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ı Senelik . ... . . . 1300 2500 

Altı a11lık . .•... 'iOO 1800 
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il 
20 Jlkteşrin Pazar 

Genel Nüfus Sa} ımı 
Sayım itine karışmamak, kayıdsız 

durmak veya yanlış sağlık vermek 
yurda karşı yapılmış suçların en bü
yüğüdür. T6rk yurddaşı böyle ağır 
bir suçtan uzak kalacaktır. 

ea,vekfilet r 
istatistik Umum MUdUrlUA!_ 

Cwnlmriyctin Ve Ouwıhuriyct Eserinin Bekçisi, Sabahları Çık.ar Siya~ Gamedir Yeni Aaır matbaasında basılmışbr. 

v tı• 

atanının müdafaasına 
. 
Ingiltereyi 
Kızdıran cüret 

-·-Avrupa fırtınaya tutulmuş 
bir gemiyi andırıyor. Her ta
raftan tehlike işareti veriJiyor, 
tehlike çanları çalıyor. Fırtına 
durulacak mı, yoksa gemi kor
kunç kayalıklarda parçalana
cak mı, biJinemez. 

İki emperyalizma şahlanmış
tır. ikisi de birbirine diş bile
Yor. Habeşin istiklalini koru
ınak davası bir gösteriştir. 
Albiyon kendi hayatiğ menfa
atlerini tehlikede görmese bir 
lskoçyahnm kemigini bütün 
l-labeşe feda etmez. lngiltere 
ayaldanmışsa imparatorluğun 
el sürülmez menfaatleri sarsıl
nuş demekt r. Yoksa arsıulusal 
nıünasebetJerde duygunun, mer
hametin yeri olduğuna inan· 
nııyoruz. Bize böyle bir inanç 
~erecek arsıulusal ahlak daha 
doğmamıştır. Ortada bir sö
nıür2e önürdeşmesi (rekabeti) 
•ardır. Eğer Avrupa bir fela
kete yuvarlanacaksa bu şuur· 
•uz önürdeşme yüzünden yu
't'arlanacakhr. Sömürgeleri ara
lannda paylaşanlar İtalyaya 
liabeşten başla el atacak 
Yer bırakmamışlar... O da 
kendinden önce sömürgeciliğe 
~aşlıyanların yürüdükleri yol 
uzerinden giderek kabaran nü• 
fusuna geniş topraklar yarat
~ak istiyor. Habeşi medenileş
tırmck sözü bir efsanedir. 
Maksat İtalyan ulusuna geniş
lern · k e un anını vermektir. Yok-
sa Habeı ItaJyanlarm el ata· 
hlıyacakları durumda olsay
dı zorbaların, derebeylerin 
ayaklannda zincir taşıyan kö-
lelerı· M 1· . .. d"'k .. usso ınıye gozyaşı o -
turccek değildi. Zaten ne ka
dar k"t" o u, ne kadar bahtsız 
Şartlar icinde olursa olsun müs
takil yaşamanın tadını 

1

hiçb"r 
Şeye feda etmiyen bir ulusu 
~orla başka bir varlığa, kendi 
alıbından başka bir kalıba 

::~111.ak, şüphe edilemez ki, 
I cıdır. Ulusların ya şamak hak
arına karşı bir saldırıştır. 

ı ti •8 •nasız her çeşid emper-
~alıznıadan nefret ederiz.Birini 
:::~i~e tercih edecek mevkide 

gdız. Bununla beraber itiraf 
e.trnek lazımdır Cenevre kür-
aı • d ' lı ~ın en ablak ve fazilet hoc~-
~1 Yapanların çoğu Mussolı· 

~ıden başka tUrlü düşünmez
b~r. Onlar da vaktile müstakil 
ır hayat sahibi olan uluslan 

etmişler, yabancı bir hikimi-

rete boyun eğmeğe zorlamış
~rdır. Bugünkü coşkun bassa-
81Yetlerinin başlıca sebebi üç 
~lsırJık koloni imparatorlukla
tınd b" • .b . a ır çatlak başgöstermesı 
1 

hmlllidir. Avrupayı yere ser
mek tehlikesini gösteren da
vanın iç yüzü budur. 

I .. Büyük Biritanya imparator
ugu bir kerre kendini ortaya 
atrnışbr. Şimdi prestijini ko· 
~urnak isteyor. ltalyanm yarın 

endi mütemlekclerine göz koy-
lllasından korkuyor. Hiç olmazsa 

- So!l11 ikinci salıifede -
••Yk.e't BiJ.•i:ıo 

Italya lngiltereye karşı bir savaşta 
Daha önceden partiyi kaybetmiştir ... 

lngiliz - ltalya donanmaları ka şı karşıy bulunuyor 

IstanbuJ, 20 (Ö.D) - Lond
radan bildiriliyor : Star gaze
tesi Türkiyenin kuvvetli ordusu 
ile lngiltereyle beraber ltalya· 
ya karşı harekete geçeceğine 
dair bir haber yazmıştır. 

Bura gazeteleri Starın bu 
haberine cevab vererek kuv· 
veUi Türk ordusunun yalnız 
Türk vatanının• müdı:ıfaasına 
mahsus olduğunu, Türkiyenin 
herkesle dost geçindiğini yazı
yorlar. 

iki mllyar sarfetmlşler 
Istanbul, 20 ( Ö.D ) - B. 

Mussolini Morning Post gaze
tesine diyevinde şimdiye kadar 
iki milyar liret sarfettik. Artık 
geri dönmek için vakit çok 
geçtir, dedi. 
inglltereye karşı si'iVBf 

Paris 20 ( Ö.R ) - lngiliz
ltalyan anlaşmazlığından doğa· 
cak durumu tefsir eden gaze
teler lngiltereye karşı bir sa
Taşta ltalyanm partiyi önce
den kaybetmiş olacağı ve ln
giliz filosu tarafından ltalyan 
sahillerinin kolayca abluka edi
lebileceği ümitlerinin doğru gö
zükmediğini kavdedivorlar. 

lede lngiltereye çok şiddetli 
hücum edilmekte ve bütün ltal
yada " Akdeniz tahriki ,, diye 
tavsif edilen lngiliz siyasasına 
saldırılmaktadır. 

in i/ız başbakam Balav il 

lnglllz Harp mı 
istiyormuş 

Bu gazeter diyor ki : 
"lngiltere harp istiyor ve 

Italyaya karşı harp etmek isti
yor. Halbuki, mevcud taahhüd
Jere rağmen, ltalyayı Habeş 

meselesinde ileri gitmekte ser
best bırakmış olan odur.,, 

Allis-Ababada hazırlık 

Abluka Tesirsizdir f lnglllz aUel ledblrlerlnl 
Bu gazetelerin _ düşüncesine protesto 

göre Almanya, Amerika ve Roma, 20 (Ö.R.) - Bazı 
Japooyanın Jtalyaya mahrukat, çevrenJerde ltalyanın Avrupa 

P
etrol, benzin ve ilk maddeler barııını bozacak mahiyette 

1 gördilğil lngıliz süel tedbirle-göndermelerine kimse enge 

Loyd Corç şiddetli tedbirler alınmasını istiyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SüJJeyş ltaritası 

rine karıı Cenevrede protesto 
yapıp yapmıyacağı soruşturul

maktadır. Bu çevrenlere göre 
lngilizlerin aldıkları tedbirler, 
Cenevrede henüz verilmemiş 

/ngıllz dış bakam ~ır /ioarc 

olan kararın ne olacağını ev· 
velden biliyorlarmış gibi tatbik 
edildiğinden, haksızdır. 

Bir petrol harbı 
Paris, 20 (Ö.R) - Italya ve 

lngiltere arasında patlak vere
cek bir savaşın ortaya çıkara
racağı durumla ilgilenen gaze
tf' • .... ~. ı anlaşmazlığın (hakiki 

mayi mahrukattan ( Benzin, 
Mazot ve saire) mahrum etmek 
kolayca bu devletin hakkından 
gelebileceğine emindir. lngiliz· 
lerin planı Süveyş kanalı ile 
Cebelüttarikı ltalyanlara kapı· 
yarak buralarının emniyetini 
korumaktan ve Irak petrol bo-
rularının vardığı Filistin sahil
lerinin de korunmasını sağla-
maktan ibaret olacaktır. 

ltalyanlar Fllstlne 
Saldıracak larmtf 

İtalyanlar FJistin sahillerine 
karşı bazı muvaffakiyetler ka
zansalar bile o vakıt petrolu 
oraya akıtmamak Jngilterenin 
elindedir. 

Çanakkale boğazı mı 
Kapanacak? 

Kafkas petrolları da Çanak
kale boğazının kapanması yü
zünden Italyaya varamıyacak-

tır. Şu halde ltalya için Av
rupa kontinan piyasasından 
başka birşey kalmıyacak o Re
men petrollarile işini görmesi 
lizımgclecektir. Kaldı ki bu 
taraftan da, Cenevrenin karar
larına rağmen kaçakçılığm ne 
dereceye kadar yapılacağı ma· 
lum değild i r. 

Jfabeş k!Jylcrinıle lıazullk 

bir petrol harbı) ıeklini ala- Bir lnglllz lllosu 
cağı kanaatındadırlar. Yunan sularında 
SUveyt ve CebelUttarıkı Pariı, 20 (Ô.R) - On ı.p. 

Kapıyacakıar liz destürilyerinin, ltalyan harb 
lngiltere, ltalyayı deniz •e gemilerinin bulunmakta olduğw 

bava filoları için muhtaç olduğu Yunan sularına hareket emrini 
olamıyacaktır. Bu bakımdan 
Almanya Jngiliz - ltalyan sa
vaşmda imtiyazlı bir bitaraf 
olacak v~ Jtalyaya muhtaç ola
cağı maddeleri göndermek için 
ger~ken kredileri Anglo - Sak
son piyasalarında bile kolay
lıkla bularak ltalyaJ a geniş 
mikyasta sevkiyat yapabilecek 
ve bundan kendisi de çok bü
yük istifadeler temin edecektir. 

Yunan Filosu Ista.nbulda 
törenle karşılandı 

aldıklan bildirilmektedir. Lon• 
ldradan gelen haberlere göre 

Hindistandaki ıni'iliz filosu da 
Adene hareket emrini almıfbr. 
ltalyan denlzaltı gemllerl 
lnglllz filoları kartısında 

ltalyaya Amerikan ve Japon 
tecimerJeri ta• acından istediği 
maddelerin gönderilmesine de 
engel olmak imkanı yoktur. 

lnglltereye tlddeUI 
Hücumlar 

Roma 20 ( Ö. R) - .. Ga
zeta del Popola ,, tarafından 
bu sabah neıredilen bir meka· 

Samimiğ 
lstanbul 20 (A.A) - Amiral 

Sakelaryu kumandasındaki Yu
nan filosu bu sabah saat 9,15te 
limanımıza varmıştır. Filo Hay
darpaşa açıklarında top a a ak 
şehri selamlamış ve bataryala
rımızla Mecidiye kruvazörü ta
rafından mukabele edilmiştir. 

Yunan filosu, Elli kruvazörll 
jle Hydra, Spezai, Pasora, 
Y erax, Panther distroyerlerin
den ye Triton, Proteuı, Kat
soni. denizalb l'emilerinden ve 
lf09toe denizalb depo l'emİ9İll
d• mllrekkeptir. 

- Sonıı l{'iild MJlıl/«k -

.. 

Yun4n/ıJamı K.a#oili drnualıı J!l'misi 

Pariı, 20 (Ô.R) - Buraya 
gelen haberlere göre beı ltalyan 
rlenizaltı gemisi Malaiada, Ce
belittarıkta toplanmış olan kud
retli lngiliz fiJoıunun tam kar· 
tısında demir afmışlardır. Di
ğer taraftan diğer 10 ltalyaa 
denizalb gemisi de timdi Kı
zıldenize doyru inmektedirler. 

lnglllz uçülan 
Atiaa 20 ( Ô.R ) - On ln

!"iliz deniz uçağının Mıııra git
mek Oıere yarın Yunan top

- Son11 IJründi sahifede -
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......... Bir atalar sözü 
,-;;;;;Z7J7.7..ZZZ7JZ/:Z7.Z7.7_J 
Elemi hazzından büyük 

Zevke bel bağlama ! 
Zevkin elem vermeyenini tercilı et

meli, arkasından ıstırap gelecek olan 
bir ltazzul peşinde koşmak akıl kan 
değildir. 

Alkol müptela/art, mo1fino111a11lar, 
esrarkeşler, mazarratmı bildikleri /mi
de bunlara müptela oldtıklannı iste
dikleri kadar iddia etsinler, bu ilim
lerine kulak asmamak lazımdır. Çtin
ki ilim amel ile belli olur, amel ise 
inanmağa bağlıdır, inanılmıyan, ina
nılmadı~ı için de yapılmıyan şey za
ten nıeı•cut değil demektir. O lıalde 
bunun ilim/iği, bilinmesi nerede kala? 

Aşk, mulıakkak ki zevkle!İll m 
biiyiiklerüıdmdir. Fakat ekseriya bu
ııull da elemi lzazzmdan büyük olur. 
O cilıelledirkl aşktan kaçanları, aşka 

tutulmamağa çaltşanlan, en akıllı 

insanlar z iimresi11e idlıat edmlere hak 
l'ermrk lazım geliyor. 

MazlOm 

İngiltereyi 
Kızdıran cüret 

-·-- Baştaraf ı 1 ind sayfada -

Mısırın kışkırtılarak avuçlar; 
arasından kaymak istemesi ih
timalini büyük bir tehlike ola
rak görüyor. 

Büyük harpten önce Alman
ya lngilterenin karşısına dikil
mişti. lngiliz diplomatlarının ka
rabasanı (kal.>usu) Almanya idi. 
Versaydan sonra, hatta Ver
şayı çiğneyen bugünkü Al
manya bile lngiltereyi Italya 
kadar yakından tehdit etmiyor. 
Injiliz siyasası yeni bir rakiple 
karşılaşmışbr. Bnndan ötürüdür 
ki duçenin cesaretini kırmak, 
lngiltereye meydan okumanın 
cezasız kalamıyacak bir cüret 
olduğunu göstermek iıteyor. 
Asıl şaşılacak olan şey Italya
nın bu tehditlere aldırmaması
dır. Bir başka yazımızda söy
lediğimiz gibi, ltalya lngiltere
nin yalnız başına harekete geç
miyeceğine, hele harbin umu
mileşmesi ihtimali karşısında 
çekingen davranacağına kanidir 

Hadiseler pek çabık ilerle
diklerine iÖre ltalyanın tah· 
minlerinde aldanıp aldanma• 
dığını görmekte gecikmi· 
yeceğiz. 

91ievk.e1. ~:1151.X>. 
11111 --

Kadastro 
Teftişleri 

Kadastro genel direktörlüğü 
baş enspektörü Bay Halid Ziya 
dün lstanbuldan şehrimize gel
miştir. Bay Halid Ziya lzmir 
Kadastro işlerini teftişten sonra 
Adanaya gidecektir. Yakında 
Adanada kadastroya başlana
caktır. 

Ödeın"işte 
Kızıl artıyor 

Ödemiften Ubaylığa gelen 
bir habere göre bir müddet
tenberi Ödemişte devam eden 
Kızıl hastalığının gittikçe çev
resini genişlettiği bildirilmiştir. 

, ... - .-..._._-' 

askerlik yoklaması 
331 doğumlularla emsalleri

nin yapılacak askerlik yokla
malarında belediyeyi temsil 
eden şehir meclisi azasından 
bay Hamdi Akyüreğin yerine 
meclis azasından bay Mustafa 
Buldanlıoğlu seçilmiştir. 

•••••• 11 • 

Tahliye 
Urla hakimi bay Ihsan Zi

yayı darp neticesi ölümüne 
sebebiyet vermekle maznun 
Mehmedi teşvik cürmile zan 
altına alınarak mevkuf bulunan 
avukat bay Fehmi Manisa ağır 
ceza yerinin iki yüz lira para 
kefaletle tahliye kararı üzerine 
kefaleti vererek dün ceza evin
den çıkmısbr. 

ŞE İRB RLERİ 

Maçlar .na • • öldürenler m ••• 
Altay - Göztepe 
Yarın senenin ilk karşı- i 
ıa,masını yapıyorlar j 
Futbol mevsimine girdik.. 29 

Eylülde mıntaka senelik kong
resinin toplanacağına göre yeni 
heyetin hemen şild şampiyonasını , 
yaptırması beklenebilir. Eğer ı 

bu arada Sovyet dostlarımızla 
karşılaşmak için kamp hazırlığı 
başlarsa şild turnovasınm T eş
rinisaniye bırakılması mecbu
riyeti hasıl olacaktır. Buna rağ
men takımlarımız şimdiden ha
zırlanmağa başlamışlardır. Ya- ı 
pılacak olan Altay - Göztepe 
maçı bu hazırlıklarım ilk kar- ı 
şılaşması sayılabilir. Liklerden 
sonra karp karşıya gclm=yen 
takımlarımızı görmek muhtelite 
ayrılacak oyuncuların va2iyetini 
anlamak noktasından da bu 
karşılaşma enteresandır. Altay 
takımında Vahabın da eski ye
rim alması üzerine maçın he
yecanlı olacağı muhakkaktır. 

rla davasına dün devam edildi 
dinlendi 

........... 
Kütahya 
Say lavları 

Kütahya Saylavları B. Meh
med Sümer, Dr. B. Lütfü Kır· 
dar, Dr. B. Şakir Ahmed ve 
B. Naşid Hakkı şehrimize gel
mişler, dün ilbay Fazlı Güleç'i 
ilbaylıkta ziyaret etmişlerdir. 

1 •••••• 

Zıyarat 
Müstahkem mevki komutanı 

kor general Kerameddin dün 
İlbay Fazla Güleçle Şarbay Dr. 
Behçet Uzu ziyaret etmiştir. 

•••••••••••• 

Şarhoşluk yüzün· 
den cinayet 

İki kişi yaralandı 
Dün akşam Halil Rifat paşa 

caddesinde Osman ve Şerafed
dinin müştereken tuttukları 

kahvede sarhoşluk ve kaba
dayılık sevdası yüzünden gene 
bir cinayet olmuş, iki kişi ya
ralanmışbr. 

Vak'a şöyle olmuştur: 
Laz Yaşar adında bir sabı

kalı oturmak üzere Osmanın 
kahvasine gitmiştir. Beş daki
ka sonra fino Hüseyin ile 
Sidki adında iki kişi daka gel
miş ve oturmuşlardır. Fino 
Hüseyinle Sıdkı yüksek sesle 
konuşurlarken Yaşar kızmış ve 
sesinizi biraz alçalhn ve kesin 
demiştir. 

Bu suretle başlıyan kavga 
bir az daha büyümüş ve kü
füre başlayan Yaşarın kafasına 
Sıdkı bir sandalye indirmiştir. 

• Yaşar dışarıya çıkınca Sıdkı l 
ile Fiııo Hüseyinin ellerinde 
bıçak olduğunu görmüştür. 

Yaşar bu vaziyet üzerine İ 
belindeki bıçağını çekerek 
Sıdkıyı üç yerinrten yaralamış
tır. Zabıta işe müdahale ede
rek failleri yakalamıştır. 

oğlu 
Dün şehrimiz ağırceza mah

kerı:esinde eski Urla hakimi 
bay Ihsan Ziyayı döverek ölii 
müne' sebebiyet vermekle suçlu 
avukat bay Fehmi, Ahmed, 
Abdurrahman, Sadık, Mehmed 
avukat bay Sabri ve bay Salih 
Zekinin muhakemelerine devam 
edilmiştir. 

Mahkeme salonu çoğu Ur
lalı olmak üzere kalabalıktı. 

Urla Cumhuriyet müddeiu
mumisinin iddia talebi ile ge
çen celse kararı okunarak 
muhakem ye başlandı. 

ilk şahid lslam oğlu Hay
dardı. 

- Bu mesele hakkında ne 
biliyorsun ? 

- Çok eski bir meseledir. 
Belki unutmuşumdur. Bana 
1000 lira vereceklerdi. 300 lira 
peşin 700 lira sonradan. 

