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Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız . 

ltmılıuriyetiıı Vıı Cmn1ıııriyet EsC1·iııiıı Bekçisi, Sabahları Çıkar Siya-ttt Gasetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

-stanbuld ar mitin 
-

1 
Temizlik 

Ba~lıbaşına yıkılmı
yan bir kuvvettir 
. Dün işçi ve esnaf birlikle
rınde önemli bir toplantı oldu. 
Bu toplantının amacını (hede
fini) ve konuşulan işleri okur
l~~ınuz diğer sahifelerimizde 
ıoreceklerdir. 

Bizim lıurada üzerinde dur
ınal, istediğimiz nokta özel 
ası lar (hususi menfaatlar) yo
lunda efkarı bulandırmak isti
Yenlerin amaçlarına varamıya
caklarını, temiz hesap vermenin 
kirlı elleri kırmağa yeter ol
duğunu göstermektir. 

işçi davası, işçilere sosyal 
Yardım yapılması meselesi, bi
zim öteden beri üzerinde dur
duğumuz işlerden biridir. Vak
tile bir çok birlikler kurulmuş 
Parti elile emekciler bu birlik
lere yazdırılmıştı. bir iki yıl 
Önceki yazılarımızı hatırlayanlar 
çok iyi bilirler ki işçilerin bir 
kuruma bağlanmasını istiyen 
bizler; bu birliklerin aleyhinde 
bulunmuş toplanan paraların 
İşçiye değil, ~una buna yara
dığını ilave eylemiştik. 

Son yıl içinde partı, bu 
daiınık organizasyonu " Bir
likler birliği ., kurmak suretile 
topladı. İşçilerin alın terile ka
:ıanıp sosyal yardım kurumları 
İçin verdikleri para' arın yerine 
harcanması şunun bunun mi
desine akmaması düzenleri 
kuruldu. 

İdare heyeti reislerinin ve 
ıdare heyetlerinin aylıkları top-
1 · ntı karşılığı olarak aldıkları 
Paralar kesildi. 

Birçok birlikler, bir büro 
İçinde toplanarak masraflar 
azaltıldı. Dispanser açıldı, yar
dım kolları kuruldu. Fakat iş
çiye çok yarıyan bu düzen, 
bazı kimselerin, her ay çalış
madan para çekenlerin işine 
gelmedi. Ortalığı ayaklan-
dırmak ıçın birçok de-
dikodular çıkarıldı.Part işlerini 
idare eden bay Avni Doğan, 
daima açık ve samimi olmanın 
faidelerine inanan bir adam 
olduğu için bu işi de incele
ıneği bir ödev tanıdı. 

Bir ay önce yine birliklerde 
bir konuşma yapılarak, hesap
ların gözden geçirilmesi. k.on
trolü temiz ellerden seçılen 

• 'ld" bir komitenin üzerine verı ı. 
Dünkü toplantıda bu komi

tenin raporu okundu. Verilen 
izahattan 935 yılında toplanan 
Paraların yüzıle yetmiş beşin 
Yine sosyal ( içtimai ) yardım 
olarak işçilere dağıtıldığı anla
şıldı. 

Bu organizasyonla işçi . ve 
esnaftan hasta olanların evıne 
kadar doktor gönderilmiş, do· 
iuın, ölüm olursa en az onbeş 
liradan başlıyarak ihtiyaca gö
re yardımlar yapılmış bir ay 
İçinde dört bin sekiz yüz altmış 
hastaya parasız bakılmış 
ve parasız ilaçları verilmiştir. 

Birliklerin 934 yılında top
ladıkları paranın yekünu se~
sen altı bin dörtyüz yetmış 
bir lira idi. Bu paranın yetmiş 
üç bin dört yüz altmış lirası 
maaş. ve idare heyetleri mas
rafı olarak dağıtılmıştır. 

934 ve 935 yılları arasındaki 

Yugoslavya - omanya 
iki devlet reisi ço önemli 

Meseleler göre• ş ·" yorlar 
Kondilis Londraya ve Belgrada ne yapmağa gidiyormuş 

Istanbul 13 (Özel) - Sina
yada Prens Pol ile Ro~any~ 
Kralı Karo! arasında onemlı 

.... meler devam etmektedir. 
goruş . . 
Bu konuşmaların netıcelerı 
hakkında malünıat almak ıçın 
vaktın daha çok erken olduğu 
ileri sürülüyor. Muhakkak olan 
birşey vardır ki iki devle~. ~~
isi Titülesko ile beraber bulun 
Avrupa meseleleri'?i beraberce 
tetkik eylemektedır. 

Bunlar arasında Fransanı.n 
Italya tarafına meyil etm'.ş 
gibi görünen siyasa~ın Y~~ 
ne eski ceryanına donecegı 
ve Jngilizlerle beraber hareket 
eyliyeceği İtalya noktai naza
nnın Fransızlar tarafından mü
dafaası tehlikesinin ortadan 
kaldırılacağı Bükreşden haber 

Kral Knrol bil' ıııcrnsi111 esııasıııcla 

Bu günlerde Bükreşden ve- yılmaktadır. 
rilen bu haberler ilci devlet Londra, 13 (Ô.R) - Roma-
reisi arasındaki konuşmaların dan Taymis gazetesine bildiri-

verili yar. önemini göstermiye yeter sa- Sorııc fi iııci salıi{Nlc 

iyor?
1 

in • • z • ze e e 
ltalya - abeş 

Geçmek için 
arbının önüne 

ne yapılmalı? 

Jtalyn Jlabe.-ı ilıtilCı/ııım içiıııleıı çıkaııııyaıı 1ılıı.~lorarası kıır11111ıı toplıoılı luıliııcle 
Roma 13 ( Ö. R. ) - lste· men hergün yeııi yeni mesele- Niyoz Kronik! gazetesi baş 

fani Ajansı bildiriyor : lerle karşılaşıyor. makalesinde diyor ki : 
Adis Ababad3 n alınan ha- Londra, 13 (Ö.R) - Gaze- Yakında toplanacak Uluslar 

berlere göre Habeşlilerin !tal- teler yine ltalya - Habeş me- arası kurumu bütün devletleri 
yaya karşı düşmanlıkları ve te- selesile Sir Samuel Hoer'in a- ltalya - Habeş meselesi önünde 
cavüzkar nümayişleri artma~- vam kama_rasındaki öne~li nut- vaziyetlerini tesbite mecbur 
t d Yapılan protestolara rag- kunu tahlıle devam edıyorlar. _ Sonu 8 nci sayfada 
a ır. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'"''"1'k'"iş""~Ö~ümü bakımın- rına çakarlar. işçi kurumlarını, geçimle-
ayrı 1 J N"t k' h"•:I" d h"' · dan ok büyüktür. Geçen yı ın ı e ım son a ıse e oy- rıne çiftlik yapmış olanların 
'd ç ·ıerı· kendileri için, bu le olmuştur. Yapıla" kontrol yıg" ılıp bu organizasyonun te-
ı arecı · k · · · ' · d ecileri işçi için yem urumun verımleQöDı can- miz ellere verilmiş olmasından 
yılın ı ar k 1 d k"d · 'I b' 1 mışlardır. Rakamların açı an ırmış, es ı en sıvrı e~ ır- duyduğumuz kıvanç çok bü-
::1~~1 bize bunu anlatıyor. kaçk ki~~n~.n dmenfaatlerl yık) ıl- büyüktür. Hakikat ve sami-

k b. h kikat önünde ko- ma yuzun en ortaya atı an . t .. b' b 1 t 'b" b 
Açı ır a . . . k" d d'k d • mıye geçıcı ır u u iP ı a-
parılan gürültülerın hang~ kay- çır ın e 1 o uların boşlugunu zan dedikodu perdesi altında 

klardan geldiğini kestırmek alana vurmuştur. kalabilir; fakat temiz idare, 
n~ lmaz. Partiye lazım olan sivrilni ş açık konuşma bu kara bulut-
guç 0 

· • t - ·· b k' · d • ·ı k k 
T .. kiyede devrımın aç ıgı uç eş ışı egı , açı onuşm;ı. ları dedi kodu perdelerini lıer 

ur b" · k h · lu (şerefli) yollardan ırı ve açı esap vermenın kırk zaman dağıtmak, parçalaı:ıak 
onur k k b' . . . d d d d • de ulus işlerinde açı onu_ş- . ın ışçı vı: anın a u:an ır ır..ı gücünü yaratmaktan uzak ka-

k açık hesap vermektir. ınan ve guvenden dogan sevgı Jamaz, Açıklık, samimiyet başlı 

T
ma '. l'klerinden koşkusu ol- ve bağlılıktır. başına bir kuvvettir, onu L:im-
emız ı f S h . b . Ö 

1 hesap vermekle iç e- on esap vermenın u sevgı se yıkamaz. rneklerini çok 
mı yan ar b • k ti d" d' • · d k" d · " • · 

hl 
• d arlar Dedikodu ya- agını uvve en ır ıgın e ıo:- gördük ve aıma gorecegız. 

ra ıgı uy , , k 1 H ' 
1 

·· karalarını alınla- senın kuş usu o amaz. e.e ~ak.kı C>oak.ogıu. pan arın yuz 

Sfllıt>Uıı Alatıh·k1111 

Karadeniz kıyılarında: s 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1ı "uı.-t'I ; 

Karadenizin lzmiri gijzel 
Samsun sayılabilir 

Demir ağların bir ucunu elinde 
Bulunduran bu güzel 

Şehri aenis ve büvük istikbal bekliyor 

Sıtııı. ıııııııı !JllZl 1 

Ayancıktan ayrılan vapuru
muz Sinop önlerinden geçerek 
Samsunun }Olunu tuttu. siyasal 
mücrimlerin vaktile yatağı olan 
Sinop kalesini şöyle böyle uzak
tan görerek geçtik. 

1

. Atatürkün Anadoluya. ayak 
basması Türk ulusunun taribinde 
bir dönüm noktası teşkil eyle-

Vapurumuz buraya uğ-
ramadı. 

Sabahleyin gözlerimizi açtı
ğımız zaman kendimizi Kara
denizin en mamur bir şehrinin 
önünde bulduk. Aksu Samsun 
önünde demirlemişti. 

diğinde şüphe yoktu. Bu dö

nüm noktasının da başlangıcı 

olmak şerefini Samsun kazan

mıştır. Karaya ayakbasınca 
karşılaştığımız büyük abide bize 
o büyük günün heyecanını ya

şatmıştır. İtiraf eylemek lazım
dır ki, Samsunlular bu tarihi 

'-oııu !.! cı ·ahiferle -

Sayın. :a. Siik.rii Saraco,:;ıu.n.a 

Zeybek 
( Güme ) nin sırtı yeşil laleler açmıs yeryer 
Efeler zeybeğe kalkmış uçuyor cepkenler 
Davulun gür sesi geldikçe derinden derine 
Dönüyor Menderes'in her yanı bayram yerine 
Dön efem bir daha dön bir daha sallan dize gel.. 
Sağa dön çalgıyı coştur, sola dön göz göze gel.. 
Yeri döğdükçe dizin dağlara bak gögsünü ger 
Her yiğit saklı kalan sevgiyi sözsüz söyler. 
Ağır al bestelesin duygunu ıı-özler ağır al 
Koyu kirpikli ela gölgelerin şiirine dal. 
Dön efem engine hasretle akarmış dereler 
Denizin rengine hasretle akarmış dereler 
Dön ofem dön batının yangını aktıkça suya 
Dön efem mavzerinin şimşeği çaktıkça suya 
Sıra dağlar gibi sessiz sıralar canlansın 
Her yiğit gizlice Leylasına yansın yansın 
Gölü sarsın yeşil aydınlığı Kestaneliğin 
Dön efem dön yaraşır Bozdağa zeybek dediğin 
Suya düştükçe yeşil gölgesi salkım söğüdün 
Dön efem sen bu yeşil gölgede doğdun büyüdün 
Bu yeşil yurtda doğan her efe Aydın beyidir. 

Efeler. Altayın altın düşü: Türk zeybeğidir. 
Bekliyor Asya. Çelik yaylı kanatlarla gelin 
Yağız atlarla kır atlarla al atlarla gelin. 

Tire: 10-7-935 
Mustafa All 

• -.ıurrıu 

1 



'tehi ASIP 

Ur lada 
ş H R Domuz tahribatı 

Halkı korkutuyor v • A • 

Bağlar kuraklıktan Dogu vıl yet er den Bş. • af birlik! 
toplanıl 

• 
çı ve s r -

Zarar görmektedir 
urıa, <özel) - su kazanın Bakanımızın hı· 'il' telo:raf 

başhca derdlerinden biri de 11 O de dü 
domuz belisıdır. Domuz deyip 
geçmemelidir. Civar kazalarda 
yapılan sürelı: avlarından, so
luğu muhitimizde alan bu pis 
mahluklar, bağ demez bahçe 
demez, tarla demez, önüne 
rast geldiği bütün mahsullerin 
altından girer, üstünden çıkar 
ve zarar verir. 

Bu sebepledir ki: rençberleri
miz; çok evvelden bailarına 
göçmüşİer ve domuzlardan had
siz, hesapsız zararlarına mey
dan vermemek ıçin gece bek
çiliğine başlamıılardır. Bu do· 
muz belası, rençberimizin çok 
yıldığı bir hikayedir ki; rençber 
arasında müthiş bir düıman 

diye anılmaktadır. 
Kazamızda domuza karşı 

belli başlı bir tedbir de alın
mamaktadır. Bazı Yurddaşlara 
granın kurşunu Ye bazılarına 

verilen, eski sistem bir silahın 
kurşunsuzluğu gibi gülünç hal
lerde gÖzden kaçmıyacak ka
dar, dedikodu mevzuu olmak
taaır .. 

Bu mundarlan kökünden 
mahvetmek için çok esaslı ted· 
birler alınmak lizımgelmekte 
ise de bu huauata önemli ha
reketler hentız görülmemek
tedir. 

