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ao llktefrln Pazar 

Genel Nüfus Sayıpıı 
Sayımın bütün yurdda bir günde 

başarılması ıoysal birlik ve çalışmanın 
en güzel bir belgesi olacaktır. 

Bu büyük günde devletin buyrukla
rına hepimiz uymalıyız .. 

Baş~·e.kalet 
İstatistik Umum Müdürlüğü_ 

Gum1m1"iyetin Ve Cumhuri!Jet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Ga~etedir Yeni Asır matbaasında basılmışhr. 
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l\:~--=~r_amıdır Napoliden Habeşe Bu~ün Ulusevinde bir 

yor 

atG lnnı çocukları, bugün Dü·n de on b. ske .. d ·ıd· 
\ııir:~~. 11~~6"'";~0~.i k·~ı;,rt•- ın . a r on en 1 Törenle kUtlulanacak 
llleı ıe · . 1~ra ur ıye tu en-
Lk1 Dg.n ıklerin, ölmez var
)l} ~tın kaynağı önündedir. Üç 
te1rıo~ce bugün dil devriminin 
ran e atılmıştı. Yurdu kurta
•ını' ~lusumuzun siyasal yapı
tur laglanı temeller üzerinde 

an hü .. k 
fı•kı yu şef, bize, ümit 

y ran y · b. ( 1 .) löst . enı ır evren a em 
"arJı~rıyordu. Orada sosyal 
sakı.il.:nızın benzersiz hazneleri 
illa~ ulunuyordu. Oraya di
dikR'llllızı, oraya kalbimizi ver
ktıı~~ ?n binlerce yıllık ulusal 

Uruııı·· .. 
Yold uzun kaynağma bu 

an varacağımızı anladık. 

26 E ı~ ı ilk d'J Y u 1932 de toplanan 
lllel'ı ~ kurultaymm amacı, te-

oz T·· k dil y ur Çe olan ulusal bir 
ktııt~~.at~:ktı. Böylece dilimiz 
de a unıuzun eksiksiz bir ifa-

racı I k deni . 0 aca , çağdaş me-
t Yetın ·· .. .. v d v llÜtün . . onumuze yıg ıgı 

karşd ıh.byaçları kolaylıkla 
(lllük ayabılecek bir tükelliğe 

tı:nnı l' A. ~ e ıye~e) erişecekti. 
da ç~tur1'ün direktifleri altın
den b~§~alar başladı. O gün
dan şü g~ne ç~k yol aldığımız
hütü p e edılemez. Henüz 
hüsb;t~orluklar yenilmemiş, yol 
kad un temizlenmemiştir. Bu 

ketj:~n geniş bir devrim hare-
Çok Yıli olgunlaşması için 
"ardır ~r çahşmaya ihtiyaç 
olmak' .. ntellektüel sınıf başta 
devrjl'h· uzere bütün ulusun dil 
1 •<!ıne 1 b o rna can a aşla sarılmıı 

sı, k 1 v 

tatlı u aga yumuşak, 
İrt· gelen öz T·· k - 1 • ~ ı b' ur çe soz erın h ır se . 1 
~ U işi de v~ıy e benimsenmesi 
g1ın121n d Y.uzde yüz başaraca-
1 el ı·d· ar ayt . 1 1 ır. Medeniğ ulus-
• esı ar d yamak . asm a şerefle ya-
b ısteyen b" 1 . . Und ır u us ıçın 

an başka yol da yoktur. 

l!ir k 
"curıun ez şunu düşündim:Türk, 
'11edeni en eski ve en büyük 
t Yetini "Ya k Yaratmışhr. Or-
iııka onulan tarihsel belgelerle 
lll' r edilıııe 1Ştir ki .. z surette gösteril-
bütün k .. ı~~hmiz yeryüzündeki 
ot u tur d"ll · · k llıuşt 1• erının aynağı 
datan~r İ Heµsı dilimizden fay
•öyıe111.'ş ardır. Bunu yalnız biz 
filotoı" 1bY.or~z. Tanınmış birçok 
t ı ılgın] . ah k erı aynı kanaatı or-
\'e ge o~nıuşlardır. Bu kadar eski 
a nış bir k"" ıt·· Yrdar k u ur varlığından 
dillerina b nasıl olup ta yabancı 
8una fa askısı altına girmişiz. 

§rnaınak elden gelmez. 

Son .. 
atalıın. Yuz yıllık tarihimize ıöz 
d' · Orad b 1fİn ti . ~ u şuursu2;; gi-
\>e F Plerını bulab'l' . A ars . ı arız. rap 
lük dıllerine olan düşkün-
t 1 Salgınhk d . 1 llıışt erecesıne çıka-
sadete~ti Daha sonraları dilimizi 
l"etter rmek için birçok gay
bun1 Yapıldı. Fakat büt" 

ar c t il un 
tirı d"}' . n e ektüel ~eçinenle
i\ ı ı ıle h lk d .. rasınd k" a Ilı arasındaki 
llladı. Kiiit·~ç~.ru~Iarı doldura
tuk. D.. ursuz bır ulus olmuş
diğitn· unya uluslarma dil ver-
kalın~ halde kendi dilimiz 
da~ ıştı. Bundan daha k'T' 

Yürek t . o u, 
1rmalayıcı bır du-

·~!"" ikinci sahifede -••1. •ıısı:u. 

lngiliz kabinesinde imparatorluğun menfaatlerini 
Koruyacak tedbirler genişletildi 

Uluslar konseyi toplanıyor 
r 

23 mart Jtrkası Doğu Afrikasına çılwnltyor 

lstanbul 25 (Ö.D) - Roma- rikasına hareket etmişlerdir. gazeteleri Uluslar konseyinin 
dan gelen son haberlere göre Sevkıyatm arttmlmış bulun- bir haftayay~ kadar mesaisini 
ltalya Habeşistana asker sev- ması Cenevrede endişeli akis- t{ltil etmesi muhtemel olduğu-
kiyabnı arttırmıştır. Bugün de ler yapmışhr. ~':1· daimi bir komitenin Habeş 

• ışıle meşgul olacağını yazıyor· 
Napoliden vapurlara yüklenen Uluslar konseyı mesai- lar. Uzlaşma ümidleri yeniden 
10 bin asker ve önemli mik- sini tatil _mi edecek? suya düşmüş gibidir. 
tarda harp levazımı doğu Af- lstanbul 25 (Ö.D) - Paris - Sonu ürüncii sahifede -

Dünkü acıklı Tören 
Alçakça bir cinayete kurban 
Giden zavallı Haydarı gömdük 

lzmirin kültür aylesi 
Dünkü sayımizda feci ölü

münü büyük elemle yazdıp-ımız 
lzmir San'at Okulu öğretmen
lerinden bay Haydar'm cena
zesi talebesinin ve lzmir mü
nevverlerinin gözyaşları ara
smda törenle kaldırıldı. 

Başda lıbay Fazlı Güleç ol
mak üzere C. H. P. ve halkevi 
mümessilleri ve hükumet er
kam, şehrimimizdeki bütün 
okula direktörleri, öğrt!tmen

leri, asker, jandarma, polis, 
belediye müfrezeleri merhum 
Haydar'ın arkadaşla i'e talPbe
leri ve daha birçok zevat tö
rene iştirak etmişlerdi. 

Önde askeri muzikamn 

matem içindedir 

ilbay söyleııitıi vetirkrn 
iiiiıiiiiıiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii dığı matem marşı ile hastane

den hareket edildi. cenazeyi 
çelenkler takip ediyordu. G. 
H. P. si, Halkevi, lzmir vilayeti 
Sanatlar mektebi oğretmenleri, 
Sanatlar mektebi talebeleri, 
muallimler birliği, lzmir kız 
lisesi adma olmak üz~re altı 

büyük çelengi talebeleri hüzün
le taşımakta idiler. Bunları as
keri ve resmi büyükler, Vila
yet erkim: devrim ve kültür 
cephesinin sadık bekçileri olan 
ve öğretme.o zavallı Haydann 
arkadaşları geliyordu. Dini 
tören Kemeralb camiinde ya
pıldıktan sonra otomobillerle 
Kokhcaya vanldı. 

- Sonu 4 Onrıi sayfada -

İzmir Ulusevi 
26 eylül birinci Türk kurul

tayımn toplandığı tarihsel gün
dür. Türk için 26 eylül dil bay
ramı olarak kabul edilmiştir. 
Dil işi bütün ulusun ortak bir 
iti olduğu için 26 eylül dil 
bayramı bug~n lzmir Halkevin
de de büyük törenle kutlula
nacaktır. Törene saat on ye
dide başlanacaktır. 

Halkevi tarafından bir proğ· 
ram hazırlanmıştır.Ankara Hal
kevi dil, tarih ve edebiyat ko· 
mitesi tarafından hazırlana• 
proğrama göre radyo ile veri
lecek söylevlerle Halkevinde 
yapılacak toplantı sarasında 
dinlenecektir. Törene bütün 
yurddaşlar çağrılıdırlar, 

Yeni Habeş ordusu 

Hepsi 27 5 bin erdir 
Negüsün muntazam 

Bundan fazla 
kuvvetleri 

değildir 

Habeş imparatiiıunun kızı şerefıne verilen bir ziyafet .. Yamndaki Alman clçisidil'ıl 
Addls-Abeba, 24 EylUI yemeğe çağırmıştır. Hiç bir 
Negüs Addis-Abebada top- ıöylev verilmemiştir. 

1 

lanmış bulunan 80 yabancı Altm takımlar, çiçekler " 
gazete aytarile sinema aktüa- seçme taraplarla dolu ol• 
line operatörlerini dün akşam - Sonu ürü11cii sahifede -
············:····::.::.:·································..:.:.:..::········:··:··········-1 
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Sulh perisi Con amca haydi kapa şu yolu ... 
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Tabip yalnız v.ücudu bil
mekle iktıfa edebilir. 
Fakat terb:yeci hem vü-

cudu, hemde ruhu 
bilmelidir. 

Terbivednin vazifesi çok biiyiikıür. 
Nası/ki lıllkUmetlui milletler yapaısa. 
milletleride terbiyecUu yapar. 

Mimar, eüntkkl arsaya göre inşa 
edeceği evitı şekline olduğu kadar 
i11şa malzemesine de dikkat ve ihti
mam gösterir. Tobiyed ise e;ı büyük 
mimardır. Çflnki i11sa11a maddi ve 
manevi şeklini veren odur. O !lalde 
teıbiyed, şe'ılifl güzetlijini temin için. 
viicııde, inşa malzemesini isabetle se
çebilmek içinde rulıa aşına olmalıdır. 

Bıı ikisiJıdeıı birinde vuku bula
cak noksa11, eserin heyeti umumive.smi 
/cilaya sevkedebilir. 

Terbiyecüer, yanl muallimler bir 
nulletin istikbalini hazırlarlar. Bu 
kadar hayati bir vazifeyi ellerine al
nuş olanlarrn matlup kemot derecesini 
haiz bulunma/an lazımdır. 

Terbiyeci, yalnız takdir ve süayişe 
değü, her tlJrlll nf ahada layıktu:, 
Maişet derdini dl1şllnen terbiyeciden, 
vazifesini ehliyetle g6mıesi beklenemez. 

Mazlum 

Dil bayramı 
Kültür bayramıdır . -.. 

- Başlara/ı 1 nci say/ada -

rum olamazdı. Atatürk bu acı
na parmağını koydu. Karan
lıkları yardı. Bize yolumuzu 
gösterdi. Şimdi ulusal kültürü
müzün ifade aracı olan dile 
doğru gidiyoruz. Dilimiz eski 
şekliJe, kültür dillerindeki bir 
çok fikirleri anlatmaya yet
meyen bir dildi. Yabancı dil 
bilenlerimiz Fransızca Almanca 
veya lngilizceden yaptıkları çe
virmelerde bu zorluğu, hatta 
imkansızlığı şiddetle duymakta 
idiler. Dil devrimi olmasaydı 

daha çok yıllar bu çoraklıkta 
bukıvranacak, tarihsel varh
ğ1mızdan uzak kalacakhk. Kül
türel hayatımızı gelişim yoluna 
sokamıyacaktık. Halbuki bir 
ulusun en büyük ergisi ( maz· 
hariyeti ) kültürel varlığına 
dayanır. Herşeyi yaratan odur. 
Bir Alman bilgininin dediği 

gibi " hiç bir ulus kültür bel
gelerinden fazla yaşamaz. ,, 
Baıka şekilde diyebiliriz ki 
kültür belgeleri 6lümsüzdürler. 
Uluslar ancak kültür belgele
rile sonrasız ( ebedi ) bir ha
yat sırnna ererler. 

Bu kadar canlı hakikatlar 
karşısında dil devriminin önem
Jiğini kavramıyacak vatandaş 
bulunamaz. Her Türk bugünkü 
dil bayramım coşkun bir se
vinçle kutlularken özdilimizin 
temiz kaynaklanna ablmaktan 
derin bir zevk duyacaktır. 

$•-vk.e-t; EU1gt:n 

lzmir muhteliti 
Ve kamp 

Teşrinievvel sonlarında şeh
rimizi ziyaret edecek olan Rus 
futbokularile iki maç yapacak 
olan lzmir muhtelitinin kamp 
işile uğraşmak için federasyon 
umumi katibi Kemal Halim ile 
takımı hazırlıyacak elan Gala
tasaray antrenörü dün gelen 
Ege vapurile şehrimize gelmiş
lerdir. , .............. ~ 
Parasız konser 

Saygı değer müşterileri
miz seans saatlarını bekler-
ken iyi bir vakıt geçirmek 
ve güzel şarkılarla radyo 
havadisleri dinlemek için 
idaremiz bliyük fedakarlık
lar yaparak istirahat salo
nuna bir (Telefunken) mar
ka son sistem radyo gra
mofon vazettiğini mlijdeler. 

Elhamra f da resi 
1-2 

ŞEDiR HA -ERLER 
İnhisarlar G. Direktörü 

inhisarlar T eşkilitını 
Teftişe Başlamıştır ... 

inhisarlar genel direktörü 
bay Mitat denizyolları işletme 
idaresinin Ege vapurile İstan-

1 
kalarak inhisarlara ait muhtelif 
işleri tetkik edecektir. 

buldan şehrimize gelmiş ve Iz
mirdeki inhisarlar teşkilatını 

teftişe başlamıştır. 

Vapurdan çıkınca inhisarlar 
başdirektörlüğüne giden bay 

Mitat orada bir müddet meş
gul olmuş ve as başd rektör 

bay Hüsnüden işler hakkında 
malümat almışbr. 

Bay Mithat öğleden sonra 
ilbay f azli Güleçi ziyaret et
miştir. lzmirde bir hafta kadar 

Genel direktör bugün Çamaltı 
tuz:asına giderek tetkikat ya
pacak ve lzmire dönüşünde Al
sancaktaki ~arap fabrikası ile 
sigara fabı ikasını gezecektir. 

* • • 
inhisarlar idaresinin bu yıl 

tütün alıp a'mıyacağım sornn 
l!luharririmize genel direktör : 

- Evet tütün mubayaası için 
icap eden hazırlıı:larımız he
men bitmiş gibidir. Bu yılda 

idaremiz önemli miktnrda tütün 
alacaktır, demiştir. 

ilk yağmur 1 lzmirde 
Seller yolları !Bir şar:~''fabrikası 

Tıkadı Yapılması muhtemel 
inhisarlar idaresinin Tekir

dağındaki şarap fabrikasının 
istihsalatı ihtiyaca kafi gelme
diği takdirde inhisarlar idaresi 
bağ mıntakalannın münasib 
göreceği birinde bu fabrika 
ayarında bir şarap fabrikası 

daha yapacaktır. 

Dün öğleden sonra şehirde 
ve civarda mevsimin ilk yağ-
muru yağmıştır. 

Akşama doğru şiddetini ar
bran yağmurdan şehrin muh
telif yerlerinde seller gelmiş 
ve Karantina üzerindeki ma
hallattan yağmurun getirdiği 

molozlar tramvay yollarını tı
kadığı için tramvaylar kısa bir 
müddet için işliyememişlerdir. 

Gümrük önü ve Bahribabada 
seller fazla olduğundan gelip 
geçmekte zorluk çekilmiştir. 

Yakaköy 
Bornovaya bağlanacakmı? 

Kemalpaşa ilçesine bağlı Ya
kaköyünün Bornova kamununa 
bağlanması için köy abalisin
den seçim hakkını taşıyanların 
imzalarile verilen dilek üzerine 
yapılan tetkikat neticesinde 
köyün Bornovaya Kemalpaşa
dan daha yakın olduğu ve alım 
sahmlannın Bornova ile yapıl
makta olduğu ve köylünün 
idari ve adli işleri Bornavada 
daha kolaylıkla görüleceği an
laşılmışdır. Bu sebeble köyün 
Bornova, Kemalpaşa ve lzmire 
olan mesafelerinin coğrafi du
rumu yapılmağa başlanmıştır. 

••••••• 1 .., 

Yangın başlangıcı 
Dün sabaha karşı saat iki 

kırkta Birinci Kordonda Pater
sonun 88 sayılı üzüm mağaza
sının üst katında üzüm kurut
mağa mahsus kazanları kızdır
mağa mahsus ocağın çok ya
kılmasından pencerenin tahta 
çerçivesi tutuşarak yangın çık
mış ise de yetişilerek söndü
rülmüştür. 

Yangına sebebiyet vt!rmek 
suçundan makinist Fuadla An
don haklarında tahkikata baş
lanmıştır. 

Bu fabrikanın nerede olaca
ğı. henüz taayyün et~iş değil
dir Izmirde yapılması kuvvetle 
muhtemeldir. 

Yalnız şimdilik muhtelif mın
takalarda tecrübe mahiyetinde 
olarak şarap imal ettirilm k
tedir. 

