
Soı ·· •---:-. ~ . . . birb· ~ gunlerde hukumebmı:ıın 
'fürk~ı ıtrkasına aldığı k rarlar 
no •ye Cumhurluğunun cko
dö~~al ve sosyal hayatında bir 
öne t ~ d~oktası sayılacak kadar 
g .. rn 1 ır. Denk bütçe ve düz

ı..n .. d 
rn ° eme siyasasmdnn ayrıl-

amak k · 
nıet İ .. arannda bulunan ls-
Ucu , nonü hükumeti hayatı 
ş~ Z.tatınak ve kazanç ile ya-

içi~\~rası~da denklik kurmak 

110 
tç nın onaylanmasından 

ind"ır tu
1
zun değrini yarı }arıya 

rıne t • • •• t d" B·· ccsaretını gos er ı. 

bak utçcnin denkliğini korumak 
ınundan bu kararı onayla-

Yanların h I" . 
dıklarını ~y ı ccsaretlı davran-
F akat h soylemeğe borçluyuz. 
ının iılka datı ucuzlntm k sava

( rcı:. h ) eh.: Yarat cağı genlik 
) aca dı ~~e açığını karşılı
ucu 1 t lr. ız Tuz değerinin 

z n ı masın 1 
bakımınd ın . <öylü h yatı 
d "k .3 " sevıncini duymak

' ·en ıki · b' . ncı ır ucuzluk ka-
rarı ıle karşıl tık 1, kerin 25. 2B kş · '-amutay şe
tılmnsını o ~uru arasında sa
lık üzerind ıcıak~ladllı. Şekerin sağ-

ı ro erı de g·· .. .. 
ne getirilir e atılan bu adozolnu
da k ım ar

n ıvanç duymameık elden 
ıcJmez. Varılan b b"t· 1 _ u ı 101 er 
pla?lı ~c. düzgün çalı manm 
crım[endır. Devlet önce şe

ker sanayiini yaratmak ve ta-

lllam{amak için ~ckerin pahalı 
b hlmasma göz yummuş ve 
:ı21 koruma düze leri de al

rn, h. 

8ugün şeker sanayii ta-
01~ olunca bu işi halk 

g~ı~ il ~e yoluna koymağı 
ır odev bılmi;.tir. Birbiri üstü-

ne gelen bu evinçler içinde 
tırpınırken bugün yarın da

a cessurane ve önemli bir 
k•rarla karşılanmanın heyeca
nını duymaktayız. 

Hükumet köylülerimizin üret
llleıılerimizin (Çiftçi) Zıraat 
h.ankasına olan borçlarını tak
~ıtlendirmek ve faizleri yüzde 
uç . d" l e 1,? ırmek yolundaki yasa 
naslagı Kamutaya verilmiştir. 
ou -P &un yarın konuşul caktır. 
~ arti toplantı ında ona}landı· 
gın~ göre Kamutayın da bu işi 
~~vınçle onnylıyacafrı şüphesiz-

ır. Bu önemli kararın yasa 
haline gelmesi bir gün me. 
sele idir. 

Fakat duşünmck gere!.tir 
ki devlet bu işi başarır
k~n üzerine büyük bir yük 
Y.uklenmekteclir. Borçların tak
.. •tlcndirilmc ·, foiz'erin yii:ıde 
~~c İndirilmesi ko.ay bir iş de
ridir. Devjet kendisi demiryol-
arı yapmak için }üzde yedi 
buçuk faizle halktan ödünç 
Para alırken Ziraat bankasına 
faizleri yüzde üçe. indir diye· 
rnezdi. Banka böı Je bir buy
:ru ~ 

gun altından zararsız sıyrı-
lamazdı. Dev et işin altını üs
~Ünü ölçnıuş hiç olmaz a ban-
anın bu } üzden zarar görmc

nıe ıni de göz önünde bulundu
rarak bütçe., nde"l bankaya her 
Yıl bir milyoı lira ödemeyi kabul 
<!ylemiştir. Bu durumun diğer 
b r anlamı udur lti · devlet 
"f ' Çıt ·ı . . k' .. çı erımıze es ı borçlarını 

0 deme imkanını vermek ve 
kolayla hrmak için şu sıkışık 
günlerinde bir milyon liralık 
fedakarlığı üzerine almıştır. 
B.u az bir Şey değildir. Son 
hır kac av iccrsindııa alınan 

Gımı1ııu-iyet Eserinin Bekçisi, Saba1llaı·ı 

atı 

a utay· 
Buğday ve un 

erilm · yecek, 
fiatlerini yükselmesine meydan 

uğ alc çıka ılacak .. 
Ankara 14 (Özel) - Ata

türk yakında İstanbulu şeref
lendirecektir. 

İttanbul 14 (Özel) - Ata
türkün istanbulu şercflendir
melerinde Yazın bir kısmını 
Floryada geçirecekleri söyleni
yor. Floryanın mükemmel bir 
plaj haline konmam için çalı
şılmaktadır. 

Cumur başkanının mem'e
ket içinde k sa sürecek olan 
bir scyahata çıkmaları da 
muhtemeldir. 

t( mu yın t::. 1 ı 

• 
ıyasaya 

ı umutay 

Ank rü, 14 (Özel)- Kamu
ta) ın cumartesi günü (bugün) 
öğlede t til kl\rarı vereceği 
bildiı ili yor. 

aarlft kUltUr p ftnı 
tür bakaniığında bay Saffet 1 kültür planları üzerinde görü-

Ankara, 14 (Özel) - Kül-
Arıkanm başkanlığında yapılan şüldü. 
toplantıda yeni tatbik edilecek 

e~ 

• • 
eşı ıyo ar 

Paris, 14 ( Ö.R. ) - Roma- cağı protektorası hakkındaki 
dan bildirilior! Livorno lima- yabancı haberler yalanlanm k-
nında toplan:ın ilk Bcrzagli- tadır. Şimdi Romada bulunan 
yeri müfrezeleri dün Şarki ltnlyanın Londra büyük elçisi 
Afrikaya gönderilmek üzere B. Grandinin Italyan - Haheş 

nıeseLsinc ilişik hiç bir öner-
vapurlara bindirilmişlerdir. Bu gesi getirmediği söylenmekte-
ycni kolda binlerce askerle d" a 

Ir.D 

bir kaç yüz uzman işçen var- İstanbul, 14 (Özel) - Lon-
dır. Yine Habeş hudutlarına dradan bildiriliyor: Sabuda 
gönderilmek üzere birçok dağ fırkas•nm şarki Afrikaya sev-
bataryaları vapura yükletilmiş· kine başlanmıştır. İngiliz çev· 
tir. Gelecek hafta vapurlarla relerinde mevcut kanaate göre 
2'önderilecek asker ve malze- ltalya Habeşistana karşı aylar-

k danberi takip etmekte olduğu 
me de limanlarda toplanma - sıyasada en küçük bir deg-i-
tadır. şikJik yapmış dei-ildir. Bütün 

TORINO 14 (A.A) - Or· bu ateşli hazırlıklarla sev-
du kumandanı tarafından göz- kiyatın harbı tacil edece· 
den geçi. ilen yeni da topçu 2-indcn korkulmaktadır. Bil-
kuvvet eri doğu Afrikamna hassa ltals a hüküm etinin l!IOn 
doğru yola çıkmıştır. emirlerine rağmen İtalyan ıa· 

Adisababa, 14 (A.A) zetclerinin lngiltereye karşı 
Adisababadaki latlyanların ço- kulfandığı lisan acılığını ı. ayb-
ğu Eritreye gitmek üzere Ha- etmemiştir. Oktobr gazetesi 
bt!şistandan çıkmışlardır. Geri Habeşi tan harp hazırlıklarında 
kalanlann gelecek ay orta- muhtaç oldui-u parayı İngilte-
sında gitmeğe hıızırJandıiı reden aldığını iddia eden bir 
söylenmektedir. Habeş bükü- yazısında: "Harp mı istiyorlar? 
meti ilbaylara her hangi bir Harp oiacaktır,, diyor. Buma· 
hadisenin önüne geçmek için Rrıbeş imparatoru kalenin İ112iltereye karşı sert 
Habeş topraklarında oturan Roma, 14 (A.A) _ Habeşis- bir çok cümleleri ihtiva etmesi 
yab ncıları kendi muhafazaları tanda kurulacak üç tnrafh bir hasebiyle Oktobrın bütün nü.s-
ile korumalarını emretmiştir. Fransız - lngiliz • ltalyan korun- haları toplanmıştır. 
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kararları bir göz önüne geti- ülkede ıkıntı günlerinin geç- ortaya kordu. Ne yazık ki bu 
relim : mesi yaklaştı2°ıfla inanmak ge· kararl rın önemi, verimleri, kal-

Çimento, tuz, şeker ucuzla- rektir. kımızın gözleri önünde canlan-
tıldı. Yaşama ve kazanmakta Olgun d vlet adamı baş· dırılmıyor. 
denklik kurmak için hayatı bakan ismet Inönü, girdiği Bizce Hslkevi ve eli kalem 
ucuzlatma işi bütün önemi- bu yeni yolda esasen sevgisini tutan arkadaşlar, söz söyliyen-
le ele alındı. Üretmenler topladığı Türk ulusunun ler, son ayların bu mühim ha-
için köylülerin ellerini, kol- sonsuz bağlılığını yüreğinde dise!erini halka anlatmalı; lıü-
larmı bağ'ıyan borçları için bulacaktır. Halkçıyız sözünün kumet sevgisini kuvvetlendir-
bütçeden bir milyon liralık fe. anlamsız olmadığı yalnız bize meği ulusal bir borç saymalı· 
dal{arlık onaylandı. Bunların değil bütün cuna gösterilecek· dırlar. Halkın bu kararların 
her biri bizim hayatımızda de· tir. Hayatımızda bir dönüm önemini kavraması, kıvanç duy-
iişiklik yaratacak, genliğe yol noktası olacak olan bu karar· ması ileride atılması gerek 
açacak hadiselerdir. Hele böy lar eğer başka ülkelerde alın- adımlar için devlete ayrı bir 
le birbiri ardına bu derece mış olsaydı, halk günlerce bay- kuvvet erır. 
önemli kararlsı.. abrurs~ hu ram yap r ve duyduğu kıvancı ~ ı Ocak.o ıu. 

Ub 

Haraççı 
KARI)~ l, :ıı 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Ga:eledir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Turgutluda bugün Bele
diye seçimi vardır 

Bay Avni Doğan bugün seçimde 
Bulunacakt1r - Değerli bir söylev 

Tm·gutlrclm· sôyl<'t•i ıli11lerkeıı 

Turgutlu, 13 (Özel) - Parti 
başkanı bay Avni Doğan ~arı
mıza geldi. Belediye seçimi 
hakkında kazamızın parti ida 
re heyeti ve memleketin bir- 1 
çok münevverlerile görüştü. 
Akşam gençlik kurumunun ha
va kurumuna yardım mak adı 
ile gençlik yurdu bah~esinde 
tertib ettiği toplantıda hazır 

bulunarak değerli bir söylev 
verdi. 

Bu toplantıda bulunan binden 
fazla yurddaş başkanın heye· 
canlı söylevini sürekli alkışlar
la karşılamıştır. 

Bay Avni Doğanın mmtaka
mız parti işlerinin de aşına 

geçmiş bulunmaları burada f e· 
yizli bir ı. alışma devresi açmış 
halkı çok sevindirmiştir. 

Bu toplantıda hava kurumu
muz bnşkam bay Nuri Gürelli 
v naib oğlu bay Mustafa da- })(111 ·1ı m Dogcrn ::;oıılcl'inı 
hi kıymetli sözler aöyliyerek ı·criı"ken 
halkımızı hava tehJikesi karıı- günü yapılacak belediye seçimi 
ıında hava kurumuna yardıma Parti namzed yoklamasını idare 
çağırmıılardır. eylemek üzere Cumartesi günü 

BugUn seçim var yine şarımızı ereflendirecek-
Bay Avni Doğan Cumartesi lcrd r. 

Büyük bir deniz uçağı yandı 
Bir uçak ta parçalandı 
------------·~- ~------------

Paris 14 (Ö.D) - Büyük N.T. deniz uçağı, içinde çıkan bir 
yangınla harap olmuştur. Uçağın kumand nı infilak etkisile uçak· 
tan dışan fırlatılmış ve ağır yaralanmıştır. içinde bulunan diğer 
iki kişi yanarak kömür olmuşlardır. 

Cezayirde Orandan bildirildiğine göre askeri bir uçak bir 
ağaca çarparak düşmüı ve parçalanmıştır. içindeki iki kiıi öl· 
müşlerdir. 

-

. 
c 
~ 

AVOITOQ.tUM 
, RAoıoPHONıouE 

\su" u1' l 

- Minimi bayan, mikrofon güzel sesiniz duyurmaga hazıdır. 
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Yu oslav deniz tecim akade
misi telebeı>inden bir grup Vil
la Belvild okul gemisi ile ls
tanbuldan şehrimize gelmiştir. 

Gemide bulunan 49 talebe 
ve 7 öğretmen, dün öntükler 
müz "ni, milli kütüphaneyi ve 
şehrin görülecek diğer yerle
rini gezmi lerdir. 

Dün kendisile görüşen bir 
aylarımıza geminin süvarisi şu 
izahah vermiştir: 

"Deniz tecim akademisi ta
lebesi heryıl yaz tatilinden is
tifade ederek gemilerde ıtaj 
ııörürler. Bu yıl staj esnasında 
dost Türk limanlarına uğradı
ğunızdan ötürü büyük bir kı
vanç duyuyoruz. Diğer talebe
lerin de istifade etmesi için bu 
ıtaj gezileri birer ay fasıla ile 
iki defa daha yapılacaktır.Her 
defasında t nbul v İzmire 
uğrıyncağız. Türk limanlarına 
yapbğımız ziyaretlerden çok 
m mnunuz.,, 

Villa Belvilda ~ misi dün 
oaat 15 tc limanımız.dan hnre
kcr etmiştir. Bazı Yunan liman
larına uğradıktan sonra Yugos
lavya ya dönecektir. 

* . "' 
Evvelki akşam lstanbuldan 

limanımız gelen Yugoslav mek· 
tep gemisi dün akşam limanı
nuzdan Patr.ıa müteveccihen 

ayrılmıştır. 
Gemideki talebeler dün saat 

ı kiz otuz d gemiden çıkarak 
baılarında profesörleri olduğu 
halde Cumhuriyet alanında Ata
tiirkün heykelini ziyaret etmiı-
1 r ve bir dakika yükünerck 
durmuşlardır. Sonra Turing v 
otomobil kulübü namına bera
berlerind bulunan kılavuzlarla 
birlikte müzeyi, Halkevini, miJli 
kütüphan yi v çarııyı gez· 
mişlerdir. 

Yugoslavya talebelerinin lz
mir seyahatı ekonoms 1 tetkik
ler yapmak pı ksadile olma,tur. 

Müfettişlerine 
Bir bildirim 
Kültür direktörlüğünden ilk 

tedrisat isp ktörlüklerine gön
derilen bir bildirimde her böl
gedeki mekteplerin yıllık fa
aliyet ve durumu hakkınd ki 
raporlarını zamanında hazırla
yıp v rmeleri v şehirde, ya· 
bud köyd bulundukları tak
dirde adreslerini kültür direk
törlüğüne bildirmelerini iste· 
miştir. 

İl dışına gitmek istiyenler 
hakkında memurlar kanunun 
78 inci maddesin göre di
vermeleri lazımdır. Bu istekler 
için kültür bakanlığından izin 
istenecektir. 

Dev et emjr 
Y o arında b·r 
Aylık ge ir 

Mıut ayı zarfında devlet de

miryollı:ın geliri 1042273 liradır. 
Bunun 333769 lirası yolcular-

dan 9257 lırası bağajdan 609647 
lirası seyri b fiften 38017 li
rı:ısı seyriseriden elde edilmiş
tir. 934 senesinin aynı ayına 

göre bu sene 58618 lira faz
lalık vardır. 

Bir lddl 
Vali Kazımp a caddesinde 

bay AJyoti mağazasında ma
rangoz bay Nafız Haydarın on 
lirası ile bir kol saati çalın
mıtt•r. Ayni yerde Pol Malkara 
ile Mehmetten şiiphe edılmek
tedir. 

Şe • • • • 
ır ış erının 

B·r rC:t r a 
Şarlbayhk g.enel nüfus sa

yımı dolayısile yapılan nume
rotaj ve şar iş!eri genel surette 
teftişe başlanmıştır. Umumi 
kontrolu yapmağa şarbaı.lık 
zabıta baş amiri bay Ali Riza 
memur edilmiştir. Bay Ali Riza 
bir hafta müddetle bütün şarı 
dolaşacak şar işleri ile nume
rotaj işlerini en ufak teferru
abnn kadar teftiş edecek ve 
göreceği noksanları rapor ile 

• an sa 
ğretmenleri 

Şehrimizde misafir bulunan 
Manis öğretmenleri dün üç 
otobü le Ber~amaya gitmişler
dis. Bir kısmı da r.ebrimizde 
kalmışlardır. 

Bergamaya giden öğretmen· 
ler Menemende Kubilay mekte
binde Menemen öğrehnenleri 

tarafından ağırJanmıılar ve 
Bergamada öntük'Jeri ziyaret
ten sonra Dikili'ye gitmişlerdir. 
Turgudlu, Akb ·sar ve Soma
yı da gezdikten ve tetkikat 
yaphkt n sonra Manisaya dö
neceklerdir. 

osta ve e graf 
Umum m .. dürü 
Poıta, Telgraf ve teI~fon 

umum müdürünün bir kaç güne 
kadar şehrimize gelerek teftiş
lerde bulunacağı haber-ahnmış
br. 

•• • • • • • • • 
Belediye eı ciinıe ıi 
Ş rbayhk daimi encümeni 

dün öğleden sonra Doktor 
bay Behçet Uzun başkanlığın
da toplanmış ve bazı kararlar 
ittihaz cylcmştir. 

~ 1111•1 

Hak yerine 
Verilenler 

Rezalet çıkaracak derecede 
aarhoş olarak zabıtayı tahkir 
eden ve yaralıyan Mehanet oğlu 

Reşntla, Re~ada :;ilah çeken 
kahveci Turan Ali, Karşıyaka-

da vazife halinde polislere ha
karet eden Mustafa oğlu Ömer 
ve karısı Hatice ile kızı MeJike, 

Huan oğlu Sabriyi ağır surette 
yaralamakla suçlu Emin oğlu 
polis irfan haklarında üçüncü 
müstantiklikçe yapılan tahkikat 
bitmi~ ve asliye cezaya veril
mişlerdir. 

.. ı ı 1 •••• 

Şa bayi k 
Dispar seri de 
Mayıs ayl içinde şarbayJık 

zührevi hastalıklarla mücadele 
dispanserinde 1394 hasta mua
yene ve tedavi edilmiştir. ---

Boz gıda ar 
Şehirde satılan ve kuşku 

üzerine Şarbaylık kimyahar..e
sinde tahlil edilen un, ekmek 
ve yağ gibi 47 kalem gıda 
maddesi sağlığa zarar verici 
durumda oldukları anlaşıldığın
dan imha ettirilmiştir. Bunları 
satanlar hakyerine verilmiş· 
lerdir. -·- . arı nu doverhen 

Çukur çeşmede Eşref paşa 

caddesinde eskici Mustnfa, ka
rısı ile lrnvga ederken ayırmak 
istiyen Ahmed karısı bayan 
Zehrayı ağ kolundan hafif su
rette yaralı arak kaçmıştır. 

Tenı Asır 

şarbaya bildirecektir. Şnrb y
lık sayım hazırhkhın ile :sivri 
sinek savaşına büyük ehem- 1 

miyct vermektedir. Evlerdeki 
su birikintilerine ve lağım ağız
larına mazot dökmiyenlerden 
elli lira para cezası ahnacaktır. 

Şarbaylık memurları bu gibi 
işleri iyi bir şekilde muraka
beye memur edilmişlerdir. Va
zifelcriııi ihmal edenler şiddetie 
cezali:mdırılacaktır · 

ÜY aka nıi 
Bir te grafı 

Kültür bakanı bay Saffet 
Arıkan, işe başlaması münase
betile şehrimiz kültür direktör
lüğüne aşağıdaki telgrafı gön
dermiştir. 

c art esi •• •• gu u Top ancılar 
.. ğleden sonra ka a mağa 

ecbur eğillermi ir ? 
.... ·-- 1 uz 

Cumanın Pazara tahvili ve 
hafta tatilinin Cumartesi günü 
öğleden sonra birde ba~lıyarak 
Pazar günü akşamına kadar 
sürmesi hakkındnki kanunun 
tatbikatında bazı yanlışlıklar 
yapılmaktadır. Ankara, İzmir, 
İstanbul gibi büyük şehirlerde 
görülen tatbikat yan ışlıkları 
yavaş yavaş düzeltilecektir. Ez 
cümle dün toptan manifatuıa 
ve kantanye işi ile uğraşan 

mağazalardaki memurlar ilbay
lığa baş urarak kanunun yan-

kacak işçi ve memurların haf
talık yiyecek, içecek ve giye
cek ihtiyaçlarını alabilme} ri 
için bu işle uğraşan dükkan
ların açık bulundurulmasını is
temiştir. Bunlar da bakkaliye, 
küçük tuhafiye ve kundracı 
gibi mwmasil küçük es-
naftan ibaret olabilir. Bir 
toptancı manifaturacının ve
ya büyük deri satan bir top
tancının halk i!e işçi ile teması 
yoktur. Esnaf toptancılardan 
ihtiyaçlannı Cumartesi gÜl"Ü 

öğleden sonrn almaya muhtaç 
değillerdir. Bunlar d~ba önc~
den ihtiyaçlarını temın edebı· 
lirler. Binaenaleyh çok yerinde 
olan toptancı mağazadaki me
murların yasaya uygun olan 
dileklerini ilbaylık ve şarbay
lıkça ehemmiyetle göze alına
rak düzeltileceğinde şüphemız 

yoktur. 