Ballar ne halde? 
Her taraf gibi kuraklıktan 

bu muhit bağcılan da ıözyqı 
dökmektedir. Şuna buna olan 
borçlarla beraber kooperatife 
.le ilişiği olanlar, bu yıl ne ya
paeaklannı diltlbıilrlerken, hil-
kt1metimizin çok yerinde olan 
bir karan ile; kıvanç duymut
lardır •. 

Bu karara g6re rençberleri
miz, bu yıl kredi kooperatif
lerine verecekleri taksitleri ıe
lecek yıla bırakacaklar Ye bu 
suretle geniş bir nefes almıı 
olacaklardır. Rençber bu karar
dan çok memnundurlar. 

Zabıta Haberleri: 
Korkutmak için slllh 

atını' 
lkiçeşmelikte oturan Abidin 

oğlu Mustafa yolda rastladığı 
Ahmed oğlu Aliye : 

- Niçin kayınbiraderim Is
maile benden para istemesini 
söyledin. 

Diyerek korkutmak maksa· 
dile tabancasını üç el boşalttı
iından yakalanmıştır. 

Sarho,un dUdUIU 
Tepecikte Alman kulesinde 

oturan Hüseyin oğlu Çakır Ha
san sarhoş olarak caddede ba
;ırmakla beraber eline geçir· 
diği bir düdükle de istimdad 
eder gibi düdük çaldığından 

yakalanmışbr. 
Ortak hırsızlar 

Sabıkalılardan ve oturdukları 
yer belli olmıyan Mehmed Said 
oğlu Mehmed Ali, Mebmed 
oğlu Mehmed Ali, Abdurrah-
man oğlu Çakır lbrahim ve 
Said Mehmed oğlu Arap Ab
dullah birkaç gün içinde Sü
mer gazinosundan bazı eşya 

çaldıklarından yakalanmışlardır. . ·-·····-· Burnovada 
230 Fakir muayene 

Edilmiştir 
Buca Belediye hekimi bay 

Fehmi Hakinin fakir fukarayı 
muayene ve tedavi etmek hu
susunda gösterdiği canlı alaka
dan dolayı matbaamıza sevinç 
haberleri vermektedir. Haziran 
ayı içinde erkek, kadın, çocuk 
olmak üzere 230 kiti muayene 
edilmiştir. 

İlbayları gene sayım iş eri üzer·nde 
... l 

Onem!e çalışmağ çağırıyor 
Doğu illerimizde seyahatta 

bulunan Başbakan ismet lnönü 
genel nüfus sayımı işleri hak
kında llbaylıldara bir genelge 
göndermiştir. İzmir llbaylığına 
da telgrafla gelen bu genelge 
bütün llçebaylıklara bildirilmiş
tir. Aynen yazıyoruz: 

ı 

Dedikoduların 
çıplaklığile 

asılsızlığı bütün 
ortaya konuldu 

işçi ve esnaf birliklerinin 
sosyal yardım ve mesleki te
k amiil bakımından bir araya 
toplanması için atılan adım

larda muvaffakıyetli neticeler 
elde edilmişti. 934 senesinde 
i,çacrden seksen altı bin 471 
lira toplandığı halde bunun pek 
azı işçiye ayrılmış 73460 lirası 

maaş ve idnre heyetleri mas
rafları o1.:rak harcanmıştı. 

Bu acıklı netıc;eyi gören 

doğu vilayetlerinde gezi es
nasında nüfus sayımı hazırlık

larını takip ediyorum. Yapılma 
zamanı yaklaşan genel nüfus 
sayımının temeli olan numara
lama işlerinde bazı il ve ilçe
lerin geri kaldıktan ve bu işi 

gereği gibi önemle kovalama
dıkları görülmektedir. Çok 
esaslı ve önemli bir devlet 
ve ulus işi olan sayım ıçın 
istatistik genel direktörlü
ğünden verilen direktiflerin 

.. p=ırli b:r.iUeri bir araya top
hyarak yüzbin liralık bir bütçe 
iie çalışmalarını temin etti. Büt
çenin yüzde yetmiş beşi doğ-

Bay Avni Do{ja u 

paraların yine sosyal yardım 
yolile kendilerine iade edildi-

JJasbakmı Jsmet bıduii 
hemen ve eksiksi7. yerine ge
tirilmesini ve bütün devlet ku
rumlarının bu işte canla başla 
çalışmalarını dilerim. 
Bafbakan ismet inönU 

Bugün dört canavar 
ödemişte asılacak 

Adalet ocak söndürenlerin ocaklarını 
Söndürür caniler gönderildi 

Bundan bir müddet evvel 
Ödemişte, tüyler ürpertici bir 
cinayet olmuş, Ödemişin ileri 
ıelenlerinden Seyreklili Meme
din evi basılarak 7-8 bin lira 
kadar albn parası alınmış, Meh
met ile kansı ve evlatları bo
iulmak suretile öldürülmüştü. 

Bu feci hadiseyi takip eden, 
jandarmamız, az zamanda cina
yet:n suçlulan olarak Veli. 
Ömer, Cafer ve hancı Hakkı 
adında dört adamı yakalamış 
ve kuvvetli deliller elde ederek 
bu adanılan adalet huzuruna 
sevk eylemişti. 
Ödemi' mahkemesinde 
Delilleri bir karara b~ğlanarak 

hak yerine gönderilen, bu suç
luların muhakemelerine Ödemiş 
Ağırceza mahkemesinde bakıl
mıı ve dinlenen kuvvetli şahit
lerin ifadeleri ve mevcut tah
kikat evrakı üzerine, işde ta
ammüt suçunun belirmesine 
kartı Türk ceza kanununun 
450 inci maddesine tevfikan 
h~psinin de idamlarına karar 
vermiş ve bu karar Temyiz 
mahkemesinin ve Kamutanın 
tasdikile tekemmül etmiştir. 
Hükmün infaz edileceği sırada 
suçlulardan Cafer bir istida 
yazarak müddeiuınumil:ğe ver
miştir. 

Cafer bu istidasmda diyor ki: 
- Benim evvelce verdiğim 

ifade doğru değildir. O, ifa
dem jandarmadan gördüğüm 
tazyik üzerinedir. Fakat işin 
doğrusu şudur : 

Bu cinayet şunun bunun ta-

Yalan yere 
Yemin etmişler 

Hukuk mahkemesinde yalan 
yere yemin etmekle suçlu 
Karşıyakada oturur Sadettin 
ile Poligonda bahçeli evde 
gümrük muayyene memurlu
jundan mütekait izzet karısı 
Seher, haklarında tahkikat 
yapılmak üzere üçüncü karar 
hikimfiğine verilmişlerdir. 

Esrar satarken 
Karataşta Park civarında do

laşan fzmirli Mustafa oilu Ha
lilin esrar sattığı haber verilmiş 
ve üzeri aranınca bir miktar 
esrar bulunmuı ve yakalanmış
tır. 

rafından yapılmış değildir. Ölen 
kardeşim Kar-kaş Hüseyinle 
birlikte bu cinayeti işlemiş be-
nım .. 

Caferin bu iddiası nazara 
alınmış, ve iadei muhakeme 
usulile dosya en• yakın bulu
nan Ağırceza mahkemesine 
gönderilmiştir. Bu karışık da
vanın dosyası şehrimizde ye
niden tetkik olunmuştur. 

Suçlular da Ödemişten lzmir 
hapishanesine getirilmişlerdi. 

Dün Ağırceza Hakyerinde 
bu çapraşık işin muhakemesine 
bakılmıştır. Suçlu!ann sorguları 
yapılmış ; iadei muhakemeyi 
istilzam ettiren noktalar birer 
birer deşilmeğe başlanmıştır. 

Bu işi, çığrından çıkarmak 

istiyen suçlulardan Cafer, iddi
asını tekrarlamış ve bu suçu 
ölen kaı deşim Hüseyin ile ben 
yapbm ... Demiştir. 

Fakat Ağırceza mahkemesi 
iadei muhakemeyi icab ettim 
ve Caferin hu sözünü teyid 
edici deliller aramış, tetkikler 
yapmış. Fakat hiçbirşey elde 
edememiştir. Ödemiş Ağırceza 
hakyeri tarafından top!anan 
kuvvetli deliller karşısında, bu 
suçlunun ortaya attığı iddianın 
rddine ve suçluların idam ka
rarını ihtiva eden dosyanın 

Müddeiumumiliğe iadesine ka
rar vermiştir. Suçlular, difn tek 
rar Ödemişe gönderilmiştir. 
Ölüm mahkiimlarmın bugün ce
zalarını hayatlarile ödemeleri, 
karann infezı büyük bir ihti
mal dahilindedir. 

Şaşal 
Mısıra da gönderiliyor 

lzmir memurları istihlin ko
operatifi yakında Mısıra Şaşal 
suyu göndermeğe başlıyacaktır 
Bunun için Mısırda bir acenta 
bulunmuş ve gönderilen Şaşal 
suyu örnekleri beğenilmiştir. 

Bıçak ta,ımak 

Keçeçilerde Ahmed oğlu 
Hasan da bir bıçak, Tepe-
cikte Mehmed oğlu Ziya da 
bir ustra vıt Halil oğlu F eh
mi ile halil oğlu Ahmed reis ı 
de birer kama bulunduğundan 
alınmıştır. 

rudan doğruya ekonomik sos
yal sağlık yardımlara ayrılmış 
idi. Bu durum eskiden işçiler 

yüzünden menfaatlenenlerin 
işine gelmediğinden ortaya bir 
çok dedikodular çıkarıldı. 

işçiler birliğindeki sarfiyabn 
yolunda gitmediği ileri sürül
dü. Bir ay önce birliklerde bir 
toplanb yapılarak hesapların 
tetkiki lüzumlu görüldü. Esnaf 
ahali bankası müdürü bay Abf 
parti namına, doktor bay Rah
mi, encümen başkatibi Mithat, 
esnaf birlikleri namına bay 
Galip, tütüncüler birliği namına 
başkan B. Cemalden mürekkep 
bir mürakabe heyeti seçildi. 
Heyet gelir gideri teshit ede
rek sarfiyatın bütçeye uygun 
olup olmadığını araştırdı. Bu 
araştırmalar sonuna erdiği için 
dtin birliklerde daha geniş bir 
toplantı yapıldı. 

Bu toplantıya vali general 
Kazım Dirik, Parti başkanı 

bay Avni Doğan, Şarbay Beh
çet Uz, idare heyeti azalan 
ve gazeteciler bulundular. 

Mürakabe heyeti sarfiyatın 
tamamen bütüçeye uygun bu
lunduğunu, işçilerden toplanan 

gmı etrafile izah eylemiştir. 
Bay Avni Doğan birliklerin ya-
pılmasındaki gayeyi uzun uza
dıya izah ederek dün toplanan 
aidatın maaş olarak şuna buna 
dağıtıldığını ve bugün hasta
ların ayaima doktor gönderil
diğini, ç.ahşamıyanlara tazminat 
verildiğini ilave etti. Açık 

ve samimi konuşmanın fayda
larım izah ederek hiçbir kim
senin kalbinde ukde kalmaması 
için herşeyi açık söylemelerini 
amele murahhaslarından istedi. 
Ameleye şerbest söz verdi. 

Amele yeni teşkilattan mem
nun olmıyanların birkaç kişi· 
den ibaret bulunduklarını kırk 

bin kişilik bir işçi kütlesinin 
kendilerine yapılan yardımlar
dan minnettar kaldıklarını ifa
de eylediler. Büyük bir sami
miyet h·wası içinde sona erdi
rilen bu toplantı ayiardanberi 
dillerde dolaşan dedikodulara 
nihayet vermiı birliğin temiz 
çalışmasım bütün çıplaklığile 

ortaya koymuştur. 

••••• 
Kazanç vergisi etrafında 
Hasıl olan tereddütler 
Bakanlık kulüplerin ve müstahdiıuleriıı 
Kazanç vergileri hakkında bir bildirim 

•••• 
Kulüplerin duhuliye ve ka

zanç vergisine tabi tutulup 
tutulmıyacakları hakkında bazı 

yerlerde tereddüde düşüldüğü 
görülmüştür. Dün Fi:ıans ba
kanlığından ilbaylığa relen bir 
bildirikte kulüplerin ya spor, 
yahut ta avcılık, güzel san'atlar 
vesaire gibi mevzularla iştiğal 
etmek üzere teessüs etmiş ol
duklarına göre idman cemiyet-

leri ittifakı umumi menfaata 
hadım bulunduğundan spor 
kulüplerinin 2395 numaralı ka-
nunun üçüncü maddesindeki 
muafiyetten istifade edeceği 
bildirilmiştir: ittifaka dahil ol
mıyan spor kulüpleri ile başka 
maksatlarla teşekkül etmiş olan 
sair kulüpler de, cemiyetler 
kanununun 15 inci maddesi hük
müne tabi kurumlardan oldu
ğu ve kanunda bu gibi kurum
ların ver2'iye tabi bulunması 

yazıla bulunmadığı için bunla
rın da kazanç vergisinin mev-

zuu haricinde bırakılma'Sı mu
•afık görülmüştür. 

Umumi müesseseler tarafın
dan müstahdimlerine verilen 
yeymiyelerinin ne kadarının 

müvazene vergisinden istina~n 
icabettiğini Fisaans Bakanlığın
dan Ilbaylığa bildırilmiştir. 

2417 Numaralı kanunda ge
nel direktörlere espektör ve 
elirektörlere verilecek yevmiy~
lerio verıiden müstesna kısmı 
tayin edilmit ve yar direktör
lerle imzaye salahiyetli pandö
dapuvarların vergileri yazılma-

mıştır. Bunların direktörlere 
kıyasen yevmiyelerinden ayni 
miktarın vergiden istisnası ka
nunun hükmünü genişletmeğe 
müncer olacağından yar direk
törlerle fade dö puvarların 

müstahdimler g bi muameleye 
tabi tutularak bunlara verilen 
yevmiyelerden üç lirasının mü
vazene vergisine tabi tutulma
ması lazımdır. .......... 