J.Jııını•ı 

Kaçal< şarap 
Bornovada f brah:min evinde 

inhisar memurları tarafından 
yapılan arama neticesinde 400 
kilo kaçak şarap ile 400 gram 
kaçak yaprak tütün müsade. e 
edilmiştir. 

ı-~ 

nh·sa 
Hurda alacak mı? 

Hususi surette haber aldığı
mıza göre İnhisarlar idaresinin 
bu yıl hurda incir mübayaa 
etmesi meşküklür. 
Yalnız hususiteşekküller tara

fından Aydm ve Nazilli hava-
lisinde hurda mübayaasına de
vam edilmektedir. Fiatler dört 
kuruş otuz paraya kadar yük
selm ş bulunmaktadır. 

Mübayaa edilen hurdalar en 
çok logiltereye ihraç olunmak
tadır. Bu seneki hurda incir 
miktarı 26 - 28 bin çuval rad
desinde idi. 

Terfi edenler 
Karataş maliye tahsil şubesi 

tahsil as başmemuru bay Ab-
dullabın bareme göre bir dere
ce t~rfii ile maaşının 30 liraya 
iblağı muvafık görülmüştür. 

Tel. E E TeJ. .E H 1. 
a&73 ~ L AMRA • E 2573 . . 
MİLLi KÜTÜPHANE SİNEMASI 

ViY ANA BüLBüLü 
Mümessili : Son ·~.evirdiği çok güzel filimlerle beyaz per

denin hakiki bülb5lü ünvanını kazanan 

MARTA EGERT 
Mevsimin ilk büyük filmi 

Ayrıca PARAMUNT dünya havadisleri 
Seans saatleri hergün 15, 17, 19, 21.15 de 
Cumartesi 13.15 talebe matinesi, pazar 13 de başlar. 
Geceleri sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay 

vardır. 

Gaziemir' de bir kaza 

Tren yoldan geçen bir 
kamyonu parçaladı 

···-·-·· 
Üç kişi ağır yaralıdır 

Dün sabah saat 8,30 da iz
mirden Ay~ına hareket eden 

Aydın treni Gaziemir istasyo
nunda bir kazaya sebeb ol
muştur. Nakliye kamyonu yol

d <tn !!eçcrken tren kamyona 
çarpmış ve içindeki yolculardan 

üç kişi ağır surette yaralan
mıştır. Kamyon parçalaamıştır. 

Yaralananlar Ödemişli Meh· 

med oğlu Musa, Vahid oğlu 
Ibrahim ve Mehmeddir Musa
nın yarası başında ve kolunda, 
lbrahimin arkasındadır. Meh
medin belinden aşağısı kesil-
miştir. Derhal hastaneye kal
dırılan yarahlarm vaziyetleri 
çok tehlikelidir. Kazadan sonra 
Devlet Demıryolları idaresi 
şefleri ve adliye tahkikata 
vazı'yed etmişlerdir. 

ltouri Cinayeti 

atil 
hapse 

Alman beş yıl 
mahkiiırt oldu 

--~-------------~---------Limanda Alman bandıralı 
ltouri vapurunda ateşçi Kord 

F okeyi şişe parçası ile yara
layarak öldüren Halenin şeh
rimiz ağırceza hak yerinde 

duruşması bitmiş ve beş yıl 
ağır hapsine karar verilmiştir. 

Katil hakkında öldürmek mak

sadı olmadan yaralamak sure
tile ölüme sebebiyet vermek 

hususundan Türk ceza kanu
nunun 452 inci maddesi tatbik 

olunmuştur. Cezasını İzmir ceza 
evinde geçirecektir. Duruşmayı 
dün Alman Ceneral konsolosu 

ile lzmirdeki Almanlardan ba
zıları da takip etmişler ve Türk 

adliyesinin bu kadar seri mu
hakeme yapmasını takdirle 
karşılamışlardır. ····-

ydı lıla andaca biraz 
aygı ıstiyorlar 

Aydında yazılıyor: 
Size esefle kaydedil

mcğe değer . bir fotoğ
raf gönderiyorum. Aydın 

urayında abidelere karşı 
ne kadar saygıs:zca dav-

ranıldığını göstermcğe ı 
yeter. 

Cumhuriyet alanında
ki andaç etrafına yıkıl
ınağa amade telli direk-

ler gerilmiştir. Bu direk
ler abidenin canlandır
mak istediği kutsal 
hatıralara karşı adeta 
sırıtıyor. 

Aydın urayından çok 
yalvanrım. Cumhuriyet 
alanının temizliğine dik
kat edilsin ve bu an
dacı saran çirkin direk
ler kaldırılsın, 

A. R. 

ilk okullar· 
ao Eylülde açdacak 
Kültür bakanlığının ilbaylığa 

gönderdiği bir emirde bu yıl 
ilk okulların geçen yıllardan 
15 gün sonra açılması bildiril
miştir. Bu emre göre her se
ne 15 Eylülde açılan ilk mek
tepler 30 Eylülde açılacaktır. 

• ••••••••••• 

Manej yeri 
Eski Fransız Alyans mektebi 

yanında ve Şehir gazinosunun 
arka cibetlerinde bulunan mü
sait bir sahada abş ve atlı 
spor talimleri için bir Manej 
yeri hazırlanmağa başlanmıştır. 

, 

Bay Kenan 
An karaya gidiyor 

Finans bakanlığı varidat ge

nel direktörlüğüne atanmış oJan 

defterdar bay Kenan yarın Af

yon ekspresile Ankaraya gide-

cek ve .yeni vazifesine başlı

yacaktır. 

Bay Kenan dün bütün finans 

şubelerini dolaşarak memurlara 

veda etmiş ve ilbay Fazlı Gü

leçle şarbay doktor Behçet 

Uzu' da ziyaret ve veda et-, 
NAZARIDİKKATE 

34 beygir kuvvetinde bir buhar makinesi ve Babkok sis
teminde ( 81 ) borulu bir buhar kazanı ile saa tta ( 35 ) tona 
kadar su basar buhar tulumbaları, transmisyon'lar, vatak ve 
teferrüatları muhtelif kuturlarda kasnakları sablıktır. Bu te
sisat gayet az kullanılmış yeni denilebilecek bir vaziyettetir. 

Taliplerin Peştemalcılar başında Saffet sokak numara 5 
silindirhanede Bay Reşada müracaatlan. Telefon : 3986 

20-21-22 - 24-26-28 (3117) 

,-------~ 1 KOŞEMDEN 
Kuvvet kudret babsJ 

Elektrik kuvvetini voltle, adi· 
· bef perle, makinanın kudretin• .• 

gir kuvvetile ölçerler. Ya ~e 
sanın kuvveti, kudreti ne ~iç 
ölçüliir diye bana sorsalar, . 
şaşmadan tereddüt etmedeP• 

- Parası ile derim. 
Yollarda; ayakları dik, ad~1oı: 1 bk 1 .. ~uıe 

arı, a ış arı sert, gogs , 
rid~, kollarını saJlaya sal~Y. 
giden nice baba yiğitler go~~ 
yoruz. Cebini yoklarsaoı~, bit 
halde ona bu metanetı, 

· de• kuvvet şurubundan, iğoesıP 
0 

daha mükemmel surette "e~~ 
pU"'' 

para dolgunluğu bul~rsll b" 
Ağlamağı pek az bılell . 
bahtiyarlar gülerken; seil~ 
[yazılarını çok sevdiğim # 
edibin teşbihi gibi) merın ,eti 
yuvarlanan hamam tasının 8it 
kadar geniş,dalgalı,kıvrakbr~ 
siyle görüşürlerken tok 9 t•• 
konuşurlar. Minnet tekibllı ~, 
basbus bilmezler, sırtları ~t 
karınlan toktur, ve ne tuh• 
ki acınacak kullarına. ~cıın:r,; 
Allah bunlann talilerını pa tgi· 
yaratmıştır. Her işleri ra~ 
der, rast2'elir, ceplerinde. ,o· 
dolu iken Tayyare P1r J 
gosunun en büyük ikraın11 
bunlara düşer. ~ 

Hastalık bilmezler, baş• U-" 
diş sızısı bilmezler, ko liOI 
budları sağlamdır. Gelei' 
öbürlerine : Bilmem sayıP'tetl 
dökmeğe hacet var mı? Z~r 
iler, tutar yanları kalınaıP_,,rı 
ki; bacakları, bükük, aclı~ 
korkak, bakışları sönük, g~, 
içeride, kollar gövdeye Y'f 4. 

d J<Or 
mış, yolun kenann an, Jef· 
sinden korka korka geçet bile 
Gülmeği bırak, ağlamasın• 
şaşırmışlardır. ~ 

Hastalıktan, baş ağrısıo 
diş sızısından : 

- Allah ömürler versio~ 
- Alfalı aşkına, reca ed )ıt,ıı 
lerden, el uğuştllrın• 

kurlu]amazlar. ~ 
Birisile konuşurken se tb' 

kuyu dibinden geliyorınuŞ 1,,, 
donuktur, vızıldarlar, durıJ~ıır· 
ne yalvarmaları kabul olıJ edi' 
ne ağlamalarına merhaın~t i~,e 
lir. işleri tepesi üstü gıtt 
gider. .• 

Hani elektriği, makineY
1
• ~r 

- Şu kadar volt, şu le• 
beygir kuvvetine malik.. d•: 

Diye ölçerler, insanları 
Ş .,ar· - u kadar parası -( 

- Şu kadar borcu vatı 
teliksiz. . Ç3'' 

Diye ölçerler, biçerler· bil' 
kü mübarek öyle tu~af 1cet1' 
şeydir ki hangi kulda 15d IJİf 
dini bildirir ve insanlar • .,j• 

tre , · 
barometre, bir termoıne ~~ 
bi cebinin havasını, ıne" y~· 
her hallerinde gösterirler: oJd'' 
lerinden, sözlerinden bel~· 

Allah bizi de paralı 
dan eyliye.. "ctll 

10 -·-
Uzmam ,ti' 

Üzüm tlplerl U%erl 
Çah,ıyor ,Jı"' 

1 .. tar . 
• Ekonomi bakan ıgı ~ 

d . d . ifl ~ı· an ıslan arızaşyon . ,.. 

k.k. . . h . 'ze ıtır tel ı ı ıçın şe rımı ·r 
·ı-iştı ' • man uzman gönden .... ~ _.il 
. e ~ .... Uzman incelemelerın r .,.. 

mış bulunmakta olup bt·ti1"' 
maradaki üzümün yü~~~ " 
rıle ufağını ve büyllg' . ,-f 
her numaradaki renkJer~11ıet' 

k tır ' tamaktadır. Saptanaca l cl~tl 
ulusal bir marka vurll a - . 

Hırsızltk lddUı• .• ~' 
7 ·.,cı ~-Kahramanlarda 8 1 I pr 

da Mehmed oğlu bakk;,~ 
seyin açık kalan oda 4 
dan girilerek konsolda~~ 
caketi cebinden de 15 , 
çalındığım iddia ebDİ~ 



Yumruklarını Sıkabilir 
Rir Amerika Gazetesi Amerikanın da 
Cezri T e birlere Yar ımını istiyor 

''Sulhu Yalnız Böyle Kurtarabiliriz.,, Diyor 
Nevyork 20 eylOI ğunu söyledi. Zecri tedbirler iki taraf hakkında da tatbikini 

( Nati ( N~ti~n >.. de tesirsiz kala~i_li~. Fak~t bu icap ettirmektedir. Fakat 
A. . on ) gazetesı BırleşıK barba karşı bırıcık manıadır. İtalya bizzat silah ve mühim-
lia~erıka cumhuriyetleri ltalya, Hiç.bir memlelcet tecimsel mat ihtiyacım bizzat yaptığına 
hi eş ayrışı karşısında ,. baş- ve finansal tazyiklere karşı göre Ambargo zayıf memleketi 

!. ~~n~a şu satırlar~ ya~~y?,r: sarsılmaz bir durum mu.hafaza sarsmaktan baş a bir netice 
kıkat şudur kı buyuk edemez. Nerede kaldı kı Mus· vermiyecel:tir. 

lıarp b M usso/üıi ve yoldaş/atı 
~I kaşlayınca ondan uzak solinin fakirleşmiş ulusu buna 

illa ü "d· llnla mı ı pek azdır. Sal- biç te dayanamaz. Büyük ser-
Virü rl karşısında olduğlf gibi mayeleri olmıyan, endüstrisi 
l>itt~ erle Çarpışmak lazımdır. geri bulunan, yiyecek ihtiyaç-
•iste ~n kanununun Ambargo !arından bir çoğunu dışardan 
ilıd~lllıyle en vahim bir mesele getirten bu memleket yabancı 
dır. A ettiği yer de burası• bir yardıma dayanmau;a altı 
tt kncak zecri tedbirler sı- haftadan fazla harp yapamaz. 
liab 

8~ ıya tatbik edilirse Uluslar sosyetesi cezri tedbir-
. tfıst 

tibi bi anın cebren istilası lerden başka Fransa ve lngil-
ÇİJebi}" r teşebbüsün önüne ge- tereyi Süveyş kanalını kapa-
lı"de ır. Uluslar sosyetesi bey- mağa davet etseydi Mussolini-
lanaratere. rnoral nüfuzunu kul- nin planı kesin bir bozguna 
Çafıştı. E bır. u~laşma teminine uğrıyacakta. 
ltl)lş 

1 
skı dıplomasi de özel Amerlkaya gelince 

d, '1tl r:ne. ar ve tavizatlar yolun· Bitarafhk hakkındaki yeni 
liahc U\'affak olmadı. Mussolini kanunun uluslar sosyetesinin 
İtınu fc k saldırmağa hazır oldu- saldırgana karşı tedbirlerine 
'-ten~lnıe :ndisini bu saldmştan l yardım etmekten bizi ahkoy-
'-teını k ge kalkııacak olan duğu zannedilebilir. Bu kanun 

Amerika Cu-ur ba«jkanı 

"'aldırrrana lcrçalc olnnık gön
derilen eşya üzerina ambargo 
koymağa veya boy!:otaj il5.
mııa sat"hi} c tar de~i dir. Ne 
de bugünkü lıanunlara rröre 
Amerikalı vntandar.1 ıırı Ita'}aya 
krediler açmal.tan mcrnedc
mez. Fakat, bu, hükfm cfm;zin 
cezri tedb"rlcre İ"tirak etmeyi 
istemesi halinde c''erin"n br- Jlı 
olduğunu da göstermez. Su 
halde iki tarafa kar~ı tatbilı:i 
kabil olan silah "mbnrgosu 
Italyaya gidecek b5tün ynpık
lara ve iirünlerc teşmil cdiJe
bilir. Öteyandan Itafyayn fi
nansal krediler verilmesini ya
sak etmek için de borçlarını 
ödememiş olan memleketlere 
istikrazları yasak eden John
son kanununu kuvvetlendirmek 
yeter. 

ussolini umruk 
Sıkabilir 

Mussolini yumruklariyla Bü
yük Britanyayı tehdit edebilir. 
Fakat Birleşik Amerika cum
huriyetlerinin de iştirakile bü· 
tün devletler müşterek bir ha
rekette bulunacak olurlarsa 
o zaman Mussolini zevahiri kur
tarmak için bir uzlaşma yolu 
aramaktan başka çare bulamı
yacaktır. Batı medeniyetinden 
ayakta kalanları mahvetmek 
tehlikesin\ taşıyan bir harbın 
önüne geçmek için biricik ga
rantimiz bundan ibarettir. ~Uere meydan okudu- silahlara konulan ambargonun 

~-------=:--=-"."'----================================ 

iki hayali deve 
Garhistan ordii°ları şark· sta 

Ordularile karşılaştılar 
Gcc~ndover, 20 Eyi Ol 

~t't 1'ıad Yarısı, Garbifon ordu
dıkdikJ ~n Zenginliklerine göz 
)a baı erlı bitaraf bölgeyi ishll-
~ ır anır b ar,11 Ş ve unun farkına k ark· lltşıliklı h .. ıstan orduları da 
'1okt,Y• ucum projelerini son 
'1" &eti · k Utı\'erd· B rır en, ordugah t ı. ..t•• hu. Ara u un ordugahlar uç-
tkJen·ıYa. Üçüncü bir diitman 

bıı 1 r:nıyen b" a karı ır düşman: fır-
ı" ·ı· Şnııştı. e gı ı:ı k 

d ~ tanınma u?1anda heyetinin 

d'gı Br ş sıaıalarının toplan-
a ansbu .d 
tı "ık rı e, ankaz altın-

~e . "' an g il 
d 

sıvri enera er küçük 
e Uçlu çad l . 

Ça tutmak . . ır annı yerın-
d' "Pıştı lar· •çın kahramanca 

1"ekıe . : koloneller bayrak 
ıı~ tını . 
l &taştıı Yerınde tutmağa 
llak ar; uyk l d d ~ eınıer fır u nrın an fırlıyan 
l Ugu . 

1
• hnanın etrafa uçur-

11arı:, gız ı b 1 l 1 
ııı .. t tabitıeri e gek er ed erkanı 

" Ular. ar asın an lco-

ş ikı u ta afakı rn him karar 
S tılık "ka· beraber başkomu-
ilb l 1 lll°' l . 

t 1 ah kah ul ıırn karar verdi: 
ı iltt va hsı iyi kötü -

t\> rtıulf k ona 
ta ~lcc ak : ta verilecek ve 
a~~· bild· ş·ırn· saat sekiı:de ola-
~·td ırı ınış l h ~ en ° an arp ilanı 
. Cctktır soBnra saat ikide yapı-

tia· · u k ~ 1 ~ah ararlarm birin-
u ba:yl ınetsizce tatbik edildi. 

