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Rekllmlarinızı Egenin en 
çok okunan gazetesi 

eni Asır'a 
C1ımh.uJ"iyetin Ve Oımı1m>-i11et &~erüıi>ı Bekçisi, Saba1ıları Çıkar Siyasi Gautedir 

veriniz. Çok istifade edersiniz 

Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

ar 
Sessizlik 

Korkut~~;k mı 
Sevindirecek mi? 

Acunun ekonomik sıkıntıları 
geçnıiş değildir. Bundan bizim 
iistünıüıe düşen payın da orta
dan kaldırılmış bulunduğunu 
kinıse söyleyemez.Yalnız şurası 
•ardır ki beş yıllık ekonomik 
Plinırnızla ~iriştiğimiz savaş, 
bizleri kalkınma yollarında hayli 
hızlandırmıştır. Bir yandan 
ulusal endüstrimizi kuvvetlen
dirirken diğer yandan da top-
rak ürünlerimizi değerlendir
lbek imkanlarını elde ediyoruz. 
Buğday koruma yasası ülkenin 
•n önemli ürününü kurtar· 
rnıştır. Yapılan anlaşmalarla 
arpa, bakla ürünlerimiz tez el
den ve iyi fiatlarla dışarı atı· 
labiliyor. 

Pamuk, rekolteleri her yıl bir 
az daha artmasına rağmen, 
kolaylıkla satılıyor. Satış fiat-
ları üretmenlerin yüzünü gül
dürüyor. Çok yetiştirilen ve iyi 
•atılan mallarımızın yürekleri· 
llıizde uyandırdıiı sevinci ~iz
leyemeyiz. 

Yalnız tbüm mahsulümüz 
~~r kaç yıldanberi üzüntülü 
ır durumda saplanıp kaldı. 

~ele bu yıl karşılaşbğımız zor
uklar ve korkular hepsinin 
üstündedir. Bu mevzu etrafında 
birçok, gürültüler heyecanlı 
toplantılar yapıldı. Yarının ne 
olacağını kestirememenin en· 
dişesi hali yüreklerimize kor· 
ku salıyor. Açık söylemiye mec
buruz ki bu endişenin bir de eşi 
vardır: O da incir piyasasının 

".~sıl açılacağı ve ne yolda yü
ru.Yeceği keyfiyetidir. Üzüm 
alıvrelerioin kaça ve n~sıl sa-
tıldığını bildiğimiz için düşün
C.Clerinıizi ortaya atabildik. incir 
alivreleri ise bu yıl derin bir 
~essizlik içinde yapıldı. Satış
arın iyi mi? Kötü mü? Ol
duğunu bilmiyoruz. 

Piyasanın yarın ne şekilde 
açıfacaiı hakkında ortada biç 
bir duyum yoktur. Bu akşam 
Ytni mahsul getirildikten ve 
Yarın İfe başlandıktan sonra 
durum kendisini göstere
cektir. Bununla beraber bu
günden ileri sürebileceğimiz 
~azı düşüncelerimiz vardır. 

11tırlıyoruz ki geçen sene 
Başb k 1 •... a an general ismet nonu 
~eınteketin bu değerli ürünü 
uzerine uğurlu elini koymuş ve 
inhisarlar idaresi hurdaları bi
çilen fiatla sabn almıştı. Ge
Çen yıl hurdalarını satabilen, 
~00Peratif ortağı bulunabilen 
uretnıenler piyasayı zorlama
ltıışlardı. 

b Mahsulün aşagı kaliteleri 
• 0ttıadan çekilmiş olduğundan 
ıy· . 1 ıncirler de daha fazla suku-
ta nıaruz kalmaktan kurtarıla· 
bilmişti. 

Eğer bu üç sebep olmasaydı 
'lluhakkak satışlar daha düş· 
k" Un fiatlarla yapılacaktı . 
. Bu yil için henüz ortalıkta 

bır hazırlık görmüyoruz.inhisar· 
lar idaresi hurdaları satın alma
ia hemen başlamahdırki piyasa 
Yine 7.orlanmaktan kurtarılabil-

nla~ mı 1 
Konferans ilk adımda durakladı Bakanlar 

___ it-............. __ 

I.ngiliz ve Italya gazetelerinin şiddetli 
atışmaları devam etmektedir 

Yarın lstaubulda top
lantılarına başılyor 
Dış Bakanımız lnglllz 

sefirini kabul , iti 

Paris 17 (Ö.R)- Üçler kon
feransı bugün çok sakin geç
miştir. B.Aloisinin Romadan ilk 
temasların neticeleri hakkında 
Romadan talimat beklediği sa· 
nılmaktadır. 

Londra 17 (Ö.R) - Pariste 
başİıyan ilk konuşmalardan 
bahseden Deyli Telgraf gnzc-

Cevabı bek/t'lll'll Bay lyf 11ssoli11i 
tesi diyoar ki: 

Dün ltalya açıkça anlamış
br ki Fransa ltalya - Habeş 
anlaımazlığının barış sever 

Habe~ geritlerilulm btri 
bir yolla halli noktasın - rini Habeş toprakları üzerin-
da tamamen lngiltere tezlerini deki isteklerini bütün acuna 
arkalamaktadır. ltalyanlar H:l- her vesile ile izhar eylemiş-
beşistana karşı olan şikayetle- )erdir. Yalnız bunları resmi bir 

Arnavutlukta kanlı ihtilil 
Kral Zogoya 

General 
ahlan kurşulılardan 
Chiraldi öldü 

' 1 
1 

l 
1 

1 
1 

tekilde söylemekten kaçınmıı
Jardır. Artık ltalyanların istek
lerinin ne olduğunu açık.;a ve 
resmi bir şekilde söylemek za
mnı.ı gelmiştir. Paris koeferan
sı kendilerine bu fırsatı ve-
riyor. Eğer doğru ise İtal-
ya doğu Afrikadaki müs-
temlekelerine ve bunlara ilave 

lJ ay Ed m 
edilecek topraklara komşu olan 
süel bir devletten korkuyor
muş. Böyle bir korku mevcud 
ise ln~ltere ltalyantn emniye· 
tin! taahhüd etmeğe hazırdır. 
Londra hükümeti ltalyanın ge
nişlemek ihtiyaçlarını daima 
münakaşa etmeğe hazırdır. 

ltalya'nın Habeş toprak -
larında nüfuz bölgelerini 
ıenişletmek yolJarını, imkanla· 
rını aramaktan lngiltere hiçbir 
zaman kaçınmamıştır. Yalnız 

lngiliz tezinde değişmiyecek 
bir nokta varsa o da harpsız 
barış yoluyla bir anlaşmaya 

- Somc 6 11cı salıiıede -

lstanbul, 17 (Ö:ıel) - Kül
tür bakanı bay Saffet Ankan 
ile Sağlık Sosyal yardım ba
kanı bu sabah şehrimize gel-
mişlerdir. Diğer Ankarada olan 
Bakanların da yann {bugün] 
gelmeleri bekleniyor, Bakanlar 
kurulu kararlaştırılan önemli 
-oplantılarına Pazartesi günü 
başlıyacaklardır. 

Istanbul, 17 (Özel) - Dış 
bakanı bay Tevfik Rüştü Araa 
bugün (dün) Parapalas otelin
de Ingiliz sefirini kabul ede
rek uzun müddet görüşmüştür. 

Başbakan şerefine gar
denparti hazırlanıyor 

Madalyaların örnekleri tetkik ediliyor 
Şarbay ve panayır komitesi 

başkanı Dr. Bay Behçet Uz 
dün de panayır yerinde uzun 
müddet kalarak açılması çok 
yaklaşmış olan panayır işlerile 
yakından alakadar olmuştur. 

Panayırda busene inşa edUen 
asfalt yolların hepsi yarın akşa
ma kadar bitmiş olacaktır. Bir 
çok ekspozanlar pavyonlarında 
teşhir edecekleri malları tas
nife başlamışlardır. 

Panayırın muhtelif yerlerine 
konulmuş ve evvelki akşam 
tecrübesi yapılmış olan hopar-

1 
lörlerle her akşam panayır 

ziyaaetçilerine Anadolu Ajan
sının bazı haberleri okunacağı 
gibi hava kurumu hakkında 
söylevler de verilecektir. 

Ekspozanlara verilmesi te
karrür eden madalyaların nü
muneleri lstanbuldan celbedil
miştir. Bunlar ko.nitece tetkik 
edildikten sonra icabı kadar 
sipariş verilecektir. Ayrıca ıs

marlanmış olan ve yarım lira 
mukabilinde satılacak arsıulu• 
sal beşinci lzmir panayırı ro-

- .sonu .f iiucil "ayfrııla • -
Paylaşacaklar mı? Uyuşacaklar mı? 

Uluslar sosyE lesinden bir celse 
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Tarih, cesareti kınlm"iŞ 
Milletler hakkında 

Merhametsizdir .. -.. 
Ferdi lıayatfa bile muvaff akiyetin. 

şartlarından biri de cesarrltir. Mil
lelleritı lıayatında ise cesaret, rok 
biiyük bir mevki işgal eder. 

Tarih, cesareti kırılmış milletlu 
hakkında lıakikaten merlıametsizdir. 

O illan yerden yere atar, srf alete sü
rükler. 

Bugünkü malı/Wm milletleri11 lıali 
• bunull en büyük delili deği/midir ? 
Zavallılar, emperyalist devletlerin 
idaresi altında in/emiyorlar, hatta 
bir rok yerlerde lıayva!ldan aşağı tu
tulmıyorlarmı ? 

Ve eğer, genel harpten mağlup 

rıkan Türk milldi, cesaretle müca
delesini yenil.ememiş olsaydı, şimdi ııe 
halde bulunacaktık ? Bugün bizim 
yerimizde )'eller esmiyecek miydi ? 

Hani o Avrupaya bugünkü me· 
deniyetin r.saslanm götüren, Avrupa 
zulmet ve vahşet irinde yaşarken dev
ri11in e11 büyük medeniyetine erişen 

Endülüs ve Endülüslüler ? 
Onlar, Septe bogazını geçtikten 

sollTa rüc'at inıMnlannı mahvetmek 
maksadile bütün deniz vasıtalanm 

yakan ve bir avuç insanla o kos 
koca ülkeyi zabdeden " Tarık ,, ile 
arkadaşlamım cesaretinden bin bir 
sebeple malmım kaldıkları için yok 
oldular. 

Tarih, cesareti kmlmış milletler 
hakkmda işle bıı kadar merhamet
sizdir. 

Cesaret... Fakat buda tereddi et
memiş, sedyesi sağlam ve münev~·er 
milletlerin kllndır. 

MazUlm 
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Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Sat.şiar 
~ 

Dün üzüm piyasası hararetli 
geçmiştir. Yalnız öğleden ev el 
borsada satılan Uzüm miktarı 

bln çuvalı bulmuştu. Bunların 
ooğu iyi cins 9, 10 ve 11 nu
mara üzümlerdir. 

Dün sahlan iyi cins üzümle
rin fiatlarında evelki güne gö
re 20 para kadar hır yüksek
lik bissolunmuıtur. 

7 ve 8 numara ilzümler eski 
fiatını mu hafa etmektedir. 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
422 Ş Riza Halef 6 50 11 75 
307 Vitel 6 25 10 50 
219 M J Taranto 6 11 

· 138 J Taranto M 7 9 50 
106 j Kohen 6 10 

94 Jiro ve Şü. 5 50 S 50 
93 Y 1 Talit 7 11 
85 H Alyoti 8 10 50 
56 F Solari 10 12 50 
19 S Gomel 6 25 8 25 
16 D Arditi 9 50 10 
16 K A Kazım 8 50 8 50 
1 O Şınlak Z bira. 9 11 50 
8 F Z Abdullah 9 25 9 25 
4 M Alberti 10 10 
2 Manisa B koo 7 25 7 25 

1595 Yekün 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı 
50 Buğday 

200 ton" 

Fiat 
4 12 5 37 

7 Kumdan 6 50 
200 K Palamut 330 

6 50 
330 

Para Piyasası 
17-8-1935 

Alıı Sabş 
Mark 50 12 50 6'2 
İsterlin 618 50 623 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 45 79 75 
Belga 21 12 21 55 
İtalyan lireti 10 25 10 35 
İsviçre Fran. 40 87 41 12 
Florin 84 60 85 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. ilini 23 50 24 

Bulunan eşya 

Çanakkalede vapur iskele· 
sinde bir çuval içinde iki ha· 
kır tepsi ile bir kazan ve da
ha bazı eşya bulunmuştur. 

Bunların sahiplerinin İzmir
de olu olmadığı sorulmuştur. 

.. 

ŞEHİR HABERLERİ 
•• •• uzum Ilbayımız Şaraplık yaş Otomobil 

Panayı; ~;.ldıktan Mübayaatıyarın başlıyorj Dört yaşında bir 
sonra gidecektir I h. I .d · ~ d. Çocuğu ezdi 

B
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atanan ilbay General Kazım ! Şaraplık yaş çekirdeksiz şehrimize gelmiş ve işe başla- desinde bir otomobil kazası 
Diriğin Trakyaya panayırın açı- üzüm mübayaası için inhisarlar mış bulunmaktadır. Şaraplık çe- olmuştur. Şoför Menemenli 
!ışından sonra gideceği haber genel :direktörlüğünden şehri- kirdeksiz üzümlerin kilosu 2,5 Hüseyin oğlu Şerif Alinin ida-
alınmışhr. İlbay Fazlı Güleçte miz baş direktörlüğüne emir ve 2,75 kuruş arasında ola- re ettiği taksi otomobili İkiçeş-
önümüzdeki hafta içinde şehri- gelmiştır. Baş direktörlük mü- caktır. Ürünler bu yıl geçen melikten Başdurağa doğru 
mize yeni ödevine başlıyacaktır. bayaat için icap eden hazırlık- yıllardan nisbeten daha iyidir. İnerken Çivici hamamı önün-

Pamuk 
İlk mahsul pi) a

saya getirildi 
Menemen havalisinde yetiş

tirilmiş olan pamuk mahsulün
den 6 kilo yeni mahsul dün 
Borsaya getirilmiştir. 

Pamuklar Menemenden Ay
vaz oğlu Cemil ve şeriki tecim 
evine gönderilmiştir.Dün satışa 
çıkanlmak istenmiş ise de ge-
len mahsul 6 kilo olduğundan 
ve borsa teamüllerine göre ge
reken miktan bulmadığından 
muameleye konamamışbr. Pa
zartesi veya Salı günü daha 
bir miktar pamuk geldiği tak· 
dirde pamuk piyasası açılacak 
ve satışa çıkarılacaktır. . 

incir 
Piyasa yarın sabah 

Açılacaktır 
incir piyasası yarın saat 11 

de açılacakbr. incir bölgelerin· 
den özel bir marşandiz trenile 
bugün önemli mikdarda incir 
relecek ve yarın sabah -Alsan
caktan arabalarla incir satıcı
lannın mağazalarına taşına· 
cakhr. 

Sabahlayin alıcı ve satıcılar 
Borsada toplanarak Türkofis 
direktörü, borsa reis ve komi-
serinin huzurunda ilk fiati tes
bit edeceklerdir. Bu münase· 
betle borsa binası bayrakları· 
mızla süslenecek ve aynı za
manda da hanlarda incir işlen· 
meğe baılanacaktır. 

Anason 
Bütün rekolte satıldı 
Çeşme anasonlarının müba

yaasına inhisarlar idaresince 
devam edilmektedir. Gelecek 
hafta içinde bütün rekolte sa
bo alınmıı olacaktır. 

Şimdiye kadar satın alınan 
anason miktarı elli bin kiloya 
yaklaşmıştır. Zaten rekolte ıle 
elli altmış bin kilo miktarında 
tahmin edilmekte idi. 

9 Eylül 
Kurtulu~ bayramı 
hazırlıkları başlıyor 
9 Eylul kurtu!uş bayramı 

töreni için hazırlanacak proğ-

ramı tespit etmek üzere mem
leketin tanınmış bir çok sima
lari parti başkanı bay Avni 
Doğan tarafından bir top-
lantıya çağırıldığı haber alın
mıştır. 

Dedebaşı cinayeti 
Şahit yeniden dinlenecek 

Karşıyakanın Dedebaşı ya
kınında bir bağda Ispartalı 
Ahmedi yaralayarak öldürmekle 
suçlu Rizeli İhsanın duruşma
sına dün ağırceza hak yerinde 
devam edilmiştir. 

Karşıyakada Soğukkuyuda 
oturan şahit Yusufun vaktile 
hak yeri kurulunca ifadesi alı
nırken maktul Ahmedin taban
ca taşıyıp taşımadığı kendisine 
sorulmamıştı. Bu noksanın da 
sorulması için duruşmanın de
vamı başka bir güne bırakıl
mıştır. 

ları yaptığı için yarın mübayaa Bunun için iyi ürünlere 2175 de boyacı Salahaddinin oğlu 
memurları Bornova'-·a giderek k k k 1 1 d 2 S dört yaşında Necmiyi ezmiştir. 