Ulu önderJerim beni kültür 
bakanlığına atadılar. ( tayin et· 
tiler ) Bu ödevin ( vazifenin ) 
yüceliği kadar çetinliğini de 
bilmekteyim. Ancak şeflerimi· 
zin güveni ve sizlerin bana ya
pacağınız yardım en sağlam da
yançlarimdır. 

Atatürkün yarattığı Türk 

lış an'aşılan bir maddesinin 
düzeltilmesini istemişlerdir. Bu
da yiyecek, içecek, giyecC"k 
satan dükkanların Cumartesi 
günü akşamına kadar açık 
bulunacağına dair ahkamın 
toptancı mağnzaJara da teşmil 
edilmesi keyfiyetidir. Vazi ka
nunun maksadı aşıkardır. Cu
martesi günü 13 te işinden çı-

! Ders citap arı öz\ 
Türkçe bası aca 

Ana yasamızda 
eğişiklik 

kültürünü pozitif ilim yoluyle 
bütün yuı ddaşl.:ra sindirecek 
uzluğu, hızı çalışmnğı siz de
ğerli arkadaşlarımdan diler ve 
beklerim. 

Kültür Bakanı 
s. Ar kan 

•• 1 •••• .......c;. 

• • Panay r oın esı 

Ars.uJusal panayır faal komi
tes: biriken işleri tetkik etmek 
ve icap eden kararlan vermek 
üzere Pazartesi günü doktor 
Behçet Uz'un başkanlığında 
toplanacağı haber alınmıştır. ,., ..... .... 

te yeden eşya 
Çalmış 
Aydın Demir yolu atelyesio

de bazı işçilerin elbiselerini 
çıılmakla suçlu İsmail oğlu 
Sıdkı sulh cezaya verilmiştir. 
Bu suçta alakalı olmadıkları 
anlaşılan M hir, Tahsin ve Ali 
haklarında men'i muhakeme 
kararı verilmiştir. .......... ..,.. 

Müsamereler 
Bornova Tarım okulunda ya

nn akşam bir müsamere veri
leceği h ber alınmıştır. 

1,elılil~esini bilenler 
1 - Hava tehlikesi ve teh

Jikeyi bilen üyelik işleri üze
rinde çalışmak üzere teşekkül 
etmiş olan (lşçen kurulu, iki 
güodcnbcri kurumumuz mer
kezinde toplantısına devam 
etmekte ve tecim odasından 
gelen defterler üzerinde tet· 
kikat yapmaktadır. 

Tetkikat bittikten sonra ge
nel bir toplantı yapılacak ve 
defterlerden çıkanlan kayıt
lara göre tecimerlerimiz üyeli
ğe yazılacaktır. 

2 - Bugün bir çok yurddaş· 
larımızla Ü!manlı bankasının 
bazı memurları ve palamutçu
lar şirketi hava tehlikesini bi 
len üyeliğe yazılmışlardır. 

••• ••o-.t 
J 'i ı ıeınur bayıl ı 

Dün h vanın çok fazla sıcak 
olması yiizünden iki sekreter 
bayılmıştır. 

Bayılan sekreterlerden biri 
bayandır. Güçlükle ayıltılabil

.,µıİştir. 

Liselerle orta ve ilk okullara 
ait ders kitaplarının önümüz
deki ders yılı başından itiba
ren öz Türkçe olarak basılma
sına karar verilmiştir. 

Türkçe derslerinde okunan 
gramer ve kıraat kitaplarının 

hazırlanmasile bir komisyon 
meşgul olacaktır. 

Bundan başka ı·iyaziye ıstı
Jnhlnrının öz Türkçe k2rşılık
ları da kullanılacakbr. 

Edcl:ıiyat öğretmenlerinin ya
kında Anlrnrada bnkanlıkta 
bir toplantı yapacakları söy
lcıunektcdir. 

eydanlın: aç ıyor 
Gümrük önünde mevcut han

garlardan bir kısmının giimrük 
başmüdürlüğüne antrepo yapıl
mak üzere terkediJdiğini ve 
mütebaki bir kısmın da mey
dan haline getirilmek üzere 
şarbaylığn bırakıldığı malum-

dur. 
Bu husustaki vekiller heyeti 

kararı dün şarbaylığa tebliğ 
olunmuştur. 

Şarbaylık yakında bu han
garları yıktırarak oradaki çir
kin manzarayı izale edecektir. 

Ceza görenler 
iki taksi otomobili, 4 otobüs 

şoförü hızlı gittiklerinden, 3bi
nek arabacısı yasak yerlerde 
durduklanndnn, 30 ev sahibi 
evlerinde mazot bulundurma
dıkJarmdan, 3 kiiİ ağızlıksız 
köpek gczdirdiklerinden Şar
baylıkça para cezasına çarptı
rılmışl3rdır. 

Ankarad n bildirildiğine gö
re teşkilatı esasiye kanunumu· 
za bazı ilav ler yapılması hak
kınd s ylavl r rasında bir 
cereyan vardır. 

Bu cereyana nazaran teşki
latı esasiye kanununa C. H. 
Pnrtisinin ana vasıflarından 
(lnkıliipçıhk, devletçilik, halk
çılık, milliyetçilik) vasıf! rmın 
devletin başlıca vasıfları olarak 
tcabit edilmesi istenecektir. 

Teklif nncak kamutayın ikir.
ci teşrin toplantısında görü
şülecektir. 

arşıyaka pazarı 
Karşıyakada da heryerde 

olduğu ~ibi pazarıu pazar gü
nü kurulmasına şarbaylıkça 
karar verilmiş ve bu hususta 
icap eden emir Karşıyaka şar· 
baylığına bildirilmiştir. -

Ya g n } erindeki 
Otlar 

Belediy yangın yeriddeki 
bütün ot ve dikcnleai yaktır-

mağa ve bütün yangın yerini 
bu ot v dikenlerden temizle-

mcğe karar vermiştir. Bu İf 
dün mütaahhide verilmiştir. 

Esnaf kurumları 
Esnaf teşkilatı mevcut kanu

na göre tecim bürosuna, büro 
olmadığı takdirde ise tecim 
odasına bağlı bulundurulmak· 
tadır. Yeni verilen bir karara 
göre, esnaf kurumları t cim 
odalarından ayrılacaklardır. 

. 
A 1. Mi }İ Kütüphane Sineması 

2 büyük 1 im blrd n 

e 
Musiki, dans, lüks ve tuvalet filmi. Başrollerde 

.ılA T ~ llAlD ve V C'f R de Kt)~' ı\ 

v 
TÜRKÇE sözlü ve şarkılı büyük mertlik ve yiğitlik filmi 

Fiyatlar : Salon ve balkon 25, hususi 45 kuru;ıtur 

Seane. 
SEVDA GECELERİ 

15.30 - 18.30 - 21.30 

aatl rl : 
BOSNA SEVDALARI 

17 ve 20 
günleri 14 de başla,.....r~,..._........,,--... 

Ama ne şifolı l . . Eğer 1# 

arkadaşım ayıla, bayıla anlat
mamış, anamda sülük tutaca
ğım diye zorlamamış ols ydı 
aklımın işi değildi bu yapışkan 
mahluklar .. 

Arkadaşım, ba ağ?'ısmd 
sızlan1b duruyordu, ba\:tı 

bir ~ün bet b iz k amış: 
- Sorma dedim bir halt et· 

tim ki bin şeytan bir araya 
gelse bu kadar yapamazlar. 

Zava!h; baş ağrısı geçsın 
diye ense kökünden, kulak 
arkasından sülükler yapıştır

mış, emdirmiş güzelce güze
lim kanını .. 

Arkasından bir baygınlık: 
İki gün sürmüş, aman öldü 
şimdi ölecek, gelsin buz, git
s n buz bir haylı uğra{mışl r. 

Bu arkadaş gibi daha nice
leri vnr ki baş ağrısa, dişi 
sızlasa, yüzünde sivilce çıksa 

elhasıl kendinde bir ariza 
görse. 

- Vaktıdır, bir sülük tutu
nurum, şifa bulur gider. 

Diye tepe taklak olup gidi
yor. Halkın bu iptilasını bilen 
bir çok gözü açık ta şişelere 
sülük doldurup, çarşı ortasında: 

- Şifalı sülük diye cayır 
cayır satarak, bu kolay iıle 
zarar verip ticaret ediyorlar • 

Neme lazım başkasının nzkınn 
mani olacak değilim, doktor da 
hiç değilim. Lakin bu işte bir 
zarar olduğunu düşünüyorum, 
bana öyle geliyor ki her kesin 
sülük tutması doğru değil, bu 
iş doktor işi .. 
Amanın kanım eksildi fer

yadı her k fada bir endi c 
uyandırırken tabiatın bu kan 
alıcı cerrahlnrını, doktora sor
madan şuraya l.uraya yapışbr-
mak, alenen satmal< kamusal 
!ağlığa uygun değil.. Hani ben 
bunu ue diye yazıyorum bili
yor musunuz? 
Şu i i Sıhhiye müdürü iş edins'

de, az çok bir tehlikenin önüne 
geçse .. Diyeceksiniz ki o zaman 
doktor sülük tavsiye ederse 
nerede buluruz. Çayda, gölde 
bulamaz, bulmak istemezscniı, 
allr ımz reçetenizi eczahaneler
den satın alırsınız. Gülmeyin, 
ayıp değil sağlık işi bu .. 

Tokdll -·-A k "'rlik şu >esinden 
ihtiyat zabiti yatl,tlrlle
ce ki a hlzmetlllere alt 

1 - ihtiyat zabiti yetişti~ 
rilecek hısa hizmetlilerden 
33 doğumlu ve bunlarla mua-
mele görenler ve daha evvelki 
doğumlulardan muh' elif sebep
lerle geri kalmış deniz sınıfın

dan gayri sınıflara ayrılmıf 
olanlardan yalnız askeri orta 
ehliyetnamesi olanlar 1 T emmuı 
935 tarihinde ihtiyat subay 
mektebi komutanlığında bulun· 
mak üzere sevkedi)eceklerindeP 
20/Ha%.irzın/935 tarihinden iti
baren yerli ve yabancı bulunan 
kısa kizmetliler As. ehliyetna
me, hüviyet cüzdanı ve mektep 
ahadetnameleri beraberlerinde 
olduğu halde şubeye müraca
attan. 

2- Tam va tinde mektepte 
bulunmıyncaklar hakkında lt • 
nuni muamelenin tatbik oluna· 
ca .. ı ilan olunur. --•• 

e 
Yar gezinti var 

Günlerdenbcri büyük itina 
ile hazırlanmış olan lzmir • Öde· 
miş tenezzühü yarın yapılacak
tır. Ôdemi~ten Gölcüğe vo 
Bozdağma gitmek için Otoblis
ler ve otomobiller hazırlanınır 
tır. Bu tenezzühün çok eğlen· 
celi olması için birçok bazır
lıldar yapılmıştır. Tilkilik nahi
ye bandosu da gezintiye}(şti
r:ı k ~decektir 

t 
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de ilk gördüğüm şeo, düşün-
cesiz adam değilsiniz 

- Bense havanın güzelliğin
den istifade için Çeşmeye bir 
tur yapalım diyeceğim. 

Çok nazıksiniz bay Özer .. 
Her fırsatta rahatımı sıhhatı-

' ~ .gözeterek gösterdiğiniz il-
ırıııın minnettarıyım .. 

Özer biraz heyecanlı idi. 
d - Yalvarırım resmi sözler
clie~ vaz. geçiniz. Bizi de ken
B nıze bıraz yakın dost biliniz. 

1 
urada geçirdiiiniz sayılı ıı-ün

erin bana ve halama nasıl son
•llz bir . d" - . . b"I sevınç ver ıgını ı -
•en~ı .. 
Ü Kaya başını salladı. Tebcs-

1 ıııle dudaklannı büktü .. 
in - Gülüyorsunuz, sözlerime 

anııııyor gibisiniz ? 
- Evet.. Gerçek mi aöylü

Jorıunuz diye düşünüyorum. 
- O halde anlamıyor, an

•ak · ıstcnıiyonunuz. 
-. - Durunuz bay Özer, her 

~eyı anlıyorum, anlıyorum ki 
g~:k~•ııl buraya ilk geldiğim 
"Ik ~ Kaya degilsem ıiz de 
~da!0'~Ü~~m şen, düşüncesiz 

1
. egılsiniz.. Bana öyle 

ge ıyor k' • 
yaşay 1 ıstenıiyerek kaygısız 
nun ı' ı~ınıza kayğı kattım. Bu· 

çın artık 
Gidelim diy··· k . 0 . 

d" Ö ece tı. ıyeme-
ı. zer heman .. .. il k t" 

İhf sozun es ı: 
Evet b ımal Y.anılmıyoraunuz. 
• . ' oş yere ınkar etmiyece· 
gım. Ben artık o k" Ö d •. 

1
• es ı zer 

egı ım fakat bu · ruh· d - . . . manevı ve 
... ı egışıklık sid ilk gördü-
ijd: akBş~nadan benliiime ya
~. . ır arada geçen son 
ııunlerde .ise, ben de k · 
kendimi tanıyamaz oldum.. 

Sizi tanıyalı belki bir ay ol· 
inadı. Fakat yıllardır sizi tanı
yor, ve bekliyor gibi bana ya• 
bancı gelmiyorsunuz. Bu duy
gularımı daha derinden araş
tırdıkça daha ziyade size yak
laşmış oluyorum. Demin bana 
fen ve kayıııız adam diyordu
nuz. ~en de çok acı çektim, 
çok agladım, belki de bu ıtöz 
1atları hiç kurumıyacak gibi o 
büyük ıanatkira bir i:ı:tirap 
ıenbolu yaratbrmağa veaile 
oldu. Fakat halamın dediği gibi 
o~ ıekiz: ya, hatıra yaşı deiil· 
dır. Damarlar gençlik kuvve-

tile kaynar. Beyin durmadan 
işler. Düşünce'er birbirile ınaç 
yaparak ka!bi (nakavt) olmak
tan kurtarır. 

Kaya hırçın bir tavırla: 
- Siz de kurtuldunuz ve 

unuttunuz değil mi? Ve kim 
bilir şimdi o heykeli görseniz 
hayat bir muamma dersiniz!.. 

- Evet bir muamma bayan. 
Fakat bu muammayı yapan da 
biz, hal eden de biziz. Görü
yorum ki bugiinsiz de Erkulun, 
o büyük sanatkarın ölümüne 
pek tabii olmıyan bu muamma
larını karıştırıyor bir dost, bir 
arkadaştan pek başka bir dü
şünce ile onu kaybettiğinize 
özülüyorsunuz. 

Hayır demeyiniz bayan, ben 
de siıi anlıyor, ve bu içli duy
gularınıza ıaygı besliyorum. 
Yalnız benim dostluğumu red 
etmeyiniz. Sizi teselli etmek 
size sokulmak, size tasanızı 
unutturmak için her şeyi yapa
cağıma inanınız bayan Kaya .. 

Genç kız müteessir olmuştu: 
- Teşekkür eder'm, size 

inanım var. Fakat ben o kadar 
ez:ildimki, on sekiz yaş hatıra 

yaşı olmasa bile hayatta başka 
zevk ve teselli göremiyerek, 
geçmiş günlerin anımı ile kal• 
mak isterim .. 

Özer, genç kızın Jı'Öılerini 
arayarak: 

- Ümit ve teselli, yeni var· 
!ıklar, yeni istekler duymakla 
kazanılır. Siz de bayatın &esini 
duyarak yeni dostunuza elinizi 
uzabnız. Yorırunluğunuzu pay· 
laımak iateyiniz. yeter ...... 

Hayır daha bitirmedim. Hep
sini söylemeliyim Kaya.. Ken
dinize niçin azap veriyor, dün 
çarpan kalbinizi bugün boğmak 
susturmak iıtiyorsunuz? Bütün 
varlıiınızı yalnız müziğe vererek 
onun sesini duymıyacağınızı 
ıanırmıaınız ? Hayır, bayır bu 
kadar güzel, bu kadar adaklı 
bir yarına koşan bir vücut 
kalbsiz yafıyamaz. Genç bir 
kalp daima çarpıntısını du
yurur. 

- Ben o çarpıntıyı çalışa· 
rak dinliyeceğim .. 

- Soıııı ı'm· -

lngiliz başbakanı 
"Diktatörlükler diktatörün yaşıya .. 
bildiği kadar istikrardadırlar,, diyor 

Loadra, 11 (Ô.D) - Başba- min sebebi dış siyasaya 
kan Baldvin H:mley Hal'de fU aid meselelerin hallinde hükii-
ıöylevi verdi: metin kudretini arttırmak ar· 
. uDemokratik istikrar kolay zusundadır. Bir kelime ile, 
lf deyildir. Bir kerre de elde muassam F oravofis kurumu-
edilmedi mi kı kançlık'a muha- nun personelini takviye et-
hafaza edilmelidir. lng-iliz siya· mek uluslar sosyetesi ve 
ıaıının durluğu dünyanın gü- Cenevre ile elbirliğini kolay-
Yeni için lazımdır. laştırmaktır. Avrupanın, bugün 

Diktatörlük idesini sever ve· ne kadar büyük bir heyecan 
ya sevmezsiniz. Yalnız şunu ve asabiyet içinde olduğ-unu 

unutmayınız ki bir diktatörlük, biliyorsunuz. Silahları tahdit 
ancak diktatörün iktidar mev· meselesi halledilinceye kadar 
kiini muhafaza edebildiği müd- büyük Biritanyanın müdafaası 
detçe durluğa kavuşabilir. meselesine en büyük alakamı-
F oray ofiste bazı ı.ieiişiklildcr zı vermekten bir dakika bile 
yapmağa lüzum görmekliği- uzak kalmıyacağız. 

.: ~::·::·:·:·················· ................ iil,, .......... , ..... ~~ 
Aökara Birasi .. ,, .... ,,= ~ .. 

. 
AÇIK OLARAK ANCAK'. 

$ehir G--azinosunda 

Satılmaktadır 
Fıçılarda alınan hususi tertibat ile biranın lezzeti 

ve nefaseti bütün Avrupa biralarının 
bile üıtündedir ... 

• . . 

Tenı •aır 
E 

osko adan ayrı ış Balık esirde 
Bir yurddaş Kızıl 

936 ve 937 yılları pek keskin yıllardır A_ya SO,O?O 
Lıra verdı 

Rir kerre hu yıl1arı atlattık nu A ''rupanı11 Balıkesir, 13 (A.A)-~emle· 
1 .. • • ~ I f k k ı· · · ta ıınmı• tecımenle-
}H l'J!'il UZUll sure l~lll sau· annııs O 3<'a ·tır e ımızın . ' • ., 

" ~ ~ rinden Emır ogıı!ları Mehmet 
MOSKOVA 14 (A.A) - B. o!mak üzere kollektif güven sis- mektedir. Avrupanın şimdiki Ahmet ve Ali kardaş~a~ Bal· 

Benes Moskovadan ayrılmadan teminin açık bir taraftarı- durumu güvenin tensikine ve yadaki bütün özelıelerını Kızıl 
önce Sovyet ve yabancı gazc· yım. Kollektif gıiven için ya- rüven paktları bağıtlanması ay ve Çocuk esirgeme ~urum-
tecilere şunları söylemiştir : pılan ve yapılacak savaşlarda için görüşülere devam etme· ldrına teberrü etmişlerdır. Kırk 

Harp teh ikesi siyasal ve Çekoslovakya ile Sovyet asığ· mizi amirdir. Önümüzdeki 1936 elli bin lira değerinde olan bu 
ekonomik sebep!erden dolayı ları (menfaatları) ile siyasaları ve 1937 yıllarını pek keskiıa özelıelerin üçte ikisi Kızılayın 

biri de Çocuk esirgeme kuru-
son zamanlarda her vakıtkin- birb:rlerine uygundur. Tama yıllar olarak saymaktayım. Bir · • il bu munundur.Emır oıu arının . 
den fazla artmıştır. Bu sebeb· mile kaniim ki Sovyet Rusya kerre bu yılları atlattık mı hayır sev~rliği. bura?a ken~;: 
den dolayı bu tehlikeyi orta- gerçek bir barış taraftarıdır ve Avrupaaın barışı uzun süre !erine derın bır sevgı uyaıad 
dan kaldırmak için en eyi çare gerçek bir barış siyasası güt- için sailanmış olacaktır. mıştır. ,. ....... 