Takke glyml• 
Yolcu salonunda güğüm ile 

ayran satan Giridli Hasan şap
ka kanununa aykırı olarak ba
şına beyaz takke giydiğinden 
yakalanmışbr. 

Sustahyı çekml• 
lkiçeşmelikte Mehmet Ali 

oğlu Ahmet Şükrü, elinde sus
talı çakı elduğu halde küfrede
rek ve bağırıp çağırarak ha kı 
rahatsız ettiiinden yakalan
mışbr. 

t4 emmuz telle 
• 

Doyuramadın1 
Vesselam 

Bundan evvel bfr kaç yazım
da; köşemden; bir kaç derdin 
içyüzünü açmıştım. Ne hik
mettir bilmem böyle mizahi 
fıkra!ar yazanların sözleri ar
kaya atılıveriyor : Ha l Sabi ! 
Öyle ! Diye bir sıı:ıtmadan son
ra kapanıp gidiyor, iz bile bı

rakmıyor. 

Bir zaman Odunpazarında 
esnafın, erkek, kadm - hele 
kadın - lcim olursa olsun onu
ne geçip zorla dükkana sok
mak istediklerini bunun ayıp 

olduğunu, bir zaman da lokan
ta listelerindeki abes tabirlerin 
kaldırılmasını, bunlardan evvel 
de birçok lüzumlü şeyleri yaz
mış, iç yüzünü mizaha bulaya· 
rak açıvermiştim. 

Okuyanların çoklarının bu 
kabahatleri işliyenler oldugunu 
gözümle gördüğüm için: 

- Hah dedim, belki usla
mrlar. 

Neredeee .. Adamcağız, garip 
bir gülme ile yazımı okuduktan 
sonra yapacağını yine yapıyor. 

Hele o yol kesenler faaliyet
lerinden zerre kadar eksilme
diler. Belki adımız yaptığımız 

gazeteye geçti diye işi daha 
fazla azıttılar. Eski Bit
pazarındaki dondurmacılar bile, 
eskiden kapı yanından müşteri 
çağırırken ğüzel bir kadın gör
düler mi yolun ortasına kadar 
ilerleyip burnuna sokulmağa 
başladılar. 
Söylesem tesiri yok 
Sussam gönül razı değil 

Demenin öyle bir yeri geldi 
ki sormayın, hani bu sözü es
sela diye deli gibi koşarak 
sokak sokak bağırsam hakkını 
var. 

Ayıp arkadaşlar, kusurlu iş
leri, yüz kızartacak, ilaleme gü· 
lünç olacak işleri yapmıyalım, 
bu bizim elimizde .. 

Yok bu da kir etmiyecek 
olursa size, varın beğendiğiniz 
naneyi gevin benden yana paso .. 
Anlayana sivrisinek saz, anla
mıyana davul zurna az. Biraz 
alaka lazım .. 

Tokdll -·-Finans Bakanlığı 
Bir ylldırım gönderdi 
Tekaüt kanununun 43 üncU 

maddesi mucibince vazife icabı 
olmıyarak malul olması hase
bile tekaüde sevk edilenlere 
verilen para maluliyetten do· 
layı tahsis edilmediği ve veril
mediği için hizmet tahsisatı 

mahiyetindedir. Bu gibi para· 
lardan da kazanç vergisi ke-
silmek lazımdır. Tekaüt kanu· 
nunun 52 inci maddesi muci
bince yapılan tediyelerde ölüDl
den dolayı değil hizmet muka
bili yapılmakta olduğundan bu 
gibi tediyeler hakkında da 
ayni hükmün tatbiki icabetmek
tedir. Bundan sonra bu gibiler· 
den kazanç veriist kcsilm~: 
finans bakanlığından ilbayhğ• 

bildirilmiştir. 
" 1 ........ . 

Koınüııist taslakları 
27 Temmuzda· 
Duruşmaları yapılacak 

1 Mayısda şehrimizde baı• 

yerlere muzır beyannameler at· 
makla suçlu Giritli Hazım ile 
arkadaılannın aiırceza D1ab· 
kemesinde duruşmalarına '11 
Tlmmuzda başlanacakhr. 

Suçlular dün ceza evindeO 
adliyeye getirilmişler ve ağır
ceza kaleminde ilk sorguları 
yapılmışbr. 

Yeni komiserler .-
Üüçncü komiserliie yübelen 

polis Nazmi ve Cemal Siaop 
ili komiıerliklerine atan....ıar
dır. 
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Şarkı vak' anın 
sıla beraber 

Şu aşağıki agılta kafiye nok· 
unlarını görünce mısraların ek· 
ıik olduğunu sanmıştım. Bunu 
bir başkasından daha aynen 
iıidince; kim bilir niçin; böyle 
olduğuna hükmettim. 
Anadan doğmadan Kab eye var· 

dım 

Beıik verdik beşiklerde belen-
' dim 

Toprak verılin topraklarda elen· 
dim 

Anamın südünü emdim buldan· 
ım 

Anamın südüne de kandırdın 
felek 

50 yaıım, yan yaşım ıeçirdim 
60 ımda bildiğimi şaşırdım 
70 imde çıktım bir dağ başına 
80 imde seyreyledim alemi 

Bu, tasavvufa çok yakışan bir 
farkı olmakla beraber bu yolda 
ayrıca bir yer a yınp ta dini, 
lesavvufu ve tekke, derviş şar
kı, türkü nefeslerini yazmaya· 
cağım için bu bir tek parçayı 
agıtlar kısmına aldım, esasen 
tegannisi de böyledir: 
Elimden Burmamı yörükler 

aldı [•] 
Başımdan yazmamı söğütler aldı 
Gayrı konuşmamız mahşere 

kaldı 

Coşkun çaylar smıam yüze 
vurdu mu 

Aldı gitti, se!Ameti buldu mn 

Elimin kınasın hamur 
Gözümün sürmesin 

ettiler 
kömür 
ettiler 

çaylara gelin ettiler Beni kanlı 

Coşkun çaylar sunam yüze 
vurdu mu 

Aldı iitti, selameti buldu mu 

Alma çaylar alma allı gelini 
Dalga vurdu göremedim boyunu 
lJzak gitti tutamadım elini 

Coşkun çaylar .. 

Şu şarkı çok acıklı bir hi· 
kayeyi anlatan içli bir agıttır. 
Şarkı hemen hemen vakanın 
bütün tafsilatını iç yarasile be· 
raber anlatacak derece açıktır. 
Nakaratlarda suna'sının yüze 
vurup selameti bulmasını dile· 
Yen; kim bilir kim; bu aıııtı 
düzerken hem söylemiş, hem 
rnüradına ermiyen genç bir. 
ölüyü söyletmiş. Tarifl~rinde'. 
tasvirlerinde içlenmelenndekı 
kudret ve ~aın:miyet ne kadar 
büyük, ne kadar güzel •.. Bu~a 
benzer bir şarkı daha işıtmış
tiın: 

On ikidir s;:ıçl:ırınııı örgüsü .. 
~u güzellik sana hakkın ve~·~ısı 
Ümmüm suya düşlü kendısı 
Coşkun çaylar aldı gitti sunam 

Hey. 

Salıverin celep.erim sulansın 
Sulansın da akan çaylar bulan

sın 

ÖldüğünH• ahbap'arını inansın 

Co kun çn;!ar Ümmüm yüze 
vurdu mu 

İndı gitti selameti bu!du mu 

Sir el ,ttim alamadım fesini 
Kulak verdim duyamadım se~in'. 
Kendi küçük boyu kadın kesımı 

Coşkun çaylar ... 
Şu şarkı Kütahya tarafında 

olmu. bir kanlı vak'anın hatı
rasını taşır: Köylerden birisin· 
de bir delikanlı evleniyor dom-

[*] ip yapmak için köylü ka· 
dınların kullandıkları topaç. 

bir ağıt 

bay dedikleri bir mandası var 
amma bu delikanlıdan başka 
kimse onun yanına yaklaşamı
yor. Güveği dom?ayı. yem.le-

. te gerdeğe gıreyım dıye 
yıp . . F 

danın yanına gırıyor. a-man . . . d 
kat yabancı bir elbıse ıçın e 
görünce sahibini, yadırgayor 
boynuzlayıp vuruyor ve karnı
nı yararak öldürüyor .. 
Dombayı bağlaı\ım hatıyle yka-

ın 

Dombay vurdu beni 

Kalkın ey ağalar 

Dombayı bajladım 

yatsıya 

yakın 

keşfime 
bakın 

bir dal 
meşeye 

Dombay da beni vurdu dü_ş· 
tüm düşege 

Arzuhal yazdırdım vali paşaya 
Nakarat 

Deli mi oldun dombay öldür: 
dün benı 

Gülüm taze iken soldurdun 
beni 

Bugün günümüz pazardır pa
zar 

Açma cerrah yorganı yaralar 
azar 

Mezarcı benim mezarımı ka· 
zar 

Delimi oldun katil dombay 
öldilrdün beni 

Gülüm taze iken soldurdun 
beni 

Evimin döşesin kaldırmasınlar 

Dumbayın burduğunu bildir
mesinler 

Eli kınalı gelini döndürmesin
ler 

Nakarat 
Bir taze gelin ölümünde ya

kılan türkü : 
Altın tasta incim var 
Sol böğrümde sancıaı var 
Kıyma bana azrail 
Dünyada özencim var 

Ocakta süt pişiyor 
Kumrular ötüşüyor 
Ötüşmeyin kumrular 
Canım benden uçuyor 

Hey azrail hoş geldi11 . 
Günahım çok hoş geldın 
lçdim ölüm şerbetin . 
Gözüme bir hoş geldın 

Bir zamanlar Darülelhan A
nadoluda ve bilhassa Konya 
taraflarında araştırmalar yap
mış, az çok bir şe~ler t~p
lamış, bunları; tegannıde ~u~
günleştirerek plaklara vermıştı. 

Size ya=acağ·ım şarkılardan 

k ikisini güzel bulup ho-anca .. 
şuma gittiği için plaktan ışıte-

rek aldım. 
Fakat benim dinleme:ip te 

bu şarkıların içinde plağa ge-

ler varsa onu bilmiyorum. 
çen d "l'I Meselii; şu aşağıki ağıt aru ı -

h P ıa·g· a aldıg· ı bir şarkıdır. 
anın • . 

Mısralardan birkaçı plaktakıne 
uymaz. b. 

Bu şarkı ayni zamanda ır 
. . . de en çok ve esasen 

nınnı ıse . 
ağıt olduğu için bu kısma ıthal 
ettil!l. d • 

Devenin üstüne koy ugu ço· 
• . deve bir ağaç altından 

CUiUnU, k) 
ken kundağı dala ta ı ıp 

geçer d b' 
kalmak suretile kaybe en ır 
ananın yasıdır bu: 

Ala kilime sardım bebek huy 
Yiik•ek mayaya koydum [1] 

Maya _ Deve, yüksek ve 

kuv, etli deve .. 

Türk dili araştırma ku- Yaş üzümlerimiz Triyes
rumunun yıldönümü te yolundan geçirilecek ______ .__;:..._______ . __ , - -.. -

Atatürk kurumun üç yıllık çalışma- Memnuiyet teşebhiisümüzJ,_- kaldıı·ıldı 
Ankara, 13 (A.A) - İtalya Ankara, 13 (A.A) - ltalya 

Sini ÖğÜne değer buluyorlar hükümeti evvelce Floksera bir- elçiliğinden: Dış işleri bakanlı-
liğine dahil olmadığımızdan do- ğımıza verilen son malümab 

İstanbul, 12 (A.A) - Cumur 
başkanı Kemal Atatürk, Türk 
Dili araştırma kurumunu üç 
yıl önce bugün Yalovada kur
muşlardı. 

Bu mutlu günün yıldönümü 
münasebetile Türk dili araş
tırma kurumu genel sekreteri 

lbrahim Necmi Dilmen Yalo
vada buluı>an Atatürke aşağı

daki tel yazısını çekmiştir: 
Kama! Atatfirke Türkiye 

cumur başkanı Yalova 
Her yaratışı Türklüğe yeni 

ilerleme ufukları açan kutsal 
elinizle üç yıl önce bugün Ya
levada kurduğunuz Türk Dili 
araştırma kurumu, o günden 
bugüne hep yüce korumanız 

ve yaltırık saçan ışıklandırma
larınız~a atabildiği adımların 
genişliğini de siz en büyüğü· 
müze borçlu olduğmuzu bile
rek, ba sevinç gününde yara
tıcı ve yükseltici ellerinizi içten 
saygılar ve tükenmez duygular 
ile öper. 

Türk dili araştırma kurumu 
genel sekreteri 

lbrdhim Necmi Dilmen 
Cumur başkanımız şu karşı· 

lığı göndermişlerı\ir: 
Türk dili araştırma kurnmu

nun üç sene içinde yaptığı iı· 
)er çok büyüktür.Kurum içinde 
çalışan arkadaşlar bununla öğü· 
nebilirler. Kamunuzu kutlular, 
tam başarılar dilerim. 

Cumur başkanı K. Atatürk 

Isıanbul, 13 ( Özel ) - Hava kurumu kadınlar kolu bugün 
) dün) öğleden sonra Taksim meydanında büyük bir miting yap· 
mıştır. Kadınlarımız heyecanlı söyle•lerle halka hava tehlikesinin 
büyüklüğünü anlatmışlar, vatan müdafaasında Türk ulusunun 
üstüAe düşen ödevi daima yerine getirdiğini ve bu işde de bü
yük bir varlık gösterileceğinde şüphe bulunmadığını izah etmiş
lerdir. 

Bu ay 
Roman yadan 5 bin 
Göçmen gelecek 

Istanbul, 13 (Özel) - Ro
manyadan göçmenlerin aoa va
tana nakillerine devam olunu
yor. Temmuz sonuna kadar 
Romanyadan naha beş bin 
göçmen gelecektir. 

