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Metro Goldvin l\layer sosye
tesi, aleybinıize yazılm•ş olan 
'~usa dağında kırk gDo,, isinı
lı eseri filme almaktan vaz 
geçnıi ş tir. 
..........:::::~:------------------------
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e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

Italyanlar Mısır hududuna 3 
sıra dikenli teller çekmiştir. 
3 boynk Italyaıı gemisiyle 8 
hin ltalyan askeri Süveyşten 
geçmiştir. 
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Almanya Emrivakiler Hazırlıyor 
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Italy bakanlar kurulunun son toplantısı ! 

~üveyş k.analının kapanaca
gına Mussolini'nin aklı erdi 

Lava) lngiliz uçakları 

Bugün izahatta 
bulunacaktır 

lngiliz komiseri 
kralla konustu 

' hatya başbakanı, Ululaı· sosyetesini mesuliyetle --·-· Cebelüttarık manevraları bu hafta 
sonunda bitmiş hulıınacakt•r karşı karşıya bıraktığını söyliyor 

. , 
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ltaJya'nın genişleme ve em· 
niyet ihtiyacını hiç düşün· 

memiş olduğunu bildirmek· 
tedir. 

Komite, 1889, 1906 ve 
1925 tarihli andJaşmaları da 
göz önünde bulundurmamış
tır. 

Bakanlar kurulu, uluslar 
sosyetesi ltaJyayı müteessir 
edecek tedbir aJmağa kal
kışmadıkça bu sosyeteyi tcr
ketmemeğe kar .. r vermiştir. 

Londra 29 (A.A) - Ev
ning Nevs gazetesi, İngiliz 
filosunun kuvvetlendirilmesi 
ıtının çabuklaştırılacağını 
haber varmektedir. 
-Devamı 4 üncü ScJıifede-

M. I..aval 

lstanbul 29 (Özel) - Pa
risten haber veriliyor : Bat· 
bakan M. Piyer Laval, yarın 
nazırlar kurulunu fevkalide 
toplantıya çağıracak ve Ce
nevrede cereyan etmit olan 
konuşmalar esnasında barııın 
- Devamı dördüncü sahifede 

Kahire 29 (A.A) - lngi· 
liz drıtna vtlarından Hood 
ve Renov elan lskenderiye 
)imanı önünde demirli bulun
maktadır. 

Liman etrafına büyük men
zilli toplar kurulmuş, donan-
ma ve uçakların iştirakile 

manevralar yapılmıştır. Mısır 
sü bakanı, 18 bin kişilik 
Mısır ordusu mevcudunun 
henüz artırılmadığını söyle
miştir. 

Batı sınırlarında durum 
normaldir. ltalyanlar sınır 

boyunca üç sıra dikenli tel 
koymuılardır. Diğer taraftan 
yeniden üç büyük Italyan 

Don gece Tokatliyan'da 300 kişilik ziyafet verildi 

Altıncı Balkan olimpiyat
ları dün sona erdi 

Yunanlılar 148 puvanla lci, Yugoslavlar 122 puvanJa 
2ci, Romenler 85 puvanla 3co, Biz 72 puvanla 4cQ olduk 

lstanbul 29 (Özel) - Balkan iştirak ediyorlardı. 10 bin 
oyunlarının sonuncuları da bu metre koşuda Yugoslavh bir 
gün Kadı köydeki F enerbahçe atlet bayıldı. Remzi diiıtü
stadında yapıldı • ğünden yarışı terketti. Bu 
Havanın soğuk olmasın11 günkü müsabakaların ıonun· 

rağmen on binlerce kişi stad cusu sırıkla atlama idi. Fa
yumu dolduruyordu. inhisar· kat hava karardığı için bu o· 
lar bakanı Ali Rina, bütün yun geri bırakıldı. Yarın özel 
konsoloslar ve aileleri, Atina surette yapılacaktır. Şimdilik 
şarbayı Koçyas ta müsaba- puvan vaziyeti şu şekildedir: 
kalarda hazır bulundu. Yunanlılar 148 puvanla Bal-

garlar altıncı .• 
Bu akıam saat 20,30 da 

Tokatliyanda 300 kiıilik bir 
ıölen verildi. Şölende Ali 
Rina Turhan, ilbay, Atina 
ıarbayı, konsoloslar, memle
ketin yilksek ıahıiyetleri, 
altı Balkan devleti atletleri 
ve idarecileri bulundular. 

Bu günkü müsabakalarda 
elde edilen neticeleri bildi· 
riyorum: 

l 1 O metre manialı 
1 inci - Pateos (Yunan) 

15,5; 2inci -Steryadis(Yunan) 
- Devamı 2 inci Jah~fada -

Mısır Kralı Fuad 

gemisi içinde sekiz bin asker 
olduğu halde kanaldan geç· 
miştir. . 

İstanbul 29 (Ôıel) - Ce· 
belüttarık'ta baılıyan fogiliz 
manevraları, bu hafta niha· 
yetinde bitecektir. Manev
raların hitamında, İngiliz 
tayyarelerinin bir kısmı Mı
sıra gidecektir. 

lstanbul 29 {Özel) - lngil· 
terenin Mısu· fevkalade ko
miseri, Kral Fuat tarafından 
kabul edilmiştir. Komiser; 
Kralın yanında bir saat ka
dar kalmıştır . 

Bu konuşma esnasında Mı
sır başbakanı Nesim paşa 
ile Mısır bava kuvvetleri ba-
kanı Tevfik paşa hazır bu
lunmuşlardır . 

