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Gmızlmriyetin v·e Oımı1mriuet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siya.si Ga~eledir Yeni Aslr matbaasında basılmıştır. 

Habeş önergeleri kabul etmiştir 
Yurddaşla~ 
Okul isteyorlar -·-Türkiyede ilk öğrenim (ilk 
tahsil) yükümseldir. Yasaları
nıız bu çağda olan çocuklardan 
hiç birinin okul sınırları dışında 
kalmasını hoş göremez.AtağJar 
Çocuklarım okutmağa zorJudur
lar. Kültür seviyesini yükselt
mek isteyen bir memleket için 
bundan tabiiğ bir şey de ola
maz. Fakat yasanın hükmü 
teoriden ileri geçememiş, kaat 
Ustünd6 kalmışhr. ilk ve orta 
okullar, her yıl, kadrolarının 
kat kat üstüne çıkan bir akınla 
karşılaşırlar. Bu coşkun akın 
içinde yalvaran anneler görü
lür. Hepsi çoc1Jklarının kültür 
tadından yoksun bırakılmama
sını isterler. Kültürün hayat 
kaynağı oluğuna inanmışlardır. 
Bu tablo göğsümüzü ne kadar 
kabartsa yeri vardır. 

Devlet ihtiyaca yetecek ka
dar okul açsın, çocuğunu okut
mak istemiyecek bir yurddaşla 
karşılaşmıyacaktır. Türk vü
cudça dinç, sağlam olmayı is
tediği kadar kafasının kültürlü 
olmasını da ister. Bu alanda 
atılan adımlann, her okul açı
Lşının bir bayram sevinci ya
ratması bunun içindir. Kirecini, 
taşını omuzlannda taşıyarak 
okul kurağlanm yapan köylü
ler bu sevimli kültür yuvalarını 
Yürekten kutsarlar(takdiı eder
ler). Hall<ın bir kerre bu şuurlu 
heyecanını düşünün . • Okul 
kapılarından iç çekerek geri dö
nen atağların acısını anlarsınız. 
Yalnız İzmir ilinde, ilk okullar
daki yersizlik yüzünden açıkta 
lcalanlann sayun 25 bine, orta 
okullurda ise on beş bine var
dığı söyleniyor. 

ilk okullarımızda 40 bin, orta 
okullarımızda 9 bin talebelik 
Yer olduğuna göre okuma he
yecanı içinde kapı kapı dola
şan 40 bin çocuk açıkta kal
mış demektir. Halbuki lımir 
kültür bakımından elverişli bir 
durumdadır. Böyle iken ilk 
i>ğrenimde yüzde yetmiş, orta 
öğrenimde yüzde kırk ihtiyaca 
cevap verebiliyor. Memleketin 
başka bölgelerinde kültür du
rumunun daha bubranh oldu
ğunu oranlamak (tahmin et
nıek) yanlış olmaz. 
. Görülüyor ki ihtiyaç çok ge

nı t• h ş ır ve er yıl artmaktadır. 
Genel denkleşme ve özel he
saplar bütçelerinden ne yapmak 
kabilse yapılıyor denebilir. Bu 
~cvnp ne bizi, ne de dirijanları 
tandırmaz. Kültür ihtiyacı, ek-
~ek, su, hava gibi hayatiğ bir 
ıhtiyaç olmuştur. Onsuz yaşa
tnan.n acılıklarını bilirjz. Dev-
1 iınci Türkiye bunu yapamaz. 
ihtiyaçlara yüzde yüz cevap 
Vermek zorağındayız. Bunun 
iç:n en imkansız görünen şey
lere başvurarak bu önemli dava
yı lcotarmalıyız.Bu alanda ortaya 
~~zı fikirler atıldı.Orta öğrenim 
ıçın paralı okullar açılmalıdır; 
diyenler oldu. Devletin kont
rolu altında, Kültür bakanlığı
nın programlarını aynen yeri
tcn (tatbik eden) özel mektep-

ler açılması, çocuklannı parayla 

• a ıcı z ha istedi 
•• omurge har ı v y 

cevaba ha \J 

arışı Mussolininin karanna Ve 
bul or-Bedbinl k dağılnıadı """. v rece~ 1 

lngilterenin sevkülceyş noktalara büyük 
Genoy fevkalade heyecan 

kuvvetler sevketmesinden dolayı ltalyda 
içindedır ... Açıktan tehditler .. 

Akdenizde sevkükeyş noktalara /ngiliz taflştdatını gösteren bir itu/yan /ıaritası 
lstanbul, 21 (Ö.D) - Lon- !arı karşısında Mussolininin da- bah Habeş delegesi B. Hava-

dradan bildiriliyor: lngilizler ha itilafperverane davranrpağa riate Beşler komitesinin tek-
Cebelüttarık limanının açık başladığını bildiriyorlar. ltalya- lifine hükümetinin verdiği ce-

d 1 nın cevabı bu ümidleri büsbü-
kalan kısmını da kapa ı ar. tün kıracak mahiyette olmıya- vabı komite .ba.şk~nı. B. Ma-

lstanbul, 21 ( Ö.D ) - Son cağı sanılıyor. daryagaya bıldırmışhr. Habet 
Avrupa telgrafları lngilizlerin Habe' kabul ediyor imparatorunun gönderdiği ce-
büyük mikyasta süel hazırlık- Cenevre 21 (Ö.R) - Bu sa- vap kabul mahiyetindedir. Bu-==========:;:========== 
Açıktan açığa tehdit 

Ceza tedbirleri hakkında 
Italya bazı devletlerin fikirlerini sordu 

Yetkili siyasal çevenlerde 
Baron Aloizinin ilk fırsatta ve 
meseli konseyin 6nlimilzdeki 
toplantı devresinden istifade 
ederek lngilterenin Akdenizde 
büyük kuvvetler tahşit etmesi 
keyfiyetine uluslar soıyetesinin 
nazarı dikkatını celbedeceği 
tahmin olunmaktadır. 

Açıktan tehdldler 
Roma, 21 (A.A) - Akıam 

gazeteleri, lngiliz ba11nınan 
mütecavizane lisanı protesto 
etmekte ve lngiliı gazeteler;nin 
açıktan açığa bir takım teh
didler savurmakta olduğunu 
yazmaktadırlar. 

italya bazı devletlerin 
Flklrlerlnl sordu 

Cenevre, 21 (A,A) - Röy
ter ajansı aytarı bildiriyor : 

ltalyanın zecri tedbirler hak
kında bazı devletlerin fikirle· 

/lal; a11 /Jaşamİla/ı BU1zagli .fra11sız Amilalı Mu)'e;·le rini aorduiu haber .eribnek-
Roma 21 (A.A) - ltalyan- Genoy ve gazeteler, lagiJte- tedir. 

Habeı anlaımazlığı, ltalyan a•- ı reain aevktllceyı no.ktaJarma / ltalya llOk6mmetinin ltaJyaya 
zetelerinde gitgide ltalya iJe bayOk kunetler tahfit etme- saaderdiji takviye kıtaJanm 
lnptere araunda Akdeaizde aiaden dolayı fevlualAde heye- lagiltere L&k6metiilin zecri ted • 
bir llatilaf maW1etiai ~br. caa içiadedir. - Soaıı l1dlndi sahi/rde -

nunla beraber Negtis Habeşis
tana gönderilecek Avrupalı 
danışmanlar kurulunun vereceği 
kararlara kendisinin veto (itiraz) 
hakkına dair bazı tamamla
yıcı izahat istememekte ve 
uluslar kurulunun ltaJyaya bah
şettiği menf aatlann da turihi
ni dilemektedir. Diğer cihetten 
imparator Habetiıtanın ne de
receye kadar yabancı memle
ketlerle serbestçe tecim yapa
bileceğini ve açıkkapı prensi-

Yunan uçakları 
samimi törenle 

bini tatbik edebileceğini de 
öğrenmek istemektedir. 

Cenevre çevrenlerinde ltal
yan cevabın1n daha ziyade ge
cikmiyeceii zannedilmektedir. 
Durum lnglllz basımına 

emniyet vermiyor 
Londra, 21 (Ô.R) - Cenevre 

ve Romadan gelen haberler. 
arsıulusal durumun bir dere
ceye kadar iyileştiğini bildir
mekle beraber lngiliz hasmına 
nikbinlik verememiştir. lngilte
renin eğHmezliği tam olarak 
bakidir. 

Hatif bir Umld 
( Taymiı) gazetesi ltalyamn 

henüz cevabını vermemiş ol
ması ve bili bu cevabı tetkik 
ile uğrqması keyfiyetinin ve 
B.Lavalin de B.Mussoliniye son 
bir mUracantta bulunmak kara
rının hafif bir ümid beslemek 
imkinmı verdij'ini kaydettikten 
S<>nra diyor ki: 

lngiliz kamoyu ve daha ge
nel olarak dünya kamoyu ltal
yaya karş1 hiç bir husumet 
beslememektedir. Fakat Jtalya• 
nın harp hazırlıkları bunları si· 
nirlendirmeye sebep olmuıtur. 

Vlmlnale saray1nda 
Paris 21 ( Ô. R ) - Pariste 

Bakanlar kurulunun toplandığı 
ayni saatta, yani saat onda Ro
mada da Viminale sarayında 
B. Mussolininin başkanlığı al• 
bnda bakanlar fevkalide top• 
lanmış bulunuyorlardı. 

Saat 13 te hükümetin görüş
meleri hali devam ediyordu. 
Kurulda neye karar verildiği 
hakk1nda dııarı hiç bir haber 
sızmamıştır. 

- Sona ürü11cii sahifede -

dün Istanbul'da 
karşılandılar 

lstanbul 21 (Ô.D) - Benzin almak için Çanakkalede k.ı.. 
Yunan uçakları timdi geldiler. Samimi törenle karıılandılar. 

Çanakkale 21 (A.A) - Din Çanakkaleye inen doıt Yun• 
uçakları tiddetli poyraz fırtınası yüzünden hareketlerini tehir 
ederek akpm burada kalmıılardır. 

Konuklar onuruna akıam sinema bahçesinde bir şölen •eri
miştir. Şölen içten bir bava içinde geçmiştir. 
....................................................................................... 

Hanglalne el verecek? 

. 
~ 

Bir kuvvet dene ....... 

• 
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H .. . .......... . er gun ........... . 
......... Bir atalar sö:Jü ••••••••• .... 

'C7J .. lZ7.777/JZ7~.z7~ 
iradene hakim, fakat 

Vicdanına esir ol! 
Esaıelilı lıüıiyet kadar tatlı, OllUll 

kadar mukaddes yalnız bir nev'i ı-ar
dır: /11sa1111l kendi vicdanına esir 
o/mast ! 

Her işi ewela vicdanlarına sorup 
ondan alacak/an kaıarı büyük bir 
/uızu ve rhliram ile iradelerine tevdi 
l'e so11ra bu en feyzü, en ve/Ut kuv
vet/eline katiyetle hakim olanlar, mad
di l'C manevi kıymetlerden istifade 
yolu!lda lıiç şaşırmazlar. Böyleleıi 

sade maddi huzura de.ifil, mQ./ıevi 

saadetede maliktir. 
iradesiz insanlar hayatta muvnf

/akiyetli işlerden malırum kalabüirler. 
jakat vicdatısız insanların ifritleşell 

bu varlık/lzrı için için evvdb. lundi/e
ritıi tazip eder, sonrada yer, bitirir. 

Mazi Om 
••• 

Yurddaşla-
Okul isteyorlar -·-- Baştara/ı 1 nci say/ada -

okutma kudretinde olanların 
buraya başvurmalan, böylece 
resmiğ mekteplerde daha çok 
çocuğa yer açılması eyi bir 
düşünüştür. Fakat gerçekleş· 
mesi kolay değıldir. Zira ls
tanbulda bulunan özel liseler 
bile zorlukla yaşıyabiliyorlar. 
Biz fakir bir ulusuz.Kültür işini 
daha köklü tedbirlerle yoluna 
koymağa borçluyuz. 

Köylerdeki öğrenim işi daha 
da önemlidir. Köy okullarını 

birer meslek okulu şekline 
koymak, köylü çocuklarını daha 
eyi şekilde yetiştirmek lazımdır. 
Okulların hem sayısını, hem 
verimini çoğaltmak isteriz. Bu· 
günkü verimin cılız olduğunda 
oybirliği vardır.Fikrimizce köy
l&yij, üretmeni ciddiğ bir teş· 
lrillt içine almazsak bu şika
yetleri daha çok zaman din· 
leriz. Üretmen teşkilatlandığı 
gün durum değişir. O zaman 
kooperatif bir sosyetenin ve· 
rimlerini bütün alanlarda top
layabilmek kolaylaşır. Koope· 
ratifler, köylerinin kültür ihti
yaçlarına yardım edecek, mes· 
lek okullarını yaratacak duru• 
ma gelebilirler. Bu bir hayal 
değildir. Bizim için en esaslı 
tedbir köylünün kalkınmasına 
dayanır. Bunun dışındakiler 
daima ihtiyacın aşağısında ka· 
lacaktu. 

••-vk.•1; :a:ıı~ 

Bay Nüzhet 
Devlet Demiryolları 7 inci 

işletme enspektörlüğüne bay 
Nüzhet tayin edilmiştir. 

Bay Nüzhet'ten açılan hare· 
ket işyarhğıoa hasılat dairesi 
başkan yardımcısı bay Kemal 
tayin olunmuştuı. 

Bornovada 
Trakya genel müfettitliği 

iskin m&ıavirliği kadrosuna 
nakledilen Bornova kamunbayı 
bay Edip kamunbay işlerini 
Bornova şarbayına devretmiştir. 
Bay Edip Ôzyaman bugün Sa
karya vapurile yeni vazifesine 
gidecektır. 

§ Mektupçuluk vekaletinde 
bulunan maiyet memuru bay 
Şefik Bornova kamunbaybğına 
tayin edilmiıtir. 

Belediye 
iVIUesseselerlnl ziyaret 
Şarbay doktor Behçet Uz 

dün Kütahya saylavları ile hir· 
likte belediye müesseselerinden 
bazılarını gezmiştir. 

Kumarcılar 
Gazi bulvarında Osman öğlu 

Niyari ve Ramazan · oğlu lbra
him sokak ortasında üç iskam
bil kağıdı açmak suretile ku
mar oynadıkları görülerek tu· 
tulmuslarcLr. 

ŞEHİR BABERLERİ 
KÖŞEMD 

Bu cinsin çeşitleri 
1 Ben hemen sık sık böY 

Fi atları düşürenler 1 B • • ht • ı rastlanın. Kendilerini 
ır 1 1 as ı· nasında görüp yuk 

~ lar zannederler ki k 
, Davasına Ağı rcezada hakikaten sofraya . 

Adı ve sanı 
ihracat 

tesbit ediJen bir 
oyunları 

J Devam edildi lan tuz, biber gibi 
\ Paraları nereye sarfetmlt himdirler. Hele oal~ 

kendi gözündeki me 

Kaç • • 
evının ____________________ ,_ 

"Berliıı Türk ticaret odası Ulusal menfaatinıizi teknıeliyenlerin 
Canı yanmadıkca Dış tecinıde disiplin kurulanıaz.,, Diyor 

l 

Berlin Türk ticaret oda!ından 
Almanyadaki son hafta piyasa 
vaziyeti hakkında buradaki ala
kadarlara bir rapor gelmiştir. 

Almanyada son hafta için
deki genel durum: Türk ürün
leri fiyatlarının geçen haftalar 
içinde sebepsiz ve faydasız 
gerilemeden sonra bu aralık 
yeniden yükselmeye başladık
lan memnuniyetle görülmekte
dir. 

Kuru meyvelerde olduğu gibi 
esasen düşük bulunan fiatlara 
dokunlmamasma ve fiyatların 
indirilmesi ile tekmil ilgi
liler için yalnız zarar mey-

dana getirileceğine bir çok 
defalar işaret etmiştik, fa
kat yazık ki, bütün marifetleri 
fiatları düşürmekten ibaret ka· 
lan bazı evler bu her görüm
den ve herkes için zararlı ha· 
reketten çekinmiyenlerdir. Hal· 
buki bu adamlar genel duru• 
mu görmemekte ve Türk ürün· 
leri fiatlannı daima asıl Türk 
köylüsünün zararına olarak 
düşürmekle ne büyük bir suç 
işlediklerinin farkına varma
mak veya varmak istememek
tedirler. Söz gelimi fiat işinde 
topluca davranmak için lzmir
de son zamanlarda yeni bazı söz 
(eşmeler yapılmış olmasına rağ

men adı, sanı bizce tesbit edilen 
bir kaç ihracat evi yine kaça 
mak yapmaktan çekinmemiş
lerdir. Görünüyor ki bu evler 
alış verişlerinde sırf kendi ha
sis menfaatlerini gözönünde 
tutmakta ve yurdun genel fay
dalarına hiç bir önem verme
mektedir. Buna göre fantazi 
fiatler istenmesi kadar düşük 
fiatle satışın da hiç bir zaman 
Türk menfaatlerine uygun ol
madığının bu disiplinsiz evlere 
bildirilmesi kat'iyen lazımdır. 
kanalımıza göre bizden sayılıp 
veya içimizde oturup Türk ulu
sal menfeatlarmı tekmeliyen· 
lerin bir kaçının canı yanma· 
dıkça dış tecimimizde eyi bir 
disiplin temini güç olacaktır. 

Kuru Uzum: 
Kuru üzümler üzerinde işlere 

normal surette devam edilmiştir 
Türk üzümlerine büyük bir ilgi 
sıösterildiii memnuiyetle görül
mektedir. 

Eakiden başka ülkelerden 
mal getirten bir çok evler şim
di Türkiyeden üzüm almak 
niyetindedirler. Bu evlere 

Fiatlar yeniden yükselmeğe başladı 
tarafımızdan • tabii en büyük kilo başına Mark : Sif Ham-
kolaylık gösteri'mekte ve iste- murg kandiye kretagalti 35,50, 
dikleri ithalat müsaadesinin Kandiye oriyentele 40, Kan-
çıkanlmasma bizce ôahi çalı- diye Edelberc 48, Kandiye 
şılmaktadır. Goldtrupfen 56, Kandiye Ka-

Söylendiğine göre kuru üzüm fibi 34,50 dir. 
üzerinden talep bugün en baş
ta Türkiyeye çevrilmi bulun 
maktadır. Buna göre Noel yor· 
tusunun yakınlaşması ile kuru 
üzüm ve öteki kuru meyveler 
üzerinde gittikçe canlanacağı 
kat'iğ gibi sayılmaktadır. 

Fiattara gelince; belli ba~lı 
lzmir ihracat evleri bu hafta 
dahi Ağustosun son haftasın-
daki fiatlar üzerinden teklifler 
yapmışlardır. 

istenilen fiatlar yüz kilo 
başına sif Hamburg 
gibid'r. 

aşağıdaki 

Fiyat yüz kilo başına Türk 
lirası seif Haruburg 7 numara 
ekstrisma Kara burun 12, 8 
numara küp Kara burun 13, 
9 numara avsles Karaburun 
14,50, on numara ekpulustra 
17' 11 numara ekselsiyor 20 dir. 

Rakip ürünlerden Yunan 
Kandiye üzümleri bu hafta için
de Alman ithalatçıları tarafın
dan dahile aşağıdaki fiatlarla 
teklif edilmekte ıdi. Fiat yüz 

incir 
lzmir piyasasmm knvvetieş

tiği ve fiatlerinin yükseldiği 

bifdirHiyor. lmiir piyasasının 
bu eyi açılışı tabiiğ derhal 
Hamburg pazarı üzerine de te
sirini göstermiştir, Şöyle ki bu 
piyasanın dahi kuvvetleşmekte 
olduğu memnuniyetle görül
mektedir. Fiatlardaki yükselme 
yüz kilo başına 75 ili yüz ku
'ruş kadardır. 

Söz gelimi ekstrisma Cene
veye lzmir natorel incirleri ge· 
çen hafta 8,5{} liraya karşı bu 
hafta 91 25 liraya kilosu sif 
Hamburg teklif edilmiştir. 

Bu fiatler üzerinden bilfiil 
işler yapıldığı da bildirilmekte
dir. Rakip ürünlerden Yunan 
Kalamata Kelep incirleri yine 
yüz kilo başına sif Hamburg 
18 Ağustosta 22 ve 31 Ağus
tosda da 23 mark üzerinden 
Alman ithalatçılarmca dahile 
teklif edilmiştir. .......... 

Kızılçulluda 
Koşu yeriPe su 

getirilecek 
Hususiğ muhasebeye ait Kı

zılçulludaki koşu yerine içme 

suyu akıtılacaktır. Bunun için 
bulunan güzel bir su yakında 

demir borularla sahaya getiri
lecektir. 

•• 1 ••• 11 ., 

Panayır yerinde 
Şarbay Dr. Behcet Uz dün 

panayır yerini gezerek bazı 

tetkikat yapmıştır. Haber al
dığımıza göre panayır önümüz-
deki sene de bütçe darlığı 
hasebile bu seneki yerde ola-

cak ve ileri senelerde imkan 
hasıl olduğu takdirde panayır 
kültür parka nakledilecektir. 

' . ' -"' ... 

Ziyaret 
ilbay Fazlı Güleç dün öğle

den evvel komutanlığa giderek 
Müstahkem Mevki komutam 
Kor General Kerameddin Ko
camana zıyaret çevirmiştir. 

Buğday 
Adapazarı köylüsüne 
dağıtılan Cunıuriyet 

! buğdayı 
Adapazarı tohum artırma 

istasyonunda üretilen buğday
ların halka değiştirme suretile 
dağıtılması için Tarım bakan· 
lığı tarafından istasyon direk· 
törlüğüne emir verildiğini yaz
mıştık. Yerinden gelen haber
lere göre, Cumuriyet buğdayı 
adı verilen bu tohum çiftçiye 
dağıtılmağa başlanmıştır. Halk 
o yöre topraklarına çok uygun 
gelen bu tohumdan kapışırca· 
sına almaktadır. Bugüne kadar 
40 bin kilo tohumluk veril· 1 
miştir. Gelecek yıl cJaha çok 
dağıtılması için üretmen tarla· 
ları 300 dönüm kadar daha 
genişletmiştir. 

Yeni 
Öğretmenlerimiz 

Tel. E ELHAMRA 1 E Tel. 2B73: eE2S73 . . 