Sağlık bakanlığı 
Halkın sıhhatini bozan 

maddeler 
Ankara, 13 (Özel)- Sağlık 

bakanlığı yiyecek maddeler 
hakkındaki tetkiklerine devam 
eyliyor. Halkın sıhhatini boza
cak maddelerin satışı menedi
lecektir. Buna ait bir nizam
name kaleme alınacaktır. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çiçek dı1ğı kanlı mı oldun be

beğim aman 

Bebek beni deleyledi ninni nin
ni ninni 

Bir kapıya kuleyledi ninni ninni 

Havada kuzgunlar dolaşır be
bek huy 

Kartallar ileş buluşur 
Yedi yılda bir ulaşır bebeğim 

aman 

Bebek beni deli eyledi ninni ... 
Yaktı yaktı kül eyledi ninni .. 

Bebek te kolların tı;::aldır bebek 
huy 

Kartallar kanadın düz ftir 
Yapraklar kanlı gazeldir be

beğim aman 

Bebek beni delı eyledi ninni .. 
İloğluna kul eyledi ninni. 

Elmalıdan çıktım yaya belrek 
huy 

Emmim atlı dayım yayan 
Dayan dizlerim dayan bebeğim 

aman 

Bebek te beni del eyledi. 
Yaktı yaktı kül eyledi. 

- ...... ()it il l'(l f -

Altın 
Dava açmcıda 
Yasak edilecek 
Vaşington, 13 (A.A) - Say

lavlar kurulunun bı;nka işleri 

komisyonu altınla ödeme şartı
nı taşıyan tahvilat sahiplerinin 
alacaklarını altınla ödetmek 
üzere bükümete karşı dava 
açmalarını yasak eden yasa 
taslağını onaylamıştır. 

Bir haftada 
Üçü ölü .15 kaçakçı 

Yakalandı 
Ankaıa, 13 (A.A) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük mu
hafaza örgiltlü tarafından üçü 
ölü 15 kaçakçı ile 411 
kilo gümrük kaçağı 470 gümiiş 
mecidiye 6300 defter sıgaı a 
kağıdı, bir tüfek, 3 mermi 10 
kaçakçı hayvanı ele geçirilmiş-
d ·• ı •. 

Muğlada 
Çalışn!a proğramla

rındaki işler 
Muğla, 13 (A.A) - Ilin1935 

çalışma proğramına göre bu 
yıl il içi•1de 14 köyde bataklık
lar kurutulacak, 37 köye içile· 
cek su ve çarşı yeri açılacak 

11 köyde köy adına dokuma 
tezgah, kurulacak, 90 köyde 
köy odal::ırı 51 köyde konuk 
odaları 38 köyde mektep yap· 
tırılacaktir. 

ven ol 
Cenevre ye 
Dönüyor 

Londra, 13 (Ö.R) - Uluslar 
arası kurumu genel sekreteri 
yarın Ctnevreye hareket edi
yor. Pariste 48 saat duracak 
ve M. Lava! ile konuşacaktır. 
B. Avanol dün radyoda bir 
nutuk söyliyerek uluslararası 

kurumunun ödevini, rolünü in· 
2'iliz halkına anlatmıstır. 

layı yaş üzümlerimizin Triyes- göre Italya hükümeti yaş üzüm 
leden ve şimali Avrupa mem- !erimizin T riyeste yoluyle ort• 
leketlerine geçmesine karşı da- ve kuze Avrupası memleketl4· 
yanıyor ve bu yüzden yaş üzüm 
çıkatımız zorlaşıyordu. Bu en- rine gönderilecek Türkiye 
gelin kaldırılması için arsıulu- üzümlerine karşı dayatılmaması 
ıal floksera birliğine dahil ol- bakk nda gümrüklerine emir 
mamız bakanlar kurulunca ka- vermiş, yaş üzümlerimizin tran-
rarlaştınlmış ve bu karar ltalya sit muamelesi bu suretle hal-
hükümetine bildirilmiştir. !edilmiştir. 

Avusturya başbakanı 
Şuşnig yaralıdır 

- ---.. 
Geçirdiği otomobil kazasında karıs1 
Ölmüş oğlu da yaralanmıştı 

Viyana, 13 (A.A) - B. Şuş- Kaza otomobilin belli olaıı-
nig ile karısı Linz yakınında yan bir sebepten, ağaça çarp-
Ebelsbergde bir otomobil ka- masından ileri gelmiştir. Üz~-
zasına uğramışlardır. Başbakan rine ansızın fenalık gelen ş•-
bir sinir çarpışmasına uğramış förün otomobili kullanamadıiı 
ve şoför ağır surette yaralan- anlaşılıyor. B. Şuşniğin oilu da 
mıştır. Bayan Şuşnig de a&-ır hafif yaralıdır. B. Şuşnig Linz 
yaralanmış ve ölmüştıir. hastanesinde -tedavidedir. 

600 Bugün Pariste 
Tayyare uçacaktır 

Denizaltı gemisinin başına gelenleı 
Paris, 13 (Ô.R) - 14 tem- , zırlanmıştır. SüküAetin muhafa-

muz ulusal bayramın busene za edilmesi herhangi bir şe-
her yıldan parlakolarak kutlu- kilde asayışın bozulmaması 
!anması için özel tedbirler için fe•kalade tedbirler alın-

ı k d G ·d resmı"nde mıştır. 
a ınma ta ır. eçı Paris, 13 (Ö.R) - Fran11z 
süel alaylar geçen seneden Espavar denizaltı gemisi mü· 
fazla olacak ve 600 tayyare him bir kaza geçirmiş müret-
Paris üzerinde uçarak geçit tebathm birçoğu yaralanmış-
reşmine istirak edecektir. tır. Yaralıların yerine zabitler 

Parisin doğu ve batı taraf- geçerek gemiyi Tolona götür· 
larındaki büyük nümayiş ha· müşlerdir. 

Viyana' da 
Açlık grevi 

Viyana, 13 (A.A) - Verilen 
bir parolaya uyarak hapisane
lerde ve Voleresdorf kampında 
mevkuf bulunaR komünistler 
açlık grevi yapmağa başlamış
lardır. Nazi mevkuflar da bun
lara uymuş iseler de !çlerinden 
bir takımı bugün vazgeçmiş
lerdir. 

Öğretmenler 
Sivasa vardılar 

Sivas, 13 (A.A) - Edremit 
ilk ve orta okulnsı öğretmen
lerinden ikisi bayan olmak 
üzere 10 öğretmen dün sabah 
Sivasa gelmişlerdir. Sivasın ön
lüklerini, okullarını ve san'at
lar evini ge1mişler, öğleden 
sonra da elektrik santralını 
görmüşlerdir. Geceleyin yine 
öğretmenler birliği tarafından 
lisenin büyük salonunda Sivasın 
bütün öğretmen!esi ve kültür 
severlerinin lıulduğu bir suvare 
verilmiştir. Eğlentide bir çol·. 
karşılıklı söylevler söylenmiş ve 
çok iyi bi gece geçirilmiştir. 

Konuklar bu sabah törenle 
Amasyaya gitmişlerdir. --Bir Gezinti 

Gazetemiz, tertip heyeti bu
gün Kavaklıdere köyüne ka
dar bir gezinti yapacaklardır. 
Arkadaşlarımızın bu gezintiden 
maksadı, hem köylü yurddaş
larla hasbıhal etmek, hem de, 
haftanın azadından istifade 
ederek, llbaylığımızın en gü1el 
ve şirin bir yerinde vakit ge
cirml!ki:ir. 

Karşılıklı 
Sefir g()nclerecekler 

Brüksel 13 ( A. A) - Ya 
kında Belçika ile Sovyetler ara
sında yeniden diplomatik ilgi
ler baş!ıyacaktır. Bclçikanın 

Paris büyük elçisi B. Potem· 

ldn her iki hükumetin karşı· 

lıklı elçi göndermek isteğinde 

bu:unduklarına da r mektup 
alıp vermişlerdir. 

iki toplanti 
Mudurnu, 13ı(A.A) - Bugün 

Halkevinde ve tayyare binası 

önünde iki büyük toplantı ya
pıldı. ıl p::ırti başkanı tarafın· 

dan hava tehlikesini bilen üye 
yazılması için verilen söylevden 
sonra kasabadan 700 liralık 
yükeu yazıldı. Ve köyler adına 
top:anan mümessiller bütün 
Mudurun köyleriniıı top ak 
ürününden verdikleri yüzde 
birden başka aynca toprak 

ürününden yüzde bir vermek 
sur t le ya•dımcı üye yazıla
cakl::ırını bildirmişlerdir. 

M. Maksimos 
. Gene dış işleri 

Bakanı oldu 
Atina, 13 (Ö.R) - Hariciye 

bakanlıiına Sabık hariciye ba
kanı maksimos tekrar getiril· 
miştir. M. Mal<simos mutad 
yemini yaparak vazifesine baş
lamıştır. 
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Casuslar Avı 
BUYUK 
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..... 
H RPTA 
FRANSIZ 

INGILIZ - ALMAN 
CASUSLARI 

Bf.ri n cı. :K..ısı.:ı.XL _,, 
-5- **'* 

550 Polis ha iy-__..~· 
işsiz kalmışlar ır ç·· -Büyük harpte !ngi iz ord s 

Binlerce cani vardı 
Bu cephe hastalığı ordu za- memnun kaldığı bir yaşlı g-ö-

bitleri arasına bile sokulmuştu. nüllüyü başçavuş yapmışh. Ay-
:Postalardan birinde telgraf ni bölükte çalışan neferlerden 
hatlarını konlrola gönderilen biri miralayı ziyaret edert-k baş-

• telgrafcı her zabit diğer bir çavuş!annm eski bir küre mah-
zallit tarafından takip ve kon- kumu olduğunu söylemişti. Fa-
trol edildiğinden emindi, Ya- kat bu ihbara ehemmiyet ve 
hut ta işlerin bu kadar geniş rilmediğini görünce nefer, bu 
bir şüphe hava ı içinde yürü· defa eski azılı caninin intika-
düğü muhakkaktı. Bir gün şi- nundan korkarak ka~mışb. Es-
mal denizinden geçebilecek ki mahkümları, sabı' ahlar n 
olan bütün şüpheli mesajları alınmadıkları biricik yer sıhhi-
yakalamağa mem~ edilen iki ye t~Vilfıtı idi. 
becerikli muhabere memuru bir 550 Polls haUye w 

otomobille ve cihazları yanla- casus olmu~bı 
rında olduğu halde yola çıkmış· Scotlan Yardın 550 detektifi 
lardı. Öğle vakti Londradan (polis hafiyesi), lngilterede ci-
hareket etmişken 3 saat sonra nayet iş!t"r'nden kendi!erinden 
Eksekste tevkif edilmiş bulu- beklenecek bir hizmet kalma· 
nuyorlardı. Uzun muhabereden yınca Fransayn hareket etmiş-
sonra casus olmadıkları anla- ler, orada Ente.l"jans Serv'sin 
şıfan ıki muhabere memuru casuslar ko'una katılmışlardır. 

serbest bırakılmışlarsa da yol- Scotlanda y r~ım 
lannda devamdan vazgeçmiş- et yi:ll 
lerdi. Nihayet Esseks gamizo· lngiliz emnjyet teşkilatında 

nuna memur zabitlerden biri muazzam vazifeler deruhde 
de memur ara yoldaslık ede ek etmiş olan Scotland Yard, en 
yollannda devama ı a%ı oldular. dokuzuncu asrın sonuna doğru 
Akşam yedide ikinci bir haber kurulmuştur. Bu teşkilattan 
verildi: "Şimal denizi kıyıların· beklenen ilk hizmet ll-landanm 
da telsiz cihazını taşıyan bir dinamitçilerile mücadele idi. 
otomobil içinde iki Alman ca- lrlandalılar azmışlardı. Ingi-
susu ile ln2iliz Uniforması taşı- Jiz nazırlarına suikastlar yapı-
yan üçüncü bir zabit daha lıyor, genel anıtlar, monüman-
tevkif edilmiştir,, talbinalar dinamitle uçuruluyor 

Sonradan bunun da bir ha- idi. Bu suikastlar halk arasın-
yal mahsulü olduğu, tutulanla- da panik uyandırıyordu. Ge-
rın va2ifedar memurlar olduğu nişliydn korku ve endişelere 
anlaşıldı. karşı fevkalade tedbirlere ka-
5 coilanda Yard her yere rar verilmi~ti. Ellerindeki bom-

Burn1.1nu sokuyordu balarla cürmünıeşhud halinde 
Scotland-Yardın canileri ta- } akalanan ltalyan anarşistlerin-

kibe memur olan taharri .şu· den Polti ve Farnara Greııviç 
besi 1914 den 1918 senesine rasathanesini uçurtmak istiyor-
kadar casu~larm peşinde koş- lardı. İtalyan anarşistler idam 
muştur. Sulh devrinde bir çok edilmişlerdi. fngHiz anarşistleri 
şüpheli şahısları cinayete sevk- arkadaşlarına büyük bir cenaze 
edebilecek olan sergüzeşt fikri, 
harpla beraber bunların hepsini alayı yapmak isteyince halk o 
askerlik dairesinde toplamış, kadar coşkun bir heyecanla 
harp cephelerine yollamış bu- anarşistler aleyhine ayaklnn-
lunuyordu. Hatta hapishane- mıştı ki, bu hadiseden ~onra 
!erdeki mahpusların bir çoğu yabancı anarşistlerin lngiltere-
bile silah albna alındıklarından de faaliyette bulunmağa cesa-
hapishaneler yan yarıya boşan- ret!eri kalmamıştı 
mıştı. Scotland Yardın istatis- .. "ionu ı:ar -
tikleri gönderiyor ki 1915 se- ........................................ .. 

