdahale komitesi toplanıyor. Fran
ko, İngiliz gemilerini serbest bıraktı .• 

Londra, 12 (Radyo) - İspanya işlerine ademi müdahale komi· . 
~esi; gelecek Sah günü toplanacak ve cumhuriyetçi ispanya ilt) 
1htilalci lpanyadan gönüllüler meselesi hakkında verilecek cevap· 
~rı tetkik edecektir. 

Londra, 12 (Radyo) - ihtilalci ispanyanın, cumhuriyetçi ispanya 
lahillerini abluka ettiği hakkındaki haber burada intişar eder et
~~z. Barselonda bütün gıda maddeleri saklanmışhr. 

ihtilalci ispanya donanması, 39 gemiden ibarettir. Bunların on 
~okuzu, silahlanmış ticaret vapurlarıdır. Bu vapurlarda, 6 inçelik 
'Oplar vardır. 

Londra, 12 (Radyo) - General Franko, ihtilalci limanlarında 
llıevkuf bulunan İngiliz posta vapurlarının serbest bırakılmasını 

~ltlretmiştir. 

A ri a i e ticari 
seba mız etrafı 

•• una-
da 

Münasebatın genişletilmesi için bir heye
timiz yakında Vaşingtona gidecek 

Ankara, 12 (Hususi) - Amerika ile hükumetimiz arasındaki ti-
4n-mumı~ren gemşıetmeıc çı aı<::CTeaileceK olan yem ıcaret 
~nlaşması müzakerelerinde bulunmak üzere bir ı.icaret heyetimizin, 
~akında Vaşingtona gitmesi kuvvetle muhtemeldır •-·-az 
ilipin a 

1 -iki bi •• • 
eşy z 1 
• • bin ışı evs:ız ış 1".. 

Paris, 12 (Radyo) - Filipin adnlanndo mütlıi~ bir tufıın olwu~tur. J.o. 
adası, bu yüzden tamamen denecek derecede mahvolmuştur. 
FeJlket mıntakasından gelen hııberler, iki hin lırş yüz ki§inin öldfiğunü 

'tlli bin kişinin de evsiz kaldığını bildirmektekir. 
Zozar, milyonlııra baliğ olmııktadır. 

~oskovada tevkif at 
~~aris, 12 (Radyo) - Mosko· 
lilan bildiriliyor: 

~~oskova metrepolidi Serj ile 
~n metrepolidı Kiri lao, hü • 

\etçe yakalanarak Sibiryaya 
~~Ün edilmişlerdir. Bundan 
\ ka, Rusyanın Varşova ve An· 
, il sabık sefirleri de tevkif 

1ıtıişlerdir. 

Dünya siir 'at 
rekoru kırıldı .. 

Berlin, 12 (A.A.) - Alman 
tayyar ecisi Vurster saatte 61 O 
kilometre 021 katetmek suretile 
doğru hat üzerinde dünya sürat 
rekorunu kırmıştır. 

Beynelmilel hava federasyonu 
bu rekoru tasdik ~tmiştir. 

Tarzan: 

l " Diinden mabad -
{ı._ Bu sırada Nestorda bo· 

ada faal rol aldı: "- Esiri 
ıtıu-ı,, yalnız öldürmeden! Onu 
~~ Retiren cennete gidecektir!., 
ti. Vahşiler bu cennet vadi 
~ile gene saldırdılar. Bo-
( a Taızanın c ındeki sopa· 
't lnıasına k«dar devam etti. 

2 - Fakat bu aralık bıça
ğını çekmek kolayını buldu, 
yanındakileri berbaJ ed yordu. 
Maymun yarasının verdiği zafiyet 
ile tekrar yere düştü. Tarzan, 
bire karşı yüz i e mücadele edi· 
yordu, maymuna bakacak vakti 
yoktu . • 

3 - Vahşiler Tarzanı bir an 

Satıtre ı 

Tütünlerimiz! 
''Yeni Asır,, alıcıları mü a· 

Şanghay - Nankin faa ediyor, fakat.. 
yolu zaptedildi Neşrettiğimiz Vesikalara bak ı 

. . . . . . . . Müstahsilin ısbrabını belki ani 
Japonya, hır mılyon iki yftz hın klŞlllk Baştarafı 1 inci salıiJede Yeni A•ır, time nelerden Lııhsediyor? 

h• k 1 b l Amerikan kumpanyalarının planlı ve Neoriyatımızın iıabeıini göst~r· 
Jr UVVet lop 8m1Ş U UDUY0l9 birle~ik hareketleri için, elimizde mok için,. Turk çiftçiıinden Anado· 

Şanglıag sokaklarında ölülerlftoplanıgor. 
Şanghay, 12 (Radyo)- (Tan· ('" 

tao şehr. nin zaptcndan sonra 
ilerliyen Japon kıtaatı, (Najyang) 
kasabası u da işgal eylmişlerdir. 

Para 
Borsaların dünka 

Şanghay - Nanken yolu, Japon 
kıtaatı tarafından k 1smen zapto· 
lunmuştur. 

Japonların hazırlamakta olduk
ları taarruz, bugün, yarın başlı

yacaktır. 

Londra, 12 (Radyo) -Japon
yanın şimdiye kadar bir mıJyon 
200 bin kişilik bir kuvvet silaha 
çağırdım ve bu kuvvet , her ih· 
timale karşı hrızırlamakta oldu· 
ğunu Tokyo gazeteleri yazıyor. 

Şangh y. 12 (A.A.)-Çinliler 
'saat 2/30 da sabaha kars Van-

taionun tahliyesini ikmal etmiş

lerdir. On bin Çin askeri Fran
sız imtiyaz mmtakasına girmiştir. 

Şangbay, 12 (Radyo)- (Şan· 
tung) ve havalisine yağan yağmur 
yüzünden hasıl olan seylab ar, 
büyiik zararlar vermiştir. 

(Şantung) un beşde biri sular 
altındadlr. Bir milyon halk ev
siu, barksız bir haldedir. 

Türk-Rumen 
Ticaret muahedesi 

lstanbul, 12 (Hususi) - Türk· 
Rumen ticaret muahedesi müza-
keı eleri için Bükrcşe gidecek 
heyetimiz bugün şehrimize gel
miştir. Heyete İktısad Vekaleti 
müsteşarı B. Faik Kurdoğlu ri
yaset etmektedir. 

Heyet, bugün Ticaret odasında 
toplanan tüccarlarla gôrüşmüş, 
düşünceler;ni dinlemiştir. Yarın 
(bugün) Bükreşe hareket ede· 
cektir. 

için ,urganla sarmağa muvaffak 
oldular, Tarzanı bir ağaca bağ· 
lamak istediler ve bağladılar, 
vücudü yara içinde idi. 

Karşıda bir sandalye üzer.nde 
Nestor oturmuş idi. Tarzan: 
•- Beni öldürmezden evel şu za 
vallıhayvanın yaralarını sarmağa 

müsaade verl. Dedi. 

vaziyet .• 
Psris, 12 (Radyo) - Para 

Borsası, bugün büyük bir ka· 
rarsızlık içinde idı. 

Brezilyanın moratoryum ha· 
berleri, borsa mehafilinde de· 
derin akisler yapmıştır. 

Londra ve Nevyork para 
borsalarında da bariz bir te· 
reddüt kaydedilmiştir. 

Fraı •~ frangı, 8 santim da
ha düşmüştür .. 

et 
Tütün limited şirke. 
tinin serma.1esini iki 

milyona çıkardı 
Ankara, 12 (Hususi) - Ve· 

k ' ller heyeti, tütün mübayaatın
daki iştira kudretini fazlalaştır· 
mak için, Türk tütün limited 
şirketinin sermayesini iki milyon 
liraya çıkarmıştır. 

Sigar ta işleri 
İçin yeni bir kanun çıkıyor 

İstanbul, 13 (Hususi) - Hü
kumet, hayat veya mallarını 
s gorta ettirmiş olan şahısların 
hukukunu korumak üzere bir 
kanun hazırlamaktadır. 

Hazırlanan bu kanuna göre, 
sigorta şirketleri, kendilerinde 
sigortalı bulunanların bedeli 
kadar hükumete temınat göste
receklerdir. Mükerrer sigortada 
bu miktar bir misli teminat 
olarak gösterilecektir. 

13 

4 - Nestor bıyık altından 
gülerek: "- Müsaade ediyorum. 
Senin gibi bir adamın büyük 
kuvvetine şiddetle ihtiyacım var
dır.,, Nestorun bu cevabı Tar· 
zam hayret içinde bıraktı; böyle 
bir muamele ve söz beklemi· 
yordu; doğrusu. Ve bunun 
üzerine.. -Devam edecek-

delilimiz yoktur. E~cr bu iddialan luya gelmıı telgraf ve mektoblardan 
ortaya atanlar veeaike dayanarak ya· birer tanesinin k.lioesini de ne§re
zıyor ve konuıuyorlarsa derhal ken• diyoruz •. 
dilerile beraberiz. Çiftçilerimizi üç Memleket iktıeadiyatında ba§ka• 
beı sermayedarın keyfine eıir ede· lanna dikkat TE' baıiret taniyo et• 
meyiz. Faht ortada delil yok da, meği do onutmıyan Yeni Asır niha• 
mantık silsilesi ve piyasanın ıırn yet, eunu ıöylüyor: 
itibarile bu netice çıkarılıyorsa orta. "Eğer bir kusur varsa o da her 
da bir mantık ve görüt hııtaeı var ne ıek.ilde oluraa olsun, Alman alı• 
demektir. cılan harekele getirmemektir .. ,, 

Yanlıı bir görüele de memleketin Memleketin iktısadi §C?'ef ve ie-
omumi ik.ueadiyatı üzerinde rolleri tiklAli namına bu kadar sakat bir 
bulunan müeeeeselere uluorıa çatmak, fikrin nasıl ileri sürüldüğüne hayret 
onlan umumi efkarın husumetine ettik. Hatta bunun karşısında muztarip 
maruz bırakmak, ne memleketin men• bile olduk. Evel Te ahır bilmeliyiz ki, 
faatlerine ve ne de adaletin icablan· l"her ne ıekilde, her ne pahasına 
na uygun düeemez.,, olursa olsun,, kayıdlan altında açıla· 

Kendisine cevab vermit olmak cak ticari münasebetlerin, öyle bir 
için diyeceğiz .ki, Anadolu gazetesi, nuuıa6J, hem de öyle hazin bir ma• 
ne Türk ve ecnebi alıcııının, ne do nı111 vardu ki.. Hüldlmet elbette ted· 
tacirin düımaoıdır. Türk piyasaıında bir alacaktır. Hatta, Alman heyeti ile 
meıru ve mütekabil menfaat esasını anlaımak üzeredir bile.. Fakat bu; 
tutan her müeBSefeyo k.arıı, kanonla• Yeni Aınn istediği gibi körü körüne, 
nn temin ettiği masuniyet• ilaveten baık.a tedbir bulmaktan aciz gösteren 
biz de hürmetkarız. Batta Yeni Asır• bir telif ve haleti ruhiye içinde de• 
dan fazla hürmetkar .. Aneak bu de· ğil, icabında tülünü müstahsilden sa• 
melı:, piyasada bu gazetenin lı:nnya• tın alıp yakacak: kadar ardım, önünü 
madığı ve kanamak istemediği me• düıünen bir kavrayııla vukubulacak0 

eeleler karıısında el bağlayıb ıiik.tlt tır.. Bizim ticarette prenıibimiz, kar• 
etmek demek değildir. oılıklı menfaattir, atıaadi istiklıilimi· 

Alıcıya karşı husumet uyandıra• zi esaa tutmaktır, her tarafa satmak· 
bileceğimizi iddia edenlere, zaman tıl', nihayet hiç bir taviz. vermemek• 
zaman bir çok meselelerde kimlere tir. (.;örülüyor ki, Yeni Asır bu 
karoı husumet uyandırmak iıtedikle· vadide bile vazi)eti kavramı§ değildir. 
rini batırlatmağı faydalı buluruz. Gölge etmesin, baeka ih on isı .. 
Kaldı ki, bizim yazımız yalnız eatııın miyoroz. 

ANADOLU değil, istihsalin içyüzüne aid çok 
mühim bir DUlkale idi. 

Yeni Aur, Tdrk müetahailini ta• 
nımaz; bu doğrudur. Onun ıetırabını 

bilmez, o da doğrudur. Tütün naııl 

dikilir, nasıl kaldırılır, kaç elden, ne 
ıuretlo eatılır, bunu da bilmez ve 
bu kafi det;ilmiı gibi, bizim, böyle 
mühim bir mevzu üzerinde •tetkik 
yaparak· oehirler dolaearak, piyasayı 
dinliyerek ele aldığımız bir mevzuda, 
müetabsil aleyhine, alıcı kumpanya• 
ları, müdafaaya kalkar. Ô.zürü kaba· 
halinden büyük, diye, olsa olsa buna 
derler. 

Yeni Aeınn, bu satırlan arasında: 
- Eğer vesoik.e dayanarak: ko· 

nueuyorlarea derhal kendileri ile 
beraberiz. 

Deyiıine hayret ettiğimizi de 
ıöylemeden geçemiyeceğiz. Hayır, biz 
böyle beraberliği kat'iyyen kabul 
etmiyoruz. Alu üstünü tutmıyan fi. 
kirlerle alıcıları müdafaa etmek ve 
müstahsilin hııklanoı korumuı bir 
gazeteye ooıuz vurmak istiyenler Li· 
zimle beraber yürüyemez. Vesaikleri· 
mi:ıi de saJ.ece, kendi iddiamı:ıı te• 
yid için kullanacağız. 

ı - Arkadaşımız Orhan Rahmi 
Gökçe 'fireye gitmiotir, Taziyeti gör· 
müştür. 

2 - Arkadaşımız .Mahmud Re· 
oııd, l\lağla, Bodrum ve hnalisini 
gezmiştir. 

3 - Der taraftan 1zmire gelen 
tütüncülerle temas edilmiştir. 

4 - Turgudbdaki müıtahail, ge• 
ce vakti muhabirimizin evine koş· 
muştur. 

5 - Seydiköy ve Bocadan ida. 
rehanemize çiftçiler gelib derdlerini 
anlatmıolardır ve kendileri tarafımız· 
dan, 1'ürkofiee gönderilmiotir. 

Bütün bunlar, aatıpn ve alıcılar 
arasındaki anlaımanın tevlid ettiği 

vaziyetin ifadeleridir. 
Diyoruz ve dedik ki: 
- Fiatler, anlaoma yapılarak, 

makul ıeviyeden aşağı rakamlarla 
açılmııtır. İşte Gdvurköy.. Burada 90 
kuruşa fiat açıldığı hiç de vaki de· 
ğildir. İlk açılıo 100-HO kuruı olur· 
du. Bu ıene ise 90 kuruştur. 

Bir hamlede mevcud mahıulün 

mühim bir kısmının aatılmaaı ayrı, 

bu mesele de ayrıdır. Evet, aatıJmı§• 

tır, fakat kaç kuruştan? Ve kimlerin 
tütünü alıumııtır? 
Ya çok iyi mahsuller veyahud mu· 

tavas11t, zengin ve kumpanyaya men. 
ıuh imanlann tütünleri! .. 

Tütün iıtibaali, .k.at kat teıkil 
edilmiş bir perde oyunudur. Kum. 
panyalar hesabına, fakat oahışlar na. 
u.ıına yapılmıa zer'iyat bile Tardır. 

B. Delbos 
Hükümet Ankaraya 
geleceğindea haberdar 

değildir 
Ankara, 12 (Hususi) - Fran· 

sız Hariciye Nazırı B. Delbosun 
merkezi Avrupada yapacağı se· 
yahatten sonra Ankaraya da 
geleceği hakkındaki haberin ne 
dereceye kadar doğru olduğunu, 
Hariciye Vekaleti nmumi katip 
vekili B. Neb lden sordum. B. 
Nebil: 

- Hariciye Vekaleti, böyle 
bir seyahatten henüz haberdar 
edilmiş değildir. 

Dedi. 

Hakimler arasında 
Bn. Atiye İzmir icra memur

luğunana tayin edildi 
Ankara, 12 (Hususi) - Ay· 

dm sulh hakimi B. Muhiddin ile 
lstanbul sulh hakimi B. Şevkinin 
becayişleri takarrür etmiştir. 

Hakim namzetlerinden Bn. 
Atiye de, lzmir icra memurluğu· 
na tayin edilmiştir. 

Bir katilin idamı 
istendi 

İstanbul, 12 (Hususi) Fa· 
tihte karısile birlik olub, müte
kaid Osman Nuriyi öldüren Ali 
Reccb ismindeki genc:n Ağır· 
cezada devam eden muhakemesi 
neticelenmiştir. Müddeiumumi, 
Ali Recebin idamını istemiştir. 

Polonya ordusunda 
Rütbe sahibi Yahudileri 

istemiyorlar 
Varşova. 12 (Radyo) - Po

lonya ordusunda rütbe sahibi 
Yahudilerin; istifaya icbar edil-
meleri için Polonyada ciddi bir 
cereyan başlamıştır. 

Romanya kabinesi 
Mihalaki tarafından teşkil 

edilecek .• 
Bükreş, 12 ( Radyo) - Kral 

Karol, Çiftçi parf si lideri Bay 
Mihalaki ile konuşmuş ve ken· 
disini yeni kabineyi teşkile me· 
mur etmiştir. 
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Unutkan şahidin 
ifadesi 

Bı·r b ·.r tl ·' Soyadını, evının nu-yo azın maro-e erı.. .h · t 

ülkadriye ~~kiminin.oğl~nu .k~hah .ettiler. Bu-Karşıyakah Bn. Pembenin ~aa;~:;; u:eutu:~rc;::i~. 
nu muteakıb P!!~!_! etını yedıler. evini soymuş .. 

Odunlar çıtırdıyor, ateş ta· Ya VUZ bağırdı: vuz Selim ve padişah, onun 
zeleniyor, ilk evel şişe geçiril- maksadını on1amışlardı. Tatbik Bn 
miş olan çocuk artık kızarmış Vahşet! ettiği tehdid ve ölüm siyasetini • 

Pembe, lıen hu adamdan 
şüphe ediyordum, diyor .• 

zaten 
bir kuzu kebabı halini alıyordu. bite meşru bir intıkarn ve din 
Yenisi de merasim'e ve kah· • ·• perdesi arkasında saklıyan Şah, 
kahalar arasında ay.ıi şekilde 8u hat ek et İsi am- er, geç Osmanlı hükumeti ile 
ateşe uzatılırken babaları gör· ) .., k de çarpışacaktı. 
müştü. Fakat ne yapabilrdi? ıga ya iŞi r mı? Şah İsmail; Ak koyunlu hüku· 
Son bir hamle, son haykırış metini devirdiği tarihtenberi zu-

Yazan: M. Ayhtın 
bir saniye sonra gözleri dönmüş, _ 

14 
_ lüm yapıyordu. Şahın tahta geç· 

ağızları pis bir şarap salyasıle tiği Tebriz şehrinde de bin· 
sulanmış bir sürü sarhoş onu da yor. Kendi taraftarlarının Irana lerce lslam alimi feci bir şe· 
yakaladılar. Bir nefer bağırdı: geçmeleri için zemin hazmıyor. kilde öldürülmüşlerdi. Hiddetini 

- Kazığa geçirelim! Padişah Beyazıd Yahya pa- yenemiyen Şah, onları da öldür· 
- Hay, hay.. Yaşasın Şah, §aya ileri, geri h ç bir dükten sonra cesedlerini ateş 

kahrolsun Zülkadr~ye bakimi.. bareket emri vermedi. Gerçi o yığınlarının üstüne fırlatmıştı. 
Facianın son kısmı cereyan da bu hadiseden sinirlenmiş ve Bu ıleri şahsiyetlerin kaffesi Sün· 

ediyordu. Onu da artık gözyaş· tf udaklannı nefretle bükerek: ni idiler. 

ları, feryadlar arasında kazığa - Bir devlet sahibine yakı~· Hatta şahın tahta geçmesi mü· 
geçirmişlerdi. Bu biçare, kömür maz, bu adam çok ileriye gıdiyor! nasebetile Beyaz d kendısini teb-
baline gelmiş odunların üstüne Demişti. Fakat işte bununla rik için bir elçı gö ıdermi,ti. Bu 
uzatılırken son nefesini veri· iktifa etti. elçi Tebriz şehrine girdiği vakit 
yordu. Neferler bir halka teşkil Beri tarafta şehıade Yavuz hayretten dona kalmıştı. Burada 
etmişler, e~leniyorlardı. Şarap Selim ise Trabton hududundan adeta büyük bir mezbaha ku-
kaseleri elden ele dolaşıyor, şahın ü kesine hücum için seri rulmuştu. Şahın askerleri Akko· 
şaha dua, düşmana lanetler bir hazırlık yapıyordu. yunlu, Karakoyunlu kabilelerin-
ediliyordu. Bu kızıl ve kanlı Şah 1smail, elde ettiği zaferi den ve şahın di~er düşmanla· 
içki aleminden beş dakika ıonra geniş bir ist•la ile neticelend.r· rından topladıkları sürülerle in· 
bir sarhoşun şu teklif duyuldu: mel'e kalkmıştı. Nasıl 0 158 etra· sanları bağlıyor, diri, diri ateşe 

- Karnı acıkan yok mu? fında bulunan beylik ve hükO.m· fırlatıyorlardı. Yani, şahın Zül· 
- Hepimizin de aç... darlıkların kendisine kolay, ko· kadriye hakiminin oğluna ve to· 
- Kebablar tam renginde. lay mukavemet edemiyeceklerini runlarına yapmış olduğu işkence 

hazırlanın bakalım. biliyordu. Şahın bu yeni hare· onun yeni bir adeti değildi. Nı· 
Bir kahkaha tufanı yükseldi. keti, maksadının ıadece bir in- tekim şah o havaliyi çiğneyib 

Bu ne yaman, ne nefis (1) bu- tikam olmadı!mı artık aç ta çı· geçtikten sohra da zulmüne nı· 
luştu?. karmıştı. hayet vermemişti. 

