
DüNYA KORKU 
~lmanyanın silahlanması üzerine 
/;'ransa ve lngiitere de silahlanacak 
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~Bu Hafta İçind~ Çok V ~~im Hidiseler Olacak 
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4lmanYa, It~lya, Avusturya maca 
' tıstan bir cephe.teşkil ede.cekier 

~'~ı(T uB7 ... -.!!!! ..... !:!!!!!!!!~~--'W-~-~!!!!!"""""~ 

leni Adam mecmuası 
bİ' yazıcısı büyük üstad 

s111ail Hakkıya se gi 
~._. ve saygılarımla •• 
..... ~~-~·~• da öğretmenler tanılmaz mı imiş hiç .. 
ti..._ h •ken bir gün sof- ı Kürsüler, memuriyetler, 
~t\ b~ef .. babşetmiştiniz. makamlar eğretidir. Asıl olan 
I~ d 1' ~-~ ılu kelimecikle, insanlık ve ilimdir. Etiketle-'k lıttut P arkadaşlarımın rin ve diplomatların kafa 
~~'l 6dt ~rıaı size ibla et- üzerine tesirleri:oımadıği gi-
)~1ta,kı' .. eski bir öğretmen bi, bayat ve tecrübe ve mü· 
~"1iıti. •gı~ hasebile bana talea mektebinden yetişen-
\ l , Bılıeniz huzuru- ]erin muvaffakiyetleri her 
~~ .~11 nekadar neş'e- vakit gözönündedir. 
~ .. -. ,,,. 

1\'•nç duymuştuk: Bu seneki öğretmenler 
-. ~•k· 'llıde Yeni Adam kampı hakikaten pek samimi 

t L ı de .. 
bı.t~ltap • rgınıze yazdığı- ve faydalı olmuştur . Gelecek 
~q • lllfb 
._._~)ttka ~ aatını okurken yıl yurdun her köşesinde 
~)\ Ptk r ıfadeleriniz kar- böyle kampların açılmasını 

İstanbul 26 (Özel) - Al- müdhiş bir silah yarııı baş-
manyanın ordu mevcudiyeti- lamak üzeredir. 
ni bir milyona çıkarması Av- lngıliz gazeteleri de bu 
rupada çok . vahim akisler teşebbüs karşısında çok en-
dağurmuştur. Bilhassa Fran- dişeli görünmektedirler. Bu 
sada bir bomba tesiri yapan gazeteler " Dünya uyanık 
bu Alman teşebbüsü üzeri- durmalıdır, bu hafta içinde 
ne, Fransa da ana vatan or- çok vahim hadiseler çıkması 
dosunu artırmak istemiştir. muhtemeldir. ,, demektedir-
Bu suretle Almanya ile Fran- leı. 

1
1 sa arasında ve dolayısile Fransız ve lngiliz kabine 

bütün Avrupada yeniden 1 - Sonu 4 ündüde -
oooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooo 

Bir taraf tan harb kokuları gelirken 

Amerika Cumur reisi bir cihan 
sulh gongresi toolıyacakmış •• 

Bu kongreye Hitler,Stafin, Atussolini çağrılacak 
Amerika reisicumhuru Ruz-
velt en geniş sahada ve 
uzun sürecek bir dünya su)-
bunun temini zımnında cihan 
barış kongresinin akdini te-~ kitre 111iitehassis oldum. candan dileyoruz. Orade hem 

~-..~Phe !akışan bu vaziyet kafalarımızı dinlendirdik, hem mine çalışıyor. 
)\.

1 kı)frl•ıı fazilet ve ma- de birçok meslekdaşlarla Rvzvelt bu hOngr y bizzat 
~dit tt ölçülerinin en tanıştık, görüştük ve seviş- lngiliz kralı sekizinci Edvard-

!\~~l,~11 d tik. la Fransız reisi cumuru Leh-
~-~, b ıı a "Hüsnü beni .stanbul Kültür direktörü- run Alman devlet reisi Hit-
~oq bir .. eı·ı~ '·öyleyim böy- nüc bu himmet ve lôtufıarını t"-.._ .. .. ler, ltalyan diktatörü Mus-oq~t")o111 nın çocuğuyum,, her zaman şükran ve min-
\ '" b" •ıtız ... Doğru .. Ha- netle anacağıı. RUZVEL T solini ve Sovyetler ülkesinin 
~ ~llau günu kadar sizin Dergİnizdeki öğüdünüz, Paris 26 - Ünited Pres- en kudretli şahsiyeti olan 

l:· •1
· •ıttı11 b' . s 1 d d k ~ "•t fik· ızı ılmıyorum. - Sonu 4 üncüde - sin veridiği bir habere göre ta ini avet e ece tir. 

\ l"d, • ır \'e eğitim sa- ooooooooooooooooooooooaooooooooooooooooooo • 

\ ~ ,:lt~efkure yolların
~k ~ila b,1denberi gönül
~ doı,"" 1.r

1 
talebeniz ol· 

BUGÜN 
'" ,, •• , e .. 

~t •e ta sın yakından 
~ ,. llıyordum 

ıı· . 
~ ~ 

0
; tanımayan bir 

ı..~,:~lb. '1111Yacağı kana-

~· )ede ·ık .ı~ Hıtere~ terbiye yol-
~?~ ~et ve. biz talebe
~ '1illtt eıı sız değil mi· 
~ ~~ı, bi;e Yurduna hiz
,_ ~ ..... d "•tandaş, kül-
,..~ bu kadar ta- 1 

•ı bir üatud 

İki tefrikaya birden başla
dık 2 inci ve 3 üncü say
f aları~ızda okuyunuz •• 

İkinci sayfamızda 

Yamanlar 
kızı 

Üçüncü sayfamızda 

Morfinle çıldı
ran adam 

ICINDE 
İş Bankasının 

12 inci yıl dönümü dün akşam çok paralk 
bir surette kutlulandı 

Kurulduğu gündenberi mem 
lekete, Türk iktıHdıyatına 
saymakla bitmiyecek· kadar 
büyük hizmetler ifa eden ve 
Celal Bayar'ın azim ve gay
retinin bir abidesi olan iş 
Bankasının 12 inci yıldönü-
mü dün akşam Şehir gazi
nosunda verilen bir ziyafette 
misline nadir tesadüf e ~ilen 
bir parlaklık1a tes'id olundu. 

Türkün bankacılıktaki isti
dadını bütün cihana tanıtan 

bu milli müessesenin verdiği 
bu ziyafette Vali, Belediye 
reisi, Donanma kumandanı, 
Mustahkem Mevki kuman· 
danı, saylavlar ve tehrimizde 
çalışan bütün bankalar tef
leri bayanları ile birlikte 
hazır bulunmuılardır. 

İş bankasına memleket ve 
miJlet için hayırlı ve kirlı 
olacak daha pek çok iıler 
temenni ve bugünkü zaferini 
tebrik ederiz. 