~<!tinde ~·~.kılağı ve neşesi 
!'~ca ) egıJdi. Fakat Fran-
A la 

0 
arak dedikleri gibi 

tuerr ı guerre comme a l 
•ld c.,, (H a 
ti.. ırt1rnaı!) İr~ta. böyle şeye 
~ ler kıncı kararı yc

ırınelc İçinse generallar 

kendileri işe karışmağa mec
bur oldular. Gece ortasında 
çadırları mçuran fırtına bütün 
muvasala vasıtalarını da kes
mişti. Bazı kıt'ata hareket em
rini yüksek sübaylar getirmeğe 
mecbur oldular. Hareket de bir 
mesele idi: Malzeme getirmış 
olan nakliye arabaları daha 
boşaltılmamıştı ve asker taşı

mağa hazız dt:ğildi. Ôyleki bir 
çok yerde piyadeler eski usul
de, ayakla yola çıkb. Bununla 
beraber askerlik maneviyatı 
mükemmel benziyor. 

iki hayan devlet 
Bu trajikomik teferruat, şu 

manevraların on yıldan beri 
lngilterede yapılan en mühim 
süel manevra olduğunu unut
turmamalıdır. 50,000 askerin 
2irdiği manevralar 100 kiJo
metre uzunluğunda ve 60 kilo
metre genişliğinde bir alanda 
oluyor. Manevranın mevzuu tu
haf olduğu kadar moderndir. 
Ortada iki devlet var. Garbis-
tan ve Şarrkistan, bunların ara
sında on sene evvel imza edi
len bir muahede ne birini, ne 
ötekini memnun edememiştir. 
Hudutları arasında bitaraf bir 
bölge kurulmuştur. Bu bölgede 
her iki tarafın göz diktiği 
önemli maden 7.enginlikleri var
dır. Bölge ehalisi ise ideal bir 
halktır.Anlaşmazlığa hiç Hgilen
miyor!Bu c :.ı mbüşün hiçbir eksi
ği yoktur:Tam yakında,Avrupa
da "alcsi tesir,, korkusile kati
yen, hiç bir veeile ile ietilA 

edilmiyecek arsıulusal bir bölge 
vardır. Sakınılacak serbest 
şehirlere de tesadüf ediliyor. 
Nihayet, göz dikilen bölgede, 
kimsenin aldırmadığı tamamile 
salahiyetsız bir bitaraf ko-
mısyon. 

MotörlU kd'alar 
Bu siyasal - ekonomsnl par

lak faraziyeler hakikatta lngi
liz kumandanlığı için çifte bir 
tecrübenin vesilesidir ! Ilk ön· 
ce, birkaç yıldan beri çekine 
çekine Ingiliz ordusuna sokul
muş olan motör]ü ve makinalı 
vas.taların ilk tesirlerini gör
mek, sonrar kumanda heyetine 
çok değişik olan bu yeni kıta
ların idaresine alışmak ve hava 
ordus\le irtibatı temin etmek 
fırsatını vermek. 

Şimdilik kıtalar birbirini arı
yorlar ve gösterilen sevkulceyş 
noktalarına çok hızla yetiştik

lerini bildirmek kayda değer 
bir tek köprü, çalılık yok ki, 
arasından gülümseyen bir as
ker başı çıkan dallarJa süslü 
tankları olmasın. Başkomutan

lığın gizli talimatında " lakayd 
olduğu " işaret edilen halk 
ise, hakikatta çok eğleniyor 
gibidir. 

Başkasının mah 
Şu satırları yazdığım daki

kada ŞarkistanlılarJa Garbis
tanlıların karıılaıtıklerı Test 
deresi etrafında muharebe 
ortalığı kmp geçiyor. Ortalığı 
kırıp geçiyor mu dedim? Par-
don! Sübayların başkasının 
mahna saygı göstermeleri için 

Italyanların umutla ı 
Yıldırım hıziyle Aduaya akar k 
. Görüşme kapısı açacaklar ış 

lng:lterenin ciddiğ tedbirleri Roma) ı düşündür=iyor 
Her ihtimale karşı süel hazırlıklar daha hararetlidir 
>J.~· 

Roma, 22 Eyltll 
ltalyanın beşler komitesi ra

porunu reddetmesine rağmen, 

ileride tekrar müzakereye gi
rişilmesi ihtimal haricinde gö
rülmeyor. Bura çevrenlerinin 
durumunda 24 saattan beri 
hissedilebilecek bir değişiklik 
göze çarpmaktadır. 

Son sistem bir lta/ı'a11 zulılıswm taret/eri 

olmadığım söylemiş olan B. 
Lavalın yardımile, yarın bu bir 
hakikat olabilir. 

Gerçi yakında Habeşistan 

hudutlarında muhasamata baş
lanacağından hiç kimse şüp
he etmiyor. Fakat, hudud
dan 150 kilometre içeride 
olan Aduaya kadar yıldı

rım sür'atile, belki de hiç 
ateş açJlmaksızm yapılacak bir 
ileri hareketinden sonra zaruri 
olarak yeniden müzakereleri 
açmak yoluna girilip girilmiye
ccği soruşturulmaktadır. . 

Filhakika Italyan ordusu 
yeni mevkileri iizerinde mal
zemesini toplamak ve son dere
ce daha güç ikinci bir ileri 
sıçrayışı için hareket üsleri 
hazırlamak üzere uzun müddet 
duraklamağa mecbur kalacktir. 
o dakikada 1896 bozgununun 
hatırasını silmekten ibaret olan 
ilk amacına varmış olan B. 
MussQlini belki daha bir az 

uysal davranacak devletlerle 
ğörüşmeğe girişmek için ken
dini daha iyi bir durumda 
gürecektir. 

lta!yan komoyunun bir kısmı, 
siyasal çevrenlerde hile, bugün 

bu düşüncelere kapılmaktadır. 
Şimdi ik bu ilk bir işarettir, 
fakat beşler tarafından yapı
lan teklifin ende sonda bir ay-
taşma temelinden fezla bir şey 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
erlere yapbldarı telkinleri de 
unutmamalı. Çünki İngiliz Çift
çileri bir harp oynundan pek 

hoşlanmıyorlar. Uğradıkları ha
sarı pek pahalı ödetiyorlar. Öy
leki, muhtelif cins çitlerin git
tikçe artan bir fiat Jıstesi var
dır. Tanklar itina ile gösterilen 
aralıklardan birbiri ardınca 

geçmeğe ve yapılan hasaratı 

tahmin edecek zabitlerle müm
künse tamir edecek uzmanları 
arkalarında bırakmağa emir 
almışlardır. Çünkü, 1935 senesi 
manevra talimatnamesinde ya
zıldığı gibi "mal sahibleri par
maklıklarının ve çitlerinin yı
kılmasını sevmezler, zira aksi 
takdirde çiflikler intizamsız bir 
görünüşe düştüğü gibi keklik 
avı da bundan müteessir ola
bilir ... 

Bu bakımdan, bu en önemli 
nokta üzerinde Cenevre karar
namesinin - Habeş hükumetinin 
uluslar sosyetesi andkışmasına 
saygısızlıklarını tasdik ve Ha
beşistanm, arsıulusaJ yardım adı 
altında, visayet altına alınması
na korar vermekle - ltalyaya 
hak verdiği Romada memnu
niyetle ileri sürülmektedir. Bu, 
Italyan davası için, çok açık 
bir baş_arı sayılmaktadır. 

Yine bunun içindir ki, za
manı gelince -yeni bir durum 
içinde- elde bir sayılan bu 
prensibin yeni diplomatik ge
lişmelere yol açması imkansız 

görülmemektedir. 
lngllterenln davranımı 
Romanın daha uysal davran

masına yarayacak olan bir unsur 
da lngilterenin takındığı bir du
rumdur. Şüphe edilemez ki 
şimdiye kadar B. Mussolini, ya 
lngilterenin harbe kadar ileri 
gitmesine yer vermediği, yahut 
da ne olursa olsun, Akdeniz
de ltalyan üstünlüğünü koru
yabileceği düşüncesinde oldu
ğu için, Büyük Britanya ile 
az çok açık bir çatışmayı so• 
ğukkanlılıkla karşılamıştı. Fa
kat lngiliz anayurdu fllosunun 
Yunan ve Mısır sularında top
lanması Italyan deniz kurma
yını az birşey şaşırtmış gibidir. 
Bir kaç gün evveline ka
dar Sicilyada toplanmış olan 
bütün ltalya denizaltı filosu 
şimdi Tarablusla on iki ada 
arasında dönüb dolaşmaktadır . 
Üç gün önce bu denizaltı ge
milerinden birinin Mısır sula
rında lngilizlerin " Gloryüs " 
uçak gemisi önünde ansızın 
gözükmesi az kalsın bir hadise 
çıkmasına scbeb olacaktı. Bu 
hadiseden Roma şüphesiz piş
man olacaktı. Bl•nun için bu 
dersin etkisi kaybolmamıştır. 

Öte yandan. burada anla
mağa başlıyorki İngilizlerin ka · 
rarı tahmin edildiğinden belki
de daha kuvvetlidir ve Büyük 
Beritanya ile Dominyonlar bar
ba kadar ileri varsalar bile 
Halya" ulusal faaliyetini çok 
sıkıntıya düşürecek zecri ted
birlere baş vurabilirler. Bunun 
içindir ki f ngiliz hükflmetinin 
uluslar sosyetesi dışında, yalnız 
başına ltalyaya karşı harekete 
hazırlanır gibi görünmesini ltal-

yan gazeteleri şiddetle protes
to ediyorlar. 

"Tribuna., bu hareket tarı.ını 
uluslar sosyeteçine karşı kabul 
edilemiyecek bir tazyik telakki 
ederek ayıplıyor. Makale mu
harriri Senatör Forges Dagaa.a 
zatı böylece, ötedenberi tenkit 
ettiği Cenevre kurumunun mü
dafii tavrını takınmaktadır. 

Basın bakanlığında dün ak
şam gazetecilere yapılan yan 

resmıg bir tebliğde, Italyan 
kamoyunun lngiltere tarafından 
alınmış olan süel tedbirleri anla
madığı bildirilmiştir. ltaıyanın 
Ak~enizde hiç bir Avrupa 
devletinin münakale hatlarım 
tehlikeye düşürmek istemediği, 
Avrupa işbir1iği ve barışına 

evvelki gibi hararetle tarafdar 
olduğu ve lngilterenin duru
munu yersiz bir tehdid saydığı 
ilave edilmiştir. Nihayet, Mısır 
hududunda ltalyan tahşidab 
haberinin temelsiz olduğu söy
lenmiştir. 

ltalyan hükumeti böylece 
anlaşmazlığm genişlememesi 

için kendi hesabıoa her şeyi 
yaptığını ve Habeş meselesile 
Avrupa meselelerini birbirin
den tamamile ayn tuttuğunu 
göstermeğe çalışmaktadır. 

Uysallığa doğru bir egım 

olan bu tavır, genel olarak 
harba ve hatta geniş mikyasta 
bir harba hazırlanmağa mani 
olmamaktadır. 

Dün 1911 - 1914 doğumlu 

ihtiyatlar yeni bir muayeneye 
çağırılmışlardır. Bundan evvelkı 
on sınıf ihtiyatın da yakında 

muayen'eye çağırılacağı bildiri
liyor. Bu karar, adım adım 
dört milyon beş yüz bin kişi
lik bir kuvvetin silah altına 
alınması demektir ki bu da 
Romada uzun sürecek b"r se
ferberliğin gözönünde tutuldu
ğunu göstermektedir. 

Nihayet "hasımlarla bitaraf
lara karşı harp esnasındaki 
duruma aid kanunların yeni 
baştan gözden geçirilmesi için,. 
kumoy ve başlıca bakanlıklar 
mümessiJlerinden bir komisyon 
yapılmıştır. 

ltalyao hükümeti böylece 
Akdenizde deniz savaşı halin
de hukuki durumu incelemek 
ve aydınlatmak ve özel ola
rakta Süveyş kanalından isti
fade hakkı üzerinde vaziyeti 
açığa \Urmak isteğini güt
mektedir. 
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Jan Bivert'in hiç te hatır 1 
ve hayalinde yok iken elinden 
bir çirıayet çıkmiştı; bir aile_ 
dedikodusu esnasında karısını 
öldürmüştü; bundan dolayı fe
na halde canı sıkılıyordu. Jan 
Bivert'in bütün yaptığı şey 

karısına bir yumruk vurmaktan 
ibaret idi: Karısı bu yumru
ğun tesiri ile yere yıkılmış, 

alnından yaralanmıştı; beş on 
dakika içinde cansıı. ve hare
ketsiz kalmıştı. Şimdi cesedi 
odanın döşemeleri üstünde 
ruhsuz yatıyordu. 

Hakikat halde Jan Bivert'in 
\karısı Katerin son zamanlarda 
\;ekilmez bir mahluk olmuştu, 
lıununla beraber kocası onun 
)İne çılgırıhklarına tahammül 
ediyordu. 

O kadar ki onu boşamak bi
le istemiyordu. Fakat bugün 
Katerin huyzuzlukta her vak
tinden fazla ölçüyü aşmıştı. 

Jan Bivert' e ağza alınmaz kü
fürler etmişti. Ona sarhoş he
rif demişti. Jan Bivert ise su
dan başka ağzına içki koymuş 
bir adam değildi. Boyle hiç 
yeri olmıyan küfürler karşısın
da sabri birdenbire tükeniver
mişti. Karısına şiddetle cevap 
vermiş, o bu defa küfürlerini 
bir kat daha arttırmıştı. Bunun 
üzerine dil kavgası el tartak
lamasına geçmişti. Niyayet bir 
bir yumruk, ondan sonra, bir 
yıkılış ve ölüm manzarası mey
dana gelmişti 1 

Şimdi Jan Bivert başını iki 
elleri arasına almış, ne yapa
cağını düşünüyordu. Bu işin sonu 
ne olacağını, bu beladan nasıl 
kurtulmak çaresi bulacağını dü
şünüyordu. Bir .efa hatırına 
kaçmak fikri geldi. Halbuki 
cebinde yüz franktan fazla 
parası yoktu. Bu kadar az 
para ile nereye gidebilirdi? 
Olsa olsa mahallenin polis ko
miserine gidilir ve hadise an
latıhrdı. Fakat insan için polis 
bir cinayeti anlatmak dişçiye 

diş ağrısını söylemek kadar 
kolay bir şey değildi. 

Jan Biüert bu türlü düşün· 
celer içerisine dalmış iken bir
denb' re gaz kumpanyasının 

memuru sarfiyatı kontrol etmek 
için çıka geldi. Memur Kate
rin yerde uzanmış yatmakta 
olduğunu ve ölüm halinde bu
lunduğunu gördü Bir cinayet 
hadisesi karşısında bulunduğu
nu anlayınca bağırmak, etraf
tan istimdad etmek istedi. O 
vakit Jan Bivert gayet sakin 
bir tavırla memura: 

- Ben birinci Napolyonum. 
Karım Jozefin bana hiyanet 
etti. Cezasını verdim. Siz is~ 

terseniz beni " Sainte - Hele
n' e gönderiniz ,, dedi. 

Köntrolör bu nutku dinle
dikten sonra geri g eri giderek 
kapıdan çıkıb gitti. Biraı son
ra dört polıs memuru geldi. 
Jan Bivert'i alıb götürdü. Ko
miser karşısına böyle ağır suç
lu getirildiğini görünce hayli 
sıkılmıştı. Çünkü o saatte bir 
yere yemeğe davetli idi. Jan 
Bivert ilk söz olarak : 

- Beni hapis edecek olsa
nız ela yine mağlup edilmiş ol
mıyacağım. Yakında bütün Av
rupanın istikbalini değiştirece
ğim. ,, 

Demişti. Bu sözleri dinliyen 
komiser şu cevabı vermişti : 

- A.. bu benim salahiyetim 
haricinde olan bir iş. Bu ada
mı hususi hastalar koğuşuna 
götürünüz. ,, 

Bu suretle komiser de ağır 

suçlunun isticvabmdan yakası

nı kurtarmış, vaktında davet 

ile hoş bir vakit geçirmi~ti. 761 T Debas 5 50 14 
]an Bivert'in aklı başında 641 H Z Ahmet 6 50 13 

idi; fakat kendisine deli süsü 538 ş Süleyman 5 50 11 50 
veriyordu. "Ben Napolyonum,, 509 Üzüm kurumu 7 50 8 25 
demekle cinayetin akibetinden 429,5 M j Taranlo 6 14 50 ı 
kurtulabileceğini - düşünüyordu. 343 Vitel 6 8 12 
Aradan bir kaç gün geçti. La- 307 ş Remzi 6 87 14 
kiıı oynadiğı deli rolünden um- 226 H Alyoti 7 25 15 50 
duğu neticeyi alacak gibi gö- 124 D Arditi 7 37 7 75 
rünmüyordu. Kendisini hasta- 122 Ş Riza Ha,ef 8 13 50 ı 
lar koguşundan hapishaneye 115 Manisa B Koo 6 2.5 9 ıJ 
nakletmek istiyorlardı. En bü- 111 Koo ittihat 13 14 50 
yük müşkülat doktoru ikna ede 86 S Emin 7 7 75 
bilmekte idi. Jan Pivert'i mua·· 72 Horasan O S 7 87 10 50 1 
yene eden adam ise ince elyen 64 Albayrak 6 50 6 62 
sık dokuyan bir kimse idi. Suç- 60 y İ Talat 9 9 
lunun deli olmadığını, cezadan 53 p Paci 10 10 
kurtulmak maksadile deli rolü 47 F z Abdullah 9 50 12 75 
oynadığını iddia ediyordu. Jan 27 S Celardin 7 65 7 65 
Bivert bu doktoru ikna etmek 20 Ali Naci 8 8 
için bir çare düsündü. Bir gün 15 Beşikçi oğlu 12 13 50 
mürekkep şişesini doktorun 4 L Reciyo 15 15 
cebine boşalttı. 2 H Şeşbeş 10 50 10 50 

Bu hadise do '< toru şaşırtmış 6253,5 y ekfm 
idi. Acaba kararımda yanılıyor- ' t95203 Evelki yeldin 
muyum, diye üç kişU:k bir fen 201456,5 Umumi " 
heyeti teşkilini istemişti. Fa- incir 
kat bu heyet de yine Jan Bi- Çu. Alıcı 
vert'i kurtaracak bir rapor 4392 Muhtelif 6 

Fiat 
16 

vermemişti. Doktorlardan her- Zeytinyağı 
biri başka türlü bir kanata 14 ton Muh. alıcı 28 28 
varmıştı. Nihayet bunlar da Zahire Borsası 
suçlunun deli olmadığı kara-
rını vermişlerdi. 

