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Nefriyat Ämiri SIRRI SANLI 

ABONE SERAiTi 
Seneligi 7, Alb Ayhgt 4 

Lirachr, Günü Ge~mi§ 
Nüshalann Beheri 

1 5 Kuru1tur. 
( Halkm Sesi ) Matbaasinda 

Basdmtftlr 

usolini kuvvetlerini ve maksadini afikca anlatiyor ! 

No. 

3882 

~----------------00001-----------------
~ok rica ederim, beni dinle-

meden yazmay1n1z" 

David ilgiye deger bir 
insan tipi.. Yüzüne bakanm 
ve hele düzgün bir Türk~e 
ile konu§tugunu görenin, bu 
adamt ihmal etmesine imkäm 
yoktur. Ben de öyle oldum. 
Evvelä kendisine ehemmiyet 
vermedim, ~ünkü deli sa~
mas1 dinlemege vakbm yok-
tu.. Fakat Davitle görü§tü· 
güm daha dogrusu münta-
zam sa~malar savurduk~a 

benim de merak1m artb„ Ken 
disini uzun saatlar dinlemek 
mecburiyetinde kald1m., <;ün 
kü ~ekiliyordu. 

Bu adam, bir~ok ak1lhlar· 
dan daha iyi konu§masm1 
biliyor ve bir~ok hatiplerden 
fazla söyledigi dinletiyor. 
Tahtalar1 tam olsa imi~ Da
vid mühim bir adam olacak
mt§. Sözü Davide b1rak1yo-

- Sonu 4 üncüde ·-

cektir. 
Bütün dünyamn bir kerre 

daha bilmesi laz1mdir ki bi-
ze kar§l bir takim sa~ma ve 
tahkiramiz müeyyideler. den 
bahsedildik~e bir tek neferi
mizden, tek bir bahriyelimiz-
den, ve bir tek tayyarecimiz
den vaz ge~miyecegiz. Bili
kis ulusun müsellih kuvvet-
vetlerinin satvetini izämi de· 
dereceye ~1karacag1z. 

Arkada~lar; Sübaylar, Kü
~ük sübaylar. On ba~dar, ne
ferler, siyab gömlekliler, Bu 
günlerde asar101 göstermi§ 
olundugumuz yüksek huvvei 
maneviye günün birinde va
zife ba11ma ~agrild1g.n1z za
man bu vazifeyi ne kadar 
~etin olursa olsun §evk ile 
§ecaatla ve sonuna kadar 
azm ile ifa edeceginiz hak
kmda bizlere kat'i itminan 
vermektedir. 

Arkada§lar, Sübaylar, Kü-
~ük Sübaylar, Onba~1lar, Ne
ferler, Siyah gömlekliler, 
Krah selämlayin1z. 



Sahife 2 

Safiye sultan 
- IKINCI KISIM „. 

- 18 -

· I enedik el~isini büyük hay
ret i~inde b1rakan hadise ! 
"lurubanu sultan biraz isti
.hattan ve guya bamam
aki güzelleri yüksekten ted
k eder göründükten sonra 

1 Szü, yabanc1 kadmlar üze
ae initaf etti vc ba~mdaki
re sordu: 

1 - Bu yeni k1:dar ~emsi 
ir1amd m1d1r? dedi. 
Haznedar kalfa: 

1 - Evet ba,1mm tac1 ... 
1 emsi pa§a kulunzun misafir

ridir; ba,larma bir kaza 
elmis, kibar kadmlard1r. 
~di. 

- Nas1I kaza gelmt§ bun 
r cariyc degil midirler? 
- Hay1r ismetmeab1m1z„. 
isafirdirler. Yalmz k1rm1z1 
1~h diJbcr konakta kalacak„ 
en~ kad1n birka~ güne 
adar Korfoya gidecek. 
- ~u tombul, kü~ük k1z, 

1z1md1r? 
- K1zd1r sultana hazretleri 
Nurbaou sultan fazla bir 

:y sormad1, fakat gözü hatta 
kri Lukiyada idi. Hamam 
ilencesinin en hararctli bir 
aman1nda dayanamad1, ha
nedar kalfaya tekrar 

I >rdu. 

- K1z1 burada ahkoymak 
ümkün degil midir?. 

1 
- lsmet meab1mzm han-

1 1 arzular1 §imdiye kadar 
getirilmemi~tir ki„ 

ümkündür sultamm, ~em
I P•'8 kulunuz, bu emri ye„ 

ne getirmek i~in hayabm 
:blikeye koymak läz1m gel
~ bile, bir an tereddüt ey · 
mez. 
Nurbanu sultan yine ha

amda gen~ ve güzel k1zla
D yapmakta olduklari ma
fetleri seyretmekte idi. 

Lükiye sarayJara 
tutkun 

Kük~ük k1z bu ha1metli 
sraylar i~inde annesinden 
ile aynlmag1 gözilne kesti
yor! 
,Semsi pa§anm konag., ko

aktaki bafmet, bamam eg
~ncesindeki fevkaladelik ve 
furbanu sultam görmü§ ol-
1ak Lükiyenin~ ihtirasla dolu 
li~ük kalbini adam ak1h 
1rsm1' Esterin de tesvikilc 
am bir tam bir teysir husu

getirmifti. 
Bu tesir yalniz Lukiyada 

eail, annesinde da vardt. 
akat sinyora Bafu ve k1z1-
1 almak i~in müzakereye 
a,lam1~lard1r. Hatta bir haf-
1 i~inde korfodan bir de 
enedikJi gelmi§ ve ~emsi 
afaya mühim bir hediye 
?klif etmi§tir. 