Türkiyedeki öğretim okulla
nndan bu yıl diploma 
olmlf olanlann ilbayhklara ay
nlmalan işi bitmiıtir. Kültür 
bakanlığı öğretmene ihtiyacı 
olan illere kendileri için ayrı
lan yeni öğretmenlerin adlarını 

• 

MİLLi KÜTÜPHANE SİNEMASI 
- -

bildirmiştir. llbayhklar bunların 
hangi okuliarda ödev alacak· 
lannı saptayacaktır. 

ihtilas suretile 802 lirayı meyip başkaslDID g6ı 
zimmetine geçmnekle suçlu bulmağa uğraşanlar '/O 

Menemen maliye tahsildarı sinden başkasını hiçe 
Rizanın duruşmasına dün Ağır- f/llt 

- Bunlar da adalll ceza hakyerinde başlanmıştır. ıd• 
Suçlu Riza aylardan beri Jar da tuttukları yo 

devam eden bu suiistimali Me· diye mi yaııyorlar, diJ'tit· 
nemen malmüdürü Emin ve vez· buruşları yok mu .eafel 
nedan Vahit ile birlikte yap· kes bilir ki kıymet t 
tıklarım ve son ay tahsil ettiği Ve bu kabil palavractlef 
300 lirayı da kaybettiğini ~öy- olsa alemin maskaratl 
lemiştir. Yaptıklan her şeyİG • 

istintak dairesinde önceden ~ünü yararak bitirdi 
alınmış olan ifadesi okunmuş· de ayrıca kıymettell 
ıtur. Bunda dişlerini tamir ettir· Hani ben böylelerbli 
mek için lzmire geldiği vakıt benzetirim biliyor 111 

sarhos olarak ihsanın genel boş, çok ses çıkaran 
evinde kokainci Safiye, Tür- vardır, dokundukça t 
kan ve diğer kadınlarla gır gürültü çıkarırlar •. 
oturduğu, kendisine kokain bundan aşağı değildir• 
koklattıkları, bu yüzden ken- Bu kabil zevatı 
dinden geçtiği, bir defa da ile görüşmeye gar, . 
lnciraltma gittiği ve bu eğlen- neler işidir, neler . 
celerin dört defa tekerrür et- biÇ Kimisi edib olur, 
tiği ve her defasında \ etmiier beğenmez, kendisioe 
lira sarfettiği yazılı idi. 

d bir süs verir~ vurur, -.. 
Bu ifadesi suçluya sorul u. kar, eskiden yaP~ 

Doğru olduğunu söyliyen suçlu: y 
- Malmüdürü ile veznedar lem kavgalannı, 

heserleri (!) anlatır. 
benim başımı yıktılar. Bunlara · ı• -

· · k' k' tabır .. yüzerlira verdim. Sonra benim sınız ı - es 1 

suçuma müsaadekir vaziyet minden kan daınbYor~ 
aldılar, hatta aylık hesab ced- icraatçı olur.Vurur, k• 
vellerini yanlış yazdığım halde yeni, eski bütün ya rdl1 
kabul ve tasdik ettiler. öne döker, yapacakl~ltt 

Bunlar da suçludur dedi ve Zannedrsiniz ki, dal 
onların hakkında da takibat raatçıya korkudan se 
yapılması için hakyeri baıkan- cekler. 
lığına bir istida verdi. Hakyeri Kimisi hesab 
kurulu; tetkikat yapılmak ve Girdiği, gireceği • 
şahidleri dinlemek için muha· defterler, hesabtar ;,.,, 
kemeyi baş1'a güne bırakm.ııtır. Sanırsınız ki: Rak• 

de korkudan itreY°'' 
ediyor. Hoş siz saııd' 
onlar buna inanınışl 

:illl 1 •••• 1 f 

Hep O Derd! 
Bornova Otobüsleri 
Cumartesi • Pazar günleri 

Halkapınara - Alsancaktan iş
liyen otobüsler seferlerini tatil 
ediyorlar. 

Bu yüzden bir çok işçiler, 

Halk, ve hatta kucaklarında 
çocuklu kadınlar Alsancakta 
saatlerce beklemek mecburiye· 
tinde kalıyorlar, yine bir vaaı· 
ta bulamıyorlar. Çünkü Borno· 
va ve Karşıyakaya işliyen oto· 
büsler buradan dolu geçtikle
rinden Halkapınar için yolcu 
almıyorlar. Bu yüzden bir 
treni ile Bomovaya gelen ve 
Alsancaktan Halkapınara gele
cek yolcular ve işçiler de tre
ni kaçırıyorlar . 

Sebepsiz titil edilen bu ser· 
visler hakkında belediyenin 
nazan dikkatini celbederiz. 

4J ....... . 

Bıçak laflranlar 
Keçecilerde Hamdi oğlu Ra • 

Şid ile Osman oğlu Niyazide 
birer bıçak bulunmut ve alın
mıştır. 

Nahnla yaralamıt 
Tepecikte Sürmeli sokağında 

Zeyneb'in genel evinde Ali 
kızı Alime, Kadri kızı Emine· 
Din odasına izinsiz girerek te· 
lefonla konuşmuttur. Bundan 
kızan Emine nalınla Alimenin 
başına vurarak yaralamışbr. 

Sayısı tükenıneyeOt 
bir tü;lü zırzop ola" 

tiplerin aldığı yegiJle 
şu sıfattır: Palavradt .. 
Anlar ki verir laf üe djj/J~ 
Bin fiirlıileseyyüp ~ulıJA a 
Ayinesi iştir )ı4uıı_:ı Ja~ 
Şalısm gönimir ruf beı 

Diyen Ziya pa.
böyle zıp çıkblara 
gerek .. 

•••••••••••• 

Yaralanan 
Yavrucuk 

Geçen hafta i 
üç yaşında Zebr• 
kız otomobil kazdl 

.. 

ViY ANA BüLBüLü NÜFUSUMUZ ARTMIŞTIR 
Mümessili : Son ~virdiği çok güzel filimlerle beyaz per

denin laakiki bülbülü ünvanım kazanan 

MARTA EGERT 
Mevsimin ilk büyük filmi 

Ayrıca PARAMUNT dUnya havadlslerl 
Seans saatleri hergün 15, 17, 19, 21.15 de 
Cumartesi 13.15 talebe matinesi, pazar 13 de başlar. 

sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay 

Nllfusumuzun artbğına ıüphe yok. Ancak nerelerde ne 
kadararttı? En çok hangi yerlerde arttı ? Niçin başka yer
lerimizde bu kadar artmadı? Çok artan yerde ne var ki 
ötede yok? Olmıyan yerlerde bunu yaratamaz mıyız ? işte 
bir sürü sorgu ki bunlara ancak 

20 ilk Teşrin •• •• pazar gun ~ ,, 

yapılacak olan genel nüfus sayımı halledecektir 
ea,vekalet 

istatistik Umum MUdUrlUfiU 1 
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aa EylOI teae .. 
Ihtilil Kraliçesi 
BAYAN TALYEN 

llobespiyer· 
Yere Seren Kadın 

Lavalla Eden anlaştı lngilizler 
• •••• • 
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borçlar ı ö eme· - Çıkma, iki g ün kenJı ni tareti gö~i\s l eri açmıştı. Bal· 
gösterme! Demişti. Dülaka ha- konlarda çıp!ak gö«üsler ve 
pisten çıkış kaydine iki gün kollar birbirine k r :•yo rdu. 
sonraki tarihİ attırmasını söy- Başlar, çiçeklerle taclarımışlı. 
ledim. Benim, korkak bir adam - Kahrelsunlar! Giyotine! 
gibi, son dakikada ateş ba- Arabalar yeniden harekete 
caya sarınca ayaklandığımın geçti. Tüileri caddesi ve büyük 
dillerde dolaşmasını istemem. meydanlar, kızgın güneşin a!-

Fakat aynı Dülak, hapisha- tında: iğne atsa yere düşmiye· 
neden çıkarken onu haJka cek kadar dolmuştu. 
takdim etmekte acele etmişti. Terezya da bu kalabalık için-
Terezya başını bir tülle örttü <le, bnşı örtülü duruyordu. A-
•e Tüileri caddesine koştu. rabalar yavaşça halk arasına 

Mahkemede suçluların lıüvi- ı girdiği vakıt, ayaklarının ucu· 
Yetini t espit etmek kafi gel- na basarak kalktı. Gördüğü 
mişti. Kanun harici Hin edil- müthiş manzara karşısında ağ-
meleri muhakemeye lüzum zından bir çığlık koptu. 
bırakmıyordu. iki Robespiyerle Satırın altına götürülen bu 
Kuton, Sen Jüst, Hauriya, Du- adamlar, şimdiden can çekişen 
mas ve general Bulauje'ye Pa- zcıvallılardı. Daha biraz 
ris Şarbayı Flörye - Lesko, dayanıp diri. insanlara benze-
ulusal aranlnrdan Payan, Ro- meleri için onları arabaların 
hespiyerin casusu La Valet,bir p<}rmakhklarına bağlanmışlardı. 
çok belediye zabitleri ve Ko- Fakat kaldırımın bozukluğu 
ınUn umumi meclisinin bir kaç yüzünden zavallılar müthiş su· 
aıası da katılmıştı. rette sarsılarak başları göğüs-
Ôğleden sonra saat dörtte leri üzerinde sallanıyordu. 

Fukye-Tenvil yirmi bir mah- Bacakları, sukut neticesinde 
kümu İfkence yerine göndertti. kırılmış olan kuton ve genç 

Arabaların gezisi bir saattan Robespiyer şimdiden can ver-
fazla sürdü. Giyotin yeniden miş gibi idiler. 
ihtilal meydanında kurulmuştu. Maksimilyen ise ... 
Sen-Döni, Ferori caddelerinden Eğer kendisini ayakta tutan 
geçen korkunç alay arkasında kalabalık olmasa, Terezya ar-
bir halk dt.>nizi olduğu halde kası üstii düşecekti. Zira düş-
Sent-Honore caddesine vardı. mamn amansız bir kuru ve 

Asompsiyon hizasında, ma- sabit bakışına tesadüf etm · şti. 
rangoz Duplavın evi önünde, Yüzünün etrafına sarılan kir-
gürleyen halk tarafandan yol 1i bir paçavra kmk çenesini 
kapandığı için, arabalar dur· tutuyordu. Sapsan ve sanki 
nıağa mecbur kaldılar. -Orada damarlarına kara - bir zehir 
duran bir çocuk öküz kanile , şiringa edilmiş gibi bir halde 
dolu kovaya bir süpürge dal- idi. Fakat hakaretlerin altında 
dırarak Robespiyer'in evi üze- vücudunu geriyor ve bütün bir 
rine püskürdü. Mahkumların ulusun lanetini hiç zaaf gös-
etrafında bir çember kuruldu. termeden taşıyordu. 
Jandarmalar onları kasatora- k ı 
1 Araba geçti. Mah um ar ni-
arının ucile gösteriyorlardı. 
H ık d hayet giyotine varmışlardı. a , ünkü diktatörle arka-
daşlarını tahkir ediyor, yüzle- Birer birer, idam sahanlığınhğın 
rine tUkürüyordu. Robespiyerin da gözüktüler. Cellat adlarını 
k~rbana olanların dul kanları, söylüyordu. T erezya Versayda 
gıyotin sevdalıları halini al- kendisini tevkif eden generalı 
ınışlardı. 

Ne bahasına olursa olsun 
kiralanan pencerelerde çoktan 
heri ortadan kaybolmuş yüzler 
Yeniden gözüküyordu. Bunlar 
sararmış aristokrat yüzleri, 
utançsız fahişe başları idi ki 
gizlendikleri yerlerden çıkarak 
şimdi güneşte yerlerini arıyor 
ve tuvaletlerindeki hayasızlıkla 
Yakın sefahetlerin şimdiden 
nişanesi oluyordu. Temmuz ha-

ve bir jurnalcılık mukabilinde 
kendisine serbesti vaad eden 

adamı onların arasında tanıdı. 
Sen Jüst makineye doğru dik 

dik yürüyerek iJeriledi. Yüzü 

soğuk ve kıyafeti kusursuz du· 
ruyordu. 

"Ancak ölüm karşısında geri-

li yenler için vaziyet güç 
olabilir,, diye yazan o idi. 

- Son11 var -

-G RDÜNÜZ MU? .. 
- 1EYI? 
- KİNI<ONGUN OGLUNU 

1935-- 936 Yılının en fevkalade filmi 

- BUGÜN LALEDE 

NAZARIDİKKATE 
34 beyg ir kuvvetinde bir buhar makinesi •e Babkok sis

. teminde ( 81 ) borulu bir buhar kazanı He saatta ( 35) tona 
kndar su basar buhar tulumbaları, transmisyon'far, yatak ve 
leferrüatları muhtelif kuturlarda kasnaklara satılıktır. Bu te
sisat gayet az kullanılmış yeni denilebilecek bir vaziyettetir. 

Taliplerin Peştemalcılar başında Saffet sokak numara 5 
silindirhanede Bay Reşada müracaatları. T elcfon : 3986 
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• arar vermış_ ibidir 
ırrm halinde sa 

durum hakkında 
B. Edt!n'le yaptığı görüşme 

ltnlynn - Habeş anlaşmazlığı
nın gelişimi ve silahlı ihtilaf 
ha!ind,~ l.aşvurulacak tebirler 
hakkındaki son ayrılıkları or
tndsn lca Jdırmıştır. 

Fran o , lngl iz ceya
Gasına el verece 

İngiliz gazetesi, lngiliz ulu

sunun uluslnr sonyetesine inan 
besled. - 'ni ve müşterek güven
lik p ren ·p:ni lcorumağa mut1ak 
s~rette lw rnr verdiğini iiave et
mektedir. )Taymis) diyor ki: 

Uzun senelerce uluslar sos
yetesinin bağışlndığı inanceler

. 
lngiltereni ı 

anlaştılar 

sini istiyorlar 
Londra, 21 (A.A) - Daily 

Herald gazetesinin yazdığına 
göre, lngiliz tecim odaları ltal
yanın dış tecim borçlarını öde
mesi için yeniden tazyik )apıl
masını deniz aşırı tecim ofisin
den israrla istemektedirler. 

Italyanın yalnız yün işi ya
pan lngiliz tecim evlerine olan 
borcu 250,000 lngiliz lirası tut

-:.maktadır. 
ltalyanın kömür tecimi ile 

ilgili borcu ise bu miktardan 
çok dnlıa fazladır. lngiltereden 
ltalynya yapılan kömür çıkata 
geçen yılın ayni ayma nisbetJc 
85,000 ton fazladır. 

Altın sevkiyatı 

UaJ• Edell 
Bay Lava! den istifade etmiş olan Fransa, Fransa arasında tam bir an-

p . 21 o·· ) kendisini üzmekten geri kalmı-nrıs, ( .R - Paris'e )aşma hasıl olduğunu bildir-

Segortcı fla ı yükseldi 
Londra 21 (A.A)-Nevyork· 

tan bildiriliyor: 
Durumun nezaketine binaen 

altın sevkiyatı sigorta fiatı 
yüzde dörtten yüzde yediye 
çıkarılmıştır. 

geJen B. Lav al Cumur başka- yan ani ve yakın tehlike kabusu-
nu ortadan knldırmak için,uluslar mektedir. Londradaki Fransa 

nının başkanlıg· ı altında topla- f' · F of· F sosyetesi prensiplerinin korun• se ırı oreyn ıse ransız si· 
nan bakanlar kuruluna arsı- masından ibaret olan hıgiliz si- yasasının esası olan şu iki nok- Amerika 
ulusal durum ve bilhassa ita!- yasasına el verecektir. tayı anlatmıştır. Adis-Ababaye telsizci 
yan - Habeş anlaşma1lığı hak- Avrupada bir saldırım 1 - Fransanın arsıulusal ha- gönderdi 
!<ındn tnfsilath izahat vermiştir. Halinde rış kurmak hususundaki çok Vaşington 21 (A.A)- De~iz 

Laval a Eden anla & 1 M . p bakanlığı harb vukuunda bır· 
" " ornıng ost ,, orta Av- geniş arz}ISU, )eşik devletle telsiz telgraf 

Londra, 21 (Ö.R) - Taymis rupada bir saldırım halinde 2 - lngiıtere ile mümkün muvasalasını devam ettirmek 
gazetesine göre, B. Laval 'ın Büyük Britanyanın takınacağı olduğu kadar sıkı bir elbirliği üzere Adis-Ababaya dört eks-
Cenevreden hareketinden evel durum hakkında lngiltere ve istcgi. per telsizci göndermiştir. .. T; .... ·;;~ .... ~; ............... ~Ik~~--.... ·o·ii;PiY~ti'~~;· ...... ıh;;~~tç;1;~ 
Taınaı ay cı iza

hat istiyor 
- Baştara/ı ı lla sayfada -

Ducenin kararı bekleniyor 
Cenevre, 21 (Ö.R) - Duce

nin beşler komitesinin teklifine 
cevap olarak alacağı karar 
sapusızlıkla beklenmektedir. 
Avrupada karışıklıklar doğur
mak ihtimali olan sömürge harp 
veya barışı bu karara bağlı 
bulunmaktadır. 
Musolinl yumu,adı mı? 

Paris: 21 ( Ô.R ) - u Jour ,, 
gazetesine göre B. Musso)ini 
Beşler komitesi teklifini gö
rüşme temeli olarak kabul et
meyi katiyen reddetmek ısti

yordu. Fakat Fransa büyük 
elçisi B. Dö Şembrön karşılıklı 
ltalyan teklifleri üzerinde mü-
nakaşa açmak gerektiğini ve 
ltalyanın Uluslar sosyetesinden 
mütemim izahat istemesinin 
Fransa-lngiH:ere-ItaJya arasında 
üçüzlü görüşmelere yol aça
cağını kendisine anlatmıştır. 

Bu gazete, Büyük Britanya 
hükümetinin takmdığı tavrın 
Arsıulusal durumda gerginlik 
yaratmağa çok yardım ettiğini 
yazmakta ve bütün lnğiliz de-
niz lcuvvetlerinin Akdenizde 
toplanışının hiç olmaza Eritre
ye Italyan kıtaat ve malzeme
sinin gönderilmesi kadar önemli 
ve masraflı oldugunu kaydet
mektedir. 

Zonguldakta 
TOrk antreslt fabrikası 

BUyUk törenle açılacak 
Zonguldak 21 (A.A) - Zon

guldakda yeni yapbrılmakta 
olan Türk antrasit fabrikasın
da bugün ilk defa olarak tec
rübe istihsali yapılmııhr. Fab
rikanın v~rimi çok yüksek so
nuç vermiştir. Fabrika yakında 
büyük törenle açılacaktır. 

Atletlerimiz beklenilen dereceleri 
Maal'esef alamamışlardır 

Ankara, 21 (A.A) - Bugün
den itibaren Istanbul Fener· 
bahçe stadında yapılmağa baş
lanacak olan Balkan olimpiyad
ları sonuçlarından ilgili bütün 
Balkan memleke.tlerinin en 
çabuk surette haberdar edil
mesi maksadiyle bu önemli 
arsıulusal hadisenin sonuçlara 
21 - 22 - 29 Eylül tarihlerinde 
1600 metredeki lstanbul rad- • 
yosile Fransızca olarak bil
dirilecek ve Fransızaca ola-
rak söylendikten sonra Türk
çe olarak da tekrar edile
cektir. 

lstanbul, 21 (Özel) - Bugün 
Altıncı Balkan olimpiyat arına 

Fener bahçe stadında törenle 
başlandı, Saha bıncabmç dolu 
idi. 

Bugün yapılan müsabakalar
da atletlerimiz beklenilen mu
vaffakıyeti gösterememişlerdir. 
Y ahıız ciritte Karakaş birinci 
olmuştur. 100 metrede Raif 
üçüncü gelmiştir. Kendisinden 
birincilik beklenilen Semih 
altıncıdır. 

Yüksek atlamada cihad 1,70 
ile altıncı, dıskta Veysi dör
düncü, ve 800 metrede Galip 
altıncı gelmiştir. 4 X 400 bayrak 
yarışında takımımız dördün-
cülük almıştır, müsabakalara 
bugün de devam edilecektir. ........... 

Isviçreli Sayım uzman geldi 
Bugün Elazize gidiyor 

ls~anbul, ?] (Ö.D) - Isviçreli sayım uzmam sabah ekspresle 
geldı. Diyevinde sayım işinin muvaffakıyetle başarılacağından 
emin olduğunu söyledi. Uzman yarın istatistik genel direktörüle 
Elazize gidecek, Konya - Adana - Elazizde incelerueler yapa
caktır. 

Ekononıi bakanı il6 
o·örüştülcr 

lstanbul 21 ( Ô.D) - Eko
nomi bakanı Celal Bayar ihra
catçılarla görüşerek dileklerini 
dinledi. 

Açıktanaçığa tehdit 
- /JaştataJı ı i11d sap/ada -

birler hakkında vereceği inanç
lar üzerine geri çekmeğe hazır 
bulunduğu sanılmaktadır. 

Toptan redetmlyecek 
Paris 21 ( A.A ) - Gazete: 

lerin bedbinliği dünden ben 
bir parça azalmıştır. Basın, du
rumu son derce nazik görmek
le beraber Musolini'nin beşle
lerin teklifini toptan reddet-
miyeceği hakkmda küçük bir 
ünıid mevcut olduğunu zannel-
meğe egğindir. Basın, akhseli· 
me dnvct yolJu neşriyatını ar· 
tırmaktadır. 

Prott. sto doğru değll 
Roma 21 ( A A ) - Siyasal 

çcvenler, italyanın Akdenizde 
lngiliz harp gemilerinin topl~n
m sına karşı uluslar sosyeteınc 
bir protesto verdiği hakkındaki 
haberi asılsız telakki etmekte
dirler. 

Telefon 
3151 TAYYARE SiNEMASI Telefon 

3151 
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BUGUN: iki Büyük Filimle 
IL~ PFtC>GFt.A.:ıvı: 

1- SOKAKLARDA AL TIN 
Albert Prejenn, Daniel Darieux, büyük şarkılı komedileri 

2 - A ŞK ÇiÇEKLERi 
Baştanbaşa dans, mUzlk, gUzelllk ve afk fllml 

Yüzlerce güzeJ kız ve mini minilerin revülcri 
DiKKAT · Fiatlerde tcnziJiit yapılmıştır .. Birinci 30 Balkon 40 hususi 50 kuruştur 
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SEANS SAATLERi : Hergün J S te cumartesi, ünleri 13 te başlar 
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Aydın oğlu Bay Mehmed ile Prenses Soflya arasında bir macera 

Birgiyi nasıl aldık 

ölümle bıt • • n sevgının vveti 
, 
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Ne güze] söylüyorsun •.. GönülJere aşk ödünü yakıyorsun ... 

Ruhuııdaki~lerin iğe hayran ohı~orunı. 
Prenses Sofya - Bu ihtiyar 

Türkü muhabbetle seyrediyor 
yemeğini bitirmesini bekli
yordu. 

Çörek baba - Prenses ce
napları dilinizde acemiliği ma
zur görün. Bu misafirperver
liklerini AydınoğJuna arzede
c gım. Güzel yüzünüzün, iyi 
k~binizin hayranıyım, seade
tirdzi allahımdan dilerim. Lüt
fen iki emaneti aldığınıza dair 
bir tezkerecik lütüf buyurur
musunuz?. Benim kumandan 
titizdir. Sakalımı yolar. 

Prenses Sofiya - Jülyet ve 
Hanriyet anlattılar. Feda
karlığınız ve kahramanlığı· 
nızı tepcil ederim Keşki 
ieneral dedikleri mel'unu 
tepelemiş olsaydınız. Mem
leketimize büyük bir biz.
met etmiş olacaktınız. Yaralı 
adamın bize neler anlattığım 
bilseniz? .. 

Çörek baba - Zayıf dlışen

lere, yaralanlara biz Türkler 
el uzatamayız. Generalin bu 
derece fena kalbli olduğunu 
bilmiş olsaydık kollarım bağlar 

sretirir size teslim ederdik. 
Prenses Sofiya - O zehirli 

bir yılandır. Gördüğünü sok
mağa çalışır. Her ne ise Jülyet 
hata etmiş ; Bay Saranın ya 
nında kalacaktı. Aramızda 

yabancı yok. Jülyet ile Bay 
Sarıyı ben nişanlamıştım. Öyle 
bir kahramana hayat arkadaşı 
olmak, bahtiyarlıktır. 

Jülyet ( önüne bakarak ) -
Bilemedim aziz prensesim; af
fımı istirham ederim. Bay San 
izahat da vermedi. Emrinize 
itaat ederim. 

Prenses Sofiya - Kalp emir 
dinlemez. istemiyorsan daha 
açıkçası Bay Sanyı sevemezsen 
ınesele yok demektir. Sevemi
yen bir kızla kumandanımız da 
hayat arkadaşlığı yapamaz.Sen 
bu kahraman genci tanıyama· 

mışsın. 

Jülyet - Ablama söyledim 
prenses, birşey söyliyemiyece-
ceğim beni mazur görünüz. 

Viyolet - Melek prensesim, 
tecrübesizlik... jülyet bütün 
kalbiyle Sarı beye bağlanmış; 
söylemeğe utanıyor. Müsaade 
ediniz. Kendisini tekrar gön
derelim. 

Aziz kumandan çok müte
essir olmuş; Jülyet yavrum 
olduğu gibi hadiseyi anlat; 

Jülyet, mahcubiyetle Sarı 

beyle aralarında geçen sözleıi 
aynen anlattı. 

Bu sırada Hanriyet bir köşede 
boynunu bükmüş dinliyordu. 

Çörekbaba- Prenses cenah
ları: bir derdimiz daha var. 
Şifalı elleriniz bir kalb yarasını 
daha sararsa; büyük bir hayır 
ve sevab işlemiş olacaktır. 
Hanriyet dedikleri şu güzel 
kıza da bir soruııuz. Hiç bir 
gönül dilegi var mıdır? Benim 
Çakıra yan gözle bakıyordu. 