- Yaşasın şahl. 1 1 - Sonu t1ar -ımail Safevi ran ve civarın-
Bu kebablar ateşten indirildi, da ilk defa ecdadının intikamı- (*) "Tacüttevatih,, ile Çolak 

palalar sıyrıldı; vahşi bir sav· nı a:almak i~in kalkışmıştı. Fakat zade Sadeddin, Ahmed Rasimin 
letle üç vücud iri lokmalara ay· elde ettiği muvaffakıyet yavaş, Osman ı tarihleri ve "Haberi 
rıldı ve gırtlaklarla mideler fa- yavaş başka bir gayeye, bütün sahih" den alınmıştlr. Lütfi pa· 

Dün Sulhceza mnhkernele in· 
de görülen davalardan en teres m 
bulduğumuz bir hadisenin du
ruşma sııfhasını yazıyoruz: 

Kadri oğlu Cemal adında bir 
kundura boyacısı, yıllardanberı 
Karşıyakada mahalle aralarında 
dolaşıyor ve kendısini iyi tanıt· 
tığı için, herkes te buna itimad 
ediyor. Hatta mahallelı arasında 
bu boyacı lehinde: 

- Allah iç n, namuslu adaml 
Diyenler de bulunuyor. Fakat 

kazın ayağı h ç te öyle değilmiş. 
Bn. Pembe, oğlll iıe birlikte 

evden çıktığı zaman, bermutad 
boyacı ile karşılaşmış, fakat bo· 
yacının vaziyetini pek beğenme
mekle beraber komşusuna git
miştir. 

Bayan Pembenin oğlu, acıktığı 
için validesinden evin anahtarını 
istemiş ve kapıyı açtığı zaman, 
boyacı Cemalih çevik bir vazi
yetle ıç kapıdan bahçeye ve 
bahçeden de sokağa kaçtığını 
görmüştür. 

Bayan Pembe de eve gelmiş 
ve evinin iğneden ipliğe kadar 
karıştırıldığını görmüştür. Evvela 
konsolun götünden yüz lira kıy
metinde elması, mekik bir yüzük, 
nakit paralar, iş bankası kum· 
barasmın kırılmak suretile için
deki mevcudlerin yerinde yeller 
estiğini görünce hayretten dona· 

Hırsız Cemal; konsol içindeki 
çamaşırları, sandıklardaki bütün 
eşyaları odanın içine tepe gibi 
yığmış, fakat bunlardan hiç bir 
şey almadığı veya almağ'a vakıt 
bulamadığı anlaşılmıştır. Şu hale 
göre, Cemalin maksadı, nakit 
ve mücevherat aramak ve almak 
fikrine matuftur. 

Dün mahkemeye gelen Bayan 
Pembe hadıseyi şu suretle an
latm ştır: 

- Eve g eld ğım znman şaşınp 
kalmıştım.. Zaten bu adamın 
hali lden tavrından pek de emin 
değildım.. işin tuhafı, ben zabı
taya haber ver p de memurların 
evde tahkikat yaptıkları sırada 

bu herifin kapımız n karşısındaki 

bir ecnebi Madamın evinin önüne 
gelmesi ve; 

- Vah, vah, vah.. Ne yazık. 
Hay kör olası.. Kim yaptıysa 

Allahından bulsun!.. 
Diye kısmen alay, kısmen de 

bu hadisede a 'a adar olmadığını 
gösteren bir rol oynamasıdır. 

Hulasa; suçlu Cemalin itimat 
hissi vererek perde altında yeme· 
diği nane kalmamış ır .. 

Dün Bayan Pembeniu on bir 
yaşındaki oğlu dinlenmiş ve ha· 
diseyi olduğu gibi anlatmıştır .. 

Suçlu Cemalin şiddetle aran
masına ve zorla mahkemeye ge· 
tirilmesine ve şahitlerin celple

aliyete geçti. Ordugah efıadı ıiiler ve bütün Anadoluyu tamil ıanan"Tevaribi ali Osmani,.ai yat-

insan eti yiyordu. Tarihin kor· büyük bir hükumet kurmak, Os· nız Zülkadriye hakimın in ir v ı b • 
kunç bir cilvesi olarak Zülkad· manlı devletini deviımek emeli- oğlunun esaretinden diğerlerinin ogaz ıyan 1 ev U ır 
riye hakiminin oğlu ile torunları ne kadar götürmüştü. Fakat bu şehadetinden bahseder, esirle-

kalmıştır. rıne karar verilmiştir. 

Şii neferlerinin midelerine git· hareketler barbarca, çok insaf· rin ateşte kebab edılip yen ldiği, kaç kulübe soymuş 
mişti. Bu bir tarihi hakikattir.(*) sızca bir yoldan başlamıştı. Ya· yukarıdaki tarihlrrde yazılıdır. -------------

Şah lsm~l: I~~~~~~~~~~~~~~~, Bir dükkAnda teş~ir edilen kili~, ta~ 
- Tekmili. Sagv lık bahisleri 
Haberini alınca ne güldü, ne dokuz kişi tarafından alınıp, satılmış! de cevap verdi. Sedirine boylu .._ _____ .._...._....,.._ ... _"""""'_...,.iıiiiıiiıı....,İllİllill--İIİIİll----

boyunca uzandı ve gözlerini ka· Kabızlık ve kabızlıkla savaş 
padı. Muzaffer olmuştu. Fakat ••• 

• • • 
Şahın ve askerinin bu hare-

keti çarçabuk şüyu bulmuştu. 
Ankara hududunda tetikte silah 

gibi duran kumandan Yahya paşa 
hemen lstanbula haber gönderdi: 

- Zülkadriye bakimi kaçtı. 
Oğlu ve torunları yakalandılar, 
ateşte kebab edildiler. Bir em· 
riniz var mı? 

Ayni biberi Trabzon valisi 
Yavuz Selim de işitmişti. Şeb· 
zade yerinden fitladı: 

- Ne vahşet?. idam etmek 
bir haktır, mazur görülebilir. 
Fakat böyle hunharca bir hare
ket islamiyete yakışır mı? 

- Şah f smail şark vilayetle· 
rinde Şıilik propagandası yapı· 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

Sııbib ve Baımuharrlri 
Hagdar Rüşdü ÔKTEM 

Umumi oepiyal ve yaaı itleri maaa. 
iil! Hameli Niühet ÇANÇAR -iDAREHANESi 
İzmir ikinci Beyler ıolta~ 
C. Halk :ı>ariiri bin•sı içinde 

Telgraf: lzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 - Poııa kutusu: •os 

Ab()ne şeraiti 

Yıllığı 1400; aiti aylığı 800, tj 
•>h&t 600 .luıruttuı 

Yabancı memleketler içfo senelik 
abone ücreti 27 liradır 

ANADOLU MATBAASI1 DA--
1.J ASILl\H~TIR 

Yazan: Dr. M. Şevki UGUR 
Bir çok hastalıklarda mülMm Kabızlık; insanın vaktinden 

roller oynıyan kabızlık yekna· evel ihtiyarlamas nda en mühim 
zarda pek basit bir rahatsızlık ve büyük bir faktör sayılabilir. 

addediliyor. Halbuki kabızlık in- - Sonu var -
hanların hayatını, sağlığını ke· 
miren müthiş bir zehir gibidir. 
Bir taraftan barsaklarda yaralar 
açılmasına ve bu yaralardan gi
ren mikroplarla hayatı tehdid 
eden hastalıkların doğmasına 

sebep olur. idrar yolları hasta· 
lıkları, müzmin apandisit kara· 
ciğer vazıfes"nde bozukluklar, 
kanser gibi vücudde ö!üm ka· 
aırgaları koparan hastalıklara 
yol açar. 

Kabızlık bununla du kalmaz, 
barsaktaki maddenin fazla kal
ması dolayısile barsaktan emi
len zehirler vücudde büyük 
reaksiyonlar husule getirir. Bil· 
hassa kan damarlarının bozul
masına, kalbin yorulmasına ae-
beb olduğU gibi, asabi cilmle· 
sinin iğtida. temessill, ıtrah ve 
aparelerinde hastalıklar fevlid 
eder. Hayatm nazım addettiği· 
miz iç ifraz guddelerinin vazife
sini tatyir eder ve hastalandınt. 

Kabızlık; dimağ üzerinde yap· 
tı~ı müthiş tesirlerle baş ağn· 
ları, baş dönm~leri ve ruhi bo
zukluklar gibi insanı sarsan ve 
yıpratan marazi hallerin vukuuna 
en oüyük bir sebep teşkil eder. 
Bununla beraber insanın zevk 
ve şetaretini altüst eder, işti· 
hasızlık ietirir, yoraunluk verir. 

Cinayet davası 
Cumaovası nasiyesinde Değir· 

menci Abdullahı öldürmekle maz
nun Halil lbrahimin muhakeme
sine dün şehrim z Ağırceza mah-
kemesinde devam edilmiştir. Bu 
celsede maktul veresesinin vekili, 
hadisede trtüdaf aa vaziyeti bu· 
lutımadığ'ını söylemiş, cinayetin 
iôdia edildıği gibi Halil lbrahi
min tütün tarlası içinde değil, 
bu tar laya 600 metre uzakta 
ika olunduğunu söylemiş ve bu 
yerde ke,if yapılmasını, hadise 
şahitlerinın de orada bulundu
rularak ifadelerine müracaat 
olunmasını istemiştir. Mahkemece 
-masraf iki tarafa ait olmak 
üzere· keşfin yapılmasına karar 
verilmiştir. 

( Sinemalarda ) 
Bug~n: 

Tayyarede: 
Hacı Mul-at 
Elhamrada: 
Buf•lobil 
LAiede: 
B. Çetin-Denizaltı Ejderi

Türkçe sözlü Alibaba 
Karşıyaka SOmerde: 
Tatlı beli 

Dün ikinci Sulhceza mahke
mesinde yılan hikayesine benzi· 
yen mühim bir hırsızlık davası· 
nm duruŞması yapılmıştır. İlk 
önce haber verelim ki, bu vak'a
nın kahramanı, sayısız sabıkalı 

Boğazlıyanlı Fettah oğlu Mev
ludd ür. 

Okunan kağıdlardan öğrendi
~imize göre suçlu Mevlud, bun· 
dan bir müddet evel Mersinli 
taraflarında dolaşarak gözüne 
kestirdiği bir bağ kulesinin içine 
girmiş kıymetli bir çok eşyalar 
aşırdıktan sonra çekil•b gitmiş. 

Bundan sonra Mevludü Bor· 
nova ve Bayraklı taraflarında 

görüyoruz; buralarda da Ali, 
Ahmed ve Süleymanın kulele
rine girerek kilim, seccade ve 
elbiseler aşırmıştır. 

Hane ve kule sahipleri vazi· 
yetten haberdar oldukça badi· 
seyi zabıtaya bildirmişler, Mev
lud aranmış ise de bulunama
mıştır. Aradan epey müddet 
geçtikten sonra, mağdurlardan 
Ali oğlu Ahmed; bir gün yeni 
bitpazarından geçerken, çalı
nan eşyalarından bir kilimin, 
silahçı Hilminin dükkanında 
feşlıir edilmekte olduğunu gör· 
müş ve B. Hilmiye nereden 
aldığını sorduğu zaman müsbet 
bir cevab alamamış. Fakat B. 
Ahmed zabıta memurlarına me
seleyi anlatıp eabıta da hadi· 
ıeye el atınca silahçı Hilmi de: 

- Ben bu kilimi Şarkışlalı 
Ahmedden aldıml demiştir .• 

Bu aurotle ipin ucu bulundu· 

ğunu zannetmek bir az safdili k 
olacaktır. Çünkü Şarkışlalı Ah
med de bulunduğu zaman, bu 
kilimi Sıvaslı Ahmedden, Ah
med yakalandığı zaman da, Kar
şıyakada Velıd adında bir adam
dan aldıklarım söyleıniş(er Jir. 
Velid bulunmadığı ıçın ışın 
esasını anlamak yani kılimi ça
lan adamı bulmak zorlaşmıştır. 

Aradan gene bir müddet geç
miş, Velid bulunarak kilimi ne· 
reden aldığı sorulmuş, bu da 
Tepecikte Kel Sakiden aldığını 
söylemiş, bu adam da buluna
rak kilimi Boğazlıyanlı Mevlud· 
den aldığını ifade etmiştir. 

Zabıta Mevludü de yakalamış 
ve isticvap ettiği zaman, bülbül 
gibi her şeyi ıtiraf etmiştir. İşte 
bundan sonra tahkikat başlamış· 

tır. Bu hadisenin esas suçlusu 
Boğazlıyanh Mevlud, silahçı Ah-

med Hilmi ve lbrahim oğlu 
Mevlud dür. 

Dün bu yılan hikayesine ben
ziyen davanın duruşmasına baş· 
landı. Suçlulardan Mevliidün 
bir başka hadiseden dolayı ce
zaevinde bulunduğu anlaşıldı
ğından, celb ve sorgu yapılmak 
üzere duruşmanın başka bir gü· 
ne taliki kararlaştırıldı. 

1 Nöbetçi eczahaneler 1 

Bu gece 
Başdurakta Sıhhat, Karanti

nada Eşref, Kemerde Kamer, 
Eşrefpaşada Eşrefpaşa eczaha
neleri nöbetçi eczahanelerdir. 

Dün ikinci Sulhceza mahke· 
mesinde cereyan eden bir döv
me davasının duruşması sırasın· 
da mahkeme huzuruna celbedi· 
len on altı yaşında bir şahide 
bakim Naci Erel sordu: 

-Soyadınız? 

Şahid Bayan Fatma soyadının 
ne olduğunu unutmuş olacak ki, 
cevap veremedi. Ve koridora 
çıkarak, orada beklemekte olan 
hemşitesinden soyad arının ne 
ölduğunu öğrendi ve tekrar sa· 
löna girerek: 

- Yengeç! 

Dedi. Hak m: 

- Yengeç mi, daha münasib 
bir soyadı bulamadınız mı? 

- Bu yengeç, sızin bildiği· 
niz dört ayaklı yengeçlerden de· 
~ildir! 

- Ya nedir? 

- Hani yen de geç.. Daha 
doğrusu mağlub et de geç de• 
mektir. 

- Onu herkes zor anlar? 
- Evınizin numarası? 
- 12 
- 12mi? 
- H8y•r, 102 
- Sen soyadım ve oturdtJ" 

ğun evin namaras nı hat rlıyamı• 
yorsun, ya altı ay evel vukubu• 
an bit hadıseyi nasıl hatırlıya• 
caksm? 

- Biz böyle şcxlere alıf 
madıkl. 

Bundan sonra şahidler n şeha' 
detine ıiıüracaat edıld . Bayaıı 

Fatma hangı gün bahçelerin• 
gıttiğini de unuduverdi ve adeoJ 
malumat beyan etti. Bır ker.arl 
çekılJi 
B":,,.~:-'.-:-m-a=m~ıı~r,--.-m_a"."'.h!'-k~c'-"m~ea-4--.e 

Memuriyet vazif si i suıistiro8~ 
den maznun Nafıa eskı fen b9' 
memuru B. Hüseyin Hilmioi• 
muhakemes ne dün şehrimiz A~ 
ceza mahkemesınde d vam edi 
miştir. Şahit sıf.ıtıle dinlen 
Nafıa mühendisi B. AbduIIB 
demiştir ki: 

- Ben, B. H seyin HılmirJ 
bağ ve bahçesinde ça ışmadı 
Hüseyin R za adında biri ba 
maznunun aleyhinde şahitlik 
mekliğim teklif .nde bulundu, b 
kabul etmedim 

Süleyman adınd bir şahit 
memişti, onun celbi çin mtJ 
keme başka bir gürıe bırak• 
.. mll!İilll!'im:ml .. llDflillllg)la,,I .. ~' 

HaJkevi el 
lılliıııiıılliiıiıılliiıııllliııı ... llıtil:Eıı.ıli.lim-

1 - Kayıtları Halkevi 
fından yap lan mandolin it 
ları, pazar günü saat 10 
derslere başlıyncaktır. ı<s 
olanların gelmeleri. 

2 - Bugün saat 15 de 
kevi Temsil komitesinin haftl 
toplantısı vardır. 

Muğla 
Muğla Halkevi tarafında çı 

rılmakta olan "Muğla" mec~ 
sının 8 inci sayısı int şar etı1'1' 

i 
a 

ti 



Ya.zan: Aleksandr Düma 

Mükakatlı 
müsabaka 

UB• , tr yangın.,, 
- Başı 1 inci sahifede -

Bina sahibi Bay Nafie tel~· 

fonla kazadan haber verildi. B. 
Nafi o gün tesadüf eseri olarak 
Urlada bulunuyordu. Kaza yeri· 
ne de gelmeğe muvaffak o1ama· 
dı; çünkü me , bul bir adam ta· 
rafından yaralanmış yatakta idı. 

Maamafıh yarası hafif idi. Bu 
taarruzun sebebi de meçhul idi: 

mizde 
ler 

-14 
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Dar tan yan, cevap vermiyerek başını önüne iğmişti; şimdi 
üniformasını giyebilmek arzusunu daha ziyade artıyordu 

M. dö Trevil tarafından veri· 
len bir işaret üzerine Dartan· 
yandan başka her kes odadan 
çekilmiş ve o ise çağırılm:ş bu
lunduğunu düşünerek, Gaskon
yalılara mahsus bir itaatla, ye· 
rinde durmuştu. 

Her kes gittikten sonra ka· 
pıyı kapayan M. dö Trevil, ge· 
riye dönünce delikanlı ile yalnız 
kalmış bulunduğunu gördü. He
nüz olup biten heyecanlı vak'a 
fikrinin muvazenesini bir dere· 
ceye kadar ihlal eylemişti. Dı· 
şarıya çıkmak istemiyen ziyaret· 
çisine ne isteciğini sordu. 

Bunun üzerine Dartanyan, tek· 
rar ismini söyledi ve olup biten 
şeylerden dağılmış olan fikrini 
toplıyan M. dö Trevil, artık ken· 
dine gelmişti. 

- Affedersin. 
Diye gülümsi yerek söze baş· 

ladı: 
- Affedersin, benim aziz va

tandaşım, ben sizi büsbütün 
unutmuştum. Ne istiyorsunuz! 
Bir kumandan, adi bir aile rei· 
sinin mesuliyetinin çok fevkinde 
bir mesuliyet taşıyan bir aile 
babasından başka bir şey de
ğildir. Askerler benim büyük 
oğullarımdır; fakat, kraldan ve 
hususile kardinalden almış bu· 
lunduğum emirlerin infazı da 
elzemdir. 

Dartanyan kendisini gülümse
mekten menedemem şti. Onun 
bu gülüşünü gören M. dö Tre· 
vil, karşısındakinin ahmak bir 
C0 k nlm,dıliıru lArJcattiı'Ji icin 
hemen bahsi değiştirerek mak
sada girişti: 

- Babanıza çok hürmetim 
vardır. 