1 

Semsi pa~a hediyenin bü
aklügü kar~1smda nezaket 
)steriyormu§ gibi hareket ede 
~k sinyoray1 ve k1zm1 el~iye 
emen teslime raz1 oldu; 
ahmz Esteri veremiyecegini 
at'i surettc bildirdi. 
EI~ esasen Fsterin ismini 

ile mevzuu bahis etmemi§· 
r. Onun vazifesi Sinyor ile 
ükiyay1 almak idi. 
Semsi pa§a, Ester vas1ta-

1le vaziyeti; Banu ve Lüki· 
. aya teblig ettiler. Fakat 
Jhaf bir hAdis ~cmsi pafay1, 

balhassa el~ileri hayrete dü
§ürdü. 

Lükiya, sevgili baba yam
na dönmek niyetinde olma
d1gm1, istanbulda kalacagm1 
annesine bildirdi. Ve aonesi 
de bunu firsat ittihaz ederek 
k1zmdan ayrilm1yacag1m ileri 
sürdü ! 

Korfo valisi Dü~e Bafu iki 
senedir hasretini ~ektigi gü 
zel kar1s1m ve sevgili k1z1n1 
bir anda hem de tamamile 
kaybediyor, demekti! 

El~iler bu hädiseye hay
ret etmekle berabcr inan
mad1lar. ~emsi pa§a pek bi
taf bir vaziyet takmm1~b. 
El~iler: 

- T esadüfün bana esir 
olarak gönderdigi bu iki Ve
nedikli kadm1 ben kendime 
misafir ettim. Cariyelerim 
arasma - hakk1m ve iktlda
rim oldugu halde - katma
d1m. Niyetim Venedige iade 
etmek idi. Uenedikle aram1z 
daki dostluk böyle ibabet
tiriyordu. 

( Arkas1 var ) 

SULU HANDA 
Y erli mallar 

Pazar1 
Memleketimizde dokunan 

her türlü yerli keten ve do
kuma sofra tak1mlar1, fantazi 

yüz havlu ve hamam tak1m
lar1 ve bornozlar1, yatak yüz
leri, ekstra ~ama~irhk, ipek 
iplik bezler, patiska ipek 
masur, karyola örtüleri, ya-

tak, yorgan ve karyola ~ar
,aflar1, mendiller, kaput ve 

astarlar, pijamahklar, zifirler, 
elbise ve eteklik i~in pöti 
kareler ve aramlan her eve 
läz1m olan ~ok ~e~itler. 

10 gün zarfmda ayni mal 
ayni fiatta ba~ka yerde olur 
sa paray1 iade eddriz. 1-13 

<;ok ticaretJi bir havadis 

MÜHENDISLERE, 
MÜTEAHHITLERE 

m ü j de 

Ha kiki askerive 
J 

<;adtrCISI 

Yuda ~aves 
izmirde ~ekercilcr ~ar

§Ismda 30 numarah maga
zam1zda daima yeni ve eski 
~ad1r ve tentelerimiz rcka
bet kabul etmez derecede 
ucuz sabhr. Häri~ten geti
rilecek eski ~ad1rlar ve 
tenteler gayet güzcl ve 

1 
ucuz fiatle tamir edilir. 
istifade i~in bir dcfa ziya
ret edcbilirsiniz. 

1 - 12 

Zayi 
4083 numarah ikamet lez.

keremi kaybettian. Y enisini 
~1kartacag1mdan e.skisinin 
hükmii kalmad1gm1 ilan edc-
r1m. 

Belediye caddesinde 
6 numarada k1rtasj 

eci Samuel Perera 

, 

( Mallun Seai ) 

Almanyada 
l)aha ne kadar 'Ya

hudi var? 
(Völkischer Beobachter) 
"Ulusal devlette trk poli

tikas1 „ hakkmda siyasa yük
sek mektebinde nasyonäl 
pedagojisi minarmda verdigi 
bir konferansmda Pursya mec-

lisi azasmdan ve nezaret müs
te§arlarmdan Dr. Conti sözünü 
bugün Almanyada daba ne 
kadar yahudinin anad1g1 su
aline getirerek Almanyada 

daima "yamz„ albyüz bin 
yahudi bulundugu hakkmda 
ortada yanh§ bir fikir oldu
gunu söylemi§ ve rakamm 

1912 de yak1lan bir say1m
dan geldigini ve o say1mda 
yahudiler arasmdan yalmz 
yahudi dinine mensup olan-

larm hesap edildigini, haki
katta ise o vakit 2,5 milyon 
gayri ari bulundugunu, bu 
adedin §imdiye kadar 1,5 
milyona düc-,tügnü, bu gün 
Almanyada: 

500,000 Musevi dininden 
olan tam Yahudi, 

300,000 Musevi dininden 
olm1yan tam Yahudi ve 750 
bin kar1§1k Yahudi bulundu
gu söylemi§tir. 

Budan sonra doktor Conti 
Alman milletinin ugrad1g1 
soysuzla§manm durdurularak 
milleti biyolojik tarzda yük
seltmek lüzumundan bahset
mi§tir. 

Ü~üncü Reich 'in ~imdiye 
kadar takip ettigi nüfus po-

Jitikasma ve bu bapta vazet
tigi kanunlara damastan son
ra hatip, ~ok ~ocuklu ailele
rin lehine olarak almmas1 
laz1m geien tedbirlerle me
murlarm maa§larmda reform 
yap1lmas1 hakkmda müteläa
lar ileri sürmü§ ve bunlar 

tatbik edildigi takdirde vergi 
politikas1 ve nüfus politikas1 
alanlarmda ~ok mühim ink1-
läplara yol a~1lacagm1 izah 
etmi~tir. 
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Burla 
Biraderler 

1, 
l'll 

Kaynanalar 
K l .. b .. ' u u u. 
Bu garib kulübün de biri

sinin Amerikada tesis edil
digini söylemege lüzum gö
rüyoruz! 

Kulüb bir hafta i~mde 
tam 8000 aza kaydedilmi~tir. 

Aman yarabbi„ Ne deh
~et?. 

Dü§ününüz bir kcre: 8000 
aded kart, buru~uk, sumurt
kan, ~irret, ~irkin kadm ... 
Bunlardan kormamak müm
kün mü? 8000 cad1 ~enesi, 
§Üphe yok, ciham bile altüst 
eder! 