İspanya harbı devam ediyor 
iki taraf da ınu~·aff akiyet ha

berleri veriyorlar 
-.. 

Roma 26 - lspanyadar: 
gelen haberlere göre, asileı 
Madrid aleyhinde geniş bir 
taarruz bazırlığile meşğuldür· 
ler. Ve bütün hazırlıklarını 

bitirmeden harekete geçmek 
niyetinde değillerdir. Fakat 
bükômetçiler de mevkilerini 
ehemmiyetli surette tahkim 
ediyorlar. 

Asilerin bugünlerde San 
Sebastiene girmesine intizar 
edilmektedir. San Sebastien
de bulunan Almanlarla Al
man konsolosu çekilmişlerdir. 

Son bir habere göre San 
Sebastien sukut etmiştir. Bu 
haber diğer taraftan tekzib 
edilmektedir. 

Barselon 26 - lrunda harb 
bütün şiddetile devam et
mektedir. Hükümet kuvvet
leri, asilere ıiddetle muka
bele ediyorlar. Asiler iç 
zırhlı otomobille ilerlemete 
teşebbüs etmiılerse de reri 
dönmüşlerdir. 

Madrid, 26 - Asiler bir 
çok hapishaneleri bomba ile 
berhava etmişlerdir. Bundan 
maksat Milislerin katliam 
edildiklerini fizlemektir. 

Bilbaoda miidafaa de•am 
etmektedir. 

Asi tayyareler hiikOmete 
sadık olan yerlere mlltema
diyen bomba atmaktadırlar. 
Bu yüzden çok telefat vardır 

·~ 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--~~~~~~--0000 

Para cezası nasıl alınır? 
F:t ün Tepecikte Beıaret sokağında 37 /8 numara~.• 
11..:..1 otnran makinist Hüseyinden bir mektub aldık. Kanı-

miz diyor ki : 
Şimdiye kadar belediyeye beş defa ceza verdim. Beledi

ye memurları benim evime ve komşuma sık sık ceza yazı
yorlar. Bu cezaların sebebi kapının önüne süprllntü teneke
sinin konmasıdır .. Süprüntiicüler haber vermeden geçtikleri 
ve tenekemizi boşaltmadıkları için tenekeyi bir iki defa 
kapının önünde unutmuştuk.. Bundan sonra kapıya teneke 
koymadığımız halde ceza yazılıyor. Komşumda ayni vaziyette. 
Sokağımızda tulumba suları pis birikintiler yaparken Ye 

halkın sıhhatini tehdid ederken, memurların bu gayretkq
liğine hayret etmemek mümkün değildir.,, 

Memurların para cezalarında daha durbin lolmalarını din 
bu sütunda sayın belediye reisi Behcat Uz'dan rica etmiı
tik. Belediye reisimizin alakadarların nazarı dikket ni cel• 
betmesini dileriz .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Yamanlar kızı 
Aşk ve Macera Romanı 
1 - Yazan: EROL TEKiN 

Zehirli çiçek tangosunu 
mırıldanıyordu 

Onu Yamanların yıldızlı, yeıil büyük gözlerini hayret-
ıbk bir yaz gecesinde kazaı· le açmıı dudak uçlarında 
kanın duasını yaparken gör- toplanan esrarlı kıvrınbları 
dü. Bulutlu göı.lerile uzun yine ayni esrar içinde muha-
uzun seyretti. O yerlerde faza etmek istiyordu. 
süründü, kıvrandı, inledi. Ercüment bir kabahat yap· 
Armooiğe sanki bütün ruhu· mıı ğibi utandı. Gözlerini 
nu vermiıti. Nihayet birden yere endirdi: 
kalkb. En agır figürlerden - Sizi galiba rahatsiz 
ıonra coştu. ettim Nermin?. 

Döndü, d~ndü.. Nerminin dudaklarında bi-
Ve yine birden halsiz bir raz evvelki gülilmsemenin 

halde yere uzandı. izleri kayboldu. Kaıları kti· 
*** çük bir çocuğu azarlıyan bir 

O gün müthiş bir sıcak 
vardı. İnsanı buram buram 
terletiyor, içine bir baygınlık 
çökertiyordu. Herkes yeme· 
gini yemiş; battaniyesini ala· 
rak bir çam gölgeıinde uyu
nıaga gitmişti. 

Ercümend uyuyamıyordu. 
Kalbinde dün akşamdan ka
lan tatlı bir his onu için için 
yiyordu. Nihayet kalktı. Çam 
ların gölgeledigi dar patika
lardan dağa tırmanmağa ka
rar verdi. 

Çamların rüzgarla söyle
digi nenni, sret fak at yavaı 
ve sessiz adımlar, ıslıkla çı-
kan .. Zehirli çiçek" tangusu 
onu kendisinin nasıl geçti-
ıini anleyamadı)('ı bir zaman 
lçi:;de daiı tırmandılar. Elin
dek kalın ıopa, çam dalları 
liıerinde bir yağ gibi kayan 
a.<aklarıyla muvazene temin 
ediyor, onun dllımeıine mani 
oluyordu. 

Birden kulak kabarttı. 
Çok yakından gelen tatlı bir 
ıea biraz evvel kendisinin 
mırıldandığı 04ZehirJJ çiçek" 
tangosunu ıöyliyordu. Dağ n 
tepesinde ve herkesin isti
rahat ettiği bir vakitte bu 
sesin sahibi buralarda ne 
arıyordu? 

Sağına döndü ve anide 
titredi. Dün akıamdan beri 
onnn hayaliyle meşbu bulu-
nan gözleri her halde yan
lış görmiyoıdu. O yere uzan· 
mış, elinde bir kitap, gözleri 
kapalı, şarkısına devam edi
yordu. 

Ercümed birkaç dakika 
sessiz kaldı. Sonra geri dön-
mek lüzvmunu duydn. Bir 
kaç adım atmıştı ki ayakla· 
rı albnda kırılanadalJarın çı· 
kardığı g'1rültü genç kızı 
uyandırdı. Yerinde sıçradı. 

Ercümed baktı. 
O da bakb.~ 
Bakışblar .. 
Genç kız ayakta gülümse-

yerek duruyordu. Sevimli 

anne şef katile gerildi: 
- Hiç bir zaman dedi. 

Yalnız hayretimi çeken şey 
sizin bu vakit buralarda bu
lunmanızdır. 

- Ümit tmez miydiniz?. 
- Hayır. 
- Niçin? 
- Kimsenin göremiyeçeği 

bir yer intihap ettigimi zan
nediyorum da .. 

- Yanılmışsınız. 
- Sizin burada bulunma· 

nızla evet. 
- Demek insanlardan ka· 

çıyorsunuz ?. 

Sualimin karşılanmamasına 
ne mana verebilirim ? 