Kadına söz atmait 
nesinde genel haklardan düşü-
rülmüş olanll 00a7.ı'ı cani lngiliz Çornkkapıda Dibek sokağın· 
ordusunda hizmet görüyor, cep- da oturan İsmail oğlu Osman 
hede vuruşuyordu.Bunlardan bi- ile Mehmet oğlu Hamit, Gazi 
ri idama mahküm bulunduğu bulvarından Basmahaneye ara-
balde cezası son dakikada mü- ba ile giden Kerim kızı Fat-
ebbet küreğe çevrilerek cep-
heye gönderilmişti. Bu caniler- • maya [dur bizde geliyoruz) de-
den cephede ölenler yetmişi mek suretile söz attıklarından 
geçmez er. Bu durum çok ga- şikayet edilmiş ve tahkikata 
rip vaziyetler de ihdas ediyor- başlanmıştır. 
du. Londra hapishanelerinden Sarhoşluk 
birinin eski bir baş gardiyam Barmahanede Ahmet oğlu 
harp cephesinde bölüğünü ida- Mehmet adında birinin sarhoş 
re eden çavuşun eski bir c;mi olduğu halde elinde açık bir 
olduğunu (]'örmüştü. Bir alay çakıyı iki tarafa sallarken gö-
kumandanı hizmetinden çok rülerek yakafonmışbr. 
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ir gaz· nosu11da 
MÜKEMMEL ORKESTRA 

İstanbuldan hususi celp edilen mutena 
san'atkarlar tarafından 

"Z.///Z/7/Z7/7777J77T/7Q7.TLZ7LTLJ 
Güzel lzmirin latif denizinden istifade etmek ağaçlar 

altında gül kokuları arasında zevkli bir zaman geçirmek ve 
aynı zamanda mükemmel bir orkestra dinlemek için 

ehir azinosuna muhakkak gitmek lazımdır. 

~ ... gar siyasal ceryanları 
T oşef ka inesi yaşıyabilir mi?, 

nun siyasadaki rolü 
Zürih (Temmuz) -Neue ZUr

cher Zcitung'un Sofya Aytarı 
b::diriyor : 

Ba!lran memlel;et!eri, baş an 
ba"a vahim iç s"yr-sa dava'an 
ile ıre lu!dt:r'er. Do u l.uzcyi 
Avıt!p s nm er ):l oda, h'ç 
bir an"'m: .. ı ve c'dd ;. l 'ç b:r 
proJrnn ı o'n ;en ı . i lav-

' 1 ' .. • • rrn armın ooym dıgı !C s'em.n 
sünomal tu bfrı:a .. eıiıt i nzn'
tacak yeni b"r ıol anmıyor. Bu 
durufl.'lun hnn i fo ihımette ,, 
rre'' cC: :ni ~ 'nı e ı e t:ı-emcz. 

RO "ANY ADA : Ilirbirin
den ayrı is'-e' er ve • l <.:'ar 
yöneyindeki s"ya<>:ıl 1 avrra arın 
sonucu be irmis de;., ld.r. 

YUGOSLAVY ADA : lç~el 

duru. , Hırvat n~ rışımm'truba
lefeti) i!e bir "iyzah,, safhasına 
girer. 

• 'ofya askeri 
Mdarı ortadan lcnldırmış olma
dı. Gcorc'yef ve taraftarlnn 
Z r•cf l ül iirr-et nden geniş öl
çiidc sa.dırış'ar yaparken 1934 
hül.:ümet darbesinden sonra 
dağıdılmış o'an eski partiler 
de b&ş kaldırmağa başladılar. 

kliip l>imt~ı 
çiftçilerden ibaret o!an memle
ket kooperatif _şekilde organize 
edilemezdi. Öte yandan siyasal 
kuvvetler arasında bir denk
(muvazene( kurulmadığı gibi 
iktidar mevkiini ele geçirmek 
maksadı ile yapılan kavgalar 
geçmişte olduğu kadar şid
detle ve hararetle devam edi-

YUNAN STANDA : 1' rallı
ğın i.:des'ne r-v .... ı ıvor. 

r; (} r {f l w· ı 
BULGARISTANA: Gelince, 

orada, 19 mayıs 1934 denberi 
henüz kesin şeklini almamış 

olan bir otoriter rej"m vardır. 

19 Mayıs ihtilalini ynpanlann 
niyetleri parlamentodan vaz~e
çen bir fasıla rejimi yaratmak 
değildi Zvcno teşkilfıtından 
kuvvet alan Kimon Gueorgiyef 
ordudan yardım göreceğini u

marak parJaıneutoya bir darbe 
indirmişti. 

Filhakika ordn müzaberetini 
esirgemedi. Fakat, bir kez 
Parlamentoya karşın (aleyhtar) 
bulunan ihtilal başarılınca, Gu
eoı giyef günden güne daha 
fazla olarak "Sübaylar cemiye
tinin,, nüfuzu ve tesiri alhna 
girdir. Bu cemiyetin radikal 
kanadı "Damian V elçef., tara
fından yönetilmekte ( idare e• 
dilınekte ) olup cumurcu tema
yulat beslemekte idi. 

HdnclKanunda 
Geçen ikinci kanunda, Vel-

3ef gurubu, kralın imtiyazlarına 
dokanmak isteyince, krallığa 

sadık kalan sübayJar işe ka
rıştılar. Gueorgiyef hükume
tini devirerek General Zlatef 
kabinesinin kurulmasına yar
dım ettiler. Bu hükümet gene· 
rallar ve büyük rütbeli sübay
lardan kµrulmuştu. Bu kotar
şekli orduyu ikiye bölen ayrı-

c.. nkof diyordu? 
E.,ki Başbakanlardan Çan kof, 

fırkasının asla dağıdılmış snyı
lamıyacağını, faraftar!armın rrün 
den güne çoğalmakta olduf!unu 
söyliyordu. Hükümete karşı ya
pılan bu saldınşlar Georgıyef 
ve Çankof'un tevkiflerine se
beb o!muştu. Bu tedbir Zlatef 
kabinesinde ihtilaf uyandırmak 
tan hali kalmad . Z!atef'in üç 
bakanı istifa edince kabine de 
\ekilimini (istifasını) vermeğe 
mecbur oldu. Bulgar ulusu süel 
(aokeri) ve dil~tatör bir hükii
rn0tin bile devrileceğine innndı. 
Ordu, askerler sıyasaya karış
mamalıdırlar diyen Çankof'un 
sözleriniu tesirini gösterdi. Kral 
saltanata !>adık bulunan eski 
gazetecilerden ve sefirlerden 
Toşef'in başkanlığı altında bir 
fasıla hükümeti h"llrmaktan baş
ka çare görmedi. 

Kralan beyannamesi 
Toşef kabinesi kurulunca 

l('rınkoj 

kralın neşrettiği bir betanna
mede başyasanın 19 mayıs ih
tilalinin ruhuna uyar bir suret
te yeniden tadil edileceğini ve 
bugünkü statünün ulusca ka
bul edilip edilmediğini bildire-
cek bir plebisit yapılacağını 
bildiriyordu. Toşef kabinesinin 
erkeyi (iktidar mevkiine geli
şinden sonra parlamentonun 
yeniden canlanacağını umanla
rın ümitleri gerçekleşmediği 
gibi memleketin korperatif or
g-vıizasyonunu istihdaf eden 
plan da hakilcat olmaktan 
uzak kaldı. Halk yığınlarının 
yüzde sekseni köylüler ve 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON s1s1 TELEFON 3151 

B U G U N 
iki büyük kahkaha filmi 

- tt ir gece 
Anny Ondranın iki saat!ık kahlrnha kumkuması 

2 - Beş kocalı kadın 
Büyük Fransız komiği Raim'u ile "Küçük daktilo,,nun 

unutulmaz yıldızı Marie Glory'nin büyük komedisi 
S I N E M A 

Her gün seat 16 da cumartesi günleri 12,30 da pazar 
$!Ünleri 14 de başlar 

Zlalef 
yor. Bu kavgalar üç önemli 
unsur olan kral, ordu ve sıya
snl fırkalar arasında yapıl
maktadır. 

Kral perestljlnl kaybetti 
Gorgiyef hükümeti zama-

nında kral perestijini kaybetti. 
Zlatef kabinesi zamanında 

mevkiini kuvvetlendirıniye mu
vaffak oldu. Bugünse Sühay-

ı lar cemiyetinin nüfuzunu azalt
mağa çalışan bir hükumet 
Kralın arkasında bulunuyor. 
Bulgaristanı en iyi tanıyanlar 
hile sübayJar cemiyetinin nüfuz 
nereye kadar vardığım kesti
remezler. Ordunun 2700 zabi
tinden 300 ü cemiyete men
suptur. Bunlardan ellisi cemi
yetin cumuriyetçi olan Damian 
Velçe-:f lanadını teşkil etmek

tedir. Bu kanaatı kuranlar 
memleketin siyasal partilerin 
suiistimalleri yüzünden harabi
ye ve felakete uğradığına ve 
:ı.abitler heyetinin idaresinde 
bulunan bir hükümetlen başka 
hiç bir hükumetin memleketi 
refaha kavuşturamıyacağına 

inanmıştır. Bugünkü hükumet 
kralla ordunun ancak bir kıs· 

mma dayandığından daha çok 
zaman iktidar mevkiindE! kala-
bilmesine ihtimal verilemez. 
Filhakika çankofun Nasyonal 
Sosyal partisi Toşef hükume
tine ve 19 mayls ihtilalinin ru· 

' huna mütemayil ise de bu ha
reket yarın Çankofun iktidar 
mevkiine gelmesini kolaylaştı

racak kadar genişlemiş sa_)ı

lamaz. 
Çiktçl fırkaları 

Bugün Bulgaristanda en kuv
vetli olan çiftçi teşekkülleridir. 
Bununla beraber köyülüler fe
derasyonunun dağıtılmasından 

sonra çiftçilerin yüzde ellisin
den fazlasını ihtiva eden bu 
gruplar idare birliğinden mah
rumdurlar. Partinin liderlerin-

"Rokfeller,, 
Ölmemiş! 

eılilRll • 1 ı• 

Anadoln Ajansı bu meş
hu..- adamı ölme

den nastl öldürüvermlşl 
Birkaç gün evvelki nüshala

rımızın birinde Anadolu Ajan
sının verdiği habere atfen meş
hur Amerikalı milyarder pet
rol kralı Rokfellerin öldü· 
gunu diğer arkadaşlarımızla 

beraber biz de bildirmiştik. 
Dun elimize gelen ecnebi 

gazetelerini okuyunca hayrette 
kaldık. Rokfeller ölmemiş bi
lakis yeni bastığı 96 mcı ya
şı münasebetiyle vüı. se~c 

Hol.-tetıc r 
yaşayacağını söylemiş 75 sene 
evvel kendisini sigorta ettirdiğ• 
ıçın 96 ncı yaşında müddeti 
dolmuş kendisi hukukan ölü 
telakki edilere1c bir gazeteye 
naz,ran beş milyon ve bir di-
2-etine nazaran da 75 milyon 
dolar almış. 

Rokfellerin hukukan ve ka-
nunen ölmüş telakkı adilmesi 
anlaşılamamış ve Ajans (L'e· 
galement Mort) tabirini bemc
dense kavrayamadığı için 
adamcağızı öldürüvermiş! .. 

Rokfellerin öldüğüne daiı 

mirasına konmak istiyenler ta· 
rafından müteaddit şayiaları11 

çıkanimğını hatırlıyoruz. 
Fakat bizim Anadolu Ajan· 

sına onun hazinelerinden bir 
santim bile düşmeyeceğine na-
zaran Amerikalı bir am"adan 
miras yemek ümidile böyle bir 
h~yale kapıldığım zannedeme
yız. 

Her ne hal ise.. Anadolu 
ajansının yanlış verdiği bu ha
berden dolayi okuyucularımız· 

dan özür dilerken, zengin ihti
yara iddlası veçbife en aşa'1ı 

yüz yaşına kadar yaşamasını 

teminni ederiz. 
Ajansın dUzeltmesü 

lstanbul, 11 (A.A) - iki 
gün evvel, dünyanın en zengin 
adamı Rokfellerin öldüğünü 
bildiren bir telgraf neşrettiği· 
miz gün 96 yaşına girmiştir. 

Telsiz emisyonlarının fazla 
parazitten müteessir olarak çolı 
karışık bir şekilde alınmış ol· 
masından doğan bu yanlışlığı 

düzeltiriz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
eski Muşanof kabinesinde zi· 
raat bakanı idi. 

Giçef otoriter rejimin düş· 

manıdır. Böyle iken köylület 
federasyonu ihya edilmedeP 
siyasal hayata dönmek niye· 
tinde görünmiyor. PartileriP 
yeniden kurulması yasak edil
diğine göre köylüler federas
yonu da ancak gizli olarak ih
ya edilebilir. 

Bulgaristanda çiftçilerin gü~
den güne artan • fakirliği du· 
rumdan hoşnut olmıyan çiftçi
leri, köylüleri komünizmanın 

kolları arasına atm~ldadır. Ko· 
münizma, bilhassa işsiz kalan 
münevverler arasında salgın 

halineedir. Toşef lıtikiimeti, bu 
durumla savaşmak için işsizlill 
ve fakirliğin önüne geçmeğı 

çalışıyor. Fakat iktidarı ele ge· 
çirmek isteyenlerin cksilıniyen 

tahrikatı ve coşkunlukları kar
şısında bu istikametteki çalış· 
malar nda muvaffak olacak 
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Dökülen kanlar, hançerlenen altında uyuyamıyoru~. 0?:ı? 

ve zehirlenen adamlar hep var yüzünden aklım başım an gı · ı. 
olmak · t .