ı uruş, arışı o an ara a , 
Bornova dolayında şaraplık çe· d b" ·ı k · M' Çoçuk, otomobilin tekerlek-

kuruş eğer ıçı ece tır. ıs- leri altından bir müddet sürük-
kirdeksiz üzüm satın almağa ket üzümlerin fiatları bundan 
başhyacaklardır. daha yüksektir. 

Satın alınacak üzümler doğ-
ruca Alsancakta inhisarların 
şarap fabrikasına götürülecek 
ve şarap imaline başlanacaktır. 

İnhisarlar idaresinin şarap 
mütahassısı da bu maksatla 

Fakat misket üzumlerin mü-
bayaasına bir müddet sonra 

başlanacakttr. siyah üzümlerin 
mübayaası için de henüz emır 

gelmemiştir. 

öGRETMENLER 
Dün akşam Basmanede karşılandılar 

lstanbul öğretmenlerinden 30 
bayan ile otuz baydan mürek
kep altmış kişilik bir öğretmen 
kafilesi dün Istanbuldan Ban
dırma trenile şehrimize gel
miştir . 
Öğretmenler Basmane dura

ğında lzmir öğretmenleri kar
şılamışlar ve konuklar doğruca 
Erkek öğretmen okuluna gö
türülmüşlerdir. 

Konuklar bugün Cumhuriyet 

1 
alanında Atatürkün heykeline 
büyük bir çelenk koyacaklar, 
Bornovadaki Tarım okulunu, 
başerat enstitüsünü ziyaret ede
cekler ve ondan sonra serbest 
kalacaklardır. 

Konuklar üç günde Izmirdeki 
tetkiklerini bitirip aynı yol il~ 

lstanbula döneceklerdir. 
Yarın akşam üzeri konuklara 

Halkevi tarafından bir don
durma ziyafeti verilecektir. 

Sayım işinde herkes 
Verilen ödevi alacak 

Kabul etmiyenler 
Genel nüfus hakkında Baş

bakanlıktan ilbaylığa bir bil
dirim gelmiştir. Bunda genel 
nüfus sayımı hazırlıklarının 

sayım mıntakaları teşkili ve 
sayım memurlaı ının tayini saf
hasına yaklaşmış olJuğu, an
cak bu hazırlıkları yapan bazı 

yerlerdeki dairelerce kendi 
memurlarının bu işde çalışma
larına itiraz edildiği ~örüldüğü 
bildirilmektedir. 

Sayım kanunu okur yazar 
herkes sayım işlerinde göste
rilecek ödevi yapmağa mec
bur tutmuş ve bundan istisna 
edilecekler de bakanlar kuru
lu karariyle tesbit edilmiştir. 

Memleketin birçok yerlerin
de sayımın sıhhat ve muvaf
fakiyetle Başarılması devlet ve 
mahalli idarelere mensup me
murların bu işte çalıştırılmala

nna mütevekkıf olduğu bil
dirilm · ştir. 

Bu sebeple bakanlar kurulu 
kararile istisna edilen zümreler 
dışındaki bütün memurların 

ilbay, ilçebay ye kamunbaylar 
(nahiye direktörü) tarafından 

gösterilecek sayım ödevlerini 

ceza görecekler 
hemen kabul etmelerini ve 
amirlerinin de bu tayinlere 
itiraz eylememeleri, aksi tak
dirde sayım işinde tek
lif olunan ödevi kabul et-
miyen memurlarla kabul et
melerine engel olacak amirle-
rin sayım kanununa göre 10 
ila 50 lira para cezası ile 
cezalandınlacaklarının kesin 
olarak bildirilmesi ve böylece 
ceza görecek memurlann adla
nnın başbakanlıia yazılması 
emredilmiştir. 
Sayıma karşı halkta ilgi ve 

dikkat uyandırmak maksadile 
kartonsuz büyük dıvar 

afişlerinden başka üç çeşid 
kartonlu küçük afiş tertib edil-
miş ve bunlar da İlbaylığa gel
miştir. İlçelerle kamunlara mü· 
nasib miktan gönderilerek 
dıvarlara ve genel yerlere as· 
tırılacaktır. .. -

Salı günü 
Kayıd muam•lesl 

bafllyacak 
Kültür Bakanlığından ıelen 

bir bildirikte ıehrimizdeki lise· 
lerle orta mekteblere talebe 
namzedi yazılmasına önümüz-
deki salı sabahı batlanacağı 
bildirilmiştir. 

Panayıra yalnız iştirak yetmez 
il 

lenmiş ve yüzünden, başından 

ve vücudunun birçok yerlerinden 
muhtelif yaralar almıştır. Oto
mobilin frenleri de pek sağlam 
deyildi. Ağır yaralı olan çocuk 
hemen hastaneye kaldırılmış 
ise de orada az sonra ölmüştür. 

Şoför tutulmuştur. Tahkikata 
genel savmanlık tarafından 
devam ediliyor. 

...... ııuıı 

ANKARA 
Hukuk mektebinden 

Mezun olanlar 
Ankara türe fakültesinin 935 

birinci devre smaçları bitmiş ve 
kazananların Jistesi dün bildiril-

miştir. 150 mevcudu olan sınıf

tan 67 kişi mezun olmuş, öte
kiler Teşrinievelde yapılacak 

ikmal smaçlarına kalmıştır. Ye
ni mezunlar derece sırasile 
şunlardır: 

Birinci: Ahmed Hamdi (Mer
sin saylavı), ikinci: Fahrettin, 
Üçüncü: Mehmed Hilmi. 

Pek iyi: Ümid, Ata, Muhlis, 

Selim, Yaşar, Tevfik, Şükrü, 

Ali Kemal, Cemal Melahat, 

Mahir Faruk, Semiha, Mustafa, 
Sadeddin, Akif, Ihsan. 

İyi: Gazanfer, Halim, Ibra
him, Kemal, Mehmed Hulüsi, 

Şaban, izzet, Süleyman, Ah· 
med Mazhar, Mehmed, Mahir, 

Mukaddes, Hüseyin, lbrahim 
Etem, Ahmed, Eşref, Hayati, 

Vehbi, Sakib, Hasan Fehmi, 
Osman Celal, Ahmed Hilmi, 

Ali Fuad, Yusuf Ziya, Nebil 

Sadi, Ali Nihad, Musa Kizım, 
Taceddin Celal, Ihsan. 

Orta: Kamil, Mehmed T ev

fik, Süveyda, Kadri, Ali Şefik, 

Ahmed Hikmet, Ahmed Ham· 

di, Osman Nuri, Saffet, Mu-
ammer. 

ıı ı • ı ı ı r 

Olur şey değil 
iki namus hırsızının cüreti 

1 Pavyonunuzu tanıtınız 

Mısırlı caddesinde çok garip 
ve iarip olduğu kadar da tik
sindirici bir hidise olmuştur. 
Mısırlı caddesi üzerinde oturan 
bayan Nimet evinde işişile gü
cüle uğraıırken ani bir hilcu
me maruz kalmıştır. Her na
sılsa evin kapısı açık kalmış 
olacak ki iki adam eve girerek 
kapıyı kapatmışlar ve birinin 
elinde tabanca, diğerinin elinde 
ustura olduğu halde kadınm 
üzerine çullanmışlardır. Silah
tan korkan kadın sesini çıka
ramamış, bu iki namus hırsızı 
kollarını sallaya sallaya evden 
çıkıp gitmiştir. Müteakiben za· 
bıtaya müracaat eden bayan 
Nimet başından geçenleri an
latarak şikayet etmiş bu iki 
adamın eşkalini anlatmışhr. 
Zabıta yaptığı araştırmalar 
üzerine eşkale uyan Ali oğlu 
Hasan ile Mehmed oğlu Şakiri 
tevkif eylemiştir. 

1 Propaganda ve reklam en 
1 Büyük muvaffakıyet yoludur 
' Emeklerinizin boşa gitmemesi için 

Reklamlarınızı en çok okunan 

Yeni Asır' a veriniz .. Hasanın üzerinde bir de ustra 
bulunduğundan hadiseyi bun
ların yaptıiı a 

Zabıta Haberleri: 
Otomobilden atlarkefl 

Yaralandı 

İzmirden oto~obille Kar~ 
yakaya giden lzmirli CelP" 
oğlu Celal Karşıyakada oto» 
mobil durmadan atlamış ve J'/J~ 
vazenesini kaybederek yet' 
düşmüştür. Celal başından y•· 
ralamıştır. 

lnclraHı yolunda . 
Evvelki gece İzmirden l,.cit' 

altına özel bir otomobille saf' 
hoş halde giden bazı gençleri' 
kadınlar bir kaza geçirınitlf 
dir. Otomobil devriımİş ise e 
yaralanan olmamıştır. 

KUçUk olmu,ıarl 
LJ·-Yusufdedde caddesinde ~ı.a. 

san oğlu Bahri ile Hasan OJ ... 

tornacı Ali arasında ka• .. 
çıkmıs, Ali Rahmiyi taşla "': 
şından yaraladığından yak' 
)anmıştır. 

Kabadayılar !I 
Sahil Park gazinosuna ~ 

hoş olarak giden Tabak ; 
med, arkadaşı Hasan ve M • 
mud gazinoda bağırıp ça~ 
rak halkın rahatini bo~ st 
ve Ahmed, gazino sabıbı 
leymana yumrukla vurınuıt;· 

El şakası iyi değlld 
1
,. 

Çorakkapıda Erzuruınlu of' 
hir oğlu Celal ve Yusuf lıe' 
Sabri birbirileri ile şakalaşır bitİ' 
kavgaya başlamışlar ve bir Of' 
ni tokat ve yumrukla dövlll 

lerdir. rfİ 
Celal, sustalı çakı ile Sab 

vuracağı sırada tutulınuştut• 

Karı Koca 
Mahalleyi ayağa 

Kaldırdllar 51 Karantinada Emin oğlu d' 
lih ile karısı Kira arası:_, 
geçimsizlik yüzünden k~ 
çıkmış, gece yarısında~ 5 _,,.. 

bağırıp çağırmak suretıyl~ d' 
halleyi rahatsız ettikler•;ı,-. 
haklarında tahkikata b• 
mışhr. 1 
Çaldı fakat yakala~ 

Giritli Hüseyin oğlu ~ ,
Güzelyalıda bahçıvan Sah (" 
kağında oturan Alinin e tıi' 
girmiş ve çaldığı eşyaY1 r,I 
bohça içine koyarak ka1• etf' 
sırada görülmüştür. Ceın8 df1 
dolu bohçayı atarak .. ort•b'f' 
kaybolmak için koşrnaga 
lamış ise de tutulmuştur· 

Yol vermeyin&• -' 
Turan ile Naldöken at• f 

daki yolda sinirli iki ad~~ 
tışmışlardır. lzmirden ~ -~ 
kaya gitmekte olan 1. of. 
otobüsün şoförü IbrabıJIJ b~ 
Hüseyin ile arabacı fAe ..ti 

biiSe F 
oğlu AH arasında oto "'d' 
vermek mes'elesindeP ,pı'. 
çıkmış ve ağıı: kavgası Je bf' 
larken Ali arabasını yer tf111 
lunan şoför HüseyinİP ~ ,r' 
sürerek çiğnemek iste~' P"',,_ 
banın tekerlekleri şofo~, 
maklarını ezmiştir. 

tutulmuştur. •' 
Metresine e•r 

göndeırrnlf c1d" 
Kemerde kajıtbane ~· _,JI 

. e~ 
sinde Emrazı ZübrevıY • f'IP"~ 
nesinde bulunan ınetretl bit~ 
yeye üç gram esrar ve ·f ,1 
çuk gram afyon atan IU' 
Tevfik tutulmuştu. I ,.tJ~ 

Allnln blçaOı • 1 
"lıJ r~ Kemerde Hasan of .,,,. 

bir biçak bulunarak alı 

Mahkôm oı~ıJ~ 
Bir üfürükçü ile tJ' 
Cezaya çarpbrıl~ 

Üfürükçülük ve ıı ,Jj~ 
yapan arap Öıner, 8 

1 
~ 

hakyerinde iki buçuk ;, ~ 
ve kırk bir lira ağır P ~ ~ 

'k" bUÇ ,,,, sına, Tepecikte ı ~ ~ ';, 
larında Basriyi ıd• ı;J""'Q! 
araba ile çiğneyerelc "'" 
sebebiyet veren ara 
man bir yıl hapse "~ 

ınab~ 
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Casuslar vı 

BUYUK HARPTA iNGILIZ - AL. A . 
VE FRANSIZ CASUSLARI 

;aı.rı.n.cJ. ~ısını 
• 

J o e 

•• • 
1 diyo ki: ze e imparatorla 

Miyasoidof Almanyan1ı1 
hakimi tarafından davet 

d ı· 1 ku ret•ı 

Bisikletçileri 
Dö üyorlar 

Denizli, 17 (A.A) - Hal
lcevi tarafından iki bin kilo
metrelik olarak tertip edilen 
bisiklet turu muvaffakıyetle 
devam ctmeldedir. Yapılan 
program tamamiylc tat1Jik edil-

' arp 
edil işt~ • 

ı 
• 

ştır,, laşm 1 a e 
mektedir. lzmirden yola çıkan 
bisikletçilerimiz geceyi Mani
sada geçirecekler ve Alaşe
hire doğru yo1a çıkacaklardır. 
Ayın yirmi sekizınci günü De
nizliye döneceklerdir. 

.. 
ç er konferansı ilk ad mda zorluklar içinde aldı 

Istanbul, 17 (Telefon)- Pa- mediğini kaydcyleyor. Aloiziye Roma ile görüşmek 
riı,ten geç vakıt bildirildiğine ltalya - Habeş mes' elesinden fırsatını vermek olduğu sanıl-

göı"e üçler konferansı daha ilk bahseden Portekiz dışbakam da maktadır. 
günde bir çok zorluklarla kar- Portekizin kendisine aid sö- Paris, 17 (A.A) - Dün 
şılanmıştır. Burıdan konfe- mürgeJer arazisinden hiç bir Alyoiziye yrpılmış olan öner-
ransın çok u~un sürecegı gelerin amaçı uzlaşma mese-

• l B F 
parçasını ayırmamağa ve bun-

anlaşı ıyor. ütün ransız ga- I elesinin tamamiyle kurtar· 
P • k f b h arı muhafazaya karar verdi-

0
0' aZe ·ecı zeteleri .on eranstan a se- mak olmayıp daha ziya-

"h · ti b' ğini söylemiştir. d • • 1 •• i •• derle en ço t ı tıya ı ır e ilerideki görüşler için 
S Uf ~ lisan kullanıyorlar. Yalnız Övr Paris, 17 (A.A) - Üç dev- müspet bir zemin hazırlamak· 

Paris, 17 ( Ö.R ) - Geçen- gazetesı yazdığı bir yazısında Jet konferansı öğleden sonra tnn ibaret bulunduğu saml-
lerde eşkiyalar tarafından da:a ş"mdiye kadar cereyan eden toplanacaktır. Sabahleyin top- maktadır. Mussolinin metaliba· 
kaldırılan İngiliz gatetecisi Loyt hadiseleri gözden geçirerek Jantı ve görüşme olmamışbr. tmm mahiyet ve şumulünün 
Corcun eski katibi Consu şa- harbm hiç bir zaman bu kadar Görüşmelerin birdenbire bu sarahatle bildireceği ümid 
kiler öldürmüşlerdir. yakın bir ihtimal dahiline gir- suretle kesilmesinden gaye olunmaktadır. 
··········"·· ·······~ ···························································································································································· • • • • e z ı ı cı-

• 
ı akala 

~~~~---+~c.+...----~~~-

Istanbul, 17 (Telefon) - tir. Bugün 100 metre, 200 metre 
Türkiye Denizcilik Federasyo- sürat ve 1~00 metr~ muka.~e-
nu tarafından tertip edilen met yarışları ıle Turk 
1936 Yüzme şampiyonluğu bayrağı müsabakaları yapıldı. 
müsabakaları bugün Modada Müsabakalarda İstanbul birinci 
yapı!~mştır. . . • geldi. Kocaeli 39 İzmir, Ban· 

Musabakalar.1 lzmır, Kocaıh, dırma on sekiz ve Çukurova 
Çukurova, Samsun, Trabzon, 12 puvan kazandılar. Müsaba-
Bandırma, lstanbul mıntaka- katara yarın (bugün) devam 
ları yüzücüleri iştirak eylemiş- edilecektir. 

Ha sane erden kaçanlar . 
Dokuz komünistten başka 72 defa 

Mahkum azılı hırsız da kaçtı 
Istanbul, 17 (Telefon) -Sof

yadan bildiriliyor: Bulgarıs
tanda hapishanelerdn kaçma
vakaları çoğalmıştır. Filibe 
ceza evinden kaçan dokuz 
komünistten başka, Rusçuk 
hapishanesinden de 72 defa 
mahkü ı ıı olan lvenof adındaki 

rızılı şerir de kaçmağa muvaf
fak olmuştur. 

Hırsız lvenof yıkanmak için 
hamama girmişve sabunla, 
bağlı bulunduğu zencirlerden 
kendisini kurtnrmış ve bir yo
lunu bularak sıvışı..;ıştır. Filibe 
hapshane müdürli azledilmiştir. 

Sovyet Rusya a 
Anadolu Ajansı genel direktörü 

Şeref ine bir şölen verildi 
Moskova, 17 (A.A) - Boks Sosyetesi Anadolu Ajansı genel 

direktörü Muvaffak Menemenli onuruna bir şölen vermiştir. 
Şölende Türkiye büyük elçisi bay Zekai Apaydın, elçilik ileri 
gelenleri, Tns Ajansı direktörü Doletzki, gazete muharriri, 
dış komiserliği ileri gelenleri ve diğer zevat hazır bulunmuşlardır. 

• 
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navutlukta lhtililciler 
Berat Şehrini ellerine aldılar 

İstanbul, 17 (Telefon) - Paristen zerilen haberlere göre Ar
navutlukta ihtilalciler Berat şehrini ele geçirmişlerdir. Atinadan 

gelen haberlerde ise bir hayli kan döküldükten sonra isyanın 
bastırıldığı ne şimdiye kadar ölenlerin yetmişi bulduğu bildiri
liyor. 

70 Japoıi • • gem ısı 
-·-·-·· iki ay sürecek manevralara çıktı 

lstnnbul, 17 (Telefon) - Harp gemisinden mürekkep bir Ja
pon filosu iki ay sürecek manevralar yapmak üzere açık deniz
lere açılmıştır. 

Atina Efzun Alayı 
~~~----------...------~~-

Deposunda yanan fişenk ve üniforma 
lstanbul, 17 (A.A) - Atina'da Yunan Efzun alayı kışlasında 

çıkan yangının zararları oldukça mühimdir. Atina Ehun tabu
runun mühimmat deposunda onbin fişenkle beraber Efzunlarn 
özel üniformaları da yanmıştır. 

