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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- P~be - 7İkinci kanun 1937 

Fransa' da 
Grevci amele tarafından 

zaptedilen fabrikaların tah. 
liyesine başlanmıştır. 

Büy·üli Şef, f(onya'da Coşliu11 Tezahü
ratla l~~_rşıla dı 10ü~~v~!~!:.1 ~~~!~i:t~~~9n~:~~~:~ 

Eskişehir'de Atatürk'ün başkan ğın- gın ol .. lu Yugoslavya umumi efkirı, 
da ve Mareşal Çakmagv ın da iştira- Nevyork ?(Radyo)- Vey- Frar.sa'nın gösterdig"'i sog"'uk-

Fiati (100) Para 

ti Pet şehrinde büyük bir yan 

kile toplanan vekiller hey'eti, müh"m gın olmuştur. Anneleri yeti- luktan -pek müteessirdir 
şip kendilerini kurtaramadık-

m es' el el eri tetkik etmiştir !arından dolayı bazı küçük 
çocuklar ateşler içinde kalarak 

Royter ajansının verdiği habere göre, büyük diri diri yanmıştır 
kurtarıcının bu seyahatları, Türk - Fran- -p;;n_s_a 

sız ihtilafı ile alakadardır 
müteakip, Konya'ya geçen 

cumhur reisimizi teşyi eyle

mişler ve hususi bir trenle • Ankara'ya avdet etmişlerdir. 

Deniz bakanının 
teftişleri 

Paris 7 (Radyo) - Fransız 

Deniz bakanı M. Cajniye Dü· 

park Kolber torpitosu ile Fran· 

sa'nın Afrika müstemlekelerin

deki sahilleri teftiş etmekte 

devam ediyor. Bakanın, yakın· 

da Marsilya'ya döneceği söy
leniyor. 

Belgrad•dan bir görünüş 
Belgrad 7 (Radyo)- Fransanın, Yugoslavya·Bulgariıtan an· 

laşmasından dolayı gösterdiği soğukluktan Yugoslavya umumi 
efkarı son derece müteessir görünmektedir. 

Istanbul 7 (Hususi) - Röyter 

ajansının verdiği bir habere 

göre, Cumhurreisimiz Atatür

kün Konya seyahati ve Eski

şehirdeki Vekiller hey' eti top· 

lan tısı, Türk · Fransız ihtilafı 

ile alakadar imiş. _____ ............... ~------
Devletlerin iştirakile lspan· 

Atatürk, Başvekil lnönü, Genel kurmag ba~kanı Çakmak 

---···-----
Nev-York 

ve dahiliye vekili Şükrü Kaga ile görüşüyorlar Grevcilerinin reisi 
lstanbul 7 (Hususi)- Büyük yeti, mühim mes'eleleri tetkik ceki/di yanın ablokası düşünülüyor 

Londra siyasal mahafili, böyle bir hareketin 
• ıef Atatürk, Konya'da coşkun etmiş ve bazı kararlar ver· Nev-York, 7 ( 'Rad ıo ) -

tezahüratla karşılanmıştır. Kon- miştir. Liman amelesinin grevi, sona 
ya halkı sevinç içindedir. Hususi bir trenle Ankara· ermek üzeredir. 

lstanbul 7 (Hususi) - Es. dan gelen başvekil İsmet Grevcilerin reisi. aldatıl-
pek te kolay olmadığı kanaatindedir 

kişehir' de, Reisicumhur Ata- lnönü, Mareşal Fevzi Çakmak, 
dığmdan bahisle istifa etmiştir. 

Roma 7 (Radyo) - ltalya -~ 
hükumeti, ispanya için vaz J türk'ün başkanlığında ve Ma- Dahiliye vekili Şükrü Kaya, .. •. --

reşal Fevzi Çakmak'ın da iş-. Hariciye vekili Rüştü Aras. Ş Ş l edilecek kontrol hakkında 

tirakile toplanan Vekiller He- dört saat süren toplantıyı an U yan İngilterenin notasına bugün 
______ ._ .... ··~ Ordusu tamamen (yarın) cev~erecekt;;::-Nota 

Japonya' Bu•• tu•• n devletle• üç kısma ayrılmaktadır. Birin-
i ta at etti ci kısım, ispanya işlerint> 

r•ı mu••cadeleye çagv ıracak Nankirı, 7 (Radyo) - (Şan ademi müdahale ile gönüllü-
Şulyan) ordusu, tamamen itaat sevkiyatı, ıkınci kısım ısc,t 

- ----·- etmiştir. Bu münasebetle efrad Madrid hükumetine silah ve 

Evveli lngı·ıtere Fransa• sonra ve zabitana dündenberi illaaş mühim~at gönderen Sovyet 

d t t verilmeğe başlanmıştır, Rusya ıle Fransa hakkındadır. 
iğer devletler komünizmle mü ._ ... • 1·~ 

cadeleye davet edileceklermiş Alma.~ya-Fransa arasın

M. Arita 
Tokyo, 7 (Radyo)°·.:_: ]ip~; 

gazateleri; Japonya'nın, komü

nizme karşı açılan mücadeleye 

iştirak etmeleri için yakında 
lngiltere ile Fransa 'yı resmen 

et edectini yazıyorlar. 

tün devletlerin ~UA müca.dcleye da muzakereler başlıyor 
çağırılacaklarını ılave edıyorlar. --···--· lsve~ 
Af akatında ucan , 
tayyareler Rus-. . 

yanın ımış 

Stokholm 7 (Radyo) - is
veç hükumeti; lsveç hudutla
rını geçerek ara-sıra görünen 
tayyarelerin, Ruslara aid ol
duğunu tesbit etmiş ve bu 
hususta soyvet hiikiimeti nez
dinde teşebbüsatta bulunarak 
bu gibi hadiselerin tekerrür 
etmemesini istemiştir. 