1 
önüne fakat kızgınlığım kadar sevgım 

ıs em en amacın d... bu aş 
çıkıp, engel olabileceklerin or- artıyor. Yeneme ıgıml • -
tada k ld 

1 
· · d' Dü- kımı intikamla tamam ıyacagım. 

n a ırı ma~ı ıçın ı. k ı öldürdü-
Şüncelerine boyun eğmiyenler Onu oruyankarı ki k 
ort d k p 1 ğüm, babasını azı ara ça -

a an aldmlmış, apa ya - • ehri kana boyadı-
nız kalmıştı. tıgım, ş • O 

1 b
. - ıı-ün onu alacegım. na 

talya tahtına namzet ola ı- gım - h k ret 
leceklerin hepsi kara toprakla- şehvet hırsl~n, agır a a • 
ra - "I .. R d ı Jer sunacagım. gomu muş, oma a yanız B k d ·mı Seni çok t ravo ar eşı · 
on arın sesi kalmıştı. • d b ı orum Fakat 

ihtiyar papa kral olmak için fevka~la e Mu uyt fort~'yi son 
b t d' - · d ı ı A ma arın on e es e ıgı üşünceye enge o ur .. d f edeceklerini 
ııı-t 1 · ı -ı F derece mu a aa .u a easıy e og u ranso;.raya D'kk tlı davran. 
bıl k B' d k'I · · d de unutma... ı a e ıymışh. ır a ı <a ıçın e B' 'd 'k' kat askerleri 
b"t" b b 1 L" k - ızı en ı ı . u un u kanlı ta lo ar u res K 1 1 · ır metre yüksek 
ıle kardeşinin kafası ıçerisinde olsun. a e eKrı e lı demirden 
ca l d bulunsun apı arı • 

n an ı ve onları düşünceye · I Dör tarafı 
daldırdı çelikten yapı sın. . . B 

L" . erine ateşle çevrilsın. en 
ukres bir aralık mırıldandı: su Y . . . hvede-

- Bakalım! Kral kim olacak? yine Alma aıl~~ını ma 
Çünkü 

0 
da bu egemen kuv· cek,_ söndürece.~ım.. .. en 

vete kavuşmak ve hükümdarlığı Sezar bu soılerı so~~~r~d' 
Yalnız kendi nefsine inhisar tamamen kudurmuş gı .~ ~f'.· 
ettirmek istiyordu. Mağrur ka· Kız kardeşi bile on~.an ~r u. 
dın bir hükümet kurmak birini Babası ihtiyar Borııya ar~ı: 
·k · d b' h nnem zebanısı 

ral yapmak, kendisini kralıçe sın a ır ce e .. 
yapmak için toprak altından öl- görür gibi oldu. Papanın goz· 
ınüş bir adam çıkarmak ve belki !erini duman kapladı: Fa~a~ 
kr ı b' .. d ı L" kres yıne sozu a yapacağı adamı da ır gun on an evve u 
kendi elile öldürerek yalnız aldı: 
ke d' h 

1 
. . . . K d •ım! Almalar bu an-n ı a umıyetını acuna yay- - ar a, 

ınak ateşile yanıp tutuşuyordu. !attıklarından fazla bir kuvvet 
Sezar suratını ekşitti ve ba- ele ıı-eçirmişlerdir. 

ğırdı· _ Neleri var? Söyle baka-

_. Söyleyiniz baba ne yap- yım kimi ileri sürmek istiyor· 

ınak lazım ıizi şimdiye kadar sun? bu k d · _ Her üçümüzü her zaman 
a ar azametli görmemış-tiııı. yere vuran Ragastanı söylemek 

. - Yapılması gereken işle· istiyorum. 
n b - Bu adam bizi aldatarak 

n irincisi yapacağınız savaş· 
ta zafere ulaşmaktır. yendi. Zayiflere karşı kuvvetli 

- Muzaffer olacağıma in°- olabilir. Açılan bu savaşta 
nabilirsiniz. elindeki vasıtalar on para et· 

- Şu halde Monte Forte miyecektir. O ergeç eli-
kalesinde taş taş üstünde hı· mize düşecek , yaphiı fena-
raınaınak Alma ailesini yok Jıkların hesabını verecektir.He-
etınek köylerini yaknıak, tar· le Beatris sevgilisinin gözü 
la!arını talin etmek ve Kont önünde çekeceği iztıarplarfa 
Alınanın başını bir kazığa çak· inliyecektir. · 
r:ıak ve bütün acuna bu snretle Papa söze atıldı : 
bir korku örneği yaratnıak, - Sezar bu adamı senden 
ltalyayı titretnıek lazınıclır. isterim. Onu bana bırak ... 

Ah Sezar! Öyle bir şiddet - Pek ala söz veriyorum 
ğösternıelisin ki: Dünya dehşe· onu anyacak, bulacak ve size 

tinden titresin. Italya tacını ietireceğirn 
~enin başına geçirdiğinı gün - Ne vakıt yola çıkasaksın? 
ıki büklüm yerlere eğilecek Hemen yarın .. 
olan halk alaya baknıak Soıııı ı·ar -•••••••••••••••••••••• 
için dahi kafasını kaldırmak •••••••••••••••••• '' 

kudretini kendinde ıı-ormesin. Havada çalışan 
Bu suretle Borjiyaların eline • ., 
geçecek oıan taç bunların ev· Amerikalı gazetecı. 
!atlarına kalarak Borjiya adı James Piersol isminde ~ir 
Çocuklardan çocuklara geçe- Amerikalı muharrir küı;ük nıık-
rek daima yaşasın. yasta bir büroyn 20~ beygir 

Papanın bu düşüncelerinden kuvvetindeki tayyaresınde ta-
Ve sözlerinden büyük bir sevinç şımaktadır. 
içinde çıldıracak bir duruma Tayyarede muhbirlerden ma· 
gelen Sezar yunıruklarını sıka· ada bir daktilo ve radyo tec-
rak gene bag· ırdı: F f 

B 
hizatı da vardır. otoğra ma-

- Peki baba! Peki... uyru· 
ii'unu yerine getirecek öyle kineleri makinelitüfek şeklinde 
bir şiddet yapacağım ki ge· olup tetkikle işler, kendi ken· 
lecek baharda Monte f 0 rte dine filmları noldurur ve boşal-
tarla olacak ve oraya buğ· tır. 
day ekeceğim. Bize baş kal· Mr. Piersol nıakale yazdığı 
dırınak için orada toplanan- veyahut radyosile h~va~'.s 
ların hepsini kılıçtan geçirece· verdiği zaman tayyareyı ır 
ğiın. Düşüncelerim umduğunuz- ikinci pilot değil, gayet has-
dan daha korkunçtur. Bunun sas bir makina idare eder.Me-
için müsterih olunuz. sela tayyare biraz sağa, ileriye 

Bu sırada alaylı bir sesiyle ve yahut sola lüzumsuz derece-
Lükreı sordu : de Jlleyletse bu nıakina derhal 

- Ya güzel Beatrisi ne ya- bu yanlış .. h:re~e;~ .. ~üzeltir. 
Pacaksın? k Kudurmuş bir hayvan iibi Bir kuduz va ası 
Seıar yüzünü buruşturarak ce· Gaziantep -Meırlekkt has: 
vap verdi : tahanesi başoperatörü değerlı 

- Ahi O kadın .. Bütün ye· d ktor Nuri kuduz oldu· 
nilınekliğimizin sebebi o değil • 

0 
dan şüphe ettiği bir kö-

rnidir? Bütün Italyayı bize karşı gu~ .. iinden tedavi için İs-
ayaklandırmağa çalışan o ka- i:nb~:z gitmiştir. Kıy','.1e~ 
dındır. Vay onun başına ge- doktor memlekette umunıı bır 
lecekler ••• b' t ldu · kazannıış ır za o • 

D 
nıı· sevgı b 

- emek artık onu sev ğundan başından reçen _ u 
Yorsun. vak'adan dolayı herkes mute· 

- Seviyor, hem pek çok se· " . . essir olmuştur 
•Vorum. Geceleri bu seygının 

ve bir iman vardır. her zaman oynaktır. Buna ili· 
veten sahilin kumsal olması 
gemilerin çok açıklarda demir· 

Kara denizde Samsun Ak 
denizde Mersin <lemir ağlarla 
birbirine bağlandıktan sonra ilemesini mecburi kılıyor. 

t 

•· 

Sa ııısııııdaıı wıııı ııı i /ıil' wa ıı•arn 
h~r. iki limanda hareket birkaç Samsund;n posta vapurların· 
mısıl_ artmıştır.Hatta bu iki !ima· dan ziyade şilepler yük alabil· 
n'.n ıl~r_leme. davasında birbir- mektedir. Çünkü onlar havanın 
bır!erını rakıp saydıkları ve bir- müsaadesini bekleyecek vakit-
lenne üstünlük temini için ça- , !ere sahiptirler. 
lıştıklan d - 1 · H · · . a soy enıyor. angısı- Hulasa Samsun liman işleıi 
nı~. b~ ~ayırtı yarışta ileri gide- miistesna her bakımdan ziya· 
~e.gını .b~lmemekle beraber her retçiler üzerinde iyi bir tesir 
ıkı şehı.r~ ~e büyük bir istikbalin uyandıran çok sevimli bir şe-
bekledıgı muhakkaktır. Bayın· birdir. Eğer denizin huysuzluğu 
dırlık faaliyeti çok ileri gidi- olmamış bulunsa değeri bir 
yor. Genel ekonomik sıkıntıla- misli artacaktır. Netekim biz 
ra rağmen rağmen Samsun bu karada iken başlıyan çalkantı-
acıyı her ~er?en . daha az du- lar gittikçe artmış, dalgalar bü-
Y.~~.or. .Turkıyenın .en güzel yüdükçe büyümüş ve vapura 
tut~nlerı burada. yetıştirilmek- dönüşümüz baylı zorlu olmuştu. 
t~dır .. Ma~en adıle anılan tü· Denizin hırçınlığı, deniz üstün· 
tunlerın kılosunu üç liraya ka- de de çalışanları fazla hırçın 
dar satıldığı vakidir. Arsıulu- yapmış olacak kı motorcuları 
sal. ~iyasalarda Samsun tütün- salapuryacıları kavgasız iş gör-
lerının nefasetile özel mevkii meyi beceremiyorlar. Dalgalarla 
vardır. boğazlaşanlar iş üzerinde oka-

Samsun ekonomik l•akımdan kadar sinirleşiyorlar ki küçük 
~alnız tütüne dayanmat.:t 0 dı ·. bir anlaşamamazlık bunları bir· 
Urünlerinin başında tütün ~e'· birine saldırtıyor. 
mekle beraber bu havalı· de I b' şte ızde salapuryacıların 
her şey .yetişmektedir. Anado· bağırışmaları ve çağırışmaları 
!unun bır kısmının harice gi-
d A B 

• d .. • araslOda müşkülatla vapurun 
en rpa ve ug ay ve G?ger d' 1 . . . , 

zahirelerine transit vazife, ' ı ; mer ıven er~ne asılabıldık. r ger 
k .. . beş on dakıka daha geç !:al· 

yapma tadır. Urünlerınin çoı • 1 d k S d ., . . 
1 

- k" . . mış o.say ı amsun a ı ı ncı 
ugu'. m~v ıının .ebemmıyeti \ ;! bir postayı beklemek mecbu-
demır. aglann bır ucunun Ka· riyetinde kalacaktık. 
radenızde başı olması Sam::;u- Aksu Samsundan kalkt ı ktan 
nun değerini arttıran sebepk- sonra Ünyenin yolunu tuttu. 
rin başlıcalarıdır. F k t K d · " .. d" .. .. . . . a a ara enız gun onLmu 11 

Gerçe faalıyetı lzmırle .,_ u- n::mile anılan ve yaz mevsimi-

-
Yugoslavya - Romanya 

Yugoslavya naibi prens Pol 
şerefine kral Karol'un Sinayada 
verdiği öğle yemeğinde bütün 
bakanlar bulunmuştur. 

Baştarafı 1 inci 3aJıifede

liyor : Roma siyasal çevreale• 
rinde Kondilis ile Mussolini 
arasındaki görüşmeler hayret 
uyandırmışhr. 

Bilhassa Kondilisin Mussolini 
tarafından ikinci defa kabul 
edilmesi ve bu ikinci konuş• 
manın mevzuunun gizli tutul· 
ması hayreti arttırmaktadır. 

Yunan, ltalyan çevrenleri bu 
mevzu üzerinde sıkı bir gizlilik 
nıuhafaza eylemelrtedirler,Mama 
fih Taymis nıubabiri Kondilisin 
Belgrada gitmesinden, Yugo· 
slavya ile ltalya arasında bir 
konuşma mevzuu hazırlanma· 
sına çalışıldığı manasını çıkar· 

maktadır. 
Kondilis Yugoslavya hüku

metine ltalyanın müsait noktai 
nazarlarını anlatacak, ltalyanın 
Yugoslavya ile anlaşmak arzu 
ve ümitlerini izah edecektir. 

lstanbul, 13 (Özel) - Ati· 
nadan gelen haberlere göre 
Kondilis eski Yunan kralı Jorj 
ile göıüşmek üzere ronıadan 
Londraya hareket eylemiştir. 
Avdetinde Yugoslavyadan ge
çecek, Prens Pot ile görüşe· 

cektir. 
Bükreş 12 (A.A) - Anadolu 

ajansının özel aytarı bildiriyor: 
Bu sabah Sinayaya ıı-elen 

lan Haziran Temmuz Ağustosda 
beklenmiyen bir durum ile kar· 
şılaşacağımız anlaşılıyordu. Gü· 
neş batarken vapurun yolcu
larının yüzde sekseni kamaraya 
çekilmişler, uykuya dalmışlardı. 
Deniz tutmasından kurtulmak 
istiyenler yataklarına çekilmiş· 
!erdi. Akşam sekiz sularında 
Ünyeye vardık. Aksu yolcula
rından Ünyeye çıkacaklardan 
motörcüler insan başına iki lira 
istiyorlar ve parayı peşin al
madıkça yolcuları çıkarmıyor· 
!ardı. Gerçi bu durum bir fırsat 
düşkünlüğünü ifade ediyordu. 
Fakat vapura yanaşan motor
cuların da can ve mallarının 
büyük bir tehlike ile boğaz
laştığında ıüphe yoktu. 