.. ,, .. ,, .... ,,,,Ai~·;~y~ .. ~~!~;·içi'~~I~ ...... ,, ....... ,, ........... Aı;·~~ ..... d~~~~;~~~ 
Bir mühimmat fabrjka- FransaAlmanyay~kendiderecesinde 
sında müthiş infilak oldu filo bulundurmak hakkını vermiyor 

Parıs, 14 ( A.A) - Sai ve Alman - lngi!iz: deniz ıörüş· 
İstanbul 14 (Özel) - Al

manyanın Rayşberg mevkiin· 
deki patlaııcı maddeler fahri· 
kasında müthiş bir infilak ol
muştur. Fabrikada on bin ame· 
le çalışmakta idi. İnfilakı mli
teakip ameleler arasında müt
hiş bir panik başgöstererek 
kaçışmalar olmuştur. Yıkılan 
kısımların enkazı altından 50 
cesed çıkarılmıştır. Birçc* a· 
ralı vardır. 

rin matemi içindedir. Berlin
den infilak kurbanlarının tam 
-sayısı hakkında kesin haber 
yoktur. 

Berlin, 14 (A.A) - Reinı· 
dorf patlayan maddeler fabri
kasının tutuşmasında ve yıkıl
muında işçilerden 52 kişi öl
müş 75 kişi çok ağır ve 300 
kişi hafif yaralanmıştır, Gece 
yarısında alevler henüz sönme
miş, fakat yeni bir patlama 
tehlikesi geçmişti. 

en sol yan gazeteleri Londra melerinin ilk sonularını bildiren 
deniz konuşmalarından hoşnud Jngiliz notasına verilecek kar-
değildir. Gazeteler Almanyaya şılık hakkında Deniz baka· 
Fransa derecesinde bir filo nı B. Pietri ve Deniz ıenıl 
bulundurmak hakkını vermiyor kurumayı bakanı Amiral Du-
ve diyorlar ki: rand Viel ile uzun uzadıya gö· 

Fransa acunda en ıı-eniş sö- rü,müştür. Fransız hükumeti· 
murgesi olan ikinci ülkedir. T 

Gerıi4 sömürıeleri Fransayı fi- nin Alrnanı·:ıya Ingiliz filosunun 
)osunu dağıtmak zorunda bı- yüzde 35 ine eşid bir filo bu· 
rakmakta ve Almanyaya karşı lundurmak halkının verilmesı 
kuvyetsiz: düşürmektedir. mesele!İniıı incelemeii ı eddet· 

Paris, 14 (A.A) - B. Lava( miyeceği sanılmaktadır. 
İstanbul 14 ( Özel ) - Pa

risten gelen telyazıları Rayş

bergdeki infilakın çok mütliiş 
o du~unu, ölenlerin sayısı 1 
kişiye vardığını bildiriyor. Al
manya bu müthiş felaketin d<?-

Reinsdorf fabrikası Versay 
Pndlaşmasında ordu için çalış
masına izin verilen tek fabrika 
idi. Bu fabrika en çok dinamit 
ve barut yapıyordu. Habeşistan işleri Lojik 

Ata türkün seyahatı 
Sonuca varacakt r 

Kamutay bugün tatil oluyor 
- Baştrraıı büır;c s.ılll'Me ~ Ufaklık basılacak 

Buğday rekoltesi İstanbul 14 (Özel ) - Hü-
Ankara, 14 (Özel) _ z.raııt kiımetçe alınan karar üzerine 

bankası genel direktörü bay beş milyon lira kadar ufaklık 
Kemal Zaim beyanatınde bu yıl para basılacaktır. 
buğday rekoltesinin kuraklık Tasfıye vesikaları 
yüzünden az olacağına şimdiden Ankara, 14 ( A.A ) - Türk 
hüküm vermek doğru olmadı- mübadillerine verilmiş olan 
ğını, fiatler yükselirse pahalılığa ikinci tertip tasfiye vesikalan 
meydan vermemek iç n nazım muhteviyatına karşılık yüzde 
vazifesini gören bankanın elin- yirmi nisbetinde para dağıtıl-
deki buğday stoklarının piya- masını finans bakanlığı buıün 
saya çıkarılacağını, fiatlerin in- ziraat bankası genel direktör-
dirileceğini söyledi. lüiüne bildirmiştir. 

Yunanistanda Çinde lngilizler 
Pleblslt gUnünU parla- Askerlerini g ri çekme-

mento tayin edecek yi düşünıııemektedirler 
Atina 14 (A.A) - Kabine- LONDRA 14 (A.A) _ Roy· 

nin plebisit gününü saptamak ter Ajansının öirendiğine gö-
için parlamentoya bırakmaya re Aoxersler andlaşmasile Oe-
karar verdiği söylenmektedir. kin ve Tiyen Çinde bulundu-
Her halde bu oy 15 Birinci rulan Ingiliz askerlerinin geri 
Teşrinden önce verilmiyecektir. çekilmesi düşünülmemektedir. 

Paris 14 ( A.A ) - Exelsior 
gazetesinin Romaya gönderdiii 
aytarının sorularına cevab ola
rak B. Mussolini demiştir ki : 

Habeşistan işleri lojik bir 
sonuca varacaktır. İtalya kendi 
keskiline (mukadderatına) ken
di egemendir. Sınırlarımıza kar
şı yapılan hötlem (tehdit) baş
langıcında değil fakat büyüme 
<\evresindedir. Bunun içindir ki 
İtalyan • Habeş ilgileri soı umu
nu an açık ve en radikal bir 

Bursa' da 
Bursa, 14 (A.A) - C. H. P. 

Bura ili kurumunun öncülüğü 
ile il çevresinde partinin şehir 
köy ilçe kuma ocak kurumla
rında hizmet alanlarından 200 
kiiilik bir grub Ankaraya gi· 
deceklerdir. Buhun vargısı dev 
Jet merkezini tanımak ve ulu· 
sal çalışmayı yerinde ıı-öster· 
mektir. 