Bu kaynanalarm evlerinde 
rahat rahat oturacaklan yer
de böyle bir kulüp tesis et
melerinde elbet bir maksat
lari vard1r. Bunu karilerimiz 
merak ediyorlarsa haber ve
relim: 

Kaynanalar1 gelin anas1 
ve damad anas1 diye iki s1-
mfa ayirmak, bu sm1flarm 
hak ve vazif elerini tayin et
mek. Bir evde iki kaynana 
oldugu takdirde her kayna
nanm hüküm ve nufuz dere
celeriui ayirmak, kaynana
lara kar§t yap1lacak herhan
gi bir taarruzda müttehiden 
müdafaa :yapmak, kaynana
larm nufuzunu yürtecek lcd
birler ittihaz etmek, vc„. 
Kaynanalar hakkmda gaze
telerde alayh yazdar nc~rine 
mani olmak! 

Kararlur bunlar. Bakalim 
tatbikinden Amerikada ne
ler olacak. Malumya„ 8000 
kaynana demek, yerden göge 
dizilmi§ 8000 küp demektir! 

=======~ Sanh sancag11111z1 ~ere
fiJc 1nütenasih alrnak 
vc takn1ak isterseniz 

~adirvan altmda 10 numa
rah dükkända 

BA ''RAK\:I 

~ükrü 
Ulu bayrak 
Ticarethanesinden aliniz. 

Burada senelerdenberi her 
boyda bayraklar model üze
rine ve gayet saglamdir. 

C. H. Parti bayrag1 da 
mükcmmelen yap1hr. 

Toptan ve perakcnte s1-
par.i~ kabul edilir. Azam1 ko
iayhk gösterilir. 

ZINET 
Mobilva 

Fabrikas1 
En lüks ve en saglam, cn 

cazib yimek, yatak, misafir 
odas1 tak1mlarm1 izmir pana
y1rmda 128-129 nu ""larada 

Pavyonunu mutlaka ziyarct ve ismet pa~a bulvarmda 41 
e d i n i z numarah mobilya me~herin de 

Frigideire, Telefonken Radyo satilmak iizcre te~hir etmek-

1 
A. E. G tedir. 

Pavyon numaras1 : Mobilyaya k1ymct vcren 
1 77 -78 - 79 - 80 - 81 - 82 zevatm görmeleri käfidir. 

1 8**:1c*:lc:lc:lc:lc:k:lc*.:lc:lcbt:ic**********~·~ 
~ E L H A M R A I Milli Küt~phane tt 

Sevmek 
. S1n e m a s1 )f. 

Ya§amakt1r >+ 
)(. 

Frans1zca sözlü. Ba~ rolerde : » 
JOAN GRAVFORD - FRANCllOT TONE - GENE a 

--( Seans Saatlari )-- * 
Her gün 3 - 5 - 7 - 9,1 5 )E-

i( Cumartesi TALEBE seans1 1 3 Pn1.ar 1 ,30 )+ 

a
+( . FiATLAR ~ 

lkinci 30, Biriqci 40, Balkon 50, 1 lusu i 60 kuru§lu1· )t. 
~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~ 

2 EYLÜL 

Roman gibi! 
---~--------

Kan davas1 2üden bir mem
lekette siyaset •• 

-------
( Diinkü Say1dan Devan1 ) 

Jüma, Kütüs ve Grüma 
~ehirleri top ate~i altmda 
teslime mtcbur kald1Jar. Ve 
General Mustafa Groja asi
ler tarafma ge~mi§tir ve 
22 Känunuevvelde Abmed 
Metbi Dra~e ve 24 de Tira
na girmi~tir. Bu suretle va
ziyete häkim olmu§tur. 

Bugün Arnavudlukta §en
likler yapm1~ ve Ahmed 
Methi ba~vekil olmu~tur. Fr
kat dört sene sonra, 8 Eylül 
1928 de bu zat krallm1 ilän 
etmi§tir. 

Kralhk ilän edilirken en 
ziyade dü~ünülen dahili asa
Y•§ ve emniyet idi. sadace 
bu gayc i~in ~ah§1lacakb. 

Fakat„. Sahneye Parisin 
korkun~ ve zehirli dansuzJa
rmdan biri girdi. Bu dansuzus 
ismi V. Tatiana idi. Fakat 
Ahmed Methi Beyin memle
kette ona sadece Tanya 
derler, bu k1z Parisin kolu 
Berje §ehrinde oynami§br; 
o zamanm en ~1plak dansü
zidi. 

[Karilerimiz ge~en sene 
t-lalkm Sesinde ne~redilen 
(Vezir k1z1 Tanyan mace,·a-

sm1 elbet habrlarlar. 
Son zamanlarm hakiki skan
dallarmdan birisi olan bu 
mcsele, o tefrikam1zda ro
manla~tmlmi!jh. J 

Rus milletcilerinden olan 
bu k1z, ~ayan hayret bir gü
zellige, en güzel bir vücuda, 
en yak1c1 bir ~ift göze, en 
saf bir tene malikti ! 

Bu k1n, en kü~ük ve ~
mendiferi olm1yan memleke
tin Paris sefiri sevmi~ ve 
memlek~tine götürmü§tur. 
Diplomat memlekette bu k1z1 

yeni tahta ge~mi§ hükümda
rma prezante ctmi§ ve ba~1-
nm belästm bulmu~, memle
ketin de ba§m1 beläye sok
mu§lur,! <;ünkü, Kral da bu 
k1za tutuJmu§tur. 

Bu suretle. pek gü~Jükle 
temin edilmi§ olan mcmlaket 
dahiJi ahvali, asay1§1 bir ser
ab ve hayal olup gitmi~tir. 

ilk i§ olarak kral, kendi
sini bu mcvkie getirmek i~in 
servetini ve kendisini f eda 
eden gen~ kadm, ~evket 

k1zma nas1l yol vermi~tir. 