- Her ıey. 
- Sizin için fena bir ıey 

olursa? 
- Ehemmiyeti yok. 
- Neden? 
Derin bir göğlis geçirdi. 

Biraz evvel durğun .olan göz
leri nihayetsiz bir deniz gibi 
dalğalandı, köpürdü. Üzerin
de fazla istirap çeken insan
ların hali vardı : 

- U tun ıoruların1za hay
ret ediyorum dedi. 

Genç adam merak ediyor· 
du: Her ne olursa olsun öğ
renccekdi. Dün onu yalnız 
uzakdan seyretmişdi. Fakat 
bugün yanındaydı. Seıi ka-
dar güzel Nermin niçin onun 
suallerini cevapsız bırakma· 
mışdı: 

- Nevrastenik bir ruh dedi. 
Nermin bol bir kahkahayla 

güldü. Sanki çakıyordu: 
- Siz . . . Siz diyebildi. 

Böyle bir sözü sizden bekle
mezdim. Gerçi tanışalı pek 
az bir zaman o1du. Fakat 
her halde birbirimizi anlamı-
şızdır?. 

- Susuyorsunnz?. Söyle
diğim söze karşı bir cevab 
buJamadınız?. Fakat ben sizi 
müşkül bir mevkide bırak
istemem. 

( Arkası var) 

Kadın vüzün
den kardeşini 

öldürdü 
lzmit - Karasu kazasının 

Paralı köyünde Rifat atlı bir 
adam elini kardaş kanı ile 
kirletmiştir. 

Yapılan tahkikata göre 
Rifah kardeşi Hüseyini öl
dürmiye sürükleyen sebep 
bir kadın meselesidir. Kar-
deşini ıssız bir yerde öldü
ren katil Rifat büyük bir so
ğuk kanhhkla onu bir çuku
ra gömmüş ve aradan gü -
ler geçtikten sonra bir türlü 
bulunamıyan Rifat nihayet 
çobanlar tarafından görüle· 

rek hükümete heber verilmiş
tir. 

Katil kardeşini ölJürdü
ğünü itiraf etmiştir. Cina
yetin sebebi bir aşk mace-
rasıdır. iki kardeş de ayni 
kayden bir kızı seviyorlar
mış. Kardeşini bunun için 
öldürmüş. 

Yusuf Riza 
Okulu 

Eski Darülirfan 
Memleketimizin en eski 

bir hususi okuludur. Ana ve 
ilk kısımları havidir. Ana 
kısmı 4, 5, 6 yaşındaki ço· 
\.Ukları kabul eder. Okul. 
en yeni usullerle çocukları 
hayata ve Orta okul tahsi
line hazırlar .. 

Fransızca dili ilk kısmın 
ikinci sınıfından başlar. 

Her iki kısma öğrenci 

kaydına 1 EyHil tarihinden 
itibaren baılanacaktır. 

Müracaat zamanları·: saat 
dokuzdan onyediye kadardır. 

Kestelli caddesi, No. 76, 
Tel fon : 2914 

Bir eşek yiizünden çok feci 
bir cinayet işlendi 

lnegöl - lnegöl kenarında ı Beşiktaşla kavgaya tutuşur-
bir eşek yüzünden ihtiyar lar. Bu kavga sonunda baba 
bir sığırmaç öldürülmüştür, oğul birleşerek Bektaşa iki 
Vak'a şöyle olmustur: bıçak saplarlar. Bıçakları 

Aocaköy kenarında oth- yiyen bektaş hükümete ha-
yan iki eşek yavaş İnegöl ber vermiyerek yarasının 
yolunu boylarlar. B~nları evda eyi olmasını bekler. 
köye döndürmek için Bektaş Nihayet üç dört gün sonra 
admda bıri arkalarından ko· yarası iyileşince lnegölün 
şar. Bu koşmadan ürken kenarında Gazhane yanında 
hayvanlar alabildiklerine o- p~su kurar ve zavallı sığırt-
rayll buraya yollanırlar. Fa· maç geçerken kalınca ve 
kat Bektaş nihayet kendi büyük bir sopa ile başına 
hayvanını yakalar ve köye vurmağa başlar ve ihtiyar 
aöodürür. adamcağız dayak yiye yiye 

Diğer hayvanın sahibi kö· ölür. 
ye dönünce niçin benim hay- Katil yakalanmış ve mah-
vanımı da gP.tirmedin diye kemeye verilmiştir. 
~00~ 

liakem heyeti güzel kadın ve 
erkeklerden mürekkeptir 
Bembeyaz sakallı bir ihtiyar birinci oldu 
İngilterenin kaphca şehir- erkekler arasında en güzel 

)erinden Ramsgey'te bir kaç erkek tipi olarak kabul edil-
gün evvel yapılan bir gü- miştir. Ve gençleri sukutu 
zellik müsabakası habr ve hayale uğratmıştır. 
hayale gelmiyen bir netice 
vermiştir. Bl1 müsabakada 
en güzel erkek seçilmesi mu
karrer bulunuyordu. Hakem 
heyeti birbirinden güzel ka· 
dın ve kızlardan teşekkül 
etmişti. Bu kadınların hepsi 
de ayrı ayrı gird kleri gü
zellik müsabakalannda birin
cilik kazanmış kimselerdi. 

Bu kadar güzel kız ve 
kadınlardan müt ek kep ol tD 

hakem heyeti eu güzel er· 
kek kimi s~çseler beğenirsi· 
niz: Bembeyaz sakalile 80 
yaşında bir Iskoçyah. 

Abraham isminde olan bu 
adam hakem heyetinin önün
dPn birçok genç ve dinç 

---oo---
Mısrızlar grevi ... 

Olur mu olur... Nasıl ki, 
Şamda olmuş. Suriye poli
sinin sıkı tedbirleri hırsızla-

rın canını sıkmış, o güne 
kadar istedikleri gibi hare
ket eden serseriler bir ara
ya toplanm şiar ve... Grev 
ilan etmişler!... 

Bundan böyle Şamda soy
gunculuk, sahtekirhlr, hay· 
dudluk yapılmayacak ve bu 

suretle zabıta emrinde kul
lanılmakta olan birçok me· 
murların kullanılmasına ih
tiyaç kalmıyacak... İşten çı
karılacaklar. 

---------------------------------------Bayındırlık direktörlüğü11den: 
Bir ay Şamda hiç bir za

bıta ya1<•ası kaydedilmemiş, 

edilmemiş amma, zabıta kad
rosu da ölduğu ~ibi kalmış ... 

1994 lira 84 kuruş keşif bedelli Tire • Bahçe kahve oku· 
lunun geri kalan yapısı on beş gün ,nüddetle açık eksilt
meye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümle
rine göre hazırlayacakları teminat mektubu ve ehliyet ve· 
ıikalarile birlikte ihale j?Ünlemeci olan 31 ağustos 936 pa-
zartt:si günü saat onda il daimi encümenine • elme !eri ilan 
olunur. (6) 

Güzel Erkek ~1üsabakası --

Buna hiddetlene'"" hırsızlar 
yeniden faaliyete başlamış
lardır: 

- işsizlerin adedi arttı, 
iktisadi bakımdan fenaydı 
bu, yeniden "iş" de başladık 
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DUNYAD>
İNeler oluyor? 