Grub bugün Bursadan kal· 
kacak ve yarın Ankaraya va• 
racaktır. Orada pazartesi ak
şamına kadar kalıp ogün ak
~am tren ile Bursa ya dönecektir. 

~~~:w :m::!'S~ 
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B U G U N 
İstanbulda bu sene büyük rağbet gören ve çok beğenilen iki büyük filim 

Venedikte 
•!'l" .......... ı~~ .. 11!!11--111!.• 

Gece Bir Günlük Kibar Kadın 
( Almanca sözlü ) 

Altın sesli tenör Tino Pattiera ve büyük 
primadonna Tina Eilersin şarkılı 

şaheser komedileri 

(Fransızca sözlü) 

On sinema yıldızının bir arada çevirdik· 
leri mev•imin en büyük filimlerinden biri 

Ayrıca FOKS dünya havadlslerl 

Dikkat: Sinemamız bu haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri 
müstesna hergün saat 16 da başlar 

Seans saatlan: Hergün 16 - 17,40 - 19,30 - 21,15 cumartesi günü 12,30 - 14 • 16 ( tale
be seanııdır ) Pazar günü 14 de ilave sean&ı 

Çarşamba, perşembe, cuma ıünleri son 21,15 seansında "Bir ıünlük kibar kadın,, diğer 
günler uvenedikte bir gece,, gösterilir. 

Serin bir salon - Ucuz fiyatlaz - İki büyük filim 

25, 35, 50 kuruştur 

1 
,ekilde ortaya abyoruz. 

B. Mussoiini şunları ilave et
miştir : 

Fransa ve İtalya kuvvıtli 
iki ulustur. Roma andlaşmaları 

bu iki ulu!UD harb sonu ilgi· 
lerini yeni bir şekle soktuktan 
başka ülkelerimiz arasında da· 
ha sıkı bir anlaşma birliğinin 
temellerini atmıştır. Her zaman 
akımsar ( nikbin ) olmalı ve 
olmak istememelidir. 

Giresonda 
Gireson, 14 (A.A) - Ziraat 

bankası sayısı otuz dördü bu
lan tarını kredi kooperatifleri 
ortaklarına ve ayrıca zencir
leme kefiWkle kooperatifler d1-
2ında kalan köylülere iki bölü 
ile ödünç para vermeye baş
lamış birinci bölüyü vermiş 

ikinci bölüyü vermeğe başla
mıştır. Ceçen y•I fındık fiyat
larının düşük olmasından do· 
layı ucuz satarak son zaman
larda darlığa dü en köylüleri
mizin Zıraat bankasının çok 
yerinde olan bu yardımından 
duydukları kıvanç pek büyük
tür. 

Boks 
Acun 
Şampiyonası 

Nevyork, 14 (AA) - Acun 
şampiyonluğunu aday olan 
Jimmy Braddock 15 ravundda 
sayı hesabiyle acun ampiyo u 
Max Bearı dövmüştür. Çok 
ıüzel yapılan bu maçta yeni 
ıampiyon Bearrın pek tanınmıt 
olan sai vuruşundan yılmadan 
bütün bilgiıini ve bütün ener
jisini kullanmıştır. Karar H

yircilerin alkııları aruında 
belirtıniıtir. llUıı 
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Meşrutiyetten önce ve sonraki A .. navotluk vak'aları 
Yazan: Sü.1evma%1 Sır:rı -19 -

Seniça mutasarrıfı Elkap yüzünden çıkan resmi bir 
Garibe ... Bir şifrenin uyandırdığı heyecan - Muazzam 

Bir katliamın başlıyacağını duyuran hadiseler 
Resmi bir garibe 

Şemsi paşanın son günlerine 
ıfoinr ik&ali pek parJamıştı. 
Aladilthamit, mabeyn erkanı •e 
Diltıassa Arnavutlar kendisini 
lıtirmetlc yadederlerdi. Böyle 
olmasına rağmen Seniçaya. ye
lli tayin olunan bir mütesamf 
,., na kazanchiı ba mevkü 
plit.a i.tiWaf etmek fikrine 
diışmüt olacak ki Şemsi pa~ 
taya karşı yapılmaz bir mua
meleye ictiar etmişti. Ask.eri 
fırkanın mülkiye deYairite bazı 
münasebetleri olurdu. Ahzı as
ker ftJ'• l»una mlmasil işler 
pbi.. Bu cümleden olarak Se
lliça matasarnflıt- •w uke
ıia hayab hakkmda afef8sul 
latizahı havi hir tahrirat fırka 
trkiıaıbarbiyesince yazılDllf ve 
Dunun ilkabına da saadetlü 
e endim kelimesi konmuı Ye pa
pya imzablarak ~önderilmişti. 

Esasen fırkaca mutesarnfla
ra alelumum ita ilkabın kulla
aılmaa mutatdı. Bir kaç gün 
aenra ~elen euak meyanında 
Semçadan ıelen bir zarf için
de fırka erklnı harbiyesinin 

bu tahrirab ve bir ele varaka
ak çıkm.,ur. Bu varakada (il
kab Ye semamesi tasW• olwı
mak üzere iade ecliJmui) cüm
lui yazılı idi. Zarfı ben açtım. 
içinden çıkan tahrirabmızla va
rakacığı Şemsi: Pa~aya oku
dum. Paıa evvela işi kavrıya
madı. Sonra ben izah edince 
hem taacc&b etti hem de fena 
!ıaJde kızdı. 

Doğrusu ben de kı•, kı• gü
lüyordum. Paşa bu meseleyi 
nasıl halledecek diyordum. 
Şeımi Paşa deıhal bütiln fır
ka mmtakamaa bir tamim yaz
danrak Seniça mutuarnfllinı
daa plea bil'umum evrakın 
••mele a&rmede• iaclui 11-
zuageleceii ,, emrini Y...W. 

Ve bu suretle a•kerler fırka 
ile Seniça mataıamflıit ara
..... bir rumi elkab yüzün· 
4a ..-here dardw. M•me
le Jh iiatil kaldı. 

Filbakika bütün fırka böyle 
banket etmit ve Seniça muta
sarrıfı uye cıjradıiını ppr

••tk Bunuala beraber Şemsi 
Pqa KoaYa Yalisİ Mahmud 
Şevket Paşaya da bir tahrir 
rumrank Seniça mutasarrıfı
.. rütbesi ne .W.iun11 ve 
kendiısine ne vecbile hitab edi
ia-• memnun kalacağını jsti
aaa et.işti. 

Mahmud Şevket Paşa, ke
mali nezaketle (mü~arünileyhin 
rlıılhei •la stmfıevveli rütbci 
refiasına haiz lnllunmuuadan 
"olayı kendisine fütfcn uhdet
lu efeadim barretleri ) denme-

.. i muvafık olacaiı beyan bu
yurulm..- de mutasarrıf Paşa 
az bir zaman içersinde yaptı

ğına bin defa nadim olauş

tur Ve araya Seaiça eşrafmdan 
ve papmn sevdiklerinden Zey· 
..ı demliyi koyarak iti tashih 
ettirmek iste•İf ise de ... af
fak •mamlfb. Uzu aman
ı... _..benat •1111kati dnam 
eltiğiıuleta Seaiça mutaaanıh 
anusile .... kabir malaaile aakli 
• ••mpta medtur kalmqtı. 
.._ t.e.ur diier llir nka 

..:;.:..'.-..... ..dar. Onla •it& ,, •• 91••· • ta,a • •• Em pa
tel· 

kelimesi koymıyordu. Paşanın 
nazarı dikkatini celbeden bu 
keyfiyet üzerine baııa dikte 
etilidiği telgrafların sonunu 
daima açık bıralcmai&, adeta 1 
manasız bir ıekilde kesmek 

1 
Aretile mukabeleye ~ışta. 

Mesel& ıöyle- şöyle.. oldu
junc:lan ferik Şemsi gibi. 

Bu suretle guya müşire mey
dan okumak ve kendisinin is
tinat ettiği makamm Abdülha
mit olduğunu anlatmak isti
yordu. Hizmeti kitabetini yap
tığım için bu resmi badireler 
safhası da hayatımda büyük 
bir yekun, heyecanlı bir şekil 
tetkit eder. 

Bunları izab etmek zavalh 
gençliğin ne kadar müheyyiç 
bir mengenede öldüğünü an· 
Jatmak noktanndan da faydası 
olacağı için lrir misal daha 
ıöyliyeyim: 

Pizren•de bulunulduğu bir 
11rada başkitib vasıtasile pa· 
dişaha yazılan bir şifreli tel
grafın hallinden sonra Pızren 
telgraf müdürü bizzat Şemsi 
Paşanın ikamet ettiği belediye 
daireame gelerek ogiiD yazılan 
pireyi yazan kit&i padiıah 
telgraf başına istiyor demi:; ti. 

Bu sözden hem Şemsi pa
pda, bea beti de pfak · atmıt 

• Wi. Aceha ne olmuftu?. Padi-
şahın beni aramasında ne hik-
met olabilirdi. Paşa zeki ve 
kurnaz olduğu için telgraf mü
dürü ile telgrafhaneye gider
ken bana fU teabihte bulundu: 

- Sorulan suale gayet kısa 
cevab ver, ve 4üphelendilde
rinde bilp.ıiyorum de. 

Telgraf başına geliace ma• 
beyn bqkitibi bana ba iradei 
aeniye fU ifadeyi tebliğ etti: 

"Şifrenizin üç6ncü sahnndan 
itibaren olan kısmım tekrar 
ediniz." Bundan bir şey anla• 
mamışhm. 

Yazdığımı gözden geçirdim. 
Derhal intikal ettim. lfade pa
dişah için peygamber vekili 
ıözü Allah vekiti manasına da 
gelecek bir tarzda yazılmış idi. 

iki üç rakam ilave etmek 
ıuretile kelimeyi tasrih ettim. 
Aldığım cevap teşekkür. Kafi. 
idi. Bir uat kadar geçirdiğim 
heyecan bilmem ömrümün ne 
kadar ktsmını ahp g-ötiirmii'1:ii:. 
Çünkü Abdülhamit tarafından 
telgrafhanede diğer bir iazıbat 
kuvvetile muhafaza albD& alı
aarak haps edilmeklipn, sü
rübnekliğim mümkündü.Yazılan 

her sözün padişah nazarında 
•llhtelif ·-lan, llUlldelif te· 
ki11eri vardı. Bunları bilmek, 
anlamak uzun oünase?etlerin 
vereceği bir tecrübe ile ancak 
mümkün olabilirdi. 

Ben emiaim ki ankasd söy
Jenmi~ olsa bile peygamber 
postunda oturduğu tcvehüm 
eden kızıl suftamn Allah de
mekle küfredilmit değil, onun 
iun&rWU okşanmıt olurda. 

Fakat padiJ&h bunu sor-
makla bu hatanm benim tara
fımdan mı vaki olduğunu yoksa 
Şemıi pap tarafından mı kendi· 
ıine bu paye verilmiş olduğunu 
öjrenmek istiyordu. Yani hata 
tasih edilmem.it ola idi. IMlki 

t AUah vekilliğine terfi edilmiş 
J olmasından dolayı cnuiyeü 
oqinmıt olacaktı. 

Telğrafhaaeclen papaın P"' 

müteheyyiç ve aşağı yukarı do
laşır bir halde buldum. Paşa 

beni görünce: 
- Ha geldinmi? Ne imiş o ... 

Neye çağırmışlar. Diye !Ordu. 
Ben işi örtbas etme;,i k"'ndi 

noktai nazarıma göre dah:ı mu
vafık buluak ona: 

- Hiç_ Şifreyi lıalledeme
mişler de. diye cevap verd·m. 

Karadağ hududun&a 
Yezero ıneselesi 

Y enipazartlan Metroviçeye 
avdetten bir müddet sonra iJr• 
bk kangren haline gelen Ka
radağ hududu iizerindeld Ye
zero meselesin:n halli için Şem
si paşanın hududa azimeti ira
de edildi. 

Bu vak'a başlı b:\şnıa bir 
eser olacak kadar mühim ve 
heyecanlıdır. Bunun tafsilinden 
şimdilik sarfınazar ediyoruz: 
Bu vak'anm kahramam o!an 
umum erkinıharbiye rei!i ma
reşal Fevziye bu -.ak'a hak
kında bundan yedi sekiz sene 
ev9'el ya2m1f o!duğ'um bir eseri 
takdim etmiştim. eser kendisinin 
iltifatkir bir tahriratile ta-.ıdik 
edilerek bana iade edihni~r. 
Vaktı mcrhunda bunu da ya
zacağım. 

Yakova ve Plzren kaza
larlntl• HHtZtrba•• 

galeyanı 

23 senesi eyiiiJ ay: son~a· 
rında Beranada bulunduğu bir 
sırada Y akovanın İımo!çe nam 

köyünde şeker bayramı namazı 
kılınacağı sırada camide bir 
hmzır iaşesi buJunduğu Y akova 
kumandanlığından telgrafla bil
diriliyordu. 

Müslüman camune bayram 
sıünü Arnavutluğun en muta
assıp bir mıntakasında Hınzır 

iaşesi bulunm3sınııa ne demek 
«>lduğunu okuyucularım karile
rim bilmem takdir ederler mi? 

Şemsi paşa bunu çok büyük 
bir ehemmiyetle takip etmiş 
ve Beranadaa lizımielenlere 
telgraflar çekilmiş ıse de 
maateepüf önüne geçemem!' 
ve Katoliklerle lslimlar ara
sında evv&li müsellah müca
hcde Ye badehu evleri yakmak 
ve ondan ıonra da katliam 
batlamıştır. 

Bu bidi.e halledilir gibi ol
duğu bir sırada Pizre.n kasa
ba11 dahilinde Siou paşa ca· 
miiade bir bıcakçı ile P'ızrenli 
bir tabUF ll:itibi tarafmdan 
bir hınzır başı hulundu;u ve 
bir mendile konularak caminin 
yak.ininden geçen değirmen 
arkına atıldığı ~uyu bulmuştu. 

Büyücek bir fasıla ile tekrar
lana• iN bidise bence Arna
vutlukta wku l'elea tarihi 
hidişelerin en Jelli bir netice
ye varacak olam idi. Bu lıidi
seler tarihin kaydetmediği ga
yei muazzam bir katliam ile 
neticeleneceği muhakkaktı. 
Reval mülikatınm vuku bul
duiu saralarda tesadüf eden 
bu iki hadisenin ipekte Yako-
va aras2ndaki Deçan kililfesi 
papasları ve Rus erkanı 
harpleri tarafından tertip 
edı1diğinin hiç fÜphe g&til
aih yeri yoktu. 

Bu hidiaenin de tafsili ~ok 
mundıu. Bahusaa mevzuumm 
ua ......... , de dejiklir. 
S. vak'ada Aıaawtı.k .Ua-

Türk- lngiliz Kliringi 
Yeni anlaşmanın tatbikine Yirmi 
Haziran perşenbe günü başlanacaktır 

Yeni anlaşmanın esasları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

nelerdir? 
Ankara 13 (A.A) - Türk- l mallar serbestçe, 8. listesine hesabma yatınlmak ıuretile 

ofisten bildirilmiştir: dahil legiltere menşeli mallar adenccektir. 
-Hükiimetimizle Büyük Bri- ise her maddenin hizasında . 7 - Anlaşmay~ ilişik dört 

tanya ve şim~li lrlanda birle- gösterilen kontenjan dahilinde lıstede ~~Iı Türk maRan 
·ı k il v · d b T- k" · b"I kt" hah ve kılım kmu sebzeler, şı ' ra ıgı arasın a u ayın ur ıyeye gıre ı ece ır. ' ,~ 

d .. d·· d A k d · ala 6 G·· "ki d b 1 yumurta, taze meyve 11.1ue, or un c n ara a ımz nan - umru er e u unan Afyon tütün bati bo' mad-
ve 20 Haziranda tatbikine baş- lngiltere men~li maUarın ithali d l • ' ' ne lik- ya -L-

1 t e en, şarap ve or, ..... -
anacak olan Türk- ngiliz Kli- hususunda tarafımızdan bazı b!•~..ı t-...;ı.. li il r 
• • • 1111Hle N'2S ... aere DJellle ma a 
rm~ anlaşmasının ana hatları kolaylıklar gösterılme.sı kabul kontenjanda iseler kontenjan 
şunıardır. edilmiştir. miktulan dahilinde lıususi ta-

. Türkiye cumburiyeü ile Bü- A.) 15 Mayıs 1935 tarihin- kas yolu ile ithal oluaabilecek-
yiık Britanya ve şimali lr1anda dn evel Türk gümrüklerine tir An k bu eti it .. l 
birl~ ·ik kra!lığı aras1ada 4 Ha- girmiş olup ta meri 212004 1 • b·ıca L L~lt e 
. f k . .... . o ana ı ece& nıgı ere mft• 

Ziran 1933 te Ankarada imza- sayı ı onteaıa• aararnamem- -ıı· il f b lo _.......: 
! hi . V fi . d bil '-- ·r ma ann o y....-
anan anlaşma Türkiye. le ne nın • stesme a o.uu.,. ... , ihraç olunan Türk ••"-

yiizde 30 serbest döviz marjla B) 15 Mayıs 1935 ile aıılaş- tap la}'m-timi- yimle Jetmi• 
ve yalnız Türkiye ve Büyük JDlllU1l mer'iye:ta girdiii tmib tini geçemez. Aradaki ,.._.. 
Britanya ve şimali lrlanda men- arasanda Tiirk giimriiklerine otuz fark ingin tlccarlan ta-
şeli mal!ara şamil bir kleri.Dg gelen ye ithali mer'i 212004 rafından T. C. M.erlrez Ilı.aka· 
anlaflQasıdır. Binnetice lngiliz sayılı kontenjan kararnamesile smm fngitterede serbestçe em 
donıinyonları, müstemleke ve. memnu olmıyan veya ayni ka· rine amade bulunan B. Hea-
maadaları aalaşma hükümleri ramamenin V. listesine dahil IMna t..m lirnr etarak yatı• 
dışında kalmıştır. Anlaşmanın bulurunıyan İngiltere menşeli nlacaktır. 
esasları şunlardır: malJar, ın'aımanın mer'iyete 8 - Anlaşma mnakkateD 

1 - lngiltereden Türkiyeye b:ıirdiii tarihten itibaren Türki- 20 Ha.zina 193S O. ııer'iyete 
vaki ithalatın bedelleri T. C. yeye ıcrbestçe girebilecektir. peak ve 9 ay müddetle me-
Merkez bankasına yatırılacak- A. ve B. fıkralarından yazık siyette kalacaktır. 
tır. olan mallardan mer'i kontea- 9 - Anlatmaıun 12 İllıCİ 

2 - Türkiyeden İnıiltereye jan kararnamesinin B. liat.uiae -ddesi ile 1 Mart 1935 ta· 
vaki ihracatın bedellerinin Lı- dahil bulunaıılarm ithali ala- ribli ticaret Ye seyri sebiD 
giıiz ithalitçılan tarafından T. kadar vekiletin müsaadesine muahedesinia ıartsız ea ziJH• 
C. Merkez bankaSllllll lngil- balada. A. ve B. fıkralarındaki naili müsaade millet kaydnll 
terede göstereceği bir ban· mallar ite anfaşmanın mer'iyete ihtiva eden 16 ncı maddesiaiD 
kaya yabnlmasa }izımdu. girdiii tarihten sonra Türki· kaldırılması ve müddete dair 

3 - Ingiliz ithalit"tan tara- yeye ithal olunan lngiltere men- olan 39 u•cu maddesinin tadili 
fından bu ~uretle T. C. Mer- şeli mallann bedelleri T. C. mer'iyctte kalması kabul olun-
kez banka•mmın lagilteredeki Merkez bankaşındaki klering muştur. 
Sterlin hesabına tevdi olunan • • • • • 

b~tün mebaliği· yüzde yetmişi Hava kurumuna 
bir A. 'heubma. yhde otazu 

da b!r B. hesabına yahrıfacak- y d k ı 
tır. T. C. Merkez bankası A. ar Jm arar arı 
hesabının disponibiliteleri da-

•· -· -• hilinde lnsrilteredeki hak sahip- Ankara 14 ( A.A ) - Jım-
lerini Türkiyedeki borçluları damıa genel komırtanhj'Dlın 
tarafından Türk lirası olarak önergesi ftzerine işyarlann hava 
vaki tediyati transfer edecek- tehlike.ini anlemek için reni, 
tir. B. hesabının disponibiliteleri öfçtıde yardım edebilmeleri cr-
tamamile T. C. M·erkcz ban- ~esile yalnız işyar'arın yülcen-
kasmın serbestçe emrine amade ferini bölü ile ödemek için üye 
olacaktır. yazılmaları başbakanbk~ uy-

4 - İngiltere hükümeti in· gun görülmüş ve ekonomi ba
cirlerimizin tabi olduğu fiim· kanlığı jandarma genel komu· 
rük resmini undreveighti on tanlığı, cumhuriyet, me:kez, iı, 
şilin altı pensten yedi tifine ziraat, sümer hankalarila bu 
indirmekte, tiftı1derimizin re• bankalara bağh kurumlarda 
simden muafiyetini ve palamut çalııan İşyar •• itP- ıı.er ay 
ve kabuksuz fındıklanmızın ti· maaşlarının yüzde ikisiai hava 
bi oldukları yüzde on ad va- tehlikesini inlemek ~in lıaYa 
lorem resmi konsolide etmek· kurumuna bırakmayı kararlaı-
tedir. tırmıılardar. 

5 - Anlatmaya merbut A. Kayserlda 
listesine dair lngiltere menşeli Kayseri 14 (A.A) - Cum· 
··························· ........................................................... . 
teşkil edecek kadar teferruatı ve nasıl olsa deşifmeğe mah-
havi olduğu için bunun da taf- kum olduğunu ve fakat Padi-
silinden sarfınazar etmeğe şahca çibanın amavutfuk dahi-
mecbur kahyorum. linden patlamaması müftezem 

Yalnız bu iki vak'anın hal- oldaj'amı ıöylediiim zaman Pa-
Jini müteakip Şemıi pafaaın şa uzun uzun yere bakını ve 
birinci ferikliğe terfi edildiğini dediğimi sükütile kabul ettiği-
aöylemek bu vak•aıar hakkında ni ikrar etmiıti. Esasen be? .o 
padiphın geçirdiği tazyikleri günlerde ittihat ve Terakkmın 
anlamıya kifayet edeceğini bir ferdi idim. Vazifem Pa-
zannederim. Piueacle barwml- şaya ba gibi hakikatleri ol-
duğu sırada Hınzırbaı• mese- dui~. gibi telkin etn_ıe~ti. ~u-
lesinin en har bir devresinde nu soylemekle kendımı vazıfe-
müfettişi umumi Hüseyin Hilmi sin_i yapmı, bir insan telakki 
paşa ile sadırazam AmM'11t ediyoru.m. O~uau~ularım ~abr-
F erit pa•a tarafından Arnavut- farlar kı; bugun bıle H"mdıstan-
lana behemehal silah iJe ter· da " Pencab ve Sint ., haya• 
biye edilmeleri ve iciz vaziye- lisinde lngilizler Müslümanlarla 
tinde bulanan katolilderin hima- Silıler arasmda bir ihtilaf çı-
ye edilmeleri Ji:ıımgeJeceği san1ı karmak istedikleri znıan~a 
bir surette emrediü ki Padiph btam teriabllda. ıaritahir na· 
( Arnavutları gücendirmemek zarile bakılan kipek, domuz 
ve katoliklerin burnu kanama- gil>i hayvanlan11 lifelerDai ca-
mak suretile meselenin halli ve .Were atarlar. Ve Müsl6man-
çıban başı~ın ora~an kopanl- lan iizab ederek Silaler'le yallİ 
mamasını ) ırade edıyordu. Hat- yerli halk ile aralannı açarlar. 
ta Pfreyi hal edip de Paıaya Bu maruf klasik ihae usulü 
okuduğum zaman baaa Amavudlukda da tatbik edil· 

- Nedir o çıbaa batı yu- mif tir ki, bllDllD möessirinin, 
hı hallettU. pliba dedi. Ben yalıud mllrettibinia hariçte eJ. 
kendiline utrk memleketin el- .... f ....._ 

1 
huriyet alanında hava tehliketi 
için bir miting yapılmıtbr. Ay
taçlar uçağm ne kadar korkunç 
bir saYaf aypı olduiu anlat· 
a11ştrr Ye başbakanın söyleyjııİ 

okuyarak halkı uçak için yar
duna çağırauşlardır. Alanı dol· 
duran halk, alanda nalkın yar-