---··---
Mısır 

ltalya ile anla
şıyormuş 

Kahire, 7 ( Radyo ) - El· 
belağ gazetesi, ltalya'nın ya
kında Mısır'la bir ademi te· 
cavüz ve dostluk misakı akt-

------------.-----~--Hi tl er, bu ayın on birinde bü-
tün sefirleri kabul edecek 

Hiller arkadaşlarile birlikte 
Berlin, 7 (Radyo) - Hitler, sonra Fransa'nın Berlin sefi-

bu ayın onbirinci günü bütün rile Almanya hariciye ne7 areti 
devletler sefirlerini kabul ede· arasında siyasal müzakerelere 

Fas askerleri 
Q2iincii kısma gelince,·fspan· ı dahale edilm:me~i ve lspan· 
ya işlerine hiçbir (suretle mü- Devamı 4 uncu salıi/ede 

M. Ruzveıt,Sei1atoda mü· 
him beyanatta bulundu 

--·~· Devletler arasındaki ihti
laflar hal edilmezse sulh 

muhaf a edilemiyecek 
Vaşington 7 ( Radyo ) -

Amerika reisi cumhuru M. 
Ruzvelt, dün senato.fa mühim 
bir söylev vermiş ve Ameri
kanın harici siyasasından bah-
seyledikten sonra, işsizlere· 

ve ziraata yapılacak olan yar· 
dımları izah eylemiştir. 

Cumhur reisi, ihtikar yap· 
mak istiyen büyük kapitalist
lere hücum ederek, bu sene 
iktısadi buhranın tamamen 
kalkması için bu gibilerin 
takip edileceğini ilave eyle· 
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karşı isbat lazım, polisin bize 
dahi beyan etmiş olduğu ev
saf tamam ile Morb' e tatbik 
edilemez, binaenaleyh onu der· 
dest edemeyiz . 

- Ben ise Moris'in, Midavsa 
iştirak ettiğine kaniim. 

- Ben dahi bu fikirdeyim 
lakin elımizde kafi deliller mev 
cut değildir. 

- Ümit ederim ki delaili 
mukniaya desteris oluruz. 

- Ben de böyle zannedi· 
yorum, lakin hızım muvaffa· 
kiyetimizi temin edecek ancak 
bir yol vardır. 

- Nedir o? 
- O da budur ki siz bu 

günden itibaren biJUmum me
murlarınızı çağırtarak mes' e· 
lenin saklı kalacağını ihbar 
edip onları dahi diğer vazife· 
lerde istihdam ettırmelısiniz ki 
ben bizzat kendim bu işe te
şebbüs ederek vaktimi buna 
tahsis ed.p efkarımı yalınız bu 
işle işgal edeyim. 

- Keşke işi, iptidadan size 
havale edeydim. 

- Beis yok ben bugünden 
itibaren son derece bir ehem· 
miyet ve dikkat ile mes'eleyi 
takip eder, muvaffak olacağımı 
kat'iyyen ümit ederim.. Lafon 
dahi Moris'in takibinden sarfı 
nazar ederek resmi elbiselerini 
iiyecek olursa, pek güzel ola· 
caktır. Zira Lafon ·her ne ka· 
dar tedbirli, akıllı bir memur 
ise, Moris dahi o derece hile· 
kar, dessastır. O halde kat'iy· 
yen tuzağa düşmiyecektir. 

- Bugünden itibaren Lafonu 
diğer bir vazifede istihdam 
ederim. Lakin azizim Moris'i 
tarassut ettiğiniz zaman onun 
tuzağına düşmenizden korku· 
yorum. 

Zaten çoktanberi ben kendim 
onu tarassut etmiyorum ve bu 
mes'eleyi arkadaşlarım Şik, 

Batsi, Tantşiye havale etmişim 
şimdi ise nefsimde buişi biz· 
zat takip etmek için büyük 
b"r meyi ve rağbet hissediyo· 
rum. Zira bu mes' ele büyük 
müşkilat ve meşakkatla sarıl
mıştır. 

- Zanneder misıniz ki Mo· 
ris sizin kendisin i takip ede
ceğinizi anlamiş olsun. 

- Şüphesiz, hatta fikrime 
kalırsa şimdi Moris taaccup 

ediyor ki niçin şimdiye kadar 

onu tarassut etmek için ben 

memur edilmemişim, öyle zan 

ediyor ki ben tedabire teves· 
sül ediyorum. 

- işi tamamile size havale 
ettim. Bütün memurların bu 
işten çekilmelerini emredece· 
ğim, lakın korkarım ki siz ya· 
lınız olursanız arkadaşınız ol· 
ma1sa Moıis sizi dahi iğfal ' 
eder. 

- Korkmayınız, biliyorsu· 
nuz ki çok böyle şeyleri yalı· 
nız başıma takip etmişim. 

- Evet biliyorum, lakin siz 
ne kadar çalışkan, dirayetli 
iseniz Moris dahi o kadar hi· 
lekar ve şeytandır. 

- Karter gülerek elini Em
niyet müdürünün omuzuna ko· 
yarak dedi ki sözlerinizin hep 
sini tasdik ederim. Moris na· 
dirülemsal bir hilekardır. La· 
kin ben onu derdest etmek 
için her türlü zahmetlere ta
hammül edeceğim, zira ben 
yapamıyacaiJm bir işi kat'iyen 

taahhüt etmem, tabiidir ki 
meşakkatlara • katlanmadıkça 
saadete ermek müyesser olmaz 
balık suda yaşadığı gibi me
şakkatlara katlanmak dahi sa· 
adeti ebediyeye nail olur. 

Emniyet müdürü son derece 
mesrur olduktan sonra dedi ki 

- Karter! biz seninle daima 
iftihar ederiz, bu gi işlere se· 
nin arayı saiben bize rehber 
olmuş ve olacaktır .. Ne vakit 
bu işe teşebbüs edeceksin. 

- Şimdi lakin rica ederim 
Laf ona emrt-diniz ki bugünden 
itibaren Morisi tarassut etme· 
sin ve işi yalınız bana bıraksın 

- Emin olunuz ki hemen 
gittiğiniz gibi Laf ona ve sair 
memurlara bu hususta tenbi
hatı lazime icra edeceğim. 

- Siz de emin olunuz ki 
ban dahı şimdiden itibaren 
bu işi takip edeceğim. Şayet 
bu mes'elede muvaffak olmaz 
isem mesleğimi terkederim. 
Şimdi ise bana müsaade edi
niz. Gidip işe başlıyayım, zira 
vakit nakittir geçiyor. 

Polis müdüründen Karter ay
rıldı. 

-2-

Moris Kroser 
Nikola Karter, Melberi cad

desinde kain polis merkezin· 
den ayrıldığı zaman saat beşe 
geliyordu. Güneş grup edi· 
yordu. 

Polis müdürü, kemali işti

yak ile muavini Lafonun tak· 
ririni bPkliyordu, her zaman 
akşam üzı-:ri saat altıda telefon 
ile muavinden ahzı malumat 
ederdi. 