- Kimler verecekti? 
- Hüseyin Avni, Talat , Ha-

Jid, Hilmi beyler 
- Sana niçin bu para} ı 

veriyorlardı. 
- Sen Abdunahmanı ta

nırsın, ifadesini değiştirsin. 
Sen de valancı şahidler bulur-
sun v~ işi Sabri, Fehmi, 
ve Ekrem üstüne ifade 
verdirirsin diye bana 1000 lira 
teklif ediyorlardı. 

- Abdurrahman ile müna
sebetin nedir. 

- Ben Abdurrahman ile iy i 
konuşurum. 

- Bu teklif sana ne zaman 
yapıldı? Adliyeye haber ver
din mi? 

- Bu teklif yapıldığı zaman 

Müddeiumumi Halid bey tah
kikat yapıyordu. Halid beye 

söyledim, peki al dedi. Ben de 

aldım. Parayı adliyeye yatırdık. 

Ben parayı Abdurrahmana ver
dim, o da parayı adliyeye ya· 
tırdı. 

- Sana bu teklifi kim yaptı. 
- Kaymakam Talat bey 

yaptı. Parayı verdikleri zaman 
hepsi beraberdi, hatta Fer had 
da vardı. 

- Kaymakam Talat bey 
sana bu teklifi nerede yapb? 
Seni çaiırdımı? Kaymakamla 
münasebetin var mı? 

- Kaymakam bağ kom-
şumdur. 

- Bağında mı, dairede mi 
tekl'f etti? 

- Kaymakam beni Urlada 
kardeşi berber Süleymanın 
dükkanına çağırdı ve orada 
teklif etti. 

1 . E 1 . Tel. ! ! TeJ. 
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MİLLi KÜTÜPHANE SİNEMASI 
- - -----

ViY ANA BüLBüLü 
Mümessili : Son çevirdiği çok güzel filimlerle beyaz 

denin laakiki bülbiilü Unvanını kazanan 

MARTA EGERT 
Mevsimin ilk büyük filmi 

Ayrıca PARAMUNT dünya havadisleri 
Seans saatleri hergün 15, 17, 19, 21.15 de 

per-

Cumartesi 13.15 talebe matinesi, pazar 13 de başlar. 
Geceleri sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay 

vardır. 

aç şahid 
Bay Fehmi ne diyorlar? 

- Kimse işitmedi mi, Süley
man nerede idi? 

- Süleyman yoktu, dışarı 

çıkmıştı, kimse işitmedi. 
- Bunları müddeiumumiye 

söylemedin mi, zabıt tutmadı
lar mı? 

- Yaptı efendim. 
Urlada mustantiğin aldığı 

ifadesi okundıı ve badehu di
ğer şahit dinlendi: 

a Fehmlnin ifadesi 
Şahid eski Urla jandarma 

takım kumandanı ve elyevm 
Parsa kooperatif muhasibi bay 
Fehmi idi. 

- Bay Ihsan Ziya hadisesi 
hakkında ne biliyorsunuz? 

- İhsan Ziya bey vak'asm
da ben Urlada jandarma takım 
kumandanı idim. Vak'a gecesi 
arkadaşım polis Hayri efendile 
birlikte bir çay içmek üzere 
kahveye girmiştim. Henüz otur
duğumda dışarıdan cam vuru· 
larak bana işaret verdiler. Dı
şaraya çıktım. Dışarıda dava 
vekili Sabri ve 3, 4 yabancı 
gördüm. Bana hakim Bay 
Ihsan Ziyanın yazdığı tezkereyi 

· verdiler. Pusulada tiyatrodan 
evime giderken ani olarak ta
arruza maruz kaldım. Acele 
yetişiniz diyordu. Derhal dü
dük çaldım. Jandarmalar gel
di, Müddeiumumi Şevket be
ye malümat verdim ve biz ha
kim bay Ihsan Ziyanın yanına 
koştuk. Giderken yolda dok
tor bay Nebile rastladık, onu 
da beraber aldık. Jandarma 
kumandanı ve askeri kuman
d an binbaşı Muzaffer ve müd
deiumumi bay Şevket te gel
d iler. 

Onlar yukarı çıktılar. Ben 
etrafı çevirerek muhafaza al
tına aldım. izlere baktık ve 
taharriyata sabaha kadar de
vam ettik. 

- Hakim İhsan Ziyadan 
ifode almadınız mı? 

- Jandarma kumandanı 
mülazim Zahid aldı Müddei
umumi de yanında idi. 

- Size S!elen puslada evim
deyim diyor mıydı ? 

- Evet söylüyordu. 
- Size bu puslayı kim ver-

di? 
- Avukat bay Sabri verdi. 
- Bay Sabri bu puslayı ne-

reden almış ? 

- Hakimin gönderdiii ya 
hancılara tesadüfen rastlamış 
beni karakolda bulamamışlar 
ve kahvede bulmuşlar. 

- Size puslayı getiren ame· 
lelere bu tezkereyi kim ver
miş? 

- Reis vermiş. 

- Bu ameleleri tanır mısın? 
Nerede otururlar ? 

- Bu ameleler hakimin evi
nin üsttarafmda otururlar. 

- Bu ameleleri ne yaptınız? 
ifadelerini aldınız mı? 

- Bu ameleleri o akşam bı
rakmadık. O gece ifadelerini 
almadık ertesi günü sabahı 
muhakkak ifadelerini aldık. 

Çok vakıt g eçti iyi batırlıya
mıyorum. 

Vak'a hakkında tahkikat ya
pıldı mı? Siz de bir zabıta 
amiri olmak sıfatile alakadar 
oldunuz mu kanaatiniz nedir. 

- Tahkikatı jandarfüa ku
mandanile müddeiumumi yap
tılar. Biz de bu işle uğraştık. 
Vak'adan sonra ben de polis 
Hayri ile bu işi tamik ettik. 

Haşimle, Hamiş namında iki 
kişi bulduk. Bunlar failleri beş 
altı metre ileride vak'a gecesi 
görmüşler. Hatta Haşim ile 
zannederim göğüsgöğüse gel
ruişler. Herhalde bunların ver-
diği ifadelerdeki adamlardır, 
Çünkü bunları muhakkak tanı
mışlardır. 

- Size bu vak'a haber ve-
rildiği zaman saat kaçtı ? 

- Yarım, bir vardı. 
- Elektrikler sönmii ş müydü 
- Ya sönmüş, veya sönmek 

üzere idi. 
Bunun üzerine şahidin eski 

alınmış ifadesi okundu. 
- Ihsan Ziyanın evine git

tiğiniz zaman kendisine hiç bir 
şey sormadıftız mı? 

- Ben yukarı çıktım ve he
men aş:ığı indim. Yalnız jan
darma kumandanına biri uzun 
boylu ikisi kısa boylu diye eş
kal vermiş, Bu ifade alındığı 
zaman ben yoktum. 

Maznun vekili doktor Nebilin 
hakimle yalnız kalıp kalmadı
ğının sorulmasını ta '.eb etti ve 
hakim tarafından soruldu. 

- Yalnız kalıp kalmadığını 
bilmiyorum. Fakat doktor bay 
Nebil oradaydı dedi. 

Vekil - Bir de şahide jan
darma kumandanı Zahi' de bizi 
tehdid ediyorlar. Bu işten vaz 
geçelim demiş mi? 

- Evet böyle bir şey oldu. 
Evimin avlusuna mezar gibi 
bir şey kazılmış... Bu mese
le hakkında bütün ifadelelerim 
evrak arasındadır. Çok zaman 
geçti. Bütün şeyleri hatırlıya
mıyorum. 

- Fehmi ve kardeşini kah
vede görmüş mü? 

- Evet F ebmi ile kardeşi 
ben kahveye girdiğim zaman 
orada oturuyorlardı. Tavlanın 
başında, fakat oynayıp oyna
madıklarını bilmiyorum. 

Bunu müteakip vaka zaman
larında Urlada hüviyet tedkik 
memuru ve elyevm lzmir ceza 
evi başgardiyaot bay Hayri 
dinlendi. 

B. Hayri ne diyor? 
- Vaka zamanında Urlada 

polistim ve hüviyet tetkik me-
murluğu yapıyordum. 

V aka gecesi hanları kontrol 
etmek üzere dışarıya çıktığımda 
ellerinde bir mektupla bir kaç 
ameleye rastladım. Tezkere 
Urla jandarması takım kuman
danlığına yazılıyordu. Ben ha
neme giderken ani bir taarruza 
maruz kaldım. Hizmetcim Kamil 
yaralıdır. Müddeiumumi Şevket 
ve müstantik Celal ve hükumet 
tabibi Nebili alıp geliniz. 

Bu tezkireyi kahveden baş
çavuş Fehmiyi çağırarak ken
disine verdim ve tezkereyi 
tekrar okuduk. Fehmi ne ya
palım dedi. Müddeiumumiye 
haber verelim ve vak'a mahal-
line gidelim dedim. Giderken 
doktor Nebili Kemal isminde 
hirisile birlikte Zeynel zadenin 
dükkanı önünden geçerken 
rastladık onu da alarak hakim 
Ihsan Ziyanın evine g ittik. 

:·····v······································ : azılarımızın çokluğu hase- : 

1 E bile muhakemenin son kısmını ~ 
• • 
: varınki sayımızda yazacağız. : • ı.ı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 
Göçetmek ııo' 

Dün size kira evi bu~ 
~orluklarım yanmış dökıD j,i 
Kira evi ne kadar zor. -M 

b' o P""' nursa taşınmak ta ır ~.-
insanı candan, çileden çı orf 

B. d b' e ta~• ı..ıııı 
ır ev en ır e~. k ,.-

ruz diye çanak çoınle fi!._ 
kıra, örtü, perde kopara. ~ 
cam, levha düıüre dü~ ~ 
vur elinden kaçıyornıuŞ ~ 
telaş arabaya atarsın ~; 
yahut attırırsın, a~ı~o;ı! 
kırılıp, yarıldığına elıP , 

k sııı·· de koyu koyu ha ar . / 
sanın bacağı kopar, de~b !..ı 
şır kırılır, porsele~ler ·bit~ 
ben kırılacağım dıye 

almıştır. .J 
- Eh varsın olsuOı ~ 

k rsııı· I bekahm der yola çı 8 • i~ 
bacı verilen adrese bll' d "' 

1. cerrJJ at sonra gelir, o ge ıP ,..i 
dar şüpheden, bekle 

11 
~ 

sen de dokuz doğurursıl~ -
bazı aksilerine de ça ~ ~ 
işin berbattır. Gelir kaç "6'.. 
yokuşun başında durllr, fJ 
den arabalar vızır, vııır 
dururken: 

0 
'1 

- Atlar bu yok11şt~,.etı ~ 
maz ağam der ayak dı CJ 
der peygamber deın::, 'I 
burnuna gelir, pazarlı "ti 
kaç kuruş daha fazlaC~ ' 

t gelifr 
sin, atlara kuvve 
rırlar. ~ 

Eşyalar yeni eve ~~ ~ 
urgan kopar, baych:irlİ t/ 
yatak, yırhk yorgan, tell I 
ça ortaya dökülür. Za I 
hallenin bütün konışu!a:; t 
halleye yeni kiracı gelıY e~ 
sizi değil; eşyalarınızı 5 ~,, 
halinizi vaziyetinizi d~ 
için pençereye, bacaya 1'if 

Ö ·deP "' lardır. teden berı ., oJI'." 
gülmeler, birazı kulağl ftJ"~ 
dar gelen görüşıneter, .J 

başlar. ~~ 
Eşyaları içeri ah~ı bit lf' 

kapattınız mı ikinci . 
kel!· ~ başlar, kahlar çıkar klart 

- Vay pilav taba 

dahaş olmuş.. ._6' 
Sandığı açarken: tiF/ 
- Canım mürekk~:rd•• ,J 

buraya koyacak n~ ıer ~~ 
külmüş, bütün elbıse ~tf""J 

Say da say artık, be~ 
dan bir haylisini kaY o~ 
mal olan taşınnıalar, tP' 
gibi kalsa, bir defa)': ~o~ 
olsa, öp, öp de b~şı~ tJJo~ 

Dün dediğim ~1~1 tJJe~ I 
evin bir kötüJügU der / 
çıkar, yahud ; kir~Cl iİI'' 1 
sin sen öyle görurs ~ 
hane berduşluğa.. var4'' p 

Hele bazı evler bit,-/. 
biraz hava alayıo>ı<liYe f i' 
okuyayım, yazayı~r de 1' ;." 
bir oda ararsın.. P•~~ 1•~ -" 

sıPlr ,y 
komşunun pençere rub ı·,J 

1 .. - .. otll .td r' av uyu gorursun, 511,- il_ 
cak, okuyacak ols311

• .,,ıııst ~ 
boşalmış buhar kaıak 0to~ /,_ 
girmişçesine ter olu t,r_'.:.;" 
şanır, boğulursUl1r b• ~ 
çıkmak istersin, .ıa~ gitı"~ 
kağıd gitmez, kıt~ ... b'• ~ 

k dı111 .. , •..f'J 
Elhasıl ev en "''Ş,. 

diğin gibi olınadıkç•,dıtı 
kabir azabının yarıs ~ 
törpüsüdür. dli ol,_/ 

Bu derdde11 d~~. dtJI I 
tün dostlar elbirhğluab b' 
lim de kurtarsın A biıİ· rJ 
benn~~ 

Kaldırılan::.~ 
Torbalıya b__a~}ı ~atdı ~ 

Sepetçiler koyu r de Cl1..I 
birer mahalle ha 1ı

11 rı iÇ ~ 
b ~ı ınaa ·ev köyüne ag a~ edilJO''.'I 

ğınca da ~ti 
idare he1 t" dO' ye ı 

Ilbayhk idareLb~tb•>' 
1 d '18rı e en sonra .li ., dJ. 
Erimin başka!Dbğıll 
mıştır • 
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Ihtilil Kraliçesi 
BAYAN TALYEN 

Bobespiyerl 
Yere Seren Kadın 
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idam Kolların üstünde. halka ha-
Güneş doğarken bütün halkı kim duruyordu. Korsajı ara· 

sevinç içinde buldu.Hapishane- lıklandı, güzel saçları boynu 
lerden ilahi sesleri yükseliyor- üzerinde dalgalandı Herkes 
du. Ko:ıvansiyon, dehşet dev- onun robuna elini değdirmek 
rini ilga ettiğini bildirmiş ol- istiyordu. 
mamakla beraber kandan tik- Ne Roz Lakomb, ne de Te-
sinmiş olan sarhoş Paris kor- ruany dö Merinur bukadar şid-
kunç devrin Robespiyerle bir- detH bir aşk coşkunluğu gör-
likte bittiğine inanmak isti- memişlerdi. Çünkü o zaman:.ı 
yordu. kadar halk bu kadar güzel bir 

Haberler karışıktı : Robes- kadının geçtiğini görmemişti. 
piyer için tevkif edilmiş, yara- Bordoda, artık sonu gelmi-
lanmış, ölmüş diyorlardı. Bütün yeceğini zannettiği zafer alay-
hapishanelerde mahpuslar ka- ]arı Parisio karşılayışı karşısııı-
pıları kırıyor, kadınlar tarafına da sönük kalıyordu. Yeni bir 
geçiyor, sevinçten ağlıyor, ku- saltanata emin, vakur ve sevim 
caklaşıyorlardır. derecesini aşmamağı bildiği 

T erezya bütün gece uyanık bu halk çoşkunluklarma alış-
durmuştu. Sararmış yüzünde ka- gın olduğu ıçm Talyeni:ı 
ra gözleri pırıl pırıl parlıyordu. kapısı eşiğine kadar böylece 

Bir gardiyan "Bayan Fonte- halkın elleri üzerinde götürül-
tenay., ı çağırdı. Onu höçresin- mekten sıkılmadı. 
den çıkaran anahtarcı gözle- Talyen metresini, zafer ge-
rini eğmiş tutuyor, Tremidor çidinin harareti hala üzerinde 
kahramanlarından başlıcasının olduğu halde, kolları arasına 
metresine el sürmüş olduğu için aldı. Kapının arkasında, bu şan 
titriyordu. dalgasının azalan hışırtıları al-

Bayan Fontenayı birisi bek- tında, ağızlan birleşti. Talyenin 
liyordu. U~usal kurtuluş komi· apartmanına çıkan merdiveni, 
lesinden Dülak adlı bir memuru sarmaş dolaş, sendeliyerek çık-
şaşırmış bir halde. titrek ba- tılar. Halk çocuğunun kendisini 
caklarla bu memuru takip et· o kadar tahayyül ettiği muteva-
ti, hapi~haneyi baştanbaşa geç- zı odada idiler. Şimdi Terezya 
ti ve kapıların önünde açıldı- güzel kollarım tekrar aşıkının 
ğını gördü. boynuna doladı. 

Serbestti. Düşmanlarının mağlubiyeti 
iki yıldan beri meşum bir ve kendi saltanatlarının başla .. 

sükut içinde duran Pave so- dığı duygusile, her zamandan 
kağı şimdi keman aeslerile ve ı.iyade birleşmiş olduklarını 
"kahrolsun jakobenler Jako· duyuyorlardı. 
benler! Kanunu harici! Jako- Artık sağlam karşılıklı, bir-
benlerin suikasti! öldürün Ja- birine bağlı ola~ sevgileri bir 
1 

obenleri çığhklarile çınla- semere verebilirdi. 
J.->rdu. . 

S k ki d 1 J 
• Talyen meclise girecektı. 

o a ar a ey enme en ve . 'k 
toplu yemek yjmeleri mene· Metresı onu merhamete teşvı 
dilen fakirler, Robespiyer tara· etti. Halkın sevinci kafi dere· 
fından ışleri durduıulan mu· cede manidar değil mi idi? 
habbet dellalları, Komün tara· Kudret ve nüfuz kurtarıcıla-
fından gündelikleri tahdid edi- rındı. Talyen yumruklarını 
len işçiler, "faziletli" tarafın- sıktı. 
dan işleri kesilen zevk kız- _ Jülyenin idamını istiye-
lan, nihayet bunca kurbanların ceğim! Dedi. 
h. ı.sım akrabaları, herkes sevinç k ıçınde idi. T erezya omuzlannı aldırdı. 

Bu umumi coşkunluk içinde Tabiatının iyiliğinden olduğu 
T kadar maslahat icabı olarak 

erezya kendine yol aÇ!yordu. 
On k 1 da musamahakardı. Bütün ka-u o tuğunda tutmakla kıv-
ranan Dülak kabarıyordu: bahatlarm affını isterdi. Dost-

.. - Grev meydanında Komü- larını hatırladı. Bayan Degiyon, 
nu kanun harici ilan eden emir- Lafrenel, Jozefin dö Bohorneyi 
n~nıeyi okuyan benim. BeJe- Talyene tavsiye etti. Hiç sı-
dıye zabitlerini ben tevkif et- kılmadan kendısile birlikte tev· 
tim ... Diyordu. kif edilen delikanlıyı da hatır-

Her adımda şevk artıyordu. Jattı: 
Terezya yabancıların kendisini - Hemen Lafrenel ile Jan 
kucaklamasına ses çıkarmıyor- Geriyi düşün. Talyen, bu kadının 
du. Dülak halka haykırdı: hadden aşırı merhametli kalbine 

- Vatandaşlar, canavar ta- hiç bir zaman hakim olamıya-
rafından başı kesilmek istenen cağım düşünerek çıktı. • 
mümessil Talyen'in hayat yol O gün öğleden sonra, bır 
daşı işte bu bayandır. Serbest aralık bu merhamet gölgede 
bırakıldı. kaldı: Şehrin hareketleri tara-

- Yaşasın bayan Talyen fmdan sürüklenerek, Robespi-
yurddaş. yerin idamında hazır bulunmak 

T crezya kollar üstüne yük- istedi. Talyen: 
seldiğini hissetti. -Sonu Var -

- GÖRDÜNÜZ MÜ? .. 
-NEYİ? 
- KİNKONGUN OGLUNU 

1935-- 936 Yılının en fevkalade filmi 

- BUGÜN LALEDE 

Fransaya Güvenmiyorlar Y~!:1 .. an 
La val Kabinesinin Düşmesinden Filo/~~.,}~!:.?.~d~!~a 

k ı E d ı B 
Yunan ve Türk amir2llcri . uy ar. n işe er üyünıüştu··r ziyaret teatı ctmişierdir. 
Istanbul' 20 (A.A) - Yunan 

1 
_,_ _____ ...,Y ____ J_ Ş k donanmam komutanı amiral 

ta ya aı ığın arı ev ini Kaybetti Sakelaryu ve maİ):etİ bugün 
t'aris 20 (Ö.R)- .,Pelit jour- GUvenlerl azaldı Parlsten dönen Faşlstle.. saat 11 de Dolmabahçe rıbtı-

nal,, ın Roma aylarına göre, ltalyada Fransaya karşı bes- Roma, 20 (A.A) _ 250 Fran- mında karaya çıkmışlardır. 
Itıılyan halk yığınları gevşek lcnilen emniyet azalmamıştır. sız faşisti Paristen buraya gel- Am~ral rıhtımda, merkez ve 
bir şevk göstermekle beraber Ancak Paris hükümetinin ulus- mı'ş v k .. t ·ı 1 k denız komutanları tarafmdan . 