damnı 1azar bet masama ba
pada toplanaralt ardımra ya· 

pacakfan yardımlan yazchrmıt· 
ı.rdır. Halkın ilgisi çok can
lıdır. 

Muğlada 

Muifa 14 (A.A) - Uçak ku· 
rumunun bugh ıehrin her ya· 
111na yolladığı söylevciler halka 

haya tehlikesini anlatmışlardır. 
Toplanblara köylerden de pek 
çok halk geimitfi. Söylevler 
önemle dinlenmittir. Kadınlar 

başka bir toplantı daha yapa
rak hava tehlikesi pro2ramıaı 
yapacafrlardır. 

ZİLE 14 (A.A) - Hava teh
likesini bilenler kurumu hçeba-

yin başkanlığında ilk büyük top· 
lantısım yapmıt Ye üye yu· 
maya bqiamaıtır. iık toplan
bda üye yazılanlar yüzü q
•••ds. Yazı itine denm edil· 
mektedir. Yiiksek duygulu llal
kımızın büyük ilgisi değerlen
-kt:edir. 

Balıkesir, 13 ( A.A) - Cu· 
martesi günü boıada b6ytik 

bir miting yapılacaktır. ltJar, 
tecimen, esnaf ve bütün Bah
kelİr balkmın iştirakile yapı· 

tacak otan bu mitingde havı 
teblikesiai anlatan söylevleı 
ı6ylen ecektir. 

Bir Amerikalı gazeteci 
Erzin canda 
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Utanıııağ tayfu!ar 0.cak yanında Luang-Prabon3"'da, Kam ile 0 j • • • 0 

iıııdi va au;~ttıkl~rınd,en onlar yalnız oturacaklar, bankerin İ Bırısınin S!etirilmesİ gÖrÜsÜlmÜs 1 
·~fında p a ya nızoılar. Et- daimi huzurundan kurtu'acak- . • · ' • 

• uzanan vücutları t 1 d M . . •g~ old • ısı - ar ı. • orga ffi-'~resının a'~bi-
11lYvan' ugu kadar yırtıcı li,ıi'iııi de bıı:n atfc:l:yo •• : ı. 
'lıahsu. drlaı uzaklaştıraıağa da Öjleye doğru, biraz fazla 
b · o n bu h fif a•ıta h a ateşten hava almak için vn urun 
'Ntıııı" .. er şey karanlık içine ön Lrafında yeme"; yed.k;erı' 

ıınuştü. 
!(ata ve sırada uzun kuyruklu büyük 

liralı ııd 5~ _ayııı mıirelckep ' mavi bir kuş nehri so~dan sağ'a 
r h " a ıdı. Yalnız hafif tam kayığın üzerinden, geçti. 

" t ışırtı nehrin ı h R ' r \e var.ığını a- enuçi içini çekti: 
Çaı:Ja • rıyordu. Uzaktan bir - Çiftem elimde olsaydı, 

gın bo<ruk 1 ·ıt ı·akıt • şırı tısı ve va- ne mükemmel bir atım fırsatı 
'erd. b, or111andan geltm inil- Melez - lyiki çekmediniz, 

'1 aşk b. ı:ııy0 d a ır şey duyul- dedi, bu uğursuz kuş bafımıza u. 
-. B . kim bilir ne belalar çıkaracak. 

Sordu ~ ınliyen bir kuş mu? Gerçek, motör birdenbire 

M orga. d t G ebesi· urmuş u. emi, suya tabi ola-
lllayrn11ıı! · - Hayır, dedi, bir rak yoluna devam etmekle, ilk 

Birdtnb' köye yanaştı. Hemen pilotla 
lendi ıre bağrıntı şiddet- gemiciler sahile atladılar ve iç-

' uzun ad . d Çıglık oldu 'v .eta ınaani bir lerin en birisi en yüksekteki 
ııltı içind .~ nıhayet bir hı- binaya koştu. Burası, kapısında 

I<aııı eti~ond.ü.. bir rahibin san profili gözüken 
llıetresin· k eıııııtı. Delikanlı bir pagoedu. Morga sordu: 
fakat K~ olları arasına aldı, - Ne var? Ne oluyor? 
lı: ııı onun k . 1 . K T ar4ılık . o fayış erın• ı am - avua kuıu, dedi, 

Vf'rıyord D "d • IDtıııleket . u. og ugu u~ursuzluk alametidir. Bizim 
tün varlıg· e gelınce, sanki bü- önümüzden uçufundan anladık 

k 
ını on• . . k Ö •ı ış arasında • vermıştı. Her i su perileri kızaıılardır. nü• 

Yor uzak h aşıkından kaçı- müzde çağlıyana atılmazdan 
' • atta b caviz bir t azan müte- evvel, onları yatıştırmalıyız. 

. avır al d 
fltndi uta 'Yor u. Sanki Renuçi omuz silkti: 

nıyor da k 
Pıtıyor Mnılabilirdi. as la çar- - Sen bunlara inanıyor mu-
Şaf ki """'""' sun daha, dansöz kızı; dur ha-

liler. ~ c:.:era~e~ ~~reket et• kalım, perileriıaizi nasıl yatış-
Y•ta. .. . gırıntılı çıkıntılı tıracakaını:ı:? 

gı uzerınde kayık b' k Laoslu kı:ı: inançlı bir tavırlı 
'ı u hızile ilerliyordu H ırk o-
erind b · are et- cevap verdi: 
lıi en eri dördüncü olırak - Dua ederek ve hediye 

r çaırlıyan til k hlli d 
1 

ıreç er. Sular vcrcre : 
Sol uruh ~)duştu. Sonra elini iııkın aizına da-

. . u ı e ağaçların yarı yıyarak: 

r.ıledıkleri beş altı kule ırözü- - Gülme, dedi yokıa tann-
I Uyoıdu . Laoslu köylü kadın- ları daha çok kızdırmı• oluraun. 

k•tında n biri çakıllı sahilden Burada üç saat durdular. 
d oşarak iniyor, kolları arasın- Ayrupalılar, güneş altında ku._ 
'\~ir balya paçavra taşıyordu. rularak pek sıkılmışlardı. Me-

. ıcaret komisyoncusu kayı- lezin de aralarına katıldı~ı ıre· 
~'.tı öıı tarafına geçti. Elindeki miciler :cahilde bir yer h11zır· 

!
.'' lorbaya, ağır gümü• kuruf- hyorlardı. Arkasında kadınlar 
ijrı b' b' .. k G ır ır sayarak atıyordu. ve çocu lar olan rahip te köy· 

1
. enıi kadının hizasına ge- den inmişti. Hepsi, ateı gibi 
l!'ce· b b ı ku ü · - 1 k • u o memeli ,işman m zerıne çome ere süküt 

Yerli kızı "I" · k k içinde bekliyorlardı. ' r . gu umsıyere pa e-
p~1 başındın yukarı kaldırdı. Çan hazırlanınca pilot oraya 
zilı:Çavralar arasından bir em- meyveler ve pirinç yerleştirdi. 
b . ~avrusunun kül renkli yüzü Sonra, Kam da dahil olduğu 
elırıyordu. halde, hepsi aecdeye yattılar. 
'c~elez torbuını düğümliye- Ayakta kalan rahip anlaşılmaz 

fırlattı. Kadına birkaç bir dille perilere yalvarıyordu. 
~e're mesafeye düştü. O tor- ikindi vaktı hareket ettiler. 
,~Yı kaldırdı ve teşekkür için Artık akşamı Louaorg-Proba-

:" r yavrusunu kolları ucun- uga varacağını umamazlardı. 
;; Uzattı. Melez izahat verdi: ilk rastladıkları çailıyanda, 

A,, - Benim çocuğumdur o.. Morga gemicilerin artan faali-
d _ıınesi - bu geçtiğimiz yoldaki yetini ve pilotun endişeli tav-

<>rt karımd b" 'd· I rını gördü. Kam, a~ıkının el-
ıı an ırı ır o - ai esi ' 
ez<lind d - lerini kendı elleri arasında tu-

t. e ogurmıya gitmişti. 
<ıen- - ı d uz ~octı 1 •• ı p r ;.irm ye uyor u. 
V•kit bu!anı .. J ıı~. fak.tl geçe- Çağlıyanı geçlikleri zaman 
~•ği~den ve biraz para bıra- delik11nlıyı kucakladı ve Tavu-
•cagımdan anaesini haberdar sun geçişindenberi sesleri ke-

ctıniştiıa. Gülerek illive etti: silen gemiciler, tekrar şarkı-
- Bu on beş kuru~la epi !arına başladılar. 

rtlüddet geçinecek ve tekrar •••••• •••••••••••••••~~,:~1::.:·~1.'~ •• ~ ••••••• 
~şk yapılabılen bir zevce oıana Numaralar' 
•dar vakit geçirt cektir. 

d Kayık ırürültülü sular üzerin- Bozanlar 
k e ok gibi kayıyordu. Lauslu 
b~dın şimdi uzakta karanlık 
. ır kölgeden ibaretti ve çocuk 
1•e hiç ırözükmüyordu. 

Melez,Çinli ile,sonu gelmiyen 
z11r partisine devam ediyordu. 

Tavus kutu 
h Ertesi sabaha Melez iyi bir 

llber verdi. Akşamı Luaug -
Prabaug'a v:uabileceklerdi. 
R.enuçi sevinçle: 

- Ala! dedi. Demek nihayet 
bı ,· •·\takta yatabileceğim. Ka- 1 
Yı:.C !J~k görülecek fey amma, 1 
cndo eonda insanın canını çı- 1 
karı:-ağa başlıyor. 

Morıı .. 'da aynı fıkirde idi. 1 
liedefe varmakta o arkada~ın- 1 
d ele cdivordu. 

Elll liraya kadar ceza 
Verrcakler 

Genel niıfus sayımı hazır
lıkları birçok işlerin esuını teş
kil etmektedir. Bazı kimselerin 
numerotajda ev V<' roağa~alarına 

konulan numaraları bozdukla
rı ve iizerlerini herh •ngi bir 
şeyle kapattıkları görüldü
iünden şarbaylıkça bu gibi· 
!erden birinci defa için 25, 
ikinci defa için dli lira mak
tu ceza alınına~ı kararlaştırıl
mıştır. 

Çuv.ı:.I c:a' '.l~!len 
Sabıkalılar<l~n , J ıyazi Ali paşa 

meydanında clenıiıci bay Hü
seynin dükk. 'lı önünden 15 boş 
ov 11 lı ca', ıl.tn tutulmuştur 

.. 
• 

1: 
• , .. 

. ' 
• ' 

I1 iccı;ı i' elialıdi Pat'iııte 
Kudüsten bildiriliyor: 
Siyonist gazetelerinin yazdık

larına göre Pariste Arabistan 
veliahti Emir Seud ile Suriye 
fevk alide Fransız komiseri 
Kont dö Martel ararında 
bir saat süren bir gorutme 
olmuf ve bu görüşmede Suri
ye krallığı konuşu'muştur. Ge
ne gazetelerin yazdığına bakı
lırsa Emir Seud, Suriye kral-

lngiltere 
Habeş hudutlarında 
tedbirler Almış mıdır 

G!oroale d'italia gazetesi bir 
haylı zaınandanberi Jngi.ltere 

aleyhine neıriyatta bulunmakta 
lngilterenin Kenya ve Uganda' 
dan Habeıistana silah gön
derdiğini, Habeşleri Italyaya 
karşı teşvik ettiğini ıöyle
mekteydi. lngiliz gazete
leri. bunu işaret ediyorlar, 
lngıltere bu haberin yalanol -
duiunu bildiriyordu. Fakat 
gene lngiliz gazetelerinin işa
retine göre ltalyan gazcteleri
nin neşriyatı durmuyordu. ın
gilterenin Habef işinde ltalya
ya karşı cephe aldığı ikide 
birde ileri sürüldüğü için ıtal
yanlar lngiltereye karfı teza
hürler yapmağa başlamış, bu 
yüzden son haberlere göre, 
Romada lngiltere elçiliğini mu
h~faza altına almağa, ve son 
g~nl.erde muhafızları bir kaç 
mıslıne çıkarnıağa lüzum hasıl 
olmuştur. 

Hele son günlerde lngi!tere 
Avam Kamarasında, ltalvanın 
mütecaziz sayılarak ona ·karşı 
Süvt'yŞ kanalın n kapanması 
lazımgeldiğine dair ileri sürü
len ~özler, ıı-elen haberlere 
göre, Italyada lngiltereye kar~ı 
duyulan hiddet ve infiali büs· 
bütün ?rttırmış, ve Ingiltereyi 
itham eden neşriyat daha ileri 
götürülmüştür. 
Süv~n kanalının kapanması 

Italyanın Habeşi istila emelleri
ne kat'ı bir darbe iedireceği ve 
belki de ltalyada kıyamlar ve 
ihtilallerin patlak veı mesine se
bep olacağı için, onun kapan
masına ~it haberler Italyada 
en derin hiddetle karşılanmak
ta ve lngiltcre Habeşlerin yar
dımcısı ve müzahir olarak iÖs· 
terilmektedir. 

Giornale d'ltalianın verdiği 
son haberde de büyük bir mü
balağa görenler vardır. 

lngilterenin 100 bin kişilik 
bir kuvveti Sudana ve Suda-
nın Habeş sınırlarına gön-
dermesi bir anda yapıla-
cak, kararlaştırılacak, tatbik 
edilecek bir iş değildir. Bu
nun için lııgiltere bükü.netinin 
fevkalade tetbirler alması ona 

' 

göre hazır:ıklar yapması icap 
eder. Bunun için bu haberde 

' 

Italyanlar, lngilizleri Habe,li
lere birleşik olarak göstermeyi 
göz.etliyen haberlerden biri sa
yılmak ıerektir deniyor. 

lıiı Fransızlar tarafından kar
deşine verilirse babası Hicaz 
kralı ibnisuudun çok merunun 
olacağını söylemiftir. 

Paris gazetelerinin yazdığına 
göre Hicaz veliahti Franıız 
cumhur reiıi tarafından kay• 
dedilmiş ve şerefine bir ziya• 
fet verilmiıtir. 

Resmimiz Ibnisuudu Elize· 
den çıkarken gösteriyor. , 

Borsa Haberleri 

Perşembe 
Resimli Pertembenin bugün 

11 inci sayısında Sadrazam 
Tevfik paşa (Sevr muahedesini 
siz imza eder mi idiniz?) Sualine 
cevap veriyor ve damad Feri-
din ne biçim adam 
olduğunu anlatıyor . Şair 
Faruk Nafiz bayatından, bu
güukü edebiyattan ve gelecek 
nesilden bahsediyor. Güzel ve 
kuvvetli olunuz, Nıısrettin hoca 
latan bul da, T rablus yolunda 
neler çektik, şehirler boıalıyor 
yanları çok güzeldir. 

Ayrıca Mahmut Yesari, Ib
rahim Alaettin, Selimi lzzet'in 
roman, fıkra ve hikayeleri, yaz 
sporları, meraklı yazılar, sine
ma haberleri, bol mükafatlı 
mü~abakalar vardır. 

Perşembenin bu sayısını ka
rilerimize hararetle tavsiye ede
rix. 

on 
Komünist başı 
Serbest bırakıldı 

Paris, 14 (Ô.R) - Gazete.erin Berlinden öğrendiklerine ba· 
kılır~a. Rayştag yangınının çıkarılma~ından suçlu olarak mahpus 
tutulmakta olan Alman komünist başkanı Törgler serbest bıra
kılmıştı . Törgler bu işten ötürü hapiste tutulmakta olan son 
kimse idi. 

"Noımandi,,y·ne Nev-York yolunda 
Paris, 14 (Ö.R) - Transatlantikler devi "Normandi~ vapuru 

yarın yeniden Nev· York'a hareket edecektir. Orada ıimdiden 
sabırsızlıkla beklenmektedir. Koca vapurun Havr limanında du· 
ruşu, ilk tecriide çıkıfından döndüğü zamanki kadar ilgi uyan· 
dırmıştır. Nev-York için vapurdakı bütün yerler şimdiden tutul· 
muştur. 

Japonya'ya karşı 
Çin yeniden boyun eğdi 

Londra, 14 (Ö.R) - Uzak doğudan Londra gazetelerine 
g-:len son duyumlara göre Çin hükumetini idare eden Kuo
nintang yönetim kurulu en so~da Japonyanın yeni şartlarına da 
boyun eğmiyc karar vermiştir. Japon askeri çevrelerinin iste
dii'i yerine gelmekl"' Japonya ve Çin arasında her türlü savaş 
tehlikesi ortadan kaldırılmıştır. 

hiç Yugoslavya Kralını öldürenler 
bir şey söylemiyorlar 

Paris, 14 [Ö. R.) - Marsilyadan bildiriliyor: . . 
Yuıroslavya Kralı Aleksandnn öldürülmesi etrafın?akı tah~

kat devam ediyor. Suç ortaiı sayılan Hırvatlar yenıden tahki
kat hakimi önüne getirilmiş ve zorbalara aid valizlerde bulunan 
tabanca ve el kwnbaralan ile karşılaıtınlmıştır. Suçlular hiçbir 
şey söylemek istememi,lerdir. 

Elizede bir toplanh - Fransa finansı 
Nasıl düzeltilecek 

Paris, 14 (Ô.R.) - Cumhuriyet başkanı B. Lelaun baıkan· 
lığında toplanan bakanlar kurulu bütçe ve hazine durumu hak· 
kında finans bakanı B Reuyenin anlattıklarını dinlemiıtir. Bat· 
bakan B . . Lav al, ulusal paranın sailığını ~ozmamak için başlıca 
şart olan bütçe müvazezesini nasıl elde etmek istediğiai anlat
mıştır. Fransız parası sağ bir para olduiundan bütçe denkliği 
tamam olursa hiç bir sarsıntıya uğramıyacaiı umuluyor. 

Paris 14 (Ö.R) - Dün tayyare ile Londra ve Brilksele 25 
milyoa frank değerinde on iki bin kilo altın gönderilmiıtir. 

Fransa tetikte ! 
Paris 14 (Ö.R.) - Ordu bakanı kolenel Tobri Fransanın 

doğu aınırında başlıca kal'alarından biri olan Nansiye gelmiş ve 
gerek sivil, ırerek süel işyarlar tarafından karşılanmıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Atatürk'ün 
Hemşireleri 
Balıkesir, 13 (A.A) - Ata· 

türkün hemşireleri Bayan 
Makbule Baysal bugün buraya 
&'eldi. İlbayımızın konuğudur. 

Muğlada zeytinler 
Muıtla 14 (AA)- Zeytinler 

çiçek açmı~tış. Yağmur yağ
mazsa zeytin rekoltesinin ar 
olacağı sanılıyor. .............. ······· ................... .. 
köylü ve çiftçi kendi korumu
nu ve hatta Ziraat bankasına 
olan borcunu nasıl vereceğin: 
düşünmektedir. Ovanın birçolr 
zerlerinde yağmursuzluktan ot· 
lar ağulanmaktadır. 

Till·ilik Nahi)esi 

enezzühü 
16 Haziran Pazar günü 

Gölcük - Bozdağ - Adagide - Adagüme 

Birgiye gidecek yolculara lüzumu kadar otobiis ve oto
mobil temini için Ödemiş .;ıarbaylığı şimdiden hazırlığa 
başlamış ve asgari fiyatları tesbit etmiştir. 
~ölcüğ~n denizden yüksekliii 840, Bozdağın 1027 met

redır. Şehırde hararet en yüksek derecede iken buralarda 
bir bahar havası vardır. Temiz hava, bol su, mükemcel 
bir_ yayla, Gölcükte kayık gezlntllerl 

lzmir - Ödeı'liŞ bilet fiyatları. 
1 inci mevki bilet 150 kuru, 
2 inci mevki bilet 125 kuruş 
3 ün~ü mevki bilet 100 kuruştur 
T renın hareket saatlaıı biletler üzerinde yrı lol. ıle!siz 

yolcular trene binemezler. 
Bilet satış yerleri 

Aydın demiryolu şehir !.alemi (Kerestecilerde) Alsancak 
ve Kemer istasyonları, Tilkilik bay Faik eczahanesi Kemer 
altı Sevinç pastahane~i. Şifa eczahanesi.. 6-6 (814) 
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Parkı- ~azkan 

LorJ Ses 1, bu yeni dosyada 
kraliçenin çocukça sızlamşlarını 
Dudeley ile maceralarının 

Londra kahvelerinde ve han
larındakı akislerini kaydedi
yordu. Sesilin halk :ırasında 
dolaşnn adamları, Elizabet hak
kında ne düşünüldüğünü bil
dirmek vazifesini Üzerlerine al
mışlardı. Her gün muntazam 
raporlar geliyordu. DiJJeri çok 
uzun olan gevezeler .susmayı 
öğrenmek için hapsediliyordu. 
Bu hususta fazla ileri gidenler
den Anna Dowesin mahkemesi 
kanunun sarahatı dışında olarak 
riz.li görüldü. Dava ı.ab~tların.a 
ilistirilen bir mektubu ıle M11 
Dowcs mühim bir şahsiyet al
mııtır. Kadın bu mektubunda 
diyordu ki: 

Alman propaganda bakanı 
Dr. Goebels Almanyanın si
nemncılık siyas:ısı hakkında bir 
Fransız gazetesine şu beya-

bir a7.ap zaydıkları da olurdu. natta bu'unmuştur: 

l 
beklediğimiz neticeyi derhal 
nlmıya imkan yoktur. Şimdilik 
birkaç filimde bu muvaffakı
yeti elde ettik. Bununla bera
ber değerli Alman filmine 

"Beş hafta önce Rochcfort
da bulunuyordum: Misafir ol
duğum c\·in sahibi, diğer ıa
hitlcr önünde, Milord Dudele
yin Kraliçaya çok değerli bir 
fistan daha hediye ettiğini söy
ledi. Ben Majestenin hediye 
almağn ihtiyacı olmadığını, zira 
istediklerini bizzat tedarike 
muktedir bulunduğu cevabını 
vudim ... 

"Bir kaç gün ıonra Roşfor
dan hareket eden bu geveze 

olda Gok adlı birine rastlamış 
!e ona da Dudeleyin kraliçaya 
bir fistan hediye ettiğini söy
lemi .. Gok bu ıözü şöylece 
düze.ltmeğc lüzum görmüş: 

.. Bir fistan mı? Amma da 
} aQL1m:ı ha ... Dudeley kraliçaya 
bi; oğlan vermiştir.,, Ve Gok 
bu söz üzerine hayvanının eğe
rinden bir şişe şarap çı.kararak 
bakir lcraliçanın piçi şerefine 
içmiş ... ,, 

El altından çalışan bir adam 
biltün bu skandalları ortadan 
kaldırıyor, dedikoducuları yok 
ediyor, piçleri de saraydan 
unklaştırıyordu. 

Sesil, o tarihte dünyanın en 
meşgul adamı sayılabi irdi. Bir 
gün nazırlar meclisinden çıkar
ken kapıya asılmış bulunan bir 
karikatür gördü. Karikatür 
kendi timsali idi. lngilterenin 
bu yorgun devlet adamını mec
listen çıkınca muhteşem elbi

sesını bir dadı elbisesiyle nasıl 
değiştirdi-ini tasvir ediyordu. 
Bu karika ::irün altında şu söz 
yazılı idi: 

41Pis me !ek ... ,, 
Sesil kari' aiürc kızmadı. 

Bilakis onu tebessümle karşı
ladı. Zira kendini anlıyan, ona 
h.ak veren bir insaflı adam çı

Zira Eli:ıabetin kararsız ve saatı - Alman filmleri her şcy-
saatına uymıyan mizacını bil- den önce Alman ruhunu ya-
miyen yoktu. Hiç bir fasılaya şatmalıdır. Yani halk ile bağ-
Jüzum görmeden değişir, kah- Jantısmı koruyarak canlı ve 
kahadan hınçkırıklara, sevgi ve hayilhn bütün bu'm;larından 
icfkattnn hiddete, safiyet ve istifade etmek suretiyle de 
bekaretten en mübtezcl düş- zengin olmalıdır. Dikkat c4-tii-ri-
künlüklore atlardı. Sarayda onu miz nokta u+..ır: Ya?ılan 
altüst olan bir ganda benze- filmler ciddi vey-;, ne-eli o'c:uıı 
tirlerdi. Bazan kadifesini, ba- anlamla do'u bu'un,....~ltdır. 
zan da dik kıllarını gösterirdi. Manasız, maksatsız ve rnhc;uz 
Gençlik heyecanlarının ifrata bir filme yer vermek isteme-
varması Elizabcti tamamen mü- yiz. Bu artistik ve moral iil-
vazcnesiz yapmıştı. Asabı bo- l<ümüze film verebilecek olan 
zuktu. Sağlık kaidelerine ehem- yabancı firmalara da Alman yada 
miyet vermemesi yüzünden de yardım ~örecek, resaretle ça-