Dedi. 
- Oğluna ne hizmette bulu· 

nabilirim? Çabuk söyleyiniz; 
çünkü vaktim çok kıymetlidir. 

- Efendim. 
Dedi. 

)erimizin hepsi pek zengince 
değildir ve eyaletten çıktığ m 
zamandanberi bu hususta bir 
değişiklik hasıl olmuş bulundu· 
ğuna inanmaklığıma da bir se· 
beb göremiyorum. S zin de çok 
bir para ile gdmiş bulunduğu· 

nuzu ümit etmem. 
Dartanyan kimseden sadaka 

istemeğe gelmediğ ni imar eder 
surette gururlu bir tavır takındı. 

Trevil sözüne devam etti: 
- Pek ala, delikanlı, çok 

güzel. Kibir ve gurur ne demek 
olduğunu ben de anlarım. Ben 
de Parise cebimde dört ekü 
olarak gelmiştim; bunun a be· 
rabcr, Luvr ssrayını satın ala· 
mıyacak bir halde bulunduğumu 
söylemeğe cesaret edecek bir 
adamla kavga etmeğe hazırdım. 

Dartanyanın gururu daha zı

yade artmıştı; atını satmak sa· 
yesinde sergüzeştine M. dö Tre· 
vilden dört ekü fazla bir para 
ile atılıyordu. 

- Demek istiyorum ki, yanı· 
nızdaki para ne kadar çok olur· 
sa olsun saklamalısınız; bununla 
beraber, bir asilzade için lazım 
gelen noksanlarınızı da öğren· 

mek mecburiyetinndesiniz. Ben 
bugün Akademi Ruvayyal mü· 
dürüne bir mektup yaz"yım ve 
yarın o sizi ücretsız olarak mek· 
tebe kaydeder. 

Bu küçük hizmetimi kabul et· 
memezlik yapmayınız. En yük
sek tabakada~ ve çok zengin 
asilzadelerimız bile bazı kere bu 
'fArl. albnda oraya girme!.: rica
sında bulundukları halde mu· 
vaffak olamazlar. 

Orada binicilik ve her türlü 
kılıç kullanma ve dans dersleri 
görürsünüz; yüksek tabakadan 
kimselerle tanışır ve ara sıra da 
bana gelerek vaziyetiniz hak· 
kında maliimat vermekle bera· 
her, başkaca bir yardımıma ih· 
tiyacınız olup olmadığın da 
söyli yebilirsiniz. 

Dartanyan, yüksek hayat bil· 
gisine henüz yabancı olmakla 
beraber, bu tarzdaki kabulün 
soğukluğunu farkediyordu. 

- Yazık efendim, dedi ba
bamın size yazmış bulunduğu 
tavsive mektubunun şimdi elim
de bulunmayışına çok üzülüyo· 
rum. 

M. dö Trevil cevap verdi: 

- Böyle uzun bir yola çık
tığınız halde her Bearnlı için 
lazım olan böyle bir şey getir
memiş oluşunuza taaccüp edi
yorum. 

- lşteğinizden daha alası 
bende de vardı, fakat onu ben· 
den alçakçasına çq(dılar ... 

Bunun üzer ne, Mön kasaba· 
sında başına gelmiş olan vak' ayı 
ve meçhul düşmanının kılık ve 
kıyafeti ı ıi hiç bir noktasını ka
çırın yarak hararetle ve !inandı· 
racak bir tavırla anlatması M. 
dö Trevilin hoşuna gitmişti. 

M. dö Trevil, bir az düşün
dükten sonra cevap verdi: 

- Ac~yip_şey ded, hiç ben
den bahsetme ıiniz mi? 

- Evet, efendim, bu ihtiyat· 
sızlığı yaptım; fakat, ancak si· 
zin gibi bir zatın ismi sayesinde 
yoluma devam edebıldim. Ha
yatımı korumak için başka ne 
yapabilirdıml.. 

O zamanlar müdaliane asrıy· 
dı ve M. dö Trevil de kral ve 
kardinal gibi müdahaneyi sevi· 
yordu. Memnuniyetini meydana 
koyan gülümsemekten kendini 
alamadı, fakat bu gülümseme 
çabuk geçti; sözünü Mön kasa· 
bası vak' asına çevire ek dedi ki: 

- Sonu var -

Jngilterede 
Taggare tehlikesine karşı birlık 

Londra, 12 (Radyo) - İngil
terenin bütün belediye dairelerı; 

masrafları devlet büdcesinden 
tediye ..lilm .. k şartile tayyare
tehlıkesine karşı müşterek bir 
cebhe almağı kabul eylemişlerdir 

Bt>lçikada 
Van Zelandm gerine kimse 

bulunamıyor 
Brüksel, 12 ( Rad vo) - Bel

çika kralı Leopold, yeni kabi· 
neyi teşkil etmesi için B. Jan· 
sene mezuniyet vermiştir. 

B. Jansen, matbuat mümes· 
sil erine vaki beyanatında, kralın 
Londrada mühim meseleler et· 
rafında müzakerelerde buluna· 
cağını ve refakatinde B. Spakın· 
da bulunacağını söylemiştir. 

B. Jansen kralın Londradan 
avdetine kadar, eski Başbakan 
B. Van Zelandın vekaleten hü· 
kumet riyasetini ifa edeceğini 
beyan eylemiştir. 

Bay Nafiin öl iimünden hiç bir 
kimsenin istifadesi olamazdı. B. 
Nafiın genç biraderza<lesinden 
de şüphe edi emı:zdi. Çünkü 
avukatın mirasını bulunca bırak· 
ması imkanı hemen hemen yok
tu, zaten avukatın Karun kadar 
zenginliğinden son zamanlarda 
hiç bir şey kalmam:ştı. Avuka· 
tın bütün emlaki, takriben 30 
bin lira kıymetind~ bu'unan ve 
bu akşam yanan konaktan iba
retti. Artık bu da, bir çok ipo· 
tekler altında idil işte bu ko· 
nak 50 bin liraya sigortalı bu· 
lunuyordu. Şahidler bu binanın 
eşyasile birlıkte elli bin değil, 

60 bin lira kıymetinde olduğunu 
söylediler, avukatın sigorta tak· 
s tini pek müskülatla ödiyebildi· 
ği halde eşyadan bir tanesinı 
bıle satmadığ.nı bildirdiler. 

Sigorta şirketi 50,000 lirayı 
tediye mecburiyetinde kalyordu. 
Konağın bir kazadan z yade bir 
düşmanlık eserile yandığı d3 
tahmin ediliyordu. Avukatın bir 
çok düşmanları vardı, bun ' arın 
böyle bır harekette bulunm tları 
mümkün id'. Bunlar arasında 

şoför Ahmed ısrnind~ biris 
vardı; bu adam bır zamanlar 
"bu avukatı ben diri diri yaka
cağım!., demişti. Ma:ımafih yan· 
gın gecesi avukatın Urlada ol· 
duğunu bu şoför biliyordu. 

Y ngın gecesi konağa dı ar· 
dan hıç bir imse gelmemişti. 
Bay Nafi dört gün evel ve bi· 
raderzadesi de ancak üç gün 
evel bu konağ'I uğramıştı. 

Şu halde? Bu konak niçin 
ve kimin tarafından yakıldı? 

* * * Müsabakamızın esası böyle on 
iki zabıta muammasının hallin· 
den ıbarettir. 

Cevabların her gün veya hep· 
sinin birden ve ilmesi m5mkün· 
dür. Yalnız sonuncu ve 12 inci 
müsabakanın halleri 12, 13, 14 
ve 15 ınci kuponlarla bir arada 
gönderilmelidir. 

Mükafat/arımız 
12 müsabaka halleden bi· 

rıncı, 

8 müsabaka halleden ikinci, 
6 müsabaka halleden üçüncü, 
4 müsabaka halleden dör· 

düncü, 

Karagöz - Pek iı iı t rkadaş· 
lar amma bizim halimiz ne ola
cak? H~pimiz cinsıyet değiş· 
tirdik. 

Hacivad - Felaket, Karagö· 
züm, felaket.. 

Karagöz - Felaket, melaket, 
fakat her ha:de buna bir ı,:are 

bulmak lazım .. 
Hacivad - Elimizde değil ki 

Karagözüm. 
Karagöz - Hakkın var. Bizi 

gazete sütunlarında Kanlıkava· 

ğın dibıne getirerek bu hale 
sokanı l:ıir elime geçirsem .. 

Hacivad - imkanı yok Ka· 
ragözüm. Ben o zatı tanırım, ra
mazanda itikafa girer. Günde 
500 rikat namaz kılar, akş~m· 
ları bir Altınbaş şişesile iftar 
eder, gayet miıtteki, musalli bir 
adamdır. Bugünlerde uçacak 
diyortar. 

Karagöz - Evliya filan mı 
bu adam? 

Haciv&d - Hayır.. B. Refik 
Evliya ile akrabalığı fi'an olma· 
dığına göre, !!"aliha mazannadan .. 

Karagöz - N~ bi di ı ı? 
Hacıvad - Ba sana ayol, 

b,zi ne hale ko du? 8,r şey 
değil; buı enayı dümbelekleri 
vardır. Kafaları bakımından 18 nci 
asr he. üz ıki sanı m bi,e ge· 
çememişlerdir. Mizahın . ııan~sını 
anlam zlar da bizı b rbad etti 
sanırlar. 

Karagöz - Sen öyle erin ba· 
karsan, Haciva •, halın dtidük. 
lnkılab Türkiyesi bu gibilere 
kulak asmadığ ı içindir ki mut· 
tası( yürüyor. BJ ahney yüz 
binlerle adamın iç nden sivril· 
mış, yük ·eimiş ş. hsyetler çıka· 
rılır, anhdın m'?. 

Hacivad - Ne ıt,barla yük---2 mıısabaka hall ~ den beşıocı 
olacaktır. 

Birinciye 15, ikinciye 10, üçün· 
cüye 5, döı düncü ye 3, beşin· 
ciye 2 lira mükafat verıl e cektır. 

Bu müsabakayı halledenb re de 
kur'a ile yüz muhtelıf hediye 
verilecektir. Kuponları kesip ida· 
rehanemize gön erin=z. 

ANADOLUnunmü
sabaka kuponu: S 

ismi 

Adresi : 

Dartanyan: •Tarbesten çıkıp 
buraya gelirken, babama karşı 
unutmamış olduğunuz dostluğa 

güvenerek, silahşor üniforması 
giymekliğime müsaade buyurul
masını rica etmek niyetinde 
idimı fakat iki saattenberi bu
rada gördüğüm şeylerden bu 
vazifenin kıymetini öğrendiğim 
iç n bu İşe liyakatim olmadığını 
anladım. 

Ve~ir.;r:~. ~'.ik:;ı~revil cevap lr Te~7ka No. I lnkılab hatıralarından 1 M.vo.:;;.. 'ı 
- Hakikaten yüksek bir İş· 

tir, zannettiğiniz yahut zanneder S l H • d } d b • d d h" d 
gibi göründüğünüz veçhile ümit· u tan amı o an an ıten en oğru ır haber alamıyor u. Niyazinin dağa 
lerinizin pek te haricinde de- k • l • • k fi h • d • •• N } b ğildir; yalnız haşmetlinin iradesi çe 1 ışı pe m ım 1• omer azıma atı an kurşun unun yanında bir hiçti 
lazımdır. Esefle söylerim ki, bir Sultan Hamid olandan biten· in ti sabile müftehir bir zatt. Alaylı korkan bu paşa taslağı Çerkeı gelmesini irade etmişti. 
çok seferlerde tecrübe geçirme· den doğ.-u bir haber alamıyordu. o~ıın bu zat okumak yazmak da olmak dolayısile kuşçubaşı Eş- Müftü, çoluğunu çocuğunu top· 
tııiş bulunan, pek zaferler gös- Niyazinin dağa çekilişi pek bılmezdı. Manastırda merkez ku· ref ve kardeşi Saminin himaye- lar toplamaz yıldırım sü fi 
t h ·ı· "d Ô N d 1 ğ · ·ı t" p k · H ra 

1 
e ermemiş olan, yahut bizimkinin e emm ye. 1 ı 1• mer azıma man anı ına geçırı mış 1• e Sıne iltica etti. Ve bana ami· Se' aniğe gelmiş ve ertesi sabah 

tııadununda bir fırkada iki sene atılan kurşun bunun yanında mürai olan bu adam nasılsa ce· din verdiği livalık rütbesini is- trene binmek üzere Kolombo 
hizmet etmemiş olan bir kimse sıfır derecesinde idi. Demek miyete intisap etmişt'.. Sultan temem. Bunu kabul edişim zo· oteline misafir olmuştur. 
•ilabşor olama:t. oluyor ki Seliini k ve Manastır Hami din bütün ad_etle~ı~e va~ıf raki bir iş olduğundandır. Dedi Şifahi maruzatım var diye 

Dartanyan, cevap vermiyerek vilayetleri hep gizli olan cemi· olan bu adam Nıyazının daga ve paşalığı ıade etti. Böylclıkle. ö ıüne gelenin fstanbula mabey· 
başını önüne iğmişti; silahşor yet tarafından zehirlenmış, iğfal çı kmas le fırsatı yakalamış oldu. hayatını kurtardı.) ne taşınmaları muvafık görüle-
cılmak için çekilecek zorlukları edilmişlerd · Bır kere paşalık m~hakkaktı. . Bu Nazmi beyin Manastırda memiş, bu maskaralıklara nihayet 
~~şündükçe üniformasını giye· Denize düşen yılana sarılır, Derakap mabeyne bır telgraf hır arkadaşı vardı. Akdağ Ma- vermek ve ayni zamanda bu pis 
t ılınek arzusu daha ziyade ar· derler. Sultdn Hamid de güzel uç r?u. Malfım mesele hakkında denli Mustafa efendi. Bu adam ruhlu adamların yalan yanlış 
•yordu. ve doğru bir haber ala!:, imek şıfahı maruzatım ar, . d~dı. K~- Manastırdaki alayların birinin yapacakları hafiyeliklere mani 

k M. dö Trevil, vııta~daş nın için kulağı kırişte idi. Hamidin bul edi'di. lstabula gıttı. Cemı· müfettişi idi. Nazmi beyin mu· olmak, güvendikleri efendi!erin-
lı a.lb nin en der n köşelerini araş· huyunu, suyunu bilen bazı tıyneti yet h?~ kında ifş tatta bulundu. vaffakıyetı bunun da hırs ve den artık fayda kalmadığını an-
'rnak arzusu ile nafız gözlerini bozuk insanlar da yok değıl id. Derhal mirliva! ğa terfı _edile- iştıhasını açtı. lstanbula celbi (atmak için bu gibi hale cüret 

0tı • dıkerek sözüne devam etti: Bunlar bu karışılclıktan istifa- rek paşa oldu. (fakat talıh yar için bir telg ,f da o uçurınuştu. edenlerin bila merhamet vücud· 
k l Fakat dedi, fakat, deli- dey· dü,tüler. olmadı çünkü lıval ümıctın ha- Alay müret işi imzasıle Ma- !erinin ortadan kaldırılmalarına 
ban • h~ba.,ız eskı arkadaş mın M~nastır merhz kumandanı ricınde çıktı. Yani ce~ıye~ ga· nastırdan çekilen bu telgraf Sul· karar verilmiş ve ilk ıcraat Müf-
atırı ç n s ze bır kolaylı k ' ap· miralay Nazmi B·y Ç rkes üme· le ıı eyı çıı.lonış Meşrutıyet i an tan Hamıdın dikkat nazarıııı tü Mustafa efendinin hissesine 
llk .sı yo u ıı. Bearıılı tal be· r!ls ı l a · ı geç nır ve- m,,beyne ed rııı~ti. BJ d f ı c~ııı ydtcıı cdbetmiş bunun da lstanbula ısabet etmişto. Sonu var 

selm ş?. 
Karagoz - Kim" meslek, lı:i· 

mi meşreb, kimi ilir.ı, kmi hiz· 
met itibar le .. ister mi.in bugün 
de antikalıkları itibarile iki zat 
daha teşrif buyursun?. 

Hacivad - Mesela kı :nler?. 
*Tam bu sırada sa'rneve kol 

kola girm ş vaziyette Karşıyaka· 
nın kumruları Bay Niyaz ı Kın• 
burla ay Nedim Zan bur ge ir· 
ler. Kanlıkavağın eıder h:lsı ikisini 
de yakal ,yarak uçurur. Bir müd· 
det sonra N yazi Kan bur Çin 
generali "Çang Çing·Çung,, şek· 
!inde, Nedim Zanbur da rakı 
fıçısı halinde sahneye düşerler •.• 

Nedim - Allah, Allah, Al
lah ... Kanbura bak .. 

Niyazi - Ne var bende ba· 
kılacak ulen ?. 

Nedim - Aman kanburcu. 
ğum, seni bir yere kapat p para 
ile ahaliye göstereyim. 

N yazi - Ne diye?. 
Nedım - Şanghaydan yeni 

gelen ırkıasfar mostrası diye .. 
Nivıızı - erı be-nimle ,. lir•· 

" şacağına şu har "e bak. Zaten 
esk.den de akı fıçısı idin am· 
ma adama benziyordun. Şimdi 
adamakıllı varilleştin. Otur da 
kendi kendine iç bakalım .• 

Ned,m - Ben bilırim sana 
y pacağım .. 

N yazı - S n ha?. Bana ha?. 
Se ın l•n len ne g lir ulen?. 
Nedım - Hem bana ulen 

deme Karşında ta bsili yüksek, 
mezıyet:i b t del ı kanlı var. Be
nt g t de l urk .vaz barı sahıbi 
Bııy Hliseyınl e Bav ihsand 
sor. l-:lan ha enıle . Horoz Bay 
Hüseyinin lcardeşı ... 

N yazı - Han!!"i bar sahibi 
ulen? Sen Bay Hüseyinin elin• 
deki nargile marpucuna bakma. 
Barın sahibi M~hmed isminde 
birisi.; Horoz, lavuk, f ı lan değil. .• 
Nedım - Olsun, va sın. Be

nim sana ne yapabıleceğime 
geline: Mad mki sürtündün, 
ben de herkese anlatırım. 

Niyazi - Allah aşkına sus. 
Nedim - And verme. Be

nim gibı ciddi bir genç sözün· 
de durur. işte anlatıyorum: 

Ben buna kafayı çektirdim de 
Karşıyaka vapuru d ye Anafarta 
vapuruna soktum. Gece yarısı 

hareket ettik. Sabahleyin bu 
aşık kalkınca "yahu, bizim ev• 
de miyız. diye soruyor. ( Ulen 
a enayi! Siz n evin tavanı böyle 
yaldızlımı ) dcdım de aklı ba· 
şına geldi. 

Bende yedi bin lira var. Bun· 
da beş para yok. lstanbula çı· 
kınca (Niyaziciğiml Kaç numara 
gömlek g•yersin) dedim, (38) 
dedi. Gittim, 44 numara bir 
gömlek aldım, giydirdim. Aya· 
ğında buruşuk bir pııntalon , de· 
kolte kadın robu gibi bir göm
lek, sırtında caket } -ık; bunu 
aldım, Londra biralianesine gö
türdüm. Her kes beni asilzade 
b r genç, bunu da uşağım sandı. 

istersen Afeti devran hikaye· 
sini de anlatayım. Hani yakmu· 
run altında sokak kapısına ilanı 
aşk ettindi? 

Niyazi - Onu da anlatırsan 
Zeyy.ıdla birleşir, yapacağım 
yaparım. 

Nedim - Y 000 •.• Latife latif 
gerek. Zeyyad, sen, ben, üçü· 
müz bir araya gelirsek feletin 
nizamı bozulu•. Sonra benim 
gibi tahsili yüksel'", terbiyeli, 
necib, ensesine vur, ağzından 
ekmetini al bir g• ı c n hav,;yeti 

·Son;ı 8 inci 5 r1fıife d9· 
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Bayan - Bu mağazanın önünden geçerken kalbim o kadar 
çarpıyor ve heyecanım o kadar kabarıyor ki ... 

Bay - Benim de rakamlara btıktıkça gözlnim öyle kararıyor ki .. 

Mani ·ı 
Beni al da koynuna 
Durma benimle oyna 
Bunu da reddeylersen 
Kız günahım boynuna 

Bir öpücük veriverl 
Bahtımı çeviriver; 
Bir az güler yüz göster; 
Yandım artık yoluna. 

Çimdik 

- Azizim, şu zata söyleyiniz, 
alacağımı istemeğe geldim sana· 
rak uyku taklidi yapmasın .. Bi-
15.kis ona müjde vermeğe gel· 
dim; kaynanası vefat etmiş. 