1 
. . e coş un gos erı er e ar- k . 'k 

Ducenin vereceg· i kar"'rları lar sosyetesıne ve ngılız dost- ş 1 1 d arşılanmışhr. Demz muu ası _ ı anmış ar ar. · fkl"l y 1 
beklerken sakin durmakta· Juğuna sadık kalmak 2arure• o·v t ft Jt J d IS 1 a Ve Unan marş arım 
d Fakat bu ük" t tinde olduğu Romada takdir ra ıge~. arF an aya 8 0

1tu- çalmış, deniz müfrezesi selim 

hır, .. l'k d t 8 kku_nled w ~le edılmektedir. b' n •w ~s ı ransız savaşçı arı durmuştur 
a sız ı , ne e eve u egı - En bU Uk ndi ırhgı başkanı Mussoliniye gön- . · . . . 

dir. Bununla beraber az çok y e şelerl de d'W. b' t 1 ft h k . Amıral ve maıyetı mıhman-
cndişe de bu arnda' kendı'n"ı Bu bakımdan biricik endişe, k r dı.gı ır el gra a .. eri e.sın darlariylc beraber otomobiller-

L 1 k b' · d- . 'h en ı sorav arını uzer erme .1 göstermektedir. Bu da alına· ava a mesının uşmesı ı - 1 I" ld'•. b .. k.. le saat 11,30 da lstanbul ı -
• . l'd' ş h ld a ması azım ge ıgı ugun u b , k k w 1 . 1 cak kararların ortaya çıkar- tıma ı ır. u a e, onun ye- .. h ld b . . ayu uragına ge mış er ve 

dığı tehlikeleri ölçe f k t rinc bir Sollar hükümetinin guç ~ va e Avrupa arışı ıçm ilbay Mühiddin Üstündağt zi-
. n, a 8 

1 ı k bt 1 l :ıarurı olan ltalyan - Fransız . . .. 1 k 
ışlerinin gerekleşmesi iç' ·l rnro.ması ço nıu eme o - w • • yaret etmışlerdır. Toren e ar-

k h
. b" ın ap, • duğuna göre, Fransız siyasa- dostlugunun gelışmesıne sadık şılanıp uğurlanan amiral bura-

ması gere en ıç ırşey yap- .d d 1 · B L 1. bulu a F k' J ' kt k' . 
1 

• sını ı are e en erın . ava ın n n ransa es 1 savaşçı a- dan lstanbul komutanlığına gi-
~a a~ çe mmıyeceK, olan bır çok hayırl.ı olara~ girdiği . yola rmı~ bu dostluğu tutmağa derek komutayı ziyaret etmiş-
u us . esabın.a kola} ca anla- devam edıp etmıyeceklerı so- kat ıyen azmetmiş olduklarını tır. Burada da askeri törenle 
şılır bır şeydır. ruşturulmaktadır. bildirmiştir. kar Janıb u w urlanmı tır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Şt 1!' ş 
Nüfus Sayımı işleri Yunanist~~ .. ·p;~t;~ı·~ ... Ed~·~~k ........ 

Hariçteki tabaalarımızın lngiltere 
sayısı da ·· ğrenilecektir cılarına 

Yunan Kral
Müzahirdir 

Ankara, 20 ( A.A ) - Bize tini anlatan makaleler yazdı-
bildirildiğine göre, genel nüfus rılmıştır. Bu yazılar ilkteşrin 
sayımım müteakib ecnebi mem- ayının birinci gününden itiba-
leketlerde oturan Türk teba- ren hergün bütün gazetelerde 
ası miktarının da tespiti için intişar edecektir. 
istatistik genel direktörlüğü Nüfus sayımı işleri müşavir 
ecnebi istatistik dairelerine gön- sıfatile muvakkatan angaje 
derdiği bir tamimle her mem- edilen f sviçre istatistik genel 
leketin nüfus sayımı netice in- direktörü B. Rusavyler bu ayın 
de tespit edilen Türk tebaası yirmisine değru memleketimite 
miktarım sormuştur. Bu suretle gelerek ve genel direktör Ce-
Türkiye haricindeki Türk te- lal Aybarla memleketi dolaşa

rak yapılan hazırlıkları tetkik 
baası adedi de öğrenilmiş ola- edecektir. 
cal\t r. B .Brusvay]er sayımın sonuna 
Diğer taraftan istatistik ge- kadar memleketimizde kalacak 

nel direktörlüğü memleketin neticeler ve tasnif pragramı 
belli başlı muharrirlerine nüfus hakkında mütaleasım da bildi-
sayımınm fayda ve ehemmiye- recek~ir. ........ 
Italya lngiltereye karşı 
Bir savaşta daha Önceden partiyi 

kaybetmiştir ... 
·- Baştarafı 1 nri saı•Jada -

rağı üzerinden uçacakları res
mi olarak Yunan hükumetine 
bildirmiştir. 

Lold Corc şiddetli 
tedbir istiyor 

Londra, 20 ( Ö.R ) - Dün 
söylediği bir söylevde Liberal 
partisi başkanı B. Loid Corc 

Habeşistam Belçikaya benzet

miş ve bu devlete karşı yapı

lacak bir tecavüzün, 1914 yı
lında Belçikanm kurban oldu-

dıran gülleler, müthiş mikdar
zehirli gazlnr karşısında bu 

tedbir!er gülünç derecede ye
tersiz olur. uluslar sosyetesi 

tehdid edilmiştir. Böyle bir 
durumun geri dönmesine mani 
olacak tedbirler gerektir . ., 

Bir sarsıntı 
Çankm, 19 (A.A) - Bugün 

sabaha karşı hafifçe bir yer 
deprennıesi olmuştur. 

• • .................... i __________ _ 

Paris, 20 (Ö.R) - Atinadan jurnal., gazetesi BüyükBritanya 
bildiriliyor: Dış bakanı B. Mak- hükümetinin Atinada kendisine 
simosun talebi üzerine, bakan- karşı eyi temayüJler besliyen 
lar kurulunun ltalyan harp ge- bir devlet başkanı ile bir hü-
milerinin Yunan sularına so- kômet bulundurmak maksadile 
kulmasmdan ileri gelen duru- Yunan KralcıJarına müzaheret 
mu görüşmek üzere toplandığı ettiğini yazıyor. F orayn ufis 
habr.ri . yalanlanmıştır. Venizelosu, son zamanlar-

lngiltere Kralcılara da ltalyanlardan yana bir 
yardımcı siyasasa güddüğü için, kendi 

Paris, 20 ( Ö.R ) - "Petit haline bırakmışbr. ........ ~-
!3ükreş Elçimiz 

Onemli görüşmelerde 
bulundu 

Bükreş, 19 (A.A) - Bükreş 
gazeteleri, Bükreş elçimiz Bay 

Hamdullah Suphinin bugiin 

dış işleri bakanlığında başba

kan Bay Tataresko tarafından 
kabul edilerek bazı mühim 

meseleler hakkında görüştük

lerini yazmaktadır, 

20 İlkteşrin 
Ankara, 19 (A.A) - Mille· 

timizin ileri adımlarile dolu 

olan yaşama kudret ve hak

kını diinyaya tan.tan bir de

virde yaşayoruz. lnkişafımızın 
ölçülmesi için, içinde bulundu· 
ğumuz, üzerinde ehemmiyetle 
duracağımız işlerden biriside 
muhakkak ki 20 İlkteşrin Pa
zar gunu yapılacak olan ge· 
nel nüfus sayımıdır. 

NAZARIDİKKATE 
34 beygir kuvvetinde bir buhar makinesi ve Babkok sis

temiude ( 81 ) borulu bir buhar kazam jle saatta ( 35) tona 
kadar su basar buhar tulumbaları, transmisyon'lar, vatak ve 
teferrüatları muhtelif kuturlarda kasnakları satılıktır. Bu te
sisat gayet az kullanılmış yeni denilebilecek bir vaziyettetir. 

Taliplerin Peştemalcılar başında Saffet sokak numara 5 
silindirhanebe Bay Reşada müracaatları. T elcfon : 3986 

20-21-22- 24-26-28 (3117) 
, ... , ' . 1 •• • •. ·1 . .. . 

ğu istilaya benzeyeceğini bil
dirmiştir. B. Loyd Corc eko

nomsal zecri tedbirlerle kan

mamaktadır. Bu hususta de
miştir ki: 

Telefon 
31!51 ~r A YY ARE SiNEMASI Telefon 

3151 

" Bu tedbirlerin bugün ar

tık hiçbir manası olamaz. Bun
lar ne demek olacakbr?ltalya-

ya artık ödünç para vermiye

ceğiz ve mühimmat satmıyaca

ğız, değil mi ? Üçay evveline 

kadar bu tedbirlerin belki bir 

manası vardı. Bugün Habeş 

hududuna yığılan 300000 as
kerle ltalyada seferber edilen 
bir milyon asker karşısında, 
Italyanın elinde bulunan bin
lerce top, uçak, ihramları an-

Albert Prejean, Danicl Darieux, büyük şarkılı komedileri 

2 - AŞK ÇiÇEKLERi 
Baftanbafa dans, mUzlk, gUzelllk ve Bfk fllml 

Yüzlerce güzel kız ve mini minilerin revüleri 

....... .1?.1.ı:-.~~.! .• ~.f!~!1~.~~.~ .. t.';~.~~~~.'l.~P.~l.1!!~ı~ı0r;~.~!~~~~.i •• Ş!! ••• l}.~!~.~~ .. ~.~ .. ~~~~~i00~ •• !~!.'!f!!!~ .•..... 
SEANS SAATLERi : Her lin 15 te cumartesi, ünleri ]3 te başlar 

ANKARA B•RASI Mide bulandırmaz, h~§ 
1 Yalnız sıhhat ve n~_,ş e 

ağrJtma7., asabı bozmaz 
• 

verır. 
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a Lavaa 
'' a 

are 
"Viyanadaki 

Londra 20 (A.A) - Alman 
baber alma bürosu bildiriyor: 

Nevs Chronicle B.Eden ile 
B.Laval arasındaki görüşmeler 
münasebetile şunu yazıyor: 

lngilizlerin bedbinliklerinin 
sebeplerinden biri Lavalın iki 
yUz)ü hareketi ve Fransız ha
reketi ve Fransaz gazetelerinin 
~uUanmakta olduğu lisandır. 
i!:den ile Laval arasındaki son 
"s:arüşme hiçbir noktada mem-
tıuniyet verici hiç bir sonuca 
•armamıştır. ihtimal Laval an· 
;~k namuslu bir simsar gibi 
hareket etmiştir. Fakat kendi
' sinin Mussolininin batın için 
uluslar sosyetesine ihanet et-

Faşist K 
meğe daima hazar olmasmdan 
hala korkulabilir. 

Bu gazate Laval'ı ilk safı 
uluslar sosyetssine vermeyi iki 

şeyin mecbur edeceği fikrin
dedir. Bunlardan birisi F ran· 

sada Lavaldan daha çok ta 
raftarları bulunan B. Heryonun 

nüfuzu, diğeri de Ingilterenin 
uluslar sosyetesinde işle!i idare 
etmekte ve birinci mevkii iş· 

gal etmekte bulunan Fransa
nın elinden bu mevkii almış 
olması. 

Londra, 20 (A.A) - Alman 
haber alma bürosu bildiriyor: 

Star gazetesi yazıyor; 

1 

or r 
Erginliği,, 

Mussolini Habeşistanm er· 
kinliğini tehdit etmekte olduğu 
bir sırada Tuna paktı projesi 
yaparak Avusturyanın ve daha 
doğrusu Viyanadaki Faşist 

kuklaları hükumetinin erkinli
ğini korumaya lngilterenin mu
vafakatını almava uğraşıyor. 

ltalya elçisi hükumetinin yeni 
önergelerini verdiği zama pek 
soğuk bir muameleye maruz 
kalnııştar. Kendisine lngiltere· 
nin Habeşistan meselesi uluslar 
sosyetesi paktına uygun bir 
kotarma yoluna girmedikçe 
yeni hiç bir önergeyi incele
meye yanaşmıyacağı bildirilmiş
tir. 

• 
1 e Vakt ·ıe ye ·kıe i ltalya la 

~ en cekleri n iç şüphe e 
Adlsababa 1s eyiUI 

Cibutiden Addis - Ababaya 
giden şimendiferde üç gün bir 
' cehennem seması altında çölleri 
çakıl taşlarını ve külleri geç
tikten sonra evlerin ağaçlar al
tındit dağıldıkları bir Ökalip
tüs ormanma düşüverdim. 

Burası Addis - Ababadır. 
Habeşıe .. ın nlkbinllğl 

ilk etki burada hüküm sü
ren nikbinliktir. Bir Habeşli 
ile görüşür de ona ltalyanın 
koskoca süel hazırlıklarını an
labrsanız, sözünüzü redetmek 
istemiyen, fakat her masala 
inanmıyan terbiyeli bir adam 
tavrile sizi dinler. 

Bunlar da Aduada kazan
andıkları zaferin derin ve 
canlı gururu yaşamaktadır ve 
vaktile General Baratyeri ordu
sunun hakkından geldikleri gibi 
bu günkü ltalyanlann da hak
kından geleceklerinden şüphe 

etmiyorlar. 
- Sonra, diyorlar, yolsuz 

hendek ve dar geçitlerle dolu 
bir memlkette tanklar ne ya· 
pabilir? Burada ~ilerinde mit
ralyözları olan hır kaç adam 
bütün bir orduyu durdurabi · 
lirler. Tayyareler de ne yapa
bilir? Bizim hemen hiç bir 
şehrimiz yoktur. 

Ufacık köylerimizi kulübe
lerimiz şuraya buraya dağıl
mıştır. Toprak renginde olduk
ları için havadan görünmezler 

arş yaka ····-Bostanlı bataklığı 
urutulacak 

Karşıyakadan Bostanlıya ka

dar belediyece yaptmlmakta 

olan rıhtım inşaatı bitmiştir. 

Rıhtım yapılırken denizle Bos
tanhdaki bataklık arasında bu

lunan batak saha da doldurul
muş ve üzerine döşeme yaptı

rılmağa başlanmıştır. 

Bostanlıda yıllardcsnberi ku

rutulmasına çalışılan bataklık 

dikilen bir çok ağaçlar deniz 

sularının daimi surette batak

lığa kada; gelmesi yüzünden 

kuruyor ve beklenen fayda gö

rülemiyordu. Belediyenin yap· 

tırdığı yeni rıhtım bundan sonra 

deniz sularının bataklık yapıl

masına tamamile mani olacak

tır. Böylece kısa bir zamanda 

bu bataklık ta kurutulacak ve 

burası bir koru haline getiri-

~---~ecektir~ 

bile. Eğer Italyanlar, arsıulusal lediği ve Adisababa mümessil-
andlaşmaların yasak ettiği ze- leri samimiğ dostluklarını bil-
hirli gazleri kullanmaılarsa, dirirken Italyanların aylardan· 
bombalar pek az zarar vere- beri silahlandıklarını söyledig~ i 
bilir. 

vakit bütün gözler, bu küçük 
Şunu da ilave ediniz ki biz 

onları karşılamağa gidecek meclisin duygularını çok iyi 
değiliz. Sadece üç bin seneden gösteren bir ışıkla parıldadı. 
beri düşman geçirtmemiş bir is- Kutsal bir harp 
tihkam olan dağlarımız da onları Nihayet Negüs allaha sığı· 
bekliyeceğiz. Ne cephanemiz, narak. istilacinin bütün mem-
ne silahlarımız eksik değildir. leketi silahlı o]arak karşısından 
Ve Habeş cengaveri hakir gö- bulacağını söyleyince, hep bir-
rülecek bir hasım olmasa ge· den bu diyeve iştirak ettiler. 
rektir. Gida olarak hiçe yakın Hareketlerinde 0 kadar vatan-
birşeyle iktifa eder. Yorulmak severlik, ihtiyar hıristiyan Ha-
bilmeden yürür ve çok mü· bcşistanın dünya harıtasindan 
kemmel nişancıdır. silinemiyeceğine, icabında Sen 

NegUs'Un dünyaya Jorjun gökten inerek onu ko-
hltabı ruyacağma o kadar inan vardı 

Dün akşam, imparator dün- ki şaşmamak elden gelmezdi. 
yaya hitab eden radyo diye- Bütün Habeşistanda ırk ve 
vini okuduğu sırada, ben Ha- din farkı olmaksızm hüküm· 
beşlerin toplantısında bulu- darının arkasında durduğunu 
nuyor idim. Orada hepsi h 
Fransızca konuşan ve anlayan göstermek için şu küçük sa -
yirmi kadar kişi vardı. Zaten neden daha iyi bir şey tasav-
imparator da nutkunu Fransız- vur edılemezdi. Kolayca anla-
ca okuyordu. Bu yirmi kişi ken- şılıyordu ki Italyaya karşı bir 
dilerini biraz kıvırcık biraz da harp hemen bir kutsal savaş 
karanlık Roma sanatörlerine halini alacaktır. 
benzeten beyaz binişlerine sa- Negüs ~özünü bitirince, et-
rılmışlardı. rafımda binişlerine sarılı ola· 

Diyevde Negüsün şimdiye rak çömelmiş olan bütün kim-
kadar yüz defa tekrı:ır)amadığı seler kalkarak sükünetle gece 
hiç birşey yoktu. Fakat impa- karanlığı içinde dağıldılar. Şu-
rator Habeşlere karşı ltalyan- rada burada Adisababaya gü-
ların barbarlık ittihamlarma zel kokusunu veren ökaliptus 
dokunub birbir bütün bu it- ateşlerinin dumanı dalgalanı· 
hamları cerhedebileceğini söy- yordu. 

lngilterede Siyasal Durum 

irz amoyu Zec • 
ı 

"hır eri istiyor mu 

tür bakanı 
Istanbul, 20 (Telefon)- Kül

tür bakanı bay Saffet Arıkan, 
bugiin Ankaraya dönmüştür. 

Bakar:ı hareketinden evvel ga
zetecilere verdiği diyevde, açık
ta kalan t~lebeler için esaslı 
tedbirler alındığını ve liselerde 
yeniden talebe kaydına baş
landığını söylemiştir. Bu beyaN 

kanı Ponsoby, Sir Strafford. ve 
eski dış bakanı ulusal liberal 
Saymenin bu siyasaya az veya 
çok muarız olduklarını ile sür
mektedir. 

Londra, 20 (A.A) - Parla
men!onuu toplanması mukarrer 
olan 29 ilkteşrinden önce ça
ğırılması ihtimalleri gittikçe 
artmaktadır. Mevcut kanaate 
göre arsıulusal durum bunun 
tamamiyle parlamento önünde 
anlatılmasını lüzumlu kılan bir 
tarzda inkişaf etmektedir. 

• 
ıra Ev 

Şehir gazinosu karşısında 6 

yol ağzında denize k~rşı her 

türlü asri ihtiyaçları havi çok 

güzel bir ev kiralıktır. Talib· 

lerin Yeni Asır idarehanesine 

her gün saat 17 den sonra 
müracaatları 

~-5 (6 5 s. 