Bu günkü yarışlarda da kan atletizm şampiyonu; 122 
iyi neticeler alındı. Bir kaç puvanla Yugoslavlar ikinci; 
rekor kırıldı. Bu defa gene 85 puvanla Romenler üçüncü, 
Yunanlılar çok pu;;;- ald;:- 72 puvanla Türkler dördün· 
Jar. Biz iyi netice almamıza cü; Arnavutlar beşinci; Bul· 

~~~----~~~~~~----~~~~~~~~~~~--------------

rağmen dördüncü kaldık. 
Müsabakalar başlarken i

kinci günden geri bırakılan 
seremoniler yapıldı. Şehir 

bandosu birincilerin milli 
marşlarım çaldı. Bu gün 
Bulgarlar da müsabakalara 

' Bütiln Dat·ül'ir- ı 
f~nlılara, Sayın 

Halkımıza! 

lspanyolların milli bayramları 
İspanyollar ulu
sal adetlerine ve 
bu yramlarına çok 

sadıkllrlar. fspan· 
ya dışında bula· 
nan lspanyollar 
bile ulusal bay· 
ramlarım kutlula

mağı hiç ihmal 
etmezler. 



Sahife 2 

Nüfus Sayımı 
ve Faideleri 

Tarihin en 
bile 

kadim zan1anlarında 
uluslar nilfus sayımının fai

delerini anlamış bulıınuyorlardı 

Nüfus sayımı istatistik a
rayışlarının bir nevidir. Mu
ayyen fasılalarla nüfus sayı
mı yapmak artık medeni 
uluslarda bir ihtiyaç ve kai
de olmuştur. 

Hakikatte tarihin en ka
dim zamanlarında bile ulus· 
lar bu işin lüzum ve fayda
larını anlamışlardı. Tarih 
gösteriyorki daha Mısırlılar 
Sümerliler, Yahudiler, Roma· 
lılar ve ba,kaları nüfus sa
yımı yapmakta idiler. 

Türklere de bu adet ya
bancı değildi. Selçukilerin 
İranda, llhanilerin Hintte ve 
Rusyada sayım yaptıkları 
kuşkusuzdur. Osmanlı dev
letinde de bu adet vardı. 
(N etayicülvukuat) Süleyman 
zamanında yapılmış bir sa
yımdan bahseder. 

Garpte ise bu adet 14ün· 
cü (Louis) ıamanında (Kol
berle) başlar. Fakat bugün
kü ilmi manasında bu it 
1846 da ( Ketle ) namında 
ilimin teşebbüsü ile Belçika-
da kurulur. Bu ilim ayni 
zamanda sayım ameliyesinin 
ilmi temellerini de attı. 

Sair devletler de bu işin 
faydalarını kolaylıkla takdir 
ettiklerinden, sayım yapmak 
kaidesi çabucak bütün me· 
deni dünyayı aldı; öyle ki 

bugün bütün dünyada bir 
tek medeni ulus yoktur ki 
muayyen fasılalarla sayım 

yapmasın. 

Bununla beraber sayım 
işi çabucak bir uluslar arası 
meı'elesi oldu. 1853 sene· 
sinden başlıyarak Avrupanın 
muhtelif yerlerinde sayım 
kongreleri kuruldu. Bütün 
medeni uluslar tarafından 
gönderilmiş mütehassıs mü
messiller bu kongrelerde 
sayım mes'elelerini ilmen 
müzakere ettiler; herkes 
kendi tecrübe ve bilgisini 
ortaya atarak uzun arayış· 
lar ve tetkikler yapıldı ve 
nihayet nüfus sayımını mu· 
ayyeo ilmi esaslara bağla· 

yan ilmi bir nazariye kurul
du. 

Bu nazariyenin nüfus sa-

Ulusal 

Birlik 
Ca.ndelik siyasal gazete 

Sahibi: Haydar R~dü Öktem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikincı 

Beyler sokağı 
Abone ~artları : 
700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
banede kararlaıtırılır 
Buıldığı yer :ANADOLU 
matbaası 

Yazan: Ahmet Ağaoğlu 
yımı hakkında tavsiye ettiği 
esaslar ıuolardır: 

1 - Sayımın ayni günde 
memleketin her tarafında 
yapılması, 

2 - Muayyen fasılalarla 
yapılması, alelumum bu fa
sıla 10 yıldır; fakat her üç 
yılda bir yapan ülkeler de 
vardır. 

3 - Nüfus sayımı yapılır 
iken kayt edilmesi Jizımge· 
len maddeler : 

A ) Herkesin adı, soy adı; 
B) Cinsi; 
C) Yaıı; 
D ) Evli olup olmadıiı; 
E ) Ne iı gördüğü ; 
F) Dini; 
G ) Dili ( ana dili) ; 
H ) Okuyup yazmak bilip 

bilmediği; 

1) Ulusu; 
J ) Nerede doiduğu; 
K ) Bulunduğu yere ne için 

geldiği; 
L ) Vücutta noksanlıkları 

(dilsizliği, körlliğü, abdallığı) 
M) Nerede oturduğu; 
Şimdi bu sayım ae için ya· 

pılıyor? 

Bir devletin baılıca ödevi 
idue ettiği ulusa hizmet et· 
mek, onun menfaatlerini ko· 
rumak, eksikliklerini düıün
mek, dertlerine çare ara
maktır . 

Açıktır ki devlet bu vazi
felerini yapabilmek için her 
ıeyden evvel ulusun ne ka
dar olduiunu, artıp artma· 
dığını, ilerleyip ilerlemediği
ni bilmek mecburiyetindedir. 
Bunu bilmeyen bir devlet 
karanlıkta iş görmüş gibi 
olur; bir fabrika müdürüne 
benzer ki fabrikaların ne ol· 
duğuou bilmez; böyle bir 
durumda olan bir devletin 
bütün iyi neticelerine bak-

mayarak hatalar yapması, yan
lış hareketlerde bulunması 
pek normal olur. 

Bu suretle, ulus hakkında 
malumat veren sayım, dev-
leti bu gibi hatalardan, yan· 
hı hareketlerden korur ve 
ulusa karşı ödevlerini yapa· 
bilmek yollarını gösterir. 

lıte bunun içindir ki dev
letler ulus için değil, uluslar 
devlet içindir. Kaidesi hakim 
iken devletler sayıma önem 
vermezlerdi. Kaziye tersine 
döndüğü zamaodanberidir ki 
devletler, sayım gibi ulusa 
iyi hizmet yollarını gösteren 
vasıtalara baı vurmağa baı
ladılar. 

Şimdi bakalım devlet sa· 
yım sayesinde ulusa karıı 
ödevlerini nasıl iyi yapmak 
imkanını buluyor. 

Farzediniz ki bir sayım 

halkın sayısının ondan ev· 
velki sayımdaki mikdardan 
daha az olduğunu meydana 
koyuyor. 

Bunu gören devlet adamı 
derhal araıtırmağa baılar, 
azalma evlenmelerin azalmıt 
olduğundan mı, ya ölümün 
doğumdan çok olmasından 