Prenses Sofiya [gülerek] -
Hanriyet bak bu sevimli ihtiyar 
ne diyor? Senin de bir kalb 
ağrın varmış?.. Söyle yavrum; 
Derdini söyliyemiyen şifasını 
bulamaz. 

Hanriyet - Cariyenizi o ca
navar adamın elinden kurtaran 
gence kalbi bir minnet besli
yorum. Kendisile görüşmedim 

amma hayatımı, şerefimi kur-

Prenses Sofiya - Kızım sö
zünü bitirsen a; kalbini ... Peki, 
sonra çalabildi mi? Viyolet Ça
kır beyi buraya çağırınız. 

Çakır - Hürmetle eğilerek 
Prensesi selamladıktan sonra; 

- Beni emretmişsin'z. Bu
yurun : Bekliyorum efendim. 

Prenses Sofiya- Çakır bey; 
siz bacağınızdan yaralanmışsı
nız.Fakat Hanriyet te kalbinden; 
kendi yaranızı sarmışsınız. La
kin; bir kadının yarasını unut
mak; ve tedavisine çalışmamak 
bu kahramanlığa yakışır mı? 
Çakır- Aziz prenses; çok 

haklısınız; kılıç yarası ilaç 
kabul eder. Kalp yarasını te
davi çok güçtür. Matmazelin 
bir iltifat nazarı kulunuza bu 
cesareti vermiş olsaydı. Yalnız 
minnet hissi1e bağlanan gönül 
hakikiğ sevgi sayılamaz. Aş
kın ateşi iki gönülde bağlı
dır. Ta ki vahdet olabilsin. 

Güzel Hanriye'te "seni kur
tardım, beni seviniz,, diyebi
lir miydim. Bu çok alış verişe 
benzerdi. itiraf ediyorum. Kalb 
göziJe kendilerine bakbm. Tak
dir buyurursunuz ki, bir erkek 

kalbinin arzusunu nazarile iz
har eder. Kadın da nazarile 
ram olur. Bilmem neden, bu 
güzel kız, bu liitfu esirgedi. 
Aikın mukadderatı kadının 
elindedir. O isterse, bahtiyar 
oluruz. Açık arzedeyim. Han
riyeti görünce sevdim. 

Prenses Sofiya - Dinledi
niz mi Hanriyet; haydi diğer 

odaya, anlaşınız. Birbirinize 
tam eş olacaksınız. Bak ne 
güzel ve temiz kalpli bir genç; 
bu kalbe teslim ol yavrum, 
muhakkak bahtiyar olursun. 

Çörek baba - Sevgili pren
ses; Hanriyeti kendime ayır
mışken siz hemen Çakıra ih-
san buyurdunuz. Yetmiş sene
lik ömrüme merhamet etmedi
niz. Kalbimi kırdınız. 

Hanriyete dönerek: 
- A yavrum; bu toy genç

ler aşktan maşktan ne an-
larlar. Beyaz saçlarım, beyaz 
sakalım mı ? seni ürkütüyor. 
Kızım; bu ömrün kışıdır. Bayaz 
renk de safiyet ve ma'sumiyetin 
timsalidir. Geceler siyahtır, 
matem rengidir. Gündüzler ise 
beyazdır. Aşkın ve nurun ken· 
disi ... 