Bu zavalll ve fedakär k1z, 

Krali~c olmag1 bckliyor
du. Bu surctle red görüncc 
istemedigi halde ihtiyar bir 
dipiomatla evlcnmi~tir. Ba
bas1 gclince: Kralm aleyhine 
harekc!te ba§lad1. Memleke
tin cski bir hanedanma men
sup olmas1 vc'favkaläde ser
veti ile yeni kralm mevkiini 
sarsacak bir tehlike te§kil 
ctmi§ti. ~evkct bey bir nut
kunda: 

"Dün Bclgradm hizmet~isi 
oJan bu adam bugün Roma
nin satin almm1~ bir kölesi 
dir.„ Dedi. 

~evkct Bey, yava~ yava~ 
memleketin biiHin beylerini 
krala kar~1 koydu. 

1932 de, bir isyan tehdidi 
kar 1smda Ahmed Mclhi 
r anyadan ayrtlmaga \IC Tnn 
yay1 Parise göndermege 

mecbur kald1. 
Tanya, vak1a bir kabaradan 

- Taze ve ~ürük olmas1• 
na ragmen - bir tahta kadar 
yükselmi~ fakat yine kaba
rasma dönmü§tü Ge~en sene 
bu kadm Kido ipica canlar 
daha yakarak danslarma 
devam etmi~ti. 

i§te.„ 1935 senesi isyan1-
n10 i~ yüzü bu bir tefrika 
romanma benzeyen hallerdir. 

Göruyorsunuz ya.. ~imen
diferleri olm1yan bu memle
ketin kan davas1, intikamc1-
bg1 dardir! Bu zihniyet bu 
memleketin akhndan ~1km1-
yacakh ve bu memlekette 
dahili sükun tekrrur edemi
yecektir. 

1935 ihtiläli münasibetile 
·idam edilenlerin, analar1 kar· 
nmdaki ~ocukJar1 bile itikam 
diyerek dünyaya gelecekler
dir. 

---~„----

Sar1yerde 
Cinayet 

On ya~1nda bir c;ocuk 
kardcsini bic;akla „ 

varalad1 
istanb~l - Sariyerde Ta· 

rabyada iki ~ocuk arasmda 
bir cinayet olmu~tu. Orra
da Rum mezarhg1 civaranda 
oturan Lütfinin dokuz on 
ya§mda R1f k1 ve T evfik 
adlar1oda ;ki oglu dün evde 
oynarlarken aralarmda kav
ga ~1km1§hr. Kavgada lbun
lardan T evfik eline ge~irdigi 
~ak1 ile R1fk1y1 karnmdan ve 
yüzünben tehlikeli surette 
yaralam1!lbr. Yaralar1 agir 
olan R1f k1 ölüm halinde has
taneya kaldmlmt§hr. 

l)i~ l)oktoru 

H. Tahsin Tao 
2 inci Beyler S. Hamarn 

kar§ismda 37 numaraya ge~-
mi~tir. Telefon 3774 

ikt1sad1n 
~aresi bulundu 

istanbuldan geien müte
hass1s1m1z 150 reogi nereden 
buldu ve buldugu bu renk
lcrle güne§in ve havanm s1-
cagile terden, tozdan harap 
olan ~eyleri yeni ~ekline ge
tirmek i~in bütün dü~ünce

leri kald1rd1. 
Hayret verici bu i§te eski

ciligin yenicilikten farkm1 
crünkü harap olmu§ bir elbise, 
~apka, yün, ipek, iplik ku
ma~larm ablmas1 dü§ünülür
ken yeni hale getiren, siyah1 
bile beyaz yapan bir mucidin 
~1kmas1 ve Kemeraltmda 8 
numarada istanbul lstim bo
yahanesinde bulunmas1 iktt· 
sadm biricik yard1mc1s1d1r. 

Kazmirci 
ASIM RIZA BIRADERLE.ft 

Paviyonunu bir defa ge
zerseniz zengin kazmir ~e§i
di bulaca k ve büyük men"' 
faat clde elde edeceksiniz. 

Paviyon A. 
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9 Eylül 1 
Büyük Kurtulu~ Bayram1 Serefine 1 

1 ~ifa Eczanesi . ~ 
Eylillden 9 Eylül ak1am10a kadar tuvalet ~etitleri, IJ 

t llJa ve mustabzarat ve re~etelerde fevkaläde ten- ~ 
b Yapacakbr. IJ 

lllirliJer ve izmirdeki ta1rablar bu büyük farsab ~ 
S •mabd11lar. ~ 

'. ~trit kolonya esans ve mustahzaratanda o/o 10 II 
Ir Bayer 30 Gözlük ~e,itlerinde o/o lOa 

donlar1 Radyüm 40 SuJfata komprime 9 E„ „ IQ • 
'-tambas1 " 40 „ „ 1ekerli 12-

i.."'•lt kosf " 55 Kalsi ostelin ijj'neleri 190 1 
~l ekstra " 10 lngiliz sodosi kutu 12- •I 

, bag1 Avrupa 200 „ meyve tozu K. 100 ~ 

kkat: S. Ferit ~ifa eczanesill 
HÜKÜMET SIRASI ~ 

( Halloa Sem ) 

Panav1ra 
eelecek 

Ta~ra misafirlerine 
n1ühim bir n1üjdc 
Arsaulusal 9 Eylül panayi 

münasebetile otelimi tezyin 
ve her türlü s1hhi noksanla-
r1m ikmal eyledim. Panay1r 
münasebetile tafradan gele
cek muhterem misafirlerimin 
bir defa mutlaka Ke~eciler
de Laie sinemas1 kar11s10da 
Sel~uk otelini ziyaret etme
niz kifidir. Otel r.cretleri 
25 kuruftan 5 kuru1a kadar 
ve <;e,me kaphcalarma git
mek arzu edenler Ke~eci
lerde Sel~uk oteli müsteciri 
ve <;e§me kaphcalaranda bak
kal b y Kämile müracaatlari. 