Al/ahın bacanağı! 
iki Yahudi arasında: 
- Levi be.. Sen bana dün 

Allahın bacanağı olduğunu söy· 
ledin. Bugün de karının baba
sının mirasına yalnıı girdiğini 
söylüyorsun. Bu nasıl iş böyle? 

- Yuda, ben yalan söyler· 
miyim hiç? Kayınbabam n iki 
kızı vardı; birini Allah aldı, di
ğerini de ben. Bizim kayınbaba 
öldü, miras yalnız benim karıya 
kaldı. 

Şüphe yok! 
Zengin bir Yahudi müstakbel 

damadına der ki: 
- Oğlum, şüphe etmiyorum

ki kızımı sade bir milyon lira 
priskası olduğu için alıyorsun. 

- Şüphe yok, ilci milyonluk 
priskası da olsa kızınızı gene 
alacağım! ------

Acı hatıra 
Bir bayan - Bu korsayı giy· 

diğim zaman çok sıkılıyorum. 
Diğer bir bayan - Çok dar 

mıdır? 
- Hayır, eskidi gitti fakat 

hiıa parasını veremedik te •• 

1 
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Bayan - Haydi Ayşe, küçük 
baya bir çift yumurta yap ver. 

Hizmetçi k z - A , lafa bak, 
bizim köyde yumu r talar ı tavuk
lar yapar .. ----
Haklı bir isteyiş! 
- Ruhum, şekerım .. 
- Beni çok mu sev yors ın?. 
-Bu da sual mi ya .. S ni o 

kadar seviyorum ki emret bir 
şair, bir muh 1rrir, b r aktör 
olayım .. 

- H ıyır, o kadarını istemem. 
Bir milyoner ol, kafıl 

Sebebi? 
-Bu kadu czun y~şamanızın 

sebebini bilseydim. 
- Aşikar.. Henüz ölmemiş 

olmaklığımdır! ----
İngiliz düşüncesi 
Bir İng liz, Kan ter buri Baş 

papazını lüks bir arabada gö· 
rünce yanındbki arka l aş·na: 

- Sen Pol vekilini böyle bir 
arabada görse acaba ne derdi? 
Diye sormuş ve ş J cevabı al· 
mıştır: 

- Kendi z1manına göre ah
valin çok değiştiğini söyliyecektir. 

İktısaai buhran! 
işi iyi gitmiyen bir tüccar ka· 

rısına: 

- Eğer. işler böyle giderse, 
seni annenin yanına göndermeğe 
mecbur kalacağım! dedi, fakat 
karısı SÜ unetle: 

- Babam da annemi işi yo
lunda gitmediği için annesının 
yanına ~önderdi! Cevabını verdi. 

Briana ın bir cevabı 
Briand Başvekil iken, muhalif 

meb'.lslardan birisi Mecliste uzun 
b r nutuk irad etmış ve sonra 
Brianda: 

- Nutkumu nasıl buldunuz? 
diye so muştur. 

- Çok uzun! 
- S zde ne gibi intiba bı· 

raktı? 

- İki int ba: S zin sabır ve 
tahammülünüz ve bızim de sabır 
ve tahammülumüzl.. 

Hesab neticesi b ·r söz! 
Genç kız - Si .seniz .. Annem 

gençliğ nde ne kadar güzelmiş .. 
Genç erkek - Şu halde, sız 

babırnıza benz:yo sunuzl. 

• Oldu 
Kış geldi ayaz oldu 
Orta! k b 0 yaz ol Ju 
Arifs n anlay ver 
Sivrisint:k saz o'du. 

Hasretin yaktı beni 
Zülfüne taktı beni 
Yolda bıraktt beni; 
Gönül dayanmaz oldu. 

Çimdik 

• 

... 1 ................ .... 

- Şu genç kızı gözüm ısırı· 

yor gibi .. 

- Dikkat et, onun gözünden 

ziyade dişleri keskindir. Isırırsa 

koparır .. 

Bernar Şovün cevabı 
Bernar Şovun hazır cevablığı 

meşhurdur. Bir gün kendisine: 

Üstad, demişler. İki defa ev· 

lenmenin fena'ığı nerededir?. 

- N erede olacak, iki kaynana 

ile karşılaşmış olmakta!.. 

.! = -~ 

Bay - Ne olurdu güzel kız, 
bana kalbinizde küçücük bir yer 
ayırsaydınız ... 

Yeni bir filim 

REG-AİN 
Jan Giononun romanından Mar

sel Pagnolun yaptığı filim 
Yazan: Meşhur Fransız edibi Andre Maurrois 

( Regain, çayırın ikinci biçilmiş mahsulüne derler) 
Filimden bir görünüş 

Marsel Pagnolun • Gionodan 1 - Fılim çok uzun görünü-
sonra • büyük bir meseleyi ele yor; belki de ilk gösterişten 
almak cesaretini gösterdiğini sonra bazı sahneleri kesilmiştir. 
kabul lazımdır. Bu köyün ihti- Böy!e umuyorlar, ç iinkü hare· 
zarı ve aşk sayesinde basüba- ketler çok batiydi. Honeger ve 
delmevte uğraması, işte bu, kızlarının müziğine rağmen bazı 
şairler tarafından tetkik ve teş- anlar, bütün hareket ve faal yet· 
rihe değer bir mevzu idi. Bu lerden azade gibi kalmışlardır. 
mevzu üzerine kurulmuş olan Kanaatimce temaşagere bir man· 
filim güzel kalitelere ve bazı zara veya muh.te alışınc .ya ka· 

Orone Damazis ve Ternondel 
/ilimdeki rollerinde 

dar vakit vermelidir. Bu da bir 
ölçü ı~ ::selesidir. 

2 - Ölçü meselesi hakikt ko
mik meselesi de demektir. Fer· 
tandel, bileyici rolünde, tabii 
hadler dahilinde hoştur; fakat 
sonra muhavere haddini kaybe· 
diyor, aktör rolü de uzuyor ve 
can sıkıcı oluyor! Umumiyet da· 
bilinde sahne vazılarına komik· 
lerde haddi aşmamak tavsiye 
edilmelidir. 

3 - Nıhayet.. Şahıslardaki 
karış ıklık; hakiki hislerle şairane 
fikir:er, edebiyat bazı bir arada 
can sıkıcı oluyor. Seyyar bir 
bıçak bileyicinin, düşünceli bir 
tavırla "Sadık bir eşeğimi" de
diğ'İne hayretler içinde kaldım . 
Ponturlenin rolü Budalık lirizmi 
ile köylü saflığı arasında garib 
bir ha!itedirl San'at eserlerinde 
ahenk birliği en başlı bir şarttırl 

Bu filmdeki diğer hatalar, 
bu kadar mühim değildir. Bir 
kaç metre film kestikten · ve 
bir kaç daha iyi mükileme koy· 
duktan sonra, çok güzel bir 
eser elde edilecektir. 

hatalara malikti~ Evveli, güzel ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kalitelerini tetkik edelim: B 1• ı 1· r m 1•51• n 1·z?. 
1 - Manzaralar şayanı tak· 

dirdir. Bu m :ınzaraların nihayet 

sütüdyoda kartondan yapılmış cu·· nyanın 
r oy-oı ugu hiç belU değil. l <I i Yi 

• en zengın__...____-= 
Kayalıklar kenarında, kalfalar 
tarafından taştan bina edılmiş 
bir köy! Kil sesi cidden kırlara 
layık bir kilise; taşlı yollar, 
ağaçlı sırtların çevrelediği bu 
yer, hoş ve kıymetli bir tab
lodur. 

2 - Yukarıda dediğimiz gibi 
mevzuun haşmeti vardır. Obin· 
yan köyü bütün sakinleri tara
fından terk edilmiştir. Demirci 
Gaberin de azimetinden sonra 
bu köyde sade dinç ve kuvvetli 
köylü Pauturle kalmıştır; yalnız· 
l ı k hasebile çolc meyus oldu
ğundan yeni sürülmüş toprağı 
ve bir de ihtiyar kadını, La Mo
meşi bırakmıştır. Bu ihtiyar ka· 
dın, Obinyanı kurtarmak için 
Pauturleye genç bir kadın bul
mak lüzumunu anlamıştır. Ve 
köye bir kaç güzel ve fakat 
köylerinde fakir olan kız getir
meği düşünmüş, bu emelinde 

muvaffak olursa bu köyde, tar
lalarda çocukları yaşatmak, ye
dirmek için yeniden faaliyet baş
lıyacağına emindir. Hep şehirli 
olmaklığımıza rağmen cihanın 
bu en eski ve ekmeğe, buğdaya, 
sapana taalluk eden seferine 
karşt tamamile hassas bulunu
yoruz! 

3 - Eşhasın bir kısmı ancak 
takdir ve tahsine liyıktır: Dindar 
ve bir az da büyücü ltalyan ih
tiyar kadını, Margrit Mareno, 
fevkaladedir. Demirci Gober ro· 
lünü Delmont mükemmel surette 
yapmıştır. M. Hanri Pupon ce
nup Fransız lehçesinı ve şivesini 
tabii deoecek kadar mükemmel 
yapmıştır. Fernandel hem eğlen· 
dirici, hem de sevimlidir. Fakat 
kendini icbar etmediği zaman
larda Gabriyel Gabrio ve Oran 
Demazis, sağlam ve salim bir 
çift teşkil ettiler. 

Bundan sonra, tenkit fıline 
geçmek lazlmdır: 

kadını kimdir? 
~~~~~~---~~~~-----

Fakat bu servet, pintilikte öyle 
rekorlardan doğdu ki ... 

Mrs Hettg Green 
Nevyorkun en zengin ve aı zın 

en hasis kadını olan Hehi 
Grinin kızı, Mitr~s Matev Vilks 
arzın en zengin kadını ilan edil· 
miştir. 

Bu büyüle servetin, seneler 
senesi sürmüş bir skandallı ma· 
zisi vardır. 

Matev Vilks az zaman evel 
kardeşinden 12 milyon sterlin, 

yani 7 40 milyon frank bir mi
rasa konmuştur. Bu suretle ci· 
hanın en hasis insanı olan anne· 
sinden de tevarüs ettiği müdhiş 
bir ıervet ile resmen arzın en 

zengin kadınt ilan edilmiştir. 
Bu büyük servet, bu en zen· 

gin kadının büyük babasından 
başlamıştır. Matevın büyük ba
bası balık gemilerine sahih imiş. 
Bir çok balıkçı kullanırmış ve 
adı Edvard Robenson imiş. Bir 
gün bir adam denize düşmüş, 
m ster Robensonun adamları, 
bu bedbahtı kurtarmağa koş· 
muşlar; ihtiyar hasis: 

- Hey.. Y evmiyelerinizi o 
mu veriyor? Haydi iş başanaJ 
Diye bağarmıştırf 

Mistres Matevin annesi, bu sı
rada henüz 18 yaşında imiş. 
Babasının bu hareketi, bu ka· 
dının hissiyatı Üzerinde · büyük 
bir tesir yapmıştır. 

Misler Robens~n ktzını 18000 
dolarla Nevyorka bazı akraba· 
sının nezdine göndermişti. Zen· 
gin bir babanın ve cebinde 18 
bin dolara malik bir kızı olma
sına rağmen bu kız, yani mis
tres Matevdin annesi, adeta bir 
dilenci kılığı ile N•'vyorkıJ git· 
miş ve akrabası, halind~n utan· 
mışlardır. Kendisine o zaman 
üç fıstan vermişlerdir. 

Misteris Matedj n annesi, Hetti 
Nevyorktan ce}jinde 15,000 do
larla dönmüş, bundan sonra 
mister Grin ile evlenmiştir. 

Mister Grin de karısına taı 
çıkartır bir hasis idi. Bn. Hetti 
Grin bu aralık babasından 76 
milyon dolarl ık bir mirasa kon· 
muştur. Kocası Amerikanın bil· 
yük mali buhranında iflas ettiği 
zaman bu kadın omuz silkıııİf 
ve: 

- Onun hes;ıbı. a hir sarı· 

- Sonu 8 inci sa.lıi/edt1 _. 
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tıcı hayvani 
k eyec ı 

r avcısının 
hatıraları Tarihi kadim ve Tarih 

YAHUT 
............. 

Nuhun gemisi oturdu. urtulurken su almağa başladı. 
Tevfik Fikret ve Tarih Vaziyet gittikçe nazik ve feci bir şekil alıyordu 

Nuhun gemisinde korkul 
Aslanı serbest bırakmak im· 

kansızdı. Herkes bu aslanın me· 
deni bir aslan olduğunu bilir 
mi?. Şaka yapacl'.ğ m diye bir 
tayfa veya misafirin üzerine ·ba· 
na yaptığı giri- atıldığı anda, 
felaket muhakkaktı. Yahudiyi 
korkutmak nasıl ki canını almak 
d9Illekse ad~mın da bu şakası 
da öyledir. 

Esasen gemiye, hayvanlara 
bakmak için kuvvetli ve iş bilir 
bir adam almağı unutmuş idik. 
ilk iskelede Kepi isminde biri
sini bulduk. Bu adam, kuvvetli 
hipopotam kadar kuvvetli bir 
adamdı. Bunu ben aslanın mai· 
yetine verdim. 

Fakat ne olursa olsun, bizim 
aslan vaziyetinden, kapalı k4· 
feste kalmaktan memnun değildi. 
Bu sebeble aslanı zincirlerle 
b~ğlı olarak arasıra serbest gez· 
dirmeğe karar verdilr 

Geminin misafirler: .·~İQm ya 
çoktur. Misafirlerimizin en ağır· 
başlısı yılanlardır. Bir az güneş 
gösterirsek bunların hemen va· 
ziyetleri değişecektir. En kor· 
kunç mahluklar olacaklardır. 
Sırtlanlanmız, mevcud hayvan· 
ların en abmağıdır. Panter, gizli 
sıtma gibi, fenalıklarını perde 
arkasında hazırlar. 

Bir /elliket 
Bir sabah, genç hipopotamı 

Ölü olarak bulduk. Halbuki ak· 
şamdan hiç bir şeyi yoktu. Doğ
rusu, bu ilk felaket, benim için 
bir matem oldu. Gemimizde 
şimdiye kadar karşılaştığımız en 
büyük hadiselerden birisidir. 

• • ıt: 

Gıdamız arasında en başta 
Yer alan horozlanmız, sabahı 
haber vermek üzere öterlerken 
gemimizde müthiş bir sademe 
duyduk. Ben hamaktan fırladım, 
Patron da bir anda dimdik aya· 
i'a kalktı. 

Gemi durur gibi oldu; yara· 
lanmış bir mahluka benziyordu. 

Henüz ortalık ağarmamıştı. 
l\aptan sondaj aletini suya sal· 
dı ve: 

k· -Dipte bir şeye çarptık! Bel· 
ı de evelce batmış bir gemi 
enkazına! 

Dedi. 

1 1 

öküzünü öldürmek lazımaı. Na
sıl? Bu sırada aklıma bir hile 
geldi: Hemen mutbağa koştum; 
mutbak tarafından bir tuzak 
hazırladım ve ateş vaMtasile 
artık iyice ;ı zmış olan öküzü 
mutbakla ambar arasındaki met
hale çektim. Hayvan buraya 
atıldığı s ırada, kendini tutama
·h ve tuzağa düştü. Fakat boy· 
nuna ilmiği adam akıllı geçir
:" k mümkün olamadı. Hayvan 

Yazan: M tat Oksancak 
Erkek ve kültür Liseleri tarih öğretmeni 

Esneyen Hipopotamın ağzı 
ve dişleri 

yc;ıiden saldırdı; bu defa Pante· 
·-in kafesine çarptı, bu darbe 

· l'anteri ve benim mahud me
deni aslanı kuşkulandırdı. 

- Devam edecek -...................... , 
Borsa 

~ .................... .. 

Türkçede tarih aleyhinde en edinmiştır. Bir ayna, bir fotoğ af 
güzel ve kuvvetli yazı, manzum objektifi olabilmek ve bir dev· 
bir şi ir halinde Tevfık Fikretin renin hayatını olduğu gibi kav· 
kaleminden çıkmıştır. "Tarihi ka· rayabi lmek için başka bir çare 
dim" adını taşıyan bu nefis hicvi de yoktur. Tarih, Fıkretin tarihi 
bizim neslin meraklıları ezberle· kadimini, yani kendi aleyhindeki 
miş, okumuş veya duymuşlardır. hicviyesini de tam kendisine ya· 
Yazıldığı yıldan senelerce sonra kışır bir bitaraflık, b ir olgunluk 
da mevzuundan serbestçe bah- ile karşılar ve asla sinirlenmez. 
sedilemiyen bu fnanzumeyi bu O, bir san'at vesikasıdır. O, bir 
musahabeye mevzu yapıyoruz. tarih ves kasıd ır. 
Cumhuriyet devrinin düşünce ve Manzumede derin bir bedbin· 
yazı serbestliğine getirilecek de· lik, hırçınlık ve coşkun bir asa-
lil 'erden biri budur. Abdülhamit biyet görülür. Fakat bu hırç n· 
devrinde şöyle dursun, meşruti- lık ta, bu coşkunluk ta, bunu 
yet yıllarında da alenen neşir ve doğuran tufana benzer, hissi 
münakaşa edilememesinin sebebi mantıkta bir insicam vardır. Bir 

r~.--,.....,.....,..._..---------,-----._-1 Ozüm satışları şudur: Manzume tarih aleyhinde necabet, bir uluviyet vardır. 
f Ç. Alıcı K. S. K. S. olduğu kadar, taçların, tahtların, Tarih bunu da kaydeder. Tarih 

365 Albayrak 12 25 17 hükümdarların, serdarların, din- san' atkarın mazeretini, hatta ru· 
281 Esnaf Ban. 13 125 15 50 lerin ve Tanrının da serapa bunda kopan isyanın menşelerini 
229 Jiro ve şü. 13 625 15 25 aleyhindedir. Gençlik bu vesile dahi bilir, tanır, anlar. Hatta 
108 inhisar ida. 12 13 25 ile, Edebiyatı cedide devrinin tarih onun, sonradan yaptığı rü-
85 Fesçi o. Ab. 15 15 50 gizli kalmış, şöhretli bir şiir par· cuları da kaydetmiştir. Bu se-
58 Ş. Remzi 11 75 15 75 çasmı da ·Cumhuriyete minnettar heple kendisinin pek çok sevdıği 
62 M. lzmir 8 14 olarak- tanısın.. diğer büyük bir Türk şairinin 
21 Paterson 13 50 14 125 Tevfik Fikret "Tarihi kadim,. bu vadide hatıra geleb lecek şu 
13 Alyoti bira. 14 25 14 25 den başka, "S s., "Doksan beşe mısramı bile, bir nevi "lahavle,. 
12 J. Taranto 15 75 15 75 doğru,., "Rubabın cevabı,., •Ha· kabilinden iraddan çekinir: 
12 Vitel 14 14 ni yağma,. gibi, bu neviden ateşli Aldanma ki şair sözü elbette 
10 N. Çola1<: 16 16 bir kaç hicviye daha yazdı ve yalandır. 
4 A. Maydo 12 12 75 şöhretinin, sempatisinin mühim Manzumenin yazılış tarihi, 

Ambardaki sa, Panteri heye· 1260 bir kısmını muhakkak ki, bu bendeki kaydına nazaran, 15 
cana düşürdü 132828,5 parçalarla temin etti. Bir fazilet, Nisan 1321 veya 28 Nisan 

ileriHe de Tristao adası var~ 134088,5 bir Hak kallramanı, mükedder 1905 tir. Bir rivayete göre, Fik· 
Ambara baktım, henüz gemi incir satışları bir namus güneşi, sayıldı. Bu ret ilhamını bir kurban bayramı 

su yapmamıştı. Fakat fenerin Ç. Alıcı K. S. K. S. parça ar şaire muhitin verdiği arefesinde kesilmek için götü-
zayıf ışığı altında Panterin asa· 39 A. Muhtar 9 9 teessürlerin, acıların mahsulüdür. rülen koyunları görerek almış ve 
bileşmiş olduğunu fark ettim; 10 J. Tar. Ma. 10 50 10 50 Bu teessürlere, bu acılara karşı hatta 0 ilk intibala şu beyti 
bu s ırada rüzgar bir az şi ddet· 49 çok bedbin ve bozuk sinirle ya· yazmış: 
lendi ve yelkenlerimiz bizi otur· 108949 pılmış mukabeleler: isyanlar, ga· Din şehid ister, asüman 
duğumuz yerden çekip götürdü. 108998 ytzlar, infiallerdir. Fikret bu par· k b ur an .. 

Fakat, -ambarda su göründü· Zeytinyaijı satlşları çalarında çok samimidir. Hala Her zaman, her tarafta kan, 
tulumbaların faaliyetine rağmen Kilo Alıcı K. S. K. S. bu samimiyet Üzerlerinden akar. kan, kani.. 
su gittikçe yiikseliyordu. Am· 20000 S . Ergin 29 29 Ayni acıları, teessürleri duyan- Bugün dahi bir çok beyitleri, 
barda, bir sürü hayvan vardı. Zahire satlşları lar, ruhlarından kopan ayni is- taptaze yaş ıyan tarihi kadim 
Bilhassa yabani öküz, mezbaha· Ç. Cinsi K. S. K. s. yan hislerinin makesi saydıkları 109 beyittir. O gece, ilhamı 0 

dan kaçmış boğayı andırıyordu. 6 Vag. Buğday 6 625 ıçın bu parçaları o vakit pek kadar coşkunmuş ki bu 109 
Hayvanı öldürmek istediler. 15 ,, Arpa 4 4 25 beğendiler, bellediler, söylediler. kusursuz beyti sabaha kadar 

Benim için bir hayvan çok kıy· 19 Nohut 5 25 5 25 Şu halde bu parçalar otuz tamamlamış... Halbuki Fikret, 
metli idi. Tehlike adam akıllı 28 Fasulya 8 sene evelin acılarını, hislerini, kendi itirafile sabittir ki o kadar 
tahakkuk etmedikce ben her 60 Ton Bakla 4 0625 zihniyetleri, ölçüleri, kıymet te- kolay yazmazdı. Bayram sabahı 
hangi bir hayvanın öldürülme- 1241 Ken. Pala. 360 510 lakkilerini bize gösterdiği için ~elen dostlarına, Amerikalı genç· 
sine taraftar olamam. 457 B. Pamuk 34 25 42 tamamen içtimai, yarı yarıya da lere ·ah bu dostlar! - manzumeyi 

Suyun ambarda artması, dört Piyasa fiatleri siyasidir. Bu bakımdan tarih ile, okumuş, yazmışlar ve şiir elden 
ayaklı ve kafesten hariç bağ. ı No. 7 12 50 13 00 bilhassa yakın zaman Osmanlı ele, tabii baz ı mısraları sakatla· 
hayvanlar aras ı nda müthiş bir ,. 8 13 50 13 75 tarihi ile alakadardır. narak, bozularak, dolaşmağa 

- Şimdi nerede bulunuyoruz? panik ve asabiyet uyandırdı. ,. 9 14 00 14 50 Tarih her şeyden evci, her başlam ş .. 
'7 - Burası Riyo Kossinidir; az Şimdi her şeyden evel yaban " 10 15 75 16 25 şeyden ziyade bitaraflığı düstur Meşrutiyet devrinde bu man-
""llllllll ...................... ııııiıl ...... 111111m .. m;ı ................................ l!ll .... ~~ .......... 1111ı ......... !llll .. ~ ................ . 

idim. Hemen gelecek misin? edecekti, yoksa kaçacaklar mı ler. Rasgeldim mi, içmemek 

aı 

~~;_:;:; Ro~ 
Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Ruzvelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlu ------

~ 1"e/rika Numarası; 13 
ahuı etmiş bulunuyordu. likaya: 

d - Hemen şimdi Bostona gi
~ eceğim; oradan da Sarramak 
daraiından bir otomobil alırım, 
ell'lişti. 

~atrn, Earl Marşalın bu akşam 
l~k Virijinyada bir şampiyon· 
"e lllüzakeresinde bulunacağını 
)e~ e;~e~i sabahtan evel dönemi-

J e ını biliyordu. 
"ıık~ttı, erkenden gara geldiği 
dabıt, kabiliyet ve iradesini bir 
),.rıt Yo~l~dı, yani bir şoför gibi 
~ilt sesı ıle görüştü, yani Earl 
~ttj Şal gıbi konu~tu. Muvaffakı-

nden artık tamamen emindi 

ve telefon kö~küne girerek kendi 
numarasını istedi. 

Telefonun l>eri ucunda, kan
ımın sesini tanıdı. 

- Alo, nlol llkal -dedi- yani 
Earl Marşal s.;sile ve Aman sıfa
tile karısına hitap etti. 

Bayan Jim Blak, Amanın se· 
sini duyunca b irden canlanır 
gibi oldu: 

- Ne? Sen misin sevgilim 
Earl? Diye sordu. 

- Evet, benim. Şimdi geli· 
yorum. 

- Ne talih, ne tal ı hl. Zaten 
seni mutlaka görmek ihtiyacında 

Fakat vakit biraz geç de· idi. Talak mı istiyecekti? kabil olmuyor. Ne ise, yarın .• 
ğil midir? - Bunları bana telefonla söy- Beklediğin yere .. 

- Belki. Sevgilim, sen gele· lemez misiniz? - Ala!. 
cek değilsin. Senin yanına ben - Bu ihtiyata muvafık mıdır? - Biliyorsun ya, o kalabalıkta 
geleceğim, apartmanında mısın? - Biliyorsun ya .• Ben burada bana sıkı s kı sarı 1mıştın. Az 

- Hayır, lika, sevgılim, şimdi bir gar telefon köşkündeyim. daha ikimizde uçuruma düşecek 
garda bulunuyorum. Bu akşam Kim olduğumu bilen yoktur, sen idik. ikimiz de sarhoş ve .. 
Vaşingtona dönmek mecburiye· isim vermedikten sonra hiç bir Evet, evet. 

tindeyiml tehlike yoktur. - Ötesini sen de bilirsin. 
- Yarına kadar tehir edemez - Yarın hemen dönecek mi- T b·~ f k t - a ıı, a a .. 

misin? Bizimki gitti. Güzel ve sin?. - Earl, Earll. Yarın gene 
rahat bir gece geçirecektik. - Belki.. Şimdi tafsilata ge· sarhoş olursan, işimiz berbat!.: 

- Ne felaketi Fakat müm- lelim. Bugünlerdeki fırsatlar bir daha 
kün değil kalamam. - Hayır, çok tehlikelidir. Bizi ele geçmiyecektir. Sen, bana, 

- Bu kadar mühim bir iı dinliyen olabilir. beni hayatından fazla sevdiğini 
mi var? - Fakat, ben, benden ne is- söylemedin mi? · 

- Ben s~na daha mühim bir ted ği~i hemen öğrenmek istiyo- Sahte Earl Marşa) kahkaha 
şeyden bahsetmek istiyorum. Bil- rum.. ile güldü. Bir takım şakalara 
diğin projeden, biliyorsun ya? - Kafi derecede görüştülc, başlamak üzere iken lika onu 

- Yeni bir şey mi var yoksa? içtin mi? susturdu. 
- Fevkalade bir fırsat! - Bir az. - Sevgilim, dikkat et. fhti-
Jim, hayretler içinde kalmakla - Oldu mu ya? Bugünlerde yatlı ol, eğer beni seviyorsan, 

beraber, kendisine hakim kaldı. kendine her zamandan ziyade hakikaten seviyorsan, dönüşün-
Böylece hiç ummadığı bir şekıl- sahip olman lazımdır. de bana: 
de en mühim bir işe mi vaz'ıyed - Affet, arkadaşlar böyledir- - Devam edecek -

Şair 8. Tevfik Fikret 
zuıneyi Beyazıddaki matbaacı 
veya kitapçılardan biri - çünkü 
üzerinde ismi, basın yeri yoktur· 
ufak, başlıksız bir risale halinde 
bastırmıştı, bittabi birçok tertip 
yanlış'arile ben, bazı parçalarını 
o vakte kadar, görmüş ve tıatta 
ezberlemiş olduğum, bu me.ıhur 
hicv yeyi tamam olarak işte bu 
risaleden defterime geçirdim. 

Buraya, bittabi 109 beyitlik 
bu uzun parçayı aynen yazmı· 
yacağız. Esasen lisan e.ı:kimiı 
olduğu için aynen yazılsa oku
yan gençler, ekser beyitleri an• 
lıyamazlar. 

Şair "tarihe,. karşı kuvvetli 
bir hamle yaparak başlar: 

Beşerin köhne sergüzeştinden 
Bize efsaneler terennüm 

eden 
Bizi abai bi vücudumuzun, 
Cevfini maz'de bir siyah 

ve uzun 
Gece teşkıl eden hayatından 
Ninniler ihtira edip avutan 
Bize en doğru, en ~üzel 

örnek 
Diye evvel zamanı göstererek 
Gelecek günlerin, geçen 

geceden 
Farkı yok, hükmü yok 

zehabı veren 
Tarih, Fikrete nazaran, başı 

maziye, ayağı atiye dayanmıı 
b·r kadid heykeldir. Ara !ıra, 

k arşısı na alıp ana hatıralarını 
soruyor: O, nisyan mezarlarını 
yoklıyarak, boğuk, paslanmıı 
bir t a lakatle devirleri anlatıyor: 
Hep ft'laket, hep elem yı~ın
tılarıl 

Ne zaman, bir şan ve şeref 
mevkib ı peyda olsa kan saçan 
bir bulut da ortalığı karartıyor. 
Kanlı bir taç, silahlar, kuman• 
danlar sonra alay alay esirleri. 

Mutlaka bir muzaffer, on 
mağlub 

Çiğniyen haklı, çiğnenen 
mayub 

Doğruluk dilde yok; du
daklarda 

Hayır ayaklarda, şer ku· 
caklarda 

Hak, kavinin, demek şeri
rindir 

En celi, hikmet; ezmeyen 
ezilir! 

Tarih böylece söylüyor, inli· 
yor, sayıklıyor; ve şair: 

Görürüm kanların köpürdü
ğünü.. Diyor.. Bu, kanlardan 
sıkılan şair bir iki beyit sonra 
tarihe emrediyor: 

Sönsün artık bu ateşin fitne! 
isteriz biz sabah; o uzun 
Geceler naimine hayır ol-

sunl .. 
Kim böyle bir sabah istemez· 

tarih, [ecir halinde geçen, sa: 
babı umduran aydınlıkları bile 
nasıl inşirah ile yazar? Faka~ 
o hala gelmedi ve geleceğe de 
"Cemiyeti akvam" lara rağmen 
bir türl~ benzemiyor.. Onu ge
lecek dıye beklemeğe başl ıya· 
rak işleri gevşek tutanların va1 
haline!.. 

• Sonu 1 O uncu sahi/ede -



Müsellah insanlık: 

Japonya, 
ltalya • r 

ispanya işinin sürüp gitmesi, büyük devlet
ler arasındaki rekabetlerin neticesidir 