So1111 var 

BAYINDIRLIK iŞLERi 

B.Çetin Kaya doğu illeri 
Gezisinde neler yaptı? 

~~~~--.-.··-·· 

Irana uzanan büyük transit yolu 
Şöseleri faaliyetle ile.rliye 

ve 

Ankara 20 Bayındırlık bakam 
Bay Çetin Kaya aşağıdaki 
diyevde bulundu: 

" - Beraberimde Devlet 
demir yolları genel direktorü 

Bayındulık bakanı Ali Çrtın Kaya 
Bay İbrahim Kemal lBaybura 
ile Devlet demir yolları ve Ba
yındırlık bakanı işyarlarından 

bir yüksek teknik kurul olduğu 
halde, doğuda Iran ve Sovyet 
sınırlarına kadar 17 gün süren 
biı gezi yaptık. 

1 - Sivas - Erzurum hattı
nın elde bulunan mukaveledeki 
müddetten daha kısa bir za
manda Erzuruma eriştirilebil-

mesi için, hattın geçeceği isti
kameti ve buralarda yapılabi-

lecek inşaatın ııe kadar süre
bileçeğini tetkik etmek ve bu 
arada Erzururndan dahi ınşaa-

mesi ve bununla doğu vilayet
leri ahalisine de biraz iş çıkar
mış olmakb., 

Bu gezimizde hasıl ettiğimiz 
fikirlerle, merkezdeki inşaat 
idaresinin, inşaatı üzerine almış 
olan müteahhidin görüşleri mü
talaa edildikten sonra lazım 
gelen tedbirler alınacaktır. 

2 - Erzurumdan Sarıkamışa 
kadar olan dekovil hattiyle, Sa
rıkamıştan başlıyarak Rus sı

nırına kadar olan geniş hattın 
yaz ve kış daha sür'at ve em
niyetle işleyebilmesi hususun
da gereken incelemeler yapıl

mış ve tedbirler alınmıştır. 
Yerlerinde bu yolda bir takım 
işlere de başlanılmış bulunuyor. 

3 - Trabzondan başlıyarak 
Gümüşane - Erzurum üzerinden 
Pasinler, Karaköse istikame
tinde Iran sınırına kadar uza
nan transit yolunun 935 yılı 
için müteahhitlere ihale edil
miş olan kısımları görülmüş ve 
çalışmalarına hız verilmiştir. 

936 Yılında geriye kalan ba
zı kısımların inş2sı dahi biti
rilmekle beraber, taşıta daha 
ziyade kolaylık ve emniyet ve
rilmek üzere yolcu ve eşya 
için muntazam kamyonlardan 
geniş taşıt kolları kurulacak
tır. Bunun hakkmdaki prog-
ramla hazırlıklar, hemen bu 
yıldan yapılmış olacaktır. 

4- Bundan başka kışın Ka
radeniz kıyılarından içeriye 
doğru baha kolaylık ve emni
yetle işliyebilmek üzere ikinci 
bir şose ve transit yolunun 
açılabilmesi imkanı da ince· 
lendi. Bunun için Gümüşane 
ilinin Kelkit kazasından itiba
ren Şiran, Alucra ve Şarki 

kadar olan kısmı-

zz EylOI ---
• .t 

Hafta tatili için 
Dün Ekonomi bakanlığından Ilbaylığ8 

önemli bir bildirim gel iştir 
dit Bu bildirimde yanlış anlaşılmaların· önüne geçilmekte 

1 
2 - Hafta tatili kanununun mamak üzere birer buçuk ~ Ulusal bayram ve genel ta

tiller kanunu hakkında dün 
Ekonomi bakanlğından ilbaylığa 
bir bildirim ~elmiştir Bu bil· 
dirim herkesi yakinen alakadar 
ettiği için aynen yazmağıı fay· 
dalı bulduk: 

1 Haziran 1935 tarihli ulus~l 
bayram ve genel tatiller kanu
nunun tatbikinde bir takım ka
rışıklıklar olduğu Vekaletimize 
yapılan müracaatlardan anla
şılmaktadır. Binaenaleyh bu ka
rışıklıkları izale etmek maksa
dile göz önünde tutulması la
zımgelen noktalar aşağıda ya
zılıdır. 

Ulusal bayram ve genel ta
tiller kanununun 4 ücü mad
desine göre 1340 tarih ve 394 
numaralı hafta tatili kanunu-
nun yalnız birinci maddesinin 
son fıkrası kaldırılmış bulun
maktadır. Bu fıkra yerine 
yeni kanunun üçüncü maddesi 
kaim olmuştur. Yani arbk 
hafta tatili yirmi dört saat 
devam etmek üzere Ct•ma 
günü değil; 35 saat devam 
etmek ve Cumartesi saat on 
üçte başlamak üzere Pazar 
günüdür. Hafta t'llili kanunu
nun diğer maddeleri ise ba
kidir. Fakat bu maddelerin 
tatbiki hususunda aşağıdaki 

huısuslara dikkat etmek lazım 
gelir. 

1-934 numaralı hafta tatili 
kanununun ikinci maddesine 
göre resmi devairle umumi, 
hususi, ticari ve sınai her han
gi bir müesseRedeki müstah
demleri ve ameleyi haftada 
altı iÜoden fazla çalışbrmak 

memnudur. Çünkü birinci mad
deye göre hafta tatili 24 saat
tan dun olmamak üzere bir gün 
idi. Halbuki yeni kanun hafta 
tatilini 35 saata çıkarmış oldu
ğundan, artık mevzuubahis 2ci 
maddedeki ( haftada altı gün 
çalışmayı ) da umumi surette 
beşbuçuk güne inmiş olarak 
kabul etmek lazımgelir. Fakat 
yeni kanunun 3 üncü maddesi 
mucibince halkın yemesi, içme-
si, geymesi gibi zaruri ihtiyaç
ları ile alakalı alışverit dükkan 
ve mağazaları, cumartesi öğle· 
den sonra tatiline tabi tutul
madıklarından, yine haftada 
altı gün çalışabilirler demektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nın pek muvafık bir istikamet 
olduğunu da gördük. 

Şarki Karahisarda Giresuna 
kadar esasen oldukça iyi bir 
yol vardır. Şu halde Giresun 
başlangıç olmak üzere yukarda 
adı geçen kazalara uinyarak 
Bayburd'a kadar ikinci bir 
transit yolunun yapılması müm
kün olacaktır. 

Bundan başka ötedenberi 
genel gayelerimiz sırasında 

bulunan ve adına şimal hattı 
demek istediğimiz Kelkit suyu 
vadisini takib ederek Ketlcit, 
Şiran, Alucra ve Şarkikarahi· 
sar kazalan bölgelerinden ge
çerek Suşehrine, Koyulhisar 
ve Tokad vilayetinin Reşadiye 
ve Niksar kazalarile Erbaaya 
ve Amasya' da Yeşil ırmakla 
birleşen Kelkit suyu vadisintle 
yapılacak bir şimendiferin ne 
dereceye kadar husulü kabil 
olacağını da inceledik ve mem
leket için çok hayırlı bir iş 
olacağını yakından gördük. 

Gerek bu kazaların, gerekse 
şarkın türlü yerlerindeki su 
işlerinin düzeltilmesi yolunda 
ne gibi tedbirier almak lazım- ı 
geleceğini de, durumu yakın
dan görererek ~ tesbit ettik, bu 
yoldaki işlere de başlamış bu- j 
lunu ruz. • 

3 üncü maddesi hakkında ya- mezuniyet verilir ) nıanası 
zılacak yeni bir şey yoktur. ruri görülmektedir. k1' 

3 - Hafta tatili kanununun D - 7 inci madde ha 
ist;snalara aid olan 4-5-6 ve 
7 inci maddelerine gelince: 

A - 4 üneü maddesinin (e) 
fıkrasına göre istisnadan isti
fade eden müesseselerde müs-
tahdem memurin ve amelenin 
münavebe suretiyle haftada 
birer rün mezun olmaları mec
buridir. Bu maddedeki birer 
günlük mecburi mezuniyet ta· 
birinden de, yıne kanunun 
uçuncü ırıaddesi mucibince, 
devamlı surette otuz beş saat
lık mezuniyet manası anlaşıl

mak icabeder. 
B - 5 ici maddede sayılmış 

olan esnafı, yeni kanuna göre 
ikiye ayırmak iktiza ediyor. 
Birincisi - Fırncılar, kasaplar, 
yalnız sebze ve yaş meyve sa
tanlarla berberlerdir ki bunlar, 
yukarıda bir numaralı fıkra
mızda zikredildiği veçhile yeni 

ktur• 
da yazılacak bir şey yo ·fJ' 

4 - Hafta tatiliden istı p• 
edecek müessesel~r ~ak:~~e) 
ki muameleler (8 ıncı ın ft tf 

A - 394 numaralı ha ~ 
tili kanununun 4 üncü ~· ..-_ 
sinde sayılmış olan bı ~ 
müesseseler gerek cuoı~ 
öğleden sonra ve ge~ek k i9' 
tatilinden istisna ed_ıJ~e _,t 
mezkur kanunun s. ıncı b.,.
desi hükmüne tevfıkaJJ 

get ederler. -~ 
B - 5 inci maddede ~ 

esnafın yukarıdaki 3. n;eP bİ' 
fıkramızın ( B ) beodın ~ 
rinci kategoriden tuttu ,b" 
fırıncılar, kasaplar, yalnıı 5 ı,ef 
ve yaş meyva satanlarla oıJeı' 
herler ancak pazar g tıı•-' 
açık kalmak için ruhsa 0~1' 
alacaklardır. ikinci kat~i ,, 
konduğumuz nalbantlar~, 

kanunun üçüncü maddesi bük- ve edevab ziraiye taoı;, yr 
münden bil'istifade kendilikle- ise hem Cumartesi ~e ~ oı'~ 
rinden Cumartesi günü öğle- zar gçnü için 8 ıncı (İ 
den sonra dahi açık kalırlar. mucibince açık kalıtı~~ 
ikincisi- Nalbantlarla alat ve salnamesi almağa oı 
edevatı ziraiye tamircileridir ki durlar. _ 1,i 
bunlar için gereken muamele C - 5 nci mandde~e .~ 
aşağıdaki (4) numaralt fıkra- istisnalar dahi 8 iocı 111 ti~ 
mızda tavzıh edilmiştir. hükmünce ruhsetnanıeye 

C - 6 mcı maddedeki Cu- dirler. 
0
,,-' 

ma günü yerine Pazar günü S - 394 numaralı k:, if 
konulması ve bu maddenin son diğer maddeleri hakkın 

0
'rJ" 

cümlesinin ( 35 saaltan dun ol- ret edilecek hir nokta~ 

Haberleri: •crzy.zp n• •.~fi ' 
Borsa Habeı~• 

TAkye glymlşler 
ikinci kordonda Banka altın- DUn Borsada tıtl,t 

da Mehmed oğlu Hüseyinio ~ 
şapka kanununa aykırı olarak uzum ·at 
başına takye giydiği görülmüş Çu Alıcı f 15 10 
ve hakkında muamele yapıl- 652 Kırk' azım ~ ~5 1: 
mı~tır. 645 H z A1amed 6 6'l 1A 

" 483 Vitel 2 
KasıAından yaraladı 376 F Galani 6 15 t1 

.. Keçecilerde Ahmed, adını 301 Ma B koope ~ ~ t1 
bilmediği bir arap çocuğu ile 285 Ş Riza ha 

7 7 
50 "tt 

kavga ettiğini ve bu· çocuk 255 M j Taranto : 75 
1
9 

233 J Kohen .. 
6 

50 S 
tarafından biçakla kasığından 229 H ve Cevdet ~ 

6 5o 1ı 
yaralandığını zabıtaya şikayet 238 S Gomel 75 19 
etmiştir. Zabıtaca tahkikata 159 H Alyoti ~ 75 14 132 D Arditi 1 ~ başlanmıştır. 128 Koop ittihat 12 g 1 ~ 

Kaçak eşya ~ 96 S Süleyman ~13 5o ı: 
Abdülvahap Tatari ve Ha- fı 43 F z Abdullah:~ 5o 11 ~ 

san Tatarioin Akseki bankası 31 M J M Hülün 8 50 S 
• • v 28 Beşikçi z bira 1 karşısındakı manıfatura maga- 10 Kaptan Must 8 5 zası gümrük resminden kaçak 9 p Paci 1 1 

eşya bulundurmaktan dün za- 4333 Y ektin 
bıtaca kapatılmıştır. 

Hırsız kaçmıt Çu. 
Karataşta Şehit Kemal soka- 3426 

ğında bay Rahminin kırk sayılı 
evinin arka tarafında hırsızlık 
maksadıyle elektrik lambasiyle 
belirsiz bir kişinin dolaştığı ve 
şekerci Hazımın bahçe dıvarın-
dan atlıyarak kaçtığı görülmüş
tür. Hırsız aranıyor. 
Rakı parasıyUzUnden 

Kemeraltında Ken' anın mey
hanesinde lsmail oğlu Hamdi 
sarhoş olarak içtiği ve ısmar
ladığı rakı parasını vermemek 
bahanesile orada bulunanlara 
küfür ve hakaret etmiştir. Gü
rültüyü duyarak yetişen bele
diye memuruna da hakaret et· 
tiğinden tutulmuşter. 

Po!lse tecavüz etmlf 
Bayraklı ile Mersinli arasında 

fazla yolcu alan 18 sayılı oto• 
büs polis tarafından durdurul
muş ve içindeki fazla yolcu-
ların indirilmesi biletçi Mustafa 
oğlu Ômere ihtar edilince Ömer 
polise hücum ederek yakasına 
sarılmak suretile tecavüz etti-

Para Piya5951 

20~9--1935 5'~ 
AM 50 

Mark 50 25 620 ,O 
fsterlin 615 50 8 ~ 
Fr. Frangı 8 28 79 45 
Dolar 80 21 ,O 
Belga 21 12 10 
!talyan lireti 1 O : 41 11 
Isviçre Fran. 40 s5 tfl 
Florin 85 5 
Kr. Çekoslo. ? ~~ z4 
Avstr. Şilini 2-' 
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Casuslar Avı 
Ölçüler işi etrafında Orta çağdaki gibi 

Ulusal metre vekilograıri'' Silahlanmış Habeş cengaverleri 
Protipleri gelmiştir "Bay,, larının etrafında toplanıyorlar BUYUK 

VE 
HARPTA INGILIZ - ALMAH 
FRANSIZ CASUSLARI 
:131.rln cı.. ~ı ını Adis-Ababa, 18 Eyltil üzerinde ne de çevikçe ziph-

Sekiz gün sonra yağmur yor ve böylece silahlanmaktan 
mevsımı sona erecektir. Bu- ne kadar mairur göriinüyorlul - 60 - ·• • Demiryollarındaki her türlü ölçülerin 

kıyamında Ankara~l(~~) ~ŞJ~:İnl !de ~~şö~~~,~! ayar baı Riflilerin 
Abdu··ıkerı·mı·n erkanı harbiyesinde ıer kanununun memıetimizde ispektörlüğü kurulmuştur. öte 

tatbike konulduğu ze ölçü ve yönden 520 uraydan birbirine 

40 lngı·liz zabiti çalışıyordu ayarlar w d~ektörlü~nün iş~ yakın idare ve ekonomice ilgili 
başladıgı gunden berı Ekonomı olan uraylar ölçüler işi bakı-

Mac Namaranm üzerindeb~:- • rl;de atlarla dolaşarak Rif ıul- bakaalığınca alman tedbirler mından guruplara ayrılmış ve 
l unan inkar edilmez vesikalar- tananın pek yakında Fez şeb- çok öne~li _ve başarıla sonuç- böylece 140 uray gurup mer-
dan Entellijens Servise mensup rine gireceğini,_ Fransız ord~- lar vermışbr. Bakanlık ayar kezinde yukarıda yazıldığı gibi 
47 zabitin Abdülkerimin erkanı sunun büyük bır bozguna ug- da~elerinde. ku~a~.ı!a~ uzunluk ayar daireleri kurulup 1934 
harbiyesinde çahştıklaranı mey- radığını bildiriyorlar~. Da~~ hacı~ v~ _kıtle ~lçulerıyle ayar yılı içinde işe başlatılmıştır. 
dana koymuştu. Kolonel Lav- garibi Hacıuyun emır zabıta terazılerının dahıl deneme ya- Yönetsel ve finansal gerek-
ransm Süriyede yaptığım Rif bir İngiliz yüzbaşısı ?lan Ma~- raçlannın ve areometrelerin likler üzerine 1935 yılında bu 
kayalıklarında aynen tatbik edi- day'dı. Babı Giaaadakı ev genış arsıulusal protiplere göre ayar- merkezlerden bir kısmı daha 
yorlardı. Fransızlar Abdülke- bir isyan hareketini bütün te- h olarak edinilmesi için Avru- kaldırılarak şimdilik blitün ill-
rimle çetin bir barba giriştiler. ferruatı ile bazırlamışb. padan 152 takım ölçü normal- kede 70 uray gurubu ayar da-
Ağır zayiata ug· radılar. Hatta Fransaya karşı isyan etmi.ş leri, yardımçı yaraçlar ve ayar · · b k J t B"J öl Ü 

E el damgalan satın almış ve bun- ıresı ara ı mbış ı~. o ge ç -. 
günler oldu kı' Rı"f Sultam Fas olan Tazi og· ulları da nt ı- ı ktö lükl 

t 1 ··ık . d"' t b _ d k" er ve ayar aşıspe r en 
sınırlarını geçerek Fasın en jens Servisin yardımıyle n- ar u enın or ucagm a ı 

d ayar dairelerine dagıw tılmıştır. ve uray ayar işyarlaklannao bn-
ıneşbur şehirlerini tehdide ko- giliz protejesi olmuılar 1• k b" k 1934 935 -ı 

.. d Bundan başka platin ı'rı"d- yü ır 'smı . ve , .. -yoldu. Fransa bllyük kuvvet- Fez Fransız kolleıın en 
F b Yumdan Türk ulusal to-... eı larında kendilerine kanun ve lerle hareket c;tmemiş olsaydı çıkan Taıi kardeşler ez şe - ... 

Abdülkerimin hakkından gel- rinde devlet memuriye~nd~ metre ve kilogram protipleri tüzükle verilen muayeneleri 
· k · b - ı· k" · 1 ttıklerı Paristeki arsıulusal 0··ıçu·· er bu-_ aksatmadan başarmışlardır. mıyece ti. Fransızlar u mu- onem ı mev ı ışga e 

annidane harbı, hele en son halde Abdülkerimle birleşmiı- rosundan sabo alınmış ve etüt Bakanlık ölçlller ve ayar ör-
ıafhada Abdülkerimin kayalak- lerdi. 1 Mart 1926 da Tan edinmeleri için bu büroya ve- gütünce bu arada Ankara Is· 
lanna çekilerek göıterdiği kah- kardeşler Fez halkına hitaben rilmişti. Bunlardan kilogram tanbul ve lzmir gibi başlıca mer-
ramanca mukavemeti hep En- şu beyannameyi neşrettiler: protipi gelmiştir. Esaslı etüt- kezlerin dağıtma ağlarmda bu-
tellijens Servisin yardımına at- .. Kardeşler, leri gerektiren elektrik, hava- lunan Elektrik, havagazı ve su 
federler. Robert Bouchard ese- "İhtilal, ihtilal seslerile kan gazı ve su aayaçlarile ölçü ya- sayaçlarının ve taksimetrelerin 
rinde bu vak'adan şöyle bahse- dökünüz. raçları, taksimetreler ve simi- de bakı ve ayarlanna girişil-
der: "Fez ıebrinin ve Fasm köle kofizik ölçüler ulusal ayar da· miştir. Direktörlük gezgin ayar 

.. Er.tellijens servisin altın do- gibi yaşayan halkı, kardeşler, ireleri projt:leri ayrıca hazır- fen işyarları, demiryollarmdaki 
lu kasaları ve ajanları ile yar- "Yurd sevgim beni Riffe !anmaktadır. Elektrik, hava- her türlü ölçülerle yük vagon-
dımı olmasaydı Mohammed Ab- gitmeğe sevketti. Orada pek gazı ve su dağıtma kurumlarile lannın ve vagon basküllerinin 
dükerim Elkatabı hiçte bu de- yakın zamanda sizin de maz- ülkeye bu gibi sayaç ve ya- kanun ve tüzüğe uygun olarak 
rece geniş bir harekete geçe- har olacağınız istiklali Sa ma- raçlan çok miktarda girdiren muayene ve ayar itlerine baş-
mezdi. Halbuki Abdülkerim yıl- jeste Sultan Muhammed ben firmaların örneklerine göre Jamışlardir. 
larca hazırlanmış, Entellijens Abdülkim el Ketabinin sanca- kurmak yükümünde oldukları Bütün devlet daire ve ku-
serviı tarafından beslenmiş ve ğı albnda buldum.,, özel ayar yerlerinin de önü- rumlarındaki ölçüler ışına 
kışkırtılmış bir harekete gir- imza: TAZI müzdeki yıl içinde kurulup ta- görüşmek üzere bir komis 
miş~ Riflilerin saldırışı ayni Tazi'lerin en küçüğü olan mamlablmalan için çahşılnıak- yon toplanmıştır. Ölçüler tflzü-
zamanda Fransa ve ispanyayı Hasan Tazi de beyannamele- tadır. ğünün 9 ncu maddesine göre, 
Fastan çıkarmayı istihdaf ·edi- rinde Fransız ihtilalinin 1793 Ölçüler kanunu, ölçülerin ba- elektrik, havagazı ve su sos-
yordu. Abdülkerim bir taraf- teki hukuku beşer beyanna- kı ve ayar işlerini ekonomi yetelerife ölçU yaraçlarıom ve 
tan lspanyollan yenerken, öte mesinde ileri sürdüğü prensip- bakanlığı ile uraylar arasında taksimetrelerinin tip ve sistem-
yandan Fransız kuvvetlerini de lere dayanark Faslıları ayak- bölerek ölçülerin yapılmaların- )eri ekonomi bakanlığınca ör-
gerilemeğe mecbur ediyordu. Jandırmağa çalışıyordu. da, gümrüklere getirilmelerinde nekJerine göre onaylanmakta 
Fransa Fası kurtarmak ve bll- lngilizlerin diplomatik valiz- veya onarılmalannda gereken böylece onaylanan sayaç ve 
tün şimaJi Afrikayı korumak )eri Abdülkerimin beyanname- ilk muayenelerle araçsızlık yü- yaraç]arm tip ve sistemleri 
için büyük bir orduyu hareke- lerini taşıyarak dağılmakta idi- zünden uraylarm yapamıyacağı resmi gazete ile bildirilip ya-
te geçirdi. Bu harp para ve ler. Bu beyannamelerden bi- yıllık ilk muayenelerle bakan- yılmakta ve bir kolleksiyonu 
Jnaanca Fransızlara çok paha- rinde deniliyordu ki: hğa ve her iki yılda bir yapı- ölçüler ve ayar direktörlüğünde 
bya mal oldu. Abdülkerim in- - Sonu -var - lan bayağı yıllık muayeneler saklanarak ilgılilere açık bulun-
giliz zabitlerinden Gardner ve ile ansızın muayeneleri bakan- durulmaktadır. Tip ve sistem-
Gordon Gannigle beraber yü- ŞebeD lık ölçlller ve ayar örgütünün leri bakanlığa onaylatılmıyan 
rümekte idi. Afrika kabileleri- kontrolu albnda uraylara ve· ve Türkiyede kullanılmağa elve-
ni ayaklandırmak için neşretti- Ü!"manındakİ rilmiftir. Bu işlerin görülmesi rişli bulunmayan elektrik, ha-
ği beyannamelerde diyordu ki: - için ekonomi bakanlığınca mer vc:gazı ve su sayaçlarile ölçil 

" lngiltere bizim müttefiki- Yangın SÖndÜrÜI· kez Ankara ve Marmara Istan- yaraçları ve taksimetreler ka-
mizdir. Bize insanca ve paraca bnl Karadeniz Samsun Akdeniz nun ve tüzüğe göre tlkeye gir-
yardım ediyor. Onun fikrini mek Üzeredir Mersin ve Ege lzmir bölgele- dirilmekledir. 
1 d 1 b -· ••••••• a ma an as a arış yapmıya- d 

tak, kazandığımız zafer de Bolu, 20 ( A.A ) - Bolunun Nüfus idaresi o e Dost u çakçılara 
logilterenin payını unutmaya- Şeben, Karoğlu ve Aladağ or- ) Ş 
cağız. " manıannda yangm çıkmışbr. F aa iyet ölen 

En 1 d d Köroğlu ormanında agw aç di-
te lijens Servis Lon ra a, Son günlerde nüfus idare- Çanakkale 20 (A.A) - ı.-

H lb d B il bindeki otlar y1tnmaktadır. 
o om a Featherstone u - h sinde fazla faaliyet göze çarp- ıanbula ge~mekte ol·- y ........ d Ağaçlann yanmaması için e• :I' .... -

İn2te 18 numarada Riff Com- ··-·· maktadır. hava filosundan altı deniz u,. • .x.. men iki yüz amele çıkan&UM9br. y-a• 
mitee adıyla bir büro açmıştı. Aladaida orman yangınının Bunun sebebi 20 ilk teşrin- limanımıza indi. Benzin ihtiyaç· 
Taarruz planı mucibince Rifli- söndürülmesi için çartamba de yapılacak olan genel sayım- lan vardır. Dost uçakçılara tar 
lcrin hububat ve mühimmat ih- kamonu ve Müdürnü ilçesi da, memurlara röıterilmek üz- adına öğle ıöleni verilmiıtir. 
tiyaçlan da temin ediliyordu. köylerinden amele çıkarıl- re hen6z nüfus çıkartmamıı ispanyada buhran 

Riff Committee 'nin Riflilere br k b tti- · h ld · · · mq • ve ay e gı a e yenııını P . Ö 
1 ailib, mühimmat ve hububat Şeben ormanındaki yanrın almamıı olan yurddaılann fazla arıs 21 ( • R ) - span-

giStllrmek için birçok vapurlan dlbı sabih sığır kuyruğu de- milracaabdır. Nüfus direktörü yol buhrana devam etmektedir. 
\'ardı. lngiliz sancağını taşıyan resinden başlamış ve öğle vaktı • Cumhur baıkanı danıımalannın 
bu vapurlar Fransız kontrolun- Derleyip orman şirketinin mu- bay Mustaf~ A~tug, ~u milr_a- arkasını kesmemiliir. Evvelki 
dan kaçıyorlardı. Gardner ve kaveleli maktaına sirayet et- caatJar Gzenne onemb ted~~r- kabineye benziyen bir kabine 
G d G . b" k f mı' cıtı'r. Bu maktada on bek. ler almıı, soy adı, nüfus rlegıf· kurulacağı zann~diliyor. 

or on annıg arço as y tiriJmezi ve yeniden nüfus çı- C b J •• k't 
emirlerini, kaitlerini de elde tarlık bir yeri yaktığı zaman le k e e uttarı a 

arttırma için müracaat eden 
etmişlerdi. Böylece birçokları dumanlar Bolu üzerinde güneşi müracaat sahiplerinin bekletil- iki llalyan casusu 
lngiliz tabiiyetine geçerek ser- beş on dakika örtmüştür. He-
b miyerek günü gününe işlerinin Geçen hafta Cebellittank'ta estçe faaliyette bulunuyor- men askere haber verilmiş ve d l k 
1.ırdı. Bu cümleden olarak il jandarma komutam ve orman bitirilmeıini kalem arkadaşları- o aşan i i İtalyan, lnriliz po-

na emretmiştir, lisi tarafından tevkif edilmiştir. 
Abdiilkerimin Fas şehrindeki direktörü ve espektörü ile ~.~ )talyanlarm üzerinde tüpbeli 
ajana Haccıuy lngiliz tabiiye- komiseri yangın yerine yetiş- !J 

7JJ.7J.T7-71T.7~e~ kağıtlar bulunmuf olduğundan 
tinde olması sayesinde Babı mişlcrdir. Yangmın etrafı on Ki alık hane hapse ahlmıflardır. 
Giua caddesindeki iki kapıla köyden toplanan halk ile çev- Birinci kordonda Tayyare Seksen bin 
C\'İnde rahat rahat çalıııyordu. rilmiştir. Yangın alanı tahdit sineması yakininde çok kul-

kişi 
Bntnn tahriki tan merkezi olan ediJmiştir. Bir ı ÜZiir olmazsa Luuılı ve konforu haiz bil' 
bu eve Fransız poli!!leri gire- akıama kadar Şebea yana-mı- ev kirahkbr. Tüplerin bmir 
rniyor, burası adeta haricez nın s6ndüri\Jmesi beklenmek- bonuııncla bay Fehmi Sim-
ınemleket imtiyazından istifade tedir. Şeben ormanı Bolunun sarotJuna mllracaatJan. 
t"diyordu. Böylece l'iİD olmllfla en kıymetli we • ......... Telefon: 3039 2·10 (S. S-6) 

Malaryadan öldü 
Seylan a~umcla sal~n ba

Jinde malarya Yardır. Y anm 
milyondan fazla nllfus :malar
yaya tutulmUJ, 80,000 kiti 61-
müatilr. 

rada olan biten her ıeyin na- bazıları, yalmz başına veya 
zımı yağmurdur; zira herke11 gün gün, kendilerine gösteril· 
bilivor ki onun biteceği pn miş tahaHÜt noktalanna hare 
-ve burada yağmur muayyen ket ederken bazılan da Ata 
ğünde, muayyen saatte birden- veya kahra binmit batında bir 
bire kesilir derler- itte ancak sömürge kaakı veya ıadece 
o gün harp hareketlerine gi- bir kumaı sargı, sırbnda 
rişmek mümkün olacakbr. deve tüyünden ağır bir 

Tahiatin koyduğu bu vade- kepenek ta11yan bir bapan• 
nin çok hızla ilerlediğini bis- arkasına takılıyorlar. Bütla ta-
sediyorum. Şimdi sUel teçhizat kımı arka11nda toplumca, IMa 
aramağa gelen binlerce cengi- baıkan da gösterilen mevlde 
verin ıebre akın ettikleri gö- doğru yola dilzlllOyor ve blltla 
rülüyor. Gerçi bu teçhizat pek kafilesi onu takip ediyor. iM-
sadedir. Bir tüfekle 11 fiıenk- ka bir çağı andıran ,.,,.... 
ten ibaret. Üniforma olarak kendi fU cengiverlere, pndüdn bl-
elbiselerini muhafaza ederler! fanla yağmurundnn sonra timdi 
Ayağa doğru olan bez bir pan- topraktan yükselen mavimtrak 
talon üzerine ieçirilmif uzun buğu arasında kaybolduklan da 
bir gömlek. Bir Habeflinin ta- kikaya kadar, bakaknbyonna. 
banları, bir katır tırnakları ka- Bunlar kaybolmaz, bemea ,...-
dar serttir. Bunun hakkında lerine bqkaları geçiyor ve p-
bana şu güzel anekdotu an- kıllı yol nzerinde çeviklikle 
latblar: sıçrayorlar, 

lngHizler tarafından Maıdol
la kalesinde aıklftınlan ve 
kale lngilizlerin eline geçince, 
esir dlltmemek için kendisini 
öldürmeği tercih eden Ne
güs T eodris birğiin tebeasından 
bir kimse tarafından ziyaret 