. k odB lngiltere ban ası 

Nöbetçiler keti 
İngiltere bankası aJ flfP 

muhafaza altındadı!· ~--
kamarasında sosyabıt biOİ 
randan biri bunun sebe 
sordu; ııal· 

- Bu adet neredeD 

madır? ııal" 
- 1870 ihtililindeD 

madır. . . .,.o" 
1870 tenberi lngıltere fi 

2 başçavuş, dört çafUf.,.... 
29 nefer bekler ve _. 

b. e r 
mukabil banka har ıy 
zaretine kara verir. 

Nüfus artıyor.11°" 
1870 de Fransa27 -~yoll 

kişi idi, bugün 41 ~lt°°. 
kişidir; Almanya 39 1111

.ltet' 
du, 67 milyon oldu; logı ıd,; 
26 milyondu, 46 milyoD 

0 .,il" 
İtalya 25 milyondu, 4~ .oiJ" 
yon oldu, Japonya ld3 ıtlll• 
yondu, 68 milyon o u, b" 
ya yüz küsur milyood0

• eeıe· 
gün tam olarak bes•~,... 
miyorlar, hadsiz b 

nüfusu var. • pl9"' 
Otele müşterı to 1111ş 
mak için duyulnı~ 

bir usul . d,-
Amerıkan gazetelefl~,o 

bir Sahrayı Kebirin ~oD ,ı.- , 
mıntakasında zengıo u ,,.: 
damarları bulundujU t;I"' 

gaıe mış, bunu Fıanı ı . 
iktibas etmişle~. 111 bit 

Bu bavadi~lerı okuY ~ 
takım işsizler yağlı ";.ı.r•1' 
konmak için derhal 
Kebire yol eı lmıtht ıo• tt' 

Donogoo mınta •• k•~ 
mişler, hic:et üç ·~ 1ıifl 
devam etaniş ve 1 doldot" 
kadar seyyah oraları ,itti 
muş. Fakat seyyahlar tıJlll'' 
damarları yerine dl~., pab'~ 
temiz fa at dehşetlı 
bir otel bulnıuırar· g•''tf' 
Meğer AmcrikaD ,,~tı 

d altıD ~_lif 
lerine Donogoo • otF"-
diye ilin verdireD buİa111•~ 
sahibiymiş. Altı o. altıllıat' 
açik gözler üıte~ık itler· 
nı da bırakıp gıtıD 

Zengin kişesi 
diyorlarmlş ... 
--"'-"-...-...;== =====~~======---

'fürk Hava l{uruınu 

İ. Na On 
Zengin olmak istiyorsanıı hiç durmadan ( ZENGiN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak· 
sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

Doktor 

M.Şevki Ugar 
Dahili hastalıklar nıütehassıs~_,t•''~ 

Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. r• bİld 
her sabah saat d ... :rnza kadar ve öğleden 5011 

, 

itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 1•1',ot" 
Muayenehane1si : Beyler sokağı bay MemdubUD ~' 

varı karşısında 36 numarah muayenehanesind•·
1 

k ,...,.. .. 
[ Akciğer, karaciğer, kan hastahkları kans•Z ıl ~'"" 1 

------------------------------------------------------~~----------~--~----~-
kalb hastalıklara, mide, barsak ve böbrek ha~ta ' tJOdı-1 

k,tU J-j•Y 1ııatdi 
bir tehlike yo ~oc•lı ·dil''' 
ve bu sebeble ., 1 ı ;,J' Bir 40 . t' Gecede Clnaye 

Haydudlardan biıisi dige· 
rıne: 

- Doğrusu dedi, ucuz 
kurtulduk. - - .... - -

Korku Ve Hevecan Romanı _, 

- 34-

ilah seslerinin fazlalaştığı sırada ... 
Burada takriben on daki· miyet vermeden ilerlemeğe 

ka kadar kaldı; handan başladı. 
ıonra haydutların otomobili 
hareket etti; harp artık bit
mıı demak oluyordu J 

Fakat hareket eden oto
mobilin arkasından birçok 
dtldük ve tabanca sesleri 
duyuluyordu. Zabıta kuvvet
leri haydad otomobilinin fıra 
rına mani nJmak istiyorlardı. 
Fakat otmobiJ eri idi; bu· 

- isi• Dl pDJt&Uere Hm-

**" 
Haydudların otomobilleri 

yarım aaattan fazla bütün 
sür,atile ilerledi. Bundan 
ıonra durdu. Z. R, giıdiği 
yerden ot~mobilin hangi sem• 
te gittiğini ve nered dordo· 
ğunu bilmiyordu. 

Fakat baydudlarıu . konuı· 
maları detektif iç.in iyi bir 
fıraat veriyordu. 

Bereket ki Elsgunsun için-
de bulunduğu çuvahda ala
bildik ı 

- Evet. eğer bu çuvalı 
beraber almamış olsaydık 

ıef ile vaziyetimiz berbad 
olacaktı. 

- Fakat diğer arkadaşlar 
nerededirler, ne oldular aca
ba ?. Onların otomobilleri de 
şimdiye kadar buraya gelmiı 
olmah idiler. Müsademeye 
devam için orada kalacak· 
)arını sanmıyorum. 

Bu sırnd uzektan otomo· 
bil mof 6rlerlnden çıkan gD· 

i rliltOler duyuldu. lkl tiç hay· 
dod birden& 

- İşte geliyorlar! dediler. 
Z. R. ~ür'atlı ayak sesle· 

rinden haydudların arkadaş-
larını karşılamağa koştukla· 
rını anladı. Fakat bu sırada 
kuv\'etli ıslık, düdük sesleri 
de duyulmağa başladı. Bun
ların da ~abıta olduğu hiç 
şübhe yoktu. Zabıta, bu ka-
dar küstahlık gösteren hay · 
dudların firarına, anlaşılan 
neye mal olursa olsun, mey
dan \Yermek istemiyordu. 

Silah seslerinin iyice faz· 
lalaştığı sırada Z. R. yavaş· 
ca m 'nderi kaldırdı; etrafına 
bakındı. Otomobil içind 
haydutlardan hiçbirinin bu· 
lunmadığuu görünce hemen 
ayaie. kalktı, gözO.nli otomo .. 
bilin arka pen~eresine daya .. 
yarak, dıpnyı da tetkik etü. 