Karter ise mahza Kroserin 
hayretini celp ve harekatında 
serbest bırakmak için f!rtesi 
gunu memur olduğu vazifeyi 
ifaya başladı. Evvela Boston 
Rod caddesinde vaki olan 
haneyi etrafile beraber, taharri 
etmeğe karar verdi, lakin po· 
lis müdürü ile ilk defa muha· 
bere etmedi. Bunda da he· 
men Lafonun Polis müdürünün 
emri uzere işten el çektirilme· 
sini intizar ediyordu. Karter 
kendi fikrince diyord~- ki -ta· 
bii Lafon adet kadimesi üzere 
yevmiye takririni müdüre ve· 
recek, müdür dahi o sırada 
k~ndisini badema bu vazıfenin 
ifasından alakoyacaktır. Lakin 
Lafon vakti muayyendc kendi 
raporunu vermediği için Karter 
son derece pişman oldu. 
- Reis ise saat yediye kadar 
bekledi, gene Lafon isbatı vü· 
cut etmedi. 

Polis müdürü Lafonun tehi· 
;ini bf; hadi~kuun"a- -;ebni 
zannedtrek merkezden çıktı, 
gideceği zaman memuru mah· 
susuna emretti ki Lafon rapo· 
runu takdim edeceği vakit ona 
Moris Kroserin takibinden vaz 
geçmesini ve sabahleyin yeni 
emirler almak için merkeze 
gdmesini telefon vasıtasile ih· 
beır etsin. 

Nikola Karter dahi ikamet· 
gahına gidip kanapesi üzerine 
uzanıp sigarasım yakarak bu 
mühim mes'elenin halli için 
uzun bir tefekküre daldı, zira 
Karter Kroserin ne kadar ma
hir, desisekar, cesur, dirayetli 

· Arkası var • 

(Ulusal Birlik) 

a zl 
• or •• 

e 

za anda, sinema 
a ıya ağından en
edi me te · ·ş .• 

Beyaz perdenin en kıymetli 
siması: Grata Garbo 

Şu muhakkak ki sinema 
yıldızları daima genç kalıyor· 
lar. Hatta gün geçtikçe yaş
lanacakları yerde, denebilir 
ki, giin geçtikçe gençleşiyor· 
Iar. Eğer bundan on, on beş 
sene evvel gördiiğümüz bir 
filmdeki artisti hatırlarsanız, 
onun bugünkü fılmlerde daha 
genç olduğunu hayretle görür
sünüz. 

Mesela Marion Davis, bun· 
dan on altı sene evvel yani 
1920 de çevirdiği bir filmde 
otuz beş kırk yaşında bir ka
dın gibi görünüyordu. Davis 
o zaman yirmi yaşında idi. 
Aradan on altı sene geçti. 
Şimdi otuz altı yaşında. 

Buna rağmen bu sene çe· 

virdiği bir filmde 18 yaşında 
bir genç kız rolü almıştı. 

Onu görenler de kendisine 

bundan daha fazla bir yaş 

tahmin edemezdı. 
Size daha meraklı bir mi· 

sal: 
Gaby Morlay, sesli film 

çıkmadan evvel çevirdiği Me· 
lo filminde son filmi olan 
Korkunç aşıklar Jilmiııde ki 
Gabynin anncsı gabi görün
mektedir. 

Amerika'nın en tanınmış 

yıldızları: Grata Garbo'lar, 

Marlene Dietrich'ler, Joan 
Gı avford'lar son filmlerinde 
on sene evvelki filmlerinde· 
kinden on yaş gençleşmiştir. 

Anna Karenin'deki yeni 
Greta ile vücud ve şeytanda
ki eski Greta arasında ne 
kadar fark vardır. 

Hayatının kadını filmindeki 
yeni Joan ile yeni bakireler
deki Joan da biribirlerinden 
ne kadar farklıdır! 

Marlene'ye gelince; Mavi 
Meleki hatırlar mısınız? Ora
daki Marlcne'in en güzel ve 
cazip tarafı yalnız bacakları 
idi. Vücudunun diğer kısmı 
ve çehresi yaşını oldukça geç· 
kin gösteriyordu. Halbuki 
ondan sonra Marlene Dietrib, 

her sene bir 
güzelleşti. 

yaş gençleşti ve 

Bu artistler gibi daha nice 
artistler seneden seneye genç· 
leşmiştir. Daha doğrusu genç 
görünmüştür. 

Çünkü, her kadın gibi bir 
kadın ve her insan gibi bir 
insan olan artistler de haki· 
katte, her sene bir yaş ihti· 
yariiyorlar. Fakat, ihtiyar gö· 
rünmüyorlar. Ve bizim burada 
bahsettiğimiz, görünüşlerinde
ki gençlıkleridir. 

O halde, bu, seneden se
neye ·gençleşmenin sırrını 

başka yerde ·aramak lazımdır. 
Bu da onları güzel ve genç 
gösteren makyai ve film tek· 
niğinden baska bir Şt!Y de· 
ğildir. 

Hakikaten, bundan on sene 
evvelki makyai yüzün kremle, 
pudra ve allıkla süslenmesin· 
den ibaretti. Bu süsü artistler 
de, her ~adın gibi gayet İp· 
tidai bir şekilde yapardı. Bu 
basit boyanma altında artistin 
hakiki çehresi tabiiliğini pek 
az kaybederdi. 

Halbuki şimdi, film çevir
meğe çıkacak olan bir artist, 
ameliyat masasından geçen 
bir hasta gibi saatlerce üze· 
rinde uğraşıldıktan sonra, bü· 
tün tuvaletini ve makyajını 

yapmış sayılıyor. 
Artistleri günden güne genç· 

leştiren teknikten biri de fo. 
toğraf çekmede varılan terak· 
kidir. Hakikaten, film çekme· 
de bugün görülen ışık terti· 

Batı gibi teknik tekamül, yıl· 

dızları ~üzel ve genç göst ... ren 
bir amildir. 

Bu tekniğin her sene değil, 
her gün biraz daha ilerlediğine 
b;ı.kı lırsa. artistlerin her gün 
bir yaş daha gençleşccekle
rinden ve gençleştikçe dün
yaya henüz gelmemiş bir ya
şa düşerek ortadan kaybol
malarından korkulabilir! 

usya'da 
Yeni tiyatrolar 
Sovyctler Birliğinin muhte

lif şehirlerinde halen 28 yeni 
tiyatro binası inşa edilmekte
dir. Bu tiyatroların ekserisi 
1200 Mı 1500 kişi alacak 
büyiiklüktcdir Lcningrad ve 
Harkov'da yapılmakta olan 
binaların halen halen içleri 

boyanmaktadır. Diğer muhtelif 

şehirler arasında, Kazakistan:ın 

merkezi olan Alma-Ata' da, 

merkezi olan Lraspol'da ve 
Buryatomongolistan'ın . mer
kezi olan Ulan· Ude'de de 
birer tiyatro binası yapılmak
tadır. 