edilmişti. Bu, incili yeni Habq
çeye tercüme etmek istiyen 
çok bilgin bir adamdı. Neglla 
onu pek ters karııladı: .. itimizi 
pek ili gören eski bir tercUme 
varken bu yeni terclimeye ne lü
zum var? " Diye sordu. SoDJ'a 
bilgin zabn ayaklanna gözfl 

ilişince: " Bu ayakkblan da 
niçin? Diye ilive etti. Habeı
ler daima yalın ayak gezerler. 
Eğer bir saata varmadan bun
lan çıkanp atmazaan ıeni pran
iaya vurdururuml" 

Orta çal ordusu 
Tüfenkleriyle fiıenklik ke

memerlerini alır almaz Negil
sün eski sarayından çıkan bil 
tün bu cengiverleri seyreder
ken bu küçlik hikiye aklıma 
geliyor. Keçi yolunda ç.akıllarm 

Bulgarya'da 
Ordunun teftişi 

Sü bakanı General Çanef, 
·bir kaç gtıazevvel çıkbğı del 
teftiıi bitirerek Sofya'ya d6n
müıtiir. T eftiı alanı (Vidin) ve 
(Beleğraçik) ıehirleri çevresi 
idi. Burada bulunan askerlerin 
talim ve deneçlerinde hazır ba-
lunmuıtur. General Çanef ıue
tecilerle prllfmllf ve palan 
16ylemiftir: 

- Slel teftitimi bitirdim ve 
d6ncllm. Çok memnunum. 

3. Birinci tepiade yaptlacak 
KıraJ bayrammda Balpriatan' 
da l'UDİzoDa olan laer telürde 
bayrama ukerler de bitin 
gWerifiyle katılacaldanbr. Ba 
suretle aym gllD ordunan bay
ramı olacakbr. Sofyada o ,en 
bllylk bir deJ gideri yapala
cak ve ıllel okuluna o yıl biti-
renlere Lager meydanında dip
lomalan verilecektir. 

Sadko 
Kuzay kutba gltU 

Sovyetler Birlijinin, uala
nnda bir çok umwı ve bil-
gin1er bulunan 75 kifilik bir 
.kurulu .. Sadko" adında bir 
buzkuanla yeniden kmay kut
buna glSndermif oldujıınu Al
man gazeteleri yazmaktadırlar. 

Berlio gazetelerine Moıko
vadan biJdiriJclijine pre, bun
dan bir kaç wan ince, bustme 
kadar biJinmiyen bam adlar 
meydana çabrclıjuu bildiren 
budaraa korkunç bir futmaya 
tatulm111tur. 

.. Saclko,. Dun çektiti S. 0. 
S. de barometrenin d6fmeğe 
devam ettiği, fırbnanın &ittik
çe çoialmakta oldaiu haber 

Tezad ••• 
Bu sonu gelmiyen geçid el

naamda fikrim, ıeçen rlıa 
ön&nden geçtip Muavva 
limanına d6nDyor. Orada tank· 
Jar, toplar, uçaklar, IAJIU 
otomobiller, benzin depolan 
biitün snel teçhizat Eritre kam
ları Ozerinde toplanmıtb. Ne 
tuhaf tezatl Buna karp o, 
değersiz olmıyan bu orta pfa 
karıı biltlln modem bir me
deniyet. 

Bu ıeuiz konUflDAJI 
anladım ve kendi kendime 
sordum: Bu kadar iftihar etti
ğimiz b&tlln bu medeniyet, ni-
ce dünyanın en büyük giiıel
lliği olan bu insan ırklannm 
çqitliğioi mahvetmekten mi 
ibarettir? 

Fakat bir Avrupalının, bir 
.. frengi.,nin bu ıaatta dilf&ne-
bileceği her ıeye pek derin 
bir ilgisizlik beıliyen ihtiyar 
reis yola dllfmliftil. Onlar da 
bizimkiıinden llstnn boldaklan 
bir hayat telakkisi için hi9 
filpbeıiz çarpıımağa azmetmiç 
bulunuyorlar 

Bir Dava 
Katll mahkOm oldu. 

Dedikodu bitmedi 
Lindbcrı'in çocuğunu kaçı• 

ran Hauptman'm muhakeme• 
sinde 290 phit dinlenmiı, taj 
bidlere 50,000 dolar harç ve
rilmiı, tllpheli görülen 200 ki
ti hapse atılmış. Sanzaıiyoa, 
heveslisi 100 den fız.la CUUD:. 
dan bıklDlf sahte katil olarak 
ortaya çıkmıf olduğu b•Me, 
Hauptman bpkı Sako ve v-
zeti gibi 61flm cezua hlkal 
l'İJDÜfti. 

it temyizde arqbnla, İllee
leae dunun; katilin anim ... 
Lindberg'ia çocapnm 1&i ·~ 
dutunu iapat edecejiai ~ 
miftir. Muhakeme mraıu-tıl 
mahk6m olacak olmayacak .U-4 
ye, Amerikada b&ylk bahw.r 
tutulmUflu. Lanıuiyon araJU 
Amerikahlar, acaba bu maha· 
kemeyi at JUlllU• borsa .,.. 
kUluiyon- mı çevirecekler? 

Yanyada 
~er sarsınbsı 

Epır ilbaymm iç bakaahp 
l'lndardiji bir telgrafa sin 
Janina ve çevre1inde bOyik bir 
yer sarsıntısa olmuı ve yer, yer 
ıarar!ar yapm11br. Janina ya
kınındaki bir k6yde (40) e• ,.. 
k1Jm11 we pek ~oklan da otw
rulmayack bir bale geJmiftir. 

.......................................... 
verilmiftir. Bu imdad i.....
tiaden 6ace l'elen telaizde va
purun tehlikede olduğu bildi
rilmiı, gOverteyi yalayan dal
gaların, bir çok araçları IİIİp 

il1>iirdiii1 kardedilmiatir. 



Abdülhamid Beyaz Perdede 

Kızıl Sultan filminde 
Oynıyan Artistler •. 

\b uı a ud hunu d Kızıl ::,uu 111 H' l/afıJ 
Kızıl Sultan Abdülhamid fil- Hürriyet için çalışan kahraman 

.ai çoktanberi Avrupa şehir- bir zabit kalbini veren ve onu 
lerinde gösteriliyor. Bu filmin kurtarmak için Abdülhamidin 
memleketimizdo de gösterilip 123 kaı,Iı haremine girmeğe 
gösterilmiyeceğini bilmiyoruz. razı olan artist Terez rolünü 
Film ga1etelerde okudusrtttnn7 rl<' tı lrienr.e Amec; ,,_,...,..... tır. 

S l' v ı " uıa1mak ı ın Au 
fıkralara, tahlillere göre pek te 
muvaffakiyetli bir eser değildir. 
Eritz Kortner Abdülhamid ro
IDnü yapmaktadır. 

Kızıl Sultanın 

roltinll Nila Asterr 
dir. 

başhafiyeıi 

yapmakta-

/, t i I ltlllt ıl' lllllt lll.t:.l il J('leZ 

Filmin sürükleyici, cazip sah· 
neleri az değildir. Talat paşa 
namında uydurma bir şahsiyet· 
rolünü John Stuart yapmakta
dır. 

Fritz Kortner Abdülhamidin 
evhamlı, vesveseli tabiatını eyi 
canlandırmı,tar. 

·························································~·· 

YENi ASI 

Benzeşen sesler. • • 
._ .................................................... ---

yıldızlara seslerini sunanlar 
intibalarını anlatıyorlar •... 

B ·ıük yıldızlann 1. · 
ı eıi nilta et onlara 
b ı zerlern i? Aşa,·ıdaki 
( rant bunu size an-

T 'Q aktır. 

Mali Francey, mıkrojonda 
Marlen Dietriclı'itı sesiri 

kop ve elmişf ir. 

Oreta Carbo 

Marlen 
Dietnrlı 

Claude Marcy, ıiç Jılda11beri 

Oıda Oarboı•u istihlaf eder. 

Beyaz perdede gördüğünüz 
filimlerin muhtel f dillerde dub· 
lajmı gördüğünüz zaman, en 
çok beğendiğiniz yıldızlara ses
lerini sunanları hiç h:ı!ırınıu 
getirir, onlara hayalinizde bir 
vücud bir çehre verir misin'z? 
Seslerini satan!arın hayatını 

arzularını düşünür müsünüz?On
ları fanımak ister m:siniz? 

Size bu yazımızda dört bü
yük artisti seslerile istihlaf 
edenleri tanıtacağız : 

Claude Marcy 
Cluade Marcy, Gr .. ta Gar

bonun bütün filmlerinde onun 
1 

Fransızca dublajını yapan, yani 
Greta Garbo yeri~e sesini su
nan kadındır. intibalarını öy
lece anlamıtbr. 

"Size bir çok masallar anla
tacak, kendimi ikinci bir Greta 
Garbo yerine koyduğumu, bir 
gün o ortadan kaybo!acak olsa 
onu istihlaf kudretini kendimde 
gördüğümü söyliyecek değil'im. 
Hayır, hayır böyle saçma bir 
şeyi hatıra getirmek bile gü
lünç olur. Perdede elb~tte se
simi duydunuz. Normal olarak 
Greta gibi konuştum.Bu benim 
yapmacık sesim değil, tabiiğ 

aramızdaki yakınlığı daha zen• 
ginleflİrme'' istediler. Nihayet 
tabiiğlikte karar kıldılar .Zaten 
Gretanm kendisi de tabiiğliğe 
doğru gitmekte gittikçe sade
leşmekte, daha neşeli görün
mektedir. Yakında dublajını 
st?yredeceginiz "La vdile peint" 
filminde kahkahalarla gülüyor
au. B•ından önce Gretanın 
böyle glild::ğünü hiç görmedim. 

- Ne o!ursa oJsun Gretayı 
biraz canlandırabiliyorsunuz? 

- Elbette.. Üç yıl oluyor ki 
onun filimlerini duble ediyorum. 
Onunla birlikte yaşadığım 
günler de oldu. Tiklerini, huy
larını eyiden eyiyf! bilirim. 

- Gretanın bütün filimle
rinde onun sesini istihlaf eden 
siz misiniz? 

- istisnasız hepsinde ben'im. 
- Başka yıldızları da duble 

ettiniz mi? 
- Evet... Kimi isterlerse 

duble ederim. Wallace Beery 
müstesna... Jackie Cooper'i 
"Hazineyi saklı}an ada,, filmin
de duble ettim. Kay Francis, 
Joan Blondel, Claudette Col
bert içinde ~alıştım. Rollerim
den en çok beğendiğim "Ma.s-. 

Fredric March 

RMe Fleur, Fredflfc 
Maroh' a s~ni 

vermiştir. 

ter misiniz? 
- Niçin istemeyim? Fakat 

bunun imkinsız olduğunu bil
diğimden düşünmiyorum bile ••• 

Mesleğimden memnunum. 
Maddelelne Larsay 

" Claudette Colbert ,, i dub
le etmekten büyük bir zevk 
duymaktayim. Ençok sevdiğim 
rol Nev - York .. Miami'dir. 
Bu i,e HoUivod' da başladım. 
Orada beş ay kalmıştım. Her
kes sesimin Norma Shearer'in 
sesene benzediğini söylüyordu. 
" Serbest ruhJar ,, filminde 
Fransızca olarak ona sesimi 
sundum. 

Madeleine LarsaY 
yam hayret bir safı 
benzemekte olduğu 
11dette Co!berle 

vermiştir. 

Heyecanlı idim. 
atıyor, atıyordu. Şimdi 
mikroda beni duyacak 
dum. Fakat yavaş yavlf 
tım. Bu işin asıl hef 
tarafı oynamakt~dır. 
yorucu iş... . 

Almanların maruf arti 
ni Riefenstahl'ı S.O.S 1 
filminde duble ettim. Ea 
Claudette Çolbert için 
Clara Bow, Nancy 
Constance Benett'in 'fi · 
de de sesimi bu artiatlef9 
dim. 

1921 de konservat 
çıktım. F onten tiyat 
oynadım. 

Rene Fleur geniş al 
dakları ve bakışları ile G 
Boye'yi andırır. Fredric LI 

bir çon filimlerinde dDP
miştir. intibalarını fC>yle 
tıyor: 

"Bazı rolleri duble 
biraz daha kolaydır. 
için sese filmin akı~• 
ahenkler vermek, c • 

ratmak lizımdır.Papaga~ 'I 
lemekle iş bitmez. Seı da 
yeti belirtmek liz!m .. Bu 
zekavete bağlı bır ıf··: 
Froelich, Paul Muıtl• 
Barymonu duble ettiğilll 
sesim ve manyerlerilll 
başa değişir. Verilen 
şatmak ve yaşatmak l ~ 

MarY ,., 

Mary Francey, ~~? 
etrich'in ses timsalıclir 

- Marlene'in sesiOİ 
etmek güç müdür ? 

- Be~im için kol•1 
biğ'atlarım biraz uyutut• 
onun mümkün olduj'U 
ye etmeğe çalııtım. 

- Sesinizi değ'iştirlll 
bur oluyor musunuz ? 

- Evet. Marlenin k 
kasını tatıyan özel bit 
dır. Biraz kalın bir 1 

tan değil, boğazdao 
ses. Çalışılınca taklid 
pek kolaydır. ilkin bU 
receğimi umuyord.,...._ 
sesimi tıpkı bpkısın• 1 
sesi buldular. MarleOe 
ettiğim zaman mi 
yakininde yer ahrıJll• 

. uv uzaklaşınca aynı 111 
göstermiyorum. 

Francey Carol 
Bolero ve Rumba 

- Baılangıçta ne duydunuz? de duble etmit6!~··••• .................................................................... 

Londra Çıplakla!1 
Hyd;- Park ·y~kınında gizli 

Olarak toplanırlar 
Lond .. anın çıplakları her çar- l men gezmenl~r~e~ 

şamba gUnU W est - End 'teki yanıbaşlanndaki Jılll 
jimnastik salonlarından birinde nunda Adem ve ffav•d 
toplanarak kUltür fizik yapar- bir çok satıcı kızla'°;aı 
lar. 30-40 kadar erkek ve kadın meb'us)ar, doktor -' 
anadan doğma çıplak olarak cilerle toplanmıl 
burada kültür fizik yaparlar. hatırlarına bile 1 
Cimnastik salonu Hide Parkın Akşam saat 23 e ka 

_Jlh,lh> 
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if 
a Beşi 

o arak r 
Yakında Avrupa ha -itas n n 

• • • 

gözderı 
1 

geçi il es~ mevzuubahs o acaKmış ..• ____________ ._......., ........... -=: 

Cevevre, 20 (A.A) - Bura-
da beslenen biricik ümid 
şudur: 

Beşler komitesinin önerge
ini, Roma hemen ve kesin 

surette reddetmiş değildir. 

Cenevre 20 (A.A) - Havas I 
ajansının özel aytarı, ltalyan 
Çevenlerden biraz daha müsait J 
İntiba toplamı~tır. Bu çevenler J 
beşl.!r projesinin bir konuşma . 
tem'ei olabileceğini sanıyorlar. 

anlaşılıyor ki l.ta'ya zecri ted
birler de konulsa Avrupa ba
rışını bozacak hiç bir girişide 
bulunmaksızın yine somurge 
hareketini sürdürmeğa çalışa
caktır. ilerideki çıkabilecek 
zorlukların soravı böy ece da-

Negüsün e~cmenliğinin teh
didi bu çevenleri tatmin etmek
tedir. Bunlara göre Habeşistan 
ıslahatının bir çoğunun Halyan 
işyar arına verilmesi Jfızunı'u 
olacaktır. Fakat bu yalnız Ce
nevreye mahsus bir intibadır 
ve kuvveti ve doğruluğu B. 
Mussolmin kararından sonra 
belli olacaktır. 

Konuşa bilirlermiş 
Roma, 20 ( A.A ) - Röyter 

ajansı ayları bildiriyor : 
Burada şimdi, beşler komi

tesi önerS?elerinde ltalyayı 
memnun edecek değişiklikler 

Yapıldığı takdirde bunların Ital
ya tarafından bir aytışma esası 
olarak kabul edilmesi kabil 
olacağı düşünülmelctedir. 
Romanın yetkili çevenlerinde 

deniliyor ki : 
Bu önergeler şimdiki müş

külleriyle katiyen kabulü kabil 
olmıyan şeylerdir ve zecri bir 
surette değiştirilmezlerse nazarı 
itibare alınamazlar. Bu deği
şiklikleri Ccnevreden beklemek 
kabil olup olmıyacağından şüp
he ediyoruz. 

Zayii ir ümid 
Londra, 20 (A.A) - Musso

lininin beşler komitesi önerge
lerine hemen kesin bir ret ce
vabı vermemiş olması burada 
çok zayif olmakla beraber bi
raz ümid uyandırmıştır. Bununla 
beraber lngilterenin bu mes
eledeki hattı hareketi bugün 
daha ziyade kat'ileşmiş bulun
maktadır. Öyle anlaşılıyor ki 
lngiltere, Mussolininin cevabını 
ilanihaye beklemek fikrinde 
değildir. lngiJiz hattı hareke
ti"in böylece kat'ileşmesinde 
Uhı ·'ar sosyetesi paktının ta
rrıaıniyle tatbikine karşı duran 
Ufak azınlığın çok daha azal
mış olmasıdır. Mesela lngilte
renin en büyük !!azetelerinden 
olan Daily Mail şöhretli muha
lefetten birden bire vaz geçe
~ek hiikümetin tararım tutma~a 
aşlamıştır. 

Roma halkı bekliyor 
Roma, 20 ( A.A ) - Halk, 

~eşler Komitesinin önergele
rıne hükümetçe verilecek ce
vabı büyük bir ilgi ile bekle
tnektedir. Hükumetin bu hu-
ustaki kararı ve genel faşist 

1 
eferberliğinin ilanı yarın bek
enrnektedir. 

ltalya harb soravını 
Reddediyor 

.Ron13, 20 (A.A) - Havas 
A lnnsı bildiriyor: 

U/11 /ar Sosydcsi11itı soll 

lıa şimdiden diğer devletlerin 
ve fiilen lngilterenin hareketi· 
ne atılmış olmaktadır. 

AloJzl Cenevraye 
Dönmlyece 

Cenevre, 20 ( A.A ) - Bay 
Aloizı hala Cenevcede Bulun

maktadır. _ 1el görünür şu 

markezdedir : 
Şayet Romaya gidecek olur

sa bir daha Cenevreye dönmi
yecektir. Bu da uluslar sosye
tesi ile münasebatın kesilmesi 
demek olacaktır. 

Gazetelerin fikirleri 
Londra, 20 (A.A)- Taymis 

gazetesinin özel aytan B. La
val'ın ltalyaya karşı yalnız eko
nomik müeyyidelere ba vurul-

masını vadetmesini lngiltereden 
istemiş olduğu haberinin lngi
liz ve Fransız çevrenlerince ya
lanlanmış olduğunu bildirmek
tedir. 

Çöl değil verimli 
Topraklar 

Deyli Mail aylarının dün 
Mussolini ile yapbğı görüşme

sine gelince, bu aytar ltalyaya 
terki önergenen arazinin bir 
çölden ibaret olmayıp verimli 
topraklar olduğunu, bu toprek
Jarm pek mükemmel bir suret-

İtalyayı 
Yola getirmek için 

taz i va ı ası 
Paris 20 ( A.A ) - Eko Dö 

Pari gazdesinin Londra ayları 
bild riyor: 

lnrriliz denız bakanlığı ltal
yayı icabında petrol tedarik 
etmesine mani olmak suretile 
yola getireb!!eceğine kanidir. 
lngiliz fı'osunuıı ltalyanlara 
Kafkas petrolları yolunu kapa
mak için olan hareketi bu 
amacı gütmektedir. Gebelütta
rık boğazının kapanması, ltal
yaya Amerika petrollarım ka
payacak ve bu suretle ltalya 
yalnız lsviçre, Almanya ve biJ
vasıta Romanyadan petrol te
darik edebilecektir. O da bu 
memleketler uluslar sosyetesi-

t frikadaki hareketinin so
ravını kabul eden ltalya Ha-
b ' ~ş - Itnlya nnlaşmazlığımn ge-

J nin muhtemel yasağına rağmen 
petrol verirlerse .. 

nışlcmesinden doğacak sorav· 
ları reddetmektedir. 
. Haraketini sömürge bölge-
sıne . h' . k b ın ısar P.ttırece ve ya-
ancılarm asığlarını (menfaat

] ~.ını) sayacak olan ltalya, sö
~Urğe bölge i dışında yabancı 
ır ulu un yapacağı ve yapmak 

tehdidinde bulunduğu hareketi 
bir tahrik ve meydan okuma 
ol rak le. rsılıvacnktır. Öyle 

Sofya 20 (A.A) - Varna ve 
Burgazda bulunan lngiliz va-
purları hemen Maltaya hareket 
emrini almışlardır. 

Atina 20 ( A.A ) - Havas 
ajansının özel ayları biJdiriyor: 

Italyan donanmasının bir 
petrol gemisi ruhsat almadan 
Argostoli Jimanma girmiştir. 
Geminin kaptanı bir fırtına yü
zünden buna mecbur o!duğu· 
nu bildirmistir 

1 
te istismar cdi ebileceğioi bil· 
dirmektedir. 
Baron Alo"zi d .;ışmedl 

Deyli telgraf yazıyor: 
Baron Aloizi B. Laval ile 

görüştüğü sıradn ona, genel 
bir harbi l·açını'aınnz bir hale 

top!a11ttlamula11 bir i111Jba 

getirecek olan müeyyidelere 
müracaattan vazğcçmeye Ingil
terenin ikna edilmesi lüzumunu 
anlatmıştır. 

Baron Aloizi her halde ö
nemi az ekonomile müeyyide
lerin Romada bir tahrik adde
dilmiyeceğini anlatmıştır. Esa
sen bu lrnbil ekonomik müey
yedeler bir harbi intaç edemez. 

avahn cevabı 
Bay Lavalın bu hususta inan

ca varabilecek durumda olma
dığı yolunda cevab vermiş ol
duğu söylenmektedir. Ancak 
meseleyi bilahare B. Eden'e 
hikaye etmiştir. 

Dün Fransanın lngiltere ile 
her zamandan ziyade görüş be
raberliği muhafaza etmekte hür 
olduğu söylenmekte idi. 

Daha ço büyU 
Meueleler 

Deyli Meyi diyor ki: lngilte
renin pek az önemli bir Afri
ka meselesi için uluslar sosye
tesi tarafından tehevvüre kap
tırılmış olması fikrini kabul et-
mek kolay değildir. Pek ya
kında daha çok büyük mese
leler karşısında bulunulacaktır. 
Hele Avrupa haritasının yeni
den gözden geçirilmesi mevzu
ubahs olacaktır. 

Rom ada 
E çilerle görüşmeler 
Roma, 20 (A.A) - B. Mus

solini bugün Japon elçisini ele 
kabul etmiştir. Bu konuşmanın 
da ltalyan - Habeş andlaşmaz

lığının bugünkü durumu elra
fında yapıldığı sanılıyor. 

Roma, 20 (A.A) - Fransa 
sefiri Dö Şambrun Italy;m dış 
asbaşkanı da hazır olduğu halde 
Mussolini ile göriişmüştür. 

Buradaki Fransız çevenleri 
bedbin gözüküyorlar. Kabine 
beşler konıitesi önergelerine 
vereceği cevabı yarın hazırlı

yacağı bekleniyor. 

Heryo Par se döndü 
Cenevre, 20 (A.A) - Oran· 

sanın uluslar sosyetesi assam· 
blesi delegelerinden olan Her
yo ve Bonnet Fransız kabbe
sinin yarınki toplantısında bu
ıunmak üzere ?arise hareket 
etmişlerdir. 

Al an yada 
Alman ulusal sosyalist partisi 

bugünlerde Nürberg'de bir kon
gre yapmıştı. Bu kongre doJn
yısiyle Nürenberg şehrine 421 
hususi tren ile 385,000 kişi ta
şınmıştır. 

• z 
ca dır 

"üel 1"'cdhirlcri l)urdurnıak Şartilt"' 
Gö11dernıe11ıeği lif :ttiler 

ltalyanlar lngilizlerin 
Ta ·ab1usa Asker 

ııgilizier lu şartı HeddettiJer 
Roma 20 ( A.A ) - Gaze

telerin Cibutiden öğrendikJari
ne göre, Adende depolar her 
cinsten pek çok levazım ile do-
ludur. Bunlar Zeliaya ve ora
dan da Habeşlere verilmek 
üzere Gigg'.igoya gönderile
cektir. 

Giggigoda büyük bir kısmı 
lncril'zler tarafından verilen Ha-

o 

be01 o!okar.iarı hazır bulun-
maktadır. 

Cibuti de söylendiğine göre 
horb b::~lar bcşlamaz İngiliz 
1 uv\•etleri Harrnrı tutacak
lardır. 

Ta.-.- g··n lfti 
o ~ cmmly t izml 

Roma, 20 (A.A)- Trablusa 
asker gönderilmesinden bahse-

Pari gazetesinin Cenevre özel 
aytarı B. Mussolininin lngiltere 
tarafından süel müeyyidelere 

baş vurulmaması sartiyle ltal
yanın Libya ve Bingaziye as
ker göndermekten vazgeçmek 
suretinde Londrada bir öner-

Jôld&n 19 eylfıla kadar Eritreye 
gitmek üzere ' ~naldan 22,084 
ltalyan askeri, 10,091 katır, 

8911 ton benzin, 55,978 ton 
harb malzemesi geçmiştir. 
Frances, Conullo ltalyan des
troyeri bugün doğu istikame-

den Ciornnlc Diltalin, gönderi-
len askerin ehemmiyetsiz oldu
ğunu vo Eritreye gitmiş olan 
yerlilerin yerlerini dolduracak
larını, Trablusta durumun tam 
bir sükônet içinde olduğunu 
yazdıktan sonra diyor ki: 

/Ji11gazi'de llalya11 Ordu Karnrgfı/11 

Bununla beraber İtalyan hü
kumeti şüpheli bazı yabancı 
hareketleri göz önünde bulun
durarak her an ve her türlü 
ihtimallere karşı koymağa hazır 
bulunmak azmindedir. 

gede bulunmuş olduğunu ha- tinde kanaldan geçmi~tir. 

lngiltere kabul etmedi 
Paris 20 ( A.A) - Eko Dö 

Londra 20 (A.A) - Röyter 
ajansı Akdenizdeki İngiliz harp 
gemilerinin nerelerde bulundu
ğunu gösteren bır liste yay
maktadır. 

Cebelüttarakta: Hod ve Re
nov dirctnotları ile 4 kruvazör, 
9 torpido muhribi, 3 Mayın 
gemisi. 

lskenderiyede: 29 harb ge
misi bulunmaktadır. Bunların 
arasında Resolution drednotu 
ve bu drednotta Amiral Sir 
Villiam Fisher bulunmaktadır. 
lskenderiyedcki filo, Revenge, 
Valiand drednotfarile Gloroons 

her vermektedir. 
Aylara göre, bu önergenin 

lngiltere tarafından kabul edil
mesine ihtimal yoktur. 

19 gQnde neler 
gönderdiler? 

Portsaid, 20 (A.A) - 1 Ey-

m 
ve Couragcous adındaki üç 
kruvazör, 2 uçak ve bir has-

tane gemisinden terekküb et
mektedir. 

Adende: On harb gemisi 

vardır. Bunların arasında Nor
flok ve Colombo kruvazörleri 
bulunmaktadır. 

Hayfada : 3 kruvazör ve iki 

denizaltı gemisi varc\ır. 
Süveyşe, 18 eylülde bir avizo 

gelmiştir. Ancak Süveyşte kal-

. mıyarak yoluna devam etmiştir. 
Singapurdan bildirildiğine gö

re, Hermes uçak gemisi ile 

ngi terenin Fransaya cevabı 

' · n ilk söylevin
a a açık olaca tır 

Avrnpada bir saldırış karşıs1nda Jngil
teı·f~nin hattıharcketi b ~ili olacaktır 

Loııdra, 20 (A.A) - Bu sa
bah sanıldığının hilafına olarak 
Avrupada bir saldırım karşı
sırıda lngiliz hattı hareketinin 
ne olacağına dair Fransanın 

sorusuna verilecek cevap gele
cek haftanın ortalarına bırakıl
mışhr. Bunda vakıt kazanmak 
bibi bir şey aranılmamalıdır. 
Bu lngilterenin kendi cevabına 
mümkün olduğu kadar sarih 
bir mahiyet vermek nrzasun· 
dan ileri gelmektedir. 

Durumun vehnmeti karşısın
da bir çok nüfuzlu şahsiyetler 
cevabın, B. Hoare tarafından 
Ccnevrcdc verilen soylevden 
daha açık olması arzusunu gös
termektedirl r_ Hükumetin bu 

mütaleayı ne dereceye kadar 
gözeteceği belli değildir. Şurası 

muhakkaktır ki meselenin artık 

bu şekilde ortaya atılmış ol

ması fevknliide mühim telakki 
olunmaktadır. 

İstikraz ve 
imtiyaz işi 

Londra, 20 (A.A) -Chertok 
ile Hnbeş elçisi Mnrtin nrasın
da yapılan görüşmeden sonrn 
Habeş elçiliği şu bıldiriği yay
mıştır: 

istikraz ve imtiyaz me leleri 
iki tarafı memnun adecek şe
kilde düzeltilmiştir. 

Kanada ı,çneri 
Halifax, 20 (A.A) - 10-15 

bin işçiyi temsil eden Kanada 

işçi kongresi, ltalya Habeşis
tana saldırırsa hakkında zecri 
tedbirler tatb kine müzaherete 
karar vermiştir. 

o 
bir av 

a a ındı 
üç torpido muhribi oraya gel· 
mişlerdir. 

Röyterin verdiği bu listede 
Mnltadan bahis yoktur. 

Cebelüttnrık, 20 ( A.A ) -
lngiliz kruvazörü Ekseter lngil
tereden buraya gelmiştir. Li-
man, çelik bir ağ gerilerek 
emniyet altına alınmıştır. 
Mı ıra giden tayyareler 

Atina, 20 ( A.A ) - Mısıra 
gitmekte olan 1 O büyf..k lngiliz 
deniz tayyaresinin hcm:lh al
mak üzere yarın F aler ve Mi· 
rabelloda denize inmeleri için 
müsaade verilmiştir. 

Y u anistanda 
Cunıhuriyetçiler bir bir 
lik cephesi kuruyorlar 

Atina, 21 ( A.A ) - Birçok 
cumhuriyetçi teşekküller top
fonhlar yaparak krallıiın tek
rar kurulmasına karşı müşte
rek bir cephe vücuda getir-
meğe karar vermişlerdir. Bu 
teşekkiiller, kral taraftarlarının 
başvurmaları muhtemel olan 
şiddet usullerinden ürkmemek 
hususundaki azimlerini de bil
dirmişlerdir. 

Uluslar kurumu 
Yıkılmazsa 

Manilla ( Filipin adalan ) 
21 ( A.A ) - Cumur başkanı 
Guezon Filipin adalarının ulus
lar kurumu yıkılmadığı takdir
de bu kuruma girmesine mü
sande edilmesini birJeşik dev
Jctlerdcn istemek tnsnvvurundn 
bulundugunu söylemişi ir. 

Tuna filotillası 
Viyana 20 (A.A) - Avus

turynnm Tuna filotillası bugün 
Viyan. kanalında büyük bir 
~cçit resmi vapmıştır. 
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Maganın son şövlevi 

Roza Vanozzo Papaya: 
- Bu Papas ölmiyecekl Sen 

öleceksin Rodrik.. Çünkü ze
hirli kupa ile şarabı sen içtin ... 

Diye haykırmış ve genç pa
pas da deli gibi kıvançla oda