mı, veya gıdanın kifayet et· 
mediğinden mi, veya muha • 

(Ulusal Birlik) 30 Eyl61 9J.!_ 

uzak ş:rkıa • Düngece Tokatliyanda 
Japonya,f ınansıyel ziyafet verildi 

m U" şlz-u .. laA t ı• i"t}• nde - Baştarafı birinci sahifede - keropulos (Yunan) 43~~· k) 
.. 1 ~ 15,9; 3 üncü - Allis (Yugos· 5 inci gelen irfan ( uru 

lav) 16,2. 34,86 ile Türkiye rekorun --·-· Çin savaşı, bugüne kadar Japonyaya 
5 milyar yene mal oldu 

400 metre kırmıştır. 
l inci - Mendikas (Yuoan) GD.ile atma 

53,7; 2 inci - Memes (Ro· 1 inci - Katoviç (Yug~:: 
men) 53,8; 3 üncü - Bayo- lav) 14,43 [Yeni Balk•;

0 
1<) 

Bir devletin ekonomik du· 
rumunu en iyi gösteren 
maliye işleri, Japonya'nın 
Çin'i istila hareketleri neti
cesinde çok fena bir vaziyete 
düşmüştür. Bu vaziyet daha 
1932 yılında, yani Mançuri
oin istilası başlangıcında 
göze çarpıyordu. Şimdi bu 
vaziyet o vakittenberi daha 
da gerginleşmiştir. Bu iti-

ceret vaki olduğundan mı? 
ileri geliyor. 

Araştırmaların sonunda 
bu sebeplerden herhangi bi · 
risi kendisini gösterirse dev
let derhal o sebebin izalesi 
çarelerine bakmağa başlar. 

Meseli farzedioiz ki ölüm 
doğumdan çok olduğu anla· 
şılıyor. O halde devlet hemen 
sıhhi kurumlarının kifayet· 
sizliğine veya gıdanın azlığına 
hüküm verir. Derhal sıhhi 
kurumların iyileşmesi ve ço· 
ğalması, ya gıdanın boUaş· 

ması ve ucuzlaması için ted
birler alır; çünkü biliyor ki, 
almazsa git - gide bu sebep
ler kuvvetlenir, halkın azal· 
ma hadisesi büyür, soy inkı
raza doğru yol alır ki dev· 
Jetin kendisinin de inkırazı 

demektir. 
Keza, farzediniz ki iki •a

yım arasında okuyup yazan· 
Iarın sayısının azaldığı veya 
durgunluğu anlaşılır; derhal 
devlet buna karşı tedbirler 
alarak mekteplerin çağalma
sına bakar. 

Bu suretle ulusal hal ve du
rum hakkında sayım yolu 
ile malumat alan devlet adam 
ları derhal en çok faaliyet· 
lerin en çok ve en önemli 
eksiklik üzerinde toplar ve 
ulusu tutulmuş olduğu arıza
dan kurtarmağa çalışır. 

Görüyorsunuz nüfus sayı-
mının önem ve değeri 

büyüktür ve bilhassa ulus 
için büyüktür. Zaten böyle 
olmasaydı bütün medeni 
uluslar bunca zahmetler 
ve paralar sarfederek sayım 
yaptırırlar mı? Öyle ülkeler 
vardır ki her üç yılda bir 
bu yolda büyük paralar 
sarfetmektedirler. Fakat o 
paralar kaybolmıyor, yüzde 
bin faizle geri alınıyor. 

işte bu gibi yerlerde halk 
sayımın faydalarını o kadar 
iyi anlamış ve taktir eyle· 
mittir ki devletin bu alan
daki faaliyetini kolaylaştır
mak için elinden gelen yar
dımı esirgemez; halk kendi
si bizzat sayım listelerini 
doldurur ve doğru ve hakiki 
malumat vermeğe dikkat 
eder. ·Çünkü bu malumat
tır ki devlete önderlik ede
cektir. Açıktır ki alınan ma
lumata yalan veya yanlış 

ıeyler karışırsa- masraflar 
ve zahmetler badühava olur. 

Hiç şüphe yoktur ki Türk 
ulusu da bu önemli ve er
demli iıte devletin yardı
mına koşacak ve itin mu
vaffakiyetle neticelenmesine 
her tllrlü himmet sarfından 
geri durmıyacaktır. 

Ahmed Ağaoğlu 

1 

barla 1931 de 5,950 milyon 
yen olan devlet borçları 1935 
Ağustosunda 10,000 milyona 
çıkmıştır. Buna 600 milyon 
yenlik iç ödünçlemeyi de 
ilave etmelidir . Bundan 
başka ilbaylıkların ayrıca 
205 milyarlık mahalli borç
ları da vardır. Bu itibarla 
kuzey Çin savaşı bugüne 
kadar Japon'lara 5 milyar 
yene mal olmuş demektir. 
Borçların çoğu bankalardan 

ve mali teşekküllerden alın-
mıştır. Yalınız bankalara olan 
borç 4-5 milyar yenden faz
ladır; büyük endüstri ve si-
gorta şirketlerinden de 500 
milyon yen alınmıştır. Ban
kalardan alınan paranın 3 
milyarını tasarruf sandıkla· 
rından alınmış halk paraları 
teşkil etmektedir. Japonyanın 
bütün mali teşekküllerinin 
sermaye miktarı 18-19 milyar 
yen arasında olduğuna göre 
hükumet tarafından bu ser
mayenin üçte ikisi ıimdiden 
sarfedilmiş demek olur. 

Japon mali durumunun 
gittikçe feoalaşhğıoın en mü· 

kok (Yugoslav) 54,9. koru]· 2 inci - irfan ( r. ' M oçıç 
10,000 metre 13,72; 3 üncü - an• 

1 inci - Yuhan (Yugoslav) (Yugoslav) 13,68. 
36,3,4; 2 tinci • Belaks (Yu- Oç adım atlama ) 

k. (Yu11•11 
nan) 36,18; 3 üncü - Kriti- 1 inci - Lambra ıs k) 
yar (Romen) 36,33,9. 14,19,S; 2 inci - Pulyo~(('f'f::k) 

1500 metre 14,09,5; 3 üncü - Zekı 
1 inci - Y orgakopulos(Yu- 14,06. 

nan) 4,23,5; 2 inci • Memes 4 X 100 ba)'rak 1· 
kloıı45ı 1 

(Romen) 4,26,3; 3 üncü· Ga- 1 inci - Yunan ta 6· 
1 b k 45, 1 

i (Türk) 4,26,5. 2 inci - Türk ta 11111 
45,8; 

Çekiç atma 3 üncü· Yugoslav takıo>• Siocİ 
1 inci - Bois (Yugoslav) 4 üncü Romen takıoıı, f>.r· 

45,57; 2 inci • Sketey (Yu- Bulgar takımı; 6 ıocı • 
goslav) 45,49; 3 üncü - Se- navut takımı. ___.,,.-

Jzm İ r milli emlak miidilrliiğODdeJJ: 
Karşıyaka bostanlı mektep sokağında 7-100 numar~lı 50 

dükkan 

" il " .. 9-101 numaralı 40 
dükkiD 

" " " " 
30-124 numarala 40 

dükkiD 

" 
,, alaybey sevda sokağı 12 eski 6 taj 150 

no. e~ 350 
,, " ,, salih paşa caddesi 223 no. ~v. • tertiP 
Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peşin veya ıkınca ise de 

mübadil bonosile ödenmek üzere artırmıya konuf mut 11tıl· 
haddi liyik istekli çıkmadığmda on gün müddetle 

0,rtefİ 
masına karar verildiğinden isteklilerin 7·10 935 paZ 3Ja8 
günü saat 15 de milli emlak müdüriyetine müracaatlar•· 

him bir delili de Aksiyon 
fiatlarının gittikçe düşmesi
dir. Bunun neticesi olarak 
Japon parasının fiatı da git- lzmir ithalat gümrüğü mttdilt" 
tikça iniyor. l 

Halbuki şimdi Japonya üğünden: b't 0o. 
5 senelik süel programı do- K G E · · 'f eı 1 

1.,A . . şyanın CIDSI ır 

layısile Mançoride askeri tah 5024 626 Hurda mukavva kutu parçaları 131 
kimat ve tesisat için yeniden 1767 00 " ., " " ,. 
1 milyar yen sarfedecektir. 140 00 Ağaç kundura çivisi ,. 
Geçen yıl Finans bakanı 49 00 Çinko zuruf t4 de 
Futzio'in çekilmesi de ülke Yukarıda yazılı eşya 4-10·935 nci cuma günü saati .,ıerill 
içindeki Finans mücadelele· · · ge e açık artırma suretile dahile satılacağından ışıne iljll 
rinin bir sonucudur. t1arı 

Bir lngiliz mali komisyonu- ithalat gümrüğü satış komisyonuna müraca• yo3z / 
olunur. ~ 

nun Japonyayı ziyaretinden d fi' 
istifade etmek istiyeo Japon- lzmir milli emlak mildttrlog" oıı e 6; 
lar lngiltereden bir istikraz 
yapma teşebbüsünde bulun- Buca özdemir sokağında 10 numaralı dükkan zt 
muşlardar. Bu yeni istikrazın Buca zafer caddesinde 21 numaralı dükkan ki S 
amacı Sovyetlere karşı bir Karşıyaka donanmacı yemişci paşa caddesir:de 30 es tO 
büyük savaş hazırlamaktır. 30 taj numaralı e~ı ~ 
ı•ll!lll__________ Üçüncü mortakya ayatirifona kilisesi içinde bili n°· 2k~jll 48 

Ôkenrenler! Mut· Darağaç margele altun sokağında 33-27 numaralı dil461 
laka (Okamentol) Tepecik Alman kulesi civarında yeni mahallede k• t56 ~ no. bara 1 
ôksnrnk şekerle- ~ Salhane menemen caddesinde 27 numaralı ahıJ 53 

rini tecrfi.be edi ~ Halkapınar çatal çeşme mevkiinde 284 numaralı ;\çe ~ 
tiz.. ~ Sinekli caddesinde bili no.lı 18 dekar 380 metre 

1 !7 
~ 11 " bili no.lı 4 dekar 595 metre tarla tırl• ı 
~ ,, " Kazanlı kuyu mevkiinde 6dekar 433metre t•rl• 1 
~ ., ,, ,, ,, mevkiiode 4 dekar 595 met;; de' sı 

Ve POrjeu ~ahapın 

en O.stno bir mns. 

hil ~ekeri olduğu
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat snrgnn ~ 
haplarını Maruf ~ 
ecza depolarından lfl 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

' ,, ., profitilya kilisesi kale altı mevkiinde tırl• 
9
z 

kar 785 metre k~.. 1 d .. k a.. ,. 
Birinci kordon balıkhane altında 4 numaralı u10.935 P 1 

Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı 14· rtıros~f e 
zartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere .. ; 0,iyet•" 
konulmuşlar. isteklilerin o aaatta milli emlak aıu 3175 
müracaatları. 29-10 .., deJl: 
lzmir milli emlak müdürlügil11 ,50 
Hükumet avlusunda bili numaralı büfe mahalli 
Halkapınar kiğıthane caddesinde 274 numaralı et/ 

Hayal çeşme kiğıthane caddesinde 284 numaralı e:kill 
Birinci kordon balıkhaoe!altında:ı numaralı dil 

Karşıyaka feryat sokağında 28 numaralı ev 

Alsancak ilkbahar sokağında 11 numaralı ev .. kili 
Kahramanlar dördüncü sokakta 2 numaralı duk 

61 ,, 
,,o 
ıoO 
5ı 
50 

ıo' 
sS 

Darağaç tramvay caddesinde 83 numaralı ev "kk;o 50 
Tepecik kiğıthane caddesinde 149 numaralı du sı 
Darağaç şark sokağında 89 numaralı ev ,. ef' 

Kızlarağası hanı içinde 68,25 numaralı dükk•~10·935 fefe 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı 3 oı•Y' till' 

şembe günü saat 15 de ihale edilmek üzere ~dil!~ 
konulmuıtur. Taliplerin o saatta milli emlik 111 ,.,.,~ 
müracaatları. 19·30 
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iiiiii=:==:~~~ ............................. ~......----------------------------------~(U~l!!!!__Bl_rll_k~)---------------------------------------3-0_E~y_la_ı~93~S---
Ü}İvİer ve şOreka-ı N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentası 

Raınza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

fi Hamza Ril$ıem beyin f oıografhaneıi, lzmirde en iyi 
Olo!;raf çekmekle ıiJhreı bulan bir ıan 'aı oca!ıdır. En 
r;:;kalp&enı olanlCJT dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 

'/:" memnun kalmıılardır. 
t am:a Rwıem beyin, f ototraJ malremeıi satan ma· 
h:"'' ~· muhterem m~ıerilerinin ince :evkleri11e glJre 
dı ç~ıı mallan, f oıograr makinelerini bulundurmakta· 

r, Bir :ıyareı her ~eyi ispata kafidir. 

(lzınir • Bqtnrak caddesi, Refik bey 

Her tOrlO tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat' Eczanesi 

sı Limitet vapur VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
Anven, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg · limanları 

Der Zee için yük alacak olan vapurlar 
acentası "ORESTES" vapuru 23 eylülden 30 eylüle kadar yiik 

Cendeli Han. Birinci kor- & Co. alacaktır. 
don. Tel . 2443 DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE "ACHILAS" vapuru 24 eylülden 30 eylüle kadar yük 