Bu tiyatroların inşşatı biter 
bitmez derhal gerek milli 
lisanla gerek klasik bir tarzda 
temsillere başlanacaktır. 
----.·•..-----

eza 
Gören esnaf 
Belediye tenbihatına riayet 

etmiyenlerden bazı esnaf, be-

lediye encümenine · verilen 

raporlar üzerine nakti çeza

lara çarptırılmıştır. 

7 ikinci kanun 937 
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-----------Sermayedarlara hürmet edilmektedir. 
Fakat bunlar, diğerlerinin üstü .. 

ne cıkarmamaktadır 
' Atina - Metaksas hüku· 

meti iktidar •mevkiine geldiği 
dört aydadberi şimdiye kadar 
uzun senler Yunanistanı idare 
etmiş bulunan hiçbir hükumet 
tarafından gösterilmemiş de
recede amele lehinde oldu· 
ğunu ispat etmiştir. Bu hükü· 
mete işçi ve fakirlerin hamisi 
dersek asla mübalağa etmiş 

olmayız. 

Bugünkü başvekil sınıflar 

rekabetinin sona erdığini ilan 
etmiştir. Kanun indinde bütün 
sınıflar mülgadır. imtiyazlı ve 
imtiyazsız sınıf artık kalma· 
mıştır. 

Sınıflar arasındaki ahengi 
tayin eden de um umun men· 
faatidir. Bir çokları Metaksas· 
la arkadaşlarının büyük ser· 
mayedarlara istinat edeceğini 
zannediyorlardı. Fakat aldan· 
dılar. Hükumet sermayedarla
ra hürmet etmekle beraber 
bu sınıfı diğer sınıfların me· 
nafiinin üstüne çıkarmadı. 
Bunları daha verimli olmaları 
için umuma hizmet edebilme
lerini temin etti. 

Bundan başka devlete karşı 

olan vazifelerini unutmamak 

mecburiyetinde bulunduklarını 

da hatırlattı. Ayni zamanda 
vergi müsavatsızlığını ortadan 
kaldırarak anonim şirlcetlerin 
bu husustaki yolsuzluklarını 
düzeltti. 

Halbuki hükumet anonim 
şirketleri, terakki edebilmeleri 
için vergilerd;~uaf tutril~ştu. 
Fakat ne oldu?· Yunanistan'ın 
her köşesinde bir takım şır· 
ketler türedi. Bunların ekserisi 

:de anonim şirketler halinde 
muameleye başladı. 

Çıkardıkları eshamları satın 

alacak birkaç kişi buluyorlar. 
Bir idare meclisi kuruyorlar. 
Hakıkatte ise müvazaa olarak 

T.N. K 
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istifadelerini temin ediyorlar
dı. Bu suretle devlet hazine· 
sinden senede yüzlerce milyon 
drahmilik vergiler kaçırılmış· 

Buna mukabil de san'atkar 
sınıfı nisbetsiz ve fazla ver· 
giye maruz bırakılmıştı. 

Metaksas hükumeti 4 Ağus· 
tosta iktidar mevkiine gelir 
gelmez hemen bu müsavatsız· 
lığı kaldırdı. Çalışan halk 
tabakasının hükumetin bu 
kararını alkışlamasına muka
bil sermayedarlar arasında 
memnuniyetsizlik uyandırmağa 
vesile olan bu kar rdan sonra 
4 ağustos değişikliği akabinde 
hemen iş sahiplerile amele 
arasında mecburi hakimlik 
kanunile asgari yevmiyeyi ta
yin eden kanunu neşretti: 

Bu her iki kanun da işçi 
sınıflarını tatmin etmişti. Fakat 
hükumetin işçilerin refahı için 
aldığı tedbirler birbirini vel• 
yetti. İki defa olarak Yunanis· 
tan' da halk aşhaneleri açıldı 
ve işçi teşekkülerinin terakkisi 
ıçın birçok şekiller tetkik 
edilmeğe başlandı. Amele için 
temiz gıda, sıhhatlarını muha· 
fazası vesaıre gibi birçok 

şeylerin temini çarelerine baş 

vurdu. V c bununla beraber 

Atina, Selanik, Volos'da amele 

yatakhaneleri tesis için bina· 
lar satın alındı. 

Hasta ve zayıf amele için 
hastahaneler yapılmakta ve 
ilk defa olarat çalışan kızlar 

için Atina'da bir istirahat ve 
tedavi merkezi tesis edilmek· 
tedir. Nihayet iki sene ewel 
meclisi meb'usanda tasdik 
edildiği halde tabik edilmiyen 
içtimai sigorta usulünün tat
bikine Metaksas hukumeti ta-
rafından karar verildi. 

Metaksas hükumetinin bu 
{Devamı 4 üncü sahifede/ 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç fılo kalmış olursun. Bu yüzlerce 
zenıinden birinin de enin olmıyacaiını kim iddia edebilir. 
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Yüksek dağlarm kıyılarında 
deniıler derin olur. Dünyada 
çukurla tepe yanyanadır; her 
İnişin bir yokuşu var diyenler 
aldanmadılar. Ağlmakla gül
meği kardeş saymak da, galiba 
bu yaratılış kanununun iç dün
yasındaki ferman okutuşunu 
anlatır. Yüksekliklerle derin
likler gibi, anlaşılan güzellik
lerle çirkinlikl~r de denk. 

Bazı yüzler görürüz, her 
çizgisinde başka bir hazine 
saklar. Kaşların sarı, kumral, 
siyah kemerleri altında bir 
çift göze bütün bir dünyanın 
değeri sığabilir.I 

Öyle boyunlar vardır, ki 
en büyük •dahiler, bu örnek
leri mermere, muşıım baya 
geçiremezler. Fakat insan 
çirkinliğinin de sınırı yoktur. 
Kimi iğrendirir, kimi acındırır 
kimi de hemen hemen kork~ 
verir. 