Yunanistan' da ee 

ejI ı 

M. Çaldaris genel oydan vazgeçmek 
için saylavlara teklif yaptıracakmış 

lstanbul, 17 ( Telefon ) Almanyada bulunmakta o an Yunan 
Başbakanı bay Çaldaris eyhil iptidasına doğru Atinaya döne· 

Ordu' da 
cektir. Atinadan şimdi telefonla bildirildiğine göre, Başbakan 

J A t rejim meselesi hakkında re'yiammı geri bırakmak için ısrar ey-
VUS Ur ya ıemekte ve ~arlementoya meb'usıarm böyle bir teklifte buıun-

Sı>orcu lar Ilize'ye o·it S ] Al malarını temıne çalışmaktadır. 
c ö • porcu arını mau- , 

tiler - Fındık işl~r_i yaya gönderıniyor 
Ordu, 17 ( A.A ) - İhmız v· 17 (AA) A b ORTAKÇI il 1 Yıldızspor takımı bir maç yap- ka ıyan: . -•. t hs aş- JCa arı 

mak üzere Rize halkevi takımı b n yaAr ımcısı prens s ar em-
cağırışı üzerine Rizeyc gitmiş- erg vusturyalı sporcuların Nazilli - Denizli arasında Bürhaniye istasyonundan gidilen 

Almanya ile yapılacak yarış- romatizma ve taallukatı ve emrazı nisaiyede böbrek, mide, 
tir Ordu, 17 (A.A) _ Yeni fın- malara girmelerini yasak et- kum, safra taşları ve bağırsak iltihabatı gibi müzmin ve 
dık ürüni.i üzerinde büyük ça- miştir. Bunun Rebebi Beabac- müz'iç hastalıklarda pek mühim ve kat'i tesir ve devası 
Jışmalar vardır. Havaların iyi her gazetesinin Avusturya hü- bulunduğu pek çok doktorların mahfuz tahlil raporlarile 
gitmesi dolayısile harmanda kümetine karşı yaptığı hücum- sabit ve ünlü Ege mmtakasmm bu itibarla en kıymetli 
bulunun fındıklar fabrikalara lardır. ılıcası kabul edilen (Ortaf<çı ıhca~ı) tarafımızdan icar 

. gönderılmeğe başlanmıştır. ye ihya edilerek işletmiye açılmış ve müşterilerinin yatak, 
e • • • • • .. • . e yemek içmek ve esbabı istirabatlan temin ve fiatlarda sabık 

ont Be en ~ senelere nazaran tcnzilcn tesbit olunarak muhterem müşte-
Ottonun murahhası değil .800.000 kişi ri'lderinin 1rağbetine arzetmiş olduğunu, ista yondan ılıcaya 

gı ip ge me otomobil iicreti yalnız seksen kuru.., ve dört 
Londra, 17 (A.A) - Buda- A k } 

Çı ta a 1 günü geçen misafirliklerinde yevmiye oda ve banyo ücreti 
peşteden buraya gelen kont ı O 
Betlen, kendisinin Arşidük Ot- Pnris, 17 •Ö.R) - Pekinden o an 5 kuruştan, dört günden sonrnki hcs plnrındnn yüzde 

, ' yirmi tenzilat ynpılncnğı muhterem halkın n uztnriplcrine 
tonun murahhası oldug~ una da"r "elen 1 abc le c ö S h' o ı r r g re nrı ne ır tcbdılhava ihtiyuçhlnrına Htin oJunur. 
dolaşan yayıntıları yalanla- taşmış bir milyon 800 bin kişi (1060) 
mıştı r nç ı kt a kalmıştır. rr.:-c..---:;----r:ıııı:::--ı"",,..... .. r.~-.,,._':'""""'~-~~-~~....,...,...,.._......,. ___ ..,.......,,..--.,....,,.ı.:.;.11 

Aııl ara{ a Ornıan çiltliğind r:ı. öz 1.,iirk sernıay siJ ~ kurulan 
l\fil i :lira Fabrikasının pek ) ıyıııetli ıııalı uliidiir. 



Aydın o§lu Bay Mehmed ile Prenses Soflya arasında bir macera 

Birgiyi nasıl aldık 
ölümle biten sevginin kuvveti 

t WW•Mi Mw' 

::Eıak:l.ki "ta::ribi. roma n. -a- -Ya :z:a.n ; '.I? e :rv-t.::n. JB;;:.e ma1 
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Sakın ateş edeyim deme, telafisi nümkin olmıyan bir 
felakete uğrarız. Koş sen muhafızlara haber ver .. 

Prenses Sofiya Viyoletle be
raberAydınoğluna gönderilecek 
mektubu yazdılar. Bu mektup 
çok samimi bir kalbin bütün 
tehassüslerini ihtiva ediyordu. 
Prenses kaç dafa, bütün ıztıra
bına rağmen büyük bir mevki ve 
asaletin verdiği gurur ile bu 
~ektubu göndermekten vazgeç
mek istemiş ve Viyolete demiş
ti k: 

- Viyoletl. Güzel abla!.. 
Benim bu giyabi rabıtama 

prens Mehmet gülecek ve pi
litonik aşkıma iltifat etmiye
cektir. Her halde bu kadın 
isterik bir hastadır. Hayali se
ven ve ona tapan bir kadın
dır diyecek ve Roberi başın
dan savacaktır. 

Viyelet - Melek prense!im; 
bize inanınız. Aydan oğlu bu 
temiz ve ilihi a kı minnet ve 
şükranla karşıhyacaktır. Can 
yakıcı güzelliklerinizi bütün bu 
illerdeki uluslar biliyor. Bu ilti
fatınızı prens Mehınet nimet 
sayacakbr. 

Prenses Sofiye - Büyük bir 
heyecan içindeyim, düşünmek 
kabiliyetini kaybettim Viyolet 
yalnız ruhumda bir alev var. 

Viyolet - Müsterih olunuz 
güzel yavrum, herşey halledi
lecek ve Aydın oğlu siıe bü
tün kalbile bağhınacaktır. Faz
la heyecan ve ı tırap sizi eri
tiyor. Ela gözlerinizdeki üzücü 
düşünce bizi de harap ediyor. 
Rober muhakkak muvaffak 
olacak ve prens Bay Meh
met Bizansın venüsüne tapa
caktır. 

Bütün bu düşünceleri hıra· 
kalım da mektubumuzu yaza
lım. SaatJarca uğraştıktan son
ra aşağıdaki mektubu yazdılar: 

" Çok aziz ve kahraman 
prens .. 

Hiç beklenilmiyen bu garip 
hadise karşısında bilmem ne 
düşüneceksiniz ? ve hakkımda 
belki de bakh olarak yanlıı 

bir hüküm ve karar verecek
siniz. Hemen söyliyeyim ki bu 
karar ve hükmünüzün bence 
bir kıymet ve ehemmiyeti yok
tur. Zira tanrının mahkum et
tiği bir kalp artık insanların 
katı hükümlerinden korkmaz 
ve onlara bir anlam ve değer 
vermez. Düşüne!>ilirsiniz ki; be
ni biç görmiyen prenses bu 
hayali aşkı nereden buldu ve 
çıkardı? 

Bu muhakemenizde de belki 
yanhşk yoktur. Fakat işte eli
nizde hşıdınız vesika muhay
yel aşkımın kalbimde açbğı 

yarayı anlatmaktadır. Bu hu
susta uzun uzadıya yaunıyaca-

ğım. Kahramanlığınıu, gü-ıelli

ğiniz.i, hele çok iyi kalbinizi 
prens Edmon bana tesadüfen 
anlattı. O gündenbf!ri gönlümü 
tutuşturdunuz. Kalbimde temiz 
ve asil bir aşk ateşi yarattınız. 
Bütün gayretime rağmen bu 
alev beni yakıyor harap ediyor. 

Mücadeleden, hicrandan kal
bim bitkin, ümitsiz bir aşka 
bağlandı . Üm\tsizlik insanların 
cür' etini art tırırmış. İşte ben 
onu yapıyorum. Bu muhayyel 
aşkım meraklı bir romana ben
zedi. Günlerce kalbimi avut
mak, size ait sahifeleri 
okumak ve hatta parçalamak 
için didindim. Aşkın cehennemi 

bütün azmımı kırdı, irademi 
yaktı. Ruhumdaki volkan sön
medi. Her sahifeyi açtıkça, 

giı.li bir elin benliğimi sardığım 
anladım. Bu el bu çelik el si
zin asla çözemediğim elinizdi. 
Gözleriniz geceler kadar siyah
mış prens; işte bu gözler ru
huma hayalin fevkinde bir sev
gi sundu. Ben, bu kara gözle
rin ateşini kitaplarda okumuş, 
ve zaten bu geceye gönül ver
miştim. 

Yıllarım hep böyle geçti kah
raman prensim. Bakınız size 
prensim diye hitap ediyorum, 
zira ben geceyi çok seviyorum. 
Ne yapayım ki sizin gözleri
niı. de geceler kadar siyah 
ve yıldızlı imiş. işte elJerim mu
hayyel aş\nn yakıcı cilvelerile 
yorgun ateşli başımı taşıyor ve 
şimdi o siyah gözlerden ruhum 
için bir sağhk nuru umuyorum. 
BeJkj bu gözler senelerdenberi 
sızhyan kalbime bir sUkiin, e7.i
len benliğime hayat, kimsesiz 
ağlıyan ruhuma aşkın kurtancı 
sağlığını verecektir. 

Aziz prens: Ben hakiki bir 
aşkın, her şeyin esası olduğuna 
inananlardanım. Kaynağını bil
mediğimiz bu kudsal kuvvet 
hayatın mayasıdır. Sırlarla dolu 
bu varlığın hakikatı, şiiri de
vamlılığı, geçiciliği ancak bu 
meçhul cazibenin tecellisine 
bağlıdır. Bütün bu ızbrap ve 
matem aleminde ancak sevme
nin bir tadı vardır. Aşkın ate
ıinde bile öldüren, fakat tatlı 

bir zevk ve heyecan ve!ren bir 
sır vardır. 

Kalbim şimdiye kadar ıssız 
çöllerin mazlum öksüilüğünde 
sızladı, inledi. Her gün boş bir 
sahrayı andıran maneviyetimin 
serabında susuzluktan dudak
ları çatlamış bir halde kırık, 
yetim kalbimle semaya tabiate 
Tanrıya yalvardım. Bu yat
sızlık §leminde her gün ufuk
lann mübhem boşluklarından 
hep hicran, huuan n&gmeJeri 
dinledim. Akşamın esmer göl
gesinde intizar hislerile, gece
nin karanlıklarında ruhuma aş
kın rahmetini dilendim. Bütün 
bu varlıkta,muhayyel,esatiri bir 
hayat yaşıyorum. Ah gecelerin 
nihayetsiz uzaklarda titriyen 
yıldızlardan aşksız sızlıyan kal
bime bir eş aradım. Ruhum 
buluşmak imkanı olmayan bu 
güzelliklerin uyuyan maneviye
tinde aşkın şarabile sızar, kal
b~in samimi hicranım kimseye 
açamamaktan doğan bir duy• 
gumun tesiri altında ağlar, ağ
lardım. 

Kahraman muhayyel aşkım; 

senelerim geçti. Ben hala ha
yalimin gayesinn bulama
mıştım. Artık heyecan, hicran 

her.şey sönmüştü. Dayanıklı, 
sabırlı, kayıdsız hayatımın gün
lerini, aylarım, senelerini ge
çiriyorum. Aşkımın bülbülleri 
susmuştu. Gözlerim kapalı, bu 
dikenli yolu takib ederken bir
den ey mubyyel aşkım sen 
önüme çıkbn. Ümidim, aşkım, 
hayatım, herşeyim, saadetim 
oldun. 

Dikknt ediniz Prens, kalbini, 
aşkını, hayatını çok aç.ık söy
liyen bir kadın karşısındasınız. 
Hertürlü düşüncelerin üstünde 
bir kuvvetin esirivim. Bilseniz 

nekadar çılgınca bir askın kuv· 
vetile çarpışıyorum. Ve gale
besini temenni ettim, pençe
leştim. Fakat ne mümkün; ben
liğimde muhayyel varlığın ha· 
irim oldu. Ve ben itiraf ede
yim ki, o hayale tapanlarda
nım. Ruhumun tekamülüne ha
yalin, aşkın yardım etti. Mad
deden nefret ediyorum ve ru
huna tapıyorum. Zira orada 
tabiabn, güzelliğin, Allahm 
varlıgmı bulacağım. Nefsi-
mi tahlil ediyorum. Yalan 
riya, menfaat, ihtaas, hayatın 
binbir Uirlü kirleri karşısında 

ancak aşkın temiz kaynağı ba
na güzelliği, iyiliğin ve hak
kın ahengini ruhuma döküyor. 
Cemiyet hayatımn yalancı, 
iğfal eden bağJarma kar~ı ruft 
bumda cehennemi bir isyan 
var. 
Eğer ruhumun bu hakiki 

itiraffannı, tecellilerini anlaya
mazsanız benim için ölmek ve 
bu dayanılmıyan acıya nihayet 
vermek en doğru bir yol ola
caktır. 

Korkmayınız. Zaten aşk sal
tanatı, bence fecialarla, ma-
temlerle do1udur. 

Prens; size bir aci hakikat 
daha söyliyeyim. Prenses So-

fiya; aşkına sizden merhamet 
şefkat fütüf dilenmiyor. Ancak 

karşılıklı hakiki bir aşk isti
yor. Eğer bu kudret kalbinizde 
yoksa bu mektubuma yalnız 
sükutle mukabele edersiniz 
Size bu ağlıyan bh· kalbin 
hikayesini gel:iren gence ceva-
bım yoktur de rsiniz. 

Bilmekliğiniz lazımdır ki (a~k 
bayat kasesine içinde mayiin 

actlığını gidermek ıiçin sema

dan düşmüş ilahi bir damladır.) 
Bir de siz, bu mayie yalan, iğ-

fal katmayınız. lhtıras yılanını 

kusturmaymız. 
Aksi takdirde Sofiyanın kal-

bi, ruhu,benliği sizin olacaktır 
Ben fani saltanahmı, ikbal ve 
daratımı dinimi hayatımı aşkı
ma fedaya hazırım, 

Prens; sizi kalb min bütün 
hicran ateşile takdis ediyorum. 
Kahraman ve muhayyel aşkım. 

Prenses: Sofiya 
Mektup bittikten sonra Vi-

yolet tekrar tekrar okudu. 
Prensesin ruhunda muhalif 

iki his cereyanı çarpışıyordu. 
Prenses Sofiye - Viyolet 1 

Şimdi de bu kalbini tabassüs-
lerimin cevabım beklemek ce
hennemini yaşıyacağım. Şüphe 
ve tereddüd bir insan kalbi 

için çok yakıcı bir ateştir. 
Rober bu akşam gelecekti de-
ğil mi ? Kalbimde bir kablel-

vuku bir his :var. Ceneral izi
mizi takip ebnektedir. 