Günün birinde Jan Bivcrt 
hapishane hücresine ihtiyar bir 
adamın öksürerek girdiğini 

gördü. Bu adam: 
Ben senin avukatınım. 

Baro reisi senin müdafaan 
için tayin etti. Yalnız ba
na karşı deli rolü oyna
mağa lüzum yok. Herşeyi ol
duğu gibi bana söyle. Ben 
söyliyeceklerini sır olarak tu
tarım. Bu bizim vazifemiz ica
bıdır.,. 

Diyordu. 
Bununla beraber Jan Bivert 

yine ihtiyatlı davrandı: 
- Siz yanılıyorsunuz. Ben 

daha biraz evvel Tilist mua
hedesini imza ettim.,, 

Dedi. 
Bunun üzerine avukat şu 

cevabı verdi: 
- Güzel! Güzel! Anlıyorum 

ki siz yaramaz bir adamsınız. 
Ben inadçı adamlardan hoşla
nırım. istintak hakimini ilk 
gördüğünüz zaman kendisini 
adliye nazırı tayin ettiğinizi 

söyleyiniz. Bu yapmacık bir 
hareket olmakla beraber ha· 
kimin hoşuna gidecektir. 

Jan Bivert avukatın bu na
sihatını tuttu. Fakat aksine 
istintak hakimi öyle haris bir 
adam değildı. Napolyonun ken
dini adliye nazırı tayin etme
sine ehemmiyet vermedi: 

- Eğer siz doğru dürüst 
cevap vermemekte israr ede
cek olursanız kendiniz zarar 
edersiniz. Başka birisinin istin 

takma geçeceğim. Senin hak
kında kararımı vereceğim. 

Avukat Mösyö Pok hakimin 
bu sozlerine beyhude yere iti
raz etti. Hakim kararında mu
sir bulunuyordu. Arbk bu sahte 
delinin sözleri ile güldüğüm 

yetişir dedi. Jan Bivert'in dos
yasını tasdika gönderdi. 

Çu. Cinsi 
298 Buğday 
165 Nohut 

Fiat 
5 50 5 50 

5 50 
3 25 
2 40 

63 Akdarı 
900 P. çekir. 
232 balye pamuk 
24 Harar " , Q@R 

5 50 
3 25 
2 40 

44 45 

' Para Piyasası 
25-9-1935 

Alış Satış 

Mark 50 20 50 70 
İsterJin 617 622 
Fr. Frangı 8 28 s-30 
Dolar 80 15 79 55 
BeJga 21 15 21 55 
İtalyan lireti 10 22 10 32 
İsviçre Fran. 40 75 41 
Florin 84 75 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Şilini 23 50 24 

ZavaJlı dostum, sen yine ken
dini deli göstermekte devam 
et. Yalnız siz çok şiddetli bir 
deli gibi görünmüyorsunuz. Bir 
az daha fazla asabi olunuz. 
Benim sana verecegim nasihat 
bundan ibarettir. 

- Teşekkür ederim. 
Bu konuşmadan sonra Jan 

Bivert bütün gece düşündü. 
Hapishane gardiyanı müthiş 
dev ~ibi bir adamdı. Ona 
karşı en küçük bir hareket 
yapmağa imkan görmedi. Bir
denbire gayri ihtiyari deli ba
şını yere vurdu. Beş dakika 
sonra derin bir uykuya dalmış 
bulunuyordu. 

Ertesi sabah kendisinin ha
kikaten deli olduğunu isbat 
etmek için yanına gelen ihti
yar avukatı ip ile boğdu. Bu 
ikinci cinayetten sonra Jan 
Bivert gördü ki kendi vaziyeti 
eskisine nisbetle daha ziyade 
emin bir hale gelmişti. Bundan 
sonra yeni bir tıp heyetinin 
kendisini muayeııeye gelmesini 
bekliyecekti 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulı.ınu :. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

lzmirliler Istanhulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol o_te.lin•d•e - ... 
Sirkecide Osmaniyeotelinde 
•• Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi Izmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Sevk.et Yeğül 
MUKAVVA KUTU ATEL YESI 

:B°oY"'OHi:. - ~ 'OÇ'OHi:. 

J{ utu çeşitlerinin her türlüsü 
En F antazi Kutular 

Almanyadan . yeni getirilen en son sistem 
makinalarla, piyasan•n en tecrUbell ve 

bilgiçli ustaları tarafından yz pllır. 

Temiz iş, Uygun şart 
Halimağa Çarşısı No. 35 

1 - 8 h-2 (2038) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • 
~-c:JBI~ 

VAPURDUMANI 
GÖZLÜ~ 

U'~..t6/vLL.ZZJl!IR/!?.iC/7/.Z/:.X7/:'/"..A/JJ,/#JWJ 
Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 

ve ucuz bir _g_!)zlilk almak isterseniz BAŞTURAK 
HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanes• 
ne u2'rayınız •••••••••••••••••••••••••••••••• v •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Avukat Jan Bivert'e: 
- iş fena gidiyor. korkarım 

en ağır cezaya uğrıyacaksın.,, 
dedi. Jan Bivert titredi: 

ozEL Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden: 

- Ölüm cezasınamı? 
- Hayır, fakat hakim mü-

ebbet kürek cezası verecek 
sanıyorum. 

- Bundan hiç kurtuluş ça
resi yok mu? 

- Ben ne bileyim. Ben seni 
Kurtarmak için elimden geleni 
yaparım. Muvaffak olursam ga
zetelerden muvaffakıyet ile 

Binası yeniden ve noksansız bir surette yapllmış olan mekte blmlzln 

Ana ve ilk kısın&larına talebe kayıt ve kabulU eyUUijn ikisinde başlar •• 

Ana kısmı : 4, 5~ 6 yaşındaki yavruların yetiştirilmesi için 
GCLArLZZ7T.a-.v.zx~:w.ZJ en son usullere göre hazırlanmıştır. 

Kayit işi : için her gün. saat ( 9 DAN 17 ) ye kadar yeni binanın 
~" 1 m KESTELLi CADDESı üzerindeki kapısından 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 
17-26 (2001) 

-~ ~101 , ... -

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 

model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi 

Bayanlar 
Türkiyeye iJk defa getirt

mege muvaffak olduğu91 
dünyanın en son sisteın ve 
en mükemmel makinesile 8 
dakikada 11 aylık ondüle'i 
korkusuz, tehlikesiz ve bet 
çeşit saçları hiç sıcaklık dur: 
madan yalnız kadın berber• 

IVlinil<. Sıtl<ı 
yapar. 

Geçeciler caddesi 4 kati; 
yeni binasında. Telefon 310 

(3132) 

Doktor 

Kemal Satir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı .. 

Muayenehanesini 2 nci Be)' 
ler sokağında 65 nunıaraY' 
nakletmiştir. Tel. 3956 d

Evi Ka.antina tramvey c• 
desi No. 599 Tel. 2545 

rooKTOR 
~Zetai T arat~ı 
\ iÇ HASTALıKLAtU 

- mütahassısı lı 
ikinci Beyler so~a~~ ~~~e 

müzayede salonu bıtışıgıo 

.. No. 45 d•' 
Oğleden sonra 15-18 ka 

N hastalarını kabul eder .... ~ 
(1250) Telefon 3~ 

1.:.f//tZY./.7.ZTL'/7..7.!ZZ'Z'/'7L77/. ~ 

Paris fakültesinden diploıııib 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğ111 

Kemal Çetinda~ 
)J 

Hastalarını her gün sab\ 
saat dokuzdan başhY'';ı 
Beyler - Numan zade S'.

11
de 

numralı muayenehanelerı 
kabul ederler. 

1 Telefon : 392 O ,. 
Cuma ve salı 8 den ~rıde 

kadar memleket hastanesı 

Devren Satıh)( 
Otel 

1. . d B' . . K dond• zmır e ırıncı or 
Pasaport karşısında 

MERKEZ 
OTELİ 

11.<tıt• 
Eşyasile devren satı 1 

Otele müracaat ~ ~ 
3-~ 

1r/.1.'/L.•:Jli!•§B!•~•-'l.lff.ii-118'••w-rL•7..•z•'/.~'/,~'/Pj';.p 
~ Aranıyot ,, 
~ balı ııı 
~ Aydın, lzmir, Tor so1'"' 
~ hallesi yukarı mahalle .,cı 
~ v yab• s 
~ gında 59 - 2 hane Jo' 
~ nüfus kayıtlı ve 131~b0rfı' 
~ ğumlu Hasan oğlu f<eÇI ce'' 
~ nahiyesinden Mebınet rıı'' 
S d •· b l d v • i 11e '.'...: et ın u un ugu ış t'f'' 
~ hallesini bilenlerin ~aıııf elıe 
~ Sancaktar HayreddıP ce' 
~ sokak 22 · numaralı b•Yb~Ji' 
~ ·ı•· h . ı ile • •'.'o mı ın anesıne yaz .,,,.-r 

rilmesini insaniyet 0 

dilerim. 
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Casuslar Avı 

=Cephe gerisinin esrarı= . . 
: 'lk.i.:n.ci. ~ısım. : . . 

- 63-

Çok para alıyorlardı 
Alman 

Bütün 
ordusu ve donanmasının 

faaliyetini öğrenmişti 

Jozef Grozye yukardaki iza
hatı verdikten sonra dedi ki: 

- Harptan önce Albert Bal· 
lin'i eyice tanımakta idim. iş 
rnünasebetlerimiz mükemmeldi. 
Harp içinde Roterdam ve La- j 
bay'de geniş bir casusluk ha· ı' 
reketine memur edilince de
ruhte ettiğim işin muvaffaki· 
yetle neticelenmesi için Albert l 
Ballinle münasebetlerimden is
tifade etmeyi düşündiim. Bir 
Yandan Albert Ballinle temasta 
bulunurken öte yandan da 
Diskonto Gezelşaftın kontrolu 
altında olarak Cenubi Ame- 1 
rikada faaliyette bulunan büyük 1 
bir zahire evinin direktörüyle l 
nılinasebetler tesis ettim. Von 
~ary adını taşıyan bu adamın 
. '1resi altında Berlinden baş
ka Anvers ve Amsterdamda 
işleyen şubeler de vardı. Al· 
bert Bailin Almanyanın iaşesi 
İşini üzerinde tutan bu mües· 
seseyle de alakadardı. 

Roterddmda düşmanların na· 
zarı dikkatından uzak kalmak 
İçin bir sabun fabrikası kur
dum. Stoomzep-Fabrik Venüs 
adını verdiğim bu kurumun 
Dusseldorfta da bir şubesini 
açtırdım. Fabrika Holanda bay· 
rağı altında çalışıyordu. Oyu· 
nurnu daha! eyi çevirmek için 
Venüs fabrikasını lngilizlerin 
kara listesine kaydettirmeyi de 
unutmadım. Böylece Almanlar 
ınağazamıza güvenle giriyor· 
!ardı. Fabrikam, şeflerimin emri 
~e . muvafakatile Almanyaya 
~ytınyağı ve makına yağları 

gondermeğe başladı. Almanlar 
harp levazımı yapmak için buna 
çok muhtaçtırlar. 
k - ~~ garip iş •. Fransız as· 
erlerını öldiiren obüsleri ve 

lherrnileri yapmak için gereken 
dal~erneyi ikinci büro mu te• 
arık ediyordu? 

. - Evet... Gnli harp bunu 
ıyı:ap ettiriyordu. 

t 
- Buna mukabil ne menfaat e . 
ının ediyordunuz? 
- İlkönce para, Tahmin 

edeceğınizden çok para .... Al
~anlar gönderdiğim yağların 
dgır~ğ, kadar para veriyorlar
k'.j. u paralarla casusluk teş· 

1 ;tıınızı idare edebili yorduk. 
akat aynı zamanda bu 

?arayı kendi ulusumuzun kanı 
Pahasına alıyordunuz? 
k - Sabırlı olunuz. Daha baş· 

a .şeyler de alıyordum. Her 
~eşıt malumatı, en değerli ha· 

e:Ieri toplıyordum. Bir bita· 
~a ıneınleketteki faaliyetimden 
•••••••••••• növb · •••• •••••••••••••••••••••••• 

etçı arkadaşlarile vedalaşıp . 
eve gitti. Evinde tavuk besle· 
Yen bay Haydar bir kaç yu
ınd.~rta alarak tekrar mektebe 

Ond·· 
ve . u ve. yumurtaları aşçıya 

rdı. Bu defa eve dönüşünde 
lllektebin yanındaki köprülü 
sokağı d di k . n a, rsekte bekleyen 
n atıl Reşatla karşılaştı. Katil 
"-et at -

Y sag taraftan tabanca-
sını çekti. Kafa tasından ve 
şakag" d H ın an yaralanan zavallı 
k ~Y~ar yere serildi. Civar 

a a alık olması hasebile be· 
ın~ıı f ·ı 1 k ye ışı erek yaralı mem· 
e et ha t . B s anesıne kaldırıldı. 
urada sarfedilen bütün gay

retlere rağıııen fed k. ... t-
ın . a ar ogre 
enı kurtarmak kabil olamadı. 

t Bu hidiseyi tekrar derin 
ees - 1 _ sur erle yazarken keder 
~orcn ailesine ve kültür arka· 
aşlarına başsağılı sunarız. 

başka sık sık Berline gitmek 
imkanını da bulduğumdan olup 
bitenleri öğreniyor, vaktinde 
şeflerime bildiriyordum. Böy!e
ce Almanya giden vapurların 

hamulelerini, bunları kimler:n 
idare ettiklerini; bitaraflardan 
ve Fransızlardan bize kötü!ük 
edenlerin kimler elduğunu da 
bildiriyordum, Bilhassa denizal
tı harbı ile Bertanın faaliyetini 
adım adım takip ederek Fran
sayı bunlardan malumattar 
ediyordum. 

- Şefleriniz bütün bu faali· 
yet tarzıni biliyorlar mıydı? 

- Evet ..• ikinci büronun şe
fi Kapiten Ladu ile Tannery 
tamamen bu faaliyet tarzından 
haberdar bulunıyorlardı. Ge· 
neral Bukabeyin komandası al
tına geçtiğim güne kadar hu· 
dutsuz bir salahiyetle hareket 
etmekte idim. 

- Albet Ballen sizden şüp· 
he etmiyor muydu? 

- Hiç bir zaman... Her ay 
onunla buluşmaktaydım. Ro
terdamda Sauer' de birlikte ye
mek yiyor, saatlarca gevezelik 
ediyorduk. Çok defalar barba 
aleyhtar olduğunu söylerdi. O 
bilhassa Harp mesuliyetlerile 
işile meşguldü. Almanvanın 
harptan mesul olmadığına beni 
kandırmak istiyordu. 

- Ballin mahud sulh teşeb· 
büsünden de size bahsetti mi? 

- Hayır .• Ben de mubaha
sayı bu alana sokmak istemez· 
dim. Zira onun benden şüphe 

etmemesi lazımdı. Kendisi Ham
burglu bir yahudi idi. Prusya· 
lıları asla sevmezdi. 

- Peki amma o sizin Fran· 
sız olduğunuzu biliyordu. Bu 
oyunlara nasıl olup ta aldan· 
makta idi? 

- Beni vatanına ihanet eden 
satılmış bir adam sanıyordu. 
Siperlerde öleceği yerde bita· 
raf bir memlekette bol bol pa
ra kazanmayı tercih eden bir 
vurguncu •.. 

- Sonuna kadar bu rolda 
devam edebildiniz mi ? 

- Harbın son gününe ka
dar •. 

- Birçok Almanlar Ballinin 
memleketine ihanet ettiğini 
söylerler.Siz ne düşünürsünüz? 

- İhanet ettiği doğrudur. 
Fakat bunu bilmiyerek yap· 
mıştır. Harpten sonra general 
Bukabeyle Almanyaya gitmiş· 
tik. Orada saygıyla karşılan· 
dık. Bir Alman şefi bize şun· 

ları söylemişti : 
- Rolünüzü çok iyi oyna· 

dınız. Ne yazık ki Alman de· 
ğildiniz. 

Daha tuhafı var. Mütareke
den sonra Almanyada Sapar· 
taküs ihtilalleri çıktığı zaman 
ben de onların ihtilal hareket
lerinde yer almıştım. Sükünet 
avdet edip te komünistlerin 
muhakeme safhası başlayınca 
mahkemeye tevdi edilen ki· 
ğıtlar arasında benim de bu 
harekette parmağım olduğunu 
gösteren vesikalar çıkmıştı.Ko· 
münist ihtilalinde Fransız pa· 
rasının çok rol oynadığını itiraf 
ederim. Mahkeme ifademe mü· 
racaat etmek istemiş;i. 

Fransız hükümeti bunu ha· 
yatım için tehlikeli bularak Al· 
manyaya dönmekliğime izin 
vermedi. 

Şimdi Alber Ballinin niçin 
hayatına son vermekte acı:le 
ettiğini anladınız. O yaluız ıs· 
tıraplarının değil, vicd~~ azap· 
)arının da mahkümu ıdı. 