~~~-----.c::a;:~~~~ 
Atinada çıkan Elefteros An- Uyanan Roma imparatorluğu 

tropos gazetesi, "Müsellah İn· emelleri, Habeşistan i~gal nin 
sanlık arasında Yunanistan., baş· tatbik.ni istemekted r. Dirilen 
lığı altında yazdığı başmakale· Deftonya kudretı, eski müstem· 
sinde diyor ki: lekeleri geri almak peşinde ko-

• Arsıulusal rekabetlerden hu· şuyor. Diğer taraftan Japon 
h · iradesi Çinin egemenliğini eline 

sule gelen volkan, inşalla siı· almak niyetindedir. 
kunet bulur! Çünkü çareler bul· İspanya işinin sürüp gitmesi 
nıak için yollar vardır. Nasıl bu rekabetlerin bir neticesidir. 
olsa lspahya meselesi günün hi· İşte böyle bir hava içinde yaşt· 
rinde bitecektir. Keza iki sarı yoruz. Samimiyetle teşriki me· 
ırka mensub milletler arasındaki sai ettiğimiz komşularımız var· 
ihtilaflar da, günün birinde hal· dır. Birlikte sulhun idamesi için 
ledllecektir. Harb devamlı bir çalışıyoruz. Bir yıldanberi bütün 
durum olamaz. dikkatlerimizi hudutlarımıza dik· 

Maamafih yangın muhtelif şe· m"şiz. Kuvvetlerimizi arttırmağa 
killerde ateşlenmektedir. Evelki çalışıyoruz. Hazırlanmıyan mil· 
muharebenin münazaalı mesele- letlerin hali yamandır. Biz bu 
lerini düzeltmek üzere, beşeriyet bakımdan mesuduz. Komünist· 
en tehlikeli anlar geçirmektedir. Jikle fırkacılığı tepeledik, düş-
Muayyen bazı milletlerin taşan manlarıtnızla dost olduk. Ayni 
canlılığı, mahreç aramaktadır. zamanda kendimize olan itima-
Taribte ayni ihtiyaç neticesinde dımızı da tarsin ettik. Bu da 
büyük akınlar vukubulmuştu. bizim için bir zaferdir." 

Bir Amerikan gazetesine göre: 

Türkiye-Yunanistan ve 
Adalardenizi 

Iıalyan menfaati hu adalarda, Tür
kiye ve Yunanistan meofa~tleri 

ile kat'iyen ölçüleme~!. 
Ltanbul muhabiri bildiriyor: 
Yunan Başvekili Genral Me

taksas, Ankaraya yaptığı resmi 
ziyaretinden sonra bugün lstan· 
bula avdet etmiştir. Bu akşam 
Vanan kruvazörü Averol ile 
Atinaya hareket etmesi mukar
rerdir. 

Bu resmi ziyareti müteakıb 
neşredilen bir komünikede Ge
neral Metaksasın Cumhurreisi 
Kamil Atatürk tarafından kabul 
edildiği ve Yunan Başvekili ile 
Türkiye devlet ricali arasında 
yapılan görüşmelerde bir çok 
beynelmilel meselelerin ve bil
hassa Yunanistan ile Türkiyenin 
müşterek menfaatlerini alakadar 
eden hususların tetkik edildiği 
bildirilmektedir. Her iki memle· 
ketin hükumetleri Balkan antan
tının Avrupada sulhun idamesi 
iıinde kuvvetli bir amil olduğu 
hYSusundaki kanaatlerini yeni· 
den teyid etmişlerdir. 

Kendisile yaptığım bir müla· 
katta general Metaksas Ankara
tla gördüğü hüsnü kabulden zi
yadesile mütehassis olduğunu ve 
Türk· Yunan dostluğuna karşı 
beslemekte olduğu sarsılmaz 
imanın b;r kat daha kuvvet bul
duğunu kaydettikten sonra de· 
di ki: 

•Her iki memleket Balkan 
antanhnı bugünkü ihtiyaçlarımızı 
kerşılamağa kifayet edecek bir 
k11vvet görmektedir. Bugün Av· 
rupayı karıştıran ihf lafta biç bir 
tarafı iltizam etmek niyetinde 
değiliz. Bununla beraber sulhun 
muhafazası için çalışan her han· 
gi bir devlet bizim müzahareti· 
mize daima güvenebilir.• 

Adalardenizinin Türkiye ile 
Yunanistanın mah olduğu şek· 
linde Yunan Başvekiline atfen 
Jazdıtı bir yazıyı mevzuubhu 

eden General Metaxas, gerek 
Türkiye, gerekse Yunah hukii
metlerinin Adalar denizi üze· 
rinde bir hak inhisarı iddia et· 
mediklerini, yalnız bu havalide 
menfaat bakımından en ileri 
gelenler olduklarını tebarüz et
tiklerini bildirmiş ve misal ola· 
rak Adalardenizinde On iki 
ada dolayısiyle ftalyan m~nfaat· 
lerinin ayni havalideki Yunan 
ve Türk menfaatleriyle ölçüle· 
miyecek kadar ehemmiyetsız ol· 
duğunu işaret etmişf r. 

Papa 
İtalya kralına hediye verdi 

Milano, 12 (Radyo) - Papa; 
Kraliçe Mariya Kristinaya aid 
olduğu anlaşılan ve Vatikan ki· 
lisesinde tarihi bir eser olarak 
saklan3n kıymetli bir elması, 68 
inci yaşına girmesi münasebetile 
kral Vıktor Emanuele hediye 
etmiştir. 

Ernest Simpson da evleniyor 
Nevyork, 12 (Radyo) -Düşes 

Vindsorun eski arkadaşlarından 
kocasından boşanmış Leydi Dofre 
Düşes Vindsorun sabık kocası 
Ernest Simpson ile evlenmeğe 
karar vermiştir. 

İspanyol çocuhları 
Bilbaoga iade olunuyor .. 

Londra, 12 (Radyo) - Beşyüz 
lspanyol çocuğu, buradan tekrar 
Bilbaoya gönderilmiştir. Bu ço
cuklar, derhal ebeveylnlerine tes· 
lim edilecektir. 

İtalya dantınması 
Kontrola iştirak etti 

Paris, 12 (Radyo) - ltalyan 
donanması, Nyon konferansı mu· 
cibince bugühden iti baten lngi· 
liz ve Fransız donanmasile bir· 
likte Akdeniz konlroluna başla· 
mııtır. 

A1'AUULlJ l 3 Teerinisııni 

Yunan bas nı 

• a 
___ .,..._, __ _ 

'' .. .. .. ucunca en-, 

ternasyonal, 
bizi de lspan 
yaya çevirecekti,, 

B. Metaksas, beraberinde 
Koçyas, Durentıs ile Manyada
kis v. s. zevat bulunduğu halde 
Eyiona giderek, Selinus umağı· 
nın taşmasına mani olmak üzere 
yapılacak olan tesisatm temel 
taşını koymuştur. Bunu karileri· 
lerimize haber vermiş ve burada 
B. Metaksasın bir nutuk i ad 
ettigini de yazmıştık. Bu nut· 
kunda prensiplerile programı 

hakkında izahat veren B. Me· 
taksas şunları söylemiştir: 

"Buraya gelişimin başlıca se
bebi, sizi selamlamaktır. Siz "4 
Ağustos" inkılabının sadık ve 
cesur müdafilerisiniz. Selinus ır· 
mağmın taşmasına sed çekmeği 
kimse düşünmemiştir. 

Üçüncü enternasyonal, bizi 
de ispanyaya çevirmek istiyor· 
du. Biz bunun önüne geçtik. 
Parlmantatizmin sukutu, komü· 
nistliği canlandırmıştı.,, 

Kahrolsun parlmantariziml 
Sesleri ... 

"Yunanistana uygun olmıyan 

bu usul, başkalarından kopye 
edilerek, alınmıştır. Ana yasamız 
bile parlmantarizme muhalifti. 
Bu sistem Oligari olarak Yunan 
milletinin tepesine çıkmıştır. 

Yunanistanda bütün milletin b r 
tek ülküsü bulunduğundan, fır
Kalar sun'i ve uydurma esaslara 
istinat ediyorlardı. Bu fırkacılık 
yüzünden Yunanistan pek çok 
f1taatlar kaybetmiştir. Fırkacılık 

memleketi düşünmediğinden, hali( 
hicret ediyor ve gençlik gurbete 
çıkıyordu. Büyük harb başlarken, 
iki ayrı devlet imişiz gibi da
hilde boğuşuyorduk. 1936 da 
kızıl tehlike kapıya dayandığı 
halde, biz parlamento için bo· 
ğuşuyorduk. Ağustos inkılabına 
kadar bu hal devam etli. 

"4 Ağustos,, kabinesi, ecnebi 
usulierini takta dmeden memle
kete uygun bir şek1lde inkişaf 
edecektır. Bir sene zarfında ne 
yaptıkları mızı biliyorsunuz. Şimdi 
size ikinci yıl esnasında ne ya
pacaklarımı anlatacağım. Bun an 
dıkkatle dinleyin. 

Teslihat işi devam edecek ve 
h ç b r vnkıt bıtm yecektir. Da· 
hili idareyi yeni esaslaara uydu
racağız. Mevcud cemiyetleri 
esaslı bir şekilde organize ede-
rek, anarşiye nihayet vereceğiz. 
Kültür işini ihtiyaca uygun bir 
hale koyacağız. Gençliği orga· 
nize edeceğiz. 

Üçüncü bir Yunan medeni· 
yeti yaratma:{a doğru yürüyoruz. 
Hepim z umumu da kendimiz 
gibi düşüneceğiz. Bu medeniyeti 
yabancı mecmualarda değil, 

kendi içimiıde arıyacağız. 
· Yaşasın Yunanistan.,, 

Bu tarihli Yunan basını Me· 
taksasın son nutkunu tahlil ede· 
rek, Yunan milletinin kendine 
yakışan rejime kavuştuğunu te· 
barüz ettirmektedirler. 