Ellerman Linyn Ltd. "iT AURI" vapuru halen alacaktır. 
Liverpool hattı: limanımızda olup Anvers, "HERCULES., vapuru 7 1 nci teırinden 12 1 nci teırine 

_ __ : ROUMELIAN " vapuru Direkt, Roterdam, Hamburg kadar yük alacakbr. 
20 eylülde Liverpool ve ve Bremen için yük al- "HERMES" vapuru 21 1 nci teşrinden 26 1 nci teşrine 
Svvenseadan gelip tahliyede maktadır. kadar yük alacaktır. 
bulunacaktır. •VVINFRIED,, vapuru 1 "GANYMEDES" vapuru 5 2 nci teşrinden 8 2 nci teş-

"DIDO" vapuru 17 ey· Bci. teırind~ bekleniyor. 5 rine kadar yük alacaktır. 
B k 

Burgaı, Varna ve Köstence limanları için yük alacaktır. 
lülde beklenmekte olup 21 ci. teırine adar Roter-

d H b 
· ki' "HERMES" vapuru 4 1 nci. teşrinde bu limanlar için 

eylüle kadar Liverpool ve am, ve am urg ıçin yü ı- yük alacak. 
Glasgovv için yük alacaktır. yecektir. • SVENSKA ORIENT LINIEN 

"ROUMELIAN" vapuru 29 "TROJA" vapuru 2 Bci. Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dantzig, Gdynia, Oslo 
eylülde beklenmekte olup teşrinde bekleniyor, 5 Bci. ve lskandinavya limanları için yük alacak olan vapurlar 
S birinci teırine kadar Li- teşrine kadar Anvers, Di- ı " VINGALAND " vapuru 2 1 nci tırinde bu limanlar 
verpool ve Glasgovv için rekt, Hamburi ve Bremen için yük alacacaktır. 
için yük alacaktır. için yükliyecektir. "V ASALAND" motörO 16 1 nci teırinde buradan hare-
Londra hattı: "VV ASGENVV ALO,, va- ket edecektir. 

puru 14 Bci. teşrinde bek- "NORDLAND" motörü 2 2 nci. teşrinde buradan hare-
"FABIAN" vapuru 17 ey- !eniyor, 18 Bci. teşrine kadar ket edecektir. 

lülde beklenmekte olup 18 Anvers, Roterdam, Hamburg SERViCE MARITIM ROUMAIN 
eylüle kadar Londra ve Hull ve Bremen için yükliye- Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Barselone ve 
için yük alacaktır. cektir. Cezair limanları için yük alacak vapurlar. 

" EGYPSIAN " vapuru "SOFIA,, motörü 31 Bci. " ALBA JUL YA " vapuru 2 1 nci teşrinde gelip ayni 
27 eylülde Londra, Hull ve günde hareket edecektir. 

illllllll A t I' t hl. d teşrinde bekleniyor, 4 ikinci "SUÇEA VA" vapuru 27 1 nci. teşrinde gelip 28 1 nci. 
~ı lllllllllJllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllJ lllllllllJllllllJllllİll lllllf• nvers en ge ıp. a ıye e tetrine kadar Anvers, Ro· teırinde hareket edecektir. 
~ '>nı • . . = bulunacak ve aynı zamanda terdam, Hamburg ve Bremen Yolcu ve yük alır. 

Başturak No: 37 

~ ~ }f yun mensucatı::: 6 teırinievvele kadar yük içi~ ylikliyecektir. ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 
§'ti := alacaktır. l ANUBIS" motörü 11 Doğru Anvera ve Gdynia limanları için yük alacak olan vapur 
~ ıu·· rk Anon. ş. k t. = The General Steam Navigation ikinci teşrinde bekleniyor, "LEVVANT" motörü 10 1 nci. teşrinde yük alacaktır. 
~ ım ır e Is c Ltd 15 ikinci teşrine kadar An- Hamiı: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
~ B S "STORKo. · 2 vers, Roterdam, Hambura ~ u mOC8sese, iki .,.nz bin lira sermaye ile := " vapuru O ey- B . . _ki' • Acente mes'uliyet kabul etmez. 
§ ~ J.,. = ve remen ıçın yu ıye- Fazla tafıilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
~ kktll etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu-= illide beklenmekte olup 27 cektir. ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
~ fakç" t• ·ı d (Ş k h lı) • k . • eylüle kadar Londra için yilk ARMEMENT H. SCHULDT edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
§ ._ urers ımı e ar a 'ır etıne aıt = al kt HAMBURG ~ ~ird~ Halkapınardaki k f: b "k = Dacat ırh. L t L. . "NORBURG ~&.\\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJIJllV&~ 
§ -ı nmat a rı asım sabn - eu sc e evan e ınıe " vapuru 8 ~ --~ 
~ lnıştır. Fabrika bOUln teşkilit ve tesisat ve mfts· - " GALILEA " vapuru 10 Bci. teşrinde bekleniyor, S 'f •,. k H K 
~ ~~iınini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta· = eylülde Hambur.ır, Br~men Anve~•·. •oterdam ve Ham· ~ ur ava urumu-
~ tihinden itibaren yeni şirket tarafından i letil- := ve Anversten gehp tahlıyede burg ıçın yük alacaktır. ~ = 
§ '-lekted' H • • ı·kl . ş = b ı akt DEN NORSKE MIDDEL - = B •• •• k p• -~ . ır. er nevı yOn ıp 1 erı, kumaş, batta-= u unac ır. t . = uyu ıyangosu -
§ lliye • ı edil k • = Not· Vurut tarihleri ve HAVSL NJE ( D-S. A-S. = .._ ~ ı:_ ve çorap una ece tır. MamulAtın emsa· = · . . . . SPANSKELINJEN ) ~ -
~ "Qle ra·k· • h afta kd. k b • • • = vapurların ısımlen üzenne = ş· d. d h. . . . -~ llıı 1 ıyetı er tar ta ır ve a ~I edilm~ştır. = değiıikliklerdeu mes'uliyet OSLO 5i IID ıye ka ar ın}erce kışıyı = 
~ .. ~amulAt Peştemalcılar başında eskı Orozdıbak = kabuledilmez. "SArDINIA" motöril balen := • • • -
~~~ ... deki sergide teşhir edilmekte ve satı' fab- =. li~auımızda olup ~avrele, ~ zen~ın etmıştır. = 
~ ~ ıçınde yapılmaktadır. = Dıeppe ve Norveç lımanla- = 19 • 6 k •d 11 1 • • d• = ~ l'oata kutusu: 