• 

' frikada üt hat hırsı 
aritasını a değiş ec 

Avr pa 
ki '' 

• 

n~i izler böy e düşünüyorlar. ransanın 

şüphelidir 

İngiltereyi 
takib 

Londra, 20 (Ö.R) - Gaze
telerin yazılarında Cenevre 
sonuçları hakkında ayni bed
binlik göze çarpmaktadır. Ma
kalelerde olduğu kadar Ce
nevre ve Romadan gelen ve 
İtalya hükfımetınin beşler ko
mitesi önergelerini reddedece
ğini muhakkak gösteren ha· 
berlerde ve lngiliz hükumeti 
tarafından emredilen süel ha
zırlıklar hakkındaki haberlerde 
bu bedbinlik kendini göster
mektedir. 

Gazeteler, ltalyan basınının 
hücumlarını sükunetle karşıla
makla beraber lngiliz Kamo
yunun ltalyaya karşı acılığını 

gizlemeğe çalışmıyor. 

Deyll Telgraf ne dlyör: 
" Deyli Telgraf 11 diyor ki : 

" Italya eski yeni dostlarına is 
tihkarla muamele etmiştir. Güt
tüğü siyasa ife kendini tama
mile yalmz bırakmıştır. Takın
dığı tavır bütün Avrupayı kor
kutmaktadır. Bütün uzlaşma 
vasıtaları tükenmiştir. Italya 
bütün gayretleri akim bırak-

1 

etmesi 
mıştır. Artık söz sırası uluslar 
sosyetesine gelmiştir. 11 

Taymlsln fikri 
11Taymis,, gazetesi Büyük Bri

tanyanın güdeceği yol hakkın
da işci partisinde yapılan mü
nakaşaların bu partinin kendi
sinden başka kimseyi müşkül 
mevkie düşüremiyeceğini yazı
yor ve hükumetin hiç sarsıl
madan yoluna devam edeceği
ni bildirdikten sonra şunları 
ilave ediyor : 

Kanun - adalet - hak 
" Arsıulusal kanunlar şu ve

ya bu kıta}a göre başka bat· 
ka tatbik edilemez. Afrikada 
arazi fütuhatı Avrupa harita
sının değiştirilmesine de vesile 
olacaktır. Arsıulusal siyasasınin 
temeli kanun , adalet , hak 
olmalıdır. Bu üç prensibe ver
diği sözü tutmak kaydını da 
ilave etmeli.lir. Uluslar sosye
tesi Avrupada barışın temeli 
olarak kalmak isterse, kendi
sine itaat ettirmelidir.,, 

Harp havası 
"Morning post,, ise bil'akis, ........ 

j ehemmiyetsiz bile olsa,. ~:~ 
türJu zecri tetbirlerin tatbık• 
den bir harp havası doğacB~: 
nı ve her ne olursa olsun ·pi 
nun önüne geçmek gerektiğ• 
yazmaktadır. t-

Bu gazete şöyle diyor:"lJnU 
rıo· mamalıdır ki Avrupanın bug a 

kü sistemi ltalyan dostiuğuP 
u· 

dayanır. Sonra, Fransız cuııı et 
riyetinin bizim yanımızda Y 
alması da şüphelidir.,, nd• 

Kredllerl abloka ed , .. 
"Niyuz Kronik!,,, Uluslar 5dell 

yetesi bir karar vernıe~ de 
önce hükumetin Akdenıı;ıı· 
yaptığı tahşidatın manasını 

10 
celeyerek büyük BritanY~:r
her ne olursa olsun impara. iıt 
luk menfaatlerini korumak ~if 
harekete geçmeğe karar ve~ le•' 
olduğunu ve uluslar sosyetedı ğıoı 
rarlarından da önce davran 1 o· 
yazmaktadır, Bu gazeteYİ ~y• 
re lngiltere zaten It~ feri" 
karşı ekonomsal te~bır iıı:r' 
tatbikine başlamıştır. ~ıra : ~· 
diden bütün kredilerı at~rŞ' 
etmiştir. Simdi ltalyaya 'ki de 
yapılan müthiş deniz ta~~~ 
daha az manidar değıl ır'· 

itmiyece 
aya bug·· cevap verecekt.ir 

Bu cevap 
Roma, 20 (A.A) - Yetkili 

çevrenler cumartesi günü ba
kanlar kurulu toplantısının cu
ma gunu yapılacağına dair 
yabancı memleketlerde bu ak
şam dolaşan haberler yalan
lanaktadır. 

Bugün cevap 
verecekler 

Roma 20 (A.A)- Yarı res
miğ çevrenlerde Beşler komi· 
tesi teklifleri üzerinde yapıl
makta olan tetkiklerin ltalyan 
hükumetince bu tekliflerin ka
bulüne müncer olamıyacağı ih
sas olunmaktadır. Üçüncü kon
trol prensibi ltalyanın düşün
celerile telif edilemiyeceği 
söylenmektedir. Italyanın res
mıg cevabı Cumartesinden 
önce bekleniycr . 

Neler görUştUler? 
Cenevre, 20 (A.A) - Beşler 

komitesi Cumartesiye kadar 
işlerini tatil etmiş olacaktır. 

Laval öğle yemeğinde Bek ve 
Aloizi ile buluşmuş ve sonra 
durumun muhtemel inkişafları 

hakkında Edenle uzun uzadıya 

görüşmüştür. Öğleden sonra 

Litvanya ve Estonya delegeleri 
Edeni ve sonra Lavalı görerek 
Hitlerin söylevinden beri sal
gıtları çok düşündüren Memel 
meselesinde uzun boylu konuş
muşlardır. 

Cevab reddolacakhr 
Roma, 20 ( A.A ) - Röy

ter ajansının yetkili çevenler
den öfırendiğine göre beşler 
komitesi tekliflerinin Italya ta
rafından kabulü imkansızdır. 

Alolzlye bir ihtar 
Cenevre, 20 (Ö.R) - Bütün 

dünkü gün, Cenevreden saat 
12,30 da hareket etmesi bek
lenmekte olan B. Aloizi hak
kında 11 Gidecek mi gitmiye
cek mi? 11 sorunun etkisi altında 

red mahiyetinde 
Bildirilen saatte Roma sür'at 

katarı önünde beklemekte olan 
ga~eteciler, ltaJyan baş delege
sinin Polonya Dış bakanı nez-
dinde B. Lavalle birlikte yemek 
yimekte olduğunu öğrenerek 
şaşa kalmışlardır. 

Roma ile Telefon 
Göru,melerl 

Baron Aloizinin gündüz 
Roma ile yaptığı telefon gö· 
rüşmeleri hakkında bir çok gü
rültüler yapılmıştır. 

olacaktır dıf 
Bazılarına göre, ltalyan Je' 

· te 
işleri danışmanı B. Suvıç . ~ 
fonda Baron Aloiziye cleP'1.~j~? 
"Ne diye Romaya gele

5
' bO' 

Oradan hareketiniz kadar Y'"' 
raya gelişiniz de hayret u 

dıracakbr!" Jsot'' 
İşin iç yüzü ne olursa 

0tı,,e' 
ltalyan deleg~si hareket e

11
gOll 

miştir. Ve Cenevreden b bifell 
ayrılıp ayrılmıyacagını da 
yokrur. ~ 

Beşler Komitesinİil 
Son Kararı .. ~·· 

Istanbul 20 (Telefon)- Beşler komitesinin ittihaz e!::;;ıııeJİ 
rarın, ltalya hükumeti tarafından kat'i olarak reddedı 
her tarafta iyi iimitler uyandırmıştır. . 0ret1~ 

· bır 5 ·.ıı Romadan gelen haberlere göre; ltalyayı her hangı da" ıı 
memnun edecek bütün kararların ltalya hükumeti tarafın 
bir surdtle karşılanacağı merkezindedir. 

On sekiz vapur as~~[~ 
İstanbul, 20 (Telefon) - Royter ajansının sağlanı k y 35,fP' 

dan aldığı duyumlara göre on sekiz vapura yükletile~rtl 0ttıı'' 
ltalyan askerinin şimdiye kadar gittikleri mahallin ınal~·r. 8~ 

.. dığı ve Süveyş kanalınc~an da geçmediği bildirilmekte \,iıı ııe 
ı '"h' b' l l }<erler• te' hususta Romada, sa a ıyettar ır zat, ta yan as 

1 
t "as 

reye gittiklerinin gizli tutulduğunu ve fakat hiçbir de'V e ,1, 
dilerek gönderilmediğini söylemişti. .

11 
eJ• 

Bununla beraber bu askerin Trablusa gittikleri tabını 
1 

mektedir. • sJ 
Bir ltalyan harp g~~!. :.; 

IstunbuJ, 20 (Telefon) - Yunanistanın Patras lı in et. tif· 
lta\yan harp gemisi gelmiş ve bazı ihtiyacatını te~ ıeıırtl1ş 11 • . • . • • •1 • ~ • soY cibe 
ıstemış ısede, gemıye hıç bır şey verı mıyecegı ··teve' 
Bunun üzerine gemi tekrar meçhul bir istikamete ınu 
limandan ayrılmıştır. • ? 
iki türlü siyase ~!.;.d;.1 

Is tan bul: 20 (Telefon) - Bazı Ingiliz gazetelerı, 
1
.. siY'

1 . . ··ı il il 
Parise dönen Fransız başbakanı Bay Lavalı ıkı ~u tttı bıJ 
takip etmekle ittiham etmekte ve bu suretle neşrıya 
möktadır -
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Kurşuna Dizilirken 
Bloch "Yurdum sizden öcümü 
Alacaktır. ,, Diye haykırdı 

Bloch eski nişanlısının kar
şısından uzaklaştı. Yolun kena
nnda oturarak cesaretini top
lamağa çalışta. Tekrar Kolmat 
yoluna düzülmüştü ki arkasın
dan bir ses işitti: Başını çevi
rince bir jandarmayla karşı
laştı: 

- Kiatlannız? 
Bloch hüviyet verakasını 

verdi. 
- Beni takib ediniz. Ko

mandatur' a izahat vereceksiniz. 
Bu da ne demek oluyordu. 

Yakayı ele vermişti. Jandar
mayı takib etti. Belediye dai
resine geldi. Odalar askerler, 
zabitlerle dolu idi. Kumanda
türun odasına girdiler. Masa 
başında monoklunu gözünden 
çıkarnnyan bir zabit oturuyor 
idi. Blochu görünce baştan 
aşağı süzdü: 

- Ah sizsiniz demek? Bu
rada ne anyor:dun? 

- Bir ticaret evinin mümüs
siliyim. Gebvillerden geçiyor 
idim. 

- Fakat silah taşıyacak bir 
çağdasınız. Neden asker olma
dımz? 

- Komandan çürüğe çıka
rıldım. 

- Bütün bunlar iğrenç 
şeyler. 

Zabit muhatabını korkuttu
'ğundan emin olarak kağıtları 
tedkike koyuldu. 

- Memleketi tanımazsınız 
değil mi? 

- Hayır kimseyi • tanımam. 
Aylem Mulhavzda oturur. Biz 
Alzaslıyız. Almanyanın organi
zasyon kudretini severiz. 

Komandan bu sözleri kup
kuru bir ciddilikle keserek 

-Peki sözlerinizin ne derece 
doğru olduğnu araştıraçağım. 
Burada kalınız, dedi. Sonra 
zile basta. Bir emirber gö
ründü. 

- Yeni bir emre değin bu 
adama dikkat ediniz. 

Bloch bütün cesaretini top
lamak istemesine rağmen tit
riyordu. Kendisini tanıdıkları 
muhakkaktı. Fakat kim onu 
haber vermek adiliğinde bu
lunmuştu. Eski nişanhsı mı? 

Bir kaç dakika sonra koman
dan sordu: 

- Aradığımız 
mi?. 

- Evet.. 

kadın değil 

Kültür park 
Şarbay Doktor Behçet Uz 

dün yanında mühendisler bu
lunduğu halde yangın yerinde 
360 bin metre murabbaı bir 
saha üzerinde yaphrılacak olan 
kültür park yerinin tesviyesini 
gözden geçirmiştir. 

Burada günde 50 - 60 işçi 
çalışarak moloz.lan kaldırmak
tadırlar. 

Kültür park yerinin temizliği 
ve tesviyesi için müteahhide 
8 ay müddet verilmişti. Bu gi
dişle bu tesviyenin 4 - 5 ay 
içinde biteceği anlaşılmıştır. 
tz/'jU/// L.Y.V..ZZ7..7J~A72Z~ 

Ki --alık hane 
Birinci kordonda Tayyare 

sineması yakininde çok kul
lanışlı ve konforu haiz bir 
ev kiralıktır. Taliplerin lzmir 
borsasında bay Fehmi Sim
saroğluna müracaatları. 

1 T P-lef~n~!o.3;,.;.,;}J (S. ?;!) 

- içeri sokunuz. 
Kapı açıldı. 
Bloch kendini bayılacak san

dı. İhtiyar bir adam, babası 
üzerine alılmışb : Onu kolla
rıyla sıkıyor, " evladım, evla
dım ., diyordu. 

Komandan hissiz bir soğuk-
kanlılıkla : 

_ Mösyö oğlunuzu ölüm ce-
zasına çarpbrmış oluyorsunuz. 
Casuslar muhakeme edilmez. 
Köpekler gibi gebertilir. De
likanlı seni kurtaracak tek bir 
çare var. O da bize mülakat 
yerini göstermek ve seni al
mak için gelecek tayyareye 

. hangi işareti kullanacağını söy
lemektir. 

Blocb magrurane cevabverdi: 
_ Ben bir Fransız askeri-

yim. Ölümden korkmam. 
Bir ağustos 1916 da Bloch 

Mulhavz yakınındaki Napolyon 
adasına nakledildi. Bir müfre
ze onu kurşuna dizmeğe ha
zırdı. Bloch hiç titremeden ba
ğırdı: 

- Haydi ateş ediniz. Yur
dum sizden öcünü alacak •.. 

Bir kaç gün sonra Gebviller 
üzerinde dolaşan bir Fransız 
tayyaresi beklediği işareti ala
mayınca geri dönmüştü. Fran
sız karargahı Blocbun ölümden 
kurtulmadığını anlamıştı. 

Rlfte İngiliz parmağı 
Fransızlar 15 haziran 1926da 

Entelijens Servisin ajanlarından 
Mac Namarayı Bizetede yaka
lamışlardı. Casusun üzerinde 
mühimce bir dosye bulunmuş
tu. Bu sayede Entellijens Ser
visin Ko'onyat Departman Ko
lunun Rif Sultaııı Abdülkerimle 

ittifaklar yapmak suretile Rif
teki büyük kıyamları kışkırt
tıiJnı öğrenmişlerei. Bu ha

ber Fransada büyük heyecan 
uyandırmıştı. Mac Namara 
dünyanın dört köşesine lngi
lizler tarafından gönderilen ca
suslardan biridir. Maç Namara 
Tunusun cenubunda, Trablusta 
da dolaşmış, açık elle Ingiliz 
liraları saçarak kabileleri ayak
lanmaya teşvik etmişti. Hatta 
Kolonel Lavransın bu kurnaz 
talebesi açıktan açığa Abdül
kerim hesabına asker toplıya
rak filiyatn geçmiş bulunu
yordu. 

- Sonu t•ar 

Beton yollar 
Belediye tarafından yaptırı

lan beton yolların ke~me ve 
Bandırma taş döşemelerden 
daha ucuza çıktığı, daha güzel 
ve dayanıklı olduğu anlaşılmış
tır. Gazi bulvarı ife uray binası 
arasında yaptırılmakta olan be
ton yol bitirilmiştir. Bugün
lerde asfalh dökülecektir. 

Belediye bundan sonra bir 
çok caddelerle bulvarları Ban-
dırma taşı yerine beton üzerine 
asfalt döşemek suretile yap
bracaktır. 

Gümrük 
Meydanı 
Belediyece gümrük önünde 

modern bir meydan yapılacaktı. 
Bunun için yapılmış olan plan-
1ar Şarbay tarahndan .beğe
nilmemiştir. Buranın planı fen 
heyeti tarafından tekrar Y•Pı
lacakbr. 

Tarihsel 
Manisanin kültür durumu ne halde ? 

Manisa, 20 (Özel) - Türk 
tarihi araştırma kurumu üye
leri kurum ikinci başkanı ba
yan Afet ile Fuad Köprülü, 
Pr. Yusuf Ziya, Trakya genel 
enspektörü General Kazım 
Dirik hususi bir otokarla Tur
gutludan iiimize gelmişlerdir. 
Durakta ilbay v~kili Şevki, 

Kültür direktörü Naili Ôzcren, 
Parti ve Halkevi başkanları, 
orta ve ilk öğretmenleri ve bir 
çok halk tarafından karşı.an· 
mışlardır. 

ilimize onur veren sayın 

konuklarımız büyi''-t Türk mi
marı Sinanın k .. ndi yapısı o:an 
Muradive camiine ve cami ya
nında kurulan ön Türkler mü
zesine giderek incelemelerde 
bulunmuşlar ve müze hakkında 
kültür direktörünün sunduğu 
izahatı dinlemişlerdir. 

ilgilerini çeken tarihsel iki 
izerin resimlerini ve üzerindeki 
yazıların kopyalarını aldırarak 
kuruma gönderilmesini kültür 
direktöründen istemişlerdir. 

Sayın konuklarımızın ilimize 
onur vermeleri ve yeni kuru
lan ön tükler müzesilt: Sınanın 
yüksek eserine candan ilgi gös
termeleri hepimizi kıvanç için
de bırakmıştır. 

1 
bitmesi için iki taraflı çalış
manın lüzumlu olduğunu söy
leyerek sözlerine bitim vermiş
tir. Köylülerimiz işe sanldık
ları gibi yürüyceklerini ve ge
celi gündüzlü çalışarak biran 
önce başaracaklarını söyleye-

rarak kıdem zammı gören ili
miz ilk okul öğretmenlerinin 
adları Kültür bakanlığından 

gelmiştir. Mesleki alanda ve
rimli çalışma göstererek bir 
derece terfi eden arkadaşlar 
şunlardır : 

Manisa Muradiye çanıii 

rek sayın konuklara sevgile- Manisadan : Şükrü, lsmail 
rini sunmuşlardır. Oğuz, Celil, Kemal, Ziya,Az-

Tayln mi, Süleyman, Yahya, Şevki, 
ilimiz orta okul direktörlü- Ulvi, iffet, Hamiyet, Memnune 

ğüne Kayseri orta okul direk- , Nesime, Haliler, Süleyman 
törü bay Sıtkı atanmıştır. Ak hisardan : Asım, Tevfik, 
Emektar bir öğretmen, değerli Leyla, lsmail Hakkı, Aliye, H. 
bir idareci olduğunu işittiğimiz Yaşar, Reşat, Enver, Nazif, H. 
direktör yakında ödevi başında Necip, Sebahat, Kemal. 

bulunacaktır. Yayaköyden : Zeki, Niyazi 
Kırkağaçtan : lsmail Safa, DUn Borsada Bir konferans 

ilimiz saylavı Kazım Nami 
17 - 9 - 935 Gününün saat yir
misinde halkevi bahçesinde ili
miz özek öğretmenlerile bir 
konuşma vapmıştır. Değerlı ve 

Yapılan Sat.şiar 
~ 

uzum 
Ali Dnver, Rağıp, Halit Nesip 
Hasan Sabri, Necip, Refik,Ha- 1 , 

cer Ihsan. 
Çu Alıcı Fi at 

~ 

fayda verici konular üzerinda 
durulmuş; okunan Atatürk ve 
yeni türkçemiz şiirleri çok se
vilerek samimi vakıtlar geçiril- , 
miştir. 