rahatsı:ılığı günden güne artı- lıc:ahilt-ceKIPrdir. 
yordu. Az uyuyor, az yiyor, pek Güzel Hlm yapmak lcln 
nadiren yık~mıyor ve gayri tabii GÜ7el film vaomak için iste-
heyecan hırsını en yüksek de- di~imiz arHstik kıymeti taşıyan 
recesine çıkanyordu. Bazan sa- film'er viicude ~etirmelc için 
ray hizmetçilerinden birinin kı- gerekli S?"Ördü~ümüz biifün va-
lığına girerek samimi bazı yol- sttaları iki katına çıkal"dık. Re-
daşJarı ile Londranın en kötü ichskulturkammere (Alman kiil-
sefahat yerlerini dolaştı~ı. sa- tiir kuruluna l baO-lı bulunan b;r 
bahlara kadar şunun bunun sinema kun:Ju sinemayı fTCnel 
kolJarı arasında bin bir çeşit hayata sokmak veıifesini 2lmış-
heyecan duymağa çalıştığı gö- tır. Bir sinema :kritikleri hlirosu 
rülürdü. Bütün bunlar sabahın ile bir tetkik ve kontrol biirosu 
sekizinde uykusuzluktan gözleri ihdas edilmiştir. Bunların ödevi 
yanan kraliçanm nazırlar mec- mesul filim müstahı::illerine, en-
lisinde bulunmasına, fikirlerini te11cldüel ve artistHk cephenin 
ileri sürmesine mani olmazdı. il'tikametini bulmak için ynr-
Boğazında ülser, bacağında va- dımdır. Nezaretim altınrla o1a-

risler bulunan bu anormal cin- rak her sene en İyi fi im ere 

siyet duygularile dolu o!an ka- verilmek üzerer mükafatlar ih-
dın hakikntta y~lnız sin1rlerile das o'unumucıtur. Nihayet bir 
yaşıyordu. Vücut yorgunlukla· t;İnemn bankası kurulmucıtur. 
nna karşı duygusuzdu. Bundnn Bu banka eski özel lrnpita!izm 
ötürüdiir ki saray muhafızların- sistemlere bac vurmıyar:ık mn-
dan tutunuz da oda hizmetçi- kul esaslarla yardımda bu1un-
lerine, nazırlarına ve aşıklarına maktadır. Bankanın bütün he-
kadar hepsini yorgunluktan dc'i güzel filim yapılmasını 
b tkin bir ha'e sokardı. 11 

Bir mümkün kılmaktır. 
fikrim VClr,, dediği zaman bü- Film r~orpoi'asyorıt~-rı 
tün maiyeti saray halkı ve na- Öte taraftan film işçileri kor-
zırları titremekten kendilerini porasyonlaı ma bütün dikkat 

nr Goebels 
ile birlikte film yapımı işinin 
başında bulunan ıefler, sahne 
\'azileri: operatörler, dekupör
lcr, kuvaförler, kostümleri ha
zırlıyanlar da yer almışlardır. 
Yalnız senaryo yazanlarla mü
zisyenler bu kurumun dışında 

doğru adım atılmış bulunuyor. 
Bunun için birkaç örnek gös
terebilirim: 

"Beyaz atlı süvari,,, "Dün-
yanın ucu,, , "Yolun~ şa~ı~an 
iençlik,, , "Veda valsı,, fılım-
leri artistik ve moral bakımın
dan muvaffak olmuş filirulerdir. 

Burada muhabir Goebelse 
şu suali sormuştur: 

- Bugüne kadar nasyonal 
sosyaJist akidesine göre hazır
lanarak beyaz perdeye akset-

Luw_ı. Velez lrıı sım film imle alamazlardı. Acaba bu fikir de gözümüzü çevirmiş buJunuyo-

ne olabilirdi? Sek"z gün göz ruz. "Reichsfachhft film,, adım bırakılmıctır. Zira bunlardan miş olan filimlerden hiçbirinin 
kırpmadan durmak mı? Soluk taşıyan bir kurum sinematoğ- herbirini; kendi teşekkülleri sizi bakkile tatmin etmediğini 
almadan bir litre punç içkisini rafcılığa aid işlerin artistik bö- vardır. " Reichsfachhaft film " . zannediyoru%, Hatta yanılmı-

1 k ? lu .. m'u' nde yer alanları kendi k d aksad cu·· p h elı h d · d yuvar ama mı. urumun an m ":r yorsam .ıııon bir m\işa e enız e 
lspanyol elçiliği binasına ateş içinde toplamış bulunuyor. Bu adamları sinema çevresinden birkaç S.A milisinin beyaı. 

k ? kurumda yalnız film!eri temsil uzaklaştırmaktır. .
1 

• b" h 
verme mi ff ki t d ı perdede gösterı mesı ır ,a • • edenler başrol!eri deruhte eden- MUVa a ye areces d · f 

Entrikadan hoşlanırdı. Buna , . .. • 1 v•ı 1 • - Bi'ıH"ın ı,., 1,- .. ,~ 1 .ı.ı.., .... 1..,n ser yaratmıya yetmez emış i-le .. vt> .r .... -n ........ .,,. 'e<!ı. •'tı" "'r • k 
hoılanmak ta denm~z. Entrika niz. Alman ihtilali "Potem in 

· ı· · 1 • • • d' :ıırhlısına,, muadil bir filim ve gız ı ış er ıçm o can verır ı. 

Gizli münasebetleri, e'mas!arı beklemiyor mu? 

- Normal bakımdan büyük ve gizli doğumları nasıl severse • k I 
ve gerçek artistin, ın ·ı ip öylece entrikanm da meftunu 

içinde bir şaheser doğurmak idi. Kara ciğerden hasta oldu- iç.in birat. gerilemeğe ihtiyatcı 
2-unu gösteren bütün aliimı ta- vardtr. Ancak şahidi veya ak-
şımakta idi. Korsaları ile sıkı- törü olan muazzam hadiselere 
lan safra kesesi onun diktatör- tamamen intibak. ettikten, on-

lüğünü ifıata çıkaran hiddet ve )arı iyiden iyiye hazmettikten 
asabiyet sahnelerine sebebiyet sonradır ki özel denemeler:ni 

O I vermekte idi. Düny<ıyı saran ln- kollektif deneme çırpıaında ge-
ç P ~··· gilix tahakkümü hep bu sarı- nişletmeğe muvaffak olur ve lnıiliz tarihinin Elixabet eY- lıklardan doğmuttur. Milletinin ondan feyizli bir şaheser ya· 

kabilmişti. 

rine ait vesikalarına, mektup- ruhiyatı ve karakteri üxerinde ratır. Şunu daima işaret etmi~ 
lara ve hatıralara bakılırsa Kra- Elizabetin tesiri akıllara ıaş- bulunuyorum : lnkılip hareke-
Jiçanın Lord Dudeleyden ikisi kınlık verecek derecede büyük timize tahsis edilecek olan 
oğlan n biri kıx olmak. üxe~e olmuştur. filimlerin mevzuu nasyonal sos-
Oç çocuğu olmuıtur. Bu pıçlenn - "oım ""r - yalizmin dıt görünüşünde nya 
her biri doğuşları ile birlikte ~/!,f//77/07//h ı\rizi vakalarında araomaınalı-
nrayda sır olmuılardır. Hepsi T ecrü heli dır. Ben. günün birinde.Alman 
de Sesilin koltuğu altında ka- milletile birlikte bütün cibana 
çınlmıştır. Bir hayan iş arıyor); Alman ibtililiain kuvvetini vo 

BUyUk fakat garip krallça N Stenodaktilografiye ve üç 1 derinliğini gösterecek kusuısuz Kraliçanın berbat bir karak- dil üzerine muhaberatı ida- ~ I 
teri vardı. Sözlerinin taadik reye muktedir tecrübeli bir bir fnheserin yaratılacağına 

b · kt d F kaniim. d'lmeyişine asla tahammül gös- ayan lf arama a ır. ran-

:e:emezdi. Çabuk hiddetlenir, sızca, lngilizcc ve Almancaya Allman sineması timdiye ka-
bir erkek gibi yemin eder, ha- tamamen vakıftır. Arz~ eden d~ı ırkımıza ve ulusumun ya-
zan da hoıuna gitmiyenler~ ticarethaneler v.eya. muf's~e- bancı tufeylilerin elind~ idi. 

ıeler gazetemı% ıdaresıne Havayı temizlemek Jizımdı. Bu toka~lardı. her gün öğleden sonra tele- da filmin yapma •abasında bizi 
!3oxdeler ona yaklaımaktan fon ederek malumat alabi- muazzam gayretler sarfına mec-

~-~~Jd~a~ı~ma~ze~vtk~•!e~··~·~d~e~t~d~u~y~m~a~z~-Llj~li~· ,~ıe:r,~ .... ı~~;;;S~H~.l~)J:i8~3:4L) ..lll_~~~~~~__J]~~r l~c~~~:i.f..ı.ıL./i.u.;,,Ql..!f.!LLJf!!.!!.w&:fL..~~~~~~-L.bıl11:...1ua111&1ıa.....lıillauıı1MMi-·k •h•n-L tardı. Cok def1alar bu 

ç· - on 
IVles-el-eıe-si ..... n~e-h-alde? 

Trlbune'den: 
Amerika dış ha.kanlığının 

Çin - Japon anlaşmazhğınd• 
muhafaza ettiği kat'i sükuta 
rağmen, gerçek bir endişe v~r· 
dır. Amerika, alınacak tedbır· 
]erde mütereddit bulunuyor. 

Salahiyetli çevrelerde, Ame· 
rikanın ielecck siyasası şöyle· 
ce hulasa ediliyor : 

1 - İngiltere ile sıkı bir İt 
Ye çalışma birliği. 

Yeni İngiliz kabinesinin te· 
şekkül tarzı, bunu mümkürı 
kılacak gibi görünüyor. Bu tı· 

ıekkül, uzakdoğu sorularınd• 
Amerikan - İnıiliz siyasalarının 
birbirine uygun olacağını his· 
ıettiriyor. 

2 - Bir Japon - Çin anla,· 
ması ümidi mevcut kaldıkç• 
Japonyayı hiddetlendirecek her 
türlü hareketten tevekki. 

3 - Siyasal tarafsızlığa itİ' 
nah bir surette riayet. 

4 - Mançukuo devletini ta· 
nımamağa kat'i karar. 

Le Temps'dan 
Japonyanm General Moying· 

chin'e, Çin ıü bakanlığı başka· 
••· verdiği notanın başlıca mad· 
deleri f Unlardır: 

1 - Evvelce General : Hu
ang - Tou'mın Baıkanlık ettiği 
Pekin komitesinin lağvı. 

2 - Sü Bakanlığında Peki• 
Bürosunun lağvı, . 

3 - Mereşal Tchang - l(aı· 
Chek'e ait olup Merkez ordu· 

suna mensup bulunan 20 ila 25 
b "lı fırkahk ordu ile buna ag 

teşekküllerden Hopei eyaleti· 
nin tahliyesi. 

4 - General Y ou'nun ku· 
manda ettiği 51 inci kolordu· 
nun Bopei •ilayetindcn uzak· 
]aşması, 

5 - Kuomintag,a mensup 
vilayetler mümessillerinin Ho· 
peiden çekilmesi, 

6 - Mavi gömlekler tt-şek· 
külünün dağıtılması, 

Le Temp 'dan: 
Pekinden Ingiliz gazetclerin'e 

bildirildiğine göre gerginlik aı. 
çok azalmıştır. Japonlar ver· 

dikleri ültimatomu geri aldılar. 
Bu karar, Çin ordusunun şefi 

Ho Hying T ching'in, uzlaşma 
yolunda yaptığı kat'i adım üze• 

rinct ittihaz olundu. Japonya 
aleyhindeki bütün gizli cemi"' 

yetJer feshedildi. Merke1i hü· 
kiımete mensup iki fırka d• 
sıen almmııtır. 

•• 1 

23 llra uçmu' 
Küçük Salepçi oilu hanın· 

da yatan berber Mehmedin bir 
caketi ile 23 lirasının sabıka .. 

lalardan Tevfik oğlu Memduh 
tarafından çalındığı iddia edil· 
miş ve tahkikata başl" nmıştır. 

Kadlna tecavüz 
Pettamalcılar caddesind• 

Mehmed karısı bayan Serveti 
takib eden döYen ve harfen
dazlık eden Mustafa oğlu Ah .. 
med tutulmuttur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
ler temiıleme hareketimiıin 
engellere rastlamadan yapılma· 
sın\ icap ettirmektedir. Y ıldıı
lar zihniyeti, filim meV%ularn n 
seçiminde göıterilen beceril -
ıizlik, saygısızlık pek az .za
manda tamamen ortadan kalk· 
mıı bulunacaktır. Bir kaç giln
den beri iÖsterilmekte olan bir 
filmin meyzuunun •açmalığı, 
hamakatı hesabile yasak ettiği· 
mi elbette dqydmıuz. Fikrimce 
ihtilal yaparak iktidar mevki
ine ielen bir hükumet zevk ve 
sanat meselesinde de böyle 
radikal hareket etmek hakkı
na maliktir. Sadece moral ve· 
ya maddii yardımlar yapması, 
ta.vsiyelerde bulunmaıı yetmez. 
İycap edince tetbirler alması -



altanat ke azeliğinden bir sa ife 
D··rdüncü Muradw zamanında 
Kurşun geçmez kalkan hikiyesi - Murad 

Hind elçisi meselesf 
kan dökme rekorunu nası. 

kırmışb? •• Abdalca bir emirle alay 
ölümünden sonra garip 

eden bektaşi - Muradın 

Ba ramııan lstanbul Def· ı -Benim bazum da mı kir ' buk pasa içip posurdahyor! 
--ı~---= ? o hl -r-,.... etmez zerine ız a varan pür silah 

Dlrdiiaca Marad. dört ay Kim ne ceYap verebilirdi ? dört beş cenıraverin hafUDla 
:.ı ıeldip Bağdat 1eferia- Sefir, huzuruna çıktığı gün gelişi de umurunda değil! 
idi. Len •..aaharifüJmizac,. dlrdiincil Murat, onun ayaklan - Bre bn ne hal? 

Arbk H ipet, ae gulam altma koydujıı hediyelerden - EyvaUah erenleri Buyu-
.. aeTk ft tarp. laep8aden de ilk 8nce mahut kalkana bakb. run, birazda siz dem!enin! 
.... _ b'-fb. 8qta Ke- Sonra ıefire dönerek : - Bre sen bunun cezı~mın 
~tıbba Zeynelabidin efendi - Buna kurfUD pçmez mi? idam olduğunu bilmiyor musun? 

lala halde, bakaleri keneli- - Be&. - Biliyorum! 
llae •lptell oldup "ırkınnı- Bir •efir yalan s6yliyemezdi. - Ne demeğe bu ha~ eder-
~._ W'ec'i mefual,. hutalık- Bahusuı Bağdat fatihine kal'fL sin? 
-.rıaua İfnle. miiatimale hiç Derhal boynunun vuruldup - Bu haltı ben ali omıan 
... ,.... ohaadıflnı daha uattı. topraiında değil Mo.!Jkof topra-
-..W.. ~i D&rdtlncll Murad irade etti: rağında ederim. Sizin oraya 

Haıb.ki hnb ,._ doka- - Şipı•ne1i bir ıilihıor ıel- hükmünüz geçmez. 
Zanda idi. Klçllk yqta taht• aial - Ne demek? ::4Laktan btaıiine kadar Silihtor geldi. Gerıredaa - İşte balan erenler! 
: tljı ....... ··- ba- postla mperi diktiler. Şiflwae Bektaşi fenerini yere tutar. 
..::· karnına bopltbğı itret- ile bir kurşun atb. Bakarlar ki oturduğu yer up- ı 
ı ı, " & pkiprcl .. S..•- Hayr.ati Koca klll'fua, •iperi urı! 
~ eraber bayramdan bir kaç delememif, kalkan üzerinde Meğer bektaşi daha evel at-
rr)H;.ı:• l.ir~41t giSrillmlftil yamyauı olmuştu!. Y aJmz ger- tardan kırk paralık Moskof 
k lr EJ111.,_du. Sara,.. gedu postu biraz zedelenmifti. topraiJ almış, güze!ce dövüp 
~~aıeliklerüa. ortak olanlar H- Bu manzara kar111ında Mu- yere serptikten sonra lizerine 

Yınıyorda. Tatlaaefe)i bir bay• rad'ın bı)'lk aJtmdan tebeS1iim otunnuı, keyfine bakmıya baı-
~ f:rec:elrlertli. Ve Hiillklr ettiği lfÖl'lldil. lamıtl 

• ae anç aYUÇ bala111- Elinde bir bqt( ucu demirli Muradı Rabi bu marifete ve 
lar we ih•elar edecekti küçiik. kaha cirid) vardı. tuhaflığa dayanamaz. Güler .. 

- Bay,.. tlail dwdüncl Kaldırdı, bir attı. Hqt, kal- Bir daha yapmamak prtile bu 
Murad matU llaere ba,ak kanı delib ateye geçti. seferlik bektqiyi affeder. 
alay ile Siaan P•pnm klfkl- Sonra yayam eline ahb mil· işte bu Mura-iı Rlhi şu gftn-
ae aitti .._. wı. dmd• a- ceJJA bir ok takb.. Çekti. de, daha yirmi dokuz yatında 
if Wi. S-. P... Melr" ••• Ok da siperi delib öte 7aaa iken ölüme yaklqmıı bir hu
IOlll'a ıilaladar Pqanıa at mey- ~eçti. Sonra hazinedanna bakb: ta idi. 
dınma bakaa ~:~ıv-=~~liİİ ~ Fakat kendini iyi oldum - ......, ... 
bir çok "lıüaer mend" fer en- rife veriaf şen leri 

. nlar rl 1 Floran· dolu, dib'ı ikı" delik ıeyrettikten sonra içine daha 
•aı oyu , apo ar, eğ eace-
ler yapı-.lard.. kalkaaı Hind elçİline Müradın fazla bir ferah ve neş'e gel-

~-· mişti. 
Sultan Maracl da, lautalıtın• laediyeai olarak sundular. Hay- Silahtar paşa ile sohbeti 

rameıı, dayanamadı. Ba •por- retten dilini yuta yazan, ıöz- mahremleri ne kadar sevini-
lara iftiral: etti. At koıturda leri faltaıı ıibi açılan elçi yer- yorlardı. "Velinimeti bi min· 
0 zAllmde gadirde, kaa dik- lere kadar ejilerek dualar etti. netlerinin nice zamandanberi 
•ekte olduju kadar her çepel Kan aakmekte larcltjı reko- inhirafı mizaç hümayunlan ıe-
cenk ve kuvet oyunlarında, Iİ- ra gelince: Memlekette biltiln bebile Hasan Baykara fasılla-
~ cmtlililrde, pebl- kahYeleri kapattırmaş, tütün rından mahrum kalmıılardı. 
Yanhkda ela zamanının en ya- içmeti ya .. k etmiıti. Ôyle bir Silihtar pap: 
•an, eti h' •• bir atleti yuak ki en klçllk cezası - Mabat tahriki ıevk ve 
idi. idamdı !. iıtidibı neptbr. Ayinei güfa-

Okadar lmfttli idi ki koı Ağzı tatla kobma derhal, ma tenczzülen nigih endaz 
koca bir pehlivan olu alalı- hemen oracıkta boynu YW'll• oı..I 
d lurdu. 
an RWı• pqa71 w •Wl Muradı rabi bu yaıaöwn iyi Diye aiyaz ettiler. Marat ta 

bir ....._ --me • ' ı ... o- zaten bu teklı0fı· bekliyorda. ,__ tatWk edilip edilmediğini biz-
Y ani : zat lrendili murakabe ve kont- O gln orada bidenaş il-e soh-

- Gel .ualadar J rol eylerdi. bet buyurup .. raya seldiler.[*J 
- Di,. Pianr, Rw.. Pa- Geceleri eşhaı kıyafetine ai· Fakat ertesi giD dinlthacii 

fa ha1U'& plir, .... ram rerek ...... maiyetinden JW• Murat tekrar Yataia serildi. 
•nu bir kolala kemeriaclen ya- Ve bir daba kal'-adı. Oa ı, ... k ı-...... v ·w dim eli'- h na bir ~ kifi alar, her ıece IUD ...,. a .... gı 11 " ayaya gün sonra c: ... valı·n 14 -=- -"nü 
1-- 'cbrır h b temin llir •elwu.ini, bir ~· .,;u 5-aaı , u odanın d6rt ir cenu..a.i kaldırdılar. 
tarafmı &ylete srezdjrir. .onra uadiıü ba,le *teMı1i kıyafet,, 
kaıclırdıiı gibi indirib yere bı- olarak gezer, teftİf ederdi. Dördündl Murat, ıebzade 
ralanlı. MeıelA bir dükklum, bir ha- Kasımı boid11rdap ayni oda-

Ok, laube •e cirit ile bir ma. bir evin kapısını açtırarak da 61mlştl. 
kaç kalkanı birden delmek, bir yahut UPzıa lmdararak içeri Bir kıbnç darbaile bir ._.. 
kıLç çatqta bir Kıbnı eşeğini dalar, baealaım içme, neWann kebi ikiye balen, doksan ok-
iki79 bllmek, iki yüz okka kobarlanna kadar bizzat ken- lrahk bir pehhvanı birbir elile 
gürzl •Jmak onan için işten disi koklar, şayet zerre mikta- tGyglhl tua .. 7a kaldıran Murat 
değildi. n bir tütün veya kahve koku- 6lürken o kadar bir zaaf fü-

On- h•ldnncla y•n .. nlara n duyana, kandaktaki çocuk- tur içersinde idi ki sancı çe-
inumak li.zamselir1e eski sa- lardan meydandaki kedilere ken kundakb çocuklar gibi 
rayc:laa attırı cirit Sultan Ba- kadar evde kim varsa hemen, len ve tiiYansız inliyor, baıını 
Jezit mİDarelİain dibiDe, Halep oracıkta boyunlanaı vurdu- iki tarafa takat111ca d6ndlre 
blesiadea atbjı ok dört bin rurda !. döndüre yanındakilerden badat 
adım ileriye düşmüıtü. İkisiae Yalnız bir bektap habr ve beldiyorclL 
de meraerdea nitan dikilip haple telmez bir masraf ... imam Şerif efendi, has oda 
tarila 1azdmıfb. yesinde onun şerrinden kurtul- halifelerile bqa ucunda yuia 

Hint elçisi meıeleıi de meı- muı, bir defaya mahsus olarak ve diier •Greler te)Ave etmek-
hardur. Murada rabi, Re•an affa uiramıfb. te idiler. 
teferiacle Muulda iken, Hint Yine bir ıece Muradı rabi, Sağhitnda ikea işret ve le· 

uefiriaiıa Hindimnclıa ıetirdiji yok tltiD içtin, ipet ziftleadin fahetten vaz geçmesi için t6Y-
aaclide laediyeler içitade fil ku- diye adam lldürmek ~ tebdili be etmesini kendisine nasihat 
lapdu ıeıseclan po•ha kap· kıyafet ederek gezerken önün- eda ve fakat mavaffak ola-
lanmq bir de kalkan Yardı. den geçtiii bir mezarlığın mıyan imam Şerif efendi, cllr-
Sefir daha enel : içinde bir ııık ıörilr; dilncl Muratla ua çekifirkea 

- e..a ae ok, • tlfek heriae Yanr. tavbe Ye iatiıfar ettirmeğe 
kurtum klr etmez. Birde ne bakıın? Bir bektqi muyaffak oJ.uqtul 

Demifti. Y akıalan bunu dar- babası yere ayak ayak 6atlne - lmaa JilWa va İlma ileyhi 
dinci Maracla haber verdiler. bat ... bnmt, pında Wr rld•nl 

---- P-· 

bir sahne .•• 
"Şimdi urayda bir kıyamet

tir kopmuıtu O ... t umum ba
deme ve gilmin ve haremdeki 
bütün cevari ve hubin abu zar 
ile cihanı doldurup urayın 
camlarım. pencerelerini matem
:zede kalp'er gibi pare pare 
ediyorlar, bin bir çept feryat 
ve figanı göklere çıkanyorlardı. 

-2-
Silahtar ve çohadarla sair 

havvas ve huddam ölil Muradı 
bir şala urdılttan sonra sultan 
Kasımın boğulduiu odada ni
şanı yalnız bırakarak dıprı çı
kınca. ıilahtar ağa: 

- Çabuk veziri Azam teırif 
etsio! 

Dedi. Zaten Murat can çe
kişirken gauderilea haber be
rine udraz.. Kara Mustafa 
pal& saraya gelmit. demir kapı 
yanında, ayak llzeri, akibetini 
bekliyordu. 

Her şeyden evvel culus mu• 
elesi vardı. Kapı ağası sijirtti. 
Bir kaç karanlık dehlizden ge
çerek İbrahimin oturduju. dai
renin önilne seldi. 

Fakat orada caa cİD top oy-
nıyordu. Her taraf mm 11kı 