127 
§ ,,,. .,.. ; rın: yük aıa .. ktır. ~ • cu tertıp • CJ eşı e cı teşrm ır _ 

1 ~•lırraf adresi: lımir:·•Alsancak E '-"' ~ ~ 23 =~~~"i!~Yn~e b:~ı~:i~ §80yOk ikramiye: 200,000 Liradır=: 
ırıııİı\iı~ÜÜııÜİİİÜÔlıİİ ıı~ıfıfı~ııfıiıııfı~~~llllllllllllllllllllllllllllllllllllUll ~ ] ; ~ ~':;.e~i~:,ı::1.~::k;~tuy:~ ; Ayrıca: 30,000, 20,000 15,ooo, 12,ooo, :'. 

1':1ltılık motör Do K T o R • ı-ı-1 ·-= o;: • cektir. ~ 10,000 liralık ikramiyelerle beheri (5o = 
2 be . = : O ARMEMENT DEPPE- := b. ) 1· 1 k ·k· ftk"'t d := ,~rırkuvetinde (Dizel) Ali AgAh •,.... ~ as Z ANVERS 5 m ıra ı ı ı m a at var ır. _ 

°"ot~ h az kullanılmıı bir ç k F 1 ~ ~ a.__ - ~ ~ r •atıhktır. Taliplerin OCMU ütHhastalıkları ~ == .• "EG YPTE,, vapuru 20 Bci. r~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111\W~ 
ıı. teb, . e assııı ~ ~ ::S teırinde bekleniyor, Anvers 
~lu llemıze müracaatlan IJ..inci Beyler Sokagı N. 68 ~ Direkt yük alacaktır. 

...., ııur. Telefon 3452 "ESPAGNE" vapuru 11 lstanbul ve 'frakya 

... 

_N~~ 

lKIUrU.f · ollıuıı~ 

ikinci teşrinde bekleniyor, 
Anvers, Direkt yük ala
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINES· 
NEVYORK 

Şeker Fhrikaları Tftrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000Tork lirası 
lıtanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

.. EXMOUTH" vapuru 22 
Bci. teırinde bekleniyor. 

"EKSCELSIOR" vapuru 30 s .. er Ba k 
Bci. teırinde bekleniyor. ••-- llfil n ---1 

"A80UKIR" vapuru ha· 
len limanızda olup Birleşik 
Amerikaya aldığı malları 

lıkenderiyede "EXETER"· 
transatlantik vapuruna ak-
tarma etmek ilzere Isken
deriyeye gidecektir. 

JOHNSTON VVARREN Ll
NES L TD.-LIVERPUL 
"JESSMORE" vapuru 30 

eylnlde bekleniyor, Liverpul 
ve Anversten yük çıkarıp 
Burgaı, Varna, Köstence, 
Braila ve Galatz için yük 
alacaktır. 

SERViCE DiREKT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 1 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 
F esan~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarr 
lzmir şubesinde bulursunuz 

"BUDAPEST" motörü 25 Linz için yük alacaktır. 
eylülde bekleniyor, Belgrad, AVUSTRALYA VE YENi 
Novisad, Komarno, Buda-

saitte aktarma edilmek üıere 
Avustralyanın bütün limanla
rına mal alacaktır. peşte, Bratiılava, Vivana ve ZELANDA SEFERLERi 

Linz için yük alacaktır. Hidiviye kumpanyasının 
" ALISA" motörü 8 Bci. "ABOUKIR" vapuru halen 

teşrinde bekleniyor, Belgrad, limanımızda olup Paninsular 
Noviıad, Komarao, Buda- Orient Line kumpanyasının 
peıte, Bratialava, Viyana ve "BENDIGO,. vapur11Da Port-

Geliı tarihleri ve vapur
lann isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefou 
No. 2!M>7 - 2008 
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ltalya . Habeşistan gailesi yetmiyormuş gibi şimdi de bir Memel mes'elesi ~ıktı ! 

Bitler, düıı l{laipeda'da yapılan seçi-
takip için hududa gitti • 

mı 

Bütün diplomatların nazarları, Adis-Abaha'dan 
bulunuyor, dünkn seçimin sonucu merakla 

Memel'e çevrilmiş 

beklenmektedir 
istanbul, 29 ( Özel ) - i\lemcl mcs'elesi bugnn 

için Avrupa'da en önemli bir mes'ele halini aı: 
[mı tır. Paris, Londra, Roma, Viyana ve Budapeşte 

diplomatları nazarlarmı Adis-Ababa'dan Memel'e çe· 

virmiş bulunuyorlar. M. Bitler, bugQn Klaipeda 
yapılan seçimi takib eylemek Qzere hududa git
miştir. Seçimin netice8i, bOyilk bir merakla bek
lenmektedir. 

Aralarında uzlaştılar Hieaz hattı 

Silah mukabilinde Haytada bir kong· 
verecel,:Ier re toplanıyor .... uzum 

·-·-· Almanya, Yunanistandan beş mil
yon marklık OzQm alacak 

Hicaz hokometi, hattın islam vak
fından olduğunu ileri sOrilyor 

lslanbul, 29 (Özel) - Al· 
manya'nın Yunaniıtan'dan 
alacağı kuru üzüm miktarı 
tesbit edilmiştir. iki hükumet 
arasında takarrur eden şe· 
raite göre, Almanya, bazı 
mühimmatla mübadele edil· 

miJyon marklık üzüm ala
caktır. Yunan hükumeti, bu 
üzümü kendi piyasasından 
satın alacak ve Aloıanya'ya 
teslim edecektir. 

lstanbul 29 (Özel) - Bi
rinci teırinin 10 nunda Hi
caz hattı için Hayfada top· 
lanacak olan Arap kongresi 
için hummalı faliyete başlan· 

------... ~·-· 
Amerika deniz ticareti 

_me-~-:-;;-: v_~_n:-~-::-~·a_d:-
0 

_s Devletlere bir me-
kuruıunuo son • • 

toplantısı nıurandum verıldı 
-Başıarafı birinci &ahifede -
Habeşistana gözücüler gön· 

dermek meselesine bakacak 
olan üçler, pazartesi günü 
komiteye bir rapor verecek
lerdir. 