Yemekten sonra Romen ba
kanlar kurulu toplanmışlardır. 
Kamutayda başbakan bay Ta· 
taresko, dış bakanı bay Titu
leskoya Romanyanın menfaat· 
!arını gözetmek hususunda gay· 
retlerinden dolayı teşekkür et-
miştir. 

Kral ile Prens Polun nıüla· 
katlarına dair, batta prens Po· 
!un ziyaretlerinin ne maksatla 
olduğuna dair resmiğ bir bil· 
dirik yoktur. 

Prensin ziyaretinin siyasal 
olmadığına delil gazeteler Pren 
sin refakatinde sadece saray 
marşalının bulunmasını göste• 
riyorlar. Fakaf bu ziyaretten 
istifade ederek bu aralık Av· 
rupa siyasasını iıgal eden mes· 
elelerden, bahusus Habsburg· 
lamı Avusturyaya dönmek ibti• 
mali karşısında küçiik andlaş• 
manın alacağı duruma dair iki 
hüküır.darın bahsedeceklerini 
gazeteler muhtemel görüyorlar. 

Bundan başka müzakere ha
linde olan Romen • Sovyetler 
arası mütekabil yardım andlaş· 
masının da konuşulacağı söy· 
!eniyor. 

kalmıştı. Gece yarısı saat 1 do 
ordu önlerine gelen Aksu mii· 
temadiyen düdük çalarak acen• 
teyi ve yolcuları alacak motö· 
rü çağırıyordu. 

Bu çağrıltıya da orduda ko· 
şacak kabadayı bulunmamıı 
olacak ki hiç bir kimse gel· 
medi. Anlaşılıy Jrdu ki dalgala· 
rın yarattığı tehlikeden dolayı 
buraya yolcu çıkarmak müm· 
kiin olamıyacaktı. Gemi yarım. 
saat kadar geriye dönerek 
Kara denizin sayılı tabii bir 
iki limanından birisi olan Vo· 
naya döndü. Deniz yollarının 
vatan vapvru bizden önce 

buraya sığınmış, demir atmıştı. 
Karadenizde sefer yapan va· 
purla ekseriya bu gibi liman
lara aığınmak mecburiyetinde· 
dirler. Bu sığınışları batmak 
tehlikesinden ziyade if yapabil· 
mek fırsatını elde etmek içindir. 
Eğer gemi 24 saat Voua !ima 

kayese edilemezse de geud ne girerken son fırtına sayılan 
bakımdan Samsun Karadenizin sürperizile bizi karşılaştırdı. Ka-J 
lzmiri savılabilir. Onun da der· radeniziz üç biivük limanı sayı· 

ister istemez yolcular biricik 
motörün istediği parayı vere
rek kendilerini karaya attılar. 
Daha doğrusu rahata kavuş
tular. Çünkü Ünyeden sonra 
Karadeniz köpürmüş değil, 
kudurmuştu. Aksu için dalga· 
!ar ne kadar büyük olursa ol· 
sun bir korku mevcut değildi 
amma çalkantının büyüklüğü 
vapurun büyük yemek sa· 
lonlarını bomboş bırakmıştı. 
Sevimli Aksuyun sevimli bi
ricik arabı elindeki trampe· 
tile müşterileri mütemadiyen 
yemeğe çaJiırıyordu. Fakat bu 
çaiırıltıya gidecek kuvvet kim
sede kalmamıştı. Geminin sü· 
varisi sayın bay Faik yalnız 
başına yemek yimek ıztırarında 

nında kalmamış olsaydı ne 
orduya ne de Giresona u~
rayabilecek, bu iki mühim 
iskelenin yüklerini çıkarabile· 
cekti. Karadenizde yolculuk biı 
nevi şimendifer veya yakın sa
hiller yolculuğunu andırır. Gün· 
de bir veya jiki iskeleye uğra· 
mak mecburiyeti vapurları fır· 
tınalı havalarda bir limanda 
beklemek mec.buriyetile karşı· 
laştırır. işte biz de öyle yaptık. 
24 saat Yona limanında yattık. 
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v 
i yüksek san'atkarı 

eser er t<a kaha kay 
Raimu': 

dünyada t -
1 

mmıyan yo. 

gibidir.Fran- -.,;.,11. .•• .ı.,.ııı., 
sızların hak
kile iftihar 
ettikleri bu 
yüksek sa
natkarın kü
çük bir mi
ııiği, tek bir 
kelimesi in
sanı kahka
halarla gül
dürmiye ka
fidir. Birkaç 
ay evel tay
yare sınema
sında Albert 
Prejean ile 
beraber çe-
virdikleri Mu 
habbet del-
lallMı filmin
de Raimu'
nün yaptığı 
m akiy a jlar 
ortaya attığı 
nükteler he-
pimizi kah
kaha tufa-
nı içinde bı
rakmıştı. O 
filimde Rai
mu lzmirli erin kaJplerini fethe 
muvaffak olmuştu. Çarşamba 
gtinünden itibaren Tayyare si
nemasında gösterilmekte olan 
"Beş kocalı kadın,, filmindF, 
Raimu yine hmirlileri çntlata
sıya güldürm ktedir. 

Beş kocalı kadın filminde 
Raimuye, 11Küçük daktilo,, nun 
eşsiz yıldızı Marie Glory de 

refakat etmektedir. Bir baro

nun metresi rolünde olan Marie 

Glory bu filimde o kadar mu

vaffak olmuştur ki, Küçük dak

tiloyu bile gölgede bırakmıştır. 

Filmin mevzuu, zengin baron 
beş arkadaşı ve metresi ile 

beraber kendi yatı ile seyahate 

çıkıyor. Yatın bir kaza netice ,i 

batması üzerine baron ve ar

kadaşları bir gemici tarafından 

kurtarılıyorlar. Çok kuvvetli 

olan bu gemici, iltica ettikleri 

hali adada biri kadın beşi er

kek olan zengin kazazedelere 

hizmet ediyor. Fakat onlar ge· 

miciye o kadar eza ve cefa 

ediyorlar ki nihay~t o da kızıp 
isyan ediyor ve adada krallı

ğını ilan ediyor. Daha evel 
verdikleri bir kararla adanın 

yegane kadını olan baronun 

metresini birer hafta nö
betle kendilerine tahsis eden 
beş arkad şın elinden ka
dmı da alarak, onu kraliçe" 
liğe yükseltiyor.Kuvvet önünde 
boyun e~en bu beş arkadaş 

bir tayyare tarafından kurta

rıldıkları zamsn gemiciden in· 

tikam almak için ona her türlü 

hakarette bulunuyorlar. Fakat 

o onlan yine kendisine hür

mete mecbur bırrkıyor ve ka

rakterlerini meydana çıkarıyor. 

Tayyare sineması bu yüksek 

san'atkarın enfes filmi ile be

raber ismi bile tebessüme ve

sile olan Anny Ondranın"Cen-

nette bir gece ,, 

kahkaha membaı 

göstermektedir. 

isimli yine 

bir filmini 

Bir terzi çırağı rolünde olan 

Anny Ondranın tesadüfen bir 

ziyafette tanıştığı bir milyoner 

ile sevişmesile başhyan ve bu 

iki gencin evlenmesile netice

lenen bir filimde o kadar tu

haf ve o kadar cazip sahneler 

vardır ki seyredenler. hem 

güldürmekte hem de gaşet

mektedir. Biz beriki filmi de 

bütün okurlarımıza tavsiyeyi 

vazife biliriz 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eski para bulmuş 
Tepecikte Arslar sokağında 

oturan Riza oğ:u Feyzi adında 

biri hazineye ait arsada hafri" 
yat yaptığı ve 11 künk ile me
cidiye büyüklüğünde paslı bazı 
paralar ç kararak sattığı haber 
alınmış ve paralar satıldığı yer
lerden alınarak tahkikata baş
lanmıştır. 

·-·'· .... -~~:.... . .. . . ... --~ ... ·..:.~ _.:.;..· ... ,,_,: '~~~ 

Vapurculuk Türk anonim şirketi 
lzmir acenteliğinden : 

Haftalık muntazam lzmir - lstanbul ekspres postalarını 
şimdiye kadar pazar günleri yapmakta olan Sakarya vapu
runun yerine şirketimiz muhterem halkımızdan gördüğü 
sevgiye mukabelei şükran olarak yeni satın aldığı vapur

lardan TARİ, AKSU ve GUNEYSU vapurlarını tahsis 

etmiş ve bu lüks ve her türlü esbabı istirahat ve konforu 
havi vapurlarımızdan her biri sırasile limanımıza gelecek ve 
lstanbulda aktarma etmeksizin Karadeniz seferine kalka-

caktır. Mezkur vapurlarımızda müteaddit tek yataklı lüks, 
dömilüks kamaralar mevcut olduğu gibi ikinci ve üçüncü 
kamaraları da memleketimizin ihtiyacı nisbetinde çoktur. 

4-7 ( s. 6 - 7 ) 

2 aerece sıcak ıktan Paris ve si~emacılar şi ~ayetçi 
PaU9is, s temmuz 1935 

Buscne Pariste havalar kn
rarmziıHan kurtu~amadı. Ma· 
yıs içinde bol bir kar yağdı. 
Arl.a ıncfo'l c-ıcd 'ar başladı. 

l ~ 

,,_.,.._ .. , Y"n· 
,.. ..... G' . 

ı'> y~"'n•ıyo. un•, .... ..,,... • mey.-

niz, 2J c.'! ~:e y:-.: c·o· ~i"i z
mirde L:z:m a· c .p.a Lu'" ,_ 
dıfmnız tat!ı l 'r .re. :ı ı · e i n-.., ~ 

. d - ·ı 7 .. rett.r egı n . .. .•. ~ 
r"mizdc en y ·•. 

z:ııı-

1 '1. aı '" 
dt.r<;ccsi ı.a t 0-~ .! ·~ .! 
Par·s~..:: de 2d • 30 dur. Te -
momotre 3J ercce· ı ~ .. terdi 
mi ogün Pnr;., h'l .:ı ı: } ~ n ... -

- b'l n· ~ cagını ı mez. u.r ... r.n n~.~~ 
almak için l\~ctro i 'asyonlarına 
koşarfar, işi olmıyanlnr Metro
larla uzun yeraltı gezisi yapar
lar ve 60 frank ceza vermeği 
de göze alarak hava s-;rmcsi 
için vagonların l apı!arını arar
l::ır. Şunu da söylemc'i ki bu
rada 30 dt'rece pek bunaltıcı 
bir sıcaklıktır. Hele bizim g;bi 
deniz kıyısı çocuklnmn bu 30 
derecelik 1 uru sıcak'ık çok 
r2haLız cd,vor. Şu halde 28 
derece c caklıktan şikii.yet eden 
Porisli!ere hn ~ vermeliyiz. 

Bu lmru - c I<ığı azgın bir 
fırtına kovab 'ı. Bora, yıldırım, 
dolu, s:ığnnk ... Parisin aHı Ü"· 

tüne gelecek mındık Kiremi"
ler değil bir çok çatılar bile 
uçtu, caddeleri ve bazı Metro 
istasyonlarını su bastı. Bereket 

Jladrlcine ( r.ırrul J)i/.'tatör 
versin çok sürmedi. Yarım saat 
sonra havanın coşkun!uğundan 
eser kalmamıştı. 

Paris sinamaları, mortsezon 
denilen ve bizim memleketi~ 

miz.dc hemen hemen senenin 
yarısını alıp götüreıı ölümevsi
mi pek bilmezler. Bura sinama-
ları kışın olduğu gibi yazın da 
işlerler. Hele büyük sine
malarda soğuk kaloriferler 
vardır ki en sıcak günlerde bu 
salonların sıcaklık derecesi on 
sekizdir. Yalnız ağustos ayında 
sinema işleri biraz hafifler.Çünki 
bu ayda herkes tatil yapar ve 
sayfiyelere gider. Paris epey 
tenhalaşır. Bununla beraber 
Paris şehrinin 260 sineması 

durmadan işler. Fakat ·bu son 
sıcaklar ve fırtınalar ilk defa 

olarak sinemahıra dokundu. 
Geçen ay sinemacılar işsiz!ik
ten sızlanmağa başladılar. Pa
ris sinemacıların uykularını ka
çıran bu işsizlik, yazın 1-3 ayını 
tatille gcçirmeğe alışmış bizler 
için hiç bir fevkaladelik de
ğildir. 

Le Dictateur 
Paris Export film, önümüz

deki mevsimin şaheserleri ara
sında adı anılan Diktatör fil
mini Fransa sinema piyasasına 
sundu. Her 2"eçen gün bir dev 
adımı daha atan İnsriliz filim 

( I i ı·e lirnul. 1"(' Jladt.•ileu 
endüstrisi bu f:lim ile yüksel
diği dereceyi pek iyi göster
mektedir. 

Ba ta Madeleine Carroll, 
Clive Brook ve Helen .Haye 
gibi değerli lngiliz artistleri 
olmak üzere seçkin bir kadro 
ile temsil edilen bu filimde, 
temnildeki kudretten sonra 
göze çarpan muvaffakıyet 

unsur:•m kostümlerdeki göz 
kama~tırıcı zenginlik ve dekor
da görülen ihtişnmdtr ... 

Mevzu, onsekizinci asırda 
Danimarka krallığında bulunan 
Froderic Christianım hayatına 

aittir: 
Dejenere hükfımdarların 

muhteşem saraylarında dönen 

fi/minele uenç i.1·aliçe 1·0/iinde 
intirikaları gösteren mevzu, 
çok meraklı ve çok hareket
lidir. Tarihi ve kostüme bir 
mevzuun bu kadar canlı ola
rak temsili Vietor Saville'in 
özel bir muvaffakiyeti olarak 
kabul edilmektedir. 