dan dışarı fırlayıp kaçmış idi. 

Anjelo macerayı anlamak 
bile istemedi. Kendisi zehirli 
kupadan içmemişti ya... Bu 
kafi... Artık genç papas için 
kaçıp kurtulmak lazımdı. Ha
kikaten genç Papasın etekleri 
ıslık çalarak kaçmakta idi. Ka
çarken de kapalı bir kapıya 
çarpb: 

- Eyvah, başım... Şimdi ne 
yapacağım, nerden kaçacağım ?J 

Dedi, Şaşırdı kaldı. Bu es
nada siyah dumanlar etrafı 
aarmışb. 

- Şatoda yangın var! 
Sözlerini mırıldanarak kapıyı 

açmak istedi. Lakin kapı ki
litli idi. Genç Papas geri döndü. 
Papanın dairesinden geçerek 
can hevJile o tarafa koştu. 
Açık bir oda görmekle hemen 
içine atıldı. 

Ayakta duran Lükres du
varda açılmış olan delikten 
müthiş manzarayı gizlice gö
zetliyordu, çok dalgındı. Genç 
papasın geldiğinden ve yangı
dan bile haberdar değildi. 

Genç papas Lükresi dal
gın gorunce derhal deniz 
kenarındaki mağarada mevcut 
Lükresin hazinesi habrına geldi 

- Tam fırsattır! 
Diyerek titremeğe başladı. 

Lükresin arkasına bir hançer 
vurup işini bitirmek istiyordu. 
Entarisinin altındaki hançerine 
el atb tam ilerliyeceği sırada 
Lükres yavaşça geri çekilmişti. 
Alçak karı hem ağır ağır çe
kiliyor. Hem de fal taşı gibi 1 
açmış olduğu gözlerini delik-

1 
ten ayırmıyordu: 

- Ne müthiş şeyi .• Anama, 
babamı zehirletdim, dedi. ı 

Anjelo bu sözleri işitti Lük
resin geri çekilmesile rahip 
Anjelo put ıibi dur~ağa mec
bur oldu. Arbk yangından 

başka bir şey düfiinm\yordu. 
Kendini toplıyarak Lükreıe 
dedi ki: 

- Aman Madam! Şato ya
nıyor, kaçmalı ..• 

Lükres bu söz karşısında 
şaşırdı. Bunaltıcı korkunç man
zaradan uyanarak dedi ki: 

- Şato yanıyor mu? ... Eveti 
işte alevler ... Desen a ... Beatris 
ile kardeşim meşaleli düğün 
yapacaklar!.. 

Lükres kahkahayı salıverdi. 

Hemen dııarıya fırladı. Rahip 
Anjelo da arkasından çıkb .•. 
Kadının daldığı odada ıatonun 
havlu~uııa bakan pençeresi var
dı. Pençereden başını uzattı. 

Raıastanın Primveri kucağına 
alıp kaçtığını gördü. Görünce 
aklı başından gitti. Çıldıracaktı 
~ihayet pençereden: 

- Öldürün!. .. Urun ... Geber
tin •.• 

diye tir tir tepiniyor, yay
garalar koparıyordu. 

Ragastan sevıiliıini ıato ka
pısından dışarı çıkarmaf'a mu
vaffak olduğunu Lükres pen· 
cereden görmüştü. Artık pen
cerede duramadı. Beatris'in 
odasıni\ koştu. 

Od~ya girince Sezar'ın kan
lar içinde yattığını gördü. Kar
deşinin bu durumu, şatonun 

hali fevkalade endişesini mu· 
cib oldu, Dışarı fırlamak iste
mişti. Lakin odanın kapısı bir
denbire kapandı. Anahtar kili
din içinde döndü. Mel'un karı 
ne yapacağını şaşırmıştı. Tam 
bu sırada An· elo'nun sesini 

- Adyo senyora Lükres!.. 
Cehennem alevleri sizin, ma
ğaradaki hazine de benim ola
cak, diye bağırdı .. 

Vahşi bir hayvan gibi bağı
rıp çağırmakta olan Lükres iki 
elile saçlarını yolmağa ve tu
zağa tutulmuş bir dişi kaplan 
gibi odanın içinde hızh hızlı 
dolaşmaya başladı. Yaralı kar
deşi Sezarm üzerine kapandı 
ve dedidi ki: 

- Daha ölmemiş!.. Lakin ne 
fayda ki yangında yanacak!. 

Sonra Lükres bir kahkaha 
kopardı. 

- Gizli delik, kapak ne 
güne duruyor? Oradan kaça
rız! Bütün ümitlerim mahvol
madı ya!.. Dedi. Sezan ayakla
rından tuttu. Odanın bir köşe
sine sürükledi... Sonra elile 
dıvarı yoklamağa başladı. Bir 
yay sesi işidildi. Döşeme tah
tası derhal çoktü. Lükresin 
biraderini sürüklemiş olduğu 

köşe olduğu gibi aşağıya in
meye başladı. Her ikisi de 
meydandan kayboldu. 

Şatoda gizli delikler vardı. 

Lükresiu oturduğu yaylı kapak 
birkaç saniyede şatonun mah
zenlerine indi. Kardeşi Lükresi 
boylu boyunca kumların üzerine 
yabrdı. Kendisi hemen dışarı 
fırladı. İki dakika geçmeden 
otuz kadar muhafızla beraber 
Ragastanı kovalamağa başladı 
ama alçak karı bunda gecik
miş olduğunu anladı. 

Lükres deniz kenarına gd
diği vakıt Ragastan sevgilisi 
kocağında bulunduğu halde 
Istella gemisinin sandalına bin
miş, Sandalda yelkeni açarak 
denize açılmış bir marti gibi 
uçuyordu. 

Lükres bunları böyle görünce 
muhafızları kovdu. Tırnakları 

yanaklarına girercesine yüzü
nü hiddetle elleri içine aldı. 

Kanlı gözleri fırıl fırıl dönmekte 
olduğu halde IsteHa gemisinin 
uzaklaştığını da seyretti. Alçak 
karı ne Beatristen, ne de Ra
gastandan öc alamamıştı. 

Kudurmuş bir köpek gibi 
saldıracak yer arıyordu. Öfke
sinden hüngür hüngür ağlama• 
ğa başladı. Arkasına döndii, 
şatoya baktı, cayır cayır yanı
yordu. 

Bu esnada bir kaya üzerine 

diz çökmüş ve yere kapanmış 
bir adam gördü. Bu rahib An
jelo idi. 

Genç papas Lükresi, hem 
babası, hem de Sezarı yan
mış ve kül olmuş sanıyordu. 

Oturduğu yerde evvelce işaret 
koyduğu yerdi. Yerin altında 

Lükresin hazineleri vardı. Şim
di AnjeJo aevincinden çıldıra
cakh. 

Lükres bu kaya üzerine otu
ran adamı göriince tanıdı. 

Hiddetinden mosmor kesilmiş, 
kendi tırnaklarile kan:ara bu
lanmış şeytan karının suratında 

bir a-ülümse belirdi. Gizlice 
ve yavaş yavaş genç papasa 
doğru yürüdü, Birdenbire ko
lunu kaldırdı. Hançerini çeke

rek iki küreğinin araq budur 
diye indirdi. Genç rahip o da
kika yere serildi. "ay,, demeğe 
bile fırsat bırakmamıştı. Kan 
çanağına dönen gözlerile etra
fa bir canavar gibi bakarken: 

- O gelen gim? 
Diye bir ses kopardı. Lük

res bir insan gölgesinin kaya
lar arasından kaydığını gördü. 
Bunun kim olduğunu anhyama
mıştı. Fakat yangının ışığile 
karşılaşınca derhal tanıdı: 

- Anam!... Anam imiş ... 
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Urla hikimini öldürenler 
Adalet, Bay Ihsan Ziyanın 

Meydana çıkarmak için 
katillerini 

çalışıyor 
Dinlenen şahitler neler anlatıyor-Mahkemeye 9 Ilkteşrinde devam edilecek 

Dıinkii nüshadan mabat 
Kapıyı çaldık. Hakim kapıyı 

açtı. F e"mi sen misin dedi. 
Merdiveni çıktılitan sonra bizi 
çağırdı. 

Biz eve girdiğimizde hakim 
yatak oda~ında karyolada ya
tıyor. Hizmetçisi Kamil odanın 
sol tarafında kanape üstünde 
baygın vaziyette uyuyor gibidi. 

Mese!e nasıl oldu dedik? 
Eşhası teşhis edemedim. 

Yalnız eşkali teşhis edebildim. 
ikisi kısa boylu, birisi uıun 
boylu olduk:arını söyledi. Baş
çavuş Fehmi i e uşak Kamili 
sorguya çektik. 

Kamil tiy<ıtrodan gcf; rken 
ani önümüze 3 kişi dil<ildi. 
Elektrik lambasnıı yüzlerine 
tuttum. Elimde lamba vardı. 

Ve elimi belime attım. Onlar 
korkmadılar ve başıma bir so
pa vurdular. Ben de olduğum 

yere yıkıldım, kaldım. 
Aradan biraz vakit geçmiş, 

hakim Ihsan Ziya bana kalk 
dedi. Adamları tanıyamadım 
dedi. Kamil Türkocağında kah
vecilik etmiştir. lstirdattanberi 
Urla'dadır. Yüzüne fener tut
muştur. Nasıl teşhis edememiş 

bilmem. 
- Hakim Ihsan Ziya Dr. 

Nebil'e ben Fehmi'den şüphe
leniyorum demiş. Bunu sız 

duydunuz mu? 
- Bunu ben duymadım. Dr. 

Nebil dışarı çıkbğı zaman söy
ledi. Doktor Nebil'e beraber 
içeri girmemizi ve bu ifadeyi 
tespit etr:ıemizi söyledim. 
timdi iğne yaptım. Şimdı ol
nıaz dedi hakim mustarıb inli-
yordu. Sonra Binbaşı Muzaffer 
dava vekili Sabri inhisar me-
moru Hilmi orada idiler. 
Kapı açıktı istiyen odaya gi

rip çıkıyordu. Sonra ben oda
ya girdim. Bay Fehmi orada 
idi zanederim. Hakim bey dok
tora böyle bir şey söylemişsi
niz dedim. Hayır dedi. 

- Siz bunu sorduğunuz za
man yanınzda kimse varmıydı? 

- Kapıdan girildiği zaman 
karyola ile karşılaşılıyordu. Ben 
hakime doğru idim. Arkam
da kimse olup olmadığım ha
tırlamıyorum fakat kapı açık 
idi. Girip çıkıyorlardı kimsenin 
İşidip işitmed ğini bilmiyo-
rum. 

Müddeiumumi Şevket bey 
bunun böyle olacağını 3 gün 
evvel anladık bu arkadaşa ih
sas ettik anlatamadık d.!di. 
Biz baı çavuş Fehmi ile Ki· 
mili alarak vak'a mahalline 
gittik ve ayak izini bulduk üze
rine teneke koduk ve ölçüsü
nü aldık. 

- Sana tezkereyi getiren 
amelelerin kim olduğunu bilir
misin? 

- Amelelerin kim olduğu
nu bilmiyorum. Ameleler civar
da imiı hakim seslenmiş ve bu 
tezkereyi kendiJerine vermiı. 

- Bunların ellerinde lamba 
var mıydı? 

- Evet vardı. 
- Ameleler karakola uğ-

ramışlar mı? 
- Onu bilmiyorum. 
- Bu tezkere ne oldu? 
- Ben jandarma kumanda

nına verdim. O da müddei 
umumiye vermiş. 

Evve!ce alman ifadesi okun
du . . 

- Size bir para teklif edil
miş bu mesele nasıJ oldu? 

- Ertesi günü sabahleyin 
· andarma dairesine ittim. 

tantik Bay Celil Zeynelzade
lerin üzerindeyiz dedi. Ben 
evime gittim. Akşam da bir 
ıey yok. Jandarma kumandanı 
Mülazim Bay Zahid bana gel
di. Bu iş ne olacak dedi. 

Biz Fehmi ile bu işi tamik 
etmek istedik ve mahalle muh
tarı vasıtasile o mahalleden 
o gece biç kimsenin misafir
liğe filan gidip gitmediği öğ~ 
rendik ve Fehmi çavuşun söy
lediği Haşimle Hamişi tesbit 
ettik. 

- Ben Zeynel .zadelerden 
alışvenş ederim. Başkalarına 
kefil olurum. Bu suretle tanış
kanlığımız vardır. Tahkikat 
esnasında bir gün Zeynel zade 
beni dükkanına davet etti. 
Hiç rakımızı içmiyorsun dedi. 
Halinde bir fevkaladelik gör
düm. 

Bu kadar alış verişim vardır. 
O zamana kadar bir kahvesini 
içmemişim. 

Peki dedim. dükkanı içinde
ki yazıhanesine oturduk iki 
ıişe rakı içdik, Vazifem var. 
Sıtmama zarardır dedim fazla 
içmedim ve gitmek istedim. 

Biraz daha otur dedi. 
Bu aralık değirmenci oğlu 

Mehmet geldi, daha ne yapa
yım jandarmaya failleri buldum 
dedi. Ve sö.z hakim bay Ihsan 
Ziya itine döküldü. Zeynel 
zade değirmenci Mehmedin 
terbiyesizliğinden bahsetti. 

Biz esnafız. Bizim üstümüz
den bu lekeyi ıen kaldıracak
sın, diyerek elini cebine saldır
dı ve kasasının anahtarını çı· 
karmak istedi. bana 2000 lira 
vermek istiyordu. Ben böyle 
bir şeyi kabul etmiyeceğimi 
söyledim ve almadım. Sizin bu 
suçta alakanız yoksa tahkika~ 
neticesinde kurtulursunuz. Ba
na bu parayı niçin veriyorsunu~? 
dedim. Taharri memurlarına 
verirsin dedi. Ben Urlada ta
harri memuru olmadığını söy
ledim. Hayır burada taharri 
memurJan var dedi.Cürmü meş
hut yapmak lizımdı,fakat yapa
mazdım. Çünkü dükanında baş
ka kimse yoktu;zaten cürmümeş
huda cesaret edemeı.dim. Tah
kikata 2'elen jandarma kuman· 
danı Bay Cemal kaymakamla 
beraber dükkanlanna gelir ve 
çekerlerdi. Bira kasaları boşa
lırdı. Beu bu işi şifahen Müd
deinmumiye ve kaymakama 
haber verdim. Beı gün sonra 
mezunen oradan ayrıldım. 

Bu mesele hakkında 
Kanaatınız nedir ? 

- Tahkikat evrak üzerin
dedir. Kanaahm da odur. 

- Siz hakim Ihsan Ziyanın 
evinde F ebmi ile ne kadar 
kaldınız? 

- Bir çeyrek veya yanm 
saat. 

Avukat Bay Sabri şahitten 
ölü Ihsan Ziya ile aramızda bir 
kavga ve husumet var mıdır ? 
Sorulsun dedi. Soruldu : 

- Hayır yoktur dedi. 
Eski belediye reisi bay 

Adilin 'ehadetl 
" Hadise hakkında birşey 

bildij-im yok. Bir gün avukat 
lbrahim ile kendi yazıhanesin
de otururken avukat Fehmi 
yanımıza geldi. Hakim Ziyanın 
sathi tetkikten sonra hü -
küm verdiği hakkında 
Adliye Vekaletine tikayet 
etmiş, bu görüşüldü. Yanımızda 
bulunan F ettab oğlu Ömer na
m, ndaki eski maznunlara F eh
minin Ihsan Zi a ı öldürece w ini 

dani kanaahm bunlann maıu
miyetl~ridir. 

Bunların arasında vak'adan 
evvel birbirlerile kavgalı ve da
valı adamlar vardır. Bilhassa 
Abdurrahman ile avukat Sabri 
arasında vakalar olmuştur.Bun
la n birl{Ş

0

p böyle bir defaya 
organ olmalarına kanaabmca 
im kin yoktur, dedi. 

Şahid tuhafiyeci 
Bay Necip 

"Ben bir ıey bilmiyorum, ic
ralı bir tapu işimiz vardı, Avu
kat Fehmi vekilimdi. Hakim 
Ihsan Ziyaya beraber gittik. 
B. Fehmiye ne istersen yapa
cağım dedi ve işimizi gördli. 
Tapuyu aldık.,, 

Diğer şahid kahveci · gözlüklü 
Ismail, Kürd Arif, Kadri gel
memişlerdi. 

Şahit Hasib: "Otelci ve em· 
lak sahibi olduğunu söyledi.,, 

vak'a gecesi Fehmi ile kar
deşi yatsı .zamanında kahveye 
geldiler. Tavla oyununu alatur
ka saat beşe kadar oturup 
seyrettiler.,, dedi. 

Şahit Ekrem: 
"Avukat Mahmutla Ali dayı 

tavla oyuıyorlardı. Fehmi ile 
kardeşi seyrediyorlardı. Ben de 
orada idim. O aralıkta polis 
Hayri ile jandarma baş çayuşu 
Fehmi kahveye geldiler ve 
biraz oturup dııarıya çıktılar 
başka bir şey bilmiyorum,,dedi 

- Mesele hakkında kana-
atınız nedir? 

- Kanaatım kahvede idiler 
Şahit avkat Mustafa Şakir 

lstanbulda olduğundan dinle
nemedi. Şahit avkat bay Ka· 
mil dinlendi. 

"Ben Manisa Müddeiumumi
siydim. Bu vak'ada benim res· 
mi müdahalem yoktur. Mem
leket hastanesine bir hastayı 

ziyarete gitmiştim. Ihsan Ziya
nın orada olduğunu öirenerek 
müteessir oldum. Yanına git
tim hadise etrafında konuşduk 

Ôlü Ihsan Ziya cürmü meş
hud hadisatında çok uyanık 
olmak lizımdır. Vak'a mahal
linde bulunan ve yanı başla
rındaki vak'ayı körletmeğe su-
reti haktan görüniir adamlar 
bulunur. Bu gibi cürmü meş
hudlara çok dikkat etmek ve 
uyanık olmak lazımdır., diye 
bir miitaleada bulundu. Ve 
sözlerini dimağı hastalığı do
la yısile anlaşılmaz bir kaç söz
lerle bitirdi. 

- Siz bu mütaleadan ne 
anladınız? 

- Bundan kendi hidisesinin 
tenha bir yangın yerinde ya· 
pıldığına giSre şu ve bu ayak 
takımı yapmışsa ela ual mli
şevvik tahkikatın üzerinde bu
lunan eıhastır. Cürmü meıhud
lara gidildiği zaman bir kala· 
balık bulunur, bir çok fikirler 
söylerler. Birisi blof yapar 
maksadları tahkikatı işkal et
mektir. Kendi şahsi kanaatı da 
muayyen bir şekilde kanaati 
olmadığıdır. 

- Sizin kanaabmz nedir 1 
- Hiç bir kanaatim yoktur. 
- Hastanede görüştüğünüz 

zaman doktor B. Nebil yanı

nızda mıydı? 

- içeride ve dışarıda Urla
dan bir çok kimseler vardı. 
Kimlerdi bilmiyorum. 

- Hadise hakkında bir ka-
dın parmağı sözü geçti mi? 

- Hayır. 

Avukat B. Halit Natığın 
,ah adeti 

senesinde zannederim Adliye 
bakanl•ğının emrile müdd~iu.oır 
mi olarak Urlaya tahkikata 
gittim. Bu suçluların mazoull 
olduklarına bir kanaatım yok" 
tur. Yaptığım tahkikat ban• 
bu kanaatı vermiştir. ~ 

Avukat Fehmiye çok ai1' 
bir suç vardır. Öldürülen bit 
hakimdir. Sen Istanbula gi~ 
yorsun hakim Ihsan Ziya iiJdil' 
temase geliniz. V ekilet aht 
veresenin hak ve menfaatlarıOI 
müdafaa edin onların bakJatl 
korunsun veya meslektaşlarr 
nızdan birisini tevkil etsinld 
diye tavsiyede bulundum. 

Bay Fehmi ailesine uğraJDJ1 
ve avukat bay Mustafa Şakirlt 
Hafidi, lbrahimi vekil tayİO 
etmişler. ? 

- Bir para teklif oluo.oıot 
- T abkikabm bitmek nıere 

idi. Böyle bir vak'a oldu. 8° 
hususta yapılan muamele tah" 
kikat evrakı arasındadır. ~ 

- Şahitlere dayak abld•ır 
şikayet edildi mi? 

- Hatırlıyamıyorum. 
Burada sulh hukuk mahke: 

mesinde zabıt katibi bay f aJıtl 
ile bir gün Ferhad haber g~d: 
deriyor. Ben geleceğim Mu 

1 
deiumumiyc çok esaslı malfıDl~.,. 
vereceğim. Temyiz mahkeınesı 
de raportörlük yapan ve o ı•; 
man Urlada müstantik buluoıa d 
Saiple oturuyorduk. F erbS .. 
geldi. Bay Saibin yanında s61 
liyemiyeceğini söyledi. S!! 
Saipten rica ettim. Dışarır 

e" çıktı. Bu zaman Ferhad bu il> t 
mesele hakkında mallı~ 
vermiyeceğim. Jzmir .M r 
diumumisine cevap verec lı 
ğim dedi. Otomobil tuttd .. 
lzmire geldik O zaman .oıii·di 
deiumumi bay Hidayet 1,

1 
kendisine Urladan bu vs1' 
hakkında size malumat vr;: 
cek bir adam vardır de 1 

• .,i 
Bay Hidayet biraz bekleuıe510 .. söyledi. Bu aralık Ferhad pe lı 
cereden aşağı kendini atat'r 
intihar etti. Hiç birşey öğreP .. 
medik. Kendisinin yanında t•lı 
şıdığı not defterini elde etoı~1 
istedik ailsinden yine . ,J" 
Fahri vaıtasile bu defter• eli" 
n· :ığa muvaffak olduk. Ke~ dİ" 
s:oin defterinde tehdid edildi" 
ğini yazıyordu ve bunu k;edıı itİ" 
s.nin söyliyemiyeceğini bıl 
yordu. tılil 

Avukat bay Fehmi göılO 
01 

Isaıailin muhakkak istİJJIJ;,.. 
ta'.eb etti. Yazılan taliııı• ... 
dan cevab gelmiyenlerio ;:;, 
dine, giSzlüklü lsmail ile . ,, 
gelmiyen şahidlerin celbiObif 
celpnameyi alıp i'elmiyeD ~ 
şahidin bir Jira para -~ 
zasma, tahliyesini taleb deit': 
Sadık'm dosyasının Mü~ ;..,-. 
mumilik makamma ·~11.ef,J 
ve muhakemenin 9 te~iJll Jı•" 
çarşamba gününe talikiDe 
rar verildi. 

•• • 
Cuma d' 

Napoı, onun hay•ll!..t 
MUhlm rol oynalll•~ı,,. 
Cuma günü, Napolyonu? ~ 

yabnda çok rol oynıyan bil 
olmuştur. ~ 

13 Nisan 1779 da .k~ttit• 
Briyendeki süel okula gar; dl 

13 Birinci kanun t 7 804 t• 
birinci konsül seçilmiş, 1 oJ
bir Cuma günü imparator 
muştur. ,el•" 

Napolyonun Sent He~~e 17;t 
sına gönderilmesi 181 de fıl" 
Cuma günü olmuş, 1838 , ,O" 
gilizler mezarını bir c~e~· 
nü Fransa kır alına vernıd• (O" 

Nopolyonun bayatın ,_fi 
madan başka günlerde ,. 
önemli vakalar da olıO~ 
Vaterlo harbı bunlarlll 



e aa Eyıoı ıs3s 

35000 
Diyordu ki : 

k - O zaman "Eskişehir,, de 

b
0nıiser muavini idim, amirim 
e . 

d nı Çağırdı. " Hasan Ve -

1 
ad heyin 3500 lirasını çalmış-

ar h . k d' . d . • emen gıt, en ısın en 
1G2~hat al. Bu işle bizzat uğrş. 

Or ' k eyım seni, parayı ortaya çı-
li ar. .. Emrini verdi. Derhal 
. asan Vedat beyi yazıhane
sınae buldum. Bana anlattığı· 
na göre, o j!Ün kendisini üç 
3.'kadaşı ziyaret etmiş. Hangi
sınden şüpheleneceğini bilmi
iOrdu. Üçünün de adresini is
bediın. Bir saat içinde ikisini 
ıılup, başka meselelerden bahis 

~Çarak kendilerile konuştum. 
.~ıılar hırsız olamazdı. Üçün

cu .. 
d su, Yusuf Ziya isimlisi orta-
E:k~ok~u Zaten bekardı bu, 
ti ı~ehıre muvakkaten gelmiş
d'. hır otelde oturuyordu. Gi
ı:P. Hasan Vedat beye mese-
,Yı anlattım, " Ben bundan 
ruP~eleniyorum ,, dedim. Şöy
e hır düş" d'" " il b' d d' 

111 
k un u, va a ı, e ı, 

t e tepten beri onun için klep
,01lıaniye müptl"la Öerlerdi 
ıtınıa bil /\ mem ... ,, 

ıd· r~k şüphem kalmamış gibi 
r ı. Bu Yusuf Ziyanın sizde 
esnıi v ? d' d "V ar mı. ,, ıye sor um. 

alb.. ~~dı, cevabını verdi, şu 
iiz ~un içinde olacak.,. Ve 
, erı gazetelerle dolu bir ma-
aYI g·· 

zete] ~sterdi. Hakikaten, ıı-a-
h" erın altında kalmış bir al
reu~ Vardı, açıp baktık. Bütün 

sıııı) · ai erı tamamdı, yalnız bir re· 
ai~· Yusuf Ziyanın resmi ek
ba•ı. Bunun üzerine birbirimize 

•<ıştıkl 

li "Masanızın gözünden 3500 
r:Yı. aldıktan sonra albümden 

ııııni çık b' .. da arıp ce ıne atmagı 

.. ~nutınamış olacak!,, dedim. 
Yor evahir buna ihtimal veri
hak·• Fakat bilmem ki hırsız 

1"aten ? d' "'erd· 0 mu ,, ıye cevap 
ban ı. Sonra, talebim üzerine 
izaha eşkali vechiyesi hakkında 

Batta bulundu. 
laııı en tekrar otele ıı-ittim, ne 
llıal~n gelebileceği hakkında 

uınat . t' d bu b b ıs ıyor um. Otelciler, 
renı· a da sarih bir cevab ve· 

ıyorlardı 
h Birde ki erjf İ a ıma geldi: Sakın 
Yarı staııbula savuşmasınl 
harek saat sonra lstabul treni 

li et edecekti. 
· eınen k tıyeti mer eze giderek va-

dinı t anlattım, sivil elbise giy-
B'·ı~ene dar yetişdim. 

•· u un gını h ld vagonları altüst etti-
"'eri( a e; Yusuf Ziyanın bana 
8itıi en_ eşkaline mutabık biri-

/\ goremiyordum 
taba E k' h" . 

llııştı? y 8 ışe ırde mi kal-
llıı İd' d oksa yataklı vagonda 
.... ı e d 
""lYordu? ora an dışarıya çık-
Canım .. k 

uyku . 51 ılınıştı, gözüme 
· gırın · · 1se sah h emıştı. Zaten nerede 
laşıYorda olacaktı. lzmite yak-
11.. uk. işte S b ··ı·· Uıı k a ança go u-
1\orido:;arından geçiyorduk. 
Yanıtı a, açık pençereye da
leıile ış, alaca karanlıkta göz
''Yord ufukları yarmağa calı-

unı 
Birden. 

kesiler k ayaklarımın yerden 
•ettim e kucaklandığımı his
"'eıııet' ay~ı an içinde, muka

kaldırı~ar ~mkan bulamadan, 
fırfatı!d a Sapanca gölüne 
•iit'atiy;m, tren başdöndürücü 
du.... e yoluna devam ediyor-

ı Bert:lc t . . 
"e e versın .. ,.. k 
'y narına dü .. .. go un pe 

aln12 ba !muştum, çok sığdı. 
lıYord cagım fena halde sız-

k 
u, tab"• h 

•ı lam :ıg. ertarafım sır-
a:.-a • kesılmışti. Müşkülatı 

gım111 .. • a 
den k uzerıne basarak göl
.. çı tım Et f 1uye y" .. · ra ıssızdı. Yü-

ıı Uruye S una k d apanca istasyo-
Ça a ar "t k te Yok gı me ten başka 

tu .• 

Lira 
Şimdi herşeyi anlıyordum. 

Hasan ve bay Vedad bana 
Yusuf Ziyanın eşkalini tarif 
ederken " Alman imparatoru 
Vilbelm varı bıyıklı, çok saçlı ... 
Yanağında df'rİn bir bıçak ya
rası var ,, demişti. Göle atıl

mama takaddüm eden feci 
anda başımı çevirib baktı

ğım zaman, evvela derin 
bir bıçak yarası taşıyan yanak, 
sonra matruş bir çehrc;, ve saç
ları ustura ile kesildiği için 
gümüşleşmiş bir kafa görmüş· 
tüm. işte bu adam beni ku· 
caklayıp göle fırlatmıştı ve bu 
adamın Yusuf Ziya olduğuna 

şüphe yoktu, yalnı:ı: tanınma

mak için saçlarını ve bıyıklarını 
kestirmişti ..• 

Sonra, ben onu ( Eskişehir
deki otelinde ararken, ayni 
adamın beni gördüğünü ve 
birdenbire arkasını çevırıp 

uzaklaştığını şimdi hatırlıyor

dum Resmi elbisem ona herşeyi 
anlatmış ve sivilken de beni 
kolaylıkla tanımış olacaktı .. 

- Vay mel'un vayl Amma 
usta hırsızmış! Diyordum. 

Bin müşkülatla Sapanca is· 
tasyonuna gelebilmiştim. Ora
dan Haydarpaşaya bir telgraf 
çektim, eşkalini tarif ederek 
Yusuf Ziyanın tevkif olunma
sını bildirdim. 

O zamanlar lstanbula ve Es· 
kişebire iki günde bir tren işli
yordu. Binaenaleyh burada 
kalmak mecburiyetinde idim. 

- Acaba Haydarpaşada ya
kalandı mı? Diye merak edi
yordum. Heyhat 1 Verdikleri 
cevapta " trenden böyle bir 
adam çıkmadı!,, diyorlardı. He
rif mutlaka başka bir istasyon
da inmiş olacaktı. 

" Eskişehir ,, le de muhabere 
ederek vaziyeti görüşmüştüm. 

Yusuf Ziyaya o kadar hıncım 
vardı ki onu bizzat yakalamek 

ve adamakıllı dövmek istiyor
dum. Ayağım da iyileşmişti ..• 
iki gün sonra ben de lstanbul· 
da idim. .. 

" " 
Koca şehir kazan, hen kepçe 

onu arıyorum, fakat bulmak 
ne mümkün! Artık ümidimi 
kesmiştim . Bir gün tuzla 
içmelerine ğittim . Sonra da 
oradan Kamil bey adasına 

ıı-eçtim. 
Bu küçücük ada ne güzel

dir! Dört yanı deııiz, hemen 
her tarafı ağaçlık .. namütenahi 
temiz bir ufuk, serin, taptaze bir 
hava... Ve hepsinden iyisi_ in 
yok, cin yok ... 
Oturduğum tepeden, sabile 

küçük bir motörün yanaştığını, 
içinden bir erkekle bir kadı
nın çıktığım, biraz ilerideki 
ağaçlığa doğru ilerlediklerini 
gördüm. Bu çiftin tenha bir 
yer aradıkları, istedikleri kö
şeyi buldukları aşikardı. On
ları rahatsız etmek, doğru ola
mazdı. Mamafih içimde bir his
si tecessüs uyanmıştı. Kimdi 
bunlar? 

Görmek, tanımak istiyordum. 
Yavaş yavaş yerimden kalk
tım, gürültü etmekten sakına· 
rak. arkalarından doğru ileri· 
!emeğe başladım... Otuz met
re kadar gerilerinde, sanki 
mahsus kazılmış siperimsi bir 
yer vardı, içine girdim. 

Erkek yere sofra kurmakla 
meşguldu. Çantanın içinden 
şişeler, paketler çıkarıyor, on
ları açıp yerleştiriyordu. Bir 
aralık yüzü benim sipere doğ
ru döndü. Onu tanımıştım, 
Yusuf Ziya i lil 

Şimdi ne yapmalı idim? He
rif çok kuvvetli idi, beni bir 
bebek ııibl nuıl loucakJayıp 

B. Britanyanın sesi 

Eğer bir çarpışma olursa 
Bu 
En 

dünya 
kesin 

tarihinin 
çarpış.ma 

v 

yazacagı 

olacaktır 
• Sosyalist Deyli Herald ga- 1 yup gereken önemi vereceği 