Öaretmenle ~ h1 ... 
Toplantısı 

ilimiz baş öğretmenleri bugün Kul/ur dm:klörii IJaıı /\'aili Öur 
yine kültür direktörü Naili Dil bayramı 
Özerenin başkanlığı altında 26 Eylülde yapılacak dil bay-
bir toplantı daha yapılmış ilk ramı için şimdiden hazırlıklara 
okullara yazılan talebelerin sa- başlanmıştır. Halkevi idare ku· 
yısını ve durumunu inceleyerek rumu gereken işleri görüşerek 
önemli tedbirler almışlardır. bayramın önemli bir çerçive 
Okuma çağında bulunan talc- içinde kutlulanmasmı onayla-
benin okulsuz kalmaması, mev· mıştır. 
cut okullar ve öğretmenler ye- Bir <.erece terfi 

Edenler tişmezse şubeler açılması ve 
as öğretmenler atanarak okula 
gelen Yavruların isteklerinin 

Üç yıllık çalışmalarını başa-

Somadan : Yusuf, Şahabet
tin, Ali Nasuhi, Celal, Mehmed 

Turgutludan : Seher, Mahir, 
Mustafa, Abdullah Remzi. A. 
Mürsel. 

Alaşehirden : Hikmet Ece, 
M. Kamil, Cemal, Fatma, Nec· 

mi, Haydar, Baha, Ulviye, Tu
ran, A. Sadi. 
Eşmeden : Sait, Rebia, A. 

Necati, H. Avni, Hasan Basri. 
Ahmed, Hasan. 

Kuladan : Hakkı Dündar, 
Nevres, 1. Hakkı. H. Orhan, 

Hacıil, Ali Suad, Şaban, 1.Hak
kı, Cabit, Avni, H. Ôzdemir. 

Demirciden : Hayri, 
Gördesten : Ali Riza 
Salihliden : Selimi, Şefik, 

Oıman, İzzet, T alit. 
Mert Adam 

öldümıüştü giderilmesi onaylanmıştır. Ta
lebe yazım işlerine devam edil
mektedir. Derslere Bir Teşrinde 
başlanacaktır. Yazım için arı 
kovanı gibi işleyen okulların 
bu durumunu gördükçe sevinç 
duymamak elde değildir. 

lki kişiyi 
------=-...=;...-------------------: 

Ölüm Genel Savman Katilin 
Cezasile Cezalandırılmasını İstedi 

as EylOlde Tepecikte, Çallı mustafa ile 
25 Eylül 935 de Kültür iş- Denizlili Mustafayı öldilren ve 

yarlannın ve baş öğretmen ve Nazillili Aliyi yaı ala yan pehle-
bir çok öğretmenlerin iştira-
kile özek Gazi ilk okulunda van Hasanın muhakemüsine 
Kültür direktörünün başkan- dün ağırcezada devam edilmiş-
lığı altında bir toplantı ya- tir. Cinayet Fatma adında bir 
pılacaktır. Toplantıda mınta- kadını kıskanmak yüzünden 
taka ilk öğretim ispekterleride olmuştu. Duruşma son safhaya 
bulunacak, mesleki alanı ilgi- geldiği için dünkü celsede ge-
lendiren konular üzerinde ko- nel savman bay Şevki iddiayı 
nuşmalar yapılarak bu yıl için serdetmiş ve pehlivan Hsanın 
daha verimli sonuçlar elde Türk ceza kanununun 450 ncı 
edilecektir. maddesi mucibince ölüm ceza-

Köylerde gezinti sile cezalandırılmasını istemiştir. 
ilimiz kültür işleri gönüllere Suçlu, Şimdiye kadarki cel-

kıvanç verecek ayarda ilerle- selerde olduğu gibi sırtında bir 
meler göstermektedir Bugün hırka ve pantalon yerine de be-
ilbay vekili Şevki ve kültür yaz bir bez don geymişti. Suçlu 
direktörü Naili Özeren "Dere,, nun yanında beş silahlı jandarma 
ve "Mütevelli,, köylerine gide- olduğu gibi bir jandarma da 

ıunuz gidip ı6adürün, diyerek 
miltemadiyea deli taklidi yap
makta devam ediyordu. Halbu
ki şimdiye kadar gerek mem

leket hastanesinde gerek Is· 

tanbulda tıbbı adli müeue

sesinde müşahede altına alı

nmış ve hareketlerinin sahte 

olduğu, şuurunun tam bulun

duğu neticesine vat ılmış ve o 

ıekilde rapor verilmişti. Baıkan 

kendisine: 
- Bak Müddeiumumi senin 

için ölüm cezası i.;tiyor ne di-

yeceksin, demiştir. Bunun :.iz.e

rine suçlu: 
- Beni hemen şimdi asın, 

hadi nereye götürecekseniz 
götürün ben korkmam, fakat 
ben hastayım demiş ve dudak
tan arasından bir şarkı mırJl
danmağa başJamışbr. 

1255 Alyoti bi. 6 50 13 50 
437 Y 1 Talat 6 75 10 
426 İnhisar ida 5 50 7 25 · 
396 D Arditi 6 50 1 O 5q 
310 S Gomel 6 50 13 75 
249 H Z Ahmet 6 14 
240 H Alyoti 6 75 12 2~ 
209 T. Debbas 9 75 15 25 
209 H ve Cevdet 6 87 9 
176 Vitel 6 50 14 2S 
176 K A Kazım 8 9 58' 
137 F Z Abdullah 7 50 12 
114 Manisa B Koo 6 75 13 
113 Beşikçi Z bi 1 1 15 
106 M J Taranto 6 25 6 501 

95 S Süleymano 6 50 17 50

1 71 M Nuri 8 25 8 75 
71 Ş Remzi 8 37 8 37 
46 Koo ittihadı 12 15 25 
41 P Paci 9 10 2S 
33 Şınlak Z bi. 7 50 8 50 
26 S Emin 7 25 7 25 
18 S ve Fadıl 8 50 8 50 
17 H Şeşbes 10 50 10 50 
16 M Niyazi 6 50 7 
10 H Besim 11 11 

4997 Yekfm 
incir 

Ç Al Fiat u. ıcı 

1843 Muhtelif 5 50 14 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fiat 
150 ton Buğday 4 87 s 561 

12 SO Susam 12 
37 Bakla 4 62 
8 K Palamut 380 

40 ton P. çekir. 2 45 

4 62 
380 

2 45 

Para Piyasası 
20-9-1935 

Alıt Satıt 
Mark 50 25 50 75 
lsterlin 617 623 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 79 45 
Belga 21 20 21 50 
ltalyan lireti 10 20 10 30 
lsviçre Fran. 40 75 41 
Florin 85 85 31 
Kr. Çckoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Silini 23 50 24 

incir kurdu mUcade._I 
Bu yıl incir mmtakafannda 

rek iki okulun temelatma tö- ı kolundan tutuyordu, suçlu : 
renini yapmışlardır. ilbay ve- - Ne isterseniz söyleyin ben 
kili maarifin öneminden, oku- ı hastayım sizi bektiyemem, duy-
lun rejim itlerindeki rolünden muyor ınusunu~ topJ~r atılıyor 
ve cumuriyet hUkiimetimizi KOi- 1500 asker gehyo~. V.ıl~yet ~a-
tGre verdiği kıymetten bah- nıyor. Bırakın benı gıdıp son-
aetmis ve bir an önce okulun dürevim. Burada ne duruyor-

Bundan sonra mahkemece 
bir müdafaa hazırlatması ıçın 

duruşmanın devamı başka b'r 
srUne bırakılmıştır. 1 

yapılan incir kurdu mücadele
sinde çok eyi sonuçlar alın
mı~tır. 



Kopen ~el eri • • 

coş 

,openheg ... EylQ 
Avrupa payitahtlarından bi-1 

rini gece ziyaret edenler refah 
ile fütursu zbir neşenin açık 
alametlerini taşıyan bir şehir 
gösteremczler.Londra, monden 
hayatının gen!şliğine rağmen 

gece ziyaretçilerine, kederli ti
tiz bir çehre arzeder. Berlin 
gizli gece kutularını kapamış
tır. Roma ciddiğ ve sofudur. 
Ve öyle kalacaktır. Varşovanm 
zarafet merkezi olan kısmında 
bili orkestra sesleri duyul· 
makta ise de harabelerde dans 
edilmektedir. Parise gelince 
Şanzelizedeki kahveler ışık 
yağmuru içinde yüzüyorlar. Fa· 
kat müşteriler bir sandoviçle 
coşkun aşk sahneleri yarat• 
mak istiyen küçük burjuva
lardır. 

Bugünün bütün ııkıcı dava
larıodan uzak kalan bir şehir 
vardır. Ve burası Kopenğhag
tır. Harptan önceki yıllarda 
olduğu ~ibi saat on altı oldu 
mu zarif bir kalabalık "Strod,, 
da geçid resmi yapmağa çay 
salonları, büyük lokantaları 

doldurmağa başlar. Bu bir kaç 
katlı eylence yerlerinde gece 
yarısına kadar herkes eylenir. 
M üzikhaller, sirkler hıncahınç 
doludur. Avrupanm en muhte
şem lokantalarından daha 
muhteşem olan lokantalarda 
bir kurona (takriben otuz 
kuruşa) saat on altıdan gece 
yansını iki saat geçinceye ka
dar bol bol eylenir. Zengin 
proğramlar seyredilir. Varyete 
numaraları, canbazlar yemek 
masalarını dolduran binlerce 
Danimarkalıya vaktin nasıl 
geçtiğini anlatmazlar bile ... Ba
ba smokini geymiş, karısı ve 
kızları suvare elbiselerile bir 
kat daha güzelleşmiş olarak 
n.~şam yemeklerini bu lokanta
Jarda yerler. Büyük küçük bü
tün burjuvalar böyle yaşamıya 
alışmışlardır. 

Sakın bunlar para sarfemeye 
gelmiş olan turistler, yabancı· 

lar olmasın diye bakıyorum. 
Hayır hepsi yerli... Parlak 
çehrelerinden, fütursuz neşele
rinden, zarafet meraklarından 
belli ki hepsi bu memleketin 
çocuklarıdır, hepsi Danimar
kalıdır. Günde sekiz sa
at karakterlerini yapan bir 
dikkat ve şuurla çalışırlar. 
Sekiz saat eylenirler. Sekiz sa
at ta uyurlar. Yeryüzünün biç 
bir ulusu onlar kadar yaşama 
tadım bilmivor. hic birinin sos-

, at tıkrı bu derece ımuşaf et

memiştir. 

Danimarkanın çok mükem
m~I olan ekonomik rejimi hal
kına o kadar geniş yaşama 
araçları, satın alma kudreti 
vermiştir ki zamaııımızın bütün 
takyıdahndan vareste bulu-
nuyorlar. 

Danimarka, sevkülceyş vazi
yeti çok nazik olmasına rağmen 
büyük barba girmekten kendi
ni koruyabilmiştir. Bu sayede 
buhransız olan biricik memle
kettir. Büyük dünya buhranının· 

aksülameli olarak lngiltereye 
hububat ihracatı biraz aksamış 
ise de yine düzelme yoluna 
~rmiştir. 

ki Danimarkada hayat seviye
si dünyanın bütün memleket
lerinden daha yüksektir. 

Devıete dayanma 
Genişliği 

Her Danimarkalı · doğduğu 
günden öleceği güne kadar 
devlete dayanabilir. 1 İlkteşrin 
1914 te kabul edilen bir ka· 
nuna ıöre her Danimarka va· 
tandaşı bir sosyal sigortaya 
yazılmak mecburiyetindedir. En 

aşağı ödeme nisbeti 8 korondur. 
Halbuki hiç sigorta olmıyandan 
on koron para cezası alınmak
tadır. Bu tediyat her vatanda
şın hastalığı ve ihtiyarlığına 
karşı sosyal yardım sandıkla· 
rından alacağı tekaüd parası· 
nın mukabilidir. Görüyoruz ki, 
danimarka'da bir vatandaşın 
hastalık veya ihtiyarlık yüzün· 
den sürünmesine imkan yoktur. 

Hastahanelerl 
Danimaka şehirJer·nde ve 

Kope11lıagdan bir görünüş 
Danimarkanın içsel tecimi hele Kopenhagdaki hastahane-

b~ştanbaşa kooperatif siste- Ier hayale sığdırıJamiyacak bir 
mıne dayanır. Satış, alış koo- lüks ve temizliktedirler • Bu 
peratifleri yanında soysal si- memlekette özel klinikler çok-
gorta sistemleri spekülasyon tanberi kapılarını kapamışlar-
ve iflas denilen şeyleri Dani· dır. Fakirler gibi en zenginler 
marka halkına unutturmuştur. de hastahanelerin doktorlarına 
1849 danberi demokrasiye bakınırl&r. ihtiyarlar için bir 
bağlı olan bu memleketi otuz tekaüt evini gezdim. Burası 
senedir sosyalistler idare edi- adeta küçük bir şehirdi. So-
yor. Büyük çiftlikler müsadere kakları bahçeleri, meydanı ve 
edilerek köylüye dağıtılmıştır. kilisesi yanında sinema, konser 
Proleterya adı altında bir sınıf tiyatro aalonlan, her ihtiyara 
kalmamıstır. Bundan ötürüdür müstakil yaıama hayalini veren 

ta ıy fütursuz 
olan memleket .. 

ı 
bahçelerle çev
rilmiş küçük ev
ler insanın yal
nız gözünü al
makla l:~Imıyor 
iç:nc heyecanlar 
sunuyordu da ... 

Egefz~~yı 

•• .cfU"' n re~fm 
Bu sosyal reji

min bir özeli' ği 
de Danimarlrn 
ulu"u!ltln hod
b~nli. i ( errciznm· 
yı) yok etmek 
olmasıdır . in· 
sanhır arasmda 
münasebetleri ko
laylaştıran her 
şeye, insanlığa 
hürmet duygu· 
sunu bu derece 
inceltmiş, derin· 
leştirmiş bir ulus 
daha gösterilemez 
Gündelik hayatla
rında nikbinliğe, 

herşeyı eyi gör
meğe alı~an bu 
insanlar arasında 
Avrupanının diğer 
memleketlerınde · 
ki ahlaksal ve 

.. 

hissiğ buhranların başgöster
memiş olması tabiiğ görülebilir. 
Bazı suçlar, ezcümle hırsızlık 
kaybolıiıuş gibidir. Aşk facia
ları da gittikçe azalmaktadır. 

Bir erkeğe karısını sormayı
nız derler. Bu tavsiye boş de· 
ğildir. Zira bir veya iki sene 
sonraki karısının başka birisi 
olması çok muhtemeldir. Bana 
hoş bir vak'a anlattılar: Son 

ıünlerde üçüncü defa olarak 
evlenen bir genç kadın evlen· 

me törenine birinci ve ikinci 

kocasını da çağırmış. Onlar da 

buketleri, hediyeleri ile gel
mişler, yeni evlilere saadet te
mennisinde bulunmuşlardır.Her 
şeyi güzelleştiren böyle bir 
memlekette aşkın en sevimli 
anlamını kazanmamasına imkan 
var mıdır? 

Kabristanlar 
Kopenhagın kabristanı gönül 

açan bir parktır. Çeşit çeşit 
ağaçlar, zengin çiçek tarhları 
arasında ölülerin birer kayayı 
andaran kahırlan yükselir. Bu
rada dolaşılır, gezilir. Çocuklar 
neşeyle hayatla ölümü ayıran 
bu kayalara saygı göstermekle 
beraber neıeyle oynarlar. 

GUzel kadınlar 
memleketi 

Kopenhag güzel kadınlar 
memleketidir. Sabah erkenden 
çıplak başlarıyla sevimli, güzel 
kızların bisikletle caddelerde 
dolaştıklarını görürsünüz. Öğ
leden sonra Langeline de çay 
içmeğe akın edilir. Daha va
purda iken bir İsveçli bana şu 
sım tevdi etmişti: "Eyice ey
lenmek isterseniz X barına 
gidiniz. Bu tavsiyenin uyandır
dığı meraka kapılarak arkada
şımla oraya gittim. Bu bar 
şehrin ortasında Vesterbroga
de' de bulunuyor. Akşam saat 
onda boğazına kadar dolmuştu. 
Otelin geranı konsomasyondan 
başka istediğimizi sordu. Fran
sızca veya Almanca bilen iki ka
dını masamıza çağırmak istedi
ğimimizi söyledik.Bize biri Dani· 
markalı, öteki lıveçli iki kadın 

takdim etti. ikisi de çok genç 
ve çek güzeldi. Kibar geyin
mişlerdi. Ciddığ, vakurdular. 
Masamızda oturdlllar. Geran 
tercümanlık vazifes.ni görüyor• 
du. Bir saat kadar birlikte 
dansettik. Yemek yidik, siga· 
ra içitık. Aramızdakı tanışıklı· 
ğı daha ileriye götürmek isti
yorduk. 

Yine geran yardımıma ye· 
tişti. Barın dansözleri olan bu 
genç kızlarla birlikte evlerine 
gittik. Zarif binalardı. Burada 
çalışan dansözlerden her biri· 
nin beşer odalı apartmanları 

lüks mobilelerle döşenmişti. 
Banyo salonu, elektrikli mut-
bahı, firigideri, hiçbir konforu 
eksik değildi. Yaşama tadını 
ne güzel anlamış bir memle-
ket değil mi? 

Gecelerl sokaklar 
Geceleri Danimarka sokak

ları hafifçe sallanan genç çift-
lerle doludur. Hebsi bulutsuz 
bir neş' e içinde şarkı söyliye-
rek giclerler. Bazılan ağır Da
nimarka birasını daha iyi haz-
metmek için ayak kaldırımla
rındaki sıralara oturmuşlardır. 
Bütün timal memleketlerinde 
olduğu gibi burada da alkol 
neş'enin en emniyetli ajanıdır. 
Buna rağmen kimsenin kim
seye karıştığı, genel neş' eyi 
bozacak saygızızca bir hare
kette bulun4uğu görülmez. 

G. Camille ...... 
iki çocuk yandı 

Keçecilerde Hasanhoca so
kağında ayna imalathanesinde 
çalışan Bürhan oğlu Mustafa 
kaynatmakta olduğu boya ve 
verniğin ansızın tutuşması yü
zünden eli yanmış ve yangın 
tehlikesi baş göstermiştir. 

Mustafa yangının önüne geç
mek için kaynıyan tencereyi 
sokağa atmış ve bu sırada 
yolda oynamakta olan Y ako 
oğlu Muiz ile Halil oğlu Sami 
adındaki çocuklar yanmışlardır. 
Ağır yaralı olan çocuklar has· 
taneye kaldınlmışdır. Tahkika
ta baılanmısbr. 

Zabıta llaherleri: 
Otomobil kazası 

Şoför Osman oğlu Ulvi gece 
idaresindeki 13 sayılı otomobili 
Arastada Hüseyin oğlu Abdiye 
çarptırarak yaraladığından tu
tulmuştur. 

Halkı rahatsız etmişler 
Sahil Park gazinosunda 

Mehm~d oğlu Hüseyin ve Ka
dir oğlu Yahya sarhoş olub 
bağırıb çağırmak suretiyle hal· 
kın rahatını bozduklarından 
tutulmuşlardır. 

Yorgan hırsızı 

Sinekli caddesinde hamal 
lbrahim oğlu Mustafa, Hakkı 
oğlu Alinin yorganını çaldığın
dan tutulmuştur. 
Bir amelenin ball kırlldı 

Alsancakta Celal Bayar so
kağında Kazım oğlu Necib bir 
evin tamirinde çalışırken iske
leden aşağı düşmüş ve beli 
kırılmışhr. 

Sarhoş arabacı 
Karşıyakada zafer sokağında 

arabacı Ömer oğlu Siıphi na
mında bir şahıs sarhoş olarik 
sokak aralarında bağırıp ça· 
ğırmak suretile halkın rahahnı 
bozmuş ve polise jilet bıçağı 

i!e hücum etmiştir. 
Çuvallar arasıda 

kalmıf 
Kestane Pazarında şoför 

Mustafa oğlu Ferid ve şoför 

muavini Ahmed otomobilden 
üzüm çuyallarını indirirlerken 
hamal lsmail oğlu Yusufun 
çuvallar arasında sıkışarak ya
ralanmasına sebebiyet verdik
lerinden tutulmuşlardır. 

Hırsızhk edenler 
Mısırlı caddesinde Halil oğlu 

Ismail Kurdun evine hırsız gir· 
miş bir kilo ekmek ve yarım 
kilo şeker çalmıştır. 