Eminim ki, Edmon bizi mu
hafaza etmek için her tnrlü 
tertibatı almışbr. Bu meseleyi 
Robere açalım. O mel'un he
riften herşey umulur ve bek
lenir. 

Roberin villaya girdiğini gör
müş veyahut casuslarile haber 
almış ise muhakkak cnada bir 
fenalık yapar. Sevgilin çok 
uyanık davranmahdır. Değilmi 
cici abla ? 

Viyolet - Evet; çok eyi dü
şündünüz Robere bütün hadi
seyi anlatalım. Tetik bulunması 
lazımdır. 

Bu gece saat dokuzda gele
cektir. Uzun uzadıya görüşürüz. 

- SDnu l'QT -

lngiliz gazeteleri Habeş 
işiyle uğraşıyorlar 

Mektebi er 
- ---~ 

Parasız okuyacak
ların sınaçları 

Ba~ışa giden yanlış yol - Habeş -
Italyan harbın1n pilanları ... 

Kültür Bakanlığına bağlı lise 
ve orta okullarda parasız yatı
lı olarak okumak istiyenlerirı 
seçme smaçları hakkında okul 
ve kültür direktörlüklerine 

9 Ağustos 9~ tarihli Deyli 1 
Meyi gazete!li bu başlık altında 
şu betkeyi yazıyor: 

Günler geçiyor ve dünya he
nüz Habeşistan - ltalya anlaş
mazlığında barışsal bir yatış
ma ya yaklaşmıyor. 

iki tarafın da barba hazır

landığı anlaşılıyor. Uluslar sos
yetesinin arsıması ise Italyanın 
her hangi bir önergeyi kabul 
etmesini imkinsızlaştırmakta
dır. 

Aklı başında olan herkes bi· 
lir ki lngiliz kamoyunun dile
diği ve özlediği şey barıştır. 
Fakat ne yazık ki, lngilterenin 
barışı korumek için tuttuğu yol 
pek yanJıştır. 

Bu metod uzak doğuda Çin 
ve Japonya arasında bir anlaş
mazlık çıktığı zaman denenmiş 
şimdi Habeşistan meselesinde 
de tekrarlanmış, fakat her iki
sinde de felaketten başka hiç. 
bir sonuç vermemiştir. 

Japonya ıç.ın Mançuriye 
uzanmak, orada özgür olarak 
tecim yapabilmek, kendi hal
kına u:ık bulabilmek için ge-

reken önemli bir ölüm ve ya
.şayış meselesi idi. 

IngHtere bükfıme'i, bu ha
kikati her nedense aklına sığ
dıramadı. 

Japonyanın orada düşündü
ğü yalnız barış değildi ; bu 
toprağı Çinlilerden kurtanp 
orada güvenlik kurmaktı. lngil
terenin durumu ise Çinlileri, 
bu işte bizim onlara sonuna 
kadar yardım edeceğimiz umu · 
dunu vermişti. 

Bütün bunların sonucu şu 
oldu; Japonya kesin süel ted
birler aldı ve Liton koı'nisyo
nunun uluslar sosyetesine ver
diği rapor boş kağıtlar sepe
tine ebldı. 

Dileklerimiz, çok iyi olduğu 
halde tuttuğumuz kötü metod
lar yüzünden lork yıllık dostu· 

muz Japonyayı gücendirmiş ol
duk ve Çinin başına felaket 
getirdik. 

Habeşistan meselesinde de 
ltalyanın coğrafya bakımından 

genişlemek yükümünde bulun· 

duğunu bilmeli, bu Afrika top
rağı üzerinde istediği hakları 
tanımalıyız. 

Hükümetimiz bunu yapacak 

yerde takmdığı durumla Ha
beş imparatoruna umud ver-

mekte, aşağı yukarı, onu kıı
kırtmaktadı.r. 

Eğer bt1 işe burnumuzu sok
mak gerekiyorsa o :zaman İtal
yanlara karşı durmanın fayda-

sız olacağını, işin hemen ba
rışçıl bir surette kotanlması 
ıerektiğini Habeşlere anlata
bilirdik. 

Avam kamarasında abdalca 
söylenen söylevler ve harp 

çıkacak olursa uluslar sosyete
sinin zorlu tedbirler alması 
ıeklindeki önergeler bir ltal-

yan-Habeş harbını arbk ka
çınılmaz bir hale ~etirmiş bu
lunmaktadır. 

Böylece İngiltere hükumeti, 
bir defa daha, tuttuğu yolun 
yanlışlığı yüzünden bir anlaş
mailığm barış yoluyJa kota
rılması ihtimalini ortadan kal
dırmış oluyor. 

Bizim barışsızlığımızın se-
bebi uluslar sosyetesine bu 

kadar fazla bağlanmış ol-
mamızdır. Halbuki biz 1911 
de İtalya Trablusgarbı aldığı 

zaman yaptığımız gibi bizi pek 
uzaktan ilgilendiren bu mesele
de 'de pek ala alarga durabi
lirdik. 

Böyle işlere karışmak yan
lışların en korkuncudur. 

Böyle hareketler İtalya ve 
Japonya gibi kuvvetli ve si
lahlanmış dtvletleri öfkelendi
rir ve bütün yatışma imkanla· 
rını ortadan kaldırır. Bundan 
başka bu memleketlerde lngil
tereye karşı duygu ve dilek
ler de uyandırır. 

Son Çin ve Habeş gibi kü
çük uluslar da bizim durumu
muzdan umuda düşerek, böyle 
olmasa hemen uzlaşıverecekleri 
kuvvetli düşmanlarına karşı 
ayak diremek suretiyle felakete 
doğru gidiyorlar; anlaımaya 
yanaşmıyorlar. Onun için bizim 
onlara karımız değil zaranmız 
dokunuyor 

Hükümetin tutacağı yol, ln
giliz asığlarının gerektırdiği 
derecede bu işle ilgilenmektir. 
Ondan fazlası bütün dünyanın 
bize karşı tiksinmesine yol açar 
:ve belki de bu, bir kabineyi 
düşürmeğe kadar gider. 

ff ebeslerln harb 
Planları 

Adisababadan Morning Post 
gazete5İne biliriliyor: 

Habeşistan hükumetile hiç 
bir ilgisi bulunmiyan yetkili 
bir kaynaklan alınan haberlere 
göre harp başlıyacak olursa 
Hebeş imparatoru kuvvetlerile 
hem Eritrede, hem Somalide 
ıtalyanlarm karşısmda duracağı 
yerde bütlln kuvvetlerini So-
malı sınırlann,ıla biriktirecektir. 

ltalyanlar Eritreden ilerleme-
ğe başlıyacakları gün, Negü.s 
de ltalyan Somalisine saldıra
caklardır. 

Bu planla hareekt edilecek 
olursa kuzayda kaybedilecek 
toprağa karşılık güneyde top
rak kazanılmış olacaktır. 

Kuzayda birkaç kıta bırakı
lacak bunlar çete harbı yapmak 
suretile oradaki ltalyanları te
dirgin edeceklerdir. 

Habeşistan da sef erberllk de
vam etmekte, fakat yağan 
kuvvetli yağmurlar asker gön
derilmesi iıini güçleştirmektedir. 

Aralannda yüz mil kadar 
bir uzaklık bulunan iki 
şehir arasında yayan, ya
hut katırla ve beygirle yolcu
luk yapmak on beş gün sür· 
mektedir. 

Habeşliler de dahil olmak 
üzere hiç kimse Habeşistanm 
sava~ boyuna kaç asker gön
derebileceğini bilemiyorsa da 
en çok güvenilebilir kimseler 
750 bin kiti olmak üzere kea
tirmektedirler. 

Bununla beraber bunların si
lah ve cephanesi henüz elde 
edilmemiş ve bunlar bir :Avru
palının anlayışı ile öğütlendiril-
memiıtir. 

Bir çok Avrupalılar Habeş 
ordusuna girmek dileğini gös
termekte iseler de bunlar, an
cak yarah işlerde kullamlacak
lardır. 

Almanyada yapılmış üç bin 
gaz maskesi Habeşistana var
mıştır. Ayrıca sekie bin maske 
de yola çıkarılmışbr. 

• • 

iÖnderilen genelgeyi yazıyoruz: 
1 - Seçme smaçları 23 ey-

yiıl 1935 pazartesi günü saat 
9 da başlıyacaktır. 

2 - Seçme smaçlarına gire· 
ceklerin başvurmaları 21 eylül 
cumartesi saat 13 e kadar ka
bul edilecektir. 

3 - Seçme smaçlarına gi-
receklerin durumları ve göste
recekleri direktörlerce gözdeP 
geçirilecek, gerekirse- Bakan
lıkça araştırma yapılacaktır. 

4 - Seçme smaçları her i!
baylık merkezinde bulunan li
sede, lise bulunmayan yerlerde 
ortaokulJarda, ortaokul buluıı· 
mıyan yerlerde Kültür direk
törlüğün de yapılacaktır. 

5 - Seçme smaçlan (Türk
çe-Edebiyat), (Riyaziye}, (T•· 
rib-Coğrafya) derslerinden •e 
yazılı olarak yapılacaktır. 

6-Türkçe ve Edebiyat sınacl 
23Eylül pazartesi riyaziye sınacı 
24 Eylül Salı, tarih - coğraf Y' 
smacı 25 eylul Çarşamba gün
lerinde yapılacaktır. Smaç1arıll 
kaç saat süreceği soru zarfları 
üzerinde yazılıdır. . . _ 

7 - Yukardaki şartlar ıçıo 
de parasız yatı smaçlarını ka
zananların adları gazetelerle 
ilan edilecektir. 

8 - Smaçlarda kazanma d~~ 
receleri bir olanlardan teb• 
çocukJan üstün tutufacaktl'· 
Bunun için listedeki şehit ço
cuklarının adları kırmızı ka
lemle ayrıca gösterileeektir. 

9 - Smaçlar 57 ildeki lise, 
ortaokul ve kültür direktörlük
lerinde yapılacaktır. . .... -
Başbakan' 

··-·····~· Şerefine gardeıı 
Pavti hazırlanıyor 

-Ba.v furafı 1 iuci salııfcde-
.. k•-

zetleri de yakında satışa çı 

nlacaktır. 
Gardenparti 

Panayırın açım töreni ıniiı:t•~ 
sebetile İzmiri şereflendirece t 
olan sayın başbakanımız lsıı>e 

•te· 
İnönü şerefine panayır koıJJ1 _ 

since mükemmel bir garaeO 

parti hazırlanmaktadır. 
* • • e-

Sovyet Rusyada tetki~ f,-
ziainde bulunan Ekonollll ,..., 
kanı bay Celal Bayarın >'i,0-

saat on beşte IstanbuldB 
1
,

lunacağı ve bay Celal ~,.e
rın da panayırın açılma I t~.,
ninde bulunmak üzere~.• b•
buldan şehrimize gelecei' 
ber almmıttır. 

l\fürebhiye 
Aranıyor 
Bir aile yanında çalış~~: 

üzere Fransızca veya ını;,~
ce bilen yaşlı bir ınilre 
yeye ihtiyaç vardır. ss6 

isteklilerin Göztepede et
numarah eve müracaat

01
z 

meleri ilan olunur. b A· 
( S. 6) D. 3 · 

IZMIRDE 

Ak~isar Tütüncüler Ban~ası 
MWit'* , .. .. 

Komisyon yazıhanesı 3s 
Yemiş çarşısı Cezayir Hanı Sokağı No. 36, afi" 
Telefon: 2333 Telgraf adresi: lzmlrde ~st.ıı;t 

Bankanın lzmir yazıhanesi her nevi emtea ve rtl~ eri".e 
üzerine komisyon işler1 yapar ve gönderilen mallar. uı ~,.ıı
avanslar verir. Tütün ve dij-er mahsuller için müsa•(ı t83 
yeleri vardır. (S. 6) 2 - 15 h. ~ 
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- Evet ben gidiyorum. 

, - Beraber gideEm demek 

istiyorsunuz değil mi ? 
Anjelo bir dakika sustu. Al

nında buruşukluklar husule 

geldi. Roza bunlan bir dakika 

gözden uzak bulundurmuyordu. 
Sordu: 

- Ne oluyorsun, ne düşü
niiyorsun ayol ! ... 

- Dinleyiniz 1.. Anladığınız 
ribi beklediğimiz gün geldi. 
İşin doğrusu budur. Papa 8 
fÜne kadar ölecektir. Sizi bu 
hususta yeminle temin ederim. 
Kaperera adasına kadar ne 
Yapmıya geleceksiniz. Bel · 
ki sizin gelişiniz bizim ya
pacaklanmıza engel olur.Ben 

kendi başıma onu saklıyacağım
dan eminim. Bundan başka ne 
istiyorsunuz? Ölmesini istedi
ğiniz adam ölecektir. Sizin in
tikamınız alınacaktır. Haydi 
çabuk hazırladığınız zehirli 
suyu bana veriniz yola çıkayım. 

- Siz hakikaten çocuk imiş
•iniz. Çünkü siz intikamın ne 
olduğunu bHmiyorsunz. ~~n 
Papayı ölmüş görmek degıl, 
öldürmek isterim Bir gün o 
hasta iken ben onu ölümden 
kurtarmıştım. Onun ölümünü 
isteyenleri yok edecek vasıta
ları ben kendisine hazırladım. 
Düşüncem onu kendim için 

saklamaktı. Orada bulunmak 
isterim. Son nefesinde benimle 
karşılaşması ve benimle ko
nuşması lazımdır . Kendi
sine söyliyecek sözlerim var
dır. Bu böyle iken intikamı 
Nasıl size bırakırım. 

Maga uzun bir kahkaha sa
lıverdikten sonra ilave etti. 
Ona zehiri ben kendi elimle 
Vereceğim, anlıyor musun baş-
kası değil. . . 

Rahip bir dakikada ıhtıya-
rın gözlerinden fırlıyan intikaaı 
kıvılcımlarını sezmekte güçlük 
çekmedi. Adeta bu kadından 
kormıya başlamlştı. 

Kekeliyerek: . 
- Beni korkutuyorsunuz, dı· 

Ye bildi. 
-= Sonuna kadar sözlerimden 

dışarı çıkmıyacaksınız değil mi? 
- Evet her sözünüze boyun 

eğeceğim. 
- Haydi öyle ise yola çı

kalım. 
İki saat sonra kapalı bir 

araba bu iki kişivi Tivoliden 
• 1 

alınış, Romadan pek uzak 0 -

rnıyan Tiber çayınm döküldüğü 
linıana doğru götürüyordu. 

* " . ) 
ihtiyar Borjiya ( Kaprera 

adasına yerlcşnıışti. Cehennem 
boğazı bozgunu altıncı Alek-

. bu 8•ndr çok fena tesir etmış, 
darbenin şiddetinden hayli sar
•ılnıııtı. Bozgun onun bütün 
dü,Uncelerini yıkmış, harap ey

lemişti. Şimdi biricik düşüncesi 
kendisini ölümden nasıl koru
Y•bileceği, Lükres iıe babasının 
endişe ve korkularına kızıyor
du. Şato deniz kenarında ve 
adanın ltalyaya bakan kıyı
larında dimdik kayalarla çev
rilmiş bir tepenin üstünde 
i~i. Dalgaların mütemadi sa
hılleri döğüşünden çıkan
gUrültülerden başka ortada 
b~ç bir ses yoktu. Şatoya ~.ire: 
:>ılnıek te kolay bir iş degıldı. 
thtiyar Borjiya Şatonun bu du
rumundan memnun olarak kı
zını tebrik etti: 

- Kızım sen aynı zamanda 
çok iyi süel bir mühendissin 
bu şatonun zaptedilmesine im
kan yoktur. 
. Taliin ne yol alacağını kes

tiremiyen Lükres Sardunya 
•dasından bir kanal ile avrılan 

Kaprera adasını babasınd~~ i~
temiş ve almıştı. Kendısını.n 
özel bir gemisi daima denız 
kıyılarında bekJiyordu. 

Lükres ani bir durum karşı
sında kaçabilmek yollanoı da 
önceden hazırlamış bulunuyor-

lardı. 
Lükresin kadın hizmetrile-

rinden başka kırk kadar ai
liblı adamı da emri albnda idi. 

Papa şatoyu baştanbaşa do
laşb. ince bir zevkle döşenmiş 
bulunmasını çok beğendi. Kapı· 
lann kilitlerini birer birer yok
ladı. Neden sonra kızına bu
raya niçin geldiğini sormak 

aklına geldi : 
_ Kızım buraya niçin gel-

diğini öğrenebilir miyim? 
_ Özel hiçbir düşüncem 

yok. Bilirsiniz ki, ben arasıra 

buraya gelirim. 
_ Olub bitenlerden haberin 

var mı? 
_ Bazı ufak şeyler duydum. 
- Evet kızım! Pek de ufak 

değil. Sezar korkunç bir boz
iuna uğradı Roma baştan başa 
ayaklandı. Belki de t~p~aoa~k 
olan Kardinallar meclısı bemm 
saltanatıma nihayet verecek. 