Haydutlar büyük bir bina
nın kapısı önünde idiler. Beş 
havdud otomobili buraya sı· 
ralanmış ve haydutlar hepsi 
birden karşıdaki yüzmetro 
kadar mesafede bulunan üç 
otomobil üzerine mütemadi-
yen ateş ediyorlardı. 

z. R. Bu müsademeyi ta-
kibten bir fayda tasavvur 
etmedi. Her şeyden evvel 
bu büyük evin esrarını öğ

renmek lazımdı. Bukadar 
küstahlık ve ölüm saçan bir 
çetenin merkezini bulmak en 
mühim mesele idi. Bulunduğu 
otomobil, haydudJardan en 
uzakta olanı idi; ayni zaman
da da tenha bir yerde idi. 
Eğer otomobilden dııan at
larsa, kendisini hiç bir kim· 
senin g6rmesi ihtimali Ye 

davalarile ı:Pelr1 ııorf-A . bır ,rr_ 
Yalnız serserı blikeıi f~ 
yaralanmak .. teoktOI FA• ,dıl 
bu tehlike buY bir "ıı"" 
fih, nihayet . ~uidi· f:Jİ'1ı•d-' 
ve tesadüf 

1
1

1 
1' ·''' 

şunla yaral•0111
' ibtill" 

yaralanmaı:P•k _,ıf' 
vardı. dtıt8" bilİ' 

Daha fazla . 0 totP"1"'" 
lüzum gördledı; beoJe~,-,, 
kapısmı açtı "e. ,el bit!~ 
atladı. Ve ser~jil ~,,I 
büyük ve esrare )ıottt'' t ., 
dıvarı dibioed fılı'd'' 
hareketsi~ dur ;~, ol~-;.,JI 
den bire d6D~~ p~-. 
alçak olaD bı totl ~) 
parmakJıkJatl0( ~----
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Karataş 
Biçki yurdu Ruhsar Hüsnü 

•• • 

Ad 
. ~ yeni mevsim için kapılarını açıyor. ,;. 

...., - -- - ~ Yurdumuz iki sınıfhr. Birinci sınıf aylnız terzilikle ittigal 

am ~ Baştan başayeniden tamir ve telvin edilmiş olan : ~ ı eder ve bir senede terzilik diploması verir. Birinci sınıftan 
~ mezun olanlar Kültür bakanlığıncada tasdik edilerek arzu 

~ ın ayyare s· ~ ettikleri yerde yurd açabilirler. ikinci sınıf t~tbikat sınıfular. 
~rfinJe vücudunu ve kafasını hara b eden ~ IDeması m Bu sınıfa devam ihtiyaridir. Bu sınıfta terzilik pratik şekilde 

"- "Se~ bir d~l!kanlının sefalet, cinayet ~ Önümüzdeki mevsim için piyasada mevcüt en yükseL, iiJ ile~:~ı;•~içek, makine derslerile Silka ve Fosfor boyalan ve 
, ,~e aşk ıçındc geçen hayatı . . ~ en büyük, en güzel filmleri tamamen angaje etmiştir. m kadife kabartma dersleride gösterilir. Yurdumuza devam 

~ - Yazan: KARANTINALI ~ ~ eden bayanlar sanatın bütün inceliklerini öğrenmekle bera-
~T B lb M• l S f :ı..~ ber kendi elile kendi zevkine göre az masrafla cihazlarını 

~ llıtır ve esrarlı b. • .. ~ arass ou a- ışe trogo m karyola tak1mlarına varasıya kadar yapmak kabiliyetini elde 
letecilik b . lr m&Vl goz t!] Bunların arasındadır Bilhassa müteaddit RENKLİ 00 ederler. 
Çık•rııı k . u ... Sır gün re ayrıldık.. fe2 filmler her kesi hayrete düşürecek güzelliktedirler. ~ Her sene yapılan musabakalarda altın madalya ka:ıanao 

ile .• ıçin Bakırköy *** ~ ~ yurdumuz geçen sene 9 Eylul panayırında Halk Partisi pav-
•uıe •t • • O ~ 111 11 k d b · 1 · k k · Çetidı· gı ınıştım.. • Hasanı karşımda görünce ~ • ~ yonuuda da yapılan musaba a a irıoci iğı azanara Dati 

· t 1
1 

delilerle karşı· hayretten dona kaldım. Saçı- t~ ilk program ? ? ? ? E mükafat olmıştır. 
Çe·d ~ •••••••• • • • ~ rın en usluları k ı k ~ ~ ADRES , , nı taramış, sa a ını azımış, tel ( • • • ) E 

İıi ~lerj O~na~ları, akılhlı derli toplu bir adam olmuştu. ~ iKi ŞAHESER FiLM m Karataş tramvağ caddui numara 332 Ruhsar HüsniJ 
,korkQ •r. 1• •• Bunların _ Hadi anlat meraktan l;tl fit] _b_i.;;.çk_i..-..yu_r_d_u_. ____ M_ü_r_a_c_aa_t_ög_v y_e_I_e_k_a_d_a_r _____ _ 

'd~'•i ' ~ıınısı mer a- çatlıyacağım .. Seni timarha· aaaa2a~~~i~~~fın*l~~BE~EE8 
ç'lid erı~orlardı. Bu neye düşüren, seni 12 sene ?tJ ~ 

muessesesı 

fw~tk .. d~Jı kovuşlarını ~~~M~~~ ~~~~f~U.~fi ı 
• ~' .. g 1 timarhaneye hapis eden bü- k'f t 

\...~~"· ,.,.. ozkeri yerinden _ k lil«l'li'. r.... _ D k k ~~-·" ı.l "'l' yu ve esrarengiz mecera ~, • ·-- r. 

t d 1. sa alına karış- '-l . • t .. • 
'İtbi ~~aile karşılaştım. nedir? .. Sabırsızlıktan çatlı· ~j .,, azarı l a em 
~ ~... Di ınadı.rn.. yacağım.. E S 

l~ ~ ~ . Ye haykırdım.. O çok sakin bir halde : İ . . A 1 J F ~ 
, l 't~ 111 tanımakta mijş- _ Acele etme.. Zaten ~ zmır h ncı rsıu usa U\'arına ıştırak ~ 
ş ~: 111

'di bana doğru bunun için. Her şeyi en kü- fu edecek reklaın sever pavyon sahiplerine: S 
V,) 1( çük teferruatine ıtadar anla- E Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim. Dekorasyon ve ~ 

~ ~ ta~ •rantinali, sen tacağım. W Elektirik işlerini temiz, ve ucuz bir şekilde yaptırmak S 
{' ~~'•Yorsun ? YEMiŞ ÇARŞISINDA ~ ayni zamanda mcofaatınızı gözetmok istiyorsanız: [!] 
~~tiunıa sarıldı. O - Liseden çıktıktan sonra ~., BALCILARDA NO: 121 de BOYA TiCARET ti 
'-, kll•da oturduğum bütün arkadaşlar birbirimizi ri E"v'lNOE NiYAZi OZAN ve arkadaşlarına lütfen ti • 