Nevyorkta 
Japonya aleyhine nümayiş 

Nevyork, 12 (Radyo) - Ja· 
ponya lenine Avrupada propa· 
gandalarda bulunmak üzere bu· 
raya gelen Japon heyeti, Nor· 
mahdi vapurile liarek~t etmek 
üzere iken, halk tarafından Ja· 
ponya aleyhine niimayişlet ya· 
pılmıştır. 

Valide Kraliçe Mafi iyileşiyor 
Bülcreş, 12 (Raôyo) - Valde 

Kraliçe Marın n sıhhi vazıyeti 
•• aha doqru yol almıotır. 

on eransı Çin at
urdura ilecek mi? 

aa afi , Çinin bu defa daha e aslı bir taksim 
ameliyesine uğraması da beklenebilir 

Son zamanlarda diplomatlar 
rand ev·Jlere geç kalmak adetini 
peyda ettiler.. Sözümüzu son 
hadıse ile ispat edebiliriz: Brük· 
selde 30 Teşrinievelde toplana· 
cak olan sulh konferansına an
cak 3 Tcşrinisanide gelmedi
ler mi?. Maamafih bu teehhür ün 
sebebi de vardır: Konferansa 
iştirak eden devletler, Japonya
nın bu konferansa maznun sıfa
tile gelmemesini temine çalıştı· 
lar, Japonycıya bu suretle bir 
kaç günlük fırsat daha bahşet
tileri 

Hedefi, Uzak Şarkta sulhu 
temin veya iade olan bu kon· 
feransın toplanmasına Eylul ayın
da Cenevredd kuar verilmiştir. 
Çü!lkü Çin hükumeti 12 Eyliılde 
Çin-Japon ihti <1.ını Uluslar sos
yetesine bildırmiş idi. 

Usul ve ananelerine cidden 
sadık olan Uluslar sosyetes·, 
ilk İş olarak Uzak Şark ahva
lile meşgul olmak üzere bir 
''istişaıi komite,, teşkil etmiştir: 
Bu komite de, sosyeteyi böyle 
karışık bir işe karıştırmamak 
için enfes bir yol bulmuştur. 

Zaten 1922 de otuz kişilik bir 
kongre suHı esaslarını vü.:ude 
getirmiş idi: Ön b~ş sene sonra 
gene böyıe bir konferans ayni 
vazifeyi göremez mi id ? 

işte, bu sure! le dokuz devlet 
tarafından Vaşinglonda 6 Şu
bat 1922 de kabul ve imea 
edılmiş sulh esasların yeni bir. 

konferansı tetkik ve bir netice· 
ye rapt vazifesile mükellef kı· 
lrnmış ve Belçika devleti de 
alakadarları konferansa davete 
memur edilmiştir. 

Bu konferansa Vaşington mu
kavelesine imza koymuş olan 
dokuz devletten başka, Uzak 
şark işlerile alakadar devletler 
de davet edilmiştir. İçtimalar da 
baş!amıştır. 

• • • 1915 Senesinde, garp büyük 
devletleri aralarında en büyük 
kozu paylaşmağa çalışıyorlarlcen, 
Japonya bu vaziyetten mükem
mel surette istifade etmiş ve 
Çın hükumet ne bütün arzularım 
kabul ettirme~e kalkışmıştı. Ja· 
ponyanın istedikleri pek çoktu; 
Ç n de bunların hiçbirisini kabul 
etmemek istiyordu. Fakat, bu 
iki devlet başbaşa kaldıkları tak· 
dirde Japonyanın Çini istediği 
şekle sokması adeta mümkün 
olacaktı. Bunun için, Amerikanın 
teşebbüsile Çin· Japon davası 
1921 senesi Teşrinisanısinin 12 in· 
ci günü Vaşingtonda yeşil masa 
üzerine konmuştu. 

Bu kor.feransda hedef: Çini 
Japonyaya lokma yapmamak, 
Amerika ve diğer devletler me· 
nafiınin de muhafazası idi. V.e 
dokuz devletin [Birleşik Ameri
ka, Belçika, lngiJtere, Çin, Fran· 
sa, ltalya, Japonya, Felemenk 
ve Portekizin] vücude getirdik
leri 9 madde Çinin tamamiyeti 
mülkiyesinde -Mançarinin Japon
lar tarafından işgaline kadar 
temin etmişti. 

Mukvelenin diğer iki esasi 
Çin ve .,açık kapı,, ve "müba
delede müsavat,, idi. 

Japonya, 1931 de Mattçurinln 
işgalile bu mukaveleyi fiilen ih· 
lal etmişt r. Bu tarihten bugüne 
kadar, Japonya kafi detecede 
istırahat ettiğini hissedince tek
rarlamak ıuretıle tecavüzlerine 

devam etmiştir. 
Bu tecavüzler o derece ileri

miştir ki beş seneden faza. tam 
bir faaliyet göstermiyen İngiltere 
ve Bir eşik Amerika şimdi 
mütteh t bir noktai nazarla faa
liyete geçmeğe mecbur kalmış· 
lardır. 

Bu Londra- Vaşington noktai· 

Perdemizde akisler 
- Başı 5 inci sahifede -

berhad olur. R ca ederım mon
şer, beni korkutmayınız .• 

Niyazi - Vay belini eşşek 

tepesice.. Herifte ağız, ağız de
ğıl; Yahudi havrası.. Bir gürül
tü, bir patırdı, hemen haklı çııc
mağa kalkıyor. Sen şimdi ken· 
dini düşün. için rak dolu ~hye 
seni kömür kayığından birıs ' 

satın alacak. Ense kökünden 
delecekler. Ondan so ra ömrü
nün sonuna kadar sız bak lım. 

Nedim - Daha iyiye ıno şer 

çang, çing. ç•.rng... Bir sızdım 

m , bir daha ayılmam. Asıl sen 
düşün... At cambaz ıanpl rınde 
çalışan J ıponlarda' bır sinin 
eline dü hin mü, rtık ölünceye 
kadar kırbaç altında marifet 
göstereceğim diye 0110.a da, oma. 

Karagöz - An aşıldı .. Maşal
lah ikiniz de numara sahib , 
mükellef ge çleısiniz. B )yle da· 
lnşmak size yaraşmaz. 

Netlim - Ben dalaşmadan 
duramam. 

Niyazi - Ben h"ç dur mam .. 

Karııgöz - Öyle: ise Hacıl11r 
kırına çıkar, sabahtan akşama, 
akşamdan sab ıha kad r d ı.a· 
ş rsmız. İs ikamet, H.ıcıl.ırkırı . 
Marş, maş!.. 

lk si birden - Haydi oradan 
st>n d • eşşoğlu eş~ek. 

Karagöz - Ki.ıı be? 
\kıs birden - Sen ... 
Karagöz - Sızi gi<l ı alçak, 

yüksek, orta kat ... 
Hacivad - Ne kızıyorsun 

Karagöz?. Şimdı eşe.. d ğd
'misın?. 

Karagöz - Sahı yahu.. Bu 
rası kan!ı kavaktı. lyi am na 
eşşoğ u diye benden eveiki.eri 
ne karışt rıyorlar ?. 

N<'dim - Benım gözum şa
şıdır da efendi amca, biri ikı 
görürürüm. Senin yanında bir 
eşek daha var sanarak ona 
çattımdı. 

Nıyazi - Vat ahi yalan söy-
lüyor Karagöz amca, billahı 
yalan ... 

Karagöz - Ne mallarına çat
tık yahu .. Bunlar birbırlerile da
laşıyor görünüyorlar da karşıla
rına bir üçüncü çıktı mı, müşte· 

reken saldırıyorlar. 

Şimdi anladım; Karşıyakanm 
eşrafı ne demekmiş.. Tevekkeli 
bunların başı eski muhtar bay 
Kenandır; şimal kutbu asilzadesi 
gibi iltifatı bunlar ondan öğ· 
tenmişler .. 

Devam edecek -
Şeyh Küşterl 

Pariste 
Bir tören esnasında karga• 

~dlıklar oldu 
Paris 12(Radyo) - Tayyareci 

Mermozun hatırası için yapılan 
heykel, bugün merasimle açıl· 
mıştır. Bu münasebetle miralay 
Dolarak, uzun bir söylev vermiş; 
bu esnada lcargaşalıklar olmuştur 

Zabıta, bir çok kimseleri ya· 
lcalıyarak tevkif etmiştir . 

nazar ittihadı bu konferansı da 
Uzak şark katliamlarına nıhayet 
verecek bir manayı ıfade eder 
mi?. 

Yoksa .. Çin bu defa en esaslı 
bir taksime mi maruz kalacaktır? 

Ortada kafi derecede pnyla-
~ılacak şey olduktan sonra .• 
kavgaya ne lüzum var?. 

Dunyantn en zengin 
kadını kimdir .• 

- Başı 6 ıncı sahifede -
tim para bile sarfedememl De· 
miştir. 

Bu k::ıdın, parasıhı çbğaltmak, 
pa asını emniyet altında görmek 
için ne yapacağını şaşırmış idi. 
Kılık k yafet it barile bir dilen· 
cidt.·n fa kı yoktu Ölmezden 
bir müddet eveJ 12 frang~ bir 
e..t'eklik almış ve buna hcrkeı 
hayret etm ş idi. 

Paras•nı i~I tirdi, fakat bü',ün 
borçluları onun nnzarırı':la hemen 
if asa hazır insanlardı. Bır vakit· 
ler Va ıderbi tten bile şiiphe
lenmış idi. 

Bu kadının hay~tıııda isffade 
edemcd.ğ 750 mılyonluk doları 
ş mdı krzının Hayan Matev Vılk· 
sın paralarına katılmı bulun,ı· 

yor. Bu suret e en zeng n kadın 
m vkiını alan bu bayan da acaba 
annesrnın a ı a<ına da tevarüs 
etmış midir? 
Zü~ rdlerin çenes n yoran 

ınest>l dı..· şımdi udurl 
.... llll!l ... !':.ll3liıllr:JE:ı:ciı!mKJıliimi-· 

Davet 
D ş Tabıblt ri Cem yetinden: 
12 ·ıt.İnc teşı İn CumA unu 

içtımaa dave edile' Umumi 
hert ırı z ekserıyet tqık 1 de· 
me ığ nJen bir karar vereme· 
mıştir. 

22 İk;ncitesrin Pdz rtcsi günü 
saat 13.30 da Verem Mücadele 
Ct'm yetı b ıasınd:ı ıkınci defa 
top an iCak olan U numi heyet 
rıızarıınam. muc bı ce mevcuJıın 
reylcrile cem yeti ' idam •si veya 
f esh hakkında bir karar vere
cektır. 

Mukayyet azanı ı teşrifi lüıu· 
mu ılan olunur. 

İzmir Mahkemesi ikinci HtJ• 
kuk Daires hdeo: 

lzmirde S rvili mescit Servili 
sok •k çıkmazında 8 No. lu e'I· 

de oturan Hakkı yanında Halise 
tarafından kocası lzmir KarakaP1 

c1ddesi 74 No. lu evde oturur 
Mehmet aleyhine açı an boşaP" 

ma davasına mütedair dava at" 

zuhal suretile davetiye varak•" 

müddeaaleyhin ıkametgahınıll 
meçhuliyetine binaen lzmirde 

çıkan 16-10·937 gün ve 1132 
·ıe sayılı Ulusal Birlık gazetesı 

ilan edildiği halde tayin olurıaı> 
günde mahkemede hazır buf ufJ" 

b·ıo madığından davacının tale 1 

b' e hakkında muamelei gıya 11
1 icrasına ve tahkikatın 1-12-~ .. 

çarşamba saat 10 a talikine • 
I'" 

rar verilerek tanzim kılınan '·~ 
yap ihbarnamesi mahkeme k:~ 
doruna asılmış olduğundan~ d• 
deaaleyhin tayin olunan guP t-

l ası ~ 
mahkemede hazır bu unın . 1csi 
ya bir vekil göndermeıı 'e)'e 
takdirde bir daha mabkei'P di 
kabul edılmiyerek gıyabıntc•· 
hükütn verileceği tebliğ rP~Jjll 
mına kaim olmak üzere ı 
olunur. 
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Manisada kadastro işleri Dünyada en çok /ngi. 
lizler söylermiş •• 

- Başı 1 inci sahifede -
Bu beyanatları hükumette 

olanlar yapar, evelce hükumette 
bulunmuşlar yapar. Bundan sonra 
hükumette bulunacaklar yapar, 
mebuslar yapar, lordlar yapar, 
az çok münasib her fırsatta me· 
sul veya gayri mesul zevat 
yapar .. 

Buna mukabil ltalyan hattı 
hareketi az söz söylemek pren· 
sibinden mülhemdir. Mesul şef
ler tam bir senede ve hususi şerait 
altında iki veya azami üç umumi 
beyanatta bulunur. Ve millete 
İtalyan siyasetinin umumi direk· 
tiflerini bildirir. 

Bıı cihet bu suretle tasrih 
edıldikten sonra Roma mehafili 
diyor ki: 

Sahife 9 

Piyango 
- Başı 1 inci salıif ede -
100 lira kazananlar: 

21821 36099 8697 27986 
15598 3602 25384 6417 
23058 36051 6233 14353 
21106 2487 39462 31585 
35063 13444 16340 6028 

8317 13121 25658 19322 
35910 17088 1132 31778 
27216 34713 33518 9502 
8417 35220 36397 25888 

33594 15190 13646 2943 
3193 16859 29194 8559 

38295 22358 37146 

Amortiler 
15 bin lira kazanan 8135 nu· 

maralı biletin son iki rakamı 
ile nihayetlenen biletler 20 şer 
lira amorti alacaklardır. 

Manisa valisi B. Lütfi Kırdar fle B. Halid Ziya bir arada 
Manisa, (Hususi) - Kadastro müşaviri B. Halid Ziya bera· 

berinde kadastro memurları olduğu halde şehriınize gelmiş, vila· 
yet kadastro işleri üzerinde tedkiklerde bulunmuştur. 

B. Çemberlayn Berlin • Roma Leh gençleri 
mihverinin zayıflamasını ümid Almanga aleglıine nümagiı 
etmek ve buna inanmaktan ve 

yaptılar 
binnetice bu unsuru yok telakki 

' eylemekten · vazgeçmiştir. Esa· Varşova, 12 (A.A.) - Milli 
sen muallakta bulunan meselele· bayram münasebetile Leh Tale· 

· be Yardım Cemiyeti Varşovada 
- Baı:ı 1 incı salıiçede - ahedelerı· ı'hla"l ettikten sonra rin bir hal suretine raptı arzu 

" JI bir beyanname asmıştır. Şid· 
ha az ikna edici mahiyettedir. şimdı' bu"tu"n dünya önünde bun· ediliyor ise bu mihveri nazarı d 

d kk etle Almanya aleyhine olan bu 
Enternasyonal komu··nı'ste karşı dan sonraki ayni tarzda hare- i ate almamak manasızlık olur. beyannamede Lehistanm muzaaf 
anlaşma bizzat bu anlaşmaya ketleri için açıktan açığa anla- B. Çemberlayn lngiltere hü- b hl b d ir te ikeye maruz ulun uğu 
iştirak edenler tarafından doğru- şıyorlar. Burada imza edilen kumetin·n dahili rejimlerile ala- beyan edilmektedir. Şarkta ko-
dan doğruva Sovyet devletine ves kanın garib bir cephesi da- kası olmaksızın Roma ve Berlin 1 k k h k münist teh i esi garpta inti am 
karşı bir anlaşma olarak tefsir a vardır. Bu vesi a her şeyden ile anlaşma arzu eylediğini tek· arzusu ile yaşamakta ' ve şarka 
edilmiş olduğu gibi yeni partÜ· evd hiç şüphesiz bilhassa Ak· rar etmiştir. Fakat bu beyanatı 

d · d k' F 1 doğru siyasetini takib etmekte 
nerin iltihakı da onun Sovyet· enız e ı ransız ve ngiliz tebarüz ettirmek lazımgelir. Zira 

f 1 • k J l ı olan Almanya .• 
ler birliğine karşı planlar ihza- men aat erme arşı 0 an ta yan- bu beyanat isimlerine büyük 

Alman teşriki mesainin en müs· d k · d 1 d 1 1 Bu beyanname geçenlerde rma iştiraki manasında tefsir emo rası eni en ev et er ta· 
edilebilir. Fakat İtalyanın bu İş· bet bir şekli demektir. Romada rafından geniş fakat daima doğru ekaJliyetler hakkında Leh-Alman 

mukavelenin imzası günlerinde beyanatı dolayısile Alman me-
tiraki gösteriyor ki, yalnız Sov· b I olmıyan tefsirlere yol açmış bu-

eş Alman harb gemisinin tal· hafilinde şiddetli bir infial uyan· 
Yeti er bir lig" i mevzubahs deg" il· lunan fakat neşredilen tek metin 

yanın G!eta limanına muvasa- dırmıştır. 
dir. Filhakika herkes görüyor ki, latı tesadüfi bir şey değildir. ile gayesi ve hudutları tamamile 

ta ·h d'l · b l R Belediyelerin hisseleri 
Sovyetler birliğine karşı bir barb yeni üç taraflı mukavelenin srı e ı mış u unan oma 

ı - ı ı · Vilayetimiz dahilindeki muh· 
hazırlığı.ıda talya, Japonya ve mühim vasfı iştirak eden üç uç er an aşmasının ımzasının er-

t · - - ı telif belediyelerin Birinciteşrin 
Almanyanın yardımcısı olamaz. dev!etin taarruzkar hareketleri eıı gunu yapı mıştır. 

f k · 'hd N h R f ayına ait yüzde on gümrük res· ltalyanın Sovyetler birliği ile için bir teli mer ezı ı asını i ayet oma mebafili ngi· 
d d M 1 B k l mi hisseleri, Dahiliye Vekile· 

müşterek hududu yoktur ve on· erpiş etmesi ir. evzuu bahs iz aşve i inin yaptığı siyasi 
1 1 l d 1 h l d k d 

tinden Vilayete bildirilmictir. 
dan müteaddit devletlere ayrıl· o an şey ta yan or usunun s· teza ür er e mantı i irektifler Y 

mışbr. ltalyanın Alman • Japon panyada ve Japon ordusu Çin- olduğunu nazarı dikkate alarak Asılacaklar 
mukavelesine iltihakını is erken de harekette ol dutu fU anda ıu düıüncede bulunmaktadır: Mançuri, t 2 (Radyo) - Man• 
ve bu mukavelenin aktinde bu ltalya • Japon ve Alman erkanı Faşist hükumetinin daima ter· · ki · k B ı l b harbiyeleri icraatlarının telif çurı topra •nna gırere o· 

I kadar üyük bir faaliyet ve sür· ve tanzimidir. Bu suretle Roma cih ettiği usul olan normal dip· şevik propagandası yapmak 
· at gösterirken Sovyetler birliğine lomatik yol ile görüşmelerde istiyen otuz Çinli, derhal yaka· 

mukavelesi tesirini beynelmilel 
karşı müttefik kazanmasını takib bulunmakta ve bir anlaşma imza lanmıştır. Bunlar, kısa bir 

k hayatın en mütenevvi cephele- · 
etmediği aş · ardır. Gerçi Roma edilmekte gecikilmemelidir. istintaktan geçirildikten sonra 

rinde gösterebilir. Ve buna bi· 
mukavesi hiç şüphesiz Sovyetler Aksi takdirde bütün bu yapı· idama mahkum olacaklardır. 

b naen de barışın muhafazasında 
:birliğine karşı gayri dostane ir lanların karşıdakileri klorforme Bulgar kralı 

menfaati olan bütün devletler 
hareket teşkil etme~tedir. Fakat etmek gayes=ni takip eylediği Par·ıse do·· ndU 

tarafından müessir bir mücade· 
işin bu cephesi mukavelenin leyi istilzam eder. düşünülebilir. Halbuki bu yan- Paris, l2 (Radyo) _ Bulgar 
ameli manasını izah edemiyor. lıc bir hesaptır. Çünkü hiç kimse y 

Y kralı Boris ile kraliçe uvana, 
Muahede şimdiki beynelmilel Yugoslavya iştirak etmiyecek klorosorme olmıyacak ve son· , L d b bu a;cşam on radan uraya 
vaziyette yalnız şu manada mü- Belgrad, 12 (A.A.) - Havas radan gafil avlanmıyacaktır. d dönmüşler ir. 
talea edilebilir: ajansı muhabiri bildiriyor: 

ltalya Afrikayı tekrar tevsi Yarı resmi mahiyette olan Belgrad muhafızı Tayyarecilerimiz 
etmek, Almanya da İngiliz ve Vreme ve Samouprava gazete· Hastanede öldü Diplomalarını alarak Londra• 
Fransız müstemlekelerini ele ge· }erinin Komünist aleyhtarı pakt Belgrad, 12 (Radyo) - Evelki dan döndüler 

üç taraflı mukavele-
nin mühim vasfı 

~· çirmek istiyor. Almanya ve ltal- hakkında hararetli tefsirlerde g 'in bir kaza neticesinde kendi lstanbul, 12 (Hususi) - Dev .. 
"Manisa, (Hususi) - Uzun zaoıandanberi Manisa mevki kuman· ya birlikte Avrupa haritasını bulunmaları üzerine Yugoslav· kendine yaralanan Belgrad mu· let havayolları idaresi tarafın .. 
' ı bulun(ln general Ali Rıza, başka bir vazifeye tayin edilmiş değiştirmek istiyorlar. Japonya yanın da bu paktlara iştirak hafızı general Topiç; bugün dan tahsil için lngiltereye gön· 

QManisadan ayrılmıştır. da Çinde işgal peşindedir. İtal- etmek arzusunda bulunduğu hastanede ölmüştür. derilen beş tayyarecimiz dön· 
~ u münasebetle vilayet, belediye ve gençlik tarafından ziyafet· ya Habeşistanı, Almanya Ren hakkında bazı faraziyeler yürü· Bank dö Frans /ıaizi indirdi müşlerdir. 

verilmiştir. 
b t.ianisa muallimleri, Manisa maarif müdürlüğüne tayin edilen B. mıntakasmı ve Japonya da Man· tülmüştür. Paris, 12 (Radyo) - Bank Bunlar, Londra sivil hava tay· 
~Uf inana Halkevinde bir ziyafet vermişler, samimi hasbihallerle çuriyi işgal ettikten ve bu üç Resmi mahfeller bunlan kat· dö Frans, faizi üç buçuktan üçe yare mektebini ikmal eyi~ 
\l!,;li bir gece geçirmişlerdir. devlet bir sıra beynelmilel mu- iyetle tekzip etmektedirler. indirmiştir. mişlerdir. 
~-~ ....................................... ~------llllııİ .............................. ~ .................................... .. 
Melek Ve Şeytan şeysin amma... kıvrıla yükseliyordu. Kasaba, rım ki Haticeye gidecektim. geçiyor? 