kapalı iclL Kapı atası tued
clatle bakındı. 

Koca daireden hiç b·r ses 
sada, hatta bir pıbrdı bile iıi· 

• 

0

ı)'ordu. 
Bır •• teredd&t edecek za

man değildi. Hemen lbrahimin 
kapısır.a yaklaşarak parmak
larile vurdu. Se1 yok! 

lkinci defa biraz daha kuv
vetlice dokundu. Bu sefer içer
den bir ıes aeldi, bu ses lb
rahimindi: 

- Ne istiyorsunuz? 
- Baıımz sağ olsun! Bira-

deriniz Murat ahirete göç etti. 
Taht saltanat sizindir. Buyurun. 

lçerden ayni sada, kesik he
lecanlı bir sesle: 

- Siz beni aldabyor1unuz. 
Bana taht ve saltanat gerekmez. 

- (Hiyle) değil •ultanım, 
padiph sizsiniz. 

- Kardetim ıağ olsun.. 
- Hayır Şehzadem. Cena-

bı hakka k••m ederim ki bi
raderiniz şimdi emribaklca ita
at etti. 

Hi~bir cevap gelmedi. .içer
de ayak sesleri de uzaklaşb. 
Kapı ağası başını salladı. 

Geri döndil. 
Anlamışh. Şehzade lb11lıim 

inanmıyordu. 
Bmula da hekeız dejild.i. 

Çünkü biitün kardeılerinin ae
ye uğradıklannı görmüştil. 

Kardeşi Sultan Murad; bü

tün kardetlerini. Şehzadeleri 
öldOrtmllştü. 

Son defa öldürttüğü Bayazit 
ve Süleyman idi. 

Vaka Ravan fethinin aka· 
binde olmuıtu. .D6rd1lncii Ma
rat, Raftll aeferinde kazandı-
ğı zaferin gururiyle dağları 
tqlan titreterek lıtanbula 
dönüyordu. 

Fakat daha effel bir fetla· 
name göndemüfti. Buaa ls
tanbula götürmiJ• kap1C1lar 
ki1uı Salla •ta ile Miisalaip 
Sefir ağa mems ohnutiardı. 

l•t•.,.,. varıp ta "fethna
ıaei lmma,.. illa ediliace 
telainle yedi ,ea 7edi pce 
safer dou._,• yapdds. .. , ............... 

Ba hattı bumayunu d6rdlnc:G 
Murat, Salib apya hafiyen 
Yermişti. 

Hatb bumayma, kaJID&kaıa, 
Bayram paşa ile But:aaabqa 
Duçe Mehmet ağaya hitaben 
yazdmlfh. Şehzade Bayezit ile 
SülcJlllaDDI kattiai cmrediyorda. 

Şelazadeleria laer ilmi de yir
mi beıer yaşıoda idiler. 

Muradı rabiia fermanma ma
balefet dejil belki ic:ruında 
dr'at gktermemek mahaldi. 
la .. aıa keneli kelleli de ıi
derdi. 

Bayram paıa Boaancıbqı 

ile içeri girdi. Saltan Bayezit 
•• Süleymana birer bahane ile 
dqarı ~ıbnp keaaeadi ... ,.... 
larma geçirdiler. 

Halbuki laerteYd• habeniz 
lıalk clqanda fetll . zafer .... 
likleri ile meuıJda. 

itte baalardan atwa• ki 
•••seci• İbrahim, kardeti lh
nıclm lldiijiine bir tlrl8 ._. 
mıyor, kendini de alclilrtmek 
&zere dıpn çakartmak içia bir 
hile .... ,onla. 

Kapa ağau geri d&lllp me
seleyi aadraza•a haber verince 
Kara Mustafa paşa : 

- Tez valde ıuJtana varml 
Dedi. Valde Khem Sultan 

zaten hazırdı. Siyah ,emlesile 
ikinci oğlu Şelızade lbrabimia 
dairesine kadar sitti. ICape fil
li bpallyda. 
Anuının geldiğini anlıyan 

Jbrahim kapıyi kendi açb. 
Peripn bir halde idi. Kl

ıem Saltan. gözleri yq)a dolu 
oldu;a halde: 

- Aılanaml b tın aatoı..... 
Gel çak! 

Dedi. Fakat lbrahiaa iki kol
lanm kapmın iki tara&aa ıer
mit duruyor, llilA iaanmayonl& 
Kösem Sultan yemİD etti: 

- V aHalıi, billihil Habibibu
claya kasem ederim ki, birade
rin Murad ölmlttir. Gel ta
tma otur! 

Nihayet valde bir tarafta, 
kapıaia• bir taraftan uu.ı.tle 
lbralaimia k ... pdiler: 

- Vana. badiaia anar 
eclial 

Diye ister istemez dıpn gö
türdüler. 
Muradın cenazt-Iİnia yattığı 

odaya varmak İçİD demir kapa
mn önünden geçmek liZJmdı. 

Kapı aiası, veziri azamın 
demir kapı önünde oturduiu
aa aöriiace aeadeJedi. 

Bre ...... f Şimdi lbrabim 
onu burada görürse bostancı 
başı zannedecekti. Çlaka bu 
menhus yere ,elazade bojmak, 
vezir katletmek sibi ultaaata 
ait ciaayetlu icraaa fennaaile 
ucak bo.taocı t aıı gelirdi ! 

Sadrazaııu gnunıyaa İbı-alum 
koca k•vuj'ile onun orada di
kiidiiini görünce boataaa bqı 
keııdilim ö&dlrm+ ••lmit 
z•anile ödü kopmuı -late
meldi l 

işi derhal sadrazama an:et
tiler. 

Veziri azam, Ol'adaa Mura
dın yattıiı <.danın kapısına ge
lip yeni efeıadiaiae muntazır 

phzade lbrahimi ocla,a _.... 
diller. 
Kapı ajua, aadrazaım P' 

tererek: 
- Ulan budwJ 
Dedi. Sadrazam eğildi. A 

çöktü. lbrahimia &niludea ,. 
6ptiL Tebrik etti. 

Fakat lbrabim bili ialR • 
yor: 

- Bunda Wr İl nrl S.. 
bile edeainizl 

Diyordu. 0raU meYClll Y. 
ÖD hudd•m ve kileler ,.... 
biJWı ile tcaainat nriıorı.r& 

- O yerde yalbkça AIWa 
im1r nnin. Diye yerlere,_ 
sürüyorlardı. 

lbrahim lallA I• ıddllffa iılL 
Çelrbe cekW lllnllm ..... 
anla: 

- ffeJe ,... açual 
Dip irade etti. lbralümia ilk 

iradeai, • kudqiaia korb
clmı yilzüıali açtırmak olm .... 

lbrahim baktı. E•et; o arala 
peaçeli, fit kuweti biradelİI 
._. t•••• ellllUf; anrtlua 
~lf; dlblyacla belaim cliJm 
llwad rabi bir kuru dal p 
yere dütmiif. rabyordul 

lbrahim tekrar emretti: 
- Örttial 
M•rad rabiia yüzüııil tekm 

örttüler. 
İbrahim yiriidil. Talat • ... , ... , .•. 
Fakat kaptdan çakark• .._ 

rar döadii. Karclefiııin yldal 
bir daha açbnh. 

Baktı. Bakb. Artık kaaul 
gelmif oı.alı ki elile İpnC 
ederek oldllkp metia .-... 
lar'a talat oda81M gitti 

Ôllinde pmi klfariler p
myordu. Sadruuı, kapıaP., 
bütün unı1 h•nM ve m~ 
riplm ard ıaca relmekta idiler 

Odaya ıirerken kızlarat-: 
- Bi•i•lih! 
Dedi. Ko._. girerek a.... 

laimi talaba .... ... .... 
Bırakıp pri çekildi. 

Eliıvle bir M!lk ile ....._ 
lbralümia yuma pldi. 

- Hazreti Ömer racliyall h 
ulua kendi eibarek ellerile 
.... cbiı amameclir. Te.....,._ 
reyin. 

Dedi. Sultan lbrabim bafl8l 
açb, aarığı ıeydi. V • ıeıi-t 
el kaJclınp ilk defa olar• 
itminanla: 

- EJhamdolillila yarübi, llew 
gibi abdı ichi ba makama 11,ik 
ıördiiıı. 

Diye dua etti. Soma ••ra 
wak ... pdi.T .. taobınlll. 
Oraya otanmca da duaJI nat
madı: 

- Yarab 1 Zamanımda lla-
meti Muhammedin halini hot 

eyle ... Ve birbirimizden hoınut 

e1Je! Fakat bu d•aya en CYffi 

ihaaet edecek olan gene k .. 
diai idi. 

••• . ...................................... .. 
Katil Sabri 

oldu. ile At.edi 61dlnaekle .. 
Kapı ağa11, yolda adaalan I Sabri hakkıada Ciçineft MIW 

biraz aplqbrmlfb. Sadraza- Wlriealiğillcıe ppılmakta olaa 
... matlap yenle ı..JrWitinİ t.Wgjbt bit..if Ye Sala" f 
al...._ · A;.ıcewla cl.ı"'•111a11 ,_*~ 



.. 

-··Papa boynu bükük ıordu: 
Onun adını Rozita mı der

ler. 
- 0Da bu ismi kendisini 

kilise merc!ivenlerinden alan 
kadın vermiıtir. 

- Fakir mağa değil mi? 
Zavallı kadın. Yoksul olmasına 
ra;men ne kadar büyük kalp· 
lidir? .. Kendisini ne kadar yu
Yarlandığı düşkün hayattan kur
tarmaia çalııtım olmadı. Ke~
disini etrafı düşmanlarla çevrıl
miı görüyor. Söylenenlere inan
mıyor. 

Papanın bu sözleri Rafaili 
lıerşeyi inandırmağa yetmişti. 
Genç ressam kayınbaba~una 
dil dökmeie koyulunca Ra2as
tan sözünü kesti : 

- Dostlarım bırakınızda ıti
raz Papa söylesin. 

Hepıi sustular. Papa anlat
•ağa başladı : 

- Evet benim söylemckli
Jim çok lizımdır. Sizin kızım 
&zerinde hakkınız var. Fakat 
ı&yliyeceklerim okadar .kor
kunçtur ki, size bütün hakıkat
leri anlatmamış olsaydım, sözü
me inanmiyacaktınız. Rafail 
oğlum; bilirsin ki, Roma'ya ko
ıan birçok san'atkirlar arasın· 
da ençok seni sevmiştim. Be
aim sevgime inanı• oJub olma
dığını yüreğini yoklıyarak duy
manı isterim. Bununla beraber 
16yliyeceklerimden şaşırmama
nızı ve soğukkanlılıimı elden 
bırakmamanızı isterim. Mese
leyi başından anlatayim. 

Ônce söylemeğe borçluyum 
ki ben suçluyum. Hayvansel 
duygularım beni bir gün kaba
hat İ$1emcğe sevketti. Tann 
bilir ki bu iılediğim kababat
tan 2'Ünlerce yıllarca rözyaıı 
d6ktürn. Kontes Alma ana 
olunca bu feliket kendisini 
bitirecekti. Zira kocası kont 
Alma da iılediğimiz kab9'hatı 
duymuştu. O vakıt çıldırır gibi 
çocuğunu kilise merdiyenlerine 
bırakarak kaçtı. iyi kalpli Ma
ıanın alıp beslediği çocuğu 
uzaktan takip ettim. Diğer 

biri yani kontes Almanın 
kocası da her şeyi bilmit 
Ye öğrenmif olduğundan bu 
çocuğa karşı büyük bir kin 
besliyordu. Kont çocuğun ne
rede bulunduiunu bilmediğini 

&ğrendiğim gün biraz içim 
1erinledi. Böylece yıllar ve yıl
lar geçti. Maga çocu~a iyi 

baktığından ıstırabım azalmıştı. 
Bir gün herkesin sevindiği 
bayram yaptıiı bir sırada genç 
bir delikanlının onu sevdiğini 
haber aldım. Bu delikanlıyı 
yaaıma çagırarak kendisine 
sevgimi anlatmak için birkaç 
tablo satın aldım. 

Rafail çabuk çabuk heyecan 
içinde titreyerek "Doğru ve 
hepsi doğru,, diyerek papayı 

tasdik ediyordu. Papa çev· 
resinde uyandırdığı inandan 
aevinerek aktorlüğü daha ileri 
götürdü. Ve sözüne şöylece 

devam etti: 
- Bir gün ansızın Kont Al

manın çocuğun bulunduğu yeri 
öğrendiğini haber alınca içim 
tutuıtu. Dehıetli bir korku için
de kaldım. Yavruyu kurtarmak 
için hemen Magaya haber fÖn
derdim. 

Raf ael yine ıöyJendi: 
- Ah timdi her şeyi anlıyo

rum. Maga bana çabuk evlen
memizi ve hemen Floranıaya 
kaçmakbğımızı rica etmiı ve işte 
buun il:ı:erine biz gece nilci
hımızı kıydırmııtık. 

Papanın riblerinde ııevinç 
ıpldan daha fazla panldıyor
da. Anlatm•i• koJ'lldu: 

- Entl... 

gösteren bendim. Ne yazık ki 
nikahın yapıldığı gece kontun 
adamları zavallı yavruyu ka
çırmak için tuzaklarını kurmuş
lardı. Hemen işe kanşmak is
tedim. Fakat meselenin çok 
~zli tuhılması lazımgeliyordu. 
Benimle beraber kara toprak
lara gömülmesi ırerekleşen 
suçumu açıktan açığa Raf aile 
söylemek yiğitliğini nefsimde 
bulamadım. Yavrumu kaçırt
tım. Onu buraya gönderdim. 
Düşüncem korkusuz onu Flö
ransaya göndermek ve bu iş
te benim parmağım olmadıiını 
polis dilile genç ressama ha
ber verdirmckti. Hele bir dü
şününüz Rafail!.. Beni görmiye 
geldiğiniz gün Marki dö kar:ı:an
ta size karınızı bulacaiınıza 

dair söz vermişti. Çünki o olup 
bitenlerin hepsini biliyordu. 
Kızı kaçıran onu iyi bir kadı
nın bekçiliği altında buraya 
gönderen hep o idi. Ben de 
çabucak arkasından Th·oliye 
geldim. Kızıma bütün bakikat
ları olanca çıplaklıiı ile açmak 
istiyordum. Fakat o hergün 
biraz daha sararıyor, soluyor, 
olduiu yerde eriyordu. O erir
ken ben söz söylemek kudre
tini kaybediyordum. Sonunda 
acıklı tüyler ürpertircn bir ci
nayet. .. 

RafaiJ bir ölü benzi gibi 
bembeyaz oJmuıtıı. Boğuk bir 
inilti ile " Rozital.. Rozital.. ,, 
Diye bildi. Ve arkası iistü 
düşüb bayıldı. Ragastan so
ğuk su ile onun başını ova
rak ayıltmaia çalışırken Ma
kiyavel de onu kollan ara
sına aldı. Ragastan Papaya 
ıeslendi: 

- Ne yapıyorsunuz. Amacı
nız bu çocuğu öldürmek mi? 
Belkide genç karısını öldürdü
ğunüz gibi .. 

Papa gözlerini yukarı dike
rek ~ünahsız bir melaike gibi 
mırıldandı: 

- Eğer söylememekliğimi 
istiyorsanız ıusayım. 

Rafail hınçkıra hınçkıra ai
lıyor ve hırıltılar arasında yal
Yarıyordu. 

- Ooofl.. Söyleyiniı.. Hep· 
ıini ıöyleyiniz, her ıeyi bilmek 
istiyorum. Bana acıyınız. 

- Peki Rafail oğlum! Hep
sini anlatacağım. Acı hakikat 
ıudur ki kızımı nikahınızdan 
bir kaç saat önce zibirlemi,lcr. 

- Aman Tanrım! Ne dehşet. 
lnanam&m. Bunun aslı yoktur. 

- Bir kadın... Hayır bir ca
navar kont almadan aldığı 
para için bu cinayeti işlemişti. 
Bunu doktorlara aöyliyen Ro
zitadır. Zavallı yavrucak hiç 
bir şeyi unutmamıı. Ne yazık 
ki it itten geçti. Ne ilaçlar 
vererek onu kurtarmağa çalış
tık. Heyhat çok geç kalmıştık. 
Kızım! .. 

Zavallı kızım ... 
Papa son kelimeleri ağzın

dan dökerken ellerile yüzünü 
kapatmış yatağa yıkılarak hıç
kıra hıçkıra ağlamağa koyul
muştu. Çan sesleri hali etrafı 
inletiyor, kara haberi yayıyordu. 

Rafail ölü de olsa seva-iliai
nin yüzünü görmek istiyordu. 
Borjiya başını kaldırarak aya
ğa kalktı ve Rafailin elinden 
tuttu : 

- Gel oğlum gel.. Beraber
ce onun için ağlıyalım.. Siz de 
geliniz.. diyerek kapıya doğru 
yöaeldi.Raıaıtan kapının önü
ne dikildi ve ıu Hrt buyurup 
Yerdi : 

- Bir dakika bekleyiniz. 
Papa rolünil iyi oynamak içia 

lauyuruju ,ayle karplaclı : 
- Son• tılflf" -

ı Yeni bir . ··-. 
Alman müncisi 

Le Pelit Parlslen'den 
Çekoslovakyada : Bohemya 

dağları Metalik silsilesi, Dev 
tepeleri, ve Sudet dağlan ara
sında yeni bir Alman müncisi 
çıktı: Konrad Hcinlen! .. 
Almanyanın öte.sinde, dağla

rın teşkil ettiği tabii eteğin 
arkasında üç buçuk milyon Al
man yaşıyor. Bunlar evvelce 
Bavyera, Saksonya ve Silezya
dan gelmi,lerdir. Çekoslovak
yayı teşkil eden etnik grup
larda bu Almanlar da dahildir. 

Konrad Hinlen, Alman aile
lerinden birinin oğludur. Dağ
larda uzun müddet, bir havari 
gibi vaaz ettikten sonr~ siya~al 
bir şef fazileti göstcrdı. Scçım 
hakkına malik hemşerilerinden 
bir milyon iki yüz binini başına 
topladı ve seçim sonuçu ıu 

oldu: 
Alman ırkına mensup kırk 

dört saylav ve yirmi üç ayan, 
iki kamutayda bir doktrini 
değil, fakat bir ulus, yani Al
manlığı temsil ediyorlar. Bu 
parti, resmen "Alman Partisi,, 
adını almadığı için (Sudet Al
manları)adını seçti. Yalnız ırk 
bağıyla bağlı olan bu Alman
lar ne istiyorlar? Bu genişlikte 
ve büyüklükte bir hareketin 
elbet bir amaçı vardır. Heinler 
bu noktayı farkcderek cumur 
baıkanına gönderdiği mektup 
ta demiştir ki: 

" Bütün kuşkulara rağmen, 
ödevimi, meşruti alanda yap
mağa cabalayacağım.,, 

Bu azlık, Versailles, Saint 
Germain ve Trianon muahede
lerinden beri Avrupada mev· 
cut azlıklar cinıinden değildir. 
Bunlar, hegemeu ırka karşı 
kültür ve baysallık bakımların 

dan aşağı değil üstündür. Yük
ıek birçok m:"tefekkiri, Kamil 
Kroffa yazıyor ki: 

"Bunlar, ulusal şuuru fevka
lade inkişaf etmiş Almanlardır. 
Bunların siyasal ve enhllektüel 
seviyesi pek yüksektir. Ekono
mik durumları çok sağlamdır.,, 

Bohemya dağ!arında yaşa
yan bu Almanlar, Avusturya, 
Macaristan Cermenscverliğinin 
en hararetli tarafçıları olmuş
lardır. Habsburglann çökmesin
den ve imparatorluğun parçalan
masından sonra sudetler, kendi 
arazilerinin muhtariyetini ilan 
etmişlerdi. Buna: Deutschbohe
men ve Sudetenland yani Al
man Bohemyası ve Sudetler 
ülkesi adını vermişlerdi. 

Sudet Almanları. olut'u (em
rivaki) kabul ederek 1926 dan 
beri hükumete iştirak etmiş
lerdir. Kabinede iki Alman 
Bakan vardı. Çokluk ile az
lık arasında mülayim ve uz
laşir bir anlaşma devam edi
yordu . Çeklerle Almanlar 
arasında bir zıddiyet yoktu, 
ne ezen, ne ezilen ... Ne de dik
tatör .. En mükemmel, en sosyal 

bir demokrasi.. Ne kadar ğüzel 
değil mi? 

Avrupada, bir kaç yıldır 
"yeni bir hadise,, husule geldi: 
Adolf Hitler Almanyanın baıına 
reçti. Bu muzafferiyet, başka 
ülkelerde yaııyan Almanların 
da ırk ve cins gururunu yük
ıeltti. Aaa dili Almanca olan 
ırklar, ulusal varlılıdarına daha 
büyük bir kuvvetle sarıldılar. 
İtte muhitin bu değiıikliğidir 
ki, Sudet Almanları arasında: 
Konrad Heinlen'i yarattı. 

Resmine bakınız : 60 yaşını 
geçmi bir kadına benziyor mu? 
Buna hiç kimse inanmaz. Fa·· 
kat böyledir ! Bu kadın, büyük 
valde olmasına rağmen hali 
gençlik heyecanlarını duymak
tadır. İşte kendisinin bizzat 
yazdıkları : 

11 

Ancak birkaç ay evvel, 
cildim tamamen buruşmuş ve 

yüzümün ba7.ı kısımları çök

müıtü. Seksen yaşlarında gö
rünüyoıdum.Bir arkadaşım, ba

na cilt için yegane unsur olan 
(Biocel) T okalon kremini kul

lanmamı tavsiye etti. Dediğini 
yaptım ve cidden bir mucize 

oldu. Bütün buruşukluklanm 

zail oldu ve cildim bir genç 

kız cildi gibi taze ve cazip bir 

tekil aldı.Resmim de yüzümde

ki şayanı hayret tebeddülü 

açık bir surette göstermektedir. 

Fen; yüzün buruşuklukları ve 

adelatın zayıflaması ciltteki Bi

ocel cevherinin ziyaa ufırama
sından ileri geldiğini ispat et
miştir. Viyana Üniversitesi Pro-

fesörlerinden Doktor Stejska

lın uzun tetkikatı neticesinde 
genç hayvanlardan istihsaline 
muvaffak olduğu ve bütlin dün-
yada istimaJi hakkı T okalon 
tarafından temin edilen " Bio
cel " namındaki kıymetli cev
her, şimdi cilt için bir unsur 
olan pembe rengindeki Toka
lan kreminin terkibinde mev· 
cuttur. 

Bunun istimali sayeainde her 
kadın buruşukluklardan kurtu
lur ve 1 O • 20 yaş daha genç 
görünebilir. 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve tenasül has

tahkları mı..tahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

Satılık piyano 
AJman mamulatından bir pi

yano elçisiz satılacaktır. iste
yenler Alsancakta Bornova cad
desinde No. 4 eve müracaat 
edebilirler. 3-3 (824) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gerçekleştirmeğe muvaffak ol
du. Bunlar, particilifıi, doktrin 

anlaşmamazlıkJarını bıraktılar, 

yalnız uluıal alanda birleştiler. 
lf te buıün Çekoslovakya 

Cumhuriyeti: Sosyalist, Hıristi

yan, Çiftçi ve saire ünvanJarıaı 

taşıyan siyasal partizanlar kar

tııında değil: Sudet Almanları 

grupu karşısında bulunuyor 
Halk Heinlen'i: 

Heil Heinlen! 
Nidalarile karşıladı. (Yaşasan 

Heinlen!) bütün Alaanlar: 
leh hatte cin lcamarade 
Martını okumuılardır. 

Bu zatın baılıca vasfı : Si
yasal bir parti lideri olarak 
ortaya çıkmamıı olmasıdır. O, 
saylav namzedi olmadı. Bir 
parlamento ıaruına oturmak 
auretile phımı kilçültmekten 
çekiadi. O, Bohemya ve Mo
raY)'ada yapyan batOn AJmaa
Jarı etrafuaa toplamak amMW 

ftte, Bohemya •e Moravyada 
uyanaa ulusal Alman ruhwaun 
IOll tezahlrü. Bakalım ıelecek 

_ ................ ? 

Hl 

Nihayet... Sabırsızlıkla beklenen bir radyo markası : 

Telsiz telefonun en yüksek zirvesi 

ATVATER KENT 
Bir zarafet ve meziyet hariası 

Kararsızsınız. Han
ıi radyoyu almalı. 

T ekııisyen olma
dıkça bir seçim ya
pamıyacaksınız. 

Bunun içindir ki 
teknik kalitesine 
dayanarak her im
tihandan muvaffa
kıyetle çıkmış bir 
marka alınız. 

4-5-6-8 lamba her 
cins mevceler. 

Emsalsiz seçkinlik 
ve güzel seslilik 

mükemmel kavrayış 
Arzuya göre ayar 

edilebilen ses hac
mi Anti - fading 

Dünyanın en birinci markası olan ATV A TER 
KENT Radyosunu sabn alınız. 

Sarahat - Güzellik... Fiyat itidali " Atvater - Kent " 
radyosunu denemek onu kabul etmekle beraberdir. 

Daimi sergisi: GiORGiO P. KORSiNi 
Yeni Manlfaturacllar caddesi ( Eski 