-.Sonu Vor-

Birleşiyorlar 
harbında birlikte 

istiyenler var 

Araplar 
ltalya ... Habeş 

hareket etmeyi 
Mısır' da hazırlıklar - Genç Mısır'lılar istiklal istiyor 

Beyrut 20 Ey!QI 
Oryan gazetesine "Kudüsten 

bildiriliyor: Arab çevrenlerinde 
söylendiğine göre, Italya-Hebeş 
arasnıda harp patladığı takdir
de nasıl bir hareket takib edi· 
leceği hakkında harp partileri 
arasında görüşmeler olmuştur. 
Müfti partisinin sekreteri ve 
İslamiye gazetesinin eski baş· 
yazıcısı Kaledelferash bu mes
eleyi Mısır partilerile de gö· 
rüşmek üzere Kahireye git
miştir. El ı era~ oradan bütün 
Suriye ve Irak licier!erine bir 
beyanname ile başvurarak harp 
halinde Arap a'eminin birlikte 
yürümesini istemiştir. 

Lôbni>lnda 
Lübnanda ve Beyrutta ltalya 

aleyhinde beyannameler dağı
tılmıştır. Bunlarda Lübnan halkı 
ltalyun simsarlarına karşı uya· 
nıklığa çağırılm:ıktadır. Beyan
name şu sözlerle bitmektedir: 

"Lübnanlılar her zaman 
kendi hürriyetlerinin ve başka· 
!arına ait olan hürriyetlerin 
koruyucusu olmuşhrdır. Ve her 
zaman ezilen uluslara taraftar· 
lık göstermişlerdir. 

Kahire •. 20 Eylul .. 
Abram gazetesi Mısır po!isi· 

nin fevkalade tedbirleri hak
kında şunları yazıyor: 

"ltalyan makamatı sırf Mı· 
sırlılarla meskün olan mahalle· 
lerde ltalyanlar aleyhinde gös· 
teriler yapılacağını haber ver· 
diklerinden polis tedbirler al
mağa lüzum görmüştür. Öte 
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Sarmısağın 
Faydaları 

Sarmısak, çoğalması damar· 
!arımızı katılaştıran kristalleri 
eritir ve damar tansiyonunu 
azaltır. Bundan dolayı arter
yoskloroz ile ipetansiyonu olan· 
lar sarmısak yemelidirler. Bun· 
dan başka, sarmı~ak kalb ada
leleri üzerine doğrudan doğ· 
ruva yaptığı tenbiye dolayısile 
kanın gidip gelmesini hazır
landırıp ayarlar. Sarmısak, ayni 
zamanda, kanı temizleyici bir 
maddedir. 

Bundau dolayı kadınların 
küçlükle üst görmelerinde, yaş· 
ları ilerlemiş olanlarda, varis, 
basur memesi, romatizma gibi 
hastalıklarda sarımsak yemek 
iyidir. Sarımsakta bir takım 
kükürtlü esanslar bulunduğun
dan boğazları, ciğerleri ve ne· 
fes borularını temizler. Bu se
beple bronşit, tıknefeslik, am· 
fizem ve hatta veremin bazı 
şekillerinde sarımsak yime· 
lidir. 

' -
Audiisfetı bir manzara 

yandan lngilizler de Mısırda 
Faşist gösterilerinden endişe 

ederek Mısır hükümetine ge
reken tedbirlerin alınmasını 

tavsiye etmişlerdir. 
Mısırdaki lngiliz süel maka· 

matı her çeşit ihtimallere karşı 
koyacak surette hazırlıklar ya
pıyorlar. Elyevm Iskenderiyede 
demirli bulunan harp gemileri 
tayyarelere karşı en yeni mo· 
delde ve uzun çaplı toplarla 
mücehhezdir. Ingiltere herhangi 
bir ltalyan saldırışına karşı 

bütün tedbirleri almış bulun· 
maktadır. Habeşe karşı ltaly.:.n 
saldırışı başlayınca lngiltere 
ekonomik ve finansal tazyik 
tedbirlerine başvuracak,Süveyş 
kanalını kapıyacak ve buna 
mukabil Habeşistana imkan 
dahilinde silah ve mühimmat 
verecektir. 

Aarbın önUne geçilemez 
Mısır çevrenlerinde harbın 

önüne geçilemiyeceği zanne· 
diliyor. 

Genç Mısırlılar cemiyetinin 
yapmak istediği bir meting 
yasak edilmiştir. Bunun üze· 
rine bu kurulun başkanı şu 
yayımı neşretmiştir: 

istiklal isteriz 
" Toplantımızın ltalyanlar 

aleyhine bir gösteri olacağı ve 
lngiliz siyasasına müzahereti 
tazammun edeceği zehabı yan· 
!ıştır. Maksadımız bu değildir. 
Bugün Habeşistanın istiklali 
tehlikeye maruz bulunuyorsa 
bizim ayni istiklali e ! li yıldan 

E Vitamini ve 
kadınlar 
Hayvan üretimindeki faydası 

bilinen ve buğday filizleriyle 
yağlanarak hazırlanan E vita· 
minini verdiği 65 kadın üzerin
deki incelemelerinden aldığı 
sonuçlardan bahseden Ontoryo 
üniversitesi ;rofesörü doktor 
iri M. V.\ltso~, çocuk düşürmüş 
olan veya düşürmek üzete bu· 
lunan kadınlarda bu vitaminin 
çok eyi etkilerini gördüüünii 
bildirmektedir. 

Romatizmanın 

Sebebi 
Bernard Şlezinger, Gordon 

Siniyi ve S. Rusel Emi'ye gö· 
re, ileri romatizma hastalığın· 
dan ölmüş insanlarin göğüs ve 
ciğer " ifrazatı ,, nın mikrofo
tografileri, su çiçeğinde görü· 
len tohumlara benzer tohumlar 
göstermiştir. 

IkizJerde benzerlik 
Doktor J, A. Freser Robertse 

göre ikiz çocuklarda tam ben· 
zerlik yoktur. İkiz insanlarda 
bazı zamanlar görülen benzer· 
lik " cenin ., in geç olarak 
ikiye bölünmesinden ileri gel· 
mektedir. 

ı 

beri kaydettiğimizi unutamayız. 
Herşeyden önce kanımızı Mısır 
için feda etmeliyiz. Italya • Ha 
beş harbi istiklalimizi korumı· 

ya bir vesiledir. Bun dan isti· 
fade ederek tam bir istiklal 
istemeliyiz. ,, 

" lnıriltere Italyayı muvaffa· 
kiyetsizliğe uğratmak istiyorsa 
Habeşin istiklaline karşı saygı 
beslemesinden değildir. Zira 
lngiltere 500 milyon insanı 
esareti altında tutan dünyanın 
en büyük koloni imparatorlu· 
ğudur. 

ltalyayı Habeşten uzaklaş
tırmanın en iyi yolu Mısırın, 

Filistinin, Maverayı Şerianın 

istiklalini tanımak, Yemene 
ırasbedilmiş olan yedi vilaye· 
tini iade etmektir. Islamın su· 

kutuna başlıca sebep lngiliz 
siyasasıdır.,, 

ıtalyanların ümidi 
Kahirede çıkan "La semaine 

Financiere et politique,, gaze· 

tesine göre ltalya harp halin· 
de Mısırın bitaraf kalacağını 

ummaktadır. Italyan ve Mısır 

devlet adamları arasında gö· 
rüşmeler olmaktadır. 

Flllstlnde 
Italya • Habeş ihtilafı hak· 

kında gazetelerin haberleri Fi· 
listin şehirlerinde panik uyan· 
dırmaktan hali kalmamıştır. Bir 
çok yerlerde halk harp halinde 
kıtlık çıkacağından korkarak 
evlerinde şeker, un ve kahve 
depolari kormağa başlamıştır. 

IMaya İveroğlifleri 
Baltimordaki Con Hojkins 

üniversitesi profesörlerinden 
Vilyam Geyts, onu altıncı 

asırdan kalma l<panyolca kü: 
çük bir kitab bulmuştur. Bu 
kitabda mesele hayat, ışık, aç
lık gibi bir takım Maya kt:li· 
me ve cümlelerinin lspanyolca 

karşılıkları yardır. Bu birkaç 

kelime ve cümlenin, Maya 

anıtları üzerinde yazılı iyeroğ· 

liflerle karşılaştırılması, umu· 

lur ki bunların deşifre edilme

sini kolaylaştıracaktır. 

Kiralık Yalı 
Karşıyakada Salih Paşa 

caddesinde klüp hizasında 

denize karşı önü ve arkası 
bahçeli son derecede kon
forlü bir Yalı ( 73 ) elektrik 
ve telefon tertibatını havi 
olduğu halde ehven fiaUa ki
raya verilecektir. 

lstiyenlerin ve görm~k ar
zu edenlerin [ 5164 ) numa
raya Telefonla müracaatları. 
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Zabıta Haberleri: 
ÇoK sarhoşmuş 

Yemiş Çarşısında Şerif Ri
zanın mağazasında Mebmed 
Alinin çok sarhoş olduğu gö
rülmüş ve kendisi karakola 
götürülmüştür. 

Yumruklamış 

ikinci kordonda arabacı Ah
metle arabacı Hayri arasında 
yol vermemek meselesinden 
kavga çıkmış, Ahmed yum
rukla Hayriyi dövmüştür. 

Cam çalmı' 
Birinci kordonda eski itfaiye 

binasından cam çalan Said oğlu 
Mehmed Ali tutulmuştur. 

DUştU ve yaralandı 
Karşıyakada infilak sokağın

da Abdürrahman kızı beş ya
şında Naciye ağaca çıkmıi ve 
salıncak kurmak is~en yere 

" düşmüş, başından yarrlanmıı ve 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Kavga etmlşler 
Küçük tuhafiyecilerde ar:ı· 

bacı Halil oğlu Maksut ile ha
mal Tacüddin oğlu ,Yusuf ara
sında kavga çıkmış ve Maksut 
Yusufu dövmüştür. 

Laf atmış 
Bahribaba parkı civarında 

Hasan kızı Saimeye laf atan 
Halil oğlu tuhafiyeci Abdur· 
rahman tutulmuştur. 

Tahkikat 
Kemerde Bahçıvan sokağın· 

da Hasan kızı Adviyeyi kaçı· 
rarak kızlığını kirlettiği haber 
verilen Mustafa oğlu Bilal ya· 
kalanmış ve tahkikate başlan· 
mıştır. 

Trenden inerken dUitU 
Kemer istasyonunda Ödemi~ 

treninden inen Selim karısı kırlı 
yaşında Emine trenden indiği 
sırada başı dönerek yere düş· 
müş ve yaralanmıştır. 

Çakı ile yaralamış 
Şehitlerde Hasan oğlu Meh· 

metle Mustafa oğlu Muzaffeı 
şarhoş halde yürürlerken Mu· 
zaffere sarkıntılık ettiğindeD 
Muzaffer çakı ile Mehmedi di
zinden yaralamıştır. 

Naslhattan sonra dövmu' 
Sarıhafız sokağında oturan 

terzi Hasan Veli, yanında kal-
falık yapan Mehmed kızı 
Mefhareti Alsancakta gazinoda 
görmüş ve kendisine nasihatta 
bulunmak için evine gitmiştir. 
Evde çıkan kavgada Mefhareti 
dövdüğiinden hakkında tahki
kata başlanmıştır. 

Viyana da 
Sahte Paralar 

Son günlerde Viyana piyana 
piyasasında bir sürü sahte yir· 
mi şilinlikler dolaşıyormuş. Fa· 
kat bu sahte paralar, makına· 
da basılmiş bildiğimiz kiğit pa· 
ralardan değildir. Her bir bi
rer yüksek sanat eseridir. 

Viyana polisi aylardan be· 
ri bu kalpazanlığın arkasın

da dolaştığı halde bir türlü 
kalpazanı ele geçirememiştir. 

En şonra, bi~ kaç defa canı 
yandığı için gözünü dört açan 
bir kasab geçenlerde boyle bir 
parayı getiren elli beşlik bir 
kadını polise haber vermiştir. 
Polis kadını sıkıştırmağa baş· 
lamış. lşin iç yüzü bir parça 
acıklıdır. 

Vaktiyle işleri yolunda giden 
bir aile, son yıllardaki buhran 
içind.e kötü bir duruma yu· 
varlanmışlar. Yüksek tahsil 
görmüş yirmi beş yaşların

daki kızlan her yana bat· 
vurduıru halde, aç kalmış. 
Güzel resim yapan kız, iki 
fırça ile bir pertavsız bularak 
annesine hiç haber vermeden 
günlerce uğraştıktan sonra ku· 
sursuz bir yirmi şilinlik kağıd 
para yapmış. Aç kaldıkları bir 
gün, annesini kandırmış ve pa· 
rayı piyasaya sürdürmüş. 

1932 Martındanberi Viyana 
piyasasına el ile ve suluboya 
ile yapılmış olan bu kağıd pa· 
radan 92 tane yirmi şilinlik 

çikmıştır. 
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Mesinada ıgınaklar 
ltalya Habeşte Ve Akdenizde Bir 
Harp lhti aline Karşı Hazırlanıyor 

llabeş dış bakam Olleta Hem;y 

Roma, 24 (A.A) - Kabine 
Mesinada hava taarruzuna kar
şı sığmecak yerler yapılması 

için bir milyar liretin sarfına 
mezuniyet vermiştir. 

Cebelüttarık. 24 ( A.A ) -
Bir lngiliz vapuru 150 lngi!iz 
hava sübayını karaya çıkar

mıştır. 

Maily. 2Ş ( A.A) - Tama
men makinalaştırılmış bir sü
vari alayı ile takviye edilmiş 
bir fırkmn makinalaştırılmamış 
bir ftrkaya karşı o)an durumu
nu anlamak için manavralar 

27 yabancı sübay önünde yapıl
maktadır. 

İskenderiye 24 (A.A)- Ha
beş imparatoru şimdiki Mısır 
hanedanından Prens lsmail 
Davud'un Habeşistanda çalış-

mak için yaptığı müracaatı ka- ı flabeş Vr!ıaltdı 
bul etmiştir. Londra 25 (A.A) - lngiliz 

Prens yakında Adis-Ababa- kabinesi dün saat 11 de top-
ya gidecektir. lanmıştır. 

U. Sos ye· ~esi ne yapac 
ltalya uzlaşmaya yanaş 
Fransa lngil ere i e b 

Cenevre, 24 ( A. A ) - Bu 
sabah toplanan beşler komitesi 
konseye vereceği raporu saat 
12-30 da tesbit etmiştir. 

İtalya kabul etmiyor 
Roma, 24 (A.A) - Gazete

ler uluslar sosyetesini ltalyan
Habeş anlaşmazlığı hakkında 
ittihaz etmek istediği sureti tes 
viyenin İtalya için kabul etmek 
imkanı olmadığını bildirmekte 
devam etmektedir. 

T ribüna gazetesi diyor ki: 
Ulusal sosyetesinin tatbik 

edeceği usul ne olursa olsun 
en ziyade mühim olan cihet 
anlaşmazlığın boş prensipler 
ve yanlış olduğu kadar itiraf
giriz planlar içine sokulması 

değil tarihi ve esas temelini 
bulmakbr. 
Fransa cezri tedbirlere 

lftlrik edecek 
Londra, 24 (A.A) - Parla

mentoda Fransız - lngiliz gru
bu başkanı General Spears 
bir diyevinde, Fransanın Ulus
lar Sosyetesine sadık ka1maJa
rından dolayı fevkalade mem
nun olduğunu söyliyerek ln
gilterenin pakta merbut ve 
sosyetenin diğer üyesile muta
bık kalarak taahhüdlerine ria
yete ve sosyete tarafından 
mütearrıza karşı kararlaştırıla
cak bütün tedbirleri talbika 
azmetmiş bulunduğunu bildir
miştir:. 

ltalyan kabinesinde 
Roma, 24 ( A.A ) - ltal

yan kabinesi bugün toplanmış 
ve yine cumartesi toplanmak 
üzere dağılmıştır. 

Kabine toplantısından sonra 
çıkarılan resmi bildiriğde di
yor ki : 

Mussolini siyasal durumun 
cumartesinden bugüne kadar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muhasebede 
Kuvvetli . bir genç 

Aranıyor 
Franıızça veya lngilizçe li

sanlarından birine aşina ve mu
haıebece de malumat sahibi 
Türk tabiiyetinde bir genç 
aranmaktadır. lzmir 171 No. lu 
posta kutusuna müracaat olun-
maıı. 
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olan gelişimini kısaca anlatmış 
ve ltalyanın, Cenevreye muka
bil önergelerde bulunmadığını 
ancak beşler komitesi önerge
lerini ne için lcabul etruediği
nin sebeplerini bildirmiş oldu
ğunu söylemiştir. 

Cumartesinden beri olan bü-

tün şeyJer Mussolininin başka 

türlü hareket edemiyeceğini 
isbat eylemiştir. 

Mussolini, ltaiyanın hadise
lere göre takibedeceği siyasayı 
anlatmıştır. 

t& ve 22 inci madde 
Roma 24 ( A.A ) - Bildi

riğ de durumun, paktın bazı 

maddeleri esasına dayanarak -

-
inkişafı imkanımı dair olan kı
sım bazıları tarafından paktın 

16 cı ve 22 inci maddelerine 
işaret olarak tefsir edilmek
tedir. 

Duçe memuun 
Londra, 24 (A.A) - Resmi 

çevenler, Duçe'nin B. Drum
mond tarafından kendisine ve
rilmiş olan teminatı sempati 
ile karşılamış olduğunu söyle
mektedir. 

Cenevre müessesesi haricinde 
bir üç devlet konferansının 
toplantıya çağrılması şayiası 

ihtiyat kaydile telakki edil
miştir. Çünkü böyle bir davet 
uluslar sosyetesinin nüfuzunu 
kıracaktır. 