Hergün i~in Barut hanan
dan otobüsler kalkmaktadar. 

Telefon : 2876 

2 EYLOL 

BOCEKLERI 
öldürmek • • 

lCln 
' 

BLAKFLAK 
ALINIZ 

Um~m deposu - Edvar Conson Halefi 
2 inci Kordon No. 88 

Telefon 3306 

rilkilikBI:kih:d:.~w -c=·= Güzel Hisar 
Mümessisi: ZEBRA HASAN .., 

. di1ri, bilmiyen bayanlar birinci 1ubeye kabu1 edi- Mef ru1a t magazas1 
t~~~d:eJi~~~i dikit ögretilir ve Maariftan musaddak MEHMET KAVUK~U 
tt ~11he tatbikat s1n1f10a; terziligin en ince noktalar1m iznli r Yol bedcsteni No 1 H 

, ~ k Üzere, birinci 1ube mezunlar1 ile o derecede diki§ Etamin, keten, file perdelerin envai, perdelik file, tül 
' as ve bi~kiyi ilerletmek isteyen bayanlara 9 ay cibinlik, ve karyola tülleri, krem yetil, estor ve hasir per-

ÜtQPratik makas, kad1n ve erkek elbiseleri bi~ilmesi deler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan-
eai ögretilir makasdar yetittirilir. ve diploma ve- tazi kumatlar. Perde sa~aklar1 ve baglar1, masa örtüleri ve . 

l •e diki1 arzu eden bayanlara - bususi olarak - ü~ 
Yda göstermek suretile talebeler de kabul edilir. 

sofra tak1mlar1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 
Taban, kanape, sofra mufambalarmm enva1. Bronz ve ce

viz kornizler vargel vistor aga~lar1, yolluklar ve paspaslarm 
muhtelif boylar1. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid d T ALEBE KA YDINA BA~LANMl~TIR 

0hnunak arzu edenler kadrolar dolmadan 
1116racaat etmeleri. 

bir an malzeme ve mefru1ata müteallik e§ya rekabet kabul etmez 
fiatlarla magazam1zda satilmaktad1r. IDRAR TAHLiLi 

nleri olan bayanlara bir ~ok yerleri ~arf1y1 dola11p 
dan bir defa Yurdu ziyaretleri rica olunur. 
~n atelyesinde cihaz tak1m1, karyola tak1m1, perde

r. Hergiin siparit kabul edilir. Dikit dikilir. 
tt bazir yatak tak1mlar1 ~ok ucuz bir surette satlhr. 

. hn Y ;;:„ k1raathanesi 
en ne 

Yeri olan 
1) e Dev

e111iryollar1 
da~en Ver 
' 11tai mü
tn Yapalmak 

ttrt'~mifbr. 
tri Bay 
l&tfü ve 

L.~e idareci 
'"lleza büt" "e un 
~ llliilbakat 
~ llezih ve 
e~~•thaneyi 
k 1 rica eder 
• e11111lel son .... d 
t11i Yo ve te-

Plik din
"e it llltlkem-

1- lara~a ve 
Q ••• · „ almak 
~ 1 

"'r llletru !>at i~mek isteyenler 
'•tbanesine gelmelidirler. 

mutlaka bir defa ( ~en 

izmirde 

~..:.-~-~==-=-==-======~-~-=-=-~~-=-==-~---== 

Hayat1n1n k1ymetini bilenler Kimyager Abdüsselim Ak-
S1hhabn1n esas1 olan midelerini bozmamak ie;in günlü Laboratuvar1 

midenin yard1mc1s1 olan ditlerini 

RADYOLIN dl• ~ m&CUDU Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokaginda 
y Beyler hamam1 yanmda 72 numarah d~reye ge~irilmipir. 

ve kendilerini her türlü ac1 ve 1zd1raptan Amerika, ingiltere, Fransa, Almanya ve lsvi~rc:de 'fedkikab 
her zaman kurtaracak kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde ldrar ve kan 

G • • ••11 J tahlilleri KÜRi enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze-
rlplD gu 8~ &nDI rine ~ah~an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi-

daima evlerinde ve yanlarmda bulundurmag1 ihmal etmezler! si yapmakta oldugu gibi saym etibbanm gösterdikleri lüzum 
~~1c~1c~~~1c....~~~„ üzerine hususi arafbrmalar da yapmakta~ir. . 

~ i 
Laboratuvar bergun sabah yed1den 

D 0 K T 0 R gece ona kadar a~1khr 
Telefon: 2205 

i
-te A. KEMAL TONAY „ .~~~~~~~ 

Bakteriyolog ve bula~1k ilc salg1n tt ~ Ankara Biras1 
hastahklar mütehass1~1 ; 15 Orman Cifligi fabrikas1 mamuläti 

~ Basmahane istasyonu kar11smda Dibek sokak ba,m- ~ ~ ANKARA G1FLiK ~ARABI 
.C da 30 say1h ev ve muayenehanesinde sabab saat 8 den )f. II ve KA$AR PEYNlRl 
„

1 
ak1am saat 6 ya kadar hastalar101 kabul eder. t:.1 A 1 l 1· . p ... z'iyareta'n~izde ANKARA ·· ~ . rr rs1u usa zm1r anay1rm1 