zetesi "Britanyanın sesi,, baş- Britanyanın sesidir. 
lığı altında yazmış olduğu bir İngiltere, bütün gönlünü ve 
başbetkede diyor ki: inanını Uluslar Sosyetesine bağ-

Uluslar sosyetesi asamblesin- lamıştır. O, gerekirse bütün 
de Sir Samuel Hor'un söyle- kuvvetini ve bütün etkisini bu 
miş olduğu sözler, B. Musoli- uğurda kullanarak yer yüzün-
ninin büyük bir önemle karşı- den harb tehlikesini kaldırma-
laşması gereken bir söylev ol- ğa çalışacaktır. 

muştur. Eğer öteki uluslar yükenle-
F akat bunun bundan fazla rini yerine getirmekten çeki-

önemi de vardır. Bu söylev, nirler, bu yüzden Uluslar Sos· 
yalnız ltalyan - Habeş anlaş- yetesi yıkılırsa o zaman bizde 
mazlığı dolayısile değil, bütün kollektif sistemin yürümediğini, 
arsıulusal ilgiler bakımından işlemediğini anlar, dış sıyasa· 
lngiliz siyasasını ortaya kuy- mızı yeniden incelemek, ona 
muştur. gerekirse yeni bir yön vermek 

Biz, ham maddeler meselesinin zorağını duyarız. 
uzun sürmüş barış davasiyle Fakat buna yer yoktur. 
ilgili görülmiiş ve gösterilmiş Bunun tersine olarak lngil-
olmasını büyük bir hoşnudlukla terenin gösterdiği yola başka 
karşılıyoruz. uluslar da bundan bir kaç ay 

Dış bakanımız, dış sıyasamızı önce umulmayan bir şekilde 
şöyle anlatıyor: uyacaklardır; görülen budur. 

"Bu sıyasa, Uluslar Sosyetesi Bunun deneneceği zaman 
andlaşmasının kollektif ola- pek yakındır. 
rak korunması hususunda ayak B. Musolini, Cenevreden 
direr. Hele bu andlaşmanın bir esen havadan bir umkırısına 
vesile olmaksızın çiğnenmesine uğrıyarak bir takım hareket-
kollektif olarak karşı koymağa !ere başvurmazsa, Uluslar sos· 
özen verir.,, yetesi konseyinin vereceği bir 

Bakan, bu prensipin evrensel rapora göre davranacaktır. 
olarak lngillz ulusu ve bükü- Yok, böyle yapmaz da Mus-
meti tarafından sıkı sıkı tutul- solini bu rapora kulak asmı-
duğunu da sözlerinde ayrıca yarak barb açaçak olursa o 
belirtmiştir. zaman bunun karşısında ulus-

bu sözleriyle Sir Samoel Hor far Sosyetesi andlaşmasının 
söylediklerinin yalnız hükümet saldırgan için koyduğu hüküm-
yalnız bükümet partileri adına ler tatbik alanına girecektir. 
değil, bütün bir lngiliz ulusu O zaman Italya, yalnız ken-
adına söylemiş olduğunu da di erginliğini müdafaa eden 
anlatmış oluyor. Habeşistanın değil, kollektif 

O, bunu böyle anlatmak sistem içinde bulunan bütün 
mevkiinde idi. İçerdeki ,ayrışık- bir örgütlü dünyanın mukaveti 
lıklar ne olursa olsun, o, bu işe karşısında kalacaktır • 
elini koyduğu zamandanberi Eğer böyle bir çarpışma 
ulus çoğunluğunun kendi bü- olursa bu, dünya tarihinin ya-
kümetinden ve onun gütmekte zacağı en çetin ve kesin bir 
olduğu siyasadan yana olduğu- çarpışma olacaktır. 
nu bildiriyordu. Bir saldırgana bütün bir dün-

işçi partisi kongresinde tek- yanın elbirliği ile karşı koy-
rar tekrar söylenmiş ve onan- ması dünyanın gelecek barışını 
mış olan bu siyasanın dışında garanti alacak bir başarı sa-
işçi bir bakanının başka türlü yılabilir. --davranmasına imkan yoktu. Bir iddia 

Hadiselerin yürüyüşü bunu Boluvarda yangın yerinde 
' söylemek, bu ödevi yerine ge· Abdullah kızı Hava tanımadı-
tirmek fırsatını bir muhafaza· ğı dört kişi tarafından kendi-
kara nasip kılmıştır. sine taarruz edilmek istenildi-

Bu ses, bütün dünyanın du- ğini zabıtaya şikayet etmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sapanca gölüne atıvermişti!.. Birden beni tanıdı: 
Üstelik motörde de bir başkası - Sen boğulmadın mı? Di-
bulunabilirdi, ona yardıma ko- ye bir nara attı, sonra yıldırım 
şabilirdi ve bu ıssız yerde, beni sür'atile bana hücum etti: 
hatta öldürebilirlerdi... Bir el daha ateş ettim, fa. 

içmelere kadar dönüp adam kat isabet ettirememiştim. Şim-
alarak gdsem.. Aksiya, o za· di bileğime yapışmıştı, elimden 
mana kadar savuşabilirdi bun· tabancayı almağa çalışıyordu. 

lar... Eğer buna muvrffak olursa 
Bira şişelerini görüyordum. hapı yutmuştum. Bütün kuv-

Nasıl olsa bunlar içib sarhoş vetimle silahımı vermemeğe, 
olacaklardı. Ozamana kadar namlunun da istikametini de-

beklemeğe karar verdim. ğiştirmemeğe çalışırken bir 
Güneş tepemde kaynıyordu. patlama daha oldu, Yusuf Ziya 

Onlar biraları içerken ben yere yuvarlandı. 
susuzluktan bunalıyor, terli· Bu esnada arkamızda ayak 

yordum... sesleri işittim, Dalyandaki ba-
Bir aralık iki vücut birleşir lıkçılar koşarak geliyorlardı.. 

gibi oldu, öpüşüyorlardı .. Ar- Bana : 
tık dayanamadım, siperin - Ne yaptın? Neden vur-
içinden: dun? 

- Sapanca gölü! Diye ba- Diyorlardı. Yusuf Yiya: 
ğırdım. Yusuf Ziya, şimşt!k - Katil bu herif.. Tutun 
sür'atile ayağa kalktı. Bu ses- katili ! Diye inliyordu. 
nereden geliyor diye etrafına Ben, vaziyeti balıkçılara an-
bakınıyordu. Kadın şaşırmıştı: !attım, hüviyet varakamı gös-

- Ne oldun? Ne var? Ba- termek de lazımgeldi. 
ğıran kimdi? diye soruyordu. Yusuf Ziyanın yarası ağır 

Ben, siperin içinden çıkma- değildi, herifi motöriyle Pen-
dan, havaya bir el ateş ettim. diğe götürdük, ilk tedavisi 
Sonra onları gözetliyerek: orada yapıldı. 

- Eller yukarı Yusuf Ziya! Yanındaki kadın me2:er ka-
Yoksa kurşunu yersin! dedim. karısı iıniş : 

Şaşırmıştı, hemen ellerini ha- - Demek benim kocam hır-
vaya kaldırdı. Ben de siper- sız ha ! yalan... İftiradır bu 1 
den çıktım, tabanca elimde diye ağlıyordu .... 
üstüne do2:ru ilerlivordum. Mazlum 

· Brükselde Italyanlar 
Arsıulusal sağış 

kongresi 
Habeş imparatori-

17 Ağustosta Brükselde açı
lan arsıulusal sekizinci sağış 
kongresine Tarım bankası adı
na katılan, bankanın sağış ge
nel direktörü Bay Derbil Su
heyb memleketimize dönmüş
tür. 

Rongreye 22 ulusun oruntağı 
gelmiş ve frans:z delegesi Bay 
Dölaport başkanlığa seçilmiştir. 
( Fransa hükümeti dış tecim 
danışmanı ve Fransa ulusal 
sağışmanlar birliği başkanıdır. 

Abdülhamid devrinde de Tür
kiyeye ı;ı-elmiştir. Birçok eser
leri vardır. ) Üç gün süren 
toplantıda önemli kararlar ve
rilmiştir. Önce 12 kişilık bir 
komite ayrılmıştır. Bu komite 
sağış terimlerini saptayacak ve 
Belçikadaki arsıulusal merkeze 
yazacaktır. Merkez de bu te
rimlerei bütün üyelerine bildi
recektir. 

Kongrede dilek olarak şu 

kararlar verilmiştir : 
- Tecim kayıtlarının kanu

ni bir belğe sayılması ; 
- Sağışmanların genel kültür 

düzeylerinin daha yüksek bir 
dereceye çıkarılması için ted
birler alınması ; 

- Sağış öğretmenlerinde ay
nı zamanda eğitim kapasitesi 
aranması ve bunların işten ye
tişmiş kimseler olması ; 

- Bütün tecim kurumları bi
lançolarını mutlaka eksper sa
ğışmanlar sosyetesinden bir 
kimsenin incelemesi usulünün 
kanunlaştırılması ; 

• • • • 
çesının sesını 

Duyurtmadılar 
Bundan birkaç gün önce Ha

beş imparatoriçesi bütün dün
ya kadınlarına radyo ile diyev
de bulunmağa karar vermişti. 

Bu işi bir Amerika radyo sos
yetesi hazırlamış, imparatoriçe
yi Amerikadaki kadınlara da 
dinletmek istemişti. Eakat bir 
tesadüf mü, yoksa araya bile 
bile biri mi karışmış, nedir, 
henüz belli olmıyan bir sebep
ten dolayı imparatoriçenin bir 
sözü bile işitilmemiştir. Alo, 
alo burası Adisaba bal denildiği 
işitilmiş arkası bir parazit yağ
muruna tutulmuştur. 

Yunanistanda 
Na kadar hapis vardır? 

Ulusal Ekonomi bakanlığının 
istatistik servisi 1933 yılı hapis 
evleri hakkında bir istatistik 
göndermiştir. 

Bu istatistiğe göre 1933 se
nesinde Yunanistanda (33,581) 
erkek, 2008 kadın olmak üzere 
35,589 hapis vardı. Bu tutar
dan 28,058 i o yıl girmiş geri 
kalanı diğer yıllardan kalan
lardır. Gene aynı tutardan 
28, 735 i o yıl içinde cezalarını 
bitirmişler ve 22 si kaçmış ve 
64 ü ölmüştür. Aynı yıl zar
fında 547 kürek cezası veril
miştir. 

Yaş itibarile 22 ile 30 ara
sında olanlar en ağır cezalara 
çarpılanlardır. 1933 yılında bu 
yaşta 2948 kişi vardı. 15 ile 18 
arasında olanların tutarı 419 
dur. 60 dan sonra ve 14 e ka
dar olanlar da ancak 167 dir. 

Hapislerin çoğu çoluk çecuk 
sahibi olan erkeklerdir. Bun
ların sayısı 2214 dir. Ölütçü
lerin çoğunluğu da çiftçiler
dedir. 

- Devletlerin ulusal bir bi
lanço çıkarması. ( Bu bilanço 
ulusal varlığı ğöstereceği gibi 
hesab devresi içerisinde yapı

lan kamusal hizmetlerini, ulu
sal varlıkta vücuda gelen de
ğişiklikleri gösterecektir. ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Arsıulusal sağış birliği ilk 

defa 1908 de kurulmuştur. 
Birliğin son yedinci toplantısı 
1931 de Bükreşte yapılmıştı. 

Birlik, devlet ve özel tecim 
kurumları sağışlarında bera
berlik sağlamasına çalışmaK"ı 
gaye edinmiştir. 

Paristen Cezayire 
Fransız uçmanı Mermoz, uça

ğiyle Paris'ten kalkarak bir 
günde Cezayire gidip gelmiştir. 
Gidiş uçuşu 4 saat 5 dakika, 

dönüş de 4 saat 33 dakika 
sürmiqtür. 2940 kilometre tu
tan bir hava yolunu 8 saat 
38 dakikada yapmış olan uç
man ortalama olarak saatte 
324,3 kilo~etre uçmuştur. 

Perşembe mecmuası 
Perşembenin 25 inci sayısı 

renkli olarak çıktı. 
Zengin münderecatının ara

sında Faruk Nafiz Çamlıbelin 
fevkalade bir şiiri, Hikmet 
Feridunun ilgili bir rıportajı, 

Suad Dervişin edebi romanı, 
Ziya Şakirin Maktul kadınlar 
isimli tarihi tefrikası, Ercümend 
Ekremin Habeşistanda bir Türk 
Kemal Öngörenin Üsküdardan 
Anacloluya silah ve cephane
leri ııasıl kaçırdık isimli yaıı· 
!arı, Naci Sadullah ve lbrahim 
Alaettinin ffıkraları, meraklı 
dünya haberleri, mizah ve sine
ma sahifeleri ve bir çok güzel 
resimler vardır. 

Fiatı 7/5 kuruştur. Tavsiye 
ederiz. 

.t~ Emlak· 
dan· 

ve Eytam Bankasın-

' Esas No. 

c. 115 

Yeri No. So. 

Aydın'da Hasanefendi mahal
lesinde istasyon caddesinde 

Ada 
72 

Nev'i 

Parsel 
13 

Depoz:ıtosu 

T. L. 

Dükkan 
200 

Mevkii ve numarası yukarıda yazılı dükkanın peşin para ile 
satışı 24-9-935 ~alı günü saat 10 da ihale edilmek üzere art· 
tırmıya konulmuştur. 

Satın almak istiyenlerin depozitosunu veznemize yatırmaları ve 
arttırmasına girmeleri lazımdır. 3069 (3140) 

Izmiyt- n~ uhasebei 
düriyetinden: 

husu,-. iye mü-

Numarası cinsi 

24 
26 
28 

85-87 

Ev 
" 
" 
Fırın 

mevkii 
Karşıyaka alaybey iktisat sokağı 

" " " " 
" " " " .. " .. " 

Yukarıda yer ve cinsleri gösterilen akar kiraya verilmek üzere 
21-9-935 tarihinden itibaren açık artırmaya çıkarılmıftır, talip 
olanların şeraiti öğrenmek üzere her gün muhasebei hususiye 
müdüriyeine ve pey sürmek istiyenforin de encümenin toplandığı 
her pazartesi ve perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar de
pozito veya bank mektubu ile encümeni vilayete müracaatlar• 
ilan olunur. 3060 (3144) 



Devlet demiryollaw-ına&n; 
Muhammen senelik 40 bedeli 80 lira olan Izmirde Alsancak 1 nci 

kordon Çelikelsokağında 582 numaralı d~po 14-10-935 Pazartesi 
günü saat 16 da açık arttırma suretile lzmirde Basmahane is
tasyonunda 7 nci işletme müfettişlik binasında kiraya verilecektir. 

isteklilerin 600 kuruşluk teminat vermeleri ve kanunun tayin 
ettiği vesikalar ve işe girmeğe kanuni mani bulunmadığına dair 
beyannamelerle aynı günde saat 16 ya kadar basmahane istas
yonunda komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta 8 nci işletme kaleminde bedelsiz da-
ğıtılmaktadır. 22-24-26-28 3077 (3138) 
~~.Mll!ll .................... muıam._ .......... . 

lzmlr beledlyeslnden: 
1 - 420 lira bedeli muham

menli Çayırlı bağçede 85 ada
nın 420 metre murabbaındaki 
14,15 ve 17 sayılı arsaları baş· 
sekreterlıkteki şartname veçhile 
24-9-935 Cuma günü saat on
da açık arttıırma ile ihale edi
lecektir. 

iştirak için 32 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söy
lenen gün ve saata kadar ko
misyona gelinir. 

2 - 600 lira bedeli muham
menli Hasan hoca mahallesi 
Cakmak fırınında eski ıtfaiye 
garajı mahalli olan kireç hanı 

başsekreterlikteki şartnamesi 
veçhile 24-9-935 Cuma günü 
saat 1 O da açık arttırma ile bir 
sene kiraya verilecektir. 

İştirak için 45 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

3 - 200 Jira bedeli muham-

menli Alsancak birinci Kordon 

caddesindeki eski ıtfaiye garajı 

binası başsekreterlikteki şart

namesi veçhile 24-9-935 Cuma 

günü saat 10 da açık arttırına 

ile bir sene kıraya verilecektir. 

!ştirak için 15 liralık muvak

kat teminat makbuzu veya ban· 

ka teminat mektubu ile söyle

nen gün ve saaata kadar ko
misyona gelinir. 
7-12-17-22 2862 (2039) 

§ 1 - Beher metre murab
baı yirmi bir lira doksan altı 

kuruş, tamamı 10835 lira 72 
kuruş bedeli muhammenli ikinci 
Kordonda Cumhuriyet meyda
nının bitişiği köşede beş mu· 

kerrer sayılı adanın on bir ve 
on iki sayılı 493,43 metre mu-

rabbaındaki arsası başsekre
terlikteki şartnamesi veçhile 

kapalı zarf usulile yapılacak 
arttırma ile ihale edilecektir. 

Arttırma 27 Eylfıl 935 Cuma 

günü saat ondadır. 
Bu işin muvakkat tnminatı 

813 liradır. 

Teklif mektubu kapalı bir 
zarf içerisine konup mühürle-

necek, muvakkat teminata ait 

m:ıkbuz veya banka teminat 
mektubu iJe birlikte başka bir 
zarfa konup üzerine hangi işe 

ait olduğu yazılarak mühürlü 
bir vaziyette arttırma yapılma
dan bir saat evveline kadar 
şarbaya verilir. 

2 - 333,75 lira bedeli mu
hammenli Gündoğduda 58 ada
nın 267 metre murabbaındaki 
7 sayılı arsası başsekreterJik
teki şartnameıi veçhile 27 Ey
liil 935 Cuma günü saat 10 da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. 

iştirak için 26 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saata kadar 
lrnınisyona gelinir. 
12-17-20-22 2807 ( 2060) 

Menkul ve gayri menkul 
malların satışı ve kira ihale
s nde mahalli komisyonların 

salahiyetlerini gösterir nizam
namenin meriyete konulduğuna 
dair kararname uraydaki ilan 
tahtasına asılmıştır. 

3070 (3139) 

Başsekreterlikteki keşif ve şart
namesi veçhile 1110/935 salı 
günü saat 10 da kaplı zarf u
suliyle yapılacak eksiltme ile 
alınacaktır. 

İştirak için (413) liralık mu
vakkat teminat mektubu veya 
banka teminat mektubu kapalı 
ve mühürlü teklif mektubuyla 
birltkte ayrıca kapah ve mü
hürlü ve üzerinde hangi işe 
ait olduğu yazılı bir zarfa ko
nulup eksiltme yapılmadan bir 
saat evveline kadar ŞarbayJı

ğa verilir. 
2 - Beher metre murabbaı 

sekiz lira muhammen bedelli 
ikinci kordon 49 adanın 226,75 
metre murabbaındaki 21~ sayı· 
lı arsası Başsekreterlikteki şart 
namesi veçhile 1/10/935 salı 
günü saat 10 da açık artırma 

ile ihale edilecektir. 
İştirak için (137) liralık mu

vaakkat teminat makbuzu ve
ya Banka teminat mektubuyla 
söylenen gün v.e saata kadar 
komisyona gelinir. 

3 - Beher metre murabbaı 
on beş lira muhammen bedelli 
Akdeniz mahallesi 15 inci ada 
nın 205 metre murabbaındaki 
arsası Başsekreterlikteki şart
namesi veçhile 1110/935 salı 
günü saat 10 da açık artırma 

ile ihale edilecektir. 
iştirak için 231 liralık mu

makkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubuyla söy
lenen gün ve saata kadar ko
misyona ielinir. 

4 - Beher metre murabbaı 
25 kuruş muhammen bedelli 
Kahramanlarda 95 adanın 107 /l 
sayılı 99 metre murabbamdaki 
arsası Başsekreterlikteki şart

namesi veçhile 1-10-935 salı 
günü saat 10 da açık artırma 

ile ihale edilecektir. iştirak için 
2 liralık muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. • 

5 - 120 lira muhammen be 

delli Çayırlı bahçe Kahraman

larda 49 uncu adanın 37 sayılı 

arsası üzerine yapılmış piyango 

evi Başsekreterlikteki şartna

mesi veçhile 1-10-935 salı gü-

nü saat 10 da açık artırma ile 
bir sene kiraya verilecektir, 
iştirak icin 10 liralık muvakkat 
teminatla söylenen ~ün ve sa
ata kadar komisyona gelinir. 

2948 (2081) 15,19,24,29 
Halkın sağlığı iJe ilgili ve 

beled ve kanununun belediye 
vazifelerini gösteren ikinci fas-

lının 15 inci maddesinde yazılı 
bilumum müesseselerde çalışan 
işçi, usta, çırak ve" saireden 
sıhhat cüzdanı olmıyanları is
tihdam eden müessese sahip
lerinden beş lira maktu ceza 
alınmasına dair tenbihnameye 
madde ilavesine ve gazete ile 
ilan tari ı:ıinden itibaren bu 
hükmün muteber olmasına be-
lediye encümenince karar ve
rilmiştir. Bilinsin. 3017 (3 l 11) 

lzmir imarat ve inşaatı umu
miye Türk anonim sosyetesine 
aid emlakim belediyeye birik
miş tanzifat ve tenvirat vergi 
borçlarının tahsili için sosye
tenin Mareşal F evzibulvarı üze
rindeki 34 adanın 46 ila 51 
sayıla arsalarının satılmasına 
karar verilmiştir. 

isteklilerin şartnameyi gör
mek ve pey sürmek üzere 
9-10-935 gününe kadar hergün 
Uray muhasbeciliğine gelmeleri 
ilin olunur. _ 
1~23-~ 30ta.J3112) 

Bayanlar 
Türkiyeye ilk defa getirt

mege muvaffak olduğum 
dünyanın en son sistem ve 
en miikemmel makinesile 8 
dakikada 11 aylık ondüleyi 
korkusuz, tehlikesiz ve her 
çeşit saçları hiç sıcaklık duy· 
madan yalnız kadın berberi 

Minik Sıtkı 
yapar. 

Geçeciler caddesi 4 katlı 
yeni binasında . Telefon 3101 

(3132) 
• 'fit'* • iicmml 

Birinci icra memurluğundan: 
Murtazanın Rukiyeden ala

cağından dolayı haciz altına 

alınan Alsancak M~sudiye ma
hallesi Zühre sokağındaki 2 
numaralı bir bap fırının 100 
hissede 10 hissesi heyeti umu-
ıniyesi itibarile 800 lira mu
hammen kıymetle 24-10-935 
tarihine müsadif Perşembe gü
nü saat on birde bir ay müd-
detle satılığa çıkarılacaktır. Bu 
arttırmada satış bedeli muham
men kıymetin yüzde 75 ini bul
duğu takdirde en çok arttıran 
isteklisi üzerine ihale oluna
caktır. Aksi takdirde en çok 
artlıranın taahhüdü baki kal
mak şartile satış 15 gün daha 
uzatılarak ikinci arttırması 7-
11-935 tarihine müsadif Per
şembe günü saat 11 de yapı
lacaktır. Bu arttırmada dahi 
gayri menkul kıymeti rnuham
menesinin yüzde 75 ini bulma
dığı takdirde en çok artıran 
isteklis:ne ihale olun~caktır. 

işbu gayri menkul üurine her 
hangi bir şekilde hak talebin-
de bulunanların tarihi ilandan 
itibaren 20 gün zarfında vesa-
iklerile birlikte dairemize mü
racaat etmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicili!e 
sabit olmıyanlar paraların pay-
laşmasından hariç bırakılır. 

Yüzde 2 buçuk dellaliye müş
teriye aittir. 

Şartname 4-10-935 tarihin
den itibaren herkese açık bu
lundurulacaktır. Arttırmaya iş

tirak etmek istiyenler yüzde 
7 buçuk pey akçesi ile birinci 
icra dairesindeki 35-1493 dos
yaya ve icra münadisine mü
müracaatları ilan olunur. 

lzmir Sicili 
ğundan: 

3065 (3142) 

"Mazhar Yalay Filim ve Te
cim evi,, ticaret unvanile lzmir
de Gazi bulvarında küçük 
Kardiçalı hanında 28 ve 30 
numaralarda filim icar ve isti
ticarı ve htr nevi ticaret işlerile 
uğraşan Mazhar Yalayın tica
ret unvanı ticaret kanunu hü
kümlerine ğöre sicilin 1485 
numarasın kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 
lzmir sicili ticaret resmi mühürü 

imza F. Tenik 
3066 (3141) 

.f/Z...('.TELL/.LZ"/./7..ZYZ7.//.//L"""' 

~ Hususi muallim ~ 

HAS 
KALMiN 
Ağrıları dindirir. Fakat, 

Ne kalbi ne de mideyi yorar. 
Satış deposu : İstanbul, Meydancık, Atabek han No. 30-35 

22 - 26 (3137) 

lzmir Vakıflar Direktörlü-
ğünden; 

Bir yıldan beri üzerinde çalışılmakta olan Ödemiş ilçesinin 

Birgi kamununda tarihsel izerlerden Aydınoğlu Mehmed bey 

camiinin kapı, pencere kanatları ve minber gibi (639) yıllık 

ince ağaç işlerinin onarılması için Uzman aranmaktadır. Bu gibi 

ifleri yapmt~ olanların Evkaf veya Müze Yönetkelerile Güzel 

San'atJar akademisinden almmıt belgeleri iliştirecekleri mektup.: 

larla 'ıO/Bir'.nci teşrin/1935 tarihine kadar lzmir Vakıflar 

Direktörlüğüne baş vurmaları bildirilir. 3151 (3139) 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

• şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

T i ikilik Yeni İzmir eczanesi Tele fon : 2067 

Em aki milliye müdiiriyetinden:, 
Yol bedestanı Servili han dahilinde yukarı katta 55-15 No. 

depo ve yazıhane 125 

Yol bedestanı servilihan içinde 55-12 eski numaralı oda 125 

" " " yukarı katta 55· 1 " " 
" " " dahilinde 55-11 " u 100 
" " u içinde yukarı katta 55-3 No. ., 75 

" " " " .. " 55-2 No. " 200 

Osmaniye kara Osman oğlu hanı 'çinde26-37 No. " 120 

" " " 26-42 numaralı " 50 
" u " 26-36 " " 125 
" " " yukarı katta 26-40 No. " 50 
" " ., " " 26-33 " " 75 

Yol bedestanı küçük hamam sokağında 2eski 2 taj N. dükkan 75 
Hurdavatçılar küçük demir hanı içinde 23-2 No.Jı dükkanın 
nısıf hissesi 7 5 
Görece tepe damlar mevkiinde değirmen 150 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi 

Doktor 

Kemal Sakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Karantina tramvay cad• 
desi N o. 599 Tel. 2545 

rooı<Tôir 

:zekai Tarakçı 
~ iÇ HASTALIKLARI 
N mütahassısı 
~ ikinci Beyler sokağı fürk 
~ müzayede salonu bitişiiinde 
!'\ 
~ . No. 45 

Öğleden sonra 15-18 kadar 
~ hastalarını kabul eder o~ 
1'\ (1250) Telefon 3ovv 
ıı..r&nıfr.fi7.Z77.Z7:K777.T7LZ 

Doktor 

Fahri Işık. 
İzmir Memleket HastaneJ• 

Rentken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEH 

Muayeneleri 
Ve Elel:trik T edeavilerİ 

Yürüyemiyen ve bilha,.a 
RAŞiTiK çocuklara Ultr• "' 
Viole tatbık ve RontkeO 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

fLf/ZZZZZL'7'/Z~fZJX,gY:. 

~ Muaılim Doktor 

~ A~met Hulusi 
~ 
N ALATAŞ 
N iç hastalıkları doktorll 
~ Kemeraltı ~mlı sokak No.zQ 
SO".TLZ71'Jı(7.Z'...,; ;d''.X>..l~./1tl 

Göz Betimi 
MITATOREL 

ikmale kalan ilk ve orta 
mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) ' 
rumuzile Kemeraltında An
kara kraathanesi ittisalindeki 

' ·ı tuvalet salonuna miıracaatJan 

Kahramanlar Akın sokağıDfla 4 numara! ev 100 
Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peşin veya ikinci tertip mü- • 

badil vesikasile ödenmek üzere mülkiyetleri artırma usulile mü· 
zayedeye konulmuştur. 

• 

~ 5-10 Alıcıların 3-10-935 Pazartesi iÜnü saat 15 de milli emlak satış 

•• W/..ZY.Tnx7Z7.ZZJ'Y7"'//K:){;?'L. komisyonuna müracaatları. 3016 (3135) 

ozEL Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden: 
Binası yeniden ve noksansız bir surette yapllmı' olan mekteblmlzln 

Ana ve ilk kısınalarına talebe kaylt ve kabulU eylQIUn ikisinde ba,ıar •• 

Ana kısmı : 4, 5, 6 yaşında~i yavruların yetiştirilmesi için 
uz/JJ.Z7L~JL/zzzz74 en son usullere gore. hazırlanmıştır. 

Ka yit İŞİ • için her gün saat ( 9 DAN 17 ) ye kadar yeni binanın 
1%2:'C&- ~ KESTELLi C:ADDESt üzerindeki kapısından 

' . 
g\rilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 

. 17..:. 26 . (2001 . . . 

... 
Bugüne kadar piyasaya ç 

ki rd'ııı 
karılan traş bıça • 
en eyisi 

KIRMIZI 
• teC" 

bıçağı olduğu herkcsın b•t 
rübesiJe anlaşılmıştır. R: i•" 
ve ferahlıkla . traş oloı• 
ti yenler 

İzmir Kuzu oilu Af1" 
çarıısı 29 numarada d fit 

talyalı Sait ~· 
ıma milracut ets•W 

1 - Beheri on bir kuruş 
(hepsi beş bin beşyüz fua) be
deli mubammenli elli bin adet 
Bandjrma ıraaiLe.ak~t tau 