Mısırda ihtiyat tedbirleri 

Mısırda beş yüze yakın 
Uçak toplandı 

Süveyş kanalının kapatılması işi 
Şimdilik düşünülmemiş bile 

Kahire, 22 EylUI 
Süveyş kanalının yakında 

kapanacağı haberi Kahirede 
dolaştığı için Atinada bulunan 
kanal direktörü Baron Benua• 
dan işi telefonla sorduk. Bu 
haberi kat'i olarak yalanladı ve 
kanalın kapanması ihtimalinin 
~ile gözününe getirilmediğini 
söyledi. 

Ayni dakikada, geçen gece 
kanaldan geçen ltalyan gemileri
nin liıtesi elimize geçti. Bunlar 
900 asker taşıyan ViminoJe, 
600 asker yüklü olan Kiriuo)e. 
3000 asker dolu olan Konte -
Biyenkamano vapurlarile Fran
çesko Vranya destroyerdir. 
Hepsinde önemli harp malze
mesi de bulunmaktadır. 

Ahali arasında, Italyan teba
alarile bunların mallarına kar
şı Mısır hükumetinin aldığı bir 
çok tedbirlerden ötürn derin 
bir üzüntü vardır. 

Bakanlar kurulunun ıon bir 
toplantısında " Muhasım mem
leketler . tebaaları hakkında 
hayırhah muhafaza tedbir
leri " karar altına alınmııbr. 
Genel barbde Alınan Ye Tllrk 

esirlerinin gönderildiği Meadi 
üsera karargahında onarımlar 
yapılmışbr. 

Ingiliz genel karargahı mev
kilerini sağlamlaştırmaktadır. 
Abukir uçak alanında 360 uçak 
vardır. 64 uçaktan mürekkeb 2 
avcı uçak filotillası Siiveyşe 

geçmiştir. Atina yoliyle Lond
radan on büyük bombardıman 
uçağı gelmiştir. Resmi bir teb
liğ Mısır hükumetiyle lngiliz 
makamlannın tam anlatma ha
linde yürüdükleri bildirilmek
tedir. Teeyyüd etmiven bazı 
pyialara göre yakında örfi 
idare ilin edilecek ve gazete
lere ıanıör konuJacaktır. 

Tulon 22 EylOI 
Pazartesi günü harp gemi• 

lerinin Cibutiye yoUanacağı ve 
Senegallı askerlerden mürek
kep tam bir alayın haftanın ilk 
günlerinde Cibutiye doğru 
Marsilyan vapura bindirileceği 
bildiriliyor. 

Deniz bakanlığı harp gemi
leri gönderileceğini yalanlamıı, 
Senegalı alayın yola çıkarıla .. 
catı doir.1 olduğuna bldi.
mittir. 

1 Mazurka nasıl çekildi 
Villy F orst bir yıldız buldu 

Jan Kip ura 
110 

Amerika da 
bin dolar 

ilk çekeceği filim 
ücret alacaktır •.. 

• • 
ıçın 

Hollyvood (Eylul) - M. G. 
M. studyoları Romeo filminde 
Norma Shearer'in partöneri 
Franchot Tone olmasına karar 
vermiştir. Filmin çekilmesine 
başlanmak üzeredir. 

ltaybolan yaldızlar 
1930 da beyaz perdede ka

zandığı bilyük muvaffakiyet
lerden sonra kaybolan ve bir 
daha görünmiyen Frank Fay 
Hollyvood'a gelmiştir. Barbara 
Stsvyck'in kocaaı olan bu ta
nınmış artist u Broddvay'in 
üstünde yıldızlar ,, filminde 
başrolü almıştır. 

Yine bir müddettir adı işi
tilmiyen yıldızlardan Marie Pre
vost "masanın altmdaki eller,, 
film:nde küçük bir rol almıştır. 
Bu fılmin başlıca artisti Carole 
Lombarddır. Marie, C. Lombar
dın henüz sanat hayatına"girdigi 
sene Mack Senettin en kudretli 
artisti sayılıyordu. Bugün onu 
yeniden sahneye dôndüren Ca
roleLombard oluyor.On yıl önce 
"Menfiler,, filminde baş rolü 
yapan Madge Bellamy ile Vir
ginia Bruce de küçük roller 
deruhte etmişlerdir. Madge 
şimdi "Metropolitan,, filminde 
Lawrence Tıbett yanında sade
ce bir "pardon,, demektedir. 
Dünkü şöhretli artistin rolü bu 
kadar küçülmüştür. 

Flgüranlar 
Studyoların figüran listele

rinde önemli tenkisat yapıl-

-

mıştır. Bununla beraber Holly
vood'ta hala 12416 figüran 
vardır. Figüranların merkez 

Pola Negıi nıevsimill eıı biiyiik filmi olq,n Mazurkada 
mi~tir . Filimin .senaryo,. 
Hans Rameau tarafından ya
zılmış ise de tamamen meçbal
dur. Hans Rameau "Bitmeaıif 
senfoni,, ve "Maskarad" fiJİJll .. 
lerini ibda eden adam olduğuD• 
göre Mazurkanın mevsimin •• 
yüksek filmlerinden biri oldui1' 
kanaatı vardır. 

acentası hergün 150 den fazla 
mektup almaktadır. Bunların 
hepsi iş istemeldedir. 

Yeni flllmler 
Katharine Hepburn usylvia 

Scarlet,, adlı son filminde bü· 
tün saçlarını alagarson kesmiş 
olarak görünecektir. Artist bu 

Pwrelle "Allahlar eğleniyor,, filminde 

filmin bazı sahnelerinde erkek- alarak Havayı adalarına gide-
leımek isteyen bir kadın roın- cek, orada dinlenecektir. 
nü yaşatmaktadır. Vlly Forst ve ·Mazurka 

San Fransisko filminde Janet Wily F orst altı aydan beri 
Mac Donald'ın parUSneri Clark devam eden bir çalışmadan 
Gabledir. 

Jan Klpura 
Jan Kipura Amerikada çevi

receii ilk film için 110 bin do-
lar alacaktır. Stüdyo bu film· 
den sonra da kendisini alıkoy
mak isterse ikinci film için 250 
bin frank fazla isteyecektir. Bu 
ücret bir rekor sayılıyor. 

Yeni Tar zan filminde Johnny 
Weissmuller ve Maureen O'Sul
livan rorülecektir. 

DickPoweU "Milyonluk Tank. 
ilmini bitirince alb aybk idıı 

sonra Pantöneri olan PolaNeğri 
ile "Mazorka filmini bitirmiştir. 
Villy'nin bulup meydana çıkardı 
gı lngebori Theek adlı on yedi 

yaşında güzel bir kız Mazurka 
filiminde ilk defa olarak sah
neye çıkacaktır. lngeborg'un 
güzelliği her tarafta sansasyon 
yapmaktadır. Mazurka filimi 

çok esrarlı bir hava içinde ik
mal edilmiştir. Filim çevrilir
ken Stüdyoya hiçbir yabancı 
ve R•zeteci kabul edilme-

Mazurka filmi çekilirken gll .. 
zel İngeburg T eek ansızın ajıt 
surette hastalanmışbr. Vill1 
F orst bu mecburi dinlemede• 
istifade ederek "Bir buse içİJlı1 
filmini de çevirmeyi kab61 et .. 
miştir. Villy Filimde Bavyer• 
zabiti üniformasile garibuDek .. 
tedir . 
........................................ ~ 

Y u2oslavy~ -. -
Almanya ile 
Münasebetleri 
Yugoslav hük6meti bu ~ 

arsıulusal Laipzig panayirloa 
girmemiştir. Bunan sebebi ~~ 
Alman - Yugoslav lderinP, 
Yugoslavyanın AlmanyadaD ~:: 
caklı olması ve bu alacaj1 .,..-
yültmek için yeniden abcalaf 
buJmağa çalışmamak arzutU" 
dur. Buna karşı, geçen ~ ,a· 
re daha büyük .. yıda Yu~I" 
lav tecimerleri aba ufatiJ!
gitmişlerdir. Bu tecimerl~ 
yapbkları ziyaretlerden il
memleket arasındaki tecİlll 
gilerinin normallepneti beJdeir9 
miyorsa da bu hiç olmaz• tr 
cim muvazenesinin dtlzelm_.
bir iıarettir. Yugoalav gazet,.r 
leri, Yugoslavyamn Almanya 
fazla mal satacak yerde onldd .. 
fazla mal almak suretiyle r 
ring sisteminin normal bir ,e: 
kilde iıletilmesinin çok iyi ol• 
cağını söylüyorlar. 

Ozum satırorl8' 
Bir Yugoslav 10syetelİ ı.=: 

kental üzüm sabfl için Al 
ekonomik çevenleriyle · telll ... 
girişmiştir. Üzüm çıkabD• ar 
tırmak için bu ıosyete ÇI 
tec'merlerine, dıpnya 
her yiiz kilo üzla 
dinar verecektir 



.. EJIOI t9S11 ~- --- -------- --- -- . - . - --- --- ---- ------ - - - - - - - - - - - - --- ---- - -------- ----- - --

BAYAN TAL YEN 

Robespiy 
Yere Seren Kadın 
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Ja~o~enler r.ulübUnUn şasın konvansiyon! diye cevap 

kapatıhş1 verirlerdi. 
Bir cinayet teşebbüsü tal- Kendini müdafaa etmek mo-

Yenin halk arasındaki sevgisini dası çıktı. 
sun dereceve çıkardı. 23 Fük- Bir Jokoben, bir karayaka-
tidor gecesi, Talyen evine dö- lıyı omuzundan tutarak! 
~üyordu. Bir adam: "seni bek- - Hain papas! Kimin ma-
ıyordum. Elimden kurtulamıya~ temini tutuyorsun? 
taksın,, diyerek or.un üzerine Diye sorar, öteki de: 
atıldı. Kur,un Talyenin ancak - Senin! Diyerek onun 
0lbzunu sıyırdı. beynini patlatırdı. 

Bir kaç gün dinlendikten Ta'yenin, Jakobenleri suçlu-
s~nra Odeon tiyatrosunda gö· lamak ve dağıfmalarını istemek 
Zuktü. Onun geleceği bilini- için kendi isteğile hafifce omu-
rordu ve salon merdivenlere zundan kendini yaralathğından 
~dar dolmuştu. Genç, oldukça şüphe ediliyordu. Eski tethişçi 

guzel olan ve fütursuz görün- mutedillerden kralcılara geç-
nıeğe çalışan bu yeni ''hürriyet miş olmakla suçlulanıyordu. 
~.adumlumuna,, doğru alkışlar Talyen sustu. 
~ukseldi. Onun yanında. eski Merlen dö Tiyonoil " en bü-
T oma usulünce giyinmiş o:an yük hizmetlel'de bulunmuş 
k er_ezya Buşanın mermer hey- olan, kıralhğın devrilme~ine 
elı benziyordu. kudretle yardım etmiş olan, 

l Jakobenler bu suikastla suç- fakat artık devrilecek kırallık 

dolandılar. Robespiyerin ölümile kalmadığı için konvansiyonu 
aw l . hiı _an ve başsız kalan bu devirmek istiyen bu sosyetenın 

~ufrıt ihtilalciler tekrar top- tepelenmesini ,, konvansiyon-
annıışlardı. Yine Sent-Honov dan istedi. 
caddesinde toplanarak "Çü- Ulusal kurtuluş komitesinden 
riikler" adını takdıkları ter- bir rapor istendi ve aradan 
m'd 
1 

ı 0 rculara karşı koyuyor- biraz zaman geçti. 
ardı, Bilhassa "Asaletlii ba- Yeniden tehdide uğrıyan r:n .K~~arus ile devlet- Jakobenler daha cüretkar ke-
u· hamısıni,, sözlerile re- sildiler. "Uyuyan arslan ölmüş 

: 
1 rüsvay ediyorlardı. Çünkü değildir. Uyanınca bütün ha-

u sıralarda günün kanunu Te- sımlarım mahveder,, diyorlardı. 
reı.yanın evinden çıkıyordu hep. Talyen kan adamlarına karşı 

Jakobenlere karşı birleşmiş bir daha sesi yükseltmek için 
olan u ld . . T ya ızlı gençlik ,, ıse kürsiye çıkb. 

1 ~nnidor me!eğine tapmıyordu. Her taraftan kopan alkışlar, 
Yı -·ı lar aı eden olan bu delikanlı-

, Jakobenlerden ayırd edil-
lbek i . "t" ·1 • • . 
1 . çın, ı ına ı e gıyınır· 
erdı G · b' di . · rı ır re ngot sı-

Yah ' 
k 

yakalık, kara veya yeşil 
Ço ""k k 
1 Yu se bir kıravat taşır-

meclisin Robepiyer yardakçı
Jannı mahvebneğe karar ver
miş olduğunu Talyene isl.atetti. 

Lözjandr Talyenle birleşti: 
- Yaptıklarımızı ayıplayan 

kimlerair? Bunlar bir avvuç . :~dı. Saçları bükleli ve pudralı 
~-:h· Ellerinde bir balyöz ve kana susamış insanlardır. Kar-
k 1 assa kollarında bir matem şıdan onlara bakınız! yüzlerin-
k ordelası taşıyarak ihtilal mah- de müstebidlerın safrasından 
ol~~kr kurbanlarının akrabası yapılmış bir cila göreceksiniz. 

E . arını gösterirlerdi. Talyen haykırdı: 
vınde toplanan bu "kara - Yurddaşlarım arbk yüz-

Yakalıl . S ar,, vasıtasıle Terezya, Ierce ve yüzlerce hapse hkıl-
y:nk Jorj caddesini boydan bo· masından ve günde seksen 
lik aplıyan "müsavat, kardeş- baş kopmasından şikayet edi-

'. cumuriyet veya ölüm iba- yorlar! 
resın· ( " 
idd' 1

• saçma ve kanlı) olduğu Löjandr saylavlara sordu: 
l~~sıle sildirmişti. - Birbirinin rakibi iki hükfı-

k 1 takım Pale Ruvayal ve met kudreti olmasına taham-
onvans· l ıyon etrafında karşı- mül edecek misiniz? Cumhu~ 
Clşırlardı B' b' l . k"" l · ır ır erıne ufreder- riyet ilelebet müfsitler yüzün-
ı:~di ba~ton bastona döğüşür- den rahatsız mı olac:?ktır? 
v : Bır taraftan, yaşasın kon- Bir çok sesler birden yük-
ansıyont K ' ' le 1 • '\.a.ıro.sun Jakoben- seldi : 

k r. Kahrolsun Robespiyerin - Hayır, hayır l Konvansi-
d~ruğu! Diye bağırırlarken yona rakib olacak bir kudret 
a ~er taraftan da kahrolsun tanıyamayız. 
tıstokrat ar ve misketçiler!Ya-

KIYAMET GÜNLERi 
İnsan vücutlarından yapılan 

KIYAMET KaGöNLERiini 
KIY AMETTüGöNLERt' 

Div gibi zırhlıların denizden mezarla-

K l Y AME TrınGüNtERinü 
FILMINı BUGÜN LALE SiNEMASINDA GÖR 

Ayrıca Fransisga Gal... Budapeştede iskandal 
Komik Miki ve saire 

Hepsi lzmirde ilk defa bugün LALEDE 
il 

aarruz karşısında Amerika da 
••••• 

in ere 
• e 

•• uca 
Paıis, 25 (Ö.R) - Finans 

bakanı B. Renye geçirmekte 
olduğumuz vahim arsıulusal du
ruma rağmen Fransa hükumeti 
muayyen mühlet içinde başar
mak niyetinde o 'duğu finansal 
ve Ekonomsal kalkınma işinden 

• Sosyetesi paktının 
~rar vermiş bulunuyor 

Mühimmat kont· 
rolü L eselesi 

dikkatını ayırmamıştır, Bakan 
şunu da ilave etmiştir: Hüku
met Fransanın en büyük kuv-
vetleı inden biı i olan finansal 
nizamı kurmak için suiistimal-
lere ve israflara karşı son şid
detle mücadelesine devam ede
cektir. 

Dün de on bin asker gönderildi 
- Baştaraf ı 1 ind sayfada - ni bildirmek üzere kaleme ahı: 
Londrada durum çok nazik konseye verdjği raporu neş· 

sayılmaktadır. Baldvinin baş- retmiştir. 
kanlığında toplanan bakanlar Oldukça kısa olan bu belge 
kurulunda Büyük Britanya im- sadece komitenin çahşmalarının 
paratorluğunun Akdeniz hav- vardı{!ı sonucu göstermekte ve 
zasındaki hayatiğ menfaatleri- hiç bir muhakeme yürütmediği· 
ni korumak için iycap eden gibi hiç bir netice de çıkarma-

maktadır. Komite bu raporda 
bütün tedbirlerin alınması için 
Sü bakanlığına ve Amirallık 18Eylülde başkanı B.Madaryaga 
başlordluğuna salahiyet veril- tarafından ltalyan ve Habeş de-........... miştir. legelerine gönderilen mektubun 

Uluslar konseyi bu metnileB.Aloizi tarafından şifa-

Yeni fabrjkalarımız Ak t 1 k hen yapılan tebliğin sonradan 
şam op anaca kendisi tarafından tasdik edilen 

Paris 25 ( Ö. R) - Cenev- bir hülasasını ve Habeşistanın 

Zafrabolu 'da demir sanayii • • 
ıçın 

reden bildiriliyor : Fransa Baş- gönderdiği resmi cevabı da 
bakanı B. Laval bugün Ingiliz iliştirmiştir. 

hazırlıklar ilerleyor delegesi B. Eden ve ltalyan Uluslar konseyi bu rapor 
delej?esi B. Aloizi ile görüş- temeli üzerinde görüşmelerde 

Ankara, 25 (Ö.D) - Sümerbankca Malatya'da kurulacak olan 
bez fabrikasmın makinaları yakında gelecektir. Bina hazırlanmış 
olduğundan makinaların derhal montajına başlanacaktır. 

müştür. Uluslar sosyetesi ge- bulunmak ve ürüm hakkında 
nel sekreterliği beşle& komite- karar vermek üzere bu akşam 
sinin, çahşmasına son verdiği- veya yarın toplanacaktır. ........... Zafranbolu' da demir sanayiinin kurulması için yapılan hazırlık

lar ilerlemiştir. Yakında tesisata başlanacaktır. Yeni Habeş ordusu 

DOGUDA 
Daha dört vilayet 

Kurulacaktlr 
Ankara, 25 ( Ö.D ) - Do

ğu illerinde yeniden dört vila
yet kurulmasına karar verildi. 
Elaziz ve Diyarıbekirdeki na· 
hiyelerin birçoğu kaza yapıla
cak ve bütün kaza teşkilatın

dan istifade edecektir. 