Muracaat eden hastalara yap1lmas1 laz1mgelen sair BIRASI d tl k iriniz. 
bl ·1~ 'k k 'k 1 · .1 1. h oo pavyonun an mu a a T ta i at ve m1 ros op1 muayene er1 1 e verem 1 asta-

lara yapalmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene· 
j:i sinde muntazaman yapahr. Telefon: 4115 

~~~~-AC~~~=-=:n:++~ 

HÜSEYIN KAYIN 
Mobilye Evi 

Her arad1g1n1z ~1k, tcmiz, lüks 

ev e~yas1n1 burada bulabilirsiniz. 

Yüksel 
Kabadayi 

Bill ur 
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Sahif e 4 

Japan Hirsi 
~inin Fedakarl12"1 Dünyay1 

Kurtar1yor 
Novye Viter gazelesinden : 
Japon k1t'alar1nm birka~ 

giindenbnri Peking'e dogru 
yürümesile, Cin meselesi yi
ne dünyamn aläkadar oldugu 
meselelerin en mühimleri s1-
rasma ge~mi~tir. Avrupahla
nn uzak §arktaki mücadele
re, bir dereceye kadar bigä
ne bir nazar)a bakmaJarma 
mukabil, diplomatlar mabafi
li, vatammda cereyan eden 
yak'alan bilyük bir dikkatle 
takip etmektedirler. <;ünkü 
büyük devletler anlayorlarki, 
burda bir memleketin zabtü 
tesbiri degil, belki ihlaJ edil
digi takdirde vahim netice
ler tevJit edebilecek bir ta
lam menfaatler mevzuu ba
histir. 

Japonyanm geni~leme po
Jitikas1n1 iyice anlamak i~in 
bu adalar devletinin takib 
ettigi plänm geri taraflarm1 
tammak lh1md1r. Gaye sade 
c;ini degil, bütün asyay1 %apt 
etmektir. Japonlar Asya Rus 
yas1n1 eJde etmege muvaffak 
olduklar1 takdirde, Avrupa 
yolu kendilerine temamile 
a~iJm11 bulunacakbr. Bugün 
Alman Kayserinin sözlerini 
bizzat ben tekrar edecegim: 
11Bir sar1 tehlike mevcvt
turl" 

Fakat bu söz, benim sul
hu seven vatanda~lar1ma de
jiJ, sab1k devJet adam1 ve 

a m ~ m 

hariciye naz1rlar1 Tanakanm 
plämn1 tatbik etmek üzere 
bulunan Japonyaya aittir. 

Tanaka plämmn ilk mer
halesi, Man~ukuonun i§gali 
idi. Böylelikle mesahai sathi
yesi Almaoya, italya ve Fran
saya tekabül eden ve 35 mil
yon nüfusa malik olan bir 
arazi, japonyaya ge~mi§ bu
lunuyordu. ~imdi yeni bir ile
ri yürüyü§ kar§1smday1z. Va
tammdän geien haberlere gö
re, japonya büyük seddin 
yamnda bir tak1m mühim is
tihkäm noktalar1 i§gal etmi§· 
tirki, bilähare buradan ba§· 
Jayacak ölan bir ileri yürü
yü§le Peking'i ve oradan da 
heynelmilel tesirler sabasma 
ait ölan Tientsin 'i hedef itti
haz edecektir. 

Uluslar kurumuna dahiJ 
olan <;in, bir harp dü§ma
nid1r. japonyanm iJerJemesi
ne kar~1 vatanda§lar1mmm 
zahiri surette passif kalma
lar1, bu suretJe izab edilebi
lir. Fakat vaziyet muayyen 
bir haddi a§hg1 takdirde, 
bütün <;in ayaklanacaktu. 

<;ünkü biz, bütün dünya
nm kültürünü kurtarmak va
zifesile mükellef oldugumu
zu bis ediyoruz. japonyanm 
geni§leme polotikns1 sade 
<;ini degiJ, fakat ihtiyatkir 
olmas1 laz1m geien Avrupa
y1 da tehdit etmektedir. 

s ~ ~ ~ 

David diyor ki 
----------------0000---------------~--

Ba~ta ra f 1 1 inci yüzde 
ruz töyle bir konu§ma yap- Canim nargile isterse i~imi 
tik : ~erim, ba§ka nereye para 

-" 0 sende yaz1c1m1z- karc1yabilim. - Peki :nace-
sm? -evet ~öyle böyle- dog- ram anlat bakahm. 
ru yazmas1m becerebilir mi- -Hangi maceram1 istiyor-
sin? -imlam m1?- hayu aca- yun? Anlatacag1m iki liray1 
n1m, dimdi yanh§ imla ya- vermeden cartayi ~ekip me-
zan binde bir, o eski türk- zara giden ekmekci Mehmed-
~ede idi -yani §UDU demek den paralar1 nas1l yöktürdüm. 
isterim: ne söyJersem bi~ Onu mu anJatay1m? Ölen bir 
katmadan yazacaks1n?- ya- adamdan alacagm1 tahsil et-
zar1m mösyö Davi. Davi bir- tigim söyliyen bu garib ada-
denbire elektriklendi ~u ce· mm ortaya atbg1 bu sözleri 
vab1 verdi : Ben mösyö de- beni celbetti, bemen: 
gilim, Büyük Okyanoslar - Evet dedim. Davi co~-
ordusu bakam David pa~ay1m. gun anlabyor: 
·Peki David pasa söyle- - Günün birinde Dulak-
öyle ise dinle: Bana deli di- s1zda sünnet dügünilne rasla-
yorlar, yüzüme dikkatle bir d1m, oralarda dola§iyordum. 
bak, bende böyle bir hal lhtiyar bir kocakan bana 
görüyormusun? -hay1r!!- Söy- sordu: 
lediklerim hep sa~ma imi§. - Oglum sen ne oynab-