Diye kekeledi. yeşil bahçelerin ortasında kay· • • • Derdim. Sonra üst dudağımla 
• Üstünü başını silkti. Kızgın boluyor, mavi göl yeşil dağların lzmir çok güzeldi. Fakat ben burnumun arasını yoklar, hiç bir 

12 
~di. A~z~, korlCuyu yeniyordu. ' 
l\ıraz bıttı. 

~ana daha çok, iki kollarilo 
~ ldı. Uzun uzun, tatlı tatlı 
\~ak [göğsüne bastırdı. Hep~ 
r-~ber çimenlere upuzun yatt le.. 
\~cak kadar sıcak dudak
~llı yüzümde, boynumda gez· 

Yor, beni gıcıklıyordu. 
\ A.rtık sabrım kalmamıştı. Ya· 
) davranırsam biç bir şey 
~•ınıyacağımı biliyordum. An· 
~il ben de kollarımı onun 
~Una ve beline doladım. 
'-t n kuvvetimle, nefes nefese. 
t~llı, bir kaç saniye böyle 

ı. 

~1Plcı rüyada ve uçurumun 
~ 'rındaki hazzı yaşamak üzere 
~'lll. içimden, büyük bir saa· 

t: 

İtte, buldum. Bulduml 

Yazan: Kadircan Kaflı 
Diye söyleniyordum. 
Benim dudaklarım da onun 

yüzünde, boynunda, dudakların
da dolaşmağa başlamıştı. Ah, o 
saniyelerin yüz yıla sığmıyacak 
kadar derin hazzı!. 

Lakin Hatice birdenbire, öyle 
bir sert hareketle kalktı ki, tıpkı 
rüyada uçuruma yuvarlandığım 
zamanı yaşadım. Evvela düştüm, 
sonra ben de doğrulmuştum. Fa· 
kat ancak oturabilecek kadar •• 

Hatice karşımda idi. Ayakta 
duruyordu. Korkmuş gibi avuç· 
larını bana doğru uzatmış, sanki 
korunuyordu. Gözleri o zamana 
kadar biç görmediğim derecede 
açılmış. yüzü sararmıştı. Nefes 
nefese: 

- Yaaa .. Sen de ha? Bunu 
sana kim öğr<.tt. A menin hakkı 
va. mı~. Ufa" tef ek çalımsız bır 

kızg n yürüdü; çarşafının altın- ortasında gittikçe büyüyordu. hunu anlıyacak halde değildim. tüy bulamayınca içimi çekerdim: 
dan kızıl entarisinin uçlarını Lakin ben onlara görmüyor· Kiraz bahçeleri, çamlı dağlar, - O zamana kadar Hatice 
göstererek uzaklaştı. dum. Gözlerimde, kafamda, ka· mavi göl ve bol güneşli yeşil başkasına varır. 

işte, tıpkı rüyadaki gibi.. De· nımda ve her yerimde yalnız kırlan arıyordum. Bu dekorun Diye içlenirdim. 
mek ki bu şeytan hal.. insan Hatice vardı: Derisi gibi vücu- içinde daracık kırmızı elbiseli Onun artık benim ıçm bir 
kılığına giren bir şeytan .• Annem düne yapışan kızıl ipekten bir "şeytan,, sıcak Haticenin hayali yabancıdan farksız olduğunu 
böyle söylemişti. rop giymişti. canlanıyor, gittikçe derinleşerek hatırlamak işime gelmiyordu. 

- Onlardan sakınl. Birer uçurum derinliiini an- içime işliyordu. Çok zaman buz· • • • 
Demişti. dıran parıltılı gözleri, kara lu bir cam arkasında, kızıl bir Yazın eve döndüğüm zaman 
Neden kaçtı? Ona fenalık mı saçlarile beni kendine çekiyordu. silüet halinde bana gülümsü- karşıma Zehra çıktı. 

yaptım? Ah, keşke yapmasaydım Gülüşleri de, duruşları da ga· yordu. Geçen seneye göre oldukça 
ve güzel şeytanı darıltmasaydıml. ripti. Bana arzuyu ve korkuyu Hele kiraz aylarında, göz· büyümüştü. Yüzünün çizgileri de, 

O günden sonra Hatice be- ayni zamanda duyuruyordu.. lerim mektebin demir kafesli gölgeleri de adam akıllı belir· 
nimle yalnız kalmadı. Gördüğü Annem için her zaman: kapısına dalıyor, kalbimde or· mişti. Çocukluktan kurtuluş za· 
zaman da tıpkı diğer kadınlar - Melek gibi kadın! mandan ayrı düşen bir kUJun manını yaşıyor gibiydi. 
gibi beni büyük adam yerine Derlerdi. sıla ağrılarını buluyordum. Önümde Haticenin sekiz on 
koyuyor, örtünüyor ve konuş- Haticenin lafı geçince de şöyle Fakat uçamıyordum. Zira uy- yıl evelki modeli vardı. 
muyordu. söylerlerdi: sal, içinden duyan ve her şeyi Lakin yüzünün bu kadar ben• 

... .... 
Yaz bitti. Babamla beraber 

lzmir trenine bindik; yol~ Ç'ktık. 
Trenimiz çamlı yamaçlarda 

kocaman bir ej.!er aıbı kıvrıla 

- Şeytan gibi.. içine yığan bir huyum vardı. zemesine rağmen onda ablasının 
Hangisinin daha çok sevildi- Boynumu büküyor, kendimi ha· huylarından ve hallerinden hiç 

ğini düşünüyordum; kestıremi- hayallerime veriyor, avunuyor· biri yoktu. . 
yordum. Fakat ikisinden birini dum. Anneme sokuluyor, onun sec-
leı cib e.mek lazım gelse korlca· - Günler ne kndar yav~ş - Sonu t1ar -
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Tarılıi kadiın ve rfaı·ib 
YAHUT 

Tevfik Fikret ve Tarih 
- Başı 7 inci .sa'/ıif ede -
Şair bu aralık tarihi bırakıp 

kahramanlığa, kahramanlara, ser· 
darlara, cihangirlere çatar: 

Her .zafer, bir harabe, bir 
medfenl 

Hey cihangiri Utan şu mak· 
berdent 

Ey taht devril, ey taç par· 
ç.alanl Şu yığın 

Yığın sefalet, işte hep se· 
nin eserini 

Der ve ilave eder: 
Göz yaşından y11p ima 

incilerin, 
Görsen attık nasıl yosun

lanmış?. 
Ey kan yiyen ve karanlık· 

lan dolduran kargalar! 
Size mazi ne hisle aldanmış! 
Fikre artık yeter tehakkü

münüz 
'Yaşanır pek güzel tegal· 

. lübıüırJ 

Sizi tırilı eder himaye; 
gidin 

Gece hemrazıdır hayadidinl 
Ve bu suretle IOll derece Bİ· 

nirlenen sanatkar tarihe bir it
ham, bir kaya parçası daha 
fırlatıyor. Halbuki: 

Mütegallibeyi tana Reden 
1'c:ona1Un2 Tarih laaydudlann sır· 
daşı olan gece midir? Aala ..• 

Artık iıayal haşhyor: Bütün 
dünya hürrıyeti hakikiyeye eriş· 
miş, harbler, istibdacllar kalJc. 
mış: 

Ne şikayet, ne zulmü is· 
t ıbdadl 

Ben, benim, sen de seni Ne 
rab, ne ibadl 

Ve tabii barbler, muahedeler, 
ihtilaller, zaferler de artık unu· 
tutacak, ~\11yabani hik•yesi gıbi 
kalacaktır. 

Yutılw ey kitabt köhne, 
yarın 

Medfeni fikir olan aabife· 
lerin 

Ve ıair, tarihin hiç de fikir 
mezarı olmıyan sahifelerini böy· 
lece yırhyor ve tarihi hayalen 
kaldırıyor. Güzel ama, bu, nasıl 
olacak? Bunu kim yapacak? 
Şairin zihni, şimdi bu düğüme 
takılmıstır. Ve derhal müjdeli· 
yelim ki, tarih de dilinden ve 
kalem"nden artı k yakayı kurtar
mıştır. 

Evet, bu aziııı hilkat inlcı'ibı· 
nı haag· kuvvet yppacak? Bunu 
düşünürken aklına (sahibi ki.inat) 
:geliyor. Gerçek!. Belki yapa
bilir? Amma, amma: 

O, fakat aslı hep bu kav
galarını.. 

Tf!vfik Fikret artık gök1ere 
döner, göklere hıtaba başlar: 

Ey sema, ey türtü seslere ma· 
kes olan boş kubbe, söyle ba· 
.kalım, hanki ses; bugüne kadar 
kibriyanın eyv.anına yükselebildi? 
Hangi dua tuttu? Ey göklerin 
a1labı seni din büyüklerine ıor· 
dum; tarif ettiler: Dirj, kudretli, 
büyük, rızk, emel verir, intikam 
alır, kahreder, bilir, görür, işi· 
tir, her yerde bulunur, eş:, ben· 
zen yoktur .. 1lih.. Dediler: 

Sifatm uL'i§erike leh,.tc:en 

bak? 
Şu bataklıkta kaç ferikin 

varl 
Hepsi kayyumü kadirü kab

harl 
Hepsinin Uşerike leh sifab; 
Hepsinin emrü oehyi, sal· 

tanatı; 

Hepsinin ayları güneşleri, yıl
dızları, cennetleri, cehennemleri, 
peygamberleri, hurileri ~r. 

Şair, ben böyle görüyorum, 
belki de aldanıyorum. Ben şim
di her şeyden şüpbeleniyorum. 
D yor. 

Ş 'ip he; bir llura doğru ıkoş· 
maktadır. 

Hakkı tenvir; ukul ıçın 

haktuA 
Şair bundan sonra şu davaya 

~apl nıyor: 

Bizi yoktan icad edip de ,ge
.ne v pratmalc, zevale sokmak 
nt den? Fikret buna bir türlü 
akıl erdiremiyor. Nihayet: 

Bunu bir hal~ irtikap et· 
meı: 

Halk eden mahveder, harap 
etmezi 

Hükmiinü bastırıyor, ve mkar 
yolunu artık tutuyor. 

ıKopsa bir zerre cismi hil· 
katten, 

Duyulur bir tezallüm olur •. 
sen, 

Göçüyorsun da arşşüf er.şinle 
Yok tabiatte bir inilti bile .. 
BiLikıs, l er tarafta kah-

kahalar .. 
Kizbe ancak riya ve humk 

ağlar .. 

İzmir birinci icra memurlu· 
ğondan: 

Bir borçtan dolayı 1200 lira 
bedel mukabi1inda tahtı temine 
alınan Orhaniye mahallesinin 
Kapani zade sokağında kain 101 
ada 28 parsel 1kiçeşmelik cad· 
desile Kapani zade soka~nın 
birleşti~ noktada mebn 54 nu· 
maralı bir bap ev ve altında 
511 ve 513 numaralı ıki dük· 
'kanı müştemil içer. isinde bir 
taşlık mutfak biri balkonlu ol· 
mak üzere uç oda, oda!ann üze· 
rinde ~ataçayı müştemil bir bap 
ev ve iki dekkinm yarı h issesi 
tam mitidyeti 1iı:erinden 2500 
m kıymeti mutt mm ne i1e ı 6 

Kanunuevel 937 tarı hine müsa· 
dif Perşembe günü saat 11 de 
açık .rtırma suretile satılığa çı· 
karılacaktır. Bu artlrmada satış 
bedeli muhammen kıymetin% 15 
ini bulmad1ğı ıt.ak:Hrde · en çok 
artıran talibın n taahhüdü baki 
kalmak şartile satlş on beş gün 
daha uzatılaı:ak ikınci arttırması 
31 Kanuouevei 937 tarihine mü· 
sadif Cum günü saat Ude fa· 
ptlacakt r. Bu artırmada .dahi 
satış bedeli muhammen kıyme· 
yüzde yetmiş beşini bu : madığı 

takdir en çok arhran tahbine 
ihaleı kat•ıyesı ıyap ıhcaktır, bu 
gayri men'<ul uıerinıie bar bang 
bir şekilde hak ta1ebinde b@tu· 
nanlar.ın n~btı ~ta :u 1 tar hl nctrin· 
den itibaren 20 gün zarfında 
ellerindeki veıaikle birl.kte 'Cla· 
remiıe muracaatları lazımdır. 
Aksi takdirde haki.arı tapu sici· 
lile sabit olmıyantar paratarın 

pay aşmasında ı har.ıç bırakt1a

cakttr. 4 Kinunuevel 937 tarj. 
hinden itibaren şasttıame her· 
kese açık bulundurulacaktır. 

Yüıde iki buçuk de1laliye müı
terıye ait olup müterakim vergi 
tenvir,ye ve tanzıfıyedc:n olan 
belediye rüsumu artırma bede
linden teneil olunur. 2762 n•· 
marh vakıHar kanunu mucibince 
tadıyesi İcab eden taViz bedel 
müşteriye aittir. Artırmaya işti· 
rak: etmek istiyenter yüzde yedi 
buçuk pey akçesi veya milli 
banka itibar mektnbana hamil 
bulunmaları lazımdır. Talip olan• 
ların icrr m6nat:f isine ve daire
mizin 37/t 1 S91 dosyaya müra· 
caatlan illn ol•nur. 

Kalla aranıyor 
iyi bir ceketci kalfasına ihti· 

y.aç vardır. Kemeraltında Hacı 
Ali p~ otelinde 22-23 numa· 
rada Sao'at me§heri Vehbiye 
müracaatları. O. 6 

lımir bir.inci jcra memurlu· sında bir sandık odası, yukarı 
ğunda 11: katta bir hayat, sokağa nazır 

Mustafanın Em ak ve Eytem geniş bir oda, birbirine mutta· 
bankasından ödünç aldığı para· sıl iki oda arkasında bir taraça 
ya mukabil bankaya ipotek ey· ve hanenin bahçeye nazır cep· 
led ıği lzmırde Ahmet ağa ma· hesinde bir balkon mevcut ol· 
hal t> S nin keten sokağında 11, duğu ve hanenin bodrum ka· 
13 No. lı ve 49, 49-1 rakamlı tının kiler halinde müstamel 
57 metre murabbamdaki gayri hulunan ve yarım masura Os· 
menkulün ahtani kısmı dükkan manağa soyu da mevcut olan 
ve fevkanı kısmı evdir. Dükka· 6000 lira kıymetli bu eyin ge-
nm sağındaki müstakıl kap:dan çen sene yapılan satışı 2280 
yukar:ı kata çıkılınca uzun bir sayılı kanuna göre geri bırakıl· 
koridor üzerinde sokak tarafında dığı halde birinci sene taksit 

borcu ödenmediğ nden bu hü-
bir oda, iç tarafında küçük bir küm ortadan kalkarak evin 
oda bu odanın ittisalinde üst 

yeniden mülkiyeti açık artır· kata çıkılır nıerd ven, badehu 
ma suretile ve 844 Numaralı 

içiçe iki oda, koridorun sağ ta- Emlak ve Eytam bankası ka· 
rafında nihayetinde mutba~ ve nunu mucibince bir defaya 
hela, üst kata çıkıldıkta dar bir mahsus olmak şartile artırması 
sofa üzcrınde ksrşılıklt ıiki oda 14 / 12 / '937 Salı günü saat 
mevcut o up Luradan bir kaç 14 de icra dairemiz içinde 
:basamaK merd. venle evin tarl\· yapılmak uzere bir ay müddet· 
~asına çrlrnıt. 2000 lira kıyme· le satılığa konuldu. 
melinde o\an maa dükkan işbu Bu artı ma neticesinde satış 
hanenin geçen sene yapılafı sa· bedeli her ne o'ursa olsun bor· 
tışı 22go sayılı kanuna göre cun ödenmesi tarihi 2280 numa· 
geri bırak ldığı balda birinci ralı kanunun meriyete girdiği 
sene taksit borcu ödenmediğin· tarihten sonraya müsadif olması 
den bu büküm ortadan ika\· hasebile kıymetine bakılmıyarak 
karak evin yeniden mülkiyeti en çok artıranın üzerine ihalesi 
açık artırma suretıle ve 844 yapılacaktır. Satış 844 numaralı 
numarala Emiak :ve Eytam Emtak ve Eytam bankası kanu· 
Bankası kanunu mucibin· nu hükümlerine göre yapılaca· 
ce bir defaya mahsus olmak ğından lkinci artırma yoktur. 
şartile .artırması 14-12-937 Sa- Sahş peşin para ile olup müı· 
lı günü saat 14,30 da icra terıden ya1mz yüzde iki ıbuçuk 

dellaliye masrafı alınır. 
daıremız çinde yapılmak üzere İpotek tabibi alacakl ılarla di· 
bir ay müddetle sattl ğa ko· ğer alakadarların ve irtifak bak· 
'Duldu. kı sahiplerinin gayri menkul 

Bu artırma neticesinde satış üzerindeki haklarını hususiyle 
bedeli her ne olursa olsun bor· faiz ve masrafa dair olan iddi· 
cun ödenmesi tarihi 2280 numa- alarmı işbu itan tarihinden 'iti-

d haren y rmi gün içinde evrakı 
ralı kanunun meriyete gir iği müsbitelerile birlikle memuriye· 
tarihten sonraya müsadif olması timize bildirmeleri icab eder. 
basebile le ymetine bakılmıyarak Aksi halde haklan Tapu si· 
en çok artıranın üzerine ihalesi cilin<:e malum olma~1kça pay· 
yapılacaktır. Sıbı 844 numaralı faşmaôan hariç katırlar. 2411 l/93i 
Emlak ve Eytam Bankası kaou- tarihinden itibaren şartname 
nu hükümlerine göre yapı a<:a· herkese açıktır. Talip olanların 
tındaın ikı11ei artırma yolmw. ytide yedi buçuk teminat ak-
5a'ı p ~in para i~ olup mti · çası veya bir banka itibar mek· 
teriden yalnız yüzde 1ki buçuk tubu ve 37/1169 dosya numa· 
dellaliye ma~rafı alınır. marasile lzmir l inci İcra me· 

ipotek sahibi alacaklılar diğer murluğuna müracaatları ilin 
a1a adarlarm ve irtifak hakkı sa· olunur. H.iş.No: 278 
hiplerinin gayri menkul üzerin· Emlak ve eytam ban. 
deki haklarını hususıle falı: ve 
masrafa dair olan iddialarını kasından: 
işbu ilan tarihinden itibaren 937/1169 .icra dosya ouma· 
yirmi gün içinde evrakı musbi- rasile satıla l , yukarıda avsafı 
telerite bırlikte memuriyetimize yazılan gayri menkulün elıcısına 
bild irmeleri icabeder. istersek, bankamızca bu gayri 