Ayağı kaymıf 

Ikiçeşmelikte Refiğin ailo 
evinde oturan Leon oğlu 13 
yaşlarında jak ayağı kayarak 
düşmüş ve sol kaşı üzerinden 
yaralanmıştır. 

Et kaçakçdığı 
Dolaplıkuyuda .Selimaja so

kağında et kaçakçısı Mehmet 
Ali ve Ismail, Selim kızı Fat
maya aid arsadan bir koç 
çalarak kesmişlerdir. Kaçakçı
lar tutulmuşlardır. 

Tabanca, bıçak tafıyanla~ 
Halkapınarda AJi oilu Ha· 1 

sanda bir tabanca ve bir bı
çak, Mehmed oğlu Mustafada 
bir tabanca, Hüseyin oğlu 
Mustafa ile Mezarlıkbaşında 
Hasan oğlu Şakir ve Ismail 
oğlu Kamilde birer bıçak bu
lunarak alınmıştır. 

• 111. 

Bostanhda bir çe,me 
Belediyece Bostanlıda umu

mi bir çeşme inşa ettirilmiştir. 
Halk buradan Yamanlar su· 
yundan istifade edecektir. 

Belediye ancUmenl 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra doktor bay Beh• 
cet Uzun başkanlığında toplan-
mıştır. -·-Kumar oynıyanlar 

Yakalandı 
Kemeraltında sağır sokağın· 

da Gaffar zade otelinda ote• 
linde ötedenberi bazı tanınmış 
kumarcılann kumar oynadıkla· 
rı zabıtaca haber alınmış, ta· 
kip ve gözetilmeğe başlanmıştı. 

Araştırma memurları Küçük 
Hasan ile makinist Mustafa oğ
lu Memdi otelin yazıhanesinde 
Manisalı Yusuf, Veli oğlu Ya
kup ve Yusuf oğlu Mahmud 
adındaki adamları da otelin 
kahvesinde kumar oynarken 
yakalanmışlardır. Kumarcıların 
üzerinde 144 lira para bulun· 
muştur. Takibata devam edil
mektedir. 

Çankırı panayırı 
Çankırı 19 (A.A) - Çankı

rının yapraklı panayırı ılkteş· 
rinin 9 uncu çarşamba günü 
açılacaktır. 
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Y nkomo birdenbire: 
- Bakın! 
Diye lspada Kappamn dik

kat nazarını celbetti. Şatonun 
içinde kıyametler kopuyor, fer
yat1ar işidiliyordu. 

Ara sıra bir takım insan göl
gelerinin öteye beriye koşmakta 
oldukları görülüyordu. Teşrifat 
kapısındaki on altı nefer ba
rakalarından çıkarak şatoya 
doğru koşmuşlardı. lspada Kap
panm bır az evvel bulunduğu 
sofaya geldiler. Yakomo lspada 
Kappa ile beraber derhal bu 
barakaya girdi, barakanın çivi
sinde asılmıf bir takım anah
tarlar vardı. Hemen aldılar. 

Büyük kapıya koştular. Muha
fızlar yangını söndürmek üzere 
barakada silahlarım da bırak
mışlardı. lspada Kappa bunlar
dan birinin palasını aldı. He
men teşrifat kapısmın avlusuna 
fırladı. 

* • 4 

Ragastan kucağında sevgilisi 
Primver olduğu halde alevler 
karşısında olanca kuvvetini 
topladı. Sevgilisini bağrına 

bastı. Fistanının eteklerini top
ladı. Büyük bir cesaret ve gay
retle merdivene doğru yürüdü. 
Alevlerin üzerinden, duman
lann içinden sıçradı, geç.ti... 
Aşağı inmeğe başladı. Bu es
nada öyle çabuk yürüyordu ki 
alevlerin içinden sıçraması, 
merdiven ayaklarmdan inmesi 
fevkalide bir şeydi. Elleri yan
mış, kaşları ile saçJarı kavrul
muş olduğu halde soluk soluğa 
aşağaya indi. 

Tam bu esnada idi ki yukarı 
katta avluya bakan pençereden 
bir baş gözüktü. Saçları darına 
daitnık, yüzü korkunç bir karı: 

- Öldürün! T epeleyinl Han
çerlcyin! 

Diye bağırıyordu. Bu Lükres 
Borjiya idi. 

Dışarıdaki avluda bulunan 
bir kaç adam Lükresin sesini 
işitmişlerdi. Elbisesi kavrulmuş, 
gözleri kan ç.anağma dönmüt 
kucağında bir kadın götürmekte 
olan Ragastanı da görmüşlerdi. 
Etrafını kuşatmak için koştular. 
Ragastan ileri atlıyarak: 

- Açılın ... Önüme gelmeyinl 
Diye bağırdı. Lükres de: 
- Öldürlinl Vurun! 
Diye pençereden kıyametler 

koparıyordu. Üç hançer par
ladı. Ragastan koşuyordu. Han
çerlerden biri Ragastanın sağ 
omuzuna geldi. Elite bir sıyırış 
yaptı amma geniş bir yara açıl· 
mıştı. Can acısile geri dönen 
Ragastan hançeri vuran heri
fin bileğini dişlerile yakaladı. 
O derece kuvvetli ısırdı ki 
dişleri bir yandan bir yana 
geçerek herifin bileğinin da
nıarlarını hep kesti. Sonra 
yine: 

- Açılın! 
Sesini bir kerre daha bas

tırdı. Bu esnada geniş bir pala 
orbı.ya çıktı. Diğer ikisini yere 
serdi. Ragastana yol gösterdi. 
Bu yararlığı yapan lspada 
Kappa: 

- ileri bayım!.. ileri! 
Dedi. Ragastan şatonun bü

yük kapısına doğru fırladı. Is-
pada Kappa da palasile yol 
açıyordu. En son karşısına çı-
kan birini de lspada Kappa 
palasile devirdikten sonra ka
pıdan çıktı ve şatonun kapısını 
çekip kapadı. 

Henüz geniş bir nefes ala
mamış olan Ragastan: 

- Durma lspada Kappal.. 
lstella gemisine hemen işaret 
ver. 

Sözlerini soluk 
Jiyebilcli. ıspada 

Kahraman Şövalye deniz ke
narına can alıyordu. Hem benzi 
sapsarı kesilmiş, hem de diğer 
ufak yaralarla omuzundan kan 
aktığı için takatı kesilmişti. 
Son bir gayretle ilerliyordu. 

lspada Kappa üç ateş yaktı. 
lstella gemisine işaret verdi. 
Gemiden de aynı işaret verildi. 
Arbk karaya doğru geminin 
sandalı ilerliyor, kürek sesleri 
işitiliyordu. Ragastanın yakı
nından: 

- Aman bizi koğalıyorlar. 
Diye bir ses geldi. Bu Ya· 

komo idi. Sandal yaklaşmışh. 
Sandaldakilar: 

B. . B' . ' - mm... mm. 
Diyorlardı. 
Şövalye sevgilisini incitme

den kolları üzerine aldı. Yine 
son bir gayretle sandala girdi. 
Yakomo ile lspada Kappaa da 
atlactılar. Sandal sahilden açıldı 
hemen yelkenler fora edilerek 
Martı gibi dalgalar üzerinde 
uçmağa başladı. 
Diğer taraftan Lükresin otuz 

kadar askeri peşlerini takip 
ediyorlardı. Deniz kenarına gel
dıkleri vakıt sandal açıklarda 
idi. 

Ragastan sandala atlar atla
maz boğuk ve kısık bir nefes 
almış, hemen düşüp bayılmıştı. 
Primver denizin hafif serinliği 
tesirile uyandı. Saçları darma
dağın olan Primver, yanında 
kan içinde bulunana Ragastanı 
görünce durakladı, rüya görü
yormuş gibi kendini bir yok
ladı, ellerile gözlerini oğuştur
du. işi kavradıktan sonra Şo
valyenin solgun alnına bir buse 
kondurdu. 

Somı \lm· -

Denizli'de 
IIaJkevi faaliyetleri 

Köycüler şubesi köylerde 
Denizli, 20 (Özel) - Halkevi 

köycüler şubesi bu hafta Ev 
başkanı bay Esadın başkanlığı 
altında köylere ritmiştir. Gezi 
heyeti köycüler koiu başkanı 
bay Ahmed Rifat, baytar Ah
med Cevdet, Sıtma mücadele 
doktoru bay Şerafettin, Sıtma 
mücadele ınemuru bay Hüseyin 
baş öğretmen bay Tarhandan 
teşekkül etmişti.. 

Heyet, çizdiği programa göre 
kamyonla Sarayköy ve Buldan 
ilçeleri köylerini dolaşarak; 
köyJUlerin sağlık, ekonomik, 
kültür ve devrim durumları 
üzerinde incelemeler yapmıştır. 
Bu meyanda köylünün dilekleri 
dinlenmiş ve not edilmiştir. 
Köylülere meccanen kinin, mec
canen muayene ve reçete ve
rilmiş, bir taraftan da hayvan
ların sağlığı tarım işleri üze
rinde, sağlık ve devrim partisi 
programı etrafında konuşmalar 
yapılmıştır. . . 

Geziden alınan netıce cıd
den göğüs kabartacak dere-
cededir. Köylünün sıhhati i~i
dir. Sıtma hemen tamamıle 
ortadan kalkabilecek derece
ye getirilmiş yani mücadele 
hassas ve sürekli olmuştur. 
Bu hususta köylerde düzgün 
istatistik defterleri bulunmakta, 
mücadele doktoru bizzat köy
lere bataklık mahallere kadar 
giderek bu dertle yakından 
alakadar olmaktadır. Bu hu
susta mücadele doktoru Bay 
Şerafeddin takd"re değer. 

Diğer taraftan köylüler ma
arifin hak ki değerini anla
mıştır. Vardığımız her köyde 
ilk defa mekteb ve öğretmen 
istiyen köylülerle kartılaşbkça 
cidden göğüslerimiz kabarı
yordu. KöycUler kolu yakında 
ikinci bir aezinti daha yapa-

YENi ASIR 

Yapılan Teklifler 
u. Sosyetesinin Himayesinde Bir 

Kuracaktır Danışma Organizmi w:--....-- ______________________ ....., __________ ___ 

Baron Aloizi'nin 
Teşvik Etmesi 

Bu Teklifleri Kabule Mussolini'yi 
Edilmiştir İçin Israr 

"""'""-----------------------------------~ Cenevre, 19 (A.A) - ltalya lngiliz ve Fransız Somalilerin- nopollar kurulması imkanı ara· 
ve Habeşistana yapılmış olan den Habeşistana bir parça top- nacaktır. 
teklifler arasında, Habeşista- rak vermeğe hazırdırlar. Fi- Ceneve, 19 (A.A) - Uluslar 
nın bütün genel işlerinin Av- nans işleri sıkı bir kontrol al- sosyetesi çevenleri Baron Alo-
rupalı danışmanlar yardı mile I - _,, · · ... "'1" izinin henüz B. Mussolini ta-
yeni baştan kurulması vardır. t ~. rafından çağırılmamasını endi-
Bu işler arasında jandarma, '\\ l şe ile karşılamaktadırlar. Beş-
polis ve adliye işleri vardır. \ Jer komitesi üyelerinin bazıları 
Uluslar sosyetesinin himayesi /\. B. Aloizinin Italyanın Cenevre-
altında bulunacak olan yabancı deki durumunu B. Mussoliniye 
kurul bir danışma organizmi 
şeklinde olacaktır. Jandarma anlatarak kendisini şimdi mü-
ve polis işlerinde esirlik ve si- tcmayil bulunmadığı uzlaşmaya 
Ifih teciminin kaldırılması ve teşvik etmesi için ısrar etmiş-
ynbancıların güvenliği var• lerdir. Afrikada başlaması 

Konuşmalar 
Bitince 
Ambargo da kalkacak.ır 

ROMA 19 ( A.A) - Adis

Ababadan gelen haberlere gö
re Cenevre konuşmaları biter 

bitmez lngiliz hükümetinin si
liih nmbargosunu hemen kal

dıracağına Habeş hükümeti ka
nidir. Silah ve cephane satın 

almak için bir lngiliz bankası
na 50.000 lngiliz lirası yatırıl
mıştır. Ambargo kalkar kalk-

maz hemen .silah ve cephane

ler Habeşistana gönderilecek 
ve bunların oraya Birinciteşri
nin başından evvel varması te
min olunacaktır. 

Milfıno 19 ( A.A) - 121 
sübay ve 3600 as1cer Cenova
dan ve 350 asker de Trieste-

den Lombnrdia vapurile hare
ket etmişlerdir. Dük dö Be· 
gam da Afrikada bir kapo
tanlık almak üzere Afrikaya 
hareket etmiştir. 

dır. Ekonomik balcımdan muhtemel olan harbın, bu har-
maden ve tarım işlerin- bın ınğilizler tarafından zecri Tebrik telgrafları. 
de açık kapı · prensibi tedbirler alınmasını intaç et-
kabul edilecektir. Bayındır- mesi yüzünden Avrupada çok Moskova, 20 (A.A) - Kay-
lık işleri, posta ve nakliye gibi kötü akisler husule getirme- seri kombinasının açılma töreni 
işler yabancı uzmanlar yardımı Baron Aloizi mesi için çalışılmaktadır. münasebetiyle gazct_eler dış 
ile yapılacaktır. lngiltere ve tına alınacak vergiler yeniden Roma. 19 ( A.A ) - Mesa- ticaret halk komiseri B. Ro-
Fransa hükumetleri İtalya ile gözden geçirilecek ve yabancı jero gazetesi ltalyanın Beşler sengoltz ile B. Celal Bayar 
hudud düzeltilebimesi ve de- istikrazlar sistemi ile ilgili ol- Komitesi önergelerini kat'i arasında çekilmiş tebrik tel-
nizde bir mahreci olması için mak üzere Habeşistanda mo- olarak reddedeceğini yazıyor. graflarını yazmaktadır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lııgilizlerin Büyük Hazırhklaı·ı j Laval Parise Döndü 

"ltalyanı karşısına bir Paris gazeteleri dünkü 
kaya gibi çıkacak1ar .• ,, Kadar bedbin görünüyor 
Loid Corca göre 15 güne varmadan 

harbı beklemek lazımdı..-

t 

ı 

ltalya Fransadan altın istiyor 
Paris 20 ( Ö. R ) - Fransa 

Başbakanı B. Laval saat 13 te 
Cenevreden ayrılarak Parise 
gelmiştir. Yarın Cumhur baş
kanı B.Löbrönün başkanlığında 
yapılacak Bakanlar kurulunda 
Cumhur başkanıyla arkadaşla
una arsıulusal siyasal durum 
hakkında tam malumat vere
cektir. 

Paris 20 ( A.A ) - Paris 
gazeteleri bugünde dünkü ka
dar bedbin görlinmektedir. Fa
kat muhasamat başlamadıkça 
ve diplomatlar Avrupanın uyn
nak menfi akiPlere karşı gel
mek için çalıştıkça gazeteler 
bu bedbinliklcrini ileri götür
mek istememektedirler. 

Habeşteki imtiyazlar işi 
J i Şertok bir milyon dolar 
Verebilecek durumdadır 

J11gila/erin Re11rv dirilnavu/11 
Londra, 19 (A.A)- Cebelut

tarıkta lngiliz makamları çıkar
dıkları bir beyannamede bazı 
ahvalde elektrik santralının 

şehri karanlıkta bırakacağı bil
dirilmekte ve halk evlerinde 
mum bulundurmağa davet edil
mektedir. Şehir karanlıkta bı
rakıldığı takdirde halk bu 

mumları katiyen ziya sızmıya
cak bir tarzda kulJanacaklar
dır. Bu emre karşı gelenler 
hapse atılacaklardır 

Londra 19 ( A.A ) - Bay 
Loyd Corc Brodforda verdiği 
bir diyevde, gelecek 15 gün 
içinde mutlak bir harbi bekle
mek · ıazımgeldiğini söylemiştir. 

Londra 19 ( A.A ) - ltalya
nın hattı hareketinden bahse
den Star gazetesı şimdiye ka
dar hiç bir memleketin bu ka
dar basiretsizce harbe yürilme
diğini yazıyor. 

lvioing Niyuz gazetesi de di-
yor ki : 

Anauluaal bir kriz memlekti 

tehdid ettiği takdirde bütün 
lngiliz ulusu bir kaya gibi hü
kumetin karşısında durmalıdır. 

Londra, 19 (A.A) - lngiliz 
filosunun Akdenizde ve Şap 
dcniıinde bugünkü durumu 
şudur: Muhtelif sınıftan Cebe
lüttarık'ta 19, lskenderiyede 
55, Adende 1 O, Hayfada 5, 
Portsaidde 3 gemi vardır. 

Löndra, 19 (A!A) - Mısır
daki f ngiliz kuvvetlerinin tak
viyesi hissolunmıyacak bir su
rette devam etmektedir. Bir 
süvari alayı bugün Iskenderi
yeye hareket etmiştir. lskoçya 
muhafızlarından bir afoy da 
ilkteşrin başında hareket ede
cektir. 

Londra 19 (A.A) - Bu ge
ce Malta üzerinde hava ma
nevraları yapılmıthr. General 
Mak Kulloc Malta kıtalarımn 
başkumandanlığmı üzerine al
mak için dün lngiltereden ha
reket etmiştir. 

Londra 19 (A.A) - Röyter 

Londra, 20 (A.A) Cher-
tok lngiltcreye gelmiş ve he
nüz 30 gün müddeti olan Ha
beşistandaki imtiyazı için bir 
milyon dolar verebilecek du
rumda olduğunu söylemiştir. 

Chertok, Rickelte karşı rüc
han hakkına malik olduğunu 
kendisinin Amerika sermaye-

ya çağırmıştır. Bu toplantıda 
son bitaraflık kanununa göre 
cephane ihracatı üzerinde hü
kümetin murakabesi iç.in Lir 
proğram hazırlanacaktır. 

Paris, 20 ( A.A ) - ltalya 
hükumeti Fransız hükumetine 
müracaat ederek altın tedariki 
için elindeki Fransız esham mı 
satmağa karar verdiğini bil-

lerini temsil ettiğini ve dün dirmiştir. 
öğleden sonra Habeşistanın Fransa bankası bir milyar 
Londra elçi&i B. Martini gör· değerindeki bu esham üzerine 
mesi gerek olduğunu söyle- şimdi 400 milyon franklık bir 
miştir. avans yapmağa h zır bulundu-

Vaşington, 20 (A.A) - Dış ğunu ve değerin geri kalanını 
bakanı, cephane kontrol ko- da muayyen bir müddet sonra 
misyonunu sah günü toplantı- satın alacağını söylemiştir. 

••••• 
Ordu'da 

Atatürk günü 
Ordu: 19 ( A.A ) - ilimiz 

için Atatürk gilnü olmak üzere 
onaylanmış olan 19 Eylül günü 
binlerce halkın içten gelen he
yecan ve duygularile ve büyük 
törenle cumuriyet alanında 

kutlulandı. Söylevler verildi, 
şehir baştaob:ışa donandı. .....•.••................•.•.............. 
ajansına Cebeluttarıktan bil
diriliyor: 

Dün Cebelüttarıka gelen filo 
şimdilik burada kalacaktar,Filo 
di.ınyanın en büyük Hvaş ge
misi olan Hud drinotu ile Re
nev dritnolundan dört kruva
zörden ve on destroyerden mü-
rekkeptir. Bütün bu gemiler 
Akdenİ7. filosuna değil ana de
niz filosuna aittir. 

B. PEKER 
Parti genel s&kreterl 

Avrupadan döndU 
lstanbul 20 ( Ö,D) - Parti 

Genel sekreteri Bay Recep 
Peker sabah Avrupadan geldi 
Burada bir hafta kalacak, son-

ra Ankaraya gidecektir. 