Bizim aşk kralı da, işte bu 
sonunculardandır. Kavun kafa
sını, ta kaşlarına kadar inen 
çalı gibi sert ve donuk kıllar 
ö~~er. Ben, onun başını gör
dukten sonradır, ki saçları, 
canlı ve ölü diye ikiye ayır
dım. IBirbirinden uzak, adeta 
şakaklarına saplanmış sanılan 
gözleri, iki kirli çukuru an
dırır. IBurnu gerg'!daddan 

iğrenç, ağzı bir su aygırından 
korkunçtur. 

ince boynu üstünde kafası· 
nı bir tabla gibi taşır. Sanır
sınız, ki adımlarını atarken, 

başını düşürmemeğe çalışıyor. 
Dişlek gül~ünde, goril iırıt· 
maaile sırtlan dudaksızlığı bir· 
leşmiştir. 

inadına lcadmlan pek sever 

Genç kızlara bayılır. Gönlü 
b"t" u un güzelleri birden seve· 

cck lcadar erıgin bir aşkla 
uğuldar. Dar giyimli tazelerin 

peşlerine takılır, ipek çorap

lar içinde titriyen gergin bal· 

~ırlarına, dalgalanan göğüsle
rıne gözleri alevlenerek ba· 

kar. Fırlak gırtlağı, pistonla

şır, yutkunmaktan bademcik
leri şişerdi. 

Bir gece, geç vakit evine 
dönerken .. t . . k I • muş erısız a mış 
aç bir dişi o "I" d' B ' na gu umse ı. 

u zavallı kadın, onun haya
lindeki it 8 ın suyuna batınca 
b'.~ prenses oluvermişti. Ertesi 
gun, kendisini Direkler ara-
sında z 'b . · engı ar ımparatoru 
gibi ge · . 

.. rıne germe dolaşır, 
gordüler. 

Çok geçmeden İş duyuldu. 
Semtin ant·k ı . 
1. . • 1 8 arı onun sevgı· 
.~sını buldular. Söyıettiler, 
~?rendiler. Ve ağızdan ağıza 

ır aşk kralı sözüdür, gitti. 

bulutlar arasından ınışını ha· 
tırlatan bir gurur içinde geçip 
giderdi. 

Gönlünde yaman bir büyü
cü türemişti . Her şeyin ren· 
gini değiştirir, manasını bo· 
zardı. Aynalara da sind i ği 

1 
için, dünyada arhk hiçbir 
acı gerçek kalmamıştı. 

Aşk kralı, bunların önünde 
uzun uzun kalıyor ve her bi
rinin giizelliğine biat ettiğini 
görüp kabarıyordu. Geceleri 
rüyasında sıra ile ya Hind 
padişahının, ya Mısır • 1zizinin 
yahut ta Çin Fagfurunun kı
zile evlenirdi. Nikah defterle
ri "Okyanos., dan daha ka
lın citler halinde sıralanıyor· 
du. 

Tarihlerde hazreti Süley· 
manın bin karısı olduğunu 
okurken gülümser, gönlünde 
bir acıma duygusu sızlardı. 

incili dudaklarını savurarak 

geçen bin gelin, onun haya

lindeki gelinler mahşerinin 

yanında ne kadar ıssız, yal· 

dızsız ve parıltısız kalıyordu! 

Yağmurlu gecelerde damı 
akar, ruzgar, duvarlardaki 

haritalan dalgalandırırdı. Fa

kat o, bu rüzgarlan, oduına 

giremiyen kızların ahı sayar, 

( Örümcek avizeli tavanda 

şıpıldıyan damları aşkından 

ağlıyan meleklerin gözyaşları 
sanırdı. 

Bır gün penceresinin tozlu 

camları üstünde, vızıldıya vı· 

zıldaya sevişen sinekleri sey

rederken, başında büyük bir 

buluş doğdu. Kendi kendine: 

- Bu ev, hele bu oda 

dedi; tam manasile bir aşk 

yuvası. Versay, havuzlan, 

Kremlin, sütunları; Kolize 

aynalanle meşhurdur. 

Aşk kralımn yattığı yere de 

şatafatlı bir ad gerek. Bir ad. 

Evet, evet şanlı şöhretli bir 
ısım. 

Kral, şimdi de filozof ol· 

muştu. Uzun ve uçları simsi· 

yah hilallerle kaplı tırnaklarını 
' ~kafası~ batırıy<?!!_ ~!!1.a ka-

şıya bu çalılıktan bir güneı: 
çıkarmağa uğraşıyordu. 

Nihayet alnını altında: ezip 
buruşturan düşünce ağırlığı 
kalktı. Kaşlarının arası geniş
ledi. Ağzı yayıldı, gözlerinin 
etrafı kırışarak sırıttı. Ve Don 
Kişottan daha gülünç bir ina· 
nış kahramanlığile: 

- Buldum.. Buldum, diye 
bağırdı; Amurpalasl 

Eh.. Doğrusu ya, 'aşk kra
lına da ancak böyle bir saray 
yaraşırdı!. 

Hakkı Suha Gezgin 

vapur acentası W. F. H. Van 1 
ROYAL NEERLANoAıs Der Zee Türk A. Şirketinin 

KUMPANYASI 

Ka:u~~=~~;.o g;,;;•P;~~ü!~ & Co. Halkapınar kumaş fabrikası 
tahliyeden sonra BURGAS, AMERICAN EXPORT LINES j Tar af ından mevsim do/ayısile yeni 
VARNA ve KÖSTENCE için THE EXPORT STEAMSAIP 
yük alacaktır. CORPORATION • NEVYORK çıkardığı kumaşlar: 

" TIBERIUS " vapuru 14 " EXECUTIV " vapuru 3 Sagv lam 
Kanunusaniye kadar ROTTER- ikinci kanunda bekleniyor, 
DAM, AMSTERDAM ve HAM· NEVYORK limanı için yük z 
BURG limanları için yük ala- alacaktır. arif 
caktır. 

SVENSKA ORIENT LINES "EXMOORıı vapuru 13 ikinci Ve ucuzdu 
" AASNE,, vapuru 8 ikinci 

kanunda gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA ve 
SKANDNAVYA limanları için 
yük alacaktır. 