~}der~· •daılarım böyle kaybettik .. Sen galiba darül- ~ müracaat edersiniz ... TELEFON 3855 IJ 1 

-_, .. •. E S 
t " ıa fünnna gittin. Ben de baba- ~ 
~ ~i ' .~Yalan söyleye- ~as~~Cir!l~rmi&~ ~~Et;2~~s~~~~m l 

tı 'dt r"•daıta olsu bir mın Y amiş çarşısındaki bü- S S 

1. ~._~ıra boynuna sa· yük dükkanında çahşıyor le**********~:A::A::A:~:A:*~:A:S :»~ \ 1 
)i " qo b' babama yadım ediyordum. ~ , l 

kork 1 ır şey de- "" • 
te: . g~çirdim.. Bir akşam kordondaki ! D O K T Q R ~ { 

•,, l•ının attığının Kramere gittim. Orada bir ;; 

t>..~t~·· olacak: iki bardak buzıu bira içtim.. ~ A. Kemal Tonay. 
~' Ve ~t.. Tam karşımdaki masada +c 
~'-) li 1live etti: ecnebi oldukları konuşuşla- jj Bakteriyolog ve hulaşık, sa)ğın Büvük tüblı 1 :> kuruş 
\t'ct, "•n 12 seneden rından ve geyinişlerinden ;ıc hastalıklar mütehassısı >+ 1 M Depo s. Ferı·d eczacıba•ı 
' ted• · d'l' b ıı· 1 k d · 1 • 'C' ıaıi''k vı e ı ıyor. e ı o an üç a ın oturu- t( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın· ı ı 

ı ~•k, en akılJı adam- yordu. Kadınların hepsi bir- 4'C da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ŞİFA E C Z. AN ES 
b:;•t11~~ edecek, en birinden güzeldi.. Hele bir ~ akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. -------- _ .... 
~~İyi~ •n. ~absede- danesi .. Sarışın, mahmur ve Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleo sair +e l u·· Tu·· N Tu·· RKl.YE HALKI 
~" ~flbıftır. esrarlı bir mavi göz... Alla- tablilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- +( 1 8 
· ~'a: t müdahelesi hım şimdi yine karşımda +c fara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )t .--::=~--___;;__-----ı 
'-•ta 6 ~rrablandırdı. canlanıyor .. Ne ise .. Bu sara- t( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )fı 

- h ~une Hasanın tC )t 
~.~e1ı~~· Güzelyalıda şın dilberle bakıştık.. Bak- t(~ı;~~~:w;~~)l:~~!:W:~~~~~~~)f. 
t "" ul( dım kadın de benimle ala-
L •&. I günlerimiz.. fC )+ 
"' li .. Ç ar kadar .. Onun gözünün içine ~ h_ taıı • tırmandı-

~~l~t .. ij°Jis oynadığı· ta derinliğine bakarak ka· 
~ · ile k gençlik gün- dehimi kaldırdı.'l, o da bana • .....,~. -S"!!I;~ 

Alameti farikası FiL BAŞI resminden ibaret olan · ·· L· r•ber ıı ._ l mukabele etmesin mi.. Gazi-r ,~ '•ey ···~ o uş· 
- ~f~ 1 

beraber biti· noda bu anlaşmanın kimse 
' 'da b. farkında değildi.. 

"Türk çamaşır çividi" 
ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşırlar parlak 
beyazlığını muhafaza eder. Tamamen saftır. içinde çımatır
ları harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL
GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenileştirir ve uzun 
müddet nescilerini :nubafaza eder. 

) 

~ '•ki Utün bu man- ( Arkası var ) 
Ob..._ Pliıkü b' f'I' rqa11, ır 1 ı· 

., •.. bir te:~rçaları gibi 
'°'d •ide can anı

'- l. 
Q•te H 

y ••ana dön-
~ ~:~ta 1,

11 
Akord edilmemiş bir piya-

-•. ''d, 8 ne oldu. no kulakları tırmalar onun 

Musiki 
meftunlarına 

~ ıae • • ' ~'dı ışın var? için musiki sevenler bozuk 
'\~ İçi11 " Sıkılmadı.. ve jyi akord edilmemiş piya· 
!\ dıttııed b•karak. noları görmek bile istemez-
tl.le~r, · bedi. Anladım ler. Bozuk ve akordsuz 
-"'~ 'diy u eınektar piyanolarınızı yep yeni bir 
b tıııı )il oruııı.. bale sokmak istiyorsanız 

tı.. •,'~ IJ:ıtllne bakarak: veyahud biyano almak veya 
"'- ill~e doktor bey! satmak arzusunda iseniz Al-
l\ ~teai::ti: sancakta Mesudiye cadde-

"r' b 9erdiın ve sinde (49) numaralı eve mü-
' ~ak üze· racaat ediniz. 

~·t1~enler bilir 
~ t\İ~i, h 
{~~ett tyatınızın zevkini. sıhhatınızın 
•~le 0runmasını temin edecek ancak 