Ar-açta müthiş 
Orman Yangını 

Safranbolu, 19 ( A.A ) -
Araç kazası ormanlarındaki 
yangından 35 kilometre uzak
taki kasabamız duman içinde 
kaldı. Sabahleyin güneıfİn zi
yası kırmızı renk aldı. T enef
füs edilen havada is kokmıya 
başladı. 
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Başkalarının •• sozu •• 

Eskiden beri onları uzaktan 
tanır1m. Fakirdiler. Üç odalı 
harap bir evde otururlardı. 
Seyyar yoğurtçudan köşedeki 
kasaba kadar bütün esnafa 
borçları vardı. Alacakldar ka
pılarım aşındırır, sokak orta
sında bağmp çağırırdı. 

- Zavallılar ! derdik, ııe 
yapsınlar, paraları yok, hem 
kalabalık, hem fakir insanlar ... 
Geçinmek kolay mı? 

O zaman şekerin okkası 
doksan para, ekmek otuz beş 
para, et dört kuruştu. Beşyüz 
kuruşla bir aile pek ala geçi
nebilirdi. Fakat bunlar belki 
de yüzelli kuruş bile kazana .. 
mıyorlardı ayda ... 

Cihan harbı ilan edildikten 
beş, altı ay sonra birdenbire 
parlamışlardı. Ozamanın vaktı, 

• hali yerinde olanları bile sıkın· 
tıya düşmüşken, bunlar mahalle 
bakkalına gün aşırı tavuk kes
tirmeğe başlamışlardı. Diğer 
aileler, babaları, evladları hu
dud boyuna koştuğu için eğ
lenceyi düşünmezken, bizim 
eski yoksullar hergece gramo
fonlar çalıyorlardı. Cuma gün
leri iki araba kapılarının önün
de duruyor, çoluk çocuk içine 
binib gezmeğe gidiyorlardı. 

Mahallede bir dedikodudur 
oluyordu : 

- Nereden para buldu da 
hem kendisi, hem oğlu için 
bedeli nakdi verib askere git
medi? 

Her akşam bir alacaklı so · 
kak kapısında hır çıkarırken, 
şimdi teneke teneke yağlar, 
gazlar, kazevi kazevi pirinçler 
hangi membadan geliyor ? .. 

Muhit, bu muammayı halle 
çalışmakla meşguldü .. 

Onlar da bunu hissetmiş ola
caklar ki bir müddet sonra 

semt değiştirdiler, Sultanah
med civarına taşındılar. 

Lakin bizim mahaJlede hiki
yeleri bitip tükenmiyordu : 

- Herif kızının sayesinde 
yükseldi ! diyorlardı, falan ve 
filanca onun kızını metres gi
bi kullanıyorlar, kendisine de 
hem para, hem dalavereli iş

ler verdiler •.. 
Hatta daha ileriye varanlar 

bile oluyordu : 
- Oğlu guya diş doktoru .. , 

Hakikatta başhca erkanın mah
bubudur. Onları boş zamanla
rında ararsanız, muayenehane
sinde bulursunuz ancak. .. 

- Karisı bile, diyorlardı, 
ellisine vardığına bakmıyor da 
nasıl boyanıyor. Eskiden sımsı
kı çarşafa bürünen, peçesini 

açmıyan hatunu görmüyor mu
sunuz? Şimdi ne şık, ne açık 
ne saçık geziyr. Vallahi güzel-,. 
leşmiş te . . . Hani hiç kimse 
onu otuzbeşliken fazla tahmin 
etmez. Tam olgun bir kadm 
der.. Ellisine varan erkekler 
için biçilmiş bir kaftan ... 

Ve arkasından bir iddia 
daha: 

Sonra ben de cepheye git
tim. Yalnız onları değil, bir 
çok şeyleri umıtmuştum. 

Geçen gün, o diş doktoruna 
rast gelmıyeyim mi! 

Başında rengi soluk bir şap

ka vardı. Pantalonunun hasse
leri dökülmüştü. Siyah iskar• 

pini boyasizlıktan beyazlaşmış, 
topukları erimişti. 

Cilası dökülmüş bastonuna 
dayana dayana, müşkülatla 

bacaklarını sürüyordu. ihtiyar 
bir adam olmuştu. 

Kendi kendime: 
- Hey gidi hey! dedim, bir 

zaman nasd parlayıvermiştiniz! 
Meğer bu talaş alevi gibi bir 
şeymiş •. , 

Onları da tanıyan bir ah
babım geçiyordu: 

- Öyle dikkatlı dikkath ne 
bakıyorsun? Diye sordu. 

- Kim olduğunu bilmedin 
galiba? Dedim. 

- Bilmez miyim hiç! ceva

bını verdi, bizim mahallenin 

fakirleri, umumi harbın zen
ginleri ... 

- İyi amma vaziyetine bak
sana... Ne kadar kötülemiş! 

Bir zamanlar adam akıllı ka
runlaşmıştı bunlar ... 

- Evet, dedi, anasının, 
kendisinin, kızkardeşinin hüs-

nü anını istimal ve mevkii fü
ruhta vazeylemek sayesinde ... 

- Adam, dedim, o dediko
duları şimdi ben de hatırladım. 

Fakat doğru olduğu ne ma
lumdu? 

Gülerek cevab verdi: 

- Zengin ve nafiz bir ah
babımın sayesinde ben bile 

üçünden de istifade ettimdi. 

- Ne diyorsun Allah aşkına! 
- Hakikat ... 
- Peki ... Nasıl oldu da gene 

düştüler?. 

- Asıllarına rucu ettiler. 
Bu yolda kazanılan servet el· 

bette insana hayretmez.. Hay
dan gelen huya gider buna 

derler işte ... Herkesin arkala-

rından "katmerli namussuzlar!,, 
dediği de caca ... 

Mazlum ........ 
Defterdarımız 

Varidat umum müdürU 
Oldu 

Defterdar Bay Kenan Yıl
mazın Finans bakanlığı varidat3 

genel direktörlüğüne atandığı
ğını yazmıştık. Dün Finans ba-

kanlığından Ilbayhğa gelen bir 

telgrafta Bay Kenanın tayin 
emrinin yüksek tasdika iktiran 

ettiği bildirilmiş ve hemen ye· 

ni vaz·fesi başına gitmesi is
tenmiştir. Bay Kenanın yerine 
şehrimiz defterdarlığına Finans 
bakanlığı tetkik bürosu direk
törü bay Ihsan atanmıştır. Bay 
Kenan Yılmazı kutlular ve ye
ni vazifesinde de muvaffakı
yetler dileriz. 

. .............. . -· -··-- -~ mi .. 

Habeş harp edebilir ·mi? 
2500 Metre yüksekliğindeki Habeş 

Yaylası tabiiğ bir kaledir 
YEGANE ZAYIF NOKTA ADUA SINIRIDIR 

Az işitenlere ınabsıll 
• 

Kulak aletJerı 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulakta~ geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE N'u.es "'"7"i.e:n er ~u.r:n.a.ı 

Profeskr Marcel 
Grlaule 

uProfesör Griaule devlet 
tarafından ilmiğ incelemelerde 
bulunmak üzere gönderilen 
komisyonun başkanı olarak iki 
yıl Habeşistanda kalmıştı. Aşa

ğıdaki yazıda, Habeş ordusu
nun süel c!eğeri hakkında çok 
enteresan malumat verilmek~ 
metedir . ., 

Birçok kimselerin tahminle
rine rağmen Habeşistanın sa· 
vaş kuvvetini, kadınlar ve 
gençlerden müteşelrld takviye 
kuvvetleriyle birlikte, ancak 
bir buçuk milyon olarak tak
dir ediyoru:aı. Tabiiğ bunların 
hepsi değerli muharipler de
ğildir. Halk ordularının esasl· 
m, hakim kabile olan Amhar
Jar ve payitahtta toplu bir 
halde bu:unan üniformalı ve 
asri teslihath nizami alaylar 
teşkil eder. 

Diğer müc\afaa kuvvetleri ise 
başka başka vilayetlere dağıl· 
mış ve idareleri valilerin elle
rine verilmiştir. Bu kuvvetler 
tamamile müstakildirler. Bun
ların en aydın isbatı, Habeşli· 

!erin tabii savaş usulü olan 
guerilla ( çete ) harbidir. Bu 
harp usuJü hücum için ne kadar 
elverişsizse, müdafaa için de 
o kadar münasiptir. Burada 
her adam bir askerdir, her as· 
ker kendi evini müdafaa eder, 
ve eğer düşman Avrupanın sa· 
vaş kanununa göre, her gönül· 
lüyü ölümle cezalandıracak ol
sa: o zaman bütün halkı kö
künden mahvetmeğe mecbur 
kalırdı. Bundan başka N egü
sün memleketi, başka başka 

ırklarla dolu olduğu için, düş
man, her yerde ve her zaman 
sahayı ezberden bilir yeni bir 
insan nevile uğraşmağa mec
bur olacaktır. Mesela Mısır 
sınırlarmda, umumiyetle barış 
seven ve amharilerin don usu
lünü daha yeni tatbika başla· 
yan kabilelerle karşılaşacaktır 
Buna mukabil, güneyde ve ba
tıda, vücudun üst kısmını ser
best bırakarak ayaklarımn bi-

leklerinden bağlı donlar giyen 
somali ve galla kabileleri var
dır ki bunlar da harpçı olarak 
tanınmışlardır. 

İşte böylelikle mütearrız, her 
yerde başka renkte ve başka 
kıyafette insanlarla karşılaşa
caktır; bu insanlarda müşterek 
olan yegane şey, !!Öğüs göğüse 
harbetmeleri ve kendilerince 
kıymetli olan ayrı ayrı silahlara 
malik olmalarıdır. 

Kıyafet kadar silahlar da 
muhteliftir. Habeşte başka baş-
ka yıllara aid birçok Remington, 
W etterey, martini Lebel, Mau-
ser, Mannlicher, tüf enklerine 
rastladım, hatta karanlık Gods-

nunla beraber, halk, silah
ları ne şekilde olursa olsun, 
onu kullanmasını biliyorlar. 
Y almz bunun için ilk şart, kafi 
kurşun Bulunmasıdır ki, buda 
her zaman vaki olmaz. Habe
şistanda mühimmat çok bahalı 
bir şeydir. Bundan altı ay ev· 
vel orada iken dört kurşun 
bir Maria - Teresa altınına alı

nıyordu; harp tehlikesi karşı
sında bu fiabn da yükseldi
ğinde hiç şüphe yoktur. Ca
zeteler Habeşistanın makineli 
tüfeklere ve mühimmat depo• 
larına maHk o~duğunu yazıyor
lar. Fakat bu milletin kendine 
mahsus savaş metodunun kar
şısında makineli tüfe2'İn kulla
nılmasma iı:nkan olamıyacağı 

gibi, toplarda, düşmandan zi
yade asll topçular arasında 
zarar yapacaktır. 

İtalyanların modern, motörlü 
fırkalarile, ıslah edilmiş topla
rHe, mükemmel uçaklarile, 
tanklarile, bombardıman uçak
larile bu teslihatı mukayese 
etmek kabil değildır. Fakat 
buna karşı, gayri sıhhi iklimli 
bir bölge ile çevrelenmiş olan 
2500 metre yüksekliğindeki 
Habeş yaylası, tabii bir ka
le teşkil eder. Mütearrız, gü
neyden, ltalyan somalisinden 
doğru ilerlemeğe başlıyarak, 
sıcak, susuz, yerlilerin bile ya
şıyamadığı dizanterili bir çölü 
geçmeğe mecburdur. Yegane 
zayıf nokta, Adua taraffannda 
Eritre kuzeyinde sınınnmdır. 

Buranın iklimi daha mutedil 
hlduğu için tahammül edilebilir, 
ancak gayet dar patikalardan 
hücum etmek lazımdır. Eğer 

ltalyanlar burada kat'i bir mu· 
zafferiyet kazanarak toplu bir 
halde bulunan Habeş ordusunu 
yapabilirse, ozaman bütün mu
kavemetin kmlması kabildir. 
Fakat eğer Habeşler bütün 
kuvvetlerini bu noktada top
lamıyarak birkaç önemsiz mağ
lubiyetten sonra geri çekilecek 
olurlarsa, ozaman men?leketin 
bertarafında çete barbına baş
lıyabilirler ki, bu takdirde, 
düşmanın durumu çok güçleşir. 

Habeşistanla muharebe, Gü
ney' de yediyüz kilometre ve 
Kuzey' de 900 kilometreyi bu
lan cephelerin uzunluğundan 

dolayı, çok zor oiacakbr. Me~
lekette, tahrib suretile muka
vemeti kıracak hiç bir büyük 
bina veya kale olmadığı için 
ahalinin topoğrafı k bakımından 
dağılışı da çete harbini kolay
laştırmaktadır. Tarımla uğra
şan ahali, evlerin birbirinden 
100, hatta 150 metre uzak bu
lunduğu küçücük köylerde 
oturduğu için, bir uçak hucu
munda, her evin ayrı ayrı 
bombardıman edilmesi lazım
gelecektir. 

bu yerlilerin cesaretini kı
ramıyacakbr, Çünkü onlar 
modem bir evden ziyade 
bir çadmn altında rahat eder
ler. Buna Ambarlar : " Adis -
Ababamn bizce kıymeti yok
tur, çünkü orada bir tek dane 
pelerinaj yerimiz yoktur, hepsi 
kolaylıkla erişilemiyen dağlık 
yerlerde gizlidir ,, demişlerdi. 

N egüs basit kafalı bir adam 
değildir, memleketin hakikiğ 
kuvvetlerinin nerede olduğunu 
pek iyi bilir. 

"Krallar kralı,, Negüs, Av· 

rupalı bir Misyoner olan ihti
yar Bay Yarossean'ın ihtima

mile büyümüştü. Fakat Ras 

T aff ari buna rağmen su katıl

mamış bir amharı olarak 
kalmıştır. Onun yegane Av
rupalı tarafı temiz ve pü
rüzsüz bir Fransızca ko
nuşmasıdır. 1929 dan 1933 

yılına kadar İşim icabı kendi
siyle sık sık temas ediyordum. 

Bu temaslar ilk evvel dostca 

mahiyette olmuş, sonradan 

şiddetli münakaşalar halini 
almıştır. Her halde itiraf et-

mek lazımdır ki, Haile Salas

s"e, fevkalade zeki, hastalıklı 

olmasına rağmen hürmet hissi 

uyand1ran Şarklı bir hüküm

dardır; durumunun küçlüğü

nü çok iyi takdir ettiği için, 

bütün gayesi, Avrupa devlet

lerini birbirine katmak olacak

tır. Onunla kolay ko~ay başa 

çıkılamıyacağına erninim!,, 

Tashih 
Afyonda belediyenin yapb~ 

racak o]an sebze ve meyve hal 
binasının ihalesi 4-10-935 de
necek yerde 1-10-935 sehven 

Yeni uizmir eczaoeSİ 
" 

· Doktor • 

Kemal Şa~ır 
SARAÇOGLU. 

Memleket hastanesı 
Dahiliye Mütehass,ı~er 

Muayenehanesini 2 ncı 
1
, 

ler sokağında 65 nuaıat• 
naldetmiştir. Tel. 3956 ,d

Evi Kaiantina tram\"tıY' 
desi No. 599 Tel. 2545 

ı:;r•&Cl .. 1 ~... <'L: 
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~ DOKTOR 

ıze~ai T arat~ı 
1 iç HASTALIKLA({ 
R mütahassısı ,, 1'iit~ 
~ ikinci Beyler so~ar.'11.,de 
~ müzayede salonu bıtiŞll)· 

~ . No. 45 kad•' 
~ Öğleden sonra 15-18 
~ hastalannı kabul eder 3~ ~ (1250) " Tel~~on~ .. ~• 
~IZ'a.V&:r~A2'~~4z;r,z7, , 

Doktor 

Fahri Işı~. 
· taaıel' 
lzmir Memlek~~ }-{as sıst 

Rontken mutebaa!ı~ 
Her Nevi RONf1~ 

Muayeneıerl ·ıe~ 
Ve Elektrik Tedea;,; 

Yürüyemiyen ve b Jtt'' 
RAŞİTİK çocuklara tJ t~,-
Viole tatbık ve R00,Jıt· 
il~ KEL tedavileri ya~ rı" 
ikinci Beyler soka1' 

1 

karşısı No. 25 
T clefon: 2542 

H 3. (t82) 
yazıldığı tashih olunur. 

Zayi Şahadetname b~ifol:ıo~ 
927 - 928 Senesinde Tire bi· ~ A~ H 1 ~ ~ı 

~=;~~kşa::~:::~D::;j a::;İŞ :!: :; .. ~ nmet u u~ 
tim. Yenisini çıkaracağımdan ~1 Ş 

eskisinin hükmü olmadığını 1 ALA TA tofll 
ilan ederim. T. C. D. D. ~ iç hastalıkları do~ro.~ 

8 inci işletme cer şakirdi ~ Kemeraltı Şamlı soka~'" ~ 
Behzat Erkızan ıs~zxz~7.zz0rAZZJr///- --~ 

3055 ( 3129 ) ~· 

•ı;::ir iflas masasından: 6011 z He ı"'I 
Müflis birgili zade biraderler 111 

şirketine ait muhtelifül- C ı 
cıns manifatura eşyası MI TAT Q J{~tttdt~' 
26-9-935 tarihine müsadif 1,w-p 
Perşembe günü saat 14 ten Adres - Beyler ıı>' 
itibaren Osmaniye caddesinde Zade sokağı Ahellk 
kain mağazada açlk arttırma baa:;ı yanında. 23 
suretiJe peşin para ile ve der- Nuınara: 34;4 119) 

•---~Telefon: ~(Z" hal tes~imi şartile ve % de iki ~ 

,, 

- Zaten o da filanca paşa 
ile işi uydurmuş diyorlar ... 

cham havalisinde iki yüz yılhk, 
uzun namlulu bir tüf engi omu
zuna atarak gururla dolaşan 

-ı··---m!llME* .. ___ ms:ar:a b' d d f ir a ama tesa ü ettim. Bu-

Ba yanlar 

Belki Adisababa'da Avrupa· 
lalarm köşkleri, istasyon bi
nası ve kralın sarayı bom
bardıman edilebilir, fakat 

buçuk dellaliye müşterilere ait 
olmak üzere satılacağından ta- • 
}iplerin her gün mezkur saat
larda mağazada bulunan satış 
memurlarına müracaatlan ilan 
olunur. 3054 (3128) 

Bu dedikodu, eski mahalle
lerinden yeni semtlerine kadar 
yayıla yayıla dalganala dursun 
anların Nışantaşmda bir konak 
aldıkları haberi yeni yeni tef
sirlere yol açmıştı. Bizim ·harp 
ı. enginleri, almış, yürümüşlerdi. 

Bazan onlara ayrı ayrı ra~t 
gelirdim. LastikJi faytonun içi
ne kurulmuş, etraflarına aze
metle bakarak geçerlerdi. 

Süpürge tohumu ekmeğini 
yiyerek midelerimiz berbad 
olurken, onları kaç defa To
kathyanın mükellef camekan

Türkiyeye ilk defa getirt
mege muvaffak olduğum 

dünyanın en son sistem ve 
en mükemmel makinesile 8 
dakikada 11 aylak ondüleyi 
korkusuz, tehlikesiz ve her 
çeşit saçları hiç sıcaklık duy
madan yalnız kadm berberi 

Minik Sıtkl 
yapar. 

Geçeciler caddesi 4 katlı 
yeni binasında. Telefon 3101 

ları arkasında görı:nüştiimt A-4••-lllJl!llllllll 
(3132) ... . 

ozEL Yusuf Riza Ana ve ilkokulU direktörlüğünden:" 
Binası yeniden ve noksansız bir surette yapılmış olan mektablmlzln 

Ana ve ~lk kısındarına talebe kayit ve kabulU eylOIUn ikisİnde baflar •• 

Ana kısmı • 4, 5, 6 yaşındaki yavruların yetiştirilmesi için 
rzz:uZ7LZzzxzj!zz~z7!%~ en son usullere göre hazırlanmıştır. 