" ERLAND ,, motörü 21 
ikinci kanuna kadar ROTTER
DAM, HAMBURG, GDYNIA 
ve SKANDINA VY A limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

.. AEBA-JUL YA,, vapuru 9 
ikinci kanunda PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

•SUÇEAVA.. vapuru 27 
ikinci kanunda PiRE, MALTA 
MARSIL YA limanları için yük 
alacaktır. 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4143/4221/2663 

kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alac:.> ktır. 

r: wwe 

AMERICAN EXPORT LINES

THE EXPORT STEAMS

HIP CORPORATION 
PIRE'den AKTARMALI 

"EXETER,, vapuru l ikinci 

kanun PIRE' den hareket ede

cektir. BOSTON ve NEV -

YORK için kabul eder. 
Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gündür 

PIRE-NEVYORK 18 gündür --
ARMEMENT H. SCHULDT -

HAMBURG 
"TROYBURG,, vapuru 18 

ikinci kanunda bekleniyor. 

ROTTERDAM, HAMBURG 

ve BREMEN için yük kabul 
eder. 

JOHNSTON W ARREN LINES 
LTD.-LIVERPUL 

•DROMOS. vapuru 10 ikin

ci kanun, LINERPUL ve AN

VERS'ten bekleniyor, BUR
GAS, VARNAve KÖSTENCE 
için yük kabul eder. 

.. Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında bir taahhüde giri-

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
KANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı , __________________________ ,..., 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi . 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markalarım havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip menıu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
f elgraf adresi: Bayrak lzmir 

• Birinci 

'Dr. Demir Ali Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Ça11111 

Numara : 34 

Artık adı unutulmuştu. Soka
ğın başından bastonunu k" k 

ç~;er. gıh·bi ırga'ayarak s:~~n Sıhhat Balıkyagv 1 
e ımı, ütün yüzler "lb 

.. 1 d h gu mser, Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet gl oz er e zc irli alaylar par-
ar ve: gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

- Geliyor, geliyorı Hamdi Nüzhet Çançar 
_ -

11 

Aşk kralı,, na bakın! 

- Yaradan -bağışlasını · Sıhhat Eczanesi 
~ ........ ?'·~~· 

Lafları zincirleni1 di. F~kat 
•Aşk kralı,. bütün bu küçük- 1 Başdurak: ~~~~nd~mepçioğlu hanı 1 1 ~t / ı • • 

~ü~lerden pek yüksekte uçtuğu ~·~~~~======="'~=~~~~~~. ~ 1 n: / \ 
ıçın yüksünmezdi. Duysa:bile, ~= ~ l [ Z.lrac.l _.o~Nt.<A\t 
.. Apollon,.un altına ar:ab~a:s~il:e~=!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!~==~-~/-· ···-~~----.. ---~-~~--=--:~-··:-·· -:--~:-:~ ... ~~~ 

o 11 ıu·r' Kuruf 

P·•• • ş h Tesiri tabii eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,~öbreklerı 
UrJ en a a p rahatsız ve' tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederi• 
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Filisti-n lngiliz müstemlekesi oldu,tah 
kik h y'eti vazifesine nihayet verdi 

Araplar, lngilterenin bu kararından derin bir infial duymuş
lardır. Yahudiler de heyecan içindedirler 

K d- 7 (Radyo) - lngiltere hükumeti, Filistin mandasını kaldırmış ve Filistini doğrudan doğruya müstemleke olarak ilan 
eyle;iş~~r. Bu sebeple bir müddettenberi Filistinde tahkikat yapmakta olan Krallık tahkik hey'eti, dün Londra'dan aldığı bir 
emir üzerine tahkikata nihayet vermiştir. 

Araplar, f ngilterenin bu kararından derin bir infial duymuşlardır. Son haberler, Y l\hudilerin heyecan içinde bulunduklarını 
bildirmektedir. 

--------------.... l~t--••••-t~+•••.-tlll$~tr~K'91----~-------

Dostunu yarahyan tayya M~zbaha· önünde:feci 
reci kadın mahkemede bır tren kC!zası oldu ------·-----

Madam Şnayder, birmüd-
det daha Londra hapis

hanesinde kalacak 
Londra 7 (Radyo)- Dostu 

tayyareciyi yaralıyan tayyareci 
kadın Şnayder, dün tekrar 
mahkemeye çıkarılmıştır. La· 
zım gelen tahkikat henüz bit· 

mediğinden madam Şnayder, 
bir müddet daha Londra ha· 
pishanesinde kalacak ve bil· 
ahara mahfuzen Parise gönde
rilecektir. 

Amelenin zaptettiği fab
rikalar tahliye edildi 

--~-------~·--..--~-----

Grev tedricen bitiyor, yalnız 
taksi şöf örf erinin niyeti fena 

Paris, 7 (Radyo) - Grev· 
ci!erin bir kısmı işe başla· 
mışlardır. Grev ilan etmiş 

olan işçiler tarafından zapte· 
dilen fabrikaların en çoğu, 

dün tahliye edilmiştir. Yalnız, 

taksi otomobillerinin sahipleri 

ile şoförleri arasında ihtilaf 

çıkmıştır. Bu sebeple şoför

lerin umumi bir grev için 

hazırlandıkları söyleniyor. 

Sovyetler birliğinde 
umumi nüfus sayımı 

Bütün Rusya'da 1,200,600 sayım memu. 

ru ile 132 bin kontrol çalışacak 
Moskova 7 (T.A)- Bugün 

yapılmağa başlanacak olan 
umumi nüfus sayımı için her 
türlü ihzari ve iptidai işler bi
tirilmiş ve memleket bu mua
meleye tam surette hazırlan· 
mıştır. 

Moskova, Leningrad ve Har· 
kov' da 3 bin kişinin çalışacağı 
büyük hesap istasyonları bu· 
lunacak ve bu dairelerde sayım 
fişleri tasnif olunacaktır. 

Bütün memleket dahilinde 
çalışmak üzere şimdiden 1 
milyon 200,000 sayım memuru 

ile 132,000 kontrol memuru 

tesbit ve tayin edilmiştir. Ya· 

lınız Moskova şehri 18 bin 

mıntakaya ayrılmış bir halde 

22,500 sayım ve 3,300 kontrol 

memuru işgal eyliyecektir. 
Sayım esnasındaki vazifeleri 

bildirmek üzere 11 lisanda 1 
milyon nüsha ufak risale ile 
300 bin renkli afiş basılmıştır. 
Sayım talimatım havi 30 mil
yon kibrit kutusu satılığa çıka· 
rılmıştır. 

Kışın münakalesi kesilen 
uzak mıntakalarda sayım şim
diden başlamış bulunmakta· 
dır. Unutulmaları endişesile 
uzak kutup köyleri sakinleri 
ren geyiği ile çekilen kızakla
nna binerek 200 ila lOO ki· 

lomctrelik arazi katetmişler ve 
sayım bürolarına vararak kcn· 
dilr.rini yazdırmışlardır. 