Bu gazete, dünya krizinin 
ve logilizlerin imparatorluk 
içinde ve dı~ındaki yüküm· 
lerinin hükumeti bütün dik· 
katini donanma üzerinde top· 
lamağa mecbur tuttuğunu 

yazmaktadır . 
Cenevre 29 (A.A) - Oo 

üçler komitesi bu sabah 
toplanmış ve perşembe gü· 
nü tekrar toplanmak üzere 
dağılmışlardır. 

lstanbul 29 (Özel) - Ro· 
madan haber veriliyor : 

Bir harp halinde lngiliz
lerin Süveyş kanahnı kapa· 
tacakları, ltalya'da muhakkak 
görülmektedir • Bu sebeple 
başbakan Mussolini, doğu 
Af rikasına ne yolla erzak 
ve mühimmat göndereceğini 
şimdiden düşünmeğe ve ted· 
bir aramağa başlamıştır. 

Roma, 28 ( A.A) - ltal
yan kabinesi bu sabah top· 
lanmış ve M. Mussolini uzun 
uzadıya izahatta bulunarak, 
uluslar sosyetesini, kendisini 
bekliyen meıuliyetlerle karşı 
karşıya bıraktığını söyle
miştir. 

Resmi bildirikte deniliyorki: 
ltalyanın lngiliz menfaat· 

larında ne bugün ne de ile
risi için biç bir gözü yoktur. 
ltalya, Habeş-ltalyan anJaş
nıazhğını genişletebilecek her 
şeyden de sakınmaktadır. 

Tebliğde, ltalyan ulusunun 
kesif bir kütle halinde Fa
şist inkılabı umdeleri etra
fında toplanmakta olduğu 
ve bunun tarihte görülmedik 
bir sivil seferberlik ile gös· 
torileceii illve edilmektedir. 

Harpte, Amerika donanması Ame
rika deniz ticaretini himaye edecek 

lstanbul 29 (Özel) - Bir 
harp zuhur ederse Amerika 
donanmasının, atlantik deni· 
zine geçerek Amerikan de-

sureti kat'iyede takarrllr et
miştir. Amerika dış itleri ba
kanlığı, bu mes'ele için in· 
giltere, Fransa ve ltalya'ya 
bir memurandum vermiş ve 