~~~~~~-....---~---------..-.... ........................ -. ................... .. 



... 

Şekil No. 9388 Şekil r 'o. 9368 

Daımoıı markah bu fenerler 

300 ve 5 metroluktur 
Ikı" 1 pi lileri üç yüz üç pilliJeri beş yüz metre mesafeyi 

ziyasile aydınlatır. Ayarlıdır, polis ve 
•• Bekçiler için daha çok lüzumludur 
••ıı11ıı111111111ııııı•ıııııııııııııı•aııııııııııeııııııııııı•ııııııaııııııııııı 

DEPOSU : lzmirde Sutuhan civarında 28/9 
"Anadolu urdavat mağazaSJ,, 

Ödemişli Hüsevin Hüsnü ticarethanesidir 

ları o i zarı Dikk tine 
~n son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

~eticesi lüzurc gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
d a~ık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
~tHın çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
f l. arı, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
u~ doğrulbnak iç.in korsal.ar ve kendi ihtiraımız olan 
~uteharrik el ve ayakiar. talebelerin çalışma esnasında fır-
i a?an küre~ kemik~erinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
Ç.n korsa.1.:.r. 
llE TuRKıYENı.~ yrGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
v RAGBET ve ıTıi\1AT KAZANAN SuN'1 AZA AMıL 
e Mu TEHASS!SI 

Bey tarafından yapılır 
Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
dar. 
ADRES: İzmir K:;1ymakam Midhat bey 

Herkesin dişleri böyle 

beyaz değildir ? 

Çünkü : 

Sirkecide 
ı ....... .....__..&.3o6'_ ..... _.._ 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese l:endisini .sevdiren bay Omer LUl-
diır .. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües

sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istnnbnlda her ilti otelde konakhyacaklar kendi 
ev:erindeki rahah bu•acaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Her nevı izahat ve kro~iler için aşağıdaki 

IZMIR ACENT ASINA Müracaat Ediniz. 
G· •• GiRAS 

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

Saç arı döülenler 
• omo1en anZllk 

\ , 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

şart ta : saçlann köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 
olma Ağzı yalnız sabahları değil, her yemekten sonıa, mümkün gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko-

,,,, zsa akşa b h · K k k · · f : ••········ m, sa a mutlaka temizlemektir. moıen anzu saç es sın maru eczanelerle ıtriyat magv azalarında 
' Bu .. ••••••••• .. gunde ·tib•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· bulunur. 
\,, n ı ar~ ~şleri~ri bu ~illara riayd S --=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3 •••• d k . l .. 1 • ......_._ 

·······•••••• e ere temız eyınız. : iz • .................................................................... Na ia m:· hen ' · s · ğinden: 

d
•• .tr n uhasebeİ bUSU İy mÜ- Nafıa dairesinin bir yıllık ihtiyaca olan 1200 teneke benzin 

r • alınacağından 20 gfın müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

B ıye ınde : istekliler artırma ve ~ksiltme ve ihale yasasına göre hazırlıya-
edeli sabık mevkii cmsı numarası cakları teminatları ile birli'cte isteklilerin 10 birinci Teşrin 935 
L~ p 
30 

erşembe günü saat 11 de ilbaylık encümenine gelmeleri bildi-
35 Bornova akkaş sokağı Ev 19 rilir. 3020 (3133) 

'( " " u .. 24 • a:;:o:::::;;:::l.Zl:::c:::ı~~==::::ı::z::::::::~=;:!rıiö[:::z:::o::IGiiiiiii&:m:&::liil!:~~i9Ei'J!!~~Ea 

.:ı.ya u~arı~a yer ve cinsleri gösterilen akar bir yıl müddetle ki-
30-9_93~rılec~~tir. ihale müddeti 20-9-935 tarihinden itibaren 
öğre tarıhıne kadar olup 10 gündür. istekli olanların şeraiti 

üriüğü den; 

nrnek üzere her ·· M H M .. d .. · t• ·· k · t" Yenı . gun . . u urıye ıne ve pey surme ıs ı-

ad erın de ihale günü olan 30-9-935 Pazartesi günü 9 dan 12ye 
ar dep "t . - -tac ozı o veya bank muktubu ile encümeni vılayete mu-
aatJıırı ilan olunur. 3079 (3143) 

3764 Lira 89 kuruş keşif bedelJi bulunan Karaburun - Gül
bahçe yolu arasındaki köprü ve menfezlerin onarılma işi 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin artırma ve 
eksiltme ve ihale yasasına göre hazırlıyacakları teminatları ile 
birlikte üç birinci teşrin 935 perşembe günü saat 11 de ilbay• 
lık daimi encümenine gelmeleri bildirilir. 3019 ( 3134) 

a ıltmaz 

ÖLDÜRÜR/ 

Sinekleri ÖLDÜRÜNÜZ 
Bir takım (haşarat öldürücD mayi) fer 
hatta en hafif ve toslrstzlert bile 51. 
neklerl yero düşUrürler ve onları öl· 

~.-.1 dürecek yerde sadece bayıltırlar. 
--~ Onlarda blrazsonratekrar cantanaralt 

uçuşmağa başlarlar. Huzur ve emnl• 
yetiniz için mUnhasıren ve muslrren 
FL.IT lsteylnfz. FLfT, hakikaten ve 
ebediyen 61dürUr. Leke yapmaz. taze 
ve lattf kokuludur. Siyah kuşaklı ve' 
asker resfmll sarı tenekelere dikkat 
ediniz. Flntltır tenzilatlı. 

lzmir ve civarı iç"n umumi deposu : Kardiçalı han numara 71 • 75 
TELEFON: 2802 

ok tor 

Birinci sınıf emrazı cerrahiye ve 
ame iyatı cerrahiye mütehassısı 
ADRES: 

Çivicihamam civarında Müftü sokak 
~-~~ 

ef erdar ığ n • 
lssisinin vergi borcundan ötürü tehsili emval yasasına göre 

haczedilmiş Reşadiye mahallesinde Şaban zade sokağında n 

56-58 sayılı ev tarihi ilanaan itibaren yirmi bir gün müddetle 

sablığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterlık tah
silat kalemine gelmeleri. 

2973 

• • 

17-22-27-2 (2093) 

-
Takım N evi Muhammen 

Bedeli 
Lr. K. 

Yüzde 7 buçuk 
iğreti teminatı 

Lr. K. 
45-50 takım Yerli lacivert harici elbise 22 00 
45-50 çift " Vidala siyah iskarpin S SO 
45-50 adet Mektep kasketi 5 50 

23 Takım iş tulumu "Yerli keten,, S 00 

82 50 
20 62 

9 37 
8 62 

121 11 
Okulamız talebeleri için yukarıda yazılı elbise, ayakkabı ve 

kasket 18/9/935 gününden itibaren on beş gün müddetle açık 
eksiltmiye konulmuştur. isteklilerin yüzde yedi buçuk iğreti 
teminatını bmir malsandığına teslim ile eksitlme günü olan 
3/10/935 Perşembe günü saat on beşte mektep alım komisyo
nunda hazır bulunmaları. 

Bu i~lere jJgili şartnameleri görmek istiyenlerin hergün 
öğleden sonra okula Oirektörlüği"ne baş vurmalan. 

18-22-27-2 2101 (2982) 

lzmir Vilayeti Baytar 
ğünden: 

üdrrlü-

Bu yıl birinci Teşrinin 5 ve 6 ına günlerinde T epeköyünde 
Ebli hayvan sergisi açıla~aktır. Kayıt işine Eylülün onbeşinden 
itibaren Vilayet Baytar Direktörlüğünde ve Tepeköyde aygu 
deposu Baytarlığmda başlamıştır. 

Kayıt isleri 4 birinci teşrin akşamına kadar sürecektir. Hay
Tan sahiplerinin bir an evvel hayvanlarını kayıt ettirmeleri ilan 
olunur. 19 - 22 3004 (3113) 

Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Türk Limitet Şirketi 

ŞehitJeı· Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit .katlı pamuk iplikler, boyanır, kastcr
katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FİA TLARIMIZI iSTEYİNİZ 



Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYA~! 
UL YSSES vapuru elyevm }i

n.anımızda olup 14 eylülde An
vers, Rotterdam, Amsterdam 

Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

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

HERCULES vapuru 7 teş
rini evvelde gelip 12 teşriniev-
velde Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 

için yük alacakhr. 
HERMES vapuru 21 teşrini 

evvelde gelip 26 teşrinievvelde 
Anvers, Rotterdam, Amster

dam ve Hamburg limanları için 
yük alacakhr. 

HERCULES vapuru 20 ey-
16lde gelip yükünü tahlıyeden 
sonra Burgas, Varna ve Kös
tence limanlarına hareket ede
cektir. 

flERMES vapuru 4 teşrini
evvelde gelip yükünü tahliye
den sonra Burgas, Varna ve 
Köstence limanlarına hareket 
edecektir. 

GANYMEDES vapuru 19 
teşrinievvelde gelip yükünü tab· 
Jiyeden sonra Burgas, Varna 
ve Köstence limanlanna 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 Iskandinavya li
manlarına hareket edecektir. 

VASLAND motörü 15 teş-
rinievvelde gelip yükünü tah
liyeden sonra Rotterdam,Ham-

burg, Dantzig, Gdynia, lskan
dinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

NORDLAND motörü 2 teş
rinisanide beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rot· 

terdam, Hamburg, Copenbage 
Dantzig, Gdynia, Oslo ve ls
kandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

SERVİCE MARfTıM ROUMAİN 
ALBA JUL YA vapuru 30 

eylülde gelip 1 teşrinievvelde 

Pire, Malta, Napoli, Cenova 
Marsilya ve Barselona için 
yük alacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 27 teşri
nievvelde gelip 28 teşriniev-

velde Pire, N apoli, Cenova, 
Marsilya ve Barselona için 
yük alacaktır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
kumpanyası 

LEW ANT motörü 15 teşri
nievvelde Anvers ve Gdynia 
limanları için yük alacaktır. 

alandaki hareket tarihlerinde 
ki değişıkliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda T abmil ve tabliye biaası 
arkasında Fratelli Sperco acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Muzalf er Eroğul 
Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başl,yarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

irn<lar memleket hastanesinde 

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

Zee & Co. 
Deutcbe Levante Vnie 

ITAURI vapuru halen Jima
nımızda olup Anvers Direkt, 
Rotterdam, Hambur~ ve Bre
men için yük almaktadır. 

WINFRIED vapuru 1 birinci 

teşrinde bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg 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, 
Rotterdcım ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

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

OSLO 
SARDINIA motörü 27 ey

lülde bekleniyor. Havre, Dippe 
ve Norveç limanlanna yük 
alacaktır. 

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

Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 20 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di
rekt için yük alacaktır. 

ESPAGNE vapuru 1 l birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers 
l'>irekt için yük alacaktır. 

T Export S/S corporation 
Neuyork 

Şimali Amerikaya doğru se
ferler. 

EXARCH vapuru halen li
manımızdadır. 

EXILONA vapuru 30 eylülde 
bekleniyor. 

ABOUKIR vapuru 29 ey
lülde gelip 30 eylülde Birleşik 
Amerika için aldığı malları ls
kenderiyede EXETER transat
lantik vapuruna aktarma etmek 
üzere lskenderiyeye gidecektir. 
Johnston Warren Lines Ltd. 

Liverpul 
JESSMORE vapuru 30 ey

lülde bekleniyor. Liverpul ve 
Anversten yük çıkarıp Burgas 
Varna, Köstence, Braila ve 
Galatz için yük alacaktır. 

Service Direct Danubie:ı 
Tuna hattı 

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

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

A VUSTURAL YA Ve YENi 
Zelandaya seferler 

1 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRİNCİ 

KORDON TEL. 24 43 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

1 Tüy ~!?n~~~!~!Ü 
acenteliğinden 

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. 

ROuMELlAN vapuru 19 
eylülde Liveı pool ve Svansea-

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

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

EGYPSIAN vapuru 27 ey
lülde Londra HulJ ve Anvers
ten srelip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda 6 teşriniev
vel~ kadar Londra ve Hüll için 
yük alacaktır. 

The General Steam Vavi
gntion co. Ltd. 

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

GALlLEA vapuru Hamburg 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunmuştur. 

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

Ekspres postası 

Sakarya 
F evkaladt: lüks vapuru 

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

lstanbuldan her Per
şembe günü lzmir için sa
at tam t& da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma iÜnü 
tam saat 18 da lzmire \'arır. 

Fazla Tafsilat için : Bi- ı 
rinci Kordonda 92 numara· 
da fzmir acenteliğine müra:.: 
caat. T clefon 3658 

~~....... -. -.~~ 
C7..Z"/7./Z"L'///./J /:XZZXL'/L/:LZJGm 

~ DOKTOR 

! Ziya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi 

~ KULAK, BOGAZ 
BURUN ŞEFİ 

ikinci beyler sokağı ~ 
~ Beyler hamamı karşısında 
N No. 41 
N Saat 3,5 dan saat 6 ya kadarN 

TELEFON 3686 
24-26 (924) 

CZ:XZ7..T/7.Z777.Z'/Z/J7///.x/AIZJ 

eserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik v~. istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamırat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait. l~v.azımatı ~e~~r~k. edilere~ 
teşrif edeçek olan sayın müşterımızın her turlu ıstırahatlerı 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza ümidin 
haricinde kolaylıklar gesterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikah öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müş-
terilerimize açıktır. . 

Aşlama sularımız meccanendır. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

ECZACIBASI 

Süleyman -~. 

Ferit 
Kolon_ya 

Esans 

Ve müstahzeratı 

Merkez 

depomuz 

S. Ferit 
Şifa eczanesidir 

Hidiviye kumpanyasının A
BOUKIR vapuru 29 eylülde 
bekleniyor. Peninsular & Ori
ent Line kumpanyasının BEN
DICO vapururuna Port-Saitte 
aktarma edilmek üzere Avus
turalyamn bütün limanlarına 
mal alacaktır. 

• a:"'l<T!':?32:~~ 

lsa"k. n, yemek ve y;tak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler ınohilvelerile siis]eyiniz ••• 

ABOUKIR vapuru aynı za
manda Port-Sait aktarması ola
rak Hindistan, Aksaya şark ve 
şarki Afrikanın bütün limanla
rına mal alacah:tır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2o07 - 2008 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyle 
Sokak 

Nu. 102 
TI. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar • 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.S Tel.1426 

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

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve şöhretini mu· 

hafaza eden KUVVET ilacıdır. 

Kina Lütfi 
KUVVET ve İŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanlann can kurtaramdır. 

Niçin tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇUnkl : Lezzeti hoştur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızarır, sıhhat 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 

içtibaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : İçenler memnun olur ve arkadaı· 
larına tavsiye ederler. 

Amatör Fotoğraf 
ÇABUK 

ucuz 
TEMİZ 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • 
~UBI~ 

VAPURDUMANI 
•• •• 

GC>ZLU~. 
~...e'.&Z27~~ 

Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 
ve ucuz bir _g~zlük almak isterseniz BAŞTURAK 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
· ne uğrayınız 

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

Fenni göz~iik için 
lzmirde riyazi bir düstur Tardır 

Göz) Ük = Hilal eczr.ncı~ı~r Kemal Aktaf 

GözlükcülüiUn tamam çeıidi büti"n cinıleri her yerden çolı 
ve pek ucuz ..• 

Toptan ve perakende~ 

lzmir hbalit Gümrüğü Müdiit
lüğünden: 

Tespit No. Kilo Cinsi 
146 3678 Köhne otomobil demir parçalta~ 

Yukarıda yazılı eşya ecnebi memlekete götürülmek ,_,t 
satılacağından istekli olanların 23-9-935 pazartesi giİJIB 
14 de Gümrükte Satış Komisyonuna başvurmalan. 

15-23 2903 