En son umumi sayım 1926 
senesinde yapılmıştı. Bu son 
on ıene içinde memleketin 
her yerinde her bakımdan 
hasıl olan büyük ve derin ta
havvüller herkesin malumudur. 

Tahmin edildiğine göre bu 
son on sene içind~ Sov1 et· 
ler birliğinin umumi nüfusu 
30,000,000 kişi artmış ve Sov· 
yet vatandaşlarının adedi bu 
gün 170,000,000 a balii ol
muştur. 

Bu tahminin hakikata pek 
çok yakın olduğu muhakkak 
addedilmektedir. Zira bugün 

memlekette iki misli işçi var· 

dır. Birliğin her tarafında ye
ni yeni şehirler ve endüstri 
müesseseleri doğmuştur. Mem
leketin umumi ekonomisi üç 
mislinden fazla artmıştır. Bu· 
nun ise nüfus üzerinde tesir 

yapmaması ihtimali mevcud 
değildir. Köylerde kolektif iş· 
)etme, memleket ziraatının 

yüzde doksanını içinde cem· 
etmektedir. 

Her bakımdan bu yem 
umumi sayımın neticeleri ve 
bu neticelerin 192p sayımı 
neticeleri ile mukayesesi çok 
eatıresan elacaktır. 

Ali adında bir zavallının ik-i aya
ğı diz kapaklarından kesildi 

Dün akşam, Bayraklı ile 
Halkapınar arasında gayet 
feci bir tren kazası olmuştur. 
Zabıtanın tahkikata göre, saat 
6 da Karşıyaka' dan hareket 
eden lzmir treni, Mezbaha 
istasyonuna a-eldiğinde, yol· 
!arda çalıştığı anlaşılan Servili 
Mescid mahallesinden Meh· 
med oğlu Ali adında bir 
adam, trene binmek istemiş 

ve fakat tutunamıyarak teker

leklerin altına yuvarlanmış ve 

h.eriki ayağı diz kapaklarından 
kesilmiştir. Ali, derhal Memle

ket hastahanesine kaldırılmış 

ve derhal yapılan ameliyatta 

bir yığın kemik halinde bu· 

lunan her iki ayağile sol eli 
kesilmiştir. Kaza kurban1 Ali
nin sıhhati yerindedir.J 

Bir otomobil ka
zası oldu 

Ağır surette yaralanan arabacı Satıl
mış hastahaneya kaldırıldı 

Dün hükumet önün~e altına alınmıştır. Hidiıe tab· 
Kaymakam Nihad bey cad<fe kikatına müddeiumumi mua· 
sinde feci bir otomobil kazası vini Rüşdü Uıkent tarafından 
olmuş, bir otomobılin çiğne· el konmuş ve şoför Mustafa 
diği genç bir arabacı başın· tutulmuştur. Müddeiumumilikçe 
dan ağır ve tehlikeli surette belediye makine mühendiıile 
yaralanmıştır. Yaralanan ara- seyrüsefer amirliğine derhal 
bacı Osman oğlu Satlımış hadise münasebetile tetkikat 
adındadır. Kazayı yapan da yaptırılarak rapor alınmıştır. 
Manisa'lı Mehmed oğlu Mus- Bu rapora göre arabacı, 
tafadır. Kaza, arabacının dik· seyrü sefer talimatnamesine 
katsizliğinden ileri gelmiş ve göre arabalara mahsus yer 
şu suretle olmuştur: haricinde arabasını sürmüştür. 

Şoför Mustafa'nın idaresin· Hadiseye arabacının dikkat· 
deki 160 numaralı taksi oto- sizlik ve tedbirsizlij'İnin sebe· 
mobili; içinde Amerikan Kız biyel verdiği anlaşılmıı ve 
kolleji namına bir cenaze ihti- şoför şahidlerin isticvabından 
faline iştirak için iki kız talebe, sonra serbest bırakılmıştır. 
bir çelenk ve mekteb kavası Adliyece tahkikata devam 
bulunduğu halde Kaymak~m olunmaktadır. Arabacının ya· 
Nıhadbey caddesinden hükfi- rası çok ai"ır ve hayatı tehli· 

mele doğru gelmektedir. O 
sırada arabacı Satılmış'm ida
resindeki araba da ıeyriisefer 

talimatnamesine aykırı olarak 
tramvay rayları üzerinden iler· 
lcmektedir. 

Arabanın arkasından bir 
tramvay arabası gelmeğe baş· 
)ayınca arabacı, arabayı sola 
almak istemiş, o sırada gene 
tramvaya muvazi olarak gelen 
160 sayılı otomobille karşılaş· 
mıştır. Otomobil, hayvana ve 
hayvanı idare eden arabacı 
Satılmış'a çarparak Satılmış'ı 
çiğnemiştir. Hayvan da ya
ralanmıştır. 

Otomobilin tekerlekleri, ara· 
bacının başı üzerinden geçti
ğinden zavallı arabacı kendi 
hatasının kurbanı olarak teh
likeli surette başından yara
lanmış ve yerden kalkama· 
mıştır. Hadise, bir anda civar
daki halkın oraya toplanma
sına sebebiyet vermiştir. Ya
ralı arabacı, hemen memleket 
haıtaneaine kaldırılarak tedavi 

kededir. 

Atina mektupları 
/ Baıtara/ı 2 inci sahi/ede J 

gayretlerinin neticesi de .he
men görüldü. işsizlerin miktarı 
çok ehemmiyetli bir surette 
azaldı. Bugün işsizlerin mik
tarı 74,000 kadardır. Halbuki 
bu mıktar geçen sene 128,000 
1932 de 237,000 idi, Bu 
74,000 içinde kış münasebe
tile çalışamıyanlarla tütün 
amelesi de dahildir. Bu kısım 
amelenin wiktarı 20,000 i 
bulmakta olduğundan hakiki 
işsizler bugünkü vaziyette 
74,000 den çok aşağıdır. 

Metaksas hükumetinin ha· 
kiki işçi lehindeki siyaseti bu 
şekilde tebarüz etmektedir. 
Başvekil Metaksasm işçilere 
karş1 samimi bir sempati duy· 
duğunun en büyük delili de 
işçilerin refahı için büyük mü· 
cadelelerde bulunmuş olan iş· 
çi federasyonu umumi katibi 
Dimitı atcs' i iı müştcıarhiına 
ı•tirmiıtir. 