Bu haberler Lükresi de ol
duğu yerde tir tir titretmişti. 
Sesi bile kısılıyordu. Babasının 
niçin Kapreraya geld!ğ~ni bu 
defa daha iyi öğrenmışti: 

_ Anladım, demek buraya 
gelişinizin sebebi bu imiş. 

_ Evet kızım! Korkudan 

buraya kaçtım. 
- Korkudan mı? Baba şim-

diye kadar bu kelimeyi asla 
ağzınızdan duymamıştım. Aklı
nızı başınıza toplayınız. işler 
bu kadar korkunç ve ümitsiz 
bir hal mı aldı? 

Papa başını salladı. Odanın 
içinde dolaımak için ayağa 
kalkh ve 11özilne devam etti: 

- Hiç bir gün bana kanlı 
yaşlar döktürecek bir hare
kette bulunduğumu hatırlamı
yorum. O gün beni af ile ha
rekete mecbur eden hangi his 
idi. Felaketlerin ilk sebebi ora

dan baılıyor. 
_ Sözlerinizden bi.rşey an-

lamıyorum baba 1 
_Bir gün Vaükandaki odam-

da bir adam istediğim şeyleri 
delicesine reddetmişti. Bunun 
.. erine Sezar onu öldürmek 
uz d B • .. ere üzerine atıl ı. en og-
uz H r 
Juınun önüne geçtim. ançcr ı 
elini tuttum. Ve bu alçak .adam 

k t Moııtcforteye gittı. fşte 
açı. 

Sezarın ordusunu bozan, mah-

veden budur. 
_ Ragastan değil mi ? 
- Bütün saltanabmızın yıkıl-

• · b" - yetti· Karşuo-ması ıçın ır gun . 
da titreyen halkbozgun babe-
. . duyar duymaz ayaklandı. 

rını •.. 
Romanın elimden ıidecegını ~n-

1 d m Hatta Tvolide bene bıle 
a ı . ı

etraftakiler bana başka tür u 
bakmak istediler. Korktum,. b~ 
kadar emeklerim bo~a gıttı. 
Bütiln ibtişamıın temeJıoden y~-

k Jd Halbuki ben yıkılmaz hır 
1 ı. d • 

k 0 üstünde otur ugumu 
ayanı dum Saltanatım kayalar 

sanıyor · . k 
d ... 1 kumlar üzerınde de u-
egı ı· k 

rulmuşmuş, açık söy ıyorum ı-

zım! Korkuyorum. Senden baş
ka kimseye inanı~. k~lm~?ı. 
Seni ne kadar sevdıgımı bılır-
. Seni bütün evlatlarımın, 

ıın. l .. r· d tu 
h tta Seıarın bi e us un e -

a Lukres! İhtiyar babanı 
tuyorum. '? 
koruyacaksın değil mı. . .. 

Ş. d' kurtlarla tilkılerın hu-
ım ı "h. 

Ug• rıyacak olan ı tıyar 
cumuna 1 d 

. koltug· unun a tın a aslan senın 
- ınmış bulunuyor. 

sıg_ Neler söyliyorsun baba!. 

d mı inanın yok. Artık 
Bana a . den korkmayınız.. 
hiçbır şey _ Sunu Vat· -

insan şeklinde canavarlar 
Evlendiği kadınları 

Adam yakayı 

77.z..;m .............................. ... 

birer birer zehirliyen 
nasıl ele verdi ? 

Jüri heyeti k.arı katilini ölüm cezasına mahkum etti 
Nevyork'tan yaııl•yor: 
" Yerin kulağı vardır .. de· 

nir. Dıvarların " gözü ,. ola
bileceği kimin aklına gelir? 

Bugünlerde idama mahküm 
olan Kalifomiya'h Gosdon, 
ikinci karl!~ını hayvanca zehir
lerken, yanıbaşmdaki evin 
banyo odasının bir kenarından 
Klara isimli bir kadın herşeyi 
enikonu görmüştü. 

Oosdon, zehirlediği ikiııd karısı, "Slilwi11,, lıı le
siri/e yerde kıvranırken karşı pencereye geçerek onu 
sryrelmişti. Zavallı rocukları ise farıadan habersizdi 

* ~. 
Klara isimli kadın, Gosdoun 

evinin mutfağına bnkan banyo 
- odasından kendis"ni göster
meden - gözetliyordu. Bir va
kittir üpheye düşrr.üştü. Gos
don 31 yaşında... Beraber ya
şadığı karısı Lora ise 22 .. Bir 
gece komşuları Klara lcendi 
evinin banyo odasına girmiş 
girmemişti ki, Gosdonun evin
den bir ses duyuldu: 

- bu zehir mirdir ? 
Ne!? •. Bunu söyliyen Cosdo-

nun kansı Lora idi! Acaba 
öteki evde ne oluyordu? · 

.. .. 
Klara, gözünü banyo oda

sının öteki evi seyreden de
liğine adamakıllı yerleştirdi. 
Her ikisi de yarı belJerine ka
dar görünüyorlardı. Bazan bir 
sinema perdesinde görüldüğü 
gibi... Lora, elleriyle göğsünü 
bastın yordu. Tel aşlı idi. Ve 
adeta yalvarırcasına sesleni
yordu. 

Ve pencereden o da aynldı. 
Fakat hemen bir yol arayıp

zehirlenme neticesi olmasa da
karısının bu sancısını nıçın 
dindirmeğe başvurmamışb? •. 

Kadının şimdi inildemeleri 

işitiliyordu: 
Erkekten bala eser yoktu. 
Kadın haykırdı: 
- Neredesin? Çabuk!.. 

*** 
Neden sonra Loranın kocası 

içerden göründü. Pençerenin 

Katil ve kurba11/arı 
- Söyle Gosdon... Verdiği- önünden giyinmiş olarak geçti. 

ne ne idi? Zehir miydi? Klara, sokak kapısının kapan-
F akat kocası aldırmıyordu. masana benzer bir ses işitti. 
Bunları gözetJiyen Klara Fakat asıl tuhaf olan şudur ki, 

pşa kalmııtı... kapı kapanır kapanmaz, mut-
*•* fakta sancılar içinde yatan 

Evvelce ne olup bittiğini gö- Loranm kocası Gosdon, ayak-
rememişti. Onun için Loranın ları ucuna basarak iki evin 
katiyen zehirlendiğini de pek arasındaki aralıktan geçip 
kestiremiyordu. Fakat bu sıra- mutfağın pençeresine, bu se-
da Loranın yüzü büsbütün de- fer, dış tarafından yaklaştı. 
ğiıti : Karısını seyre başladı. 

- Çabuk bir doktor ! dedi * 
Ö 

•• 
lüyorum. Bu alçakça soğuk kanlılık, 
Bunu dcrdemez, birden sar- kendisini gözetliyen komşu-

sıldı. V c mutfak penceresinden } u hayretten hayrete dü-
yarı beline kadar göriinen he-
yeti apansız düşüverdi. Kadın şürüyordu. Bilmiyordu ki bu 

f adam çok sürmeden insan öl-
mut ağın döşemesine yığıhver-
miıti. Görünmez oldu. dürme suçile yakalanacaktır. 

* Ve bu kadın, bu Amerikan • • Erkek biraz çenesini kaşıdı. Landrüsii 31 yaşında "Mavi 
Aşağıya, karısının vücuduna sakal,, ın üçüncü karısıydı. Ve 
doğru bakıyordu. Sonra : daha da gelecekler vardı ... 

- Pek ala, dedi.. Giyineyim 
öv leyse •• Komşu Klara sonra bunu 

mahkemede anlatırken, şöyle 
demiıtir: 
"- Gosdon, mutfaiın dışın

dan seyredip duruyordu. Ka
dın nihayet benim ismimi ça
ğırdı. 

"- Yetiş.. Beni kurtar! di
yordu. 

41Bu sırada Gosdanun derhal 

sıvıştığını gördüm. Karşı evler
den birine gitti. Döndügü va-

kıt ben de kapıya gelmiştim. 
içeriye girdik.. Zavallı genç 

kadın yerde kıvranarak yatı

yordu. Kendisine, ne yediğini 
sordum. Bu sırada kocası söze 

ahlarak, "başkalarını rahatsız 
edecek ne vardı?,, Diye kıvra
nan karısına çıkışb. 

"Bunun üzerine, yerdeki 

kadın: 
"Allahım, diye sızlandı, ne 

halde olduğumu biliyor musun? 
Muhakkak yanımda biri bulun

malıdır. 

• • • 
Klara anlatmasına ıöyle de-

vam ediyor: 
"Alva Adlı bir komşumuz 

daha geldi.. Loranın Goıdon
dan olmuı, üç yaşındaki kız 

çocuğu da, müthiş birşey oldu
ğunu sezerek araya kabşmasile 
sahne çok hazinleşmişti. 

11 Çocuğu, ölmekte olan an
nesinin yanından zorla, ağlıya
rak ayırdılar •. 

"Doktor, Lora öldükten he
men sonra geldi. Bütün telişı-

mıza rağmen, Gosdonun heıa
bına göre, Loranın, bu cinayet 
hakkında kimseye bil'.fey s6y

leyemiyeceii zamanda l'elmiş 
bulunuyordu. Gosdon doktorun 
sorgularına kendi cevap verdi: 

" - Aktam kutu ıardalyası 
yemiı, sonra bir bardak süt 
içmiıti. Birdenbire hastalandı, 
dedi. 

"Vaziyetinin fenalaıtığın' iÖ· 
rünce, hemen caddeyi geçerek 

karşıki evden kendisine tele
fon ettiğini söylüyordu. 

Gosdon, mutfağın dış tarafına 
geçip karısını soğuk kanlılıkla 
seyreditini hiç söylememişti. 
Tabiatile kendisini, benim seyr
ettiğimi bilmiyor ve böyle bir 
ıey olabileceğini aklından bile 
geçirmiyordu.,, .. .. ,, 

Doktor, kendisini neden da
ha çabuk çağrılmadığına kız

mış,. Gosdona bu yüzden çı
kışmış. Ve kadını muayene et
tiği vakıt, Strikinin adlı bir ze
hirle zehirlenme izleri sezdi-
2'.inden, bövle aoansız ölüm 

vakalarile uğraşan makama da 
haber vermiş 

" " " 
Bu doktor, sonradan mah-

kemede vaziyeti anlabrkea 
kadının gömülmesine izin ver-

mediğini ve muhakkak cesedi 
açılıp midesinde tahlil yapıl-

masını istediğini söylemiş
tir. Fakat gariptir ki, sonradan 

bir diğer doktor, kadının za
türreden öldüğünü söyleyerek 

gömülmesine ruhsat vermiştir. 
• • • 

Amma iş bitmemişti. Hak, 
mutlaka yerini bulacaktı. Ôlea 
Loranın kızkardeıi İvJin ortaya 
çıkarak, kapı kapı dolaşmağa 
ve işin alt yanını kurcalamağa 

başladı. Hatta, kızkardefinin 
cesedinin çıkanlarak midesin
de ve diğer azasında kimyevi 
bir araştırma yapılmasını da 
kendi parasile temin etti .. 

Hele bu sırada Goıdonua 

hiç akla gelmiyecek bir it daha 
yapması, ölen Loranın ardın
dan eve, Lidya i&minde Mı 
kadını getirmesi şüpheleri eni· 
konu kuvvetlendirmişti. 

1934 teşrinisanisiode ölea 
Loranın, 1935 şubatında Gert
rad Mur ismindeki doktor 
Striknin ile zehirlenerek öldl
rülmüş olduğunu ilan etti. 

Tevkifat başladı.Bu arada;Lo-

ranın ölümünden sonra hemen 
eve alınan Lidya isimli diğer 

kadın da, kendisine kanun ha
rici bir ameliyat yaptırdığı için 
yakalanmıştı. Lidya yakalanınca 
bu ameliyat işini, Goıdonun 
tertip ettiğini söyledi .• Gosdo
nu nasılsa sevmiş olduğuna 

anlatıyordu. Fakat sonra not 
defterinden alınan ıu satırlara 
bakınız: 

Yarabbim! Nasıl oldu da bea 
bu yanlışı yaµtım. Allahım be-
ni affet.. Bu rtdamla buluttu
ium vukittetberi bir kibua 
içinde gibiyim .. ,, 

• * • 
Goıdon'un, zehiri, ecza-

haneden 11L. N. Larsen. 
diye baıka bir ısım vererek 
"yemek içerisine koyup fare 
öldürmek için,, aldığı anlaşıldı •• 

Ve öğrenildi ki, bu Ameri
kan Landrüsü karılarının canı· 
na kaymağa 1927 tarihinden 
baılamııtır. İlk karısı, daha 
evlenme töreni (merasimi) ya
pıldıktan sonra, bu adamdan 
nasılsa kttçabilmiıtir. ikinci 
defa evlendiği Vivyan ile bir 
yaz gezintiıinden sonra dön
dükleri vakit Karo) n ianıinde 



Konferans -···· İlk adımda 
Durakladı 

- Baştaraıı 1 rıcı sahitcde -

varılması keyfiyetidir. Bu öde
vi yerine getirmek için hem 
Fransa ve hem İngiltere çalı
şacaklardır. 

Paris 17 (A.A) - Üç devlet 
arasındaki konuşmalar tekrar 
17,30 da başlamış ve 19,30 da 
bitmiştir. B.Laval yanında B. 
Eden ve Aloisi olduğu halde 
odasında g.ızetecileri kabul 
ederek şunları söylemiştir: 

Bugün yaptığımız toplantılar 
da memleketlerimizle Habeşis
tan arasındaki ilgilere ait olan 
türlü siyasal vesaiki tetkik ve 
tahlil ettik. Bundan sonra ya
P.Bcağımız toplantılarda da be
raberce ltalvan - Habeş anlaş

mazllğını barışçıl bir surette 
kotarmak çarelerini arayacağız. 

Roma, 17 (A.A) ~- Stefani. 
Ajansından: 

Giornale D'İtalia gazetesi 
Habeşistan hakkındaki 13-12-
1906 tarihli lngiliz - Fransız 

ltalyan andlaşmasma karşı ln
giltere tarafından yapılan bir 
çok muhalefetler hakkında ge
niş be!geli bir makale neşret

miştir. 

Makale Taymis gazetesinin 
B. Mussoliniyi bu uzlaşmayı 
bozmakla muaheze eden son 
yazısına cevaptır. 

Gazete, İngilterenin Abisyan 
Korporey ... in adında ve lngiliz 
endüstri bakanlığının bir işya
nnın başkanlığında bir sosyete 
kurulması için Habe~istanda 
yaptığı an!aşmanın üçler and
Jaşmasına doğrudan doğruya 

karşm olduğunu söylüyor ve 
bu gibi bir çok ağır muhale .. 
fetJerin andlaşmayı büyük bir 
kısmı itıbariyle kıymetten dü
türdüğünü ve lngilterenin şim
diye kadar Habeşistandaki ha
reketinin bu memleketin er
kinlik ve bütünlüğüne kesin 
surette: luuşın olduğunu iddia 
ediyor, 

Paris, 17 ( A. A ) - Üçler 
kon cransı bugün Romanın is
tediği şeylerin ienişliğini ve 
Italya'nın Habeşistan'da tatbik 
etmek istediği genel siyasal 
nüfuzun şeklini anlamaya ça
Lşmıştır. 

B. Aloisi konferansın başarı 
ile sonuçlanmasının esasını teş
kil eden bu noktayı tamamile 
aydınlatmış değildir. Uzun sür
mesi muhtemel olan görüşme
ler henüz zemin yoklama saf
hasındadır. 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
bir kadının evine kiracı olmuş-. 
lardı. 

•"'• 
Bu kadın da, Gosdonun mu-

hakemesi sırasmda demiştir ki: 
" - Evime geldikleri zaman 

Vivyan çok neşeli idi. Fakat 
on beş dakika sonra Gosdon 
soluk soluğa bana geldi. Ve: 

- Karım hastalandı! diye 
haykırarak do'. ora koştu. 

" Karasının yanına gittim.Za
vallı ihtil51ar içindeydi. Çenesi 
katılmış, kolları ve bacakları 

çekilmiş, yumrukları sıkılmış 

ve başı geriye kaykılmıştı. Yü
zü tuhaf bir koyu yeşil renk 
almiştı. Bana yeşil ve kül rengi 
bir takım haplardan bahsetti, 
etmedi öldü .. ,, 

* • • 
Demek oluyor ki Gosdon, 

birinci karısmı kaçırdıktan 

sonra, ikıncisini de böyle ze
hirlemiş üçüncüsünü gizli bir 
göz altında gene zehirlemiş 
ve bir dördüncüyü akal.inde 
ev ne almıştı. 2 nci karısını öl
dürmesine sebep olarak, onun 
hayat sigorta parasını almak 
istediği de öğrenilmiştir. 