Ben ag1.1mdan sa~ma ~1- yorsun? Ben de ba§lad1m 
karmaga tenezzül etmedim söylmege: 
olsa, olsa kur§un gülle ~·- -Aenim climden her oyun 
kar1nmki bu zumanda i§e gelir, kedi oynabnm, köpek 
yaras1n. Camm s1g1maga ba§- oynatmm, manda, öküz oy-
lami§b, David pa§a bir ma- natmm, bazan da akhm1 oy-
ceran varsa anlatda dinliye- nahr1m, beni kaparlar heman 
lim dedim. - 0, ben zaten kaparlar pa§a kö§güne götü-
macera yüküyüm. Benim ro- rürler. Buras1 bir ah1rd1r ve 
manlar1m milyonlar de°ger. bana mahsustur. 
Param ~ok oldugundan ve Yalmz gelip gidenin he-
harciyacak yer bulamad1g1m- sab1 tutulmaz, kimseden pa-
dan §imdilik DC§rinden vaz- ra ahnmaz. Hovardanm biri 
ge~tim. - Güzel.:Fakat ~ok yamma sokuldu, §Öle bir pa-
olan paralarmz1 neye har- zarhga giri§tik: 
c1yacak yer bulam1yorsunuz. - Sen kediyi oynat, söy· 
Barasm1 anlayamad1m. -Va lenmege b~la, ben sana bir 
pura, tramvaya, otoya, ara- lira atar1m, sonra o lira ma-
baya para ·vcrmem. Lokan· san1n albndan gene bana 
taya, af~iya, bakkaJa, sucu- gelir, bunu birka~ defalar 
ya da para vermem. Sigara tekrarlar1z, ortahg. k17.1§tm-
yerine bazan hiyar i~erim. • nx, be1on · para ~1kar, ortak 

r 
( Hallon Sesi J 

Bir muharrir 
r\ln1anvada kur~una 

ol 

Adis ·ababada 
----~~~~------~ 001----------------~---• <liziln1i~ 

istanbul (ÖzeJ] - Pa-
riste ~1kan Jurnal de Deba 
gazetesinin Berlinden ald1g1 
bir mektuba göre Aalmau 
11Borsa gazetesi„ muharrirle
rinden M. ~uvertfiger ismin
de bir gazeteci ttevkif edil
mi§tir. 

Italyan konsolosunun hizmet-
kar1na iki ki§i taarruz etti 

Roma 1 (A.A) - iki me~- hul §ah1s italyamn konsolusu 
Koconinin yerli hizmetkärma m1zrakla taarruz etmi§ler ve 
yaralamt!ilardir. Bu taarruz hizmetkärm efendisini gör
mek üzere gitmi~ oldugu hastaneden ~1kmakta oldugu 
sirada yap1lm1§br. 

Bu muharrrir, ecnebi bir 
devlete Almanya hakkmda 
baz1 malümat vermekle su~lu 
say1lm1~ v e kusuna dizilmi~
tir. 

Alman hükrlmeti 
Liselere 
Al1nacak 

Reimsde y p1lacak manevralar 
da motörlü vas1tala kullanacak 

~tecani talebe 
Istanbul [Özel) - Lise ve 

orta mekteplere ahnacak 
leyli mecani talebelerin mü
sabaka imtihanma Eylül haf 
tasmda ba§lanacakhr. Bu y•l 
150 leyli ve meccani talcbe 
ahnacakbr. HaJbuki ~imdiye 
kadar müracaat edenlerin sn 
y1s1 be§yüzü ge~mi§tir. 

Zavall1 ~ocuk 
1 

Otomobil ka roserisi 1 
alt1nda ezilerck ö)dii ) 

istanbul [Özel] - Bir ~o- 1 
cuk ~ok feci bir suratte ;öl
mü§tÜr. Beyoglunda Silähc1 
sokagmda otomobil tamirha
nesi önündeki otomobil ka
roserleri üstünde oymyan 11 
VB§IDda Marinof yere dü§mÜ§ 
yere dü!ierke otomobil karo
sarisi devrilip zavalh kü~ük 
albnda kalarak ezilmi~tir. 

Marinos hemen ~ocuk has
tanesine kaldmlm1§ ise de 1 
orada ölmü§tür. 

~·-
Gazete 
Kag1d1ndan 
Elbise 

Londrada Paper Jak ad1 
ile taninan ve amlan bu 
adam, gazete käg1dlarm
dan yaptag1 elbiseler1e !IO

kakta kczip dola~1rd1. 
Paper Jak gazete kag1-

dmdan yap1lan elbiselerin 
hem daha ucuz oldugunu, 
hem de vücudü daha s1cak 
tuttugunu iddia ediyordu. 

Paper Jakm smokini, hatta 
frak1 käg1ddan yap1h idi. 
Sonra bu adamm ~u tuhaf 
ädeti vard1. Hava soguk ol
dugu zaman Times gazete
sini kig1dmdan yaphg1 el
bi§eyi hava s1cak oJdugu za
man Sunday Chrodicle kii
g1dmdan IYapma elbiseyi gi
yerdi. 

oluruz, dedi. 
Hemnc i§e ba§lad1k. Sahte 

liralar gelip beni ziyaret et
tikten sonra gene geriyc 
gidiyordu, sonra haldki elli, 
yirmi be§ ve on kuru~luklar 
sagdan soldan yagmaga ha~ 
lad1. 

0 gün kendi hisseme 275 
kuru~ ald1m, fena dcgil, k1sa 
günün ticareti. Yalmz kafam 
döndügn i~in ayaka kalklim 
gitmek jstedim, birakmad1-
lar, kaJ dediler. 

( Sonu Yarm ) 

Reims 1 (A.A) - Büyük manevralarm mümeyyiz vasf1 
bundan sonra kat'iyyen beygir kuHamlmamas1 olacakbr. 
Piyadc firkalanna motörlerle mücehhez elemanlar refakat 
ettigi g ibi uvari f1rkas1 da tamamile motörle§tirilmi~tir. 

Yabanc1 sübay)ar bugün Reimse gelmi~lerdir. 

Hava kurumu menfaat1na ya
p1lan ma~lar 

Adapazan, 1 (A.A) - Hava Kurumu menfaatma idman