, kabadavı ve Billur 
• 

~ E 
~~~~~ıı~~~~~[•l 
~ ~ 

lrı f lzmir~Yün Mensucah 1 
~1 H lk TüKrk A. Sirkpetinbin~k ~ 
~ a apınar umaş a rı asının .., 

Bu çivid ile yıkanmıyan çamaşırlar beyazlığını kaybedib 
sarımtırak bir renk almaktadır. " Türk çamaşır çividi " 
suyun dibine çökmez bova kuvveti piyasada satılan diter 
ECNEBİ MARKALI ve İSiMLi çividlerden binkat hada 
iyidir. Ayni zamanda " Türk çamaşır çividi ,, bediyelidir. 
Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He
diyeleri almak için çividin sarılı olan kiğıdlarından 1 O 
dane getirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 
Her türlü malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 
toplan ve perakende sipariş kabul edilmektedir ... 

9 Eylôl Baharat Deposu 
Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat 

ediniz. Bütün Türki)·e kadınlarının kullandığı yalnız, 
bir çivid vardır bu da 

~ - Mevsim dolayısiyle-yeni çıkardığı.kumaflar~: ı 

·" Sağlam 11 "Türk çamaşır çivididir '' 1 Zarif ~ ----T-E ...... R_Z_I ___ _ 

f VeUcuzdur 1 h z k• ~ Satış yerleri 1 e met Je f 
3 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş •• 

·ı Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu ,.. Kemeralt nda Hükümet karş .. sında numara 24-
t( a. Hiç bir yerde şubesi yoktur 
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B. Durgud 

Görgen 
A1dığımız malumata göre, 

fzmir yeni maliye şubesi ta
hakkuk baş memuru bay 
Durgud Görgeo Sivas def
terdarlığı varidat tahakkuk 
müdürlüğüne tayin edilmiştir. 
Maliyedeki vukuf, tecrübe ve 
tetebbüatı ve mesalib erba
bına kanunun çizdiği hudud 
dahilinde gösterdiği kolcsy
lıklarJa devlet hazinesi kadar 
millet hukukunu da gözeden 
bu değerli maliye memuru
muzun terfiinde ne kadar 
memnun olmuş isek böyle 
kıymetli ve vazifeşinas bir 
maliye memurunu kaybetti
ğimizden dolayı da o derece 
mütesir olduk. 

Madridde yiyecek kalma
dı malaga yanıyor 

Roma 26 - Gelen haber- ı yük endişeler doğurmaktadır. ı ölü olduğu tahmin edilmek

8. Abdullah 
Zorlu 

Kıdemli ve çok değerli 
Maliye memurlarından ve 
fımir tahakkuk müfettişle
rinden bay Abdullah Zorlu
nun Ayd1n defterdarlık vari
dat tahakkuk müdürlüğüne 
tayin edildiği haber alınmış
tır. Bu kıymetli maliye me
murumuza yeni vazifesinde 
de muvaffaki•·etler temenni 
ederiz. · 

__, ... 
Elhamra 
• 

sın em ası 
Hiç bir sinemaya nasib 

olmıyan muazzam ve çok 
zengin bir yeni mevsim prağ
ramı il~ yarın matinalardao 
itibaren açılıyor. 

Blltün dünyayı derin hay
retler ve takdirler içinde 
bırakan Montrö zaferinden 
evvel ve sonra Türkçe sözlü. 

Çanakkale 
Ve Çanakkalede yapılan 

bütün merasim göğüslerimizi 
iftiharla kabartacak milli ve 
muhteşem hadisat filmiyle 
beynelmilel filim müsabaka
kaısında birinciliği kazanan 

Yaralı Kuş 
adında his, aşk, macera ve 
heyecan filimiyle "Elhamra,, 
sineması ilk adımıyla en par
lak ve gözleri kamaştıran bir 
zafer kazanacaktır. 

1 

lere nazaran Madridde sü· Malaganın büyük bir kıs-
kunet devam etmekle bera- mı yanmaktadır. Şebi~ ~aş-

tan başa kızıl alevler ıçınde 
ber, şelıirde yiyecek azalmış ve büyük duman sütunları 
ve açlık tt.hlikesi yaklaşmış arasında kalmıştır. Bu facia 
bulunuyor. Açlık vaziyeti bü- ve felaket karşısında yüzlerce 

ltalyadaki büyük manevralar 
Ron:ıa, 26 - Büyük manevralar devam etmektedir. Mavi 

ordu çekilmektedir. 

Şaht Fransada karşılandı 
Raris 26 - Alman Devlet bankası reisi Şaht buraya 

gelmiş ve hararetli şekilde karşılanmıştır. Şaht'ao seyahatma 
iktısadi ve siyasi mahafil büyük bir ehemmiyet atfetmekte-
dir. 

ı Necaşi bir camii ziyaret etti 
1 

Londra, 26 (A.A) - Necaşi Vakingdeki camii ziyaret 
etmiş, ve imam tarafından kendisine bir kuran hediye edil 
miştir, Necaşi Habeşistanın akıbeti hakkında: 

- Elimizden geleni yapdrk dünyanın bu hususta vere-
ceği karara bekliyoruz! demiştir. 

Silah yarışı başlıyor 
Londra, 26 - Almanyanın ordu mevcudunu arttırması 

hadisesi Rus • Alman gerginliğini dCJha ziyade arttıracaktır. 
Almanyanın hava kuvvetlerini arttırması büyük endişeler 
doğurmaktadır. Bu vaziyette lngilterenin silah kuvvetlerini 
arttırması çok yerinde olmuştur. 

İnv:iliz kabinesi ademi müda
hale kararını verdi 

Londra 26 - l..,giliz kabinesi toplanarak İspanya işlerine 
ademi müdaha e işini b örüşmüştür. İngiltere ademi müda
hale kararının tatbikine ve İngiltererin daim_i surette bita
raflığını mu haf aza etmesine karar vermiştiı·. 

Ayni zamanda İspanyadaki dahili harbın insani bir vazi
yete sokulması için devletler arasında teşebbüsler yapılma

sı da düşünülmektedir. 

Bir fırtınada 413 kişi öldü 
536 kişi de yaralandı 

İstanbul 26 - Japonya adalarında korkunç bir fırtına , 
müthiş tahribat yapmıştır. Fırtına yüzünden yıkılan binalar 
altında kalmış havaya uçurulup yere düşmek suretile ölen
lerin sayısı 413 tür. 536 kişi de yaralanmıştır. Ayrıca 150 
kişi kaybolmuştur. 

---------------------·· ----~~~-----------
Dil l{urultayı 

Türk dili bütün dünya dilleri
nin ana kaynağıdır 

lstanbul, 26 {Özel) - Dil kurultayı içtimaana dün de 
devam etmiştir. Dünkü içtimada müdafaa edilen tezler, 
ileri sürülen fikirler Türk dilinin, dünya ilim dillerinin ana 
kaynağı olduğu hakikatını bir daha ortaya atmıştır. Güneş 

1rmmm .. mm~ dil teorisi bütün dünya dilcilerinin, dünya ~urulduğu gün-
~ · Geziniz ~ denheıi üzerinde kafa yordukları çok mühim bir mes'eleyi 

~ HÜKÜMET CADDESi ~ halletmiştir. Bu şerefte Türk alimlerine na~ib olmuştur. 
Dün Cevad Emre, dil ve tarih fakültesi talebesinden Sa

ŞEM Si HAKiKAT . n n bahat tezlerini okumuşlar ve alkışlanmıştır. 