Sekiz erkek ve dört kadın
dan mürekkep bir jüri heyeti 
otuz beş dakika içinde bu tüy
süz karı katilinin idamına hük
mettiler. • • 

KADIN ve MODA 
Sonbahar 

Örmelere 
modalarında triko 

de"' er verilivor -
Akşam, so cak., çocuk 
Elbisele ·i lıep örıncd~r 

Bu sene son bahar kadın 
modaları trikoya çok değer 

vermektedir. Yünden veya suya 
artifisyelden yapılan örme bu
luzlar, roplar moda olmuş-

tur. Örme bereler ve tokalar 
aynı renkten yapılmak su-
retiyle elbisenin zarafeti-
ni artırmaktadır. Trikoya 
verilen ehemmiyete bakın z 
ki beyaz ve pembe suva artifis
yelle suvare elbiseleri de yapıl· 
maktadır. Merserize iplikle veya 
yünle yapılan bu el örmesi so
kak elbiseleri cidden zariftir. 
Len roı bluzlar acık mai 

yünden örülmüş bluz 
ve eteldik!er en müş 
l<ülpesentlerin bile 
hoşuna gidecek bir 
zarafet taşımaktadır. 

Sonbahar yaklaş
ınca kcıdın okurları 

mıza bu örme modellerden 
bir kaç tanesini vermcği mü-

nasip gördük. Resimde yu
karıda görülen pembe renk-
te yün blaz, önündeki iki baklava 

dilimi ile çok zarif bir şekil 

almaktadır. Bu dilimler ve 
koldaki devrikler kurşuni yün
den örülmüs ve 2öiüsteki mar-

-

bıl::ır da mavi yünden işlenmiş
tir. 

Yanındaki 5-6 yaşında ço· 
cuklara mahsus manto da yıne 
pembe sun'i ipekten örülmüştür. 
Onun altındaki parlak trikodan 

yapılmıf şehir elbisesi de çok 
şıktır.Bunun keemri deridendir. 

ikinci tablodaki modellere 

--~· .=--

Değişen artistler mi? 
yoksa halkın zevki mi? 
Bir 

. . . . .., 
sınema gazetecısının yaptıgı 

tetkikler neticesinde edindiği kanaat 

GRETA GARBO 

MARLENE DIETRSCU 

L.BLİA' H 

JENA AR7HU 
·fııv • .:iycti canlı bir şekilde 1 Sinema artistlerinin hayatı ı 

hemen hemen acunda yaşıy~ 
bir çok kimseleri ilgilendirmek 
olur. Bunların beyaz perdede 

görülen ihtişamlarına gönül 
vermiyen hemen de yoktur. 
Fakat onlarm da kendilerine 
göre ıstırapları ve yorgunluk
lara vardır. Onlar kendileri 
için değil kendilerini beğendir-
mek için çalışmaya mecburdur

lar. Hatta o kadar ki çehreleri 
saçlarının vaziyetini, giyiniş
lerini halkın zevkine uydurmak 
için elden gelen gayreti sarf-
ederler. (jan Orber) adında bir 
sinema gazetecisi halk zevk
lerinin nasıl ve çok çabuk de
ğiştiğini göstermek için sinema 
yıldızlarının muhtelif yıllardaki 

d e muktedir olmuştur • 
fO" Vu mecmuasından çıkan 

to jaflarda değişen yıldızlarıO 
çe.ıreleri gösterilmiştir. Bu fo" . , .. 
tografları toplayan gazetecı Y 
zısında diyor ki: 

si" - işte size en tanınınıŞ . 
. yeo• nema yıldızların:n esln ve ,,e .. 

fotograflarmı karşı karşıya .. 
ı rıJJ1 riyorum. Bunların çehre e 

yı" 
yılların değiştirdiğini sanına 

1 
.. 

nız. Değişen artistler değil hll 
kın zevkirlir. Artistler hali"" 
. t w. k d'J . . durınuf' 
ıs egıne en ı erını uy ., . 

. 'k]İJ1 

tardır. Biz de bu değışı b't 
t 5 ı 

Çok canlı bir surette e 
e" 

eden fotograflardan dört tar> 
ıJ" 

sini sinema meraklılarına suP 

fotograflarını toplamış ve bu yoruz. • •• ••' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d• 
gelince; yere kadar değen ak- duğu gibi taklid yapraklar ,, .. 

. e~ 
şam elbisesi de sun'i ipekten vardır. KP-meri kırmııı ıp 
örülmüştür. Beyaz Vt!ya pembe d d' 

k 1 bT O 1 en ır. ""'"" ren te yapı a ı ır. muz arın Triko sokak elbisesi de ,... ,·I 
ön taraflarına madeni tokalar ar 
ilave edildiği gibi k~meri de altın delde görüldüğü veçhile :t·lell 
yaldızlı zincirdendir. Önünde garnitürleri ile çok beğeı>• 
birbirine geçen yine yaldızlı bir bir şekil almıştır. . ııe" 
toka vardır. Bu madeni kıs- Bu elbisenin graniturJorı 

11
• 

mm nikel frome yaldızlı olan meri ve düğmelerin iki t~ -• 
ları da bu elbiselere çok · sıY"' 
gidiyor. fında bulunan dantelerı ı.f' 

Beyaz merserize pamuk ip- harrali (yanar döner) ~&J=ot 
Jiklerden yapılmış örme elbi- tandır. Örmeleri de aşag 
HnİD ortaJarında benekler ol- ru ciz2ilidir. 



te Ala.tos te311 .... :z:::ı_ 
JÇS 

aşkın hikiyesi 
Ne 1 .. ~ ardı' 'v;, ·-· •Bu böyle olacak ve biz, önü-

so gun yuzu v · h ·· akıp 
ne h d d ı müze çıkan er maon Y 

ma zun uruyor u. b d" b" b'rimizin 
Onu görenler, büyük ıstırap· yıkar~k e ~. I} e; ır 1 

lar çektiğini anlarlar; onu ta- olacagız, degıl mı 
nıyanlar, taliin acı cilvelerini 2 Kanunuevv~l _923 b _ 
böyle asil bir insanda denemiş Yılbaşı sıecesmı bera erge 

olmasına kızarlardı. çirdik. 
Kendisini yakından tanıyor· 3 Mayıs. 9~3 . 

dum. Ötedenberi kalabalıktan Lisedekı ı~t~h;.nlarını mu· 
hoşlanmazdı. Fakat şimdi tam vaffakıye~I~ bıtılr 

9
1

2
· 
3 

L· • • k"l · t" A a 4 Teşrınıevve oır ınzıvaya çe ı mış ı. rasır . d" 
evine gider, yahut sokakta Darülf~nun9<ı2~ır ı . 
k d" • ı· d. Son 6 Hazıran 

en ısıne rastge ır ım. • ifil' b't' d" Şimdi 
d. Daril nunu ı ır ı. 

ıamanlarda mütema ıyen: d' . b' · bulmak lazımdı 
1 f t d · ken ısıne ır ış • · 

- nsanlardan ne re e ı· Ih . d h·l"nde bir iş ih-- · tasası a ı ı , 
forum, insan olduguma pışma- . h .. d de başka bir 
nım d · d tısası arıcın e 

' ıyor u. . b lduk Çünkü çalışmak ih-
- Ne oldu sana? Allah aş· ış u • babasına 

k111a bana söyle... Ben ki senin tiy~cında. Ana~ına, kı or ' 
küçükliik arkadaşınım. Başın· hatta kardeşlerıne ba y . 
d ·- · · 27 Temmuz 926 an bir çok felaket geçtigını d 

1 
d " B ile 

senelerdenberi hissetmiyor de· Arka ~ş ar~n an. ·· Bun-
~ ·ı· k b "E M ı begenmıyorum. 
gı ım. Fakat sen bir um ara · ... :, ki 

'b· · k - tar ahlakını bozaca ar. 
gı ısın, elem ve ıstırap um d' . b söyledim. 
b K d. k d" . ek Ken ısıne unu 
arası... en ı en ını yem - h 

1 
. d dolayı teessüf 

ten bir ıey çıkmaz ki... Biraz Şüp e erım en. . 
•&yle, biraz açıl... Kim bilir, etti.HBanaCtepıınbat avbeerıryordegv il 
L_ d k " er uma er 
uelki de aeni teselli e ece • . . . k eceler de bu-
fe)aketlerini tamir, ıstırap!annı mıyız? Bır ço f H ben aile 
tahfif eyliyecek çareler vardır. luşmıyor muyuz 1 em 1 ben· 

v Böy e şey er 
Derdini aöylemiyen derman çocuguyum. . d" 
bu) k' k d . Bo""yle diye den beklenmemelı " ıyor. maz ı ar cşım.. v 926 
diye, nihayet kendisini iknaa 18 Agustos b"lh "E M 

,.B ·ı ı assa · ..... 
nıuvaffak oldum. Bir gün bana: .... ,, ı e, d' B 

. - l dedi an- ile temasları devam e ıyor. u 
- Uzun hıkaye er, ' .. d . . 1 · arttıkça artı-

latma~a tahammüUlm yok. yuz en sınır erım . • 
U 5 v F k t yor. Nihayet kavga ettık. Benı 
nutnıaga çalışıyorum. a a . . 

nılimklln mü Unutmak, ah ıstemıyor. 
... . Kızdım mektuplarını baba· 

~Gne eyi şeymif, fakat müm· sına göndermekle tehdit ettim. 
n mU! t1 w b ) d Pişman ol· 

, A 1 t k bU b .. tün hatırla- a amaga aşa ı. 
nama , s u bd"d" · • ldım 

rnak l k M dam ki merak dum, te ı ımı gerı a . . 
ed· 

0 
aca · ah t at defte- Kifiri fena haJde sevıyorum. 

. ı~orsun,. sana a ır l l E lal 926 rınu vereyım, oku... y h A er 
Memnuniyetle kabul ettim. Aramızda geçen fena a. ı-

lıte hatırattan defterinden baş- seyi yavaş yavaş unutmadga 
lıc başladık. Eski hayatımız av et 

a parçalar... . 'b. 
10 A w u"stos 922 edıy~r gı ı.. · 
B g d .. 

1 
.... tüm Yıne her Cuma beraberız, 

ugün ken ısı e goruş ~ mümkün olduğu kadar gece-
Daha pek küçllk şey ••• Vaktın . bul 
d b. · w e lerı de uşuyoruz. 

an evvel açılmış ır çıçeg M fih us ve bilhassa 
benziyor. Bir kaç kişinin bu çi· "E Maama'l gö;U:~elerine de-
çe~· k ki d w d b ili Maa- · ... ,, 1 e 'S 

gı o a ıgı a e .. tti w • i hisseylemiyor de-
rnafih çok hoşuma gitti. Zaten ~~?1 e gın 
aylardanberi kendisile tanışmak gılım. T . . · 926 
iar 28 eşrmısanı 

1Yordum. K disini tamamen ihtisası 
E. alnı ban haarı mev- en k k ~er y z ~ • dahilindeki işe verme ara-

cudiyet edene - kı bunu vaad ld Müstakil bir mesai 
ed· 1 w m Ken• nnı a ı. d . •ror · meaut o acagı · bürosu hazırlıyarak be iye et-
dııı de düımekten kurtulacak. • ,.8 parayı sa1ıa borçlu· 

9 EyUil 922 tim. u. or 
8 n11ı ı · · ti' d t olundu yaml,, dıy · · · 

U6 ... n zmır ıs r a • N - asebetl Bu söz sını· 
B . f 't ek e muo 
erayı vazi e oraya g~ m . rime dokunuyor, çünkü ben 

lllecburiyetindeyim. Belkı bır diğim için bu fedakir-
•y kadar kalacag· ım. Bu müd- lıo~u sepvbm 
d . ... gı ya . 
. ~t zarfında beni göremı~ecegı 31 Kanunusani 927 
ıçan o kadar üzülüyor ~·: Bu gece beraber değiliz. 

. lneceiim otelin adresını ver- 1 Mart 927 
dinı. Bana mektup yazacak. "S na mektuplarını iade ede-
"Senden her gün mektup bek- , a de bana mektuplarımı 
ler' . yım, sen • 1 ım,, dıyor. . de et. Aklına bır şey geme· 

2 Teşrinievvel 922 ı~ Fakat mektuplarımın sende 
lstanbuldayım. lzmirden k~n- sbınl. ma•ı bir tehlikedir. Ne 

d.. k · n u un .. 
•sıne ancak iki me tup ~o -

1 
olmaz eyi saklıyamaz· 

d . . b az o ur ne • h 
erebilmiştim. Bunun ıçı? . ır. birinin eline geçer, ma v· 

kırılmış. "Çok vefasız ımışsın. sın, di or. 
G·· d k l ten olurum., y k oz en uzak olunca a P •. Bu teklifi reddettim, bu te 
de ır k d" tü d yor Halbu"ı . 
b.. a . uş o,, ldı- life hayret ettım. 
r oyle bır şey yok ... Onu çı 5 Nisan 927 
asıya seviyorum. He beliadaya taşınacaklar. 

15 Teşrinievvel 922 "Tamy bizim tuttuğümuz evin 
Mektebi açıldı. Bu ~ene bi· d bo" bir ev var. illa r k . yanın a "' ınce Darülfünuna gırme ıs- . d taşının. Ne güzel yer. 

ti sız e k' Yor. . 1 ne güzel yaşar, es ı 
H her Senın e d · d ·yor er Cuma buluşuyoruz:, b tımızı ihya e erıı,, 1 • 

Cunıa buluşacağız. Bundan a~a~1 · an 927 
başka hafta arasında da bana ·'~ artıyor. Heybeliye 
mektuplar gönderiyor, . benden Israr arı ittik. Söylediği evi 
de cev · t ' "Senın mek- beraber g ap ı s ıyor. tt m 
hı ı "d' r tu u · P arın pek hoşuma gı ıyo " 9 N".. 927 d' " 1 1 ı ..,an 1Yor. Bir mektubunu da şoy e O l bizden evvel taşınmış-
bitiriyor: n aB~ d bugiin taşındık. 

.. H d v ·m ]ardı. ız e 
er şeyden çok sev ıg~ 3 Haziran 927 

a?ncrn üzerine yemin ederıın y sn yana otu:-uyoruz ama bu-
k_ı seni annemden de çok se- 1 tu .. um uz ender. Sade Cuma-
Vıyorum. Bütün emelim, allah-

1 
uş ~eraberiz. 

tan bütün temennim, senin arı 
2
7 Ağustos 927 _. . 

0 beyaz kolların arasında can Bazı Cumaları Jstanbula ını· 
~el'llaektir. 

• 

Masonlar, yahudiler ve 
Çelik miğf erliler 

Naziler bu üç kuvvetle çarpışıyor 
Deyli Telgrafın Berfin aytan 

9 ağustos tarihile gazetesine 
bildiriyor: 

Bütün Almanyada yeniden 
şiddet havası esmeğe başla

mıştır. Bu şiddet üç alanda 
kendisini göstermektedir: 

1 - Eski savaşçılar tarafın
dan kurulmuş olan " Çelik 
miğfer ,, örgütü gizli polis ta· 
rafından kapatılmakta ve buna 
sebeb olarak da bunların hü· 
kiimete karşı davrandıkları 
ileri ~ürülmektedir. 

2 - Son zamanlara kadar 
::ıçık l<alan Farmason locaları 
da kendi dileldcr.le kapatıl

maktadır. 