Fransız - lngiliz 
İşbirliği 

Paris 25 ( Ö. R ) - Cenev· 
reden bildirildiğine göre, ulus
lar sosyetesi ikinci komisyo
nunda Eransız delegesi B. Bo
mentnin teklifi üzerinda yapı
lan görüşmeler logiliz - Fransız 
iş birliğinin ortaya çıkmasına 

yaramıştır. lngiliz delegasyonu 
tarafından yapılan önerge Fran
sız önergesinden şekilce baş
ka olmakla beraber içi ve ru
hu bakımından onun aynidir. 

Musul petrollari 
Musul 011 Fild İtalyan 
kontroluna geçttölnl 

yalanladı 
Londra, 24 (A.A) - Musul 

Oil Fild kumpanyası gerek 
kendisinin ve gerek ortağı olan 
Britis Oil Develpoml!nt kum
panyasının tamamen Italyan 
kontrolu altına geçtiğini yalan
lamaktadır. 

lngiliz 
Kabine kurulunda 

Hepsi 27 5 bin erdir 
Londra, 25 (Ö.R) - Top

lamın kabine kurulu Cenevre· 
de lngiliz delegasyonu tara
fından güdülen siyasayı ve ta
kınılan durumu tasvip etmiştir. 
Dış bakanı Sir Samuel Hoare 
bu münasebetle lngiliz siyasa
sının hiçbir suretle ltalyaya 
karşı olmadığını ve uluslar 
sosyetesi and!aşmasının sıkı 
sıkıya tatbikinden başka hiçbir 
gayesi bulunmadığını bildir
miştir. 

- Baştarafı 1 nci sav/ada -
yemek masası bir Avrupa sa· 
rayının ziyafet sofrasile rekabe· 
te girişebilirdi. Yemekler nefisti 
ve yeşil ceket, beyaz külotlu 
metr doteller tarafından dağı
lıyordu. 

İmparator gece yarısına ka
dar misafirlerile en içtem bi
çimde görüştü. 

Şimdiki halde şimali Harrar, 
ve Ogadan illerinde toplanmış 
olan muntazam yedi Habeş or
dusunun kuvvetleri hakkında 

I şu malumat elde edilmiştir: 
Tigre ilinde, Ras Siyumun 

kumandası altında Gombe ilin· 
de toplanmış 80000 asker var· 
dır. Harrar ile Ogadende 6( 
bin asker toplanmış buliınuyor. 
Gocour, Aussa ve Borona ille
rinde de başka kuvvetler top· 
lanmıştır. Hepsi birden 275000 
er silah altındadır. 

Uçaklar 19 yaşında olon Ve
liaht Prens Asfau Veseinin 
kumandası altındadır. 
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BUGÜN : iki Büyük Filimle 
IL~ PFtOGR.A..--------

1- SOKAKLARDA ALTI 
Albert Prejean, Daniel Darieux, büyük şarkılı komedileri 

2 - AŞK ÇiÇEKLERi 
Baştanbaşa dans, mUzik, güzellik ve aşk fllml 

Yüzlerce güzel kız ve mini minilerin revüleri 

YARIN • ZOZO. Jozefin Bakerİ? şaheser filmi. 
• Ayrıca en çılgın gecesı 

Iren Dözilafinin Almanca şarkılı büyük komedi 
DiKKAT : Fiatlerde tenzilat yapılmıştır .. Birinci 30 Balkon 40 hususi 50 kuruştur 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAATLERi : Her,.,ün 15 te cumartesi, pazar ünleri 13 te başlar -

ANKARA BiRASI Uzviyeti besleyici sulu bir gıdadır. 



ydın oil11 Bay Melltned ite Prenses son,.a a,..sında bir macera 

Birgiyi nası aldık 
• • ö ümle bi ns gı ın vveti 
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Gençler, yeşil ağaçlar arasında ko ar nız birbir.ne 
Kavuşmuş ve dudakla:fınızda yalnız aşl<ın sesi gönül
ler· n · zde ,yalnız sevdiğiniz olduğu a de yürüyünüz -- Güzel kızım: Sana bir şiir 
okuyayım, bu sözlerim sultanı
mın dilindendi. 
Aşllm şorabm lçmiyrıı. 

Mest olup liaı•ran o./rır mu?! 
Zenciri aşka düşmı)'en 
SoyllllUP uryan olur mu? 

Akıt -zlerindm yaşı 
Oör kimdir işlırm cyi 
Kul olurs ise bir kişi 
Bu mülke sullall olur mıı~! 

Aşka dgerin yaknupın 
A1 iirşide dogru ha/um.ya il 
Balın. ı ultrie alwzıyan 
OJt ıkea umma!l olar mu? 

Oöniil geçirme giil (Oğın 
Ko, J ansm r;.ii>'~lde yaffın 
Oii./lcri bilnu"ven bajfm 
Biilbü/ii ızaltill olur JJLa?! 

Prensese, şiirin manası an -
şılınca son derece mütehasis 
oldu. Gözleri yaşlı babaya hi
tap ederek: 

Babacığım; saadet geçen ve 
geçtikten sonra bizde bir göz 
yaşı bırakan bir tebessümdür. 
Ben şimdi saadet hulyaS'l ve 
saadet hatırasile yaşıyorum. 
Her ikisi de saadetimi ikmal 
ediyorlar. Semada, şu yeşil dağ
larda, yıldızlarda, çiçeklerde 
onun çehresinden başka birşey 
görmiyorum. 

Jülyenin esareti baııa si:ıi ka
zandırdı. Bu gibi esaretleri hü-

riyete tercih ederim. Bu akşam 

hakikat soframızı nurlandmn. 
Gec.e yansı yola çıkarsıwz. 

Muhaf12.lara emir veriniz hiç 
bir kimse bizi rahatsız etmesin. 

Çörek ·baba: Emrin can üs
tüne; iltifatın canımıza canlar 
katar. 
Akşam mükellef bir sofra 

etrafında toplamışlardL Çörek 
baba, şarap kadehini eline ala
rak; pirler aşkına, gönüllerin 
hakimi prensesin aşkı şerefine 
yoldaşlari içelim; olümün kara 
eli gönüllerimizi sarmadan! .• 
Hep birden içtiler. Saatlar geç
tikçe neşe gönülleri taşrdı. 

Prenses Sofiye bize bayatın 
ve aşkın sırlarını aç, ruhunun 
enginliğinde ilk ve güzellik nu
rile mestolalnn. 

Baba coştu: 
- Gençler, bahar hayatınıza 

benzer. Bu mevsim teselli ve 
ümid, bu yeşil an, aşk ve emel 
mevsimidir. Teselliyi kalpleri
nizin birleşmesinde bulacaksı
nız. Sevmesini bibniyen bir 
kalp bedbahttır. Hayatın ı:ıtı· 

rabı o u boğnr. 
Kalbinize hakiki bir eş bu

lunuz. lztırabımızı hafifletecek 
dost bizi nura götüren ve hakka 
eriştirendir. Aşkı tatmamış, gö
nüllerinde onlara bir mabet 
bina etmemiş olanlar baharın 

güzelliğini duyam zlar. Hayat 
temiz ve güzel hatıralardan 

ibarettir. Bakınız ben o hatıra· 
form safiyetile yaşıyorum. Bil
mem kaç sene sonra aşkın be
yaz eli sizi sarmıyacaktır. Ma
zımın tebessümleri ruhumda 
eski baharlarımın neşesini ya
ratıyor. Ben çok sevdim, yav
rular; göz yaşlarım ruhumu tas
fiye etti. Şimdi halime bakınız; 
ömrün kışı başımı bembeyaz 
bir örtü ile sarmış! Baharın 

güJleri, menekşeleri, zambak
ları hasılı bütün çiçekleri ara
sından bir tanesi gönlünüıün 

nuru olsun. fazla nur gözleri
mizi kamaştırır. 

Evlatlar; güzel bahar; yeşil 
ağaçlar arasında kotiarınız bir
birine ka vuşnmş,dadaHannızda 

yalnız aşkın sesi, gönüllerinizde 
yalnız ~evdiğiniz olduğu halde 
yürüyünüz. 

Ömrünün baharını, sakın onu 
lakayd, nurs z, aşksız geçirme, 
zira nihayet sonbahara erişe
ceksin; bir kerre meçhul bir el 

seni onun pençesine teslim etti 
\ mi? .. Eğer .kalbin aşktan mah

rum İse, hicran nasibin, husran 
hemdemin, rztırap yoldaşmdır. 
H· yatta yalnız kalırsın. T eseJli 
senin için muhal olur. Aşkın 

içten ge.en ·hengine gönijl ver. 
Sevgi in'n dizine başını koy ve 
inle, nşkm nurlu e1!eri ancak 
hummalı başımn sıcağım götü
rebir r. O vakıt ızbr~p hile kut
siyet peyda eder. Kalb:ne !a
tım o:.an u•v·1 eti verir. Bu l?ud
retJe istikba de sen"n iç'n hn
zırlanz.n gece.erde a k ve ıztı
rap nurun, güneşin olacaktır. 

Haydi evmtlai• a 00k ve ıztmıp 
il·hın.n şeref'ne içel'm. Hazır 
vakfımız v<?rken bu nldatıcı 
ömrü:ıı-zden kam n1a!ım. Çakır 
Niyi, Tuğrul curanızı alınız. 
Aşkın yiıksek ruhuno tnkdis 
edelim. Aşk ibadetlerin en ul
visidir. 

- Sonu Var -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

a 
Yunan uçak fab
rikası büyütülüyor 

Yunanistanda Faler·deki 
uçak fabrikası iymafatının iki 
misline çıkarılması dolayısile 
bu fabrikanın ihtiyaçlarım göz
den geçirmek üzere hava 
başk nlığında bir komisyon 
toplanmıştır. Ismarlanan yeni 
makinalardan başka, üç mil
yon dirahmilik makina daha 
ısmarlanmıştır. Böylelikle ima-
lat artacak ve maliyet fiatını 
azaltacak. Öte taraftan baıı 
alet ve parçaların memlekette 
yapılması mümkün olacakhr. 

Aynca da fabrikanın yanında 
biri kimya laboratuvarı ve fo
toğraf kısmı. öteki de pa
raşüt tamir atelyesi ıçın 

olmak üzere iki bina yap
tırılacaktır. Fabrika direktörü-

nün verdiği bir rapora göre, 
fabrikanın yıllık imalatı 35 den 
60 uçağa yükselmiştir ve dur-

madan çoğalmaktadır. Ufak 
bir kısımdan başka bütün ye-

dek parçalar Yunanistanda 
yapıJmaktndır. Yerli boya-
ların fabrikada kullanmakta 

deneçleri yapılmıştır. Bir ipek 
fabrikası da yerli ipekten pa
raşüt yapmak için hü.kinnete 
başvurmuştur. Bu fabrikanın 
yaptığı paraşüt yakında dene
cek iyi sonuç alınırsa paraşüt
ler de Yunanistanda yapıla
caktır. 

--Y 
Yuna ·stan in 
ton ğday a ıyor 

Bazı Romen tedmleri Yunan 
hükumetine tonu 107 - 110 şi
lin fiat!a 40,000 ton Buğday 
satmak i.;temiştir. Bu bugday 
Yunan buğdayı ile birlikte iki 
ay kadar yetişebilecektir. Bu
nunla yapılan ekmeğin her ki
losu 50-60 fefta ucuza malola
caktır. Çünkü son günlerde 
arsıulusal piyasada buğday fi-

atı 13 3 şiline kadar yükselmiş
tir. Yunan Ekonomi bakanlığı 
arsıulusal tecim anlaşmalariyle 

bağlanmış olması dolayısiyle 

buğdayların memlekete girme
sine izin vereceğe benzemedi
ğinden, Romen tecimlerinin bu 
önergesi Başbakana bildirile
cektir~ 

ça Jı bir Ronıen 
l~ilos ı bugün An
karada b 1 ıuacak 
Uçakçı albayı Jorj ingresku-~ 

un komutası altında bu ayın 
26 ıncı perşembe günü şehri
mizi resm~ olarak göretc va
racak olan yedi süel uçaktan 
katınç bir Romen filosu gele-
cektir. Filo sübaylarmın üçü 
yarbay, altısı yüzbaşı ikisi teğ
men ve ikisi makinistir. Ko
nuklar 26 eylül perşembe sa
bahı YeşiJ öy ve Eskişehirde 
kısa duruşlar yaptıktan sonra 
Ankaraya gelecek.fer ve bura
da iki gün ~alacaklardır. Bi
rinci gün Anadolu kulübünde 
ordu adına hava yönetker~ 
liği tarafından bir akşam 
şöleni ve ertesi günü öğle 
vaktı da Türk Hava Kurumu 
adına bir öğle yemeği verile
cektir. O gün akşam ayrıca 
Romen elçiliği de bir şölen 
verecektir. Konuklarımıza bir 
yarbay bir yüzbaşı ve bir tey-
men mihmandarlık edecek ve 
şehrimizin gezilecek türlü yer-
lerini ğösterecektir. Romen 
uçmanlan bundan önce tara
fımızdan noma.rıyaya yapılmış 
olan göreti iade etmek için 
gelmektedirler. Konuklanmızı 
karşılamak için o gün uçak 
alanına bava müsteşarlığı baş
kanlığı alhnda uçak kurulu 
adına başkan yardımcısı ve 
diğer uçmanlar gidecekler ve 
ayrıca beş avcı ve bir harb 
uçağından katınç bir filomuz 
saptanan yerden konuklarımıza 
katışaeaklardır. 

Konuklar Ankarapalasta mi
safir edileceklerdir. 

fyo -Anta ya 
Sandıkhda açılma 

Öreni yapılacak 
Isparta, 24 (A.A) - Afyon, 

Antalya hattının KarakuyÜ, 
Sandıklı kısmının bifirilmiş ol
masından Sandıklıda yapılacak 

açılma töreninde bulunmak 
üzere Isparta ili adına 30 kişi
lik bir heyetin SandıkLya git
mesi kararlaştırılmış ve hazır
lığa başlanmışbr. 

Roman yada 
Bükreş, 24 (A.A) - Finans 

müsteşarı B. Demetre Kostan
tinesko 'nun Romanya Ulusal 
banka direktörlüğüne tayin 
edildiği resmen bildirilmek
tedir. 

Dünkü ·acıklı Töre 
Alçakça bir cinayete kur an 
Giden zava lı Haydarı gömdük 

lzmirin kültür aylesi matem içindedir 
- Baştara[ı 1 11ci sayfada -
Mektebin yüksek öğretmen 

heyeti ve onların yetiştirdikleri 
gençler içJi teessürlerini gizle
ıniyorlar, gözyaşları döküyor
lardı. 

İlbayın söylevl 
Vazife şehidi Haydar ebedi 

yuvasına yerleştirilirken ilba
yımız bay Fazlı Güleç şu kısa 
ve çok veciz hitabede bulundu: 

"Arkadaşlar, 

"Şimdi gömdüğümüz mektep 
öğretmeni bilhassa bugün için 
nefretle karşılanacak bir cina
yetin kurbanıdır ve bu itibarla 
bir vazife şehididir. Anneleri
mizden, büyük annelerimizden 
l1ocaıım vurduğu yerde gül bi
ter, diye iş tirdik. Bu atalar 
sözünün remizli manası "Öğ
retmenin verdiği ıstıraplar bile 
gül gibi sevimlidir." demektir. 
öğretmenin üstüne a!eığı mü
him vazifeye göre bunu böyle 
kabul etmek çok yerindedir. 
Asırların tecrübelerinden çıkan 
ilimleri kafamıza doldurmak 
vazifesini üstüne alan öğret
menlerimize hayahmızın kısa 
günlerinde uzun bir ömür ya
şatmış ve uzun yılların tecrü
besinden bizi faydalandırmış 
demektir. Bunu böyle düşü
nünce öğretmen hakkının bü
yüldüğü kendiliğinden anlaşılır. 

Gönül isterdi ki bu cinayeti 
işleyen, vak'a akabında ölmüş 
bulunmasın da Türk hakiminin 
huzurunda muhakeme edilsin. 
O vakıt hakimin ve kanunların 
bu cinayete vereceği vasıftan ve 
bulacağr müşeddet sebeplerden 
vak'anın ehemmiyeti daha çok 
tebarüz etmiş olsun. Merhumu 
ebedi istirahatgahına tevdi 
ederken bu cinayetin bu yol
daki vak'aların sonu ol asını 
diler ve hepimiz için baş sağı 
temenni ederim. 

Bunu Sanatlar mektebi dör
düncü sınıf talebesinden Niyazi 
Ozanın çok acıklı bir söylevi 
takip etti.Söylerken teessürden 
soluğu kesilen bu genç orada 
ağlatmadık kimse bırakmadı. 

Niyazi Ozanın stiylevl 
Çok değerli öğretmenimiz, 
Uzun yıllardanberi bizleri 

yetiştirmek, pratik Ye teorik 
bilgimizi arttırmak ve en son 
tam bir insan, yurda layık, 
teknik bir san•atkar olarak ba
yata atmak için yorulmaz, usan
maz bil' azm ile çalıştın, çaba
ladın, önüne çıkan bütün en
gelleri yendin, ve amacına doğ-

buglın hayatta çalışıyor, haya
tını kazanıyor, yurda ve ulusa 
değerli hizmetler yapıyor, ve 
çalışırken seni minnet ve 
şükranla anıyor. 