niz ticaretini himaye etmesi keyfiyeti bildirmiştir • 
~~~~-----~~ .................. -~~-------~~~-

Tarım hakanı ı Musa Dağı 
incelemelerine devam Filmi çevrilmiyecek 

. ediyor lıtanbul 29 (Özel) - Met-

lstanbul 29 (Özel) - Do· ro Goldvin Mayer film sos· 
ğu illerimizde t~tkik gezisi yetesi, bir Alman Y ahudiıi 
yapan tarım b•kanımız, be- tarafından yazılan ve aley· 
raberinde ziraat bankası ge· himizde uydurulmuş yalanlar· 
nel direktörü olduğu halde lar dolu olan "Musa Dağın· 
Ordu'dan Ünye va Faıta'ya da Kırk Gün" namındaki 
geçmiştir. 

Marsilya davası 
idam kararı kabul 

edilecek mi? 
lstanbul, 29 (Özel) - Pa

ris'ten haber veriliyor: Mar
ıilya cinayeti davası, son 
safhalarında bulunmaktadır. 
Mevkuflar hakkında verilen 
idam kararının, temyiz mah· 
kemesince kabul olunacağı 
kuvvetle llmid ediliyor. 

M. Laval 
-B~tarafı 1 inci sahifede -
korunması için almış olduğu 
salahiyete dayanarak nasıl 
çalıştığı hakkında uzun iza· 
hatta bulunacaktır. 

Yarınki toplantıda, bütçe 
mes'elesi ile ayan meclisi 
seçimi işi konuşulacaktır. 
Paris siyasal çevenleri, Ra
dikalların komünistlerle bir· 
leımesinden son derec:e en· 
dit• ediyorlar. 

eseri filme almaktan vaz 
geçmiştir. 

Bu haber, bUtün Türkiye· 
de ilgi ile karşılanmıştır. 

Son dakika: 

Almanya 
Emrivakiler ha

zırlıyor 
lstanbul 29 (Özel)- Lond

radan alınan son haberlere 
göre, Avrupada mlihim hi· 
diselerin zuhuru, çok muh
temeldir. Almanya, eski müı
temlekelerini geri almak için 
gizlice emrivakiler hazırla· 
mağa başlamıştır. 

Siyasal mahafil; Almanya, 
Polonya ve Macaristan ara· 
ıında gizli bir andlaıma ya· 
pılmıı olduiu kanaatindedir· 
ler. 

mıştır. Hicaz hükumeti, bu 
kongre münasebetile bir teb· 
liğ neşretmiştir. Bu tebliğde 
deniliyorki: 

"Hicaz hükumetile Fransa 
ve lngiltere arasında Hicaz 
hattı için cereyan eden res
mi müzakereler neticesinde. 
birinci teşrinin onuncu gü
nü Hayfa şehrinde bir kong· 
re aktedilmesi takarrür et
miıtir. Bu kongrenin miiza· 
keıatı, hattın ıılihı ile Hi· 
caz arazisinde yürütlmesi 
mea' eleıinc hasrolunacaktır. 
Hiikumetimiz, bu hattın. bir 
islim vakfı olması itibarile 
mülkiyeti hakkındaki noktai 
nazarını muhafaza etmek 
kaydile kongreye iştiraki 
kabul edilmiştir." 

Bizden 
Neler alıyorlar 
Istanbul, 29 ( Özel ) -

Jtalyan 'lar, piyasamızdan buğ· 
day, yulaf, arpa ve muhtelif 
cins hububat almakta de
vam ediyorlar, bizden al1nan 
mahsuller, doğruca doğu 
Afrika 'sına nakledilmektedir. 
Söylendiğine göre, buğday 
mübayaası bir müddet daha 
sürecektir. 

Halk sahasında 
Yapılan maçlar 

Dün Halk sahasında ya· 
pılan maçlarda 9 Eylül HiJili 
4-1; Kahramanlar Hilili 4-2; 
Türkmen Demiryolunu 2-1; 
Türkyurdu Tepeciği 4-0 
mağlüb etmiılerdir. 

Mektepler 
Bu sabah açılıyor 
Şehrimizdeki ilk ve orta 

okullarla liseler bugün açı· 
lacaktır. 

Bu sabahtan Htibaren bü· 
tün talebe mektebe devama 
baılıyacaktır. 

iz mitte 
Bulunan eski izerler 
lzmit 29 (A.A) - Kağıt fab

rikasının altında ve yakininde 
yapılan kazılardan ıarki Ro
ma imparatorlutuna iit ol
dutu ıanılaa tllrl6 eıkl eaer· 

.Muharriri 
MIŞEL ZEVAKO -10-.. 

Şövalye Pasavan birden bire 
kırdı; siz Yuhana değilsiniz! .. 

- Ne güzel saçları var; - Dikiş ve Nak•f r1JI? 
ne tık ve temiz elbiseler 1 Diye sordu. 
elbisesine bakılırsa; " aşk - Evet. 
yuvası lokantasının ,, mal- Lurens düşünceli bir ta· 
!arından! demekten kendile- vırla: 
rini alamadılar . - Dikiş ve nakışlmı? ti•··· 

Nihayet, vücut itibarile Evet, eveti Ben de dikit ~~ 
olduğu kadar ruban de pek nakış, hem de oldukça ıy 
çok düşmüş bir kadın : biliyorum! . 

- Sen buraya bizim ek· _ Size bir ıey söyJeyıaıı 
meğimizi çalmağa mı gel- ·1 s· · d'k. oık•I mı . ızın 1 ış ve t 
din?. Diye haykırdı?. bilmeniz hiçte şayanı bayree 

Lurens müllyim bir sesle: değildir. Hatta okuaııak .. '. 
- Ben Yubanayım, beni yazmak bildiiioizi de •0:d 

tanıyamadınız mı, yoksa?.. leseniz inanmakta tereddd 
Dedi. · o etmiyecğiml Çünkü sıı d • 

Fakat, şirret kadın kıs· 
kançlık ve kötü ruhluluk 
hasebile bunları dinle· 
medi ve: 

- Haydi 
yaramazsın!. 

çok kibar bir aileden ol 
11 

ğunuzu gösteren haller "~~ 
·- Ben mi?. Fakat 11

• 
temin ederim ki ben J{lar~ 

defol buraya net sokağının Yuhana~~o~• 
başka bir kimse değılır1J j• 

Lurenı bu çok kötü mua
mele üzerine uzaklaşmağa 
baıladı. Fakat nereye gidi
yordu?. Bunu kendisi de 
bilmiyordu. Biraz sonra 
Klarinet sokağından çıkmıı 
ve orada gözüne ilişen bir 
ıokak kanapesine oturmuş 
diişilnmeğe başlamışta. 

işte burada, Hermin Va
lansiyen ile tanışmıştı. Her
min kendisini görünce: 

- Bu genç kadın ., Aşk 
yuvası" lokantasından de· 
ğildir. Fakat elbiseleri oraya 
mahıus! Demiıti. 

Hermin, aşk yuvasından 
idi. Bunun için oradaki ka· 
dınların hepsini de iyiden 
iyiye tanırdı. Bu kadının 

halinde acınacak bir şekil 
sezen Hermin, yanına yak
laşarak Lureuso müliyim 
bir ifade ile: 

- Siz nerede oturuyor· 
sunuz? Diye ıordu Lurenı 
mağmum bir sesle: 

- Benim evim yok! ce· 
vabını verdi. Evvelce, Kla
rinet ıokağında oturuyordum 
ismim: Yuhana Fevctidir. 

Lureusin hal ve tavrı çok 
masumane idi; Hermin bu 
Kenç ve güzelkadından çok 
hoşlandı ve: 

Benim misafirim olmak 
istersen? Benim odamın ya· 
nında bir oda daha var, bu· 
rada bir müddet kalabilirsin. 
Bu oda Jagelin isminde bir 
arkadaşımın idi; Jagelin ise 
şimdi hapishanededir. Kim. 
bil~r ne zaman çıkar?. 

Dedi. 
Saytano'nun verdiği ipno

tizmanın tesiri altında bu
lunan Lurens hiçbir ıey söyle
meden Hermini takip etti 
ve gösterdiği odaya girdi. 

Hermin: 
- Bundan altı ay evvel 

burada jaklin ile birlikte na• 
kış işliyorduk. Ben hali ça· 
lıııyorum. Nakış kolay bir 
ıey değil. Fakat her halde 
öğreneceğim. Nakış ve di· 
kiş öğrendikten sonra, ha
yatımı kendi başıma kaza· 
nacağıml Dedi. 

Lurenı: 

ler çıkmıştır. Bunlar desti, 
çanak, küp, kandil, yazdı ve 
yazısız ufaklı büyükln mer· 
mer sütun başları, işlemeli 
taılar ve kiilçe halinde ma• 
deoi parçalardır. 

Hermin, Yuhanaoın dok)• 
ruyu söylemediğini aolalll• 61• 
beraber, bu hususta ısrar llıi 
tcrmedi. Fakat, karşıı111d•10 
bu genç ve güzel k•da;d. 
Saytanon'uo mel'un• t 1, 
bir ve büyüleri ile bu ~11• 
gelmiş bir saray kııı 0 

ğuou tabii bilmiyord~". ,cP 
lıte, bu günden ıt•!" fiıi 

bu kadın Herminia m•" ,.; 
ve arkadaşı oldu, ve ~ 
hayatını yaşamağa bati• 

1
' 

• • • od• 
Şimdi, Herminin od••~. 

Yubana denilen fakat Lll' 
len ve şahsen tamaaıell fı,r' 
rens olan kadınla karı• alt' 
ııya bıraktığımız ıiS' 
Dö Pasavana gelelim: bil' 

Yuhana, yahut bi:ı.illl 1,..0" 
diğimiz hakikat veçbıle ·ıer 
rens, ıövalyeye doğru 1 

liyerek: b°' 
- Fakir hanemize. tlef 

geldiniz, Müayll! de~· ·ji' 
min bana, o altın bıleJI ttlı 
çok hissi macerasını aol:,ı. 
Sizi şahsen tanımadığılll 
de çok sevdim. _,p' 

Şövalye, bu sözler lı ~
sında hareketsiz ve ı•:,., 
bir halde kaldı, fakat. k''' 
dini tophyarak; kendı 
disine: yd' 

- Klarinet ıokağnUll ~·· 
hanaıı.. Bu mülevves •

0 b" 
ğın bir kadını.. Fık~t ~·
buna hiçbir suretle 1111 

göremiyorum. dedi. ~•e~ 
-yeıı • 

Evet, Yuhananın vazı fe~ 
halleri, sözleri, basılı her ..,ıt 
Klarioel sokağında y•f' ı.iJ' 
bir kadına hiçbir veÇ 
benzemiyordu • . 1 : 

Dö Pasavan birdeob•~ 
- Fakat .. dedi. Be0 

"'' 
isminizi biliyorum; siıi~1, 
kiki isminiz Yuhan• de», 

oetJOI"' 

~o İLK rEşıti~ 
l'AZAR 

Genel N Otus Sayıd'• 
-------~,1ı" Yerli, yabancı b• lı,,-

o gün bulunduğu yerde 
disini yazdıracaktır• 
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