Şimdiye kadar açık kalmış 

olan farmason localannın, ken
di kendilerini kapatması önem· 
lidir. Çünkü her ne kadar 
Almanyada nazi partisinin ga
zetesi olan Fölkişer Beobabter 
gazetesi, bugün masonların 

dünya hesabında Almanyanın 

1 

• 
"YEN9I 

Hurufat Dökümhanesi 

Abdüliziz Heybeli 
---•ı--· Murabıt Çarşısı No. 25 IZMIR 

Sağlamlık 

Doğrulu~ 

<(abukluk 
Basımevl hurufatı, galentUr, anterlin 
ihtiyacınızı, bu Uç esas Uzerlnde çahşan 

mUeaee•amden tedarik ediniz 
Talep vukuunda katalog va tlhrl•t gönderilir 

Müzayede ile 
Fevkalade satış 

3 - Yahud ılere karşı yapı· 
lan hareketin başında bulunan 
Bay Yulyus Ştrayher, önümüz· 

Yeni model deki cumartesi günü ilk defa Yolculuk dolayiaile ön6mliz-
deki pazar gOnO sabahleyin Yeni çeşit 

olarak genel bir toplantının saat 10 da Göztepe vapur is· Kulaktan geçme küçük 
karşısında söz söyliyecektir. kelesi karşısında Halil Ziya bey düğmeli model 

Çelik miğferlilere ilk öldü- sokağı Cumhuriyet kız sanat TJ.LKJ.LJ.f(TE 
rücü darbe geçen pazar günU enstitüsü (sepet ve çiçek mek-
marcşal Fon Makenıen'in yü- tehi) arkasında 383 ve 385 f 

N J h d f b. Yeni " zmir,, eczanesi 
kiimscl askerlikten soma Jü. ıluy llill<'r 0 • u ane e maru ır ec- '~AVRM !'U~Z 

nebiye ait birçok lüks ve na· 
zum kalmadığını ileri sürerek yıkılmasında, yahudileri koru· dide mobilyalar bilmüzayede 
bu öğütten çekilmesiyle vurul- makta V!;! Stresman i]e Briyan satılacaktır. 
muş oldu. dostluğunun arkasında oynadı· DİKKAT: 

Mareşnl, çekilirken eskiden ğı dramatik roller hakkında Yanlışlığa mahal kalmamak 
nazi önderleri tarafından kul- bir çok hikayeler anlatmakta için mektep kapısı önünde mü-
lanılnıış olan ağzı kullanarak ise de, masonluk son zaman- zayede yerini gösteren bir 
bu örğütün kuru:uşundaki ga" farda Almanyanın siyasal ha- adamımız bulunacaktır. 
yeye varıldığı, bundan sonra yatına biç bir surette karışma- Satılacak mobılyalar meya-
bunu devam ettirmenin bay makta idi. nında gayet lüks cevizden ma-

Q~~~ 
Muallimi aranıyor 
Salihli Gürbüzler Yurdu 

bandosuna bir muaJlim ara- • 
nıyor. isteklilerin yurd baş
kanlığına müracaattan. 

•• 
Hitlerin dileklerine karşın ola- Almaıı masonluğu naziliğin mul şifinyaralı aynalı dolap, 
cağını soylemiştir. Bundan son· bir adet iki kişilik iki direkli 

iş başına gelmesinden sonra sarı kesme yarım karyola ve 
ra polis harekete geçmiştir. d d b ) 1 I 

ışar a u unan mason ar a cibinliği. tek ve çift kanatlı 
Aldığımız haberlere göre bütün ilgilerini }·esmiş ve na- aynalı dolaplar, nikelajlı kesme 

kenditerini giı'i polisin kurbanı ziliğin egemenliğini kabul eden yarım karyola ma somya, kü-
etmek istemiyen çelik miğfer- bir nevi hıristiyan tarikati ha- tüphane, birçok hezeran Av-
liler, b1rikmiş paralarım :kurta- ı· 1 · • rupa sandalye, yeni bir halde ıne ge mıştı . 
rabilmek için kendiliklerinden Bay Yulyus Ştrayherin ka- üç peta1lı hils markalı Alman 
dağılmışlardır. labalık bir toplantı önünde piyanosu ve taburası, gayet 

Fakat elini çabuk tutamıyan gUzel oymalı bUfe, açılır dört 
yahudiler aleyhinde bir söylev 

bir takım şube:er polis tara- köşe masa ve sandalyeleri, ko-
fmdan dağıtılmış ve paraları söyliyeceği haberi, Berlindeki modinolar, kornezalar, gayet 
"devleti ve halkı koruma ka- yahudilerin yüreğini bir haylı güzel yağlı boya tablolar, 
nunu,. na uygun olarak alanç oynatmıştır. Bu söylev, 20000 ayakla dikiş makinesi, etejer, 
edilmiştir. kişiyi alan Sport Palast'da ve- çocuk arabası, üç adet abajur, 

Polis bu işleri yapmak için rilecektir. Herhalde bu söylev- hasır kanape, kadife şezlong, 
bazı yerlerde gerekli gördükçe den sonra bir takım uygunsuz peşkirlik, gayet güzel kuş tüy-
bu örgütlerin naziJiğe ayrışık hareketler olacağı da umul- lü kadifeli kanape, kadın tu· 
bir durum takındığını bildiren maktadır.,, valeti, konsol ayna, lavuman, 

b'ld" · 1 t Deyli Telgraf gazetesinin tuvalet, duvar saati, şemsiye· 
ı ırım er yaymış ır. lik iki adet pmdan, kolona 

7 - 10 (1168) ·ı 
~•:aı: -il!» .. ı ı ımz•t . . ................... .. 
Göz He~imi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

N 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

a k i l 
Yazı hane ve depolanmı:. 

Birinci Kordon Dolmada Esk 

Hilaliahmer Hanı No. 8 - 1 Çelik miğfer üyeleri bundan Berlin aytarı, Dr. Saht'ın, Gö-
b 1 • G Gö · · d şemsiyelik, kesme san çocuk Naklettigv imizi muhterem müş başka marksist fikirler taşı- c s in ve en. rıngm u- karyolası, vazolar, hah, kilim, 

makla da karalanmaktadırlar. rumlarım inceledikten sonra ve ~eccadeler ve saire birçok !=rilerimizio bizi oradan ara 
Halbuki bunlar daha ziyade telgrafını şu cümleyle bitir· mobilyalar bilmUıayede satıla- malarını saygılarımızla beya 
sağ olarak . tanınmışlardı. mektedir: caktır. Fırsatı kaçırmayınız. ederiz. 

Her ne hal ise, bugün çelik "Herhalde BerJinde hava Fırsat arthrma salonu Aziz Nazillili Ali Bey zadt 
miğferliler için artık ölmüştür günden güne daha faz]a eJek- Şınık. Telefon: 2056. Ali Haydar 
diyebiliriz. trikleomektedir.,, 3 - 3 (1196) 3-3 (1021 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yor. lstanbulda kaldığı gece- ettik. Aramız açık. Pek ender. iiıereyim, mnthiş bir feliketin görmüşler, güzelliği boşların: 
le~ de olurıo~. ''Nere~e idin?,, konuşuyoruı.. içindeyim

11 
dedi ve anlattı: ıitmiş. Bizzat kendileri konu 

Dıyorum. T~zemde, fılan . ak- 20 Kinununuet'el 930 " D.K ,, isminde biri, mesai şup talip olmuşlar. Fakat .. D 
rabemda!,, dıye cevap verıyor. B" .. k - t k'I bı·r · · b. d b k d' · K "8 · ·h · 

2 T 
. . J 927 uyu ve mus a ı ışın ürosun a cc ren en ıaıne ,,. ... ,,yı tercı etmıı, onun· 

eşrınıevve . d . . . . J 
lstanbula taşındılar. peşın eyım. tasallut etmış . Şımdı de a görüşmüş. 
29 Teırinievvel 927 8 Mayıs 931 " seni teşhir edeceğim, mab· Bizimki ise kıskanmış,"D.K" 

Biz de Istanbula indik. Yeni işim ve onunla müna- vedeceğim ,, diye kendisini kendisine bend etmek içir 
5 Kanunisani 928 sebabm pek iyi değil. tehdit · eyliyor bergtin mesai uğraşmış, nihayet buna mu· 
Her cuma buluımağa devam l Temmuz 931 bürosuna geliyor, bem para vaffak olmuş. Fakat seneleret 

ediyoruz. FelAketten felAkete yuvar- istiyor, hem tasallutunu tazele- sonra kavga etmişler. "D.K,,dc 
7 i 929 ı bizimkini hakikaten fena halde may s andım. Arkadaşlarımın, iyi ik meye çalışıyormuş. Feci birşey! 
Her cuma buluşuyoruz amma 'ki h tehdide baelamı•, herif •irret m 

b k k d ettı erimin iyanet ve şenaa- Ağhyor, "Eg· er bana yardım 'fi ... Y 
ana arıı mahsüı ıe il e so- şirret... Her şeyi icraya kadir. 

ğuk davranıyor. Sebebi? tine uğradım. (Bu maceramn, etmez, beni kurtarmazsan akı- 21 Mart 932 
Her defaqmda başka türlü fenalığın iyiliğe muvaldrat ga· betim ölüm,, diyor. "D.K,,i bir şey yapamıyacal· 

söylüyor. !ebesini gösteren bu felaketin "Bu felaket nasıl oldu?,. de· hale getirdim. Bu 0 kada: 

1 ı lıazl·ran 929 tafsilatı ayrı bir defterdedir.) dim. Kabahatı "B ... ,,nin üzeri- kolay olmadı. Fakaı nihayc· 
Hiç beklemediği halde mck- işlerim bozuldu. ne atb. "Onu tanımıştı, ben de muvaff akiyet yüz gösterdi. 

tuplarını iade ettim. Şaştı ve 1 Teşrinisani 931 arkadaıı olduğum için aynı Lakin bizim ki de bendeı 
sevindi. Yüz senelik iile ocağımız kratta sandı. cebren başıma bu yine yilz çevirdi : "Ben, hiçbi ı 

" Bana. bunlar ellinde ol- yandı. Hiç bir şey kurtarama· iş geldi,, dedi. zaman, hiç kimseyi sevmedim 
duğu için benimle konuşmağa dık. Sigortamız da yoktu. "Eh. M ... .. Ne oldu ? ,, Diye Seni de sevmedim. Bana iyi· 
dHevlabmk.ebdiyobrsunl gibi . geliyor. 5 Teşrinisani 931 sordum. ' 'Oldü! Dedi, fakat liklerin çok, bunları ödiyemem 

a u ı en öy e şey ıstemem. Bizimki ile bozuştuk. " Hiç ondan şüphelerin boştu. Çok Hele "D.K., den beni kurtar 
Al mektuplannı. Marifet beni masumdu o!,, man unutulur bir hizmet de 

d
budndan sonra sevmektir,, bir zaman beni sevmemiş, an- I' endisini himaye edeceğimi ğil... Fakat seni sevmiyorum., 

e im. cnk bana merhamet etmiş ol- vadeyledim. " Beni ne kadar Dedi. 
27 Ağustos 929 duğunu ,, söyledi. Ebediyen srvdiğini biliyorum. Sen bana Alçak 1 
Aramız o kadar iyi ki ... Git- alaknlarımızı katettik. hayat vermiştin. Bitbirimizin ı D d"• · · k 1 p I Yüzünü şeytan gör..iin '' 

me ıgımız yer a mıyor. 0 o- 11 Kinunsani 932 kıymetini anlamak için bu fe- K.,, gibi cibiUiyetsizlerio altın 
uezköy, Büyük dere... Günler- Bana mektup aöndermi..:. laket Jüzımmış. Beni affettin S ' d J 
ce, gecelerce beraber kalıyoruz. e "' da can ver. ana me" u o ar 

30 Kanunusani 930 "Geleyim ıpi, kabul eder misin? ya ... ., diyordu. rezalet, bug ün değilse yarır. 
Çok me&'udum. Pek tatlı Sana söyleyeceklerim var" di- "B ... ,,, yi buldum. O bana elbette mezarını kazacaktır. 

Yor. hakikah bir bülbül gibi anlattı: Şu insanlar, yılandan da mu· yaşıyoruz. 

1 Mart 930 Gittim, kendisini buldum. Meğer biz. daha Heybeli zır, aşağı mahlüklar. Hepsin 

Y . "B "E M ·ı "Senin ahın tuttu, senin kıy- adada iken, bir Cuma günü den nefret ediyorum ... ıne ... ,, ve . ...,, ı e 
konuşması yüzünden kavga metini anladım. Rezil olmak ikısi, Gülhane parkında "D.K,,i Mazlum 



Saçları döülenler 
Komojen Kanzuk. 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kcpeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko
mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında 
bulunur. 

91111!~~~~~:::-:""~ 
"I 

Bugüne kadar piyaıııaya çı-
karılan traı bıçaklarııun 
en eyiıi 

KIRMIZI AY 
bıçaiı olduğu herkesin tec
rübeıile aalaşılmııtır. Rahat 
Ye ferahlıkla traı olmak iı
tiyenler 

İzmir Kuzu oilu An 
çarşısı 29 numarada -

talyalı Sait hır~avat magaza-
sına müracaat etsinler. 1. • 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Roatken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
T clefon: 2542 

H 3. (182) • ~~U.7/7..Z/./.7.77hCZXZ7.7 /1ZZZ'N 

Kiralık ev 
Karşıyakada Şehit Fadıl ~ 

bey sokağında 28 numarada 
beş odalı gayet havadar ban
yolu ve bütün asri konforu 
haiz ev kiralıktır. Talip olan
lar Haraççı kardeşlere mü
racaat edebilirler. 

Telefon 3778 
2 - 5 (1220) 

C7.T.777./77Z7.77.77.L'777/./ 77/..7.7..L 
~!!_1111-~-( t ... 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

l\f uzafter Eroğul 
.. .-·n1al Çetindağ 

Ha ... tainrını her gün sabah 
saat dokuzdan baş1ıyar:ık 

Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

Zayi 
İzmir Esnaf Ahali bankasın

dan almış olduğum 117 defter 
sıra numarasında kayıtlı üç 
müesseslik hisseme ait 135-
136 - 137 numaralı beşer yüz 
lira kıymetli 1228. 40 kuruş 
tediyeli üç adet müesseslik 
muvakkat hisse senetlerimi za
yi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Ankarada Anafartalar cad
desi yün ipek mağazası No. 

118 ltmaiJ Kemal 
2612 ( 1212 ) 17-18-20 

Geldi 
Alb aylık ondülede aranı

lan evsafı size ancak Paris· 
ten büyük fedakarlıkla ge
tirdiğim 1935 modeli makina 
ile dokuz ay için garanti 
edebildiğim gibi bayanların 
pek korktukları cereyan ile 
alakası yoktur. 

Geliniz Görünüz 
Su ondülesi ve bükle için 

Paristen diğer bir makina 
getirttim. Arzu edilen her 
forma yapılır. 

Adres : Hükumet cad
desi No. 23 AH Rlza Ak-
çakır Telefon : 3294 

8-15 (1105) h. 3 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tram\·~7 cad
desi No. 596 Tel. 2545 

İZMIR AHKAMI ŞAHSİYE 
SULH HUKUK MAHKEME
SİN DEN: 

Ölü Hurşit Terekesine ait 
olup Karc:ıyaka Kemalpaşa cad
desinde 73 - 1 numaralı diik
kanın müddeti hitam buldu
ğundan yeniden bir sene müd
detle kiraya verilecektir. Ta
lipler varsa 22-8-935 tarihine 
müsadif perşembe gününe ka
dar İzmir bahçeli handaki 
Ahkamı şahsiye sulh hukuk 
mahkemesine müracaat etme
leri ve müracaat edilmediği ı 
takdirde talibi uhdesinde bı
rakılacağı lüzumu ilan olunur. 

2626 (1224) t 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

SaljhJinin 
MEŞHUR 

Kurşunlu Ilıcaları 
Faallyettedlr 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, lokant~, 
gazino hülasa her türlü ihtiyaç ve konför vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bu!unur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

w~~...:m~~~~MZ~~~~~ 
Banyo dahil olmak üzere insan başına otelcıe 

karyola J 00 :- 75 diğer kısımlarda gene insan başına 1 inci 
50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri: 
Kemahh Ahmet Hamdi ve All Balcı 

6 - 26 (1180) 

lzmir evkaf müdürliiqünden: 
Vakfı Nev'i N. mevkii muhammen B. 
Maz. Hayrettin paşa dükkan 9-7 Hasan hoca 84 
Y apıcıoğlu ,, 2 Ali reis 24 
Nalçacı Ömer dede ev 29-23 Sadullah ev 50 
Köprülü Fadıl Ahmed P. dükkan 39 Yolbedestam 80 

,, ti mağaza 34 ,, 400 
Hisar camii dükkan 84-80 Hisar meydanı 120 

,, ,, ,, 13 Yorgancılar 125 
,, ,, ,, 12-14 KoJancılar 240 
,, ,, ,, 6 Palancılar 72 
,, ,, ,, 92 Hisar meydanı 145 
,, ,, ,, 13 Birinci belediye 300 
,, ,, ,, 246-254 arasta 150 
,, ,, ,, 24 Hisar meydanı 144 
,, ,, ,, 4 ikinci belediye 170 
,, ,, ,, 11 Samancı sokak 48 
,, ,, ,, 15 Birinci belediye 300 
il " " 9 ti ti 200 
,, ,, ,, 30 Bat pazarı 72 

Emin zade ti 56 Şekerciler 80 
,, ti depo 54-2 kestane pazarı camii altı 25 

NikboJu dükkan 61 Cami altı 35 
ummü gülsüm üst kat yazıhane 56 Halimağa çarşısı 72 

,, ,, dükkan 54-2 .. ti 96 
Salepçioğlu ,, 46-5 Günhanı 74 

ti ,, 60 Hükumet caddesi 441 
Merdivenli medrese ,, 44-1 Osman zade 60 
omer Lütfi ev 311 Salhane 2tl0 
Y apıcıoğlu ev 4 saraç Ali 60 

Vakfa ait yukarıda yerleri, numaraları ve tahmin edilen be-
delleri gösterilen akaratın on gün müddetle açık arttırmaya çı
karılmışbr. ihalesi 18-8-935 PazarteJi günii saat on dörttedir. 
istekli olanlar şartlarını görmek ve pey sürmek üzere her gün 
evkaf direktörlüğünde varidat memurluğuna ve ihale günü saat 
on dörtte komisyona müracaat etmeleri bildirilir. 