Orosdi - Bak karşısı ) 

Mü· de 'fi ~ Müjde 
J ""h . Yüzlerce senelerdenberi nam ve şo retı 

yükselen .Salihlinin Sart çamur ılıc~ları açıldı 
Havasının latifliii ve suyunun bol ve tathlıgı ve çamh.k: 

ları, çayları, şellaleleri ve Sankız madcnsuyu membaları gıbı 
meziyetleri ile meşhurdur. Sıcak ıuyunun bol ve banyoları
nın temizliği şununla isbat edilir ki bir kimsenin girdi(i 
banyo derhal boşaltılır ve üç dakikada ~ekra.r dolar. B~ 
banyo suyunun kimyager tarafından tahlıJ edılen 9 madenı 
havi suyunun birtakım dünya meyvasından mahrum ailel~re 
evlat yetiıtirtmek ve birtakım el ayaklan. kı.vrılıp t?P hah~e 
gelen, insanlık şeklinden çıkan genç ve ıhtıyar kımselcnn 
de yeniden sıhhat bulup dünyaya gelmesine sebep olduğunu 
adresleri ve şöhretleri malum kimseler ile isbat edebiliriz. 
Bundan maada romatizma, böbrek, kum, siyatik, bel, cilt ve 
yel aj'rıları, rahim ve basur gibi hastalıklara da çok faydalı 
olduğunu da müteaddit cloktorların tavsiyeleri .üzerine gelen 
hastalar ile isbat edebiliriz. B~~yom~za teşrıf buyuracak 
misafirlerimizin istasyonda vesaıtı naklıyedcn zahmete duçar 
olmamaları için posta arabalarını sormalnn ilin olunur. 

1 - 7 (827) 

" Bir iki kaşe GRiPiN alırsa 
hiç bir şeyi 
kalmıya
caktır!,, 

~ 

1 
[!!] 

1 
Üşütmekten mütevellit bütün ıstırapları dindi

rir. En şiddetli baş ve diş ağrılarını keser. Nez
leye, gripe ve emsali hastalıklara karşı bilhassa 
tavsiye edilmektedir. 

H• eauecle baluur. Fiıti 7,5 kUl'llfhlr. 



Yenı Asır 

,,.,ık havada 

Bırakılmış 

l\fLVINATORDA 
saklanmış bir gıdanın 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SICAK,yediğiniz bütün yemeklerde mik
roplar doğurur. SOGUK, bu mikropl:trı öldürür. Bunun için bir 
elektrik soğuk hava dolabi satın almalısınız ve bunu alırken en 
t'} isini seçmelisiniz. 

}<. Hu sigortayı temin eder. 
. ıyatı -- 180 liradan itibaren tediyat -18 ay vade 

izm"r bc.ad"1c~lnden: 
1-2631,65 lira bedelimuham

meneli Darii1acezen'n bir yıllık 
erzak ihtiyacı Belediye Başka
tibliğindeki liste ve şnrtnamesi 
vcçlııic 2 7-935 salı günü saat 
10 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için [ 198 J 
lira muvakkat teminatla söyle
nen gün ve saata kadar Bele
diyedeki Komisyona ıclinir. 

2 - no,ss lira bedeli mu
hammenli Çocuk yuvasının bir 
y111ık erzak ihtiyacı Belediye 
Başkitipliğindeki li.ite ve şart
namesi veçhile 2- 7- 93 5 salı 
günü saat onda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. İ~tirak için 
(58) lira muvakkat teminatla 
söylenen 2'in ve saata kadar 
Belediyedeki komisyona gelinir. 

3 - 300 lira bedeli nıuham
mineli mıntakalarda yoksul has
talara verilecek bir yıllık ilaç 
Belediye başkatipliğindeki liste 
ve şartnamesi veçhile 2171935 
Sah günü saat 10 da açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 

İştirak için 23 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saata 
kadar Belediyedeki komisyona 
gelinir. 
4-4922,40 lira bedeli muham

menli 124000 kilosu merkez tan 
zifat hayvanları ve on altı bin 
alta yüz kırk kilosu karşıyaka 
tanzifat hayvanları için bir 
yıllık ihtiyaç olan ceman140640 
kılo arpa belediye başkatipli
ğindeki şartnamesi veçhile 2/ 
7/935 Salı günü sart 10 da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

.................. ~~!~~ yeri : ARTÜR VETTER [ SAHİBİNİN SESi ] Samaniskelesi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııııcıııııaııııı••••••••••••• •ııııııaııııııııı•ıııııııııııııııı•• 

iştirak için (370) lira muvak
kat teminatla söy]enen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. [~.~ Dikkat Aldanmayınız!. 

Keçıborlu kükürdü 50 kiloluk torba 320 kuruşa 
ltalyan kükürdü 50 kiloluk torba 345 kuruşa 

Memurlar koo eratifinde perakende satılıyor 
A 

a ve Eytam bankasından: ı 
apa ı zar a satılık emla 

Mevkii ve nev'i Depozito Eıas No. 
54 Hhmetağa mahallesi ikinci Kordon Dudu sokak 7,000 

yeni 10 - 13 eski 1 - 10 - 12 numaralı palamut hanı 
~8 ikinci Kordon eski 4 yeni 13 numaralı dört katlı mağza 5,000 
Yukarıda yazılı emlak peşin para ile satılmak üzere kapalı 

?arfla a~ırmaya konulmuştur. 
p 1 - I~ale birdir ve kafidir ve 24-6-935 tarihine müsadif 
•ıartesı günü saat on birde Ankarada idare meclisimiz huzu

'11.nda yapılacaktır. 
2 - Bu emlak peşin para ile satılacaktır. Uhdesine ihale 

olunan zat bedelini hemen vererek tefernıi muamelesini yaptı
racaktır. 

3 - Alıcı olanlar bankamızdan bir lira mukabilinde alacaklan 
;ufas~aı şartnamemizi okuyarak ihaleye tesadüf eden 24-6-935 
•ıartesi günü şartnamede tarif edildiği veçhilc teklif zarfJarını 

laat ona kadar Ankara da Umum müdürlüğümüze veyahut burada 
'~bemiıe vermeleri ve daha fazla tafsilat almak istiyen1erin her 
~un .şubemize müracaatları. 6 15-23 1613 (787) 

lzwir Liman işleri Alımsatım 
komi~vonunda11: 
._ 1936 Yılı "•;ı ,-; .. o,,una değin lzmir Jimamna gelecek vapur-
-.rdan idarec~ yapt rıJacak boşaltma ve yükleme işinden 
'-barla vinç arası hizmetle şatta yapılacak iş ayra ayrı fiat 
••rilmek üzere beher ton ücreti ~çı~ eksiltmcğe konulmuştur. 
Açık eksiltme Haziranın yirmmcı Perşembe günü saat on 

beşte yapılacaktır. 
• 'Eksiltmeğe girmek için ambarla vinç n.rası hizmet içiıı iki 

bııı ve şat işleri içfo iki bin 1 ra depozıto veya bukadarlık 
banka mektubu vermek şarttır. 
Şartnameyi görmek isteyenler komisyona haş vurmalıdır. 

10-15-18 1633 (810) 

ı Ji 
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o 
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[I ıza nen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza Lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

-~ ............... . 
Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

24-26 (292) 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri ve 
Operatörleri 

l\1uzaUer Eroµ;ul 
enıal Çetindağ 

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telcton : 3921 
Pazar ve sah 9 dan 11 e 

kadar memleket hastanesinde 
gs;c;+a 

Do "tor 

Kemal a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka.antina traım:: cad
desi No. 596 Tel 2545 

5 - 1262, 17 lira bedeli mu-
hammenli Karfıyaka tramvay 
hayvanları için bir yıllık ihti
yaç olan 36062 kilo arpa be
lediye baıkatipliğindeki tart-
naınesi veçhile 2-7-935 salı 
glinü saat onda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. 

lttir&k için doksan beı lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saata kadar belediye 
komisyonuna gdinir. 

6 - 2212,80 lira bedeli mu
hammenli 94000 kilosu merkez 
tanzifat hayvanları ve 16640 
kilosu Karşıyaka tanzifat hay• 
vanları için bir yıllık ihtiyaç 
olan ceman 110640 kilo kalın 
buğday kepeği belediye baş
katipliğindeki şartnamesi veç
hile 2/7 /935 salı günü saat 
10 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. 

iştirak için (166) lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saate kadar belediyedeki ko
misyona ıelinir. 

7 - 812,50 lira bedeli mu
hammcnli Karşıyaka tramvay 
hayvanları için bir yıllık ihti
yaç olan 40625 kilo kalın bui
day kepeği belediye başkatip· 
Jiğincleki şartnamesi vechile 
2-7-935 salı günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir. 

İştirak için 61 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona ge inir. 

8 251 60 kuruş bedeli 
keşifli 426 adet süve taşı be
lediye başkatipliğindel<i keşif 
ve şartnamesi veçhile 2 - 7 935 
Sa!ı günü sJtat 10 da açık ar-
tırma ile satılacaktır. 

iştirak için (l 9) lira muvak
kat teminatJa söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

9 ·- 541,25 lira bedeli mu
hammenli Gündoğduda elli se-
kiz adanın 433 metre murab
baındaki yırmi yedi sayılı ar-
sasının taksitle satışı Belediye 
bnşkatipliğindeki şartnamesi 

" vechile 2-7-935 Salı günü sa
at 10 da açık artırma ile iha-
le edilecektir. 

İştirak için (41) lira muvak
kat teminatla söylen n gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

10 - 742,81 lira bedeli mu-

A 

Er.as Vievkii I'o. Cinsi 

• • 
Depotlto 

707 Osmaniye caddesi Kara O mnn 
oda 5 

5 
20 
30 

100 

oğlu hanında 26-28 
708 
285 
286 
205 
597 
701/2 
311 
309 

,, " " 26-29 " 
Yol bcdestanı 47 dükkan 

,, " 41,43 ,, 

Göztepe tramvay caddesi 602 ev 
25 
10 
7 

f smetpaşa mahallesi Bodur Ali S. 12 •• 
A. Karataş 9 Eylül sokağı 122 " 

dükkan Bayındırlı çarşısı 4 
Osmaniye caddesi kara Osman 
oğlu hanında 26-12 s 

4 
5 

,, 

87512 Halkapınar kağıthane çaddcsi 278 
304 Yol bedestanı selvili banda 55-4 

ev 
dükkan 

321 Yol bedestanında 65 25 
" 

C. 5212 ikinci Süleymaniye mahal esi 
Nezaket sokağı 23,2 ev 1 . 

Yukarıda yazılı emlakin bir senelik kiralan l 7 /6/935 Pazartesı 
günü saat onda atale edilmek üzere açık artbrmaya konulmuştur. 
İstekli olanların hizalarında yazılı pey akçesini veznemize yatı-
rarak arttırmasına girmeleri lazımdır. 10-15 1685 (806) 

il an 
lzm·r uhasebei Hususiye 
,,üdürlüğünden : 

Kapı 

No. 
22 Karşıyaka Alaybcy tramvay C. lktısad S. hane 
24 ,, ,, ,, ,, ,, ,, .. ihaleden 31-S 
26 ., ,, ., ,, ,, ,, ,, 936 tarihin• 
28 ,, ,, ,, ,, ,, ,, 11 kadar 

85 87 ,, ., ,, fırın ihaleden 31-5-938 ta-
' " rihine kadar. 

ldarei Hysusiyei Vilayete aid yukarıda yerleri yazıl~ -t ihale 
tarihinden 31-5-936 ve fırın 31-5-938 tarihine kadar kıraya ve
rilmek üzere 12-6-935 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mü· 
zayedeye çıkarılmıştır. Müzayede şartlarını görmek_ istiye~l~ 
hergün Muhasebei hususiye müdürlüğüne ve pey ıurmek ısti· 
yenler de ihale giinü olan 1-7-935 paurtesi günü saat 9 d~n 
12 ye kadar depozito makbuzları veyahud banka mektublanle 
birlikte Encümeni vilayete müracaatları. 1747 [832] 

Saçları döülenler 
Koınojen Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçların döknlmesine ve kepeklenmeaine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetleBdirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko
mojcn Kanzuk Pç eaksiri maruf eczanelerle ıtriyat ma&"aıalarında 
buJunur. 

hammenli Gündoğduda elli 
dört arlanın 594,25 metre mu 
rabbaındaki dört sayılı arsası
nın taksitle satışı belediye baş 
katipliğindeki şartnamesi veç
hile 2-7-935 salı günü saat 
onda açık arttırma. ile ihale 
edilecektir. 

lştirik için 56 lira muvak
kat teminatla söylenen gün 
v~ snata kadar belediyedeki 
komisyona gelinir. 

11 - 25 lira bedeli nıu-
hammenli Eşrefpaşada 603 sa
yılı kahve yanındaki 15 metre 
mmıbbaı yol fazlası belediye 
başka ti pliğindeki şartnamesi 
vcçhile 2-7 935 salı günü saat 
10 da açık artırma ile bir se• 
na kiraya verilecektir. 

Iıtirik İçin (2) Jira muvak• 

kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 
15-19-25-29 1746 (833) 

Bina numara levhalarının eyi 
ve temiz olarak muhafazasına 
her bina sahibi mec:burdur.Her 
hanıri bir sebep dolayısiyle 
numara levhası bozulan ve 

kaybolan bina sahipleri şarbay
hğa müracaat ederek bedeli 
mukabilinde yenisini alıp ken
disine verilecek tarifat daire
sinde mahaUine ta.kmağa mec
burdur. Bunun aksine hareket 
edenler hakkında birinci defa
~nnda 5 ve ikinci defasında 1 O 
lira para cezası alınır. Bu hü· 
kümler iaz.ete ile ilan tarihin
den itibaren mu eb~rdir. 

1830) 



.,.nne 1 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
SATURNUS v&puru 18 hazi-

randa gelip ywkünü boşalttıktan 
sonra Burgas, Varna ve Kös
tencc limanları için yük ala
cakhr. 

UL YSSES vapuru 18 hazi
randa gelip 20 haziranda An· 
Yers - Rotterdam - Amsterdam 
Ye Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORıENT LıNıEN 

ROLAND motörü 23 hazi
randa Rottcrdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantz~g, Gdynia 
Göteburg, Osla ve Iskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

• ''· ~ ''· ~F. H. Van Der 
7.ıee & Co. 

ALlMNIA vapuru balen li
manımızda olup Anvers Direkt 

Rotterdam, Hamburg ve Bre

men limanlarına yük almak

tadır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

TROYBURG vapuru Halen 

limanımızda olup Anvers, Rot

terdam ve Hamburg limanla

rina yük almaktadır. 

DUNA vapuru 30 haziranda 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis

lava ve Viyana için yük ala· 

Tenı "sır 

Oliver Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNCİ 

KORDON TEL. 2443 

THURSO vapuru 25 hazi· 
randa HulJ, Anvers ve Lon

d adan gelip tahliyede bulu

nacak \•e ayni zamanda Londra 

ve Hull için yük alacaktır. 

RO\:JMELIAN vapuru hazi
ran sonunda Liverpool ve s .. ·•m
sea' dan beklenmektedir. 

NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine mesu' 

Jiyet kabul cdilm ez. 

VAPURCULUK TÜRK 

ANONiM ŞİRKETİ 
IZMIR ACENTELIGİ 

SAKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam 1& da 
hareket ederek PAZAR-
TESi günleri saat t&da 
İstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
günleri galata nhtımından 
tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA günü saat 16 
da İzmirc varır. 

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

NATIONAL STEAM NAVJGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 

caktır. ••llR'®'iiZl:ı:C!IISb:J:irlr!.'!Sr;:IP~;ı;ıa::;:?!.:'"" ::uıi~~i:.ii:5ii:O~~~--&Wııi5::U. ____ mıll_ 
JOBNSONWARREN LinesLTDI 

Liverpool 1 

T AMESIS vapuru 19 hazi
nnda Izmırden (doğru)Nevyork 
için yük a!acaktır. 

'SERViCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

~İr muntaz am sefer. 

QUERNMORE vapuru 18 
mayısta bekleniyor. Liverpool 

dan yük çıkaracak ve Burgas 

Varna, Köstence, Galaç ve 

Braila için yük alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
PELEŞ vapuru 14 temmuzda 

gelip 15 temmuzda Malta,Mar
silya ve Barcelon limanlarına 
hareket ededektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

EXARCH vapuru 2 hazirana 1 
doğru bekleniyor. Nevyork için ı 
yük alacaktır. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 

isimleri üzerine mesuliyet ka-

bul edilmez. 
N. V. W. f. Hanri Van Der 

Zec & Co. 

Telefon: 2004-2005 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

Zong-·nıd· 
A 

a eı.ı Kömürü 
O 10 k mır kömür beher tonu arabada teslim , yı .an " 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi f cvkalade kömürü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

1AMDAR ÇIKJ~JGI 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

Karataş Terakki yeni Türkiye S. S. 5. 1. 2. 3. 2. lrnpı 
3. 30. 32. 34 yanık bina müştemilatı 

Şehitler altın sokağında 11 taj No. lu ev 

Lira 

Tepecik sakızlar leyli S. 58 eski 68 ta~ No. !u dükkan . ~5~ 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerı peşın para veya ıkıncı 

tertip mübadil vesikasile ödenmek üzere 13 - 6 - 935 lar!hi~d~n 
itibaren bir ay zarfında pazarlıkla şatılmasına karar verılmıştır. 
Talipleri bu müddet zarfında her gün miJJi emlak müdürlüğüne 
müracaatları. 1743 ( 831 ) 

1 

ı 

Eczacıhaşı 

S. f er·t V lon,1a Ve 
Esan 

üzerine koku yoktur ve 
yapılamaz 

Altın damlası 

Bahar 
Yasemin 

Senin için 

Unutma beni 
Ful 

Dalya 

isimleri de yalnız Ferit 
kokularına mahsustur 

Benzer isimlerle taklitleri 
reddediniz 

i • 
s. 

Sif a eczanesi 
HÜKÜM ET 

CiVARI 

i gözlük • • 
ıcın 

lzmirde riyazi bir düstur vardır 
Göz 1 

•• ~ = Hilal eczanesi X Kemal Aktaş 
l:mr 

Gözlükcülüğün tamam çeşidi bütün cinsleri her yerden 
ve pek ucuz ... 

rfoptao ve perakeııde 

Umum Hastalarıo .ı azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk ko~sala~! 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayrı tab!ı 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma cı
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
JukJan doğrultmak için korsalar ve kendi ibtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MUESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve 1T1MAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

a 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Mibat bey caddesi No. 20 
(355) S.7 

us Haziran 1sas 

NEDEN YAVRUNUZ 
ZAYIFLAS N! 

Sizi bu üzüntüden kurtaracak 
Yavrunuzu sıhhath yapacak 
Yegane gıda 

LAK TİN 
Sütlü UDU 

Hanmsızlık, Kusma, Sancı, ishal 
•ana bunlan giderir 

Çocuk hastalıkları mütehassısı doktor 
Bay Ali Vahit diyor ki : 

Çocuğun esas gıdası anne sütüdür. Fakat anne sütü 

kafi gelmiyorsa ve çocuk zayıflıyorsa mutlaka ona 

Yardımcı bir gıda 
Vermek lazımdır 

Laktin ve iy~sti 
Çocuk mamalarını tercih ediniz. 

UMUMİ DEPO: 

LUTFi Kil O 1\1 
Ecza deposu - lzmlr 

Posta kutusu 215 

DİKKAT : Fiyatlarda tenzilat yapılmıştır. 

Kutusu so ı~uruştur 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf --

--Lüks Otel 
Bütiin Izınirliler hurada buluşurlar 

===::= T epebaşı Beyoğlu === 
Müsteciri: BUtUn lzmlrlllerin teveccUhUnU 

LÜTFÜ' dür 

• 
...... TA'ZE .... TEMız·· .. ucüz···· .. ı 

. 
iLAÇ . 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERı 

Ramili Nüzhet 

Sıhhat Eczanesı 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

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

lzmir ,.f ramvay ve Elektrik 
Sosyetesindeı, : 

16 haziran 1935 ten itibaren sureti muvakkatede olarak vt. 
yeni bir iş'ara değin aşadaki fiatlar]a 25 şer biletlik tramvay 
bilet karneleri satılığa çıkarılacağı tramvay yolcularınca bilin-
mek üzere ilan olunur: 

Bilet başına karne 
fi at fi at 

[aşağı yukarı] Lira 
Güzelyalı - Konak 1 nci mevki 7 8~ Kuruş 1,90 
veya dönüş 

Keza ikinci mevki 5 .. " 
1,45 

Karantina - Konak 1 nci mevki s 8 1,45 14 " veyu dönüş 

Keza ikinci mevki 3 4 ,, 0,95 
Bu karneler, Sosyetemizin Bahribabadaki gişelerinde, Konak 

ve tramvay depolarındaki plantonlar ile kontrol memurları nez· 
dinde aatılmaktadır. JJ - 4 1 