yurdu, Sakaryaspor, Yeniay ve GenflerbirJigi futbol tak1m
lar1 arasmda bir turnova ma~1 tertip olunmu~tur. Ma~lar 
ü~ hafta sürecek ve ilk ma~ idmanyurdu - Sakaryaspor, 
Gen~lerbirligi Yeniay tak1mJan arasmda yap1lacakb. 

Turnuvanm galibine Hava Kurumu tarafmdan bir kupa, 
ma~lara gircn dört kulub tak1mma da fAtatürkün büstlerin
den birer tane verilecektir. 

Yugoslavyada 
Balkan d1§ ba anlar1 bir top

lant1 yapt1lar 
Belgrad 1 (A.A) - Türkiye d1~ bakam B. Tevf1k Rü§tÜ 

Aras ile Romanya d1§ bakam B. Titulesko onuruna ve d1§ 
bakam B. Stovadinovi~ tarafmdan verilen söylevden sonra 
ü~ devlet adam1 Yunanistanm Belgrad sefiri B. Melas'mda 
i§tirakiele bir konferans akdetmi§tir. 

B. Melas Yunanistan d1~ bakamm temsil etmekte oldu
gundan konferans bir Balkan antanb konferans1 olmu~ ve 
hele Cenevrede antanh ilgilcndircn meseleler görü§ülmü§ 
ve bunda J<ahnm1~br. 

Bayat ciger 
Bütün bir aileyi 

zchirlcdi 
· <;orum Hususi Muhasebe 

direktörü Mehmed Ali dört 
~ocugu ve karis1 ile evvelki 
ak§am zehirlenmi§lerdir. Bü-
tün aile efrad1 derhal has
taneye kalchrdarak tedavi 
altma ahnm1§lard1r. Zehir
lenmenin kasaptan ahnan 
bir ~igerden ileri geldigi 
anla§1lm1§br. 

Garib cezalar 
Son zamanlarda. Amerikah 

häkim)c1 tarafmdan icad edi
len cezalardan baz1lan ~un

lard1r: 
Anasma, babasma el kal-

d1rm1§ . olan biri ü~ gün i.ya
tagmda kalmaga mahkum 
cdilmi§tir. F ena harekctlerde 
bulunan bir gen~ k1z, bir 
hafta müddetle gündc ü~er 
saat incili okumaga mahkiim 
olmu~tur. 

Anatomi dcrslerine mah
sus iskeletler b~lmak i~in 
bir ölüniin mezarm1 a~ml§ 

olan be§ lip telehesi bir me· 
zarhkta, teker tcker be~ ge
ce gc~irmege mahki1m edil
mi§lerdir. 

Ayni ya§ta 
Kad1n m1, erkek n1i 

cazib? 
Bir ingiliz gazetesi bir mü

sabaka a~m1§: Ayni ya§ta 

iken kadm m1 daha cazip, 
yacsa erkek mi? Diye! 

Musabakaya 233 erkek i§· 

tirak etmi§; bu erkeklerin 

ba§larma mütenaz1r bir oka

dar da kadm bulunmu§. Ne

ticedc §U karar ahnm1§: 

15-20 ya§mda k1zlar erkek
lerden daha cazip 

30 dan sonra, kadm m1, 

erkck mi daha cazip an)a~1-

lamam1~. Vaziyet ferdi ve 
§a§i kalm1§!.. 

Bergamada 
Susuzluk •• 

Bcrgama okurlarmuzdan 
ald1glm1z bir mektubta Ber-

gamadaki susuzlul<tan dolay1 
~ok ac1 bir dil ile ~ikäyet 

olunmakta ve ilgili makam

larm Bergamahlu rin imdad1: 

na yeti§meleri istenmektc
dir. 

Türkiye 
Yelken A 

Birincilikleri 
Dün yelken birincilir 010' 

sabakasmm sonuncusu yapl~ 
m1~br. Yar1§ Kar11yaka 50 
lerinde yapilm1§br. Sahil ytf 
lerce halk ile dolmu§tu. 

Yar1§a saat 15 te ba1laO 
m1§br. 

f stanbullu Demir TurgJ 

birinciligi 3 üncü defa olar•\ 
1 

kazanmI§br. 

$eref (Istanbul) ikinci ~i 
fat (lzmir) de ü~üncü gehni~ 
lerdir. 

$ereflerine dün gece I>' 
niz sporlari kulübünde ~ 
eglence verilmi§tir. Bu eso• 

da birinci, ikinci ve ü~üoct 
Jere madalyalar verilmi§tir· 

Misafirlerimiz Konya vaY 
rile f stanbula gitmi1lerdir. 

Alhnordu 
Tak1m1 •• 

Varolsun 
Hamiyetli Ve Hayil: 

"even Y urdda~laf 
Karantina camii yan1nd•~ 

halka pmar tulumbas1 n~=i 
evvel kaldir1lm1~ olduguod/ 

ondan istifaden eden bir~ 
yudda~lar bu faydah tuJu'i 

badan mahrum kalm11lardr. 

Sevin~le ögrendigimize g 
adm1 bildirmek istemiyen 

hamiyetli zat para yard1 

da bulunarak ayni yere 

burgu tulumbas1 yaptar 

lar ve ora halkm1 temiz, 
hafif bir sudan müstetid 
mi~lerdir. 

Varolsun bu hamiyetJi 
haytr seven yurdda~lar. _.... 'D~---

Ba§tura),ta 
Bir Cinayet 

Cumartesi günü Ba~t&Jfl' 
ta feci bir cinayet olmU; 

deniz amelesinden Sürur 
lu Arab Ahmedi arabB · 

rücusÜ Tatar $aban yar' 
m1§br. 

Cani yakalanm1~br. 

Alt1n Golt, 
Halis isve~ ~eligindel' 6 

limetrenin onda bir kalt 
gmda yap1lm1~ bütün d 
kibarlar1 arasmda mühj~ 
mevki kazanan Alttn t 

tra~ b1~ag1 cildi bozni•S 

§ar gibi tra§ yapar. On 1 

lik bir paket alana te 
i~in bir aded beda\'• . 
rilir, memnun olmaiil 
der aynen para!JtPI ~ 

alabilir. cilcHne mer•1' 
buyük bir itimatla t• 
edilir. 