8-13 -18 (1148) 

• Muallim 
ı >C>:K:TC>R 

rLLLLZ/LLLL.//1LLL/.XLL/..A7.7.7L/7/.Z/~' /~YIULJ 

HULUSIALATAŞ ı 

' l Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi ı 

1 Ç HA S TAL 1 K L AR 
:LVJ:-UT .A..:EI.A..S'SISI 

Hastalarını Hacı Hasan oteli knrşısmda Şamlı sokağında 

eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

evlet ·neI i y 
8 inci işletme mıntakasında herhangi iki istasyonu arasında 

taşıttırılacak prina yağları, devlet demiryolları umumi 9 numa
ralı tarifesinin birinci sınıfında yazılı zeytinyağı gibi ton ve ki
lometre başına 5.25 (Beş kuruş yirmi beş santim ücrete tabi 
tutulacaktır. 
Aydın hattında prina yaği için mer'i umumi ve hususi bütün 

tarifeler mülgadır. 18-21-23 2619 (1223) 

FLiT ö~a;ö~ô~ı 

2 

.. .. .. .. 
Hasaratı OLDURUNUZ • 

. Niçin tesiri şüphell (Haşarat ötdürücil 
mayi) ler tecrübe etmeli?. Bu kıymet· 
siz ve taklit mayiler ne t1aşaratı öldü· 
rüp sizi onları lz'acatından kurtarırlar. 
ne de tehlikelerine karşı himaye eder
ler. Bu tesiri şUphell mayllerl kullan
mak bayhude bir israftır. Huzur ve 
emniyetiniz için mUslrren F L f T 
isteyiniz. FLiT, bütün haşaratı 
hakikaten ve ebediyen ôldürClr. Leke 
yapmaz,ıaze vo latif kokuludur. Siyah 
kuşaklı ve asker resimli sarı teneke· 
ıere dikkat ediniz. Fiatl:ır terıziltltlı. 

İzmir ve civarı için umumi deposu : Kardiçab han No. 71-7~ 
Telefon : 2so~ 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik VP. istika· 
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya· 
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza ilmidiıt 
haricinde kolaylıklar gisterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuk1amak her hakikatı öğrete· 

cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müş· 
terilerimize ·açıktır. 

Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

Karahisar Maden Suy 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniı 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi T elcfon : 2067 

Türkiye Mensucat ab · a arı 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 126 lzmlr tet' 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, k~5 

lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FlA TLARIMIZI İSTEYİNİZ 
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YENi ASIR 
ıa Ağustos 1935 

Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

N. V. J 
W. F. il. Van Der ' 

Zee & CA>. 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 1 Tüy ~}?n~r~~!:ıı~;, 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 26 ağustos

tan 30 ağustosa kadar Ar.vers 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg liman ara için yük alacaktır 
UL YSSES vapuru 9 eylülden 

13 eylüle kadar Anvers, Rot
tcrdam, Amstcrdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

ORESTES vapuru 23 eylül
den 30 eylüle kadar Anvers, 
Rotterdam Amsterdam ve 
Harnburg 

1

Iımanlan için yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 22 ağ~s
tosta Burgas, Varna, ve l<os· 
lence Jimaolan için yük ala
caktır. 
SVENSKA ORJENT LıNıEN 

NORDLAND motörü 21 ağus 
tosta Rotterdam Hamburg, 
Copenha2e, Dant~ig, Gdyoia 
Göteburg Osla ve İskandinav
ya lirnanl~n için yük alacaktır. 

VIKINGLAND motörü 3 ey· 
ltilde Rotterdam Hamburg,Co
Penhage, Dantzig, Gdynia,Go· 
teburg Oslo ve lskandinavya 
liınanJ~nna hareket edecektir. 

HEMLAND motörü 16 ey· 
16Ide Rotterdam, Hamhurg,Co·· 
Penhage, Dantzig, Gdynia,Go· 
teburg, Oslo ve Iskandinavya 
liınanlarına hareket edecektir. 

VINGALAND motörü 3 bi· 
tinci teşrinde Rotterdam,Ham· 
burg, Copenhage, Dantzig, 
Gdynia, Goteburg, Oslo ve 
I~kandinavya limanlarına hare
ket edecektir 
~ERv CE MARfTıM RvLJMAİN 

.. SUÇEA VA vapuru 5 ey· 
lulde gelip 6 eylüJde Ma ta, 
~~nova, Marsilya ve Barselone 
•çın yük alacakhr. 

ALBA JUL y A vapuru. 30 
eylülde gelıp l birinci teşrınde 
Malta, Cenova, Mnrsilya ve 
Barsolone için yük alacak.tır. 

. ılandaki hareket tarihlennde 
kı değişikliklerden acenta mes· 
Uliyet kabul etmez. . 

Fazıa tafsilat için ikincı kor· 
donda Tahmil ve tahliye binası 
•rkasında Fratelli Sperco ac~n
t.lığına müracaat edilınesi nca 
olunur 

. Telefon: 2004-200S 

ALIMNIA v~puru 14 ağustos· 
ta bekleniyor. Hamburg, An
vers ve Bremen limanlarından 
yük çıkaracaktır. w 

ANGORA vapuru 19 agus-
tosta bekleniyor. 22 ağustosa 
kadar Anver, Rotterdam,Ham
burg ve Brernen için yük ala· 

caktır. _ 
TINOS vapnru 2 Eylülde 

bekJeniyor. 6 eylüle kadar An
vers, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacakbr. 

iT AURI vapuru 16 eylülde 
bekleniyor. 20 eylüle kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacakbr. 
RAMF~T H. SCHULDT 

Hamburg 

HANSbURG vapuru 28 ~
ğustosta beklf'niyor. 1 eylule 
kadar Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg için yük alacaktır, 

NORBURG vapuru 2~ ey
lülde bekleniyor. 30 evlule ka
dar Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg için yük alacaktır. 

SERViCE DIRECT OANUBIEN 
Tuna hattı 

A TID motörü 26 ağusto~ta 
bekleniyor. Budapeşte, Bratıs

. · -k ala· lava ve Viyana ıçın yu 

c:t~~· EXPORT STEAMSHIP 
Corporation A 

EXCELECIOR vapuru ha
len limanımızda olup Nevyork 

için yük almaktadır. BUL
SOCIETE commerciale 
GARE de navigation a vapeur 

BULGARIA vapuru 14 ağus 
tosta bekleniyor. Burgas ve 
Varna için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

b ld* ıerede buluşurlar lznıirliler Istan u aı } 1. d 

.ı...· 

B • t ote ın e Beyoğlunda ns O 
. • otelinde 

Sırkecide Osmanıye . 
1 d en eski otelcı · · T- kler en Her iki otelin ınüstecırı ur . b oıner LUl-

d. · · sevdıren ay 
olan ve herkese ke~ 1~101 • Askeri otelinin mües-
fldlr. Bay Ömer Lutfi Izmır _b l" ı·daresini herkes 

]'k tecru e ı d' sisidir. Kırk bir sene 1 k klıyacaklar ken 1 

bilir. Istanbulda her iki otelded ona 
1 • • h t b 'acaklar ır. f. ı ev,ermdekı ra a ı u . 

1 
·ıavelen ıat ar 

B .. t.. bu fevkaladelık ere ı 
u un müthiş ucuzdur 

1 . D ft rdarlığından: 
zmır e e . . ı yasasına göre 
. d 1 ı tahsılı enıva •. Isaısinin vergi borcundan ° ay . d nzil sokağmda kam 

h · baJJesın e me •cıedilen Aptullah efcndı ma . . b' gün müddetle sa-
9 . "b yırmı ır 

•ayıla ev tarihi ilandan ıti aren 1 ·n defterdarltk tah· 
t lı.. ·· k isti yen erı ~ ga çıkanldığmt!an pey surme 

18 
_ 

2
3 (1147) 

8ıl&t k . 8-13-alemine 2elmelerı. 

1 E k k Lise le ile Kız 
ınıir Kı l ve r e d. 

\'e Erkek öğretmen okulları ı-
rek törlüklerind~~= d ··gw renici yazılma is-

1 - diız a ay 0 t · - Yeni ve eski yatı ve gun 31 Ağustos Cumar esı 
l:ri .. 20 Ağustos Salı günü başhyacak ve ~ . .. .. 

ıtinu bitecektir. . d 200 lira olup üç eşıt bolum-
2 - Senelik yatı aktısı lıseler e 

de alıntr. .. •klü .. ünde 6 fotoğraf, hüviyet 
k'3 - YazılacakJann 4, 5X6 buyu k ~ diplomalarını yanlarına 
"~adı, sağlık raporu, afi kiad• .. ve s:atu dokuzdan on ikiye kadar 
k tak velilerile beraber her gun 

o uUara başvurmaları. • tlerindeki okullara yazıla-
4 - Uk okul mezunlan kendı sem 

caklardır gel bütünleme sı· 
S · • b"f me ve en 

- Bütünleme engel, liseyı 1 ır .. göre orta okul ve 
~açları 2 EyJül ol~unluk ve eski öğrenege 
ıse sınarlan 1 ı' Eylülde başlıyacaktdır. lacak şartlarile nere· 

6 ~ 23 E lül e yapı ' 1225) d - Parasız yatı Rınacı Y • tS-20 ( 
e Ya 1 w ·ıA edilecektir. Pı acagı ayrıca ı an 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRiNci 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 

ALGERİA.N vapuru Liver
pool \ e Swanseadan 18 ağus
ta gelip tahliyede bulunacaktır. 

FLA \HNIAN vapuru 20 ağus
' tostan 24 ağustosa kadar Li

v. rpool ve Glasgow için yük 
alacaktır. 

OPORTO vapuru eylül baş
langıcında Liverpol ve Swan
seadan gelip tahliyede bulu
nacaktır. 

LONDRA HATTI 

acenteliğinden 

Ekspres postası 

Sakarya 
Fevkalade! lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam 16 

da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat IG da İS
T ANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : 

lstanbuldan her Per
,embe günü lzmir için sa
at tam 16 da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma 2ünü 
tam saat 16 da lzmire vanr. 

Anneler, 

Fakat iyice kurulandıktan sonra 
vücudünuzu . 

NIVEA 
r~-•~:ıt.!.!._// kremi • yağı 

~ i ı e uvmağı unutmay ı nız! Bu sa 'I ede 
cuneşte 'yanmak t c hı i kesine 
karşı korunmu~ olursunuz, 
ıenıniz taze ve sağlamlaşır, 
Cildiniz yumuşak ve gercin kalır. 

POLO vapuru 25 ağustosta 
Hull, Londra ve Anversten ge
lip tahliyede bulunacak ve ay
ni zamanda yalmz Hull için 
yük alacaktır. 

Fazla Tafıilit için : Bi- ı 
rinci Kordonda 92 numara-
da İzmir acenteliğine müra-
caat. Telefon 3658 

Artık müıterindirler. 

Yavruları sancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 

kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyj bir gıda bulmuşlardır. 

ALGERİAN vapuru 29 ağus
tosta beklenmekte olup 6 ey-

• • 
lüle kadar Londra ve Hull için 
yük alacakhr. 

F ABiAN vapuru 7 eylülde 
beklenmekte olup 16 eyJüle 
kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

The General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

AD JUDANT vapuru 23 ağus
tosta beklenmekte olup 27 
ağustosa kadar Londra ve Le
ith için yük alacaktır. 

Not: Vapur tarihleri ve va
purJarın isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyf"t kabul 
edilmc7.. 

DOKTOR 

N Ziya Götşin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFİ 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

TELEFON 3686 
8-26 (924) 

1 777Z777ZZZ.rL7~.LT"L7.ZZZY"~' 

Her nevi izahat ve krokiler ıçıo aşağıdaki 

IZMIR ACENTASINA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i R AS 

eni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No: 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

~ 1 ~ j I • • •• • • • , • ' ~.. • 1 • • :~ 
1 

KAŞE 

111 il 

1 1 
Sizi günlerce ıstırap çekmekten kurtarır 

En şiddetli baş, diş, adale ağrılarını, üşütmekten mütevellit 
bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya 

kırıklığa karşı çok müessirdir 
Mideyi bozmaz kalbi ve böbrekleri yormaz, 
GRİPIN kaşeleri RADYOLIN diş macunu fabrikasının müta

hassıs kimyagerleri tarafından yapılır. Her eczanede 
vardır. 7.5 kuruşa satıiır 

I~AKTiN 
SütJü ua 

Az zamanda çok ra2'het 2önnüş Ye bunu hazırhyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu ielmiştir. 

Eczaaelerde fiatı 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihaaız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diier taraftan fazla terlediiiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıah telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye ~eaçlik, ııhhat ve 

neş'e vermiş olan 

Ki na LDtll 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini SlÖrmeycn yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mobiJyeJerile siisleyiniz •.• 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar 

Caddesi 
Kınacı Han 

Nu.S Tel.142~ 

Buseneki 9 Eylfıl panayırında en lüks pavyon Haraççı Kar
deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görm~ğe şimdi
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

lzmir ithalat gümrüğü 
komisyonundan: 

satış 

Sıra No. Kilo G. Euanın cinsi 
1 77 650 Laboratuvarlarda müstamel cam· 

2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

2 
21 

43 
56 
22 

320 
160 

370 
730 
870 

dan afatı fenniye 
Sade hararet ve kesafet dereceleri 
Laboratuvar malzemesinden poı
len havan 
Demir kıskaç ve halkalı kıskaç 
Havagazına mahsus limba beki 
Lal:>uratuvarlara mahsus ağaçtan 
spor ve portter 

O 600 Adi demir pota 
17 000 Demir ocak aksamı 
O 650 Bak1r ispirto lambası 

55 000 Adi şişe kapaklı kilçUk fişe 
302 350 Yekun 

Yukanda yazılı eşya açık arttırma suretile satılacağından 
isteklilerin 3191935 Salı günü saat on üçte lzmir ithalat gümrüğü 
satıı komisyonuna müracaatJarı ilin olunur. 

18~28 2623 (1227) 

lzmir DefterdarlığJndan: 
Isısının vergi borcundan ötürü tahsiJi emval yasasına jl'Öre 

haciz edilen Hacı Mahmud mahalle ve sokağında kiin 24 sayılı 
ev tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa çıka-

rıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsi!iit kale-
mine gelmeleri. 18-23 - 28-31 2620 (1226) 



Sah ite YENi ASIR us 

Ş E V R O L E fab ·ikası herkesin kesesine 
göre kamyon yapıyor. 

1 Tonluk (Kaptı kaçtı) 
... ı • • 

tenezzu.ıı sası ~ı 
.> 

11 I 2 Tonluk Kamyon şasi 

2 Tonluk Kamyon şasi 

centesi: • • 1 ve 
..-... ımm .......................................... ıımı ..... mll ........ , 

• 

EN SAGLAM 

Otomobil ve Kamyon Lastikleri 
1 - ZAFER lastikleri, en 

yüksek mütehassısların 
nezareti altında Türk 
işçileri tarafından en 
son si8tem makine ve 
nıetodlar.a imal olu
nuyor. 

2 - Bir çok tecrübeler ve 
derin tetkikattan son-
ra yollarımıza yarıya
cak en sağlam bir cins 
lastik imaline muvaf
fak olunmuştur. 

3 - Kullanıldığı mevaddı 
iptidaiye en ala kauçu
ğu ve Mısır pamuklu 
bez kordları. 

4 - Zafer otomobil ve kam
yon lastiklerinin sağ

lamlık ve dayanıklık 
cihetinden diğer mar· 
kalara yüksek ve faik 
olduğunu ilk kullanışta ~ 
muhakkak kani olaca- ~ ~=-~-"'-_,~!'.._~~ 
ğınızı ve Zafer marka-
sını diğer markalara 
tercih edileceği emın 
olabilirsiniz. 

GISLAVED Ltd. Şr. - EYUB 

• 

Nakliyatınızı Ş E V R O L E kamyonl 
yaparsanız masraflarınızı çıkarabilirs 

fazla mukavemet, reparasiyon husus 
kolaylık ve ucuzluk Şevrole kamyonlar 
bula.bilirsiniz. Tepeden süpap o] 
Şevroleyi daima tercih ettiriyor. 
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GüZE L KUMA 

inanmıyorsanız bu fabrikanın Iiumaşl 

giyenl_erden bir kere sorunuz. 

Kumaşlar 
Halis yündür ve ucuzdur 

Bu fabrikanın çıkarzcağı şık ve Ç':lk sa"' 
PAL TOLUKLARI bekleyiniz 

edlyede Kolay 
Satış yeri: Bir inci Kordon Çolakz 

halı limited şirketi 
TELEFON ·: 23~ 

En nefis Isparta, Kula, Demirci, U 
halılarını da burada bulaca sın z 