..-.~· :~~ ... ,. ' . 
~:'.;.. -~- .· . . 

Ali paşa ve kira Frosini . 
Yanya gölünün kanlı f acıası 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci lcısım: Kasırta 
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Frosini, Muhtar'a asabileşme 
dedi. Bir defa hakikati anlı-
yalım, ondan sonra düşünürü 

zalim, hissiz bir adarrı oldu- ı çocuklu, \'e en nihayet oğlu· 
ğunu bilirdi. Fakat $İmdiye nun sevdalısı olduğu söylenen 
kadar babası aleyhinde sabit bir kadın için bu kadar çir· 
bir karar vermiş değildi. Ne kin bale düşmcıi Muhtarı 
de olsa, babası idil Zulmünü adeta çıldırttı. 
•Hikmeti hükumet,. icabı ad Muhtar bu suretle: 
ve bazı hallerini ihtiyarlığına - Vay nankör adam, vay 
atfederdi. vahşi herif vay dedı. L Yanya· 

Aliye paşa ailesi efradı nın masuM ·kızlarından namu· 
çok ihtiyar bir yaşta iken suna el uzatmadığı kız bırak· 
çok genç ve güzel Rum dil- madı. Şimdi de benim sevdi· 
ber Vasilikiyi almasını en ğime mi ·göz dikti? Amma.. 
büyük bir kusur olarak isti- Bu emeline muvaffak olamı· 
nad ederdi. Aradan seneler yacaktır. Frosu, sana söz ve· 
geçtiği için bu mes' ele kapan- riywum, ihtiyar ve azgın pa· 
mış közüyle bakılmakta idi. şanın sana hiçbir zararı do-

Fakat. Şimdi, gene kızı kunmıyacaktır. Dedi. 
müşabesinde, kocalı ve iki F rosini, sevgilisinin çok kız· 

'M. Ruzvelt 
1 

-Ba,ıarafı 1 inci ıulri/eJe-

miştir. 

Pan Amerikan konferansın· 
dan bahseden M. Ru:zvelt, 
devletler arasındaki ihtilafların 
birin evvel kalkması lazım 

reldiiini söylemiş ve sulhun 
başka suretle muhafaza edi· 
lemiyeceğini beyan eylemiştir. 

!Devletlerin İftira. 
kile /ıpanya'nın ab-
lokası düf ünülüyor 
IJa,turufı 1 ınci sahifede 

yanın tamamen tecrid edilmiş 
bir hale konması lüzumuna 
dairdir. 

Paris, 7 (Radyo) - lspan· 
ya işlerine ademi müdahale 
komitesine dahil olan bütün 
devletlerin, donanmalarinın 
bir kısmını tefrik etmek ıure· 
tile lspanya'nın deniz tarafını 
umumi bir ablokayaya alma· 
lan düşünülüyor. Londra si
yasal mehafili, böyle bir ab
lokanın müşkül olacağını ve 
çünkü bütün devletlerin bu 
hususta •İttifak edemiyecekleri 
kanaatindedirler. 

Paris, 7 {Radyo) - f hti· 
lalciler, cenup cephesinde 
müteaddid taarruzlara kalkı· 
şan Milislerle dün sabahtan 
akşama kadar çarpışmışlardır. 
Her iki taraftan yüzlerce ölü 
vardır. 

Son gelen, haberlere göre, 
Franko kuvvetleri, yakında 
umumi bir taarruz yapacak
lardır. 

• 

dığını görünceı 

- Muhtar ·dedi· asabileşme 
bir defa hakikati anlıyalım. 
Bakalım Ali paşanın asıl mak· 
saclı nedir? Sonra, Ali paşa 
ile uğraşmak kolay bir iş de· 
ğildir. 

- F roso, sen merak etme. 
Ali paşa ısted:ği kadar kuv· 
vetli, İstediği kadar zalim ola
bilir. 

Ben de kendime göre kuv· 
vetliyim. Postumu kolayca 

düşmanıma teslim edecek 

adamlardan değilim. Bunu Ali 
paşada bilir. Bana v~rdiği 

ehemmiyeti neden diğer kar

de~lerime vermiyor? istiyor· 

sun ona şuradan haber a-ön· 

dereyim. Boy ölçüşmek üzere 

buraya davet edeyim mi? 
- Muhtar da ben l::at.>a· 

mm beni sevdiğini sanmıyo· 
rum. Beni haremine almak 
istediğine sen de inanma. 
Yanya' da bir ihtiyar paşayı 
tatmin edecek kadın mı kal· 
madı. Nihayet oğlunun sevıi· 
!isine gö:z dikecek? 

- Ali paşanın ne çocuk· 
lan, ne ailesi, ne anası ve 
babası ve ne de dini imana 
vardır. Onun sade kendisi, 
kendi zevki ve ihtirası vardır. 
Bunda.ı ötesini C:nşünmeı 
ve bilmez. Frosu, böyle bir 
babanın oğlu olduğum için 
utanıyorum. intihar etmek 
istiyorum, Hiç olmazsa bu 
kahırlı dünyadan ben gider· 
sem, senin aleyhindeki ded.· 
kodular da nihayet bulur. 

( Arkası var) 

lzmir vakıflar direktörlüğzn-
den: 
Lira Vakfı Mevkii No. Cinsi 
500 Natır zade camii vak. Çö.nez s. 8 küçük ev 
800 Hisar camii vak. Irgat pazarında 91,95 dükkan 
400 Esnaf şeyhi vak. Hastane a .. ap fırını c. 62 küçük ev 
250 .. .. .. • 62, t dükkan 

250 " " .. .. 62,2 " 
1500 Bezmi alem vak. Sürmeli s. 4 büyük ev 

400 " ,. 41 kahvehane 
50 .. Armutlu s. 9 arsa 
50 .. " 11 .. 
50 .. .. 13 .. 

200 .. Altay ı. 25 dükkan 
150 " ,, 23 .. 
300 Kırım mesçidi vak. Kara kapı c. 222,2 l 6 arsa 
Yukarıda yazılı ve ruii!kiyeti peşin para ile satılacak akarata 

açık artırma ve uza\üiia müddetleri içinde de istekli çıkmad.• 
ğından muamele!i bir ay zarfında pazarlık ıuretile intaç edi· 
leceğindcn istekli olanların vakıflar direktörlüiüne müracaatları 
ilin eJaa•T. 50 