Kayit işi • için her gün. saat ( 9 DAN 17) ye kadar yeni binanın · 
rzg-~aır~~ ~ESTELLI CADDESı üzerindeki kapısından 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 
17-26 (2001) 

çı' 
· asaY~ 

Bugüne kadar pıY l,(larıts1~ 
karıla~. ıraş bıç• 

1 KIRMIZI ~ı•'' 
kt5lll "'t bıçag"' ı oldug"' u her oıw 
tır· J' .,, 

rübesile anlaşılmış olJJla.1' 1 

ve ferahlıkla traŞ 

ti yenler Ad_, · .. lu J~ 
lzmir Kuzu oı t 

çarşısı 29 numarada bıtd•"' 

talyalı Sai~ --

• 
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• 

:-' e il No. 8038 

Bu çep fenerleri seksen metrelik olup 
Ziyayı dağıtır ve toplar 

Ayarlıdır, kristal düz camlı, kristal yuvarlak camlı 
pek çok renkler mevcuttur 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• 
DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında 
"Anadolu Hurdavat mağazası,, 

Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethnnesidir 
~~I:l 

i r -~.tolla ından: 
Senelik muhammen kira bedellerile mevki ve cinsleri aşağıda 

gösterilen gayri menkuller, 14-10-935 Pazartesi günü saat 15 de 
açık arttırma usulile İzmirde Basmahane istasyonunda 7 nci iş
letme binasında kiraya verilecektir. 

İsteklilerin, yine aşağıda binalar hizasında gösterilen miktarda 
muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar 
ve işe girmeğe kanuni mani bulunmadığına dair beyannamelerle 
ayni günde saat 16 ya kadar komisyon reisliğine müracaatları 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Alsancakta sekizinci işletme müfettişlik 
binasında parasız dağıtı:maktadır. 

Mevkii Cinsi Senelik Muvakkat 
muhammen teminat 
kira bedeli miktarı 
kuruş kuruş 

Alsancak. 1 nci kordon 
eski itfaiye binası 
karşısında 
Kahramanlarda Sepetçi 
sokağında 

12 kapı No. baraka 1200~ 900 
kahvehane ve önün-
de bahçe 
2 kapı No. dükkan 9600 720 

21-25 - 29-3 3029 (3124) 

zmir ithalat 
d .. r öğünde : 

Gümrüğü -
K. G. Eşyanın cinsi Tesbit No. 

5024 626 Hurda mukavva kutu parçaları 184 
1767 00 " .. " " 131 
140 00 Ağaç kundura çivisi " 

49 00 Çinko zuruf " 
Yukarıda yazılı eşya 4/10/935 nci Cuma günü saat 14 de 

açı~: ::attırma suretile dahile satılacağından işine gelenlerin 
İthaliit giamrüfrü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Ödemiş Huku!c Hakimliğin
den: 

Ödem''iin Camicedit mahal
lesinden Mustafa kızı Ayşe 
tarafından müddeialeyh lzmir
de Gazi bulvarında Hüseyin 
kalfa nezdinde sabık Ödemiş 
istu yon bayrakçısı Mustafa 
Şefi c aleyhine açlığı boşanma 
davasının duruşması neticesin
de: kanunu medeninin 132 nci 
maddesi delaletile 138 inci 
maddesine tevfikı-n iki tarafın 
boşanmalarına ve kabahatlı 
olan müddei alevh"n 142 inci 
maddeye tevfıirn bir sene 
evlenmekten memnu olmasına 
ve 930 kuruş masarifi muha
keme ile 400 kuruş ilam har
cının Mustafa Şefikten alın-
ma ına kabili temyiz olmak 
üzere 7-9-935 tarihinde karar 
•erilmiş olduğundan hukuk 
usul muhakemeleri kanunun 
407 İnci maddesine tevfikan 

bu hükmü gıyabi ilanen teb-
ğ olunur. (3131) 

lzmir sulh mahkemesinden: 
lzmir inhisarlar ba müdüri

yeti vel<illeri avukat Halil Sabri 
ve Süreyya tarafından Gözte
pede kilise sokağında 17 nu
ınaralı hanede mukim tütün 
inhisarı yapr:ık tütün katibi 
N. Cevat aleyhine ikame olu
n n 100 lira alacak davasmdan 
dolayı Cevat namına tastir ve 
berayi tebliğ irsal kılınan da
vetiyesinde ikametgahının meç
huliyetine binaen bila tebliğ 
i de edilmesi v müddei veki
linin sebkeden talebi ünerine 
' zete ile ilunen tebligat icra-

k. rar verilerek bu bapt 

21-2 3032 (3130) 

hmir sulh mahkemesinden : 
lzmir inhisarlar idaresi baş

müdüriyeti vekili avukat Halil 
Sabri ve Süreyya tarafından 
eski müskirat başmüdüriyeti 
muhafaza memurlarından ölü 
Ismail Hakkının varisi ve kar
deşi Aydın demiryolu kumpan
yasında müstahdem ve Borno
vada mukim Yusuf aleyhine 
ikame olunnn alacak davasın
dan dolayı cereyan etmekte 
o!an muhakemesinde Yusuf 
namına tastir ve berayı tebliğ 

irsal kılınan davetiyenin ika
metgahının mcçhuliyetine bi
naen bila tebl ğ iade edilmesi 
ve müddei vekilinin sebkeden 
talebi üzerine gazete ile ilanen 
tebliğat icrasına karar verilerek 
bu bapta muhakemenin 2 teş-
rinevvel 935 tarihine müsadif 
cumartesi gününe tayin kılın
mış olduğundan yevmi mezkur· 
da saat 10 da Yusufun mah
kemeye bizzat gelmediği veya 
bir vekil göndermediği takdir
de hakkında gıyab kararı tas
tir kılınaca~ına dair davetiye 
makamına kaim olmak üzere 
gazete ile ilan olunur. 

3048 (3127) 

muhakemenin 2 Teşrinievvel 
935 tarihine müsadif Cumartesi 
gününe tayin kılınmış olduğun
dan yevmi mezkürda saat 1 Oda 
Cevadın mahkemeye bizzat 
gelmediği veya bir vekil gön
dermediği takdirde hakkında 
gıyap kararı ta tir kılınacağına 
dair davetiye makamına kaim 
olm k üzere il n olunur. 

3039 (3126) 

rENI ASIR 

eotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese l<endisini sevdiren bay Omer LUt
fidir. Bay Ömer Lütfi Izmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik: tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bu:ac:ıklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Sahne 9 

f -L7/7~~ %aua IJe jÜl!L-{lÜZ- rv, ~ 
.iV E ıle duyulur. Gune~ rncak 

d u bol Nıvca banyosundan cv;ı vucu un 

IVEA vaı>ı ıle ıyıce 
krcnıı veya ~ 

- k ıehlıkesı uv ! Boylccc guneşıcn yannıa 

il kalka r, cıldıne cıpta uyandıran bır guzcllık 
,,~~~~Yfla..--..-!!.... ~ gelir. Fakat hıcl>ır z.aınan ıslak vucutle 

TA S. 
kt 

cuncş banyosu yapma ve kuvvetli 

guneş altında NİVEA masaıını 
ıcap cttıkçe tekrarla! 

KU GAN 
Biri ci sınıf emrazı cerrahiye ve 
ameliyatı cerrahiye mütehassısı 
ADRES: 

Çivicihamam civarında Müftü sokak 
•"t:."'1tr.,A,.- ~ .--..... ,.. • : . t: t r.rr-· t ~,... .. .. •ff• .. 
'~ • ·;:)r' ~ ~• ....... ~ • .,, ' ~ ... ~ ..... ~..;,," 

Şevket Y"eğül 
MUKAVVA KUTU ATEL YESi 

:B"O""Y"-0-~ - :s:. -0-Ç-0-H:. 

JT utu çeşitlerinin her tiirliisü 
En F antazi Kutular 

Almanyadan yeni getirilen en on sistem 
Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki maklnalarla, piyasan·n en tecrübeli ve 

IZMIR ACENTASJNA Müracaat Ediniz. bil içli u taları tarafından yapıhr. 

G. il. G i R A S Tem iz iş, Uygun şart 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 Halimağa Çarşısı No. 35 
!l]~T:!el:::eC:fo:'.:n!N~o~:~t2~4'.:1'.:3 ==~~:Pj.~K;:·~~No.i2~3i4~1l!Z!M&Jl~R::Jlil ... N.__-~.._._...~'--'"'----'-'---'--''--'-" ................. - 1 - 8 h-2 (2038) 

UDRASI 

KatiyC:n zarar vermeden teri keser. Kokuyu tamamen izale 
eder. Elbıse ve çoraplarınızı uzun müddet yeni olarak saklar. 

Umum Hastaların L azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi iüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
tLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

Bey tarafından yapılır 
Knbul santleri : 10 ila 12,30 öğlcd n sonrn 14 - 16 ya 

kodnr. 
ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

Baş ağrısı mı? Nevralji mi ? 
Derhal bir kaşe 

AL! 
ÇRIPIN'in tesiri kal'idir. Kolay hazmedilir, müessir 

maddeleri vücuda derhal yayılır. Kalbe dokunmaz 
böbrekleri yormaz 

RADYOLIN diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyaker
leri tarafından yapılan GRIPIN her eczanede vardır 

7.5 kuruşa satılır 

iZ Mi R 
u ensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şiıkotlıı l\1el'l.<•z ,.o ~- hrık11ııı,; lzınirılo llııllrnpınnnladır 
Yerli Pam111J1111dan At, 1 auuare, Kiipekbaş, Det11rmen, 

Geyik lJO L<'11lal' Marlmlarmı lın\ ı lıor rıo' ı J{rıbpt lıozl 
iııınl t'.} lt•lllC'l\lo olup uı ıllnn A' ı upnııırı tı.) ııl tıp rııomm 

O llllB foil tıı 

fo o. 2 11 ve 3067 
Tel raf adr i: B ir 



Sahife to 
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F ra telli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm li

a~anımızda olup 14 eylülde An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
Hamhurg limanları için yük 
alacaktır. 

ORESTES vapuru 23 eylül
den 30 eylüle kadar Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamhurg lımanları için yük 
alacakbr. 

HERCULES vapuru 7 teş
rini evvelde gelip 12 teşriniev-
yelde Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 21 teşrini 

evvelde gelip 26 teşrinievvelde 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacakbr. 

HERCULES vapuru 20 ey
ll\lde gelip yükünü tahlıyeden 
sonra Burgas, V arna ve Kös
tence limanlarına hareket ede
cektir. 

HERMES vapuru 4 te,rini
evvelde gelip yükünü tahliye
den sonra Burgas, Varna ve 
Köstence limanlarına hareket 
edecektir. 

GANYMEDES vapuru 19 
teşrini evvelde gelip yükünü tah· 
Jiyeden sonra Burgas, Varna 
ve Köstence limanlarına hare· 
ket edecektir. 

SVENSKA ORıENT LıNEıN 

HEMLAND motörü limanı
mızda olup yükünü tabliye et
tikten sonra Rotterdam, Ham· 
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

VINGLAND motörü 2 teşri
nievvelde gelip yükünü boşalt
bktan sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya li
manlarına hareket edecektir. 

V ASLAND motörü 15 teş
rinievve!de gelip yükünü tah
liyeden sonra Rotterdam,Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Iskan
dinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

• 
NORDLAND motörü 2 teş· 

iinisanide beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rot· 
terdam, Hamhurg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Oslo ve Is
kandinavya limanları için yük 
alacaktır . 
.SERVİCE MARITıM ROUMAİN 

ALBA JUL YA vapuru 30 
eylülde gelip 1 teşrinievvelde 

Pire, Malta, Napoli, Cenova 
Marsilya ve Barse!ona için 
yük alacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 27 teşri
rievvelde gelip 28 teşriniev
velde Pire, Napoli, Cenova, 
Marsilya ve Bnrselona için 
yük alacaktır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
kumpanyaın 

LEW ANT motörü 15 te~ri
nievvelde Anvers ve Gdynia 
limanları için yük alacaktır. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişıklik1erden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
Deutche Levante Linie 

iT AURI vapuru halen lima
nımızda olup Anvers Direkt, 
Rotterdam, Hamhur~ ve Bre
men için yük almaktadır. 

WINFRIED vapuru 1 birinci 

teşrinde bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter-
dam, Hamhurg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

TRO JA vapuru 2 birinci teş· 
rinde bekleniyor. 5 birinci teş
rine kadar Anvers Direkt, 
Hamburg ve Bremen için yük
liyecektir. 

WASGENWALD vapuru 14 
birinci teşrinde bekleniyor. 18 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 
SOFIA motörü 31 birinci teş-

rinde bekleniyor. 4 ikinci teş
rine kada::- Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük
liyecektir. 

ANUBIS motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rolter-
dam, Hamburg ve Bremen için 
yükliyecektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 8 birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamhurg için 
yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelhavs 
Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

OSLO 
SARDINIA motörü 27 ey· 

lülde bekleniyor. Havre, Dippc 
ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

BOSPHORUS motörü 23 bi
rinci teşr nde bekleniyor.Dippe 
Dünkerk ve Norveç limanlarına 
yükliyecektir. 

Arment Deppe • Anvers 
EGYPTE vapuru 20 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di
ıekt için yük alacaktır. 

ESPAGNE vapuru 11 birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers 
llirekt için yük alacaktır. 
The Export S/S corporation 

Neuyork 
Şimali Amerikaya doğru se

ferler. 
EXARCH vapuru halen li

mammızdadır . 
EXILONA vapuru 30 eylülde 

bekleniyor. 
ABOUKIR vapuru 29 ey-

lülde gelip 30 eylülde Birleşik 
Amerika için aldığı malları Is-
kenderiyede EXETER transat
lantik v&ıpuruna aktarma etmek 
üzere Iskenderiyeye gidecektir. 
Johnston \Varren Lines Ltd. 

Liverpu' 
JESSMORE vapuru 30 ey

lülde bekleniyor. Liverpul ve 
Anverstcn yük çıkarıp Burgas 
Varna, Köstcnce, Braila ve 
Galatz için yük alacaldır. 

Service Direct Danubien 
Tuna hattı 

BUDAPEST motörü 25 eylülde 
bekleniyor. Belgrad, Novisaad 
Komarno. Budapeşte, Bratisla- ı 
va, Viyana ve Linz için yük 

1 
a~acaktır. 

ALISA vapuru 8 birinçi teş
rinde .bekleniyor. Belgrad, No
visad, Komarno, Budapest,Bra
tislava, Viyana ve Liuı için 
yük alacaktır. 

AVUSTURAL YA Ve YENi 

'YENi ASIR 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
ROUMELIAN vapuru 20 ey

lülde Liverpool ve Svansea' dan 

gelip tahliyede bulunacaktır. 
DlDO vapuru 17 eylülde 

beklenilmekte olup 21 eylüle 
kadar Liverpool ve Glasgov 
için yük alacaktır. 
. ROuMELIAN vapuru 19 
eylülde Liverpool ve Svansea-

dan gelip tahliyede bulunacaktır 
LONDRA ve HULL HATTI 
F ABIAN vapuru halen Jima

nımızda olup 17 eylüle kadar 
Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

EGYPSIAN vapuru 27 ey
lülde Londra Hull ve Anvers
ten ~elip tahliyede bu'unacak 
ve ayni zamanda 6 teşriniev
vel~ kadar Londra ve Hüll için 
yük alacaktır. 

The General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

STORK vapuru 27 eylüle . 
kadar Londra için yük ala
caktır. 
DEUTSCHE LEV ANTE Linie 

GALILEA vapuru Ha~hurg 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunmuştur. 

Not: Vapur tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyd kabul 
edilmez. 

Vapurculuk 
Türk anonim şirketi lzmir 

acenteliğinden 

Ekspres postası 

Sakarya 
Fevkalad~ lüks .-apuru 

PAZAR günü saat tam 16 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat 16 da İS
T ANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : 

lstanbuldan her Per
••mbe günü lımir için sa
at tam . 16 da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma 2'ünü 
tam saat 16 da lzmire ~arır. 

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

~[qlı 

~C:C/.L7T-.LZ/..7.Z//'//'/Z7//..T~U4f 

~ DOKTOR 

i Ziya Gö~şin · 
MERKEZ hastanesi 

~ KULAK, BOGAZ 
fil BURUN ŞEFi 
~ ikinci beyler sokağı 
N Beyler hamamı karşısında 
~ No. 41 
~ Saat 3,5 dan saat 6 ya kadaJN 

TELEFON 3686 
24-26 (924) 

C~LZ/.77.7.777.ZLZ//L'///..7.Ll!Zl 

eserret Oteli 
lzmiı· Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir znmandanheri temizlik V"' istika
metile nam kazanan otelimizde hu 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 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müş
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

ECZACIBA 1 

Süleyman 
• , er t 

".:J-·· -·-,~ 

1' 

Kolon va 
of 

Esans 

Ve nliistah1.eratı 

Merkez 

depomuz 

S. Ferit 
Fazla tafsilat için ikinci kor

donda Tahmil ve tahliye binası 
.arkasında Fratelli Sperco acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Zelandaya seferler Şifa eczanesidir 
Hidiviye kumpanyasının A-

Telefon: 2004-2005 

BOUKIR vapuru 29 ey!iilde 

1 

, 4

• A*1 
1 'k!fi!:b32Skil• c ....,.k, .;:er-' 

belde~iyor. Peninsular & Ori- ~alon, yeıne ve yata ... odalarınızı Haraççı 
ent Lme kumpanyasının B~N- Kaı·desler mohilvt::lerile siisleyiniz ••• 
DICO v~pururuna Port-Saıtte . ~ -

Paris fakültesinden diplomalı aktarma edilmek üzere Avus-
Diş tabipleri turalyanın bütün limanlarına 

f f E >J J mal alacaktır. 
Muza er rogu ABOUKIR vapuru aynı za-
Keınal Çetinda!! manda Port-Sait aktarması ola-

c.) rak Hindistan, Aksayı şark ve 
Hastalarını her gün sabah şarki Afrikanm bütün liman!a-

saat dokuzdan başlıyarak rına maJ alacaktır. 
Beyler • Numan zade S. 21 Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka-
numralı muayenehanelerinde buJ edilmez. 
kabul ederler. 

Telefon: 3921 N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Cuma ve salı 8 den 10 a Birinci Kordon Telefon No. 
kadar memle•k•e•t•h•as•t•an• e•s•in•d•e-l 2o07 • 2008 ~ 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyle 
Sokak 

Nu. 102 
TL 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

Buseneki 9 Eyliıl panayırında en lüks pavyon Haraççı Kar
deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görmttğe şimdi
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve şöhretini aır 

hafaza eden KUVVET ilacıdır. 

Kina Lütfi 
KUVVET ve IŞT AH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanların can kurtaranıdar. 

Niçin tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇUnkl : Lezzeti hoştur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızanr, sıhhat 
ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalAde bir 
içtihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkatllr 
larma tavsiye ederler. 

Amatör Fotoğraf 
ÇABUK ucuz 

TEMİZ 
YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 
Hükümet civarı No. 12 

...................................................................... 
•• • 

~-UBI~ 
VAPURDUMANI 

•• •• 

G~~..1-t~ -
Şimdiye kadar görülmemiı derecede z;lnf 

ve ucuz bir _g~zlük almak isterseniz BAŞTURAI' 
HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uil'ravınız •••• .-

·••••••••••••••••••••••••••••••••Y•·•'••••••••••••••••••••••••••• 

Fenni göz ü.k içiıı 
lzmirde riyazi bir düstur Tardır af 

G •• ı •• k _ Hilal eczr. neai X Kemal A__!!.,.. OZ U - ,:;..;.;;,;;.l_zu:;..;ıı:...r .;.;;;,;;;.;;;;;;_.--

Gözlükcülüğün tamam çeıidi hüt iin cinıleri her yerdfll 
ve pek ucuz ... 

Toptan ve perakende ~ 
~~~~~~~~~~~~~dSPn 

ikinci mıntaka Etibba o e( 
Tabib, diş tabibi dişçi ~e 
zacı üyelerine : ,;1e~~ 

1 teşrinievvel 935 salı günü yeni heyeti idare -ve b•: b-'...ıli 
vanı azaları seçileceğinden saat beşte lzmir Meınl~ke ~ 
sine gelmeleri ve mazeret dolayısiJe gelmiyeceklerın 11 

mucibince reylerini göndermeleri ilin olunur. ) 
21-24-27 (3125 