" Ucuzluk i oooooooooooooocooocococoo 00000000000000000000
000000 

~ • • • ~ Diyarıbe irde tüyler Ürpertici 
~ G!i~~~!~~v~! aid ~ bir Cİnayet işlendi 
ft her aradığınız mah ve her 11 Ojyanbekir - Diyarıbe- 1 falarını vura vura ezmişler 
~ malın bir çok çeşidlerini U kirin Güruz köy~nden yirmi ~e ~eci .. bir ş~kilde hu~barc~ 
~ bulursunuz. Ayni zamanda ~ yaşlarında Cemıl, on altı oldurmu~lerdır. Bu cınayetı 
~ yorulmadan aldanmadan ~ yaşlarında Zülfiye ile nişan- işledikten sonra caniler kaç-
~ pazarhksız ve muhayyer n lanmıştır. Bu nişanı çekemi- mışlarsa da bir iki saat son-
~ alırsım~. U yen ve Zülfiyeyi kıskanan ra yakalanarak adliyeye tes-
~Jı;;.t=I~ .. J;::t;:IJ;::.9::;1~ Ahmed, yanına aldığı Yusuf lim odilmişlerdir. 

U
•• ve Ömerle beraber nişan-

Ç bayan lıların yatmakta oldukları Atin da yak -
köyün üst kısmındaki bağa evrak 

aranıyor gitmiş ve orada bir tarafta n 
Fuarda satış işini idere gece olmasını beklemiştir. Atina - Bütün Yunanis-

edebilece üç bayana ihti- Gece olupta herkesin uy- tan Milli Talebe Birliği ku-
yaç vardır. Talihlerin matba- koda olduğu bir sırada iki lübü Olimbio Dios sütünla-
aı:iuza · sabah dokuzdan on gencin uyudukları yete gir· rının altmda komiinistliğe 
ikiye kadar miiracaalları. mişler, ellerine aldıkJ rı bü- dair birçok matbu evrakı 

3-1 yük taşlarla zavalhlarıo ka· yakmışbr. 

tedir. Bütün İspanyol milleti 
ümitsiz bir vaziyettedir. İhti

lalciler de komünistler de 
akibetlerinden endişe etme
ğe başlamışlardır. 

Cim Londos 
eeliyor 

İstanbul 26 - Güreşlerde 
Dinarlı Mehmed pehlivan fi
nale kaldığından Yunanlı 
pehlivan Cim Londosla gü
reşecektir. Cim Londos'a bir 
telgraf çekilerek Eyhilün be
şinde İstanbulda bulunması 
ve Dinarlı Mehmed'le güre
şec:eği bildirilmiştir. 

Ordu terfi 
listesi 

lstanbul 26 - Ordunun 
terfi liste!li 30 ağus· osta çı
kacaktır. Liste hazırlanmış· 
tır. 30 ağustos zafer bayra
mı Istanbulda parlak mera
simle kutlulanacaktır. 

Amerikalıların 
• 
sınema 

çıl 2ınlıkları 
Bırleşik Amerika Cumuri

yeti nüfus miktarı 127,000000 
dur. 

Bu mühım rakamdan 
75,000,000 nu her hafta si
nemalara giden halkın sayı
sını teşkil eder. 

Bu 75,000,000 kişiyi ancak 
14,5000 sinema almaktadır. 

Bu sinemalardaki yerlerin 
sayısı dahi: 10,000,000 dur. 

1935 senesi içinde bu si
nema salonlarının hasılat ye· 
kiinu 840,000,000 Türn: lira
sıdır! .. 

Bu paradan film kumpan
yalarına kalan: 210,000,000 
Türk lirasıdır. 

Filim sanayiine t~hsis edil
miş olan sermayenin yekunu 
120,000,000 Türk lirasına 
baliğ olmaktadır. 

Gösterilen filimlerin top
tan maliyet fiati: 162,000,000 
Türk lirasıdır. 

Bir sene içinde filimler 
için yapılan ilanatın bedeli dahi 

84,000,000 lirayı bulmaktadır. ·-
Teşekkür 

On senedenberi midemde 
duyduğum sancı ve istırap 
neticesi hayatımda nevmid 
bir halde yaşamakta iken 
hazık elleriy!e muvaffakiyet
li ameliyatla hayatımı kurta
ran, bana sıhhat ve yaşamak 
ümidini iade eden lzmir mer
İ<ez hastanesi operatoru kıy
mdli doktorumuz bay Meh
med Nuri ile bakıcı hemşi
relerden bayan Naciyeye 
muhterem gazeteniz vasıta
sıyla aleni tesekkü lerde 
bulunmağı kendime bir borç 
bildim. 

Torbalı; Dağkızılca'da 
Kunduracı Ramazan (149) 

Açık mektub 
- Baştarafı 1 incide -

bütün öğretmen arkadaşları
mın hareketinin daima rehberi 
ve mürşidi olacağına şüphe 
etmeyiniz. 

Zaten bizler öteden beri 
bu yolun yolcusu değilmiyiz? 
Ben, Yunan işgali zamanla· 
rında b:mirde öğretmen ve 
gazeteci iken esir olmuştum. 
Yunanistanda ve lzmirde üç 
yıla yakın uzun bir zaman 
her türlü zahmetlere katlan
dım. Bir çok tehlikeli anlar
da h sseme düşen vatan ve 
millet borcumu seve seve 
yaptım ve sizin mefkure 
uğrunda yapmaktan çekin
mediğiniz fedakarlık misalleri 
bu sıkıntı devrelerinde ve 
karanlık günlerde bana t ir 
ı ~ık ve bir teselli hizmetini 
göstermişti. Onun için lzmire 
döndüğüm zaman Halk Fır
kası ve ozaman vali bulunan 
şimdiki Kamutay Laşkanı 

bay Abdülhalik Renda bana 
bir çok memuriyetler teklif 
etmişlerdi. 

Yine öğretmen kalmağı 
üstün buldum. Çünkü bu 
ödevden aldığım zev' i başka 
bir işte ve başka bir vazi
fede temin edemezdim. Yirmı 
beş yı llık muallimliğim zama-
nında bin bir mahrumiyet-
ler içerisinde yalnız karnımı 
doyurmakla iktifa edi im 
öğüdlerinizde işaret ettiğiniz 

v :çh 1 şahsi menfaatleri is· 
t i l:ıkar t:tc iğim bir delil sayı· 
l bilirse ben de tıplrı .. siz üs
tadımız gibi sadace hocalıkla 
öğünenlerdenim. 

Bugünkü hayatımdan da 
çok hoşnudum. 

Daha yirmi beş yıl yaşar
sam bu meslekten ayrılma

mayı kendime şeref bilece
ceğim. Bu mesleğin iç yüzü
nü ve tadını anlayanlar bu 
sözlerimi tasdikte tereddüd 
etmezler. 

Büyük üstad, sana sonsuz 
saygılarımı sunarak mektu
buma nihayet veriyorum. 

lzmir: T '- cim Lisesi 
öğretmenlerinden 

HÜSNÜ TÜRKEKUL 

Rebeka A i'ye 
rizasile teslim 

olmuş 
Namazgahta 17 yaşında 

bir delikanlı Yahudi kızı 
Rebekayı kaçırmış ve kirlet
miştir. 

Rebeka, Aliyi sevdiğini 

anasının ve babasının bu ev-. 
lenmeğe mani olduklarını 
onun üzerine kendinin Aliye 
kaçtığını ve kendi rizasile 
teslim olduğunu, iki senedir. 
seviştiklerini söylemektedir. 

iki genç Namazgahta bu
luşmuşlar, Karsıyakaya geç
mişler, geceyi orada Almin 
avinde geçirmişlerdir. • 

Ali tevkif edilmiştir. Re
beka iriyarı sarışın ve güzel 
bir kızdır. 

iki cele b arasında 
kavga 

Salhanede bir cerh vak
ası olmuştur. Gerenlik ma
hallesinde oturan celeb Ha
san bir hayvan pazarhğı ya 
parken pazarlığı bozmak 
istiyen diğer celeb Hasanla 
kavga etmişler, Gerenlikli 
Hasan diğer Hasanı arka
sından yaralamıştır. 