Sen bizim ışığımız, bizim 
hayatımız, bizim canımız, bi-

Bundan sonra gözümüıü da
ha fazla açacağız, Aramızda 
sinsi sinsi dolaşması muhtemel 
olan böyle kirli ruhlu, habis 
hareketli Türk düşmanlarını 

yaşatmıyacağız. Burada işte 

senin mezarın önünde and 

T örınde bulunan zevat 
zim anamız, babamız, bizim içiyoruz. Kahrolsun kirli ruh.hı 
he:rşeyimiz idin. Değerli ögret- hainler. Kahrolsun menfi ruhlu 
menimiz sana kıyan ellere li- diqmanlar. 
net olsun. Bu eller bizden de- Sevgili öğretmenimiz, m.eıı· 
ğildir. Bu elleri taşıyan göv- nnız başında so; bir dileğiıll~ 
denin içinde dolaşan kan hi- daha var. ilk sınıflarda belk1 

zim kandan değildir. Bu kan seni, senin o çok yüksek ıu· 
Türk kanı değildir. Evet, d~- hUJlu kıracak çocukluğlJIDllı 
ğer]i öğretmenimız, çünkü olnıu~tur. Bu çocukluğu bile 

Öğretmen bay Haydar 
Türk kanı damarlarında dola
şan Türk genci kültür ışığını 
kendi elile söndürmez. Türk 
öğrencisi, öğretmenine, kültür 

bekçisine kıymaz. Sana kıyan 
bu cani eller yalnıx sana de
ğil biıe de kıydı. Bizim canı· 
mızı, yüreğimiu parç.aladı, yakb. 

Sevgili öğretmenimiz; bugün 
kalplerimiz kan ağlıyor. Çünkü 
gözlerimiz seni anyor, kulak
larımız gür sesinizi işitmek is-

bağışla, ve mezannda 11•r 
içinde yat, çok d~erli öğret· 
menimiz. 

Bundan sonra mektebin soıı 
talebelerinden Sadeddin de bit 
söylev söyledi. 

Artık ebedi metfene kavuş· 
muş olan zavallı şehide yapı· 
lacak başka birşey kalmamıştı. 
Diniğ töreni müteakıp göz yaş· 
ları arasında onu kara toprak· 
lara bırakan meslektaşları .,e 
talebeleri mezarı başından ay· 
nfdılar: 

Vak'a nasal oldtı'l 
Dünki nüshamızda vaktİJI 

gec olması hasebile tafsiljt 
Yet'mefe imkan bulamamı~k: 
Muallim bay Haydar mektebi~ 
resim öğretmenidir._ Kend!51 
muktedir bir gençti. Evlidir· 
Bir de mini mini yavrusu va~ 
dır. Katil Reşat mektebin bi· 
rinci senesinde üst üste iki se· 
ne sınıfta kalan Mersinli bit 
çocuktur. . 
He~ap ve Hendese muanilJJ~ 

bay Sıtkı askerlik hizaıetio• 
yapmağa gittiğinden ikmal i~" 
tihanını mektep idaresinin teıısı· 
bile öğretmen bay Haydar, &aY 
Sabri, ve bay Rahmi yapıııış· 
lardır. Reşad imtihanda cevaP 
verememiş merhum Haydııt 
kendisine resim öğretmeni ol
mak suretile hatları tarif yoJlı.ı 
yardımlarda da bulunmuftu
Buna rağmen muvaffak oıaınr 
yan Reşad sınıfta kalmıştır. Re
şad leyli mecanni idi. iki scoe 
sınıfta kalması dolayısile ıne1'~ 
tebin nizamlarına tabi ohıra 
üçüncü sene ücrete tfıbi tutul" 
muştur. 

Talebeler öğretmenlerinin mrzart öııii1ıde 

Vak'a günü sabahleyin ınek~ 
teb idaresi Rcşad'ı çağırarıı 
Mersin'deki ebeveyni yanıtı• 
dönmesini ve onların muvafa" 
katını temin ettiği takdirde 
ücretli olarak okumakta devaıP 
edebileceğini bildirmiştir. .. .. ru yılmadan yürüdün, ilerledin. 

Kültür meşalen alt;nda se
ninle beraber yürüyen biz öğ
renciler bu kültür maşalesin

den yıllarca ışık aldık, dimağı
mızı nurlandırdık. Her gün in
sanlığa daha ziyade yaklaştı
ğımızı duyduk ve gördük. Bir 
çok ağabeylerimiz bu kültür ve 
unat meşalesinden aldıiı hızla 

tiyor. Halbuki, Ah, bundan 
sonra seni göremiyecek, güzel 
sesinizi işitemiyeceğiz. Evet bu 
mukadder imiş. Fakat emin 
olunuz ki sevgili öğretmenimiz, 
sizin hatıranızı ölünceye kadar 
biı tapyacağız. Seni ölünceye 
kadar uoutmıyağız ve düşman
ca uzanan bu katil elleri lanetle 
anac.aiız. 

Reşad parası olmadığını so1 
leyince kendisine 350 kutj 
para verilmiş ve bir de ııı 

ücretle bilet alınmıştır. te 
Reşad akşam üstü mekteP 

dolaşmakta ve Bay Hayclııt1 
beklemekte imiş. , 

Hiç kimsenin bir şeyden OJ;, 
lumatı voktu. Bay Havdat 



DAIMON 
Marka ampuller 

Ampullerin en iyisidir 
2,S D'/3;5//T/3,78,.,/~;r{l;k//~;p~Jler 

lle"' zaman için mevcuttur 
Bütün dünya bu marka 

......... ampulleri tercih etmiştir 
1) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• EPOSU : Izmirde Suluhan civarında No.28/9 

Anadolu Hurdavat mağazası 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanes . .. 

Umum Hastaların azarı Dikkatine 
n ~n s_on sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru
k etıcesı lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
d a~ık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
h ogan çocuklann vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
I azları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
~~ları doğrultmak için korsa!ar ve kendi ihtiraımız olan 
I llteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
. ayan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
IÇİn korsalar. 

iLE 1~RKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
v M AGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
e 1.ıTEHASSISI 

t"ıı. hri Riza 
K Bey tarafından yapılır 

k 
abu! saat:eri : 1 O ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 

adar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

Baş ağrısı mı ? Nevralji mi ? 
Derhal bir kas~ 

' 

AL 1 N 
ÇRIPIN'in tes' . k '"d" K la h d"I" . ırı atı ır. o y azme ı ır, müessır 

IDaddeleri ·· d d "ucu a erhal yayılır. Kalbe dokunmaz 
R.ADYOL . · >brekleri yormaz 

iN dış ma<.uııu fabrikasının mütehassıs kimyaker
r tarafından yapılan GRIPIN her eczanede vardır 

7 .5 kuruşa satılır 

illi Emlak ınüdürlüğündPn: 
li··k L' u fıınet 1 ıra 
liaı• av usunda bili numaralı büfe mahalli 350 

{apınar Ka • h 
liayaı gıt ane caddesinde 274 numaralı ev 
a· . Çeşıne kağithane caddesinde 284 numaralı ev 
•rınci Kord 

Ka,,
1 

k on Balıkhane altında 1 numaralı dükkan 
Y Ya a Fe t k -Alsa rya so agında 28 numaralı ev 
ncak llkb b k Kah a ar so ağında 11 numaralı ev 

67 

55 
130 

100 

51 
raınanlar d"" d-Dara. or uncü sokakta 2 ,, dükkan 50 

1' gaç traın dd . epecik k .. vay ca esınde 83 ,, ev 105 
Darağa agıthane caddesinde 149 ,, dükkan 33 

ı:ı;Jara ~ Şark sokağında 89 " ev 50 

Y gası hanı içinde 68 25 d""kk. 32 uka d , ,, u an 
&Ünü rı a yazılı emvalın bir senelik icarı 3-10-935 Perşembe 
. saat 15 d "h 1 lafip[ . e ı a e edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. 

erın ° saatde Milli Emlak müdü.riyetine müracaatları. 
1002 (3170) 

Daima Genç, Daima Güzel 

KANZUK Balsamin Kremi 
~ili senelik bir maziye malik ve dünyanın her t~rafında tak

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir markadır. Çilleri ve buru
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh· 
nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati
yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. Bir defo Balsamin 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtnyat mağazalariyl• 
büyük eczanelerde bulunur, 

evlet demiryolla.-ından; 
Muhammen senelik 40 bedeli 80 lira olan lzmirde Alsancak 1 nci 

kordon Çelikel sokağında 582 numaralı depo 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) 

1nşaatınııı; için atidekiihtiyaçlarınızı pek uorız fiyatlarla 
temin etmek iHterseniz Halim a~a çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarethane•inA nıiiracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ne' ' çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden ldvlıalar ve bun/arm 
te/errüatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalızasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz kilnklerı ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çlmentolar, Bütiin arkalar 

En MOeait Şeraitle 
Mağ•zamızda Satıl•r h 3 

Kiralık Ev ve Dükkanlar 
lzmir Vakıflar n:üdiirlüğiin

den: 
Vakfı N. Mevkii Nev'i Bedeli 

Bezmiilem 41 Tepecik Sürmeli So. Kahve 60 

" 
23 

" 
Altay 

" 
Dükkan 24 

" 25 
" " " " 

24 

" 
9 " 

Armutlu ,, oda 24 

" 
11 " " " " 

24 

" 
13 " " " " 

24 
Mülhakşeyh Ali 177 Tilkilik 

" 
dükkan 84 

" 
179 " " 

84 
Ali reis 2 Ali reis ev 70 
Berberzade 8 ikinci Kordon dukkan 150 

Vakfa ait yukarıda yerleri numaraları ve senelik kiraları gös
terilen akarat on gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 5-10-935 Cumartesi günü saat on birdedir istekli olanlar 
şartlarını görmek üzere hür gün evkaf direktörlüğünde varidat 
memurluğuna ve ihale günü saat on birde yapılacak komisyona 
müracaat etmeleri bildirilir. 26-1-5 3129 (31711 

Doktor 

TAHSiN KURGAN 
Birinci sınıf emrazı cerrahiye ve 
ameliyatı cerrahiye mütehassısı 
ADRES: 

civarında Müftü sokak 

Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki 

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

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

Karahisar Maden Suyu ı 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni lzmir eczanesi Telefon: 2067 

lzmir defterdarlığından: 
Kemeralh caddesinde Selimin mutasarrıf bulunduğu 237-239 

sayılı bina iratları tadilat komisyonunca ikişer yüz lira takdir 
edilmiştir. 

ikametgahı meçhul olan mumaileyhin mukadder iratlara bir 
itirazı varsa 30 gün zarfındo müracaatı lüzumunun tebligat 
makamına . kaim olmak üzere ilan olunur. 

3128 (3172) 

lktısat Vekaleti iç Ticaret 
Umum Müdürlüğünden : 

30 ikinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde tes
cil edilmiş olan ecnebi şirketlerinden Amerika tabiiyetli " Sin
ger dikiş Makinası kumpanyası ,, Türkiye umum vekili haiz ol
duğu selahiyete binaen hu kerre müracaatla şirketin " Balıkesir 
ve Çanakkale vilayetlerile mülhakatında ve lzmir vilayetinin 
Bergama kazasile Manisa vilayetinin Kırkağaç ve Soma kazala
rındaki şubelerini idareye lzmirde oturan şirket memurlarından 
Şükrü Ömer Feyzi oğlunu vekil tayin ettiğini bildirmiş ve li
zımgeleo kağıtları vermiştir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla ilan 
olunur. 3123 ( 3173 ) 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm !i

n.anımızda olup 14 eylülde An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 7 teş
rini evvelde gelip 12 teşriniev

velde Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 

için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 21 teşrini 

evvelde gelip 26 teşrinievvelde 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburıı limanları için 
yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 20 ey
lülde gelip yükünü tablıyeden 
sonra Burgas, Yama ve Kös
tence limanlarına hareket ede
cektir. 

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

GANYMEDES vapuru 19 

teşrinievvelde gelip yükünü tah· 
liyeden sonra Burgas, Varna 

ve Köstence limanlarına hare

ket edecektir. 
SVENSKA ORıENT LıNEıN 
VINGLAND motörü 2 teşri

ııievvelde gelip yükünü boşalt
tıktan 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 Is
kandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

.sERVİCE MARJTıM ROUMAİN 
ALBA JUL YA vapuru 30 

eylülde gelip 1 teşrinievvelde 

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

SUÇEAVA vapuru 27 teşri

nievvelde gelip 28 teşriniev

velde Pire, Napoli, Cenova, 

Marsilya ve Barselona için 
yük alacaktır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
kumpanyası 

LEWANT motörü 15 teşri
nievvelde Anvers ve Gdynia 
limanları için yük a'acaktır. 

dandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve tabliye binası 
arkasında Frateffi Sperco acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütebaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

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

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

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

Zee & Co. ' 
Deutcbe Levante Linie 

iT AURI vapuru halen lima
nımızda olup Anvers Direkt, 
Rotterdam, Hambur,;r ve Bre
men için yük almaktadır. 

WINFRIED vapuru 1 birinci 
teşrinde bekleniyor. S birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

TRO JA vapuru 2 birinci teş· 
rinde bekleniyor. S 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 İçin 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 
tp~rinde bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük a1acaktır. 

DEN NORSKF, Middelhavs 
Linje (D/S. A/S Spanskelin;en • 

OSLO 
SARDINIA motörü 27 ev

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

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

Arment Deppe - Anvers 
EGYPTE vapuru 20 birinci 

teşrinde bekleniyor.Anvers Di
rekt için yük alacaktır. 

ESPAGNE vapuru 11 birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers 
nirekt için yük alacaktır. 
The 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 aldıi\'ı malları Is
kenderiyede EXETER transat
lantik vapuruna aktarma etmek 
üzere lskenderiyeye gidecektir. 
Johnston W arren Lines Ltd. 

Liverpu! 
JESSMORE vapuru 30 ey

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

Service Direct Danubien 
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, Bu<lapest,Bra
tislava, Viyana ve Liıız için 
yük alacaktır. 

AVUSTURALYA Ve YENi 
Zelandaya seferler 

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

ABOUKIR vapuru aynı za
manda Port-Sait aktarması ola
rak Hindistan, Aksayı şark ve 
şarki Afrikanın bütün limanla
rına mal alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2001 - 2008 

YENi A~IH 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
ROUMELIAN vapuru 20 ey

lülde Liverpool ve Svansea'dan 
gelip tahliyede bulunacaktır. 

DlDO vapuru 17 eylülde 
beklenilmekte olup 21 eylüle 
kadar Liverpool ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

ROuMELIAN vapuru 19 
eylülde Liveıpool ve Svansea-
dan gelip tahliyede bulunacaktır 
LONDRA ve HULL HATTI 

FABIAN vapuru halen lima
nımızda olup 17 eylüle kadar 
Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

EGYPSIAN vapuru 27 ey
lülde· Londra Hull ve Anvers
ten l(elip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda 6 te$rİniev
velo0 kadar Londra ve Hüll için 
yük alacaktır. 

The General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

STORK vapuru 27 eylü le 
kadar Londra için yük ala
caktır. 
DEUTSCHE LEVANTE Linie 

GALILEA vapuru Hamburg 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunmuştur. 

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

Ziya Gökşin· 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFı 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

Saat 3,5 dan saat 6 ya kada 
TELEFON 3686 
24-26 (924) 

CZZZTL7zz:zxzzzr.LZZTJT..L7~ 

••111!1 ................. ... 

Göz Hekimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

'////////'//////ZJ'//L////////l 

~ Mua .. lim Doktor 

~ A~met Hulôsi 
ALA TAŞ 

lç hastalıklan doktoru 
Kemeraltı Şamlı sokak No.20 , 

'7 /7T/T/7'.77777ZZ'Jrf'LZT'L7.J"LT'.1ZJ 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

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

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza 

haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 
Otelimizde bir gece konuklamak ber hakikatı öğrete

cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız müş

terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

ECZACIBASI 

Süleyman 

Ferit 
Kolonya 

Esans 

Ve n1üstah1.eı atı 
.. 

Merkez 

depomuz 

S. Ferit 
Şifa eczanesidir 
Salon, yemek ve ya tak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mobilyelerile süsleyiniz ... 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyle: 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.S Tel.1426 

Buseneki 9 Eylül panayırında en lüks pavyon Haraççı Kar
deşler paYyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görme&"e şimdi
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

&& EylOI 1935 

.HAS 
-KALMiN 
Ağrılan dindirir. Fakat, 

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

22-26 3137) 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve şöhretini nıu

hafaza eden KUVVET ilacıdır. 

Kioa Lütfi 
KUVVET ve İŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanların can kurtaranıdır. 

N• • 
IÇID 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 
içtihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : İçenler memnun olur ve arkadaş· 
!arına tavsiye ederler. 

Fotoğraf işleri 
ÇABUK ucuz 

TEMİZ 
YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 

Fenni göz_ük için 
lzmirde riyazi bir düstur Yardır 

Gözlük = Hilal ecz• ncı~e,:,. Kemal Aktaf 

Gözlükcülü&"ün tamam çeıidi bü~ i' n cinsleri her yerden çolı 
ve pek ucuz ... 

Toptan ve perakeııde 
.. .,. "' .. lzmir ithalat guırrugu müdiit" 

lüğünden: . J>Jo· 
K. G. Adet Eşyanın cinsi Te~bıt zz~ 

11254 00 188 Galvenizli kullanılmış demir varıl 
14 

cıe 
Yukarıda yazılı eşya 27-9-935 nci Cuma günü saat . Jtlıll' 

açık arttırma suretile barice satılacağından işine ~elenlerııı 
lat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. OS) 

19-26 2934 (21 