Aksi bade bak 'an tapu sici· menkule konulacak kıymetin 
lince malum olmadıkça paylaş· yüzde ellisine kadar umumi 
maden hariç kahrlsr. 24·11-937 şartlarımız dahilinde ikraz ya-

tarihinden ıtibaten şartname pılabilir. 78 

herkese açıkhr. Talip olanların Aydın asliye hukuk mahkeme· 
yüzde yedi bııçuk teminat akçesi sinden: 
~eya m ili ;bir banka itibar ıın ek· Aydına tabi Köşk nahiyesinin 
tubu ve 37/1647 dosya numa· Cuma dere köyünden Memiş 
ı:asile lzmir birincı icra memur· oğullarından lsmail kızı Fatma 
ıutuna müracaadart ıi l an olunur. tarafından kardeşi İsmail oğlu 

H.iş. No. 612 Mehmedin umumi harpte askere 

Emlak ve eytam ban- giderek bir daha avdet etmedi
ğinden Mehmedin kaipliğine ve 

kasından: Mehmedin veraseti kendisine 
93711647 icra dosya numara· münbasar olup başkaca kanuni 

sile satılan, fU~nda evsafı ya- mirasçı bulunamadığından Meh· 
ı:1lan gayri menkulün ahcısma medin mirasınm kendisine ait 
istersek, ban\caıntıca bu ga)'ri olduğuna karar verilmesi hak· 
menkule konulacak kıymetin kanda açılan davanın yaptlan 
ydtde ettiıine kadar umumi muhakemesi neticesinde Meh· 
şartlarımıı dahilinde ;kraz ya- medin umumi harpte askere gi· 
pıtabilir. 66 3989 derele bir daha dönmediği şahit· 

lerin şehadeti ve köy şahadet· 
lzmir birinci icra memurlu· namesi ile sabit olduğundan 

ğundan: medeni kanunun 32 ve 34 ncü 
Ahmet Müfitin Emlak ve Ey· maddelerine tevfikan kaipliğine 

tam bankasından ödünç aldığı ve veraset hakkındalti iddia şa· 
paraya mukabil bankaya ipotek h"tlerin ,ahadetine göre sabit 
eylediği lzmirde cedit mahalle- olmadığmdan reddıne 4/10/937 
sinin beşyüz elli sokağında kain tarihinde karar verildiği füin 
S vergi ve 7 No. lı haneye ka· olunur. 3995 
pıdan içeri girilince geniş bir ı•-ll!!!!l!l,.mJP.!~l!lllli-11!1•• 
bahçede bir havuz ve muhtelif 
eşcan müsmire, birkaç ayak 
merdivenle hane kısmına giril· 
dikte bir hayat, sağda bir geniş 
salon ve ittisalmde bir oda 
solda bir od.ı ve bir hamam ve 
bir mutbak ve merdivenle üst 
kata çıkılırken iki merdiven ara· 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

1.5,30 • 17 Tele. 3434 

13 T şrinhani 

___________________________________ ... ____________ _,,, 

Torbalı belediyesinden: 
Belediyemizın muhasiplik memuriyeti münhaldir. Mayıs 938 gi. 

yesine kadar maaşı 40 lira ve Hazir2n 938 d n itibaren 60 li~ 
olmak üzere en aşağı orta o"ul mezunu olmak o1du\cça usulü tJ
sabiyeden aşına olmak bu memuriyet evsaf ve şeraitini haiz bul~ 
mak üzere bu işe istekli olanların buna dair evrak müsbiteler 
hamilen bir hafta içinde beledıyemize müracaat etmeleri ıi 
olunur. 3996 

lzmir Vakıflar müdürlüğünde 
idare deposunda mevcut iki kazan iki kmk bakır şamdan 

doksan kiio kadar hurda kurşun boru ve çinko satılmak üzere a 
artırma.ya konulmuştur. ihalesi lS/l 1/937 Cumartesi günü s 
10 dadır. Vakıflar idaresine müracaat. 10 13 3951 ~ 

____ , ________________________ ....,. ____________________ _ 

M•• d İl hk kıristal şişe takımı, saksı uzaye e e ile bir çok çiçekler, halı, kı. 
büyu··k satıc ve seccadeler ve saire bir 

Y mobilyalar açık artırma 
l 4 ikinci Teşrin Pazar gunu satılacaktır. 

sabahleyin saat 10 buçukta Bi in· Fırsatı kaçırmayınız. 
cikordon Hayat sokağında 2 Fırsat arttırma saloll" 
No.lu evde Alman konsoloshane· Aziz Şınık Telefon: 

si karşısında maruf iki aileye ait D : 3 
bilcümle mobelyalara açık artır
ma suretııe sabtacaktır. Sabi•- Yağ presesı 
ca'k eşyalar meyanında 9 parça Alman mamulatı son sis 
kadife kaplı kübik kanepe takı· manıveleii yeni bir zeytin 
mı cevizden mamul aynalı büfe, presesi satılıktır. 
maundan mamul anahtarh dört Muhtelıf beygir kuvvetı 
köşe yemek masas ı ve üzerinin yeni elektro motörlü deııt 
kadife örtüsü 6 adet sandalyesi, ve dökmeci oc ğı vantilatöt 
yatak odası takımı, ikişer kapılı ve kaynak takımlara da vlJ. 

ııki adet elbise dolabı tüvaleti, Müracaat: Kestane 
2 adr.dt birer buçuk kişılik ıkar- Demucıler içerisinde 
yola maa somyaları, 2 adet ko· marada Niyazi makine t O 
modinosu, gece la:nba1arı, e\ek· hanesi. D. 1 
trık avizesi, 3 parçalı pomye J 
kadifeli birer kanape 2 koltuk, Ev almak ist1. .> eıı 
fevkalade iyi sesli OUANDT okusun 
markala Alman piyanosu ma Bfıi lkiçeşmelikte b rineİ 
taburesi, Amerikan dıvar saati, ... 

raman sokağında 24 nUP"' 
kuşlu ayna, tek kapılı maundan el 
aynalı dolap, şemsiyelik, ievba- diğeri Tilkilikte Hatuniye 
Iar, pencere kornezleri maa per· karıısında Namazgah sok 
deleri, şifünyeralı ayn ah dolap, 2f 4 numaralı haneler satı 
2 adet ikişer kişilik nikel kar· Almak ve görmek isti}'. 

yola maa somya1an, kübik camh Başdurakta Kestelli cadd 
orta masası, Kolombia salon 9 d k d o .. 4 numara a un uracı ~ 
gramofonu, sigara sehpaları bir aia ustaya müracaat ederle'· 
çok Avrupa yemek iskemte!eri, ı·-----.-.. ı-111!-~'~ 

:ıı w ass•' çay masası, 2 adet salınca'klık Birincı Sınıf Mutııh A 
sandalye, maundan mamut ıau· DT. Demir r 
man tüvalet, poker masası, gaz· 
sobası, aynalı gardinyera, 2adet Kamçı oglu ,ıı 
sedef işlemeli tabure ve iki adet Cilt ve TenasOI ha51vı,I 

sigara sehpaları, iyi bir hat de ço· ları ve elektrik ted8 

cuk arabası, bakır mangal, yaza- lzmir - Birinci beyler ıJ' 
hane, aynalı komodin, despenç, Elhamra Sineması arlc 
paravan, tam servis 108 parça Telefon = 3419 
porslen tabak takımı. 52 parça· 

l 

1 

1 

t 
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DEUTSCHE LEVANTE
LINIE, HAMBURG, A. G. 

ATLAS LEVANTE LINIE A.G. 
BREM EN 

"ATHEN,, motörü 15 ikinci· 
teşrinde bekleniyor. ROTTER· 
DAM,HAMBURGvcBREMEN 
için yük alacaktır. 

•PALODA,. vapuru 22 ikin· 
citeşrinde bekleniyor. BREMEN 
için hareket edecektir. 

"MACEDONIA,, vapuru 29 
lkinciteşrinde bekleniyor. ROT
TERDAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alacaktır. 

11MOREA,, vapuru 1 Bir·nci 
kanunda bekleniyor. ANVERS 
ve HAMBURG limanlanndan 
yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
•EXTAVIA" vapuru 12 ikin· 

citeşrindc bekleniyor. NEVYORK 
İçin yük alacaktır. 

•EXHJBITOR,. vapuru 18 
lkincite~rinde bekleniyor. NEV
\'QRK için yük alacaktır. 

•EXPRESS. vapuru 26 ikin· 
titeşrinde bekleniyor. NEV-
\'QRK için yük alacaktır. 

• OGONTZ .. vapuru 28 
~İnciteşrinde bekleniyor. NEV· 
ıORK için yük alacaktır. 

.. EXMOUTH,, vapuru 15 Bi-
tirıcikanunda bekleniyor. NEV
'<ORK için yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
"ELISE,, motöni 15 lkinci

ttşrinde bekleniyor. ROTTER· 
~AM,HAMöUKGveBREMEN 
içın yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 

e ll 

6 - İstekliler şartnamenin 4 ncil machleıinde ya:ııaln vesikalan 
yananda bulundurmaları ve ihale saatından evel muvakkat 
teminatlarını Bergama maliye veznesine yatırmağa mec
burdur. 

7 - Komisyon haftanın pazartesi Ç&rfamba ve cumartesi günleri 
açıktır. 2 5 9 13 41673 

---------~------------------------.-.----.-.------lzmır Lv. amirlıği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Keıif bedeli 69529 lira 30 kuruş olan kütahya tayyare 

Morl•na meydanı toprak tesviye işi kapalı zarfla eksiltmye ko· 
nulmuştur. 

Balık yagw )arı 2 - lbalcai 2011'tiniciteşrin/937 Salı günü saat 15 te Ankarada 
M. M. V. satan alma lcomiqonunda yapılacaktır. 

l!l llllllllllllllllllllllllllllllllıı. Doktor .,ıllllllllllllllllllllllUlllllllll• 3 - ilk teminat 4726 lira 47 kuruştur; Olivier ve = i 4 - Keşif şartname ve projeler 348 kuruşa ve her gün öğle· 

Ş•• k,.. = A K 1 T := den sonra M. M. V. ıatın alma lcomisvonundan alınır. 
Ure 851 _ • ema onay § 5 - Ekıiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu· 

Limited ~ Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın ! hastalıkları mütelıessısı = · nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel gel erile idari 
\l apur Acentaaı ;; ( erem ve saire ) § şartnamenin 4 ncü madd esinin (F) fıkrasında yazılı vesika· 

B
. . . k d R b' Basmahane istaııyonu karşısıll(laki Dibek. sokak baoında 30 eayıh := larile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden beheme· 
ırmcı or on ef!s ınası - . = h l b. t l M M V t l k · ev ve muayenehaneeınde sabah saat 8 den akşam eaat 6 ya = a ır saa eve · . • sa ın a ma C1mısyonuna ver· 

Tel. 2443 1 kadar l.ınıtalanm kabul eder -ı melerj. 13 18 23 28 3982 
THE ELLERMAN LI- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll Telefon: 4115 11111111 -.... İzmir Lv. amirlıği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

NES LTD. - Doktor 1 - Kırkağaçiaki kıtaatı askeriyenin açı k eksiltme suretile "CITY OF LANCASTER,, va· 
münakas'lda bulunan cins ve miktarları yazı la üç kalem 

puru 15 lkinciteşrinde gelip yük 
1 K l T b • s d erzak ihtiyacına talip çıkmadığından münakasa on gün ~ıkaracak ayni zamandaLONDRAI Ü Dl a a sın oy am 1 k 

ve HULL için yük alacaktır. ' uzatı ara ihaleleri hizalarında yazıla gün ve saatlerde 

THE GENERAL STEAM Cild ve tenasül hastalıkları müt~haasıaı Kırakağaçta askeri satn alma komisyonunda yapılacaktır. 
NAVIGAllON CO LTD. 2 - Tahmin edilen mecmu tutarı ve teminatı muvakkate ak· 

lzmir Beled ıyesı Zuhrevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· eleri h · ı d l d "ADJUTANT,, vapuru 5 ikin· ç ıza arın a yazı l ır. 
ğundan çekilerek yeniden açl ığı Numanzade sokağındaki 3 3 Şart a · h .. k · d ·· ·· ı b"l ' 

citeşrinde gel ip LONDRA için - n mesı er gun onıısyon a goru e ı u, 
numar ı l ı muayenchanes ınde hastaların ı Pazardan maada~· 4 - istekliler tıcaret odasmcla kayıtlı olduklarına dair ves·ka 

yuk alacaktır. •- sab htan akşama kadar kabul ve tedavi eder. - göstermek mecburivctindedırler. 
ROUMAIN -ç k •ı" t daı•mAJ eDCU•• • 5 - Eksiltmeye işttratc" edecekler 2490 sayıla kanunun 2 ve 

BUCA REST an iri Vl aye 3 üncü maddeleri!1de ve şartnamesinde yaz la vesikaları ve 
"ARDEAL,, vapuru 26 ikinci· meninden: teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evci ko· 

teşrinde KôSTENCE, SULİNA, __ .....,_m_i_sy~o_n_a_m_ü_ra_ca_•_t_la_r_ı ----~-------------1 - Talıp l ç ı knıaması hasebile yeniden eksiltmeye konulan it 
GALATZveGALATZak•arması D J f d • IJ d Çank rı il merkezinde yapılacak hastane pavyonu olup keşif bedeli ev e emıryo arın an· TUNA limanları için yük ala· • ( 6569) lira (80) kur u ştur. 
caktır. 2 - Buna aid şarmame ve evrak ıunlardır: (A) Eksiltme ıart· Haftada dört gün Torbala, Ortaklar, Aydın, Nazilli ve Karakuyu 

DEN NORSKE MIDEL· names, (B) Mukavele projesi, (C) Bayındırlık iıleri gen:l tartna· yolile Alsancak Afyon arasında iıliyen 1307, 1308 yolcu katarlara· 
HA VSLINJE mesi, (Ç) Fenni şartname, (O) Hususi şartname, (E) Keşıf cedveli, nın her birinde yolculann yeme, içme ihtiyacı nı temin için idare· 

OSLO (F) Sils lei fı at cetveli, (G) Metraj cetveli, (H) Proje ve grafiktir. mizce birer büvetli vagon bulundurulacaktır. İki vagonda buluna-
• BAALBEK ,, Motörü 12 lstiyenler bu evrak ve şartn a meleri Çankırı, Ankara, lstanbul ve cık olan büvetler bir sene için açık artırma usulile kiraya verile· 

lkinciteşrinde bekleniyor. BEY· lzmir Nafia müdürlüklerinde görebilirler. cektir. Muhammen kira bedeli 800 liradır. isteklilerin yüzde yedi 
RUT, HAYFA, DIEPPE, ve 3 _ Hastane inşaat bedelinin yirmi bin lirası 937 senesi büt· buçuk nısbetinde muvakkat teminat yatırmaları lazımdır. İ hale 
NORVEÇ limanları için yük çesine mevzu tahsisattan verılecek mütc:oakisi 938 senesi bütçesin- 26/11/937 Cuma günü saat 15 de Alsancak 8 inci işletme 
alacaktır. deki tahsisattan tediye edilecekt r. komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler komisyondan parasız 

·'SAN JOSE,, mo!örü 6 Bi· 4 - Eksi tme 29/İkinciteşrin/ Pazartesi günil saat 16 da Çan· ahnır. 14 17 3986 
r·ncikanunda bekleniyor. DIE.P· k rı vilayet daimi ene imeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli ile cins •e mitdan aşafıda yazılı eşya fenni 
PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 5 - Eksi tme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. şartnamesine uygun olmak şartile 2S/11/937 Perşembe günü saat 
) imanları için yük alacaktır. 6 - Eksiltmeye girebi .mek için isteklilerin (2742) lira (73) ku· 15 de eksiltme usulile lzmir Alsancakta 8 inci işletme binasında 

1lanlardaki hareket tarihle· ruş muvakkat teminat vermesi bundan başka en az onbeş bin satın alınacaktır. 
l 1 d k. d x.· "kl"k l.ralık yapı işi yapmış olması ve Nafia Vekaletinden alınmış ehli· B · · k · t . ı · l6125 kuruşluk muvakk t t • t rile nav un ar a ı e,-ışı ı · u ışe gırme ıs ıyen erın a emına 

•yet vesikası ibraz etmesi ve ticaret odasına kayıtlı bulunması k · 'k 1 k 4 d lerden acente mesuliyet kabul vermeleri ve anunun ı ayin cttiğı vesı a ar ve Rounu ncü ına · 

etmez. şa~tı-r. Teklif mektupları yukarıdı dördüncü maddede yazılı saat- desi mucibince işe girmeğe manıi kanuni bulunmadığına d air 
Daha fazla tafsilat için Bi· tan bir saat eveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz beyannamelerle ayni gün saat onbeşe kadar komisyon reisliği ne 

rl.nci kordonda W. F. HENRY k b l d 1 kt' müracaatlan laz mdır. Bu i•e iit şartnameler komisyonda parasız mu a i in c ver ece ır. y 

VAN DER ZE.E & Co. N. V. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet dördüncü maddede dağıtılmaktadır. 13 16 398S 
vapur acentalığına müracaat yazılı saata kadar gelmişA ol ması ve dış zarfın müh~r umumu ı le Cinsi Mıktırı Muhammen bedeli 
edilmesi rica olunur. iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecıkmeler kabul Kilo Lira Kuruş 

Telefon: No. 200712008 edilmez. 9 13 18 24 5027/3393 Külçe kalay \000 2150 
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Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eısiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb. 

re6leri rab.at•ız olanlara bile Doktorlar bunu tavsivP ,,JerlPr 

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

hlilleri yapılır 
Milracaat yeri: i 

' 
biri 

lkincibeyler sokak 

Telefon 3869 

Doktor 
Ali Agiih 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

ikinci Beyler sokağı 
Na. 68 

FotoOr 
I N ô N 0 Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör iı ler 

Temiz çabalı 
ucuz yapılır 

Motör istiyenler 
okusun 

9 beygir kuvvetinde Gorsley 

markala bir motör satılıktır. Gör
mek istiyenler seyyar muhabiri 

miz B. Yusufa veya Şemikler 
köyünde bahçesindeki adamına 

• 

TtiRKiYE 
CUMHU RİYE1i 

Sıhha 
Norveçyanın halis Morina ha ıky 

iki defa siizülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çanc;ar 

g ı· 
• t o erı 

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

Yedek parçalar mevcud<dlur 

Oldsomobil otomobilleri de her tftrlo evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, gOzel ve loks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 

- .. _.; ~ : . . - .. ' ,.. 

Foto Köroğlu 

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

ve edevatı, font ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandisman)ar, senedat ve evrak 

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

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

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

Siz de M ET Al l U M '' D tt ;ı~::!>:1~arım 
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini 

ilk faturada 2'Öriirsünüz. 

ay 
Elektrik - telef on ve malzemesi depoau. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 • 79 telefon 3332 

lzmir Meserret 
Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiş soğuk ve sıcak au 

banyo daireleri ilave cdilmittir. Otel yeniden telvin ve tefrit 
edilmiş ve müşterilerim izin her türlü istirahatleri temin olun
muştur. Fiatler mutedil ve keseye elverişlidir. 
Kemeraltı caddesi karakol karşısında No. 72 lzmir Tele. 2533 

Hara~~· kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize imededir. 
MERKEZ 

IZMIR 
Ş'UBE 

ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Berkea kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul ede~.ek bir salona. 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçbr. iyi bir mobilya. içinde kendini:İ 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. EvV:.ıizin eşvuı hayatı-
nızın etiketi olduğunu unutmaymız. • 

Memurlara 10 taksitte veresiye muııme· 
lesi yapılır. 

. . . . . ..; 

Türk Hava Kurumu 

~~y~k ~iyangos~ 
1 ıncı keşıde 1 ! Teşrinisani 1937 dedır 
Büyük ikr·amiye 30,000liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 lira'ık ikramiye-
lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükilat vardır. _ .. 

A~_rı~: (~,000) liradanbaşlıyarak (20) liraya kadar b~k 
Ye kuçuk bırçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zeng&ll 
plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. -