Mevzu: 
Danimarka'nın dejenere kra

lı Frederic memleket işlerini 
bırakarak kendisini içkiye ve 
sefahata kaptırmış. Hamburg' -
un en bayağı ve en ıgrenç 

zevk ve sefahat yerlerinde 
günlerini öldürmektedir. 

Bir akşm gene böyle bir ka· 
barede eğlenmekte iken fazla 
içki ve yorgunluk yüzünden bir 
fenalık gelerek olduğu yere 
düşüyor. Etrafını alan adamları 
hemen bir doktor çağırıyor
lar. Doktor ( Clive Brook ) 
baygın gencin kim olduğunu 

bilmezlikten gelerek ona k&rşı 
hiç hürmet göstermiyerek cok 
ciddi ve hakim bir durum alı

yor. Kral kendine geldikten 
sonra da, böyle sefahat yer
lerinde süri.inmeyip vatanına 

hayırlı olmasını - gene alelade 
b:r gence hitap eder gibi - cna 
tavsiye ediyor. Doktorun mert
liğine hayran olan genç kral 
Kopenhag'a, sar~yına kadar 
beraber götürüyor. Bu durum
dan istifade ederek diktatör-

lar1'0l Diktatör filmi11Ci<' 
lüğünü ilan eden kurnaz d~k-
torun bo teşebbüsünü de hoş 
görüyor. 

Genç kralla evlenmek için 
l<openhag'a gelmiş olan lngiliz 

prensesi Caroline ( Ma ~eleine 

Carroll) bu sefih adamla evlen

mek ve Kopenhag' da kalmak 

istemiyorsa da doktor genç 

prensesi kralla evlenmeye ikna 
ediyor. 

Doktor, sarayın intrikalarına 

kadar nüfuz etmeye başlıyor. 

Kralın valdesi, kralı ve bütün 
idareyi eline a'mıştır. Doktor, 

ihtiyar kraliçenin bu hakimiyet 

ve istibdadını da yıkıyor. Bunu 

gören kraliçe ile kendisine ta

raftar olan bütün sarayın yük

sek rütbelileri doktora karşı 
oluyorlar ve halktan bir ada-

mın diktatör olmasını hazme
demiyorlar. 

Genç kraliçe doktora kar-

ı şı kalbi bir bağlantı duy-

maktadır. Bir . giin her 

tehlikeyi göze alarak dik

tatörün odasına giriyor. Onu 

takip eden hizmetçisi hadiseyi 

ihtiyar kraliçeye haber veriyor. 

Bunu fırsat bilen kraliçe ve 

adamları baskın yaparak dik

tatörle prensesi sarayın zın

danına atıyorlar. 
Diktatör, prensesi kurtarmak 

için bütün kabahati kendi üze· 

rine alıyor. Bu suretle prenses 

zındandan çıkarılıp memleketi· 
göndriliyor. 

Halkı haris kraliçelerin ve 

abdal kralların keyfi ve zalim 

idarelerinden kurtarmağa sa

vaşan zavallı diktatör ölüm ce
zasına çarpbnhyor. 

Mevzu ve temsil, Cumhuri

yetçi Fransız sinamacıları üze

rinde iyi bir tesir bıraktı ve 

( FiN ) levhası göründükten 

sonra, salonun aydınlanmasına 

rağmen sürekli alkışlar devam 
etti. 

MUçte~a Valay 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

izinsiz mektep açmış 
Keçecilerde Şükran soka

ğında 22 sayılı emirde oturan 

Musa oğlu Yusuf Abalofun 

izinsiz olarak açtığı bir mek

tepte hususi d~rs verdiği anla

şıldığından hakkında kanuni 

takibat yapılmaktadır. 

Zorla gUelHk olur mu? 
Karşıyakada Ali oğlu ma

kinist Ali iki gündenberi Zü
beyr kızı Habibenin arkasını 
takip ile kendisile gitmesini 
ve bitmezse döveceğini söleye
rek korkuttuğu Habibe tara
fından iddia edildiğinden tah
kikata bulanmıştır. 

--
ası çabuca r 

önüynrlar 
ı-tanbul t2-G·9SlS 

O, Parise ilk geldiği gün 

bütün Paris sanki kıvançın ka

sırgalarile sarsıldJ. 

Gueteler onun resimlerini, 

baslı halk o gaıete1eri hasretli 

sevda:ılar gibi lrnpıştılar. 

Parisin, zevk ve eğlence 

Pari!.inin binbir bucağı onun 

şöhretli "yıldız,, lığını t.!ren

nüm ede ede sarhoş oldu. 

Onun geçtiği yerler, onu 

seyre lco~an hicran ve takdir 

nazarlarının ışıklnrile doldu 

tnpnnların kalplerindeki eııin· 

ler dört taraftan taştı. 
Tuvalet kraliçeleri bil<:: onun 

muvaffakiyctlerini yadetmek 

için güzel başlarını "ôeyaz ra

hibe,, ferin bembeyaz tülle· 
rine sardılar. 

Bütün Fransa, güzel ve şı· 

rin olduğu kadar da şöhretli 

sanatkarı günlerce alkışlan-

maktan usanmadı, tanıdıkça 

ısındı, ısındıkça daha sevdi. 

işte onu ben, o günler, sal

tanatmm en göz kamaştırıcı 

devirlerinde Pal'isin göz ka

maştıran ışıkları arasında ilk 

defa gördüm ve tanıdım. 
" " " 

On gün evvel lstanbul rıh· 

tımına iki kız kardeş çıkmış. 

Sade elbiselere bürünmüş ince 

cik vücutlerinin taşıdığı ufa· 

cık yüzlerine de o yüzleri çer

çeveleyen bukleler aldıran ol· 

mamış. Yanı başından geçtik· 

ieri insanlRr, bu iki seyahın 

ne olduğuna ehemmiyet veı -
memişler bile. 

Atlamıyan ve atlatılmıyan 
gazeteciler pek tabii olarak 
onları da keşfetmişler !... 

Ve... Bu " yaşı geçkin ,, dü
nün " ebedi mabude 11 , " sön-

mez güzel ,, diye tapınılan 

'
1Beyaz rahibe filminin beynel

milel kahramanı,, nı tanımışlar
dır. 

f: 
~ . 

"Sinema saltanat ,,tarının" ge· 

lip geçici,. liğine ne acı bir ya
lım bu!.. 

Yüce güzel, koca mabude, 
büyük yıldız, kısası 0 Lilian Giş,, 

de " sönen şöhretler ., arasına 

gömülmüş!.. 

Daha bir kaç yıl önce onun 
halini görmek için sinema ka-

pılarında itişen, kırtasıye ma
ğazalarından re.simlerini kapı-

şan lstanbul, ondan on imzalı 
resim bile istememiş!.. 

Dün onun bir gelişine hü

kümdarlara yakışır bir " kar

şı' ama ,, yapan Pariste belki 

bugün ona alelade bir seyyah 
kadar değer vermiyecekt... 

Bu mümkün... Hem çok 
mümkün!.. 

işte "Yıldızın., saltanatı!.. 
Filmcilik "Süren saltanat,. ı 

meydan ayıramıyor . 

Bir yıldızın şöhreti ve hük· 
mü, Yaz günleri havuz sula
rının üstünde doğup sönen 
uçar böceklerin hayatı kadar 
kısa .. 

Birden yükselen film şöhreti 
yine birden düşüveriyor. 

Dün her attığı adım bütün 
acunca alaka ile takip edilen 
yıldızı, yarın bir mağazanın 

tezgahında gorurseniz, buna 
da şaşmamak gerek 1... 

" Efkarı umumiye ,, yeniliğe 

düşkün oldukça da bu böyle 
devam edecektir !... 

Zavallı Lilian Giş ve zavalh 
Lilian Giş gibiler !... 

Vedad Ürfl 



e 
Bütün ülkelerde, her dev;r

de kadın hayatı üzerine yapı· 
lan bir ı:ölge var ki , asil kalpli 
ve açık fikirli kadınlar bunu 
utancsız ve a cısız hatırlıyamaz

lar. Zira erkeğin avladığı, ze
bun kı dığı ve adeta hapsetti
ği kimseler, yine kadınlardır. 
Bu dramlar nasıl mümkün o!u
yor? Bu yüzkızartıcı istismar 
nasıl kurulmuştur? Bu korkunç 
hastalığın başı nedir? Ona kar
şı nasıl mücadele edilebilir? Bu 
reportajın maksadı işte bun a rı 

fÖstermektir. .. ,. 
Yazmağa tereddüd ediyorum. 

Bana inanılacak mı? Şu kadın 
ticareti üzerinden esrar per· 
desi ka!dınldıkca, hakikat ro
nıanlar d:ırı 1 :ıc (Ok i nanılmaz 

bir şe k i l ahyor. Şu acıklı, ~ü.z
kıza rtı cı maceraları dinleyın ız. 

~ 

• • 
i3 na yalvardı. 
- Adımı yazmayınız. Kor· 

hıyorum. Benim yaşımda kor· 
kudan kurtulmak güç. 

Bu, dünyadan elini çekmiş 
2ibi yaşıyan erken solmuş bir 
kadındır. 

- Size benim adresimi ver· 
diklerine fena etm!şler, Ben 
artık bir şey istemiyerum. is
tediğim, çaroışmak istediğim 
güne lanet okuyorum. 

- Bununla beraber bayan, 
siz·n maceranız bir ibret ola
hi ·r. 

- Adımı bildirmemek şar
tiyle anlatavım. işte! Mahalle 
delikanlılar;ndan birile, evlen
miştim hemen hemen bir kom· 
şu idi. Fak ~ · ,, . anlatayım. 
sizde inanlT' _. .,. ı ... Balo 
nız, gülüms• o unuz. 

_ inanıyorum ben inanacak 
•ebeplerim var. Anlatınız. 

_ On yedi yaşında delice bir 
daktilo idim. O şık ve g-üzeldı. 
seviştik. Ne iş yaptığını söy
lemedi. Çok para kazanırmış. 
Çok da seyahat ederdi. Bu· 
nunla beraber, bir parti mal 

ıöndermek için Cenubi Ame
rikaya hareket edeceği vakit 
şüpheye düştüm. Bir çocuğu· 
muz olacaktı. Ben ve Jorj ev
lendik. Sonra yola çıktı. Altı 
ay gelmedi. Dönüşünde para 
çantası 1-anknot dolu idi. 

Artık benim yanımda çok 
kalınıyor, kızımızla meşgul ol
nııyordu. Ben çocuk için sab· 
rediyordum. Üç yıl sonra yeni· 
den Amerikaya gidecekti : 

- Bu defa, seni de alaca· 
ğım, dedi. Vapurda bana üç 
kadın takdim etti. Üç sokak 
kızı olsa gerek. 

- Daosözdürler, dedi, A· 

• 
rı 

ar arl ıyor. 
• d am 

t ·:l'k ri s 'a • ın ,rt'arı id i. bude Kim se beni dinlemiyor, 
beni dinlemeğe gelenler sadece 
nedamet getirmiş bir "fahişeyi,, 
görmek istiyorlardı. 
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beyaz ı,ir o.e:e ındi : 0Kızım 
Enril en ::ı~'ıyordu . lçınoc l:.u
lunduğum demir pa rwaklıklı 
odada kocam bir tuhaf gülüm
sedi sonra bana dedi ki : 

' sallıyor. Aayır, buraya kimse 
gelmedi. Kızkardeşinin oraya 
girdiği:e emin olan delikanlı 
ağlıyarak sokaklarda dolaşıyor. 
Vapur arkadaşlarına işi anlatı
yor. Yardım istiyor. Polie 
ayaklandırılıyor Magaza araştı
rılıyor . Bir şey yok. Zaten 
kızın kaçirılmış olması ibti· 
maline polis geliyor . Bir· 
de dedikodular başgösteriyor. 
Kimbilr gençkız vapurda ken
disinin peşinden ayrılmıyan 
esmer delikanlı ile birlik-e ken
disi kaçmadı mı? 

ıyor 
nınca işin rengi değişiyor. Bu· 
rası bir umumhanedir. 

_' Patronu sana takdim ede-

ceğim. 
Patron! .. Kıvırcık, kısa, kaim, 

bir lspanyoldu. Jorj bana bir 

daha baktı: 
_ Lüset, dedi, seni bu ada-

ma ~attım, amirin odur artık. 
Selam! .. Ne diyeyim? Büyük 
yar~lar hemen acı vermezler. 
Bağırmadım bile. Bu ani kabus 
aklıma giremiyordu. Hem geç
mışı, hem hali, hem ~e 
menfur istikbali _aynı dakı
kada anlamıştım. içinde old~
i1um demir parmaklıklı otel bır 
;cvk evi idi.,. 

Itiraf ederim, o dakikada 
gözlerimi bu zavallı kadına, bir 
az şüphe ile kaldırdım: 

- Çırpındınız, sanırım, kaç· 
mağa kalkıştıoız? 

Yüzünde hüzün okunan ka
dın irkildi: 

- Görüyorsunuz ya, siz de 
inanmak istiyorsunuz. Bağır· 
mak!.. Kaçmak! .. Fakat kocam 

Eğer böyle bir adam.• koc~ 
demek caizse - benı >'.e!1ı 
amirime takdim etmek ıçın 
banyodan çıktığım, üzerimde 
bir rop dö'şamerden başka el 
bise bulunmıyan bir dakikayı 
se ç miştir. Valizlerim kaybol
muştu. Neden deli ol_madıml 
Bir çeyrek saat sonra ınce ve 
kokulu bir el beni okşlyordu. 
Çok boyalı bir kad~n. 

- Ağlama, dedı, burada 
iyiyiz. Ben para biriktiri~orum . 
Beni olışıyor, patronu bır 'lle
lek gibi gösteriyordu. Ben hay· 
kırıyordum: 

" 'açacağım ... Kaçacağım 
buradan .. 

"Omuzlarını silkti. 
" - Çocuk, sonra nasıl ya

şarsın. Benim gibi sen de 
Fransızsın. Memleketin dilini 
bilmezsin. Kendi adın yazılmış 
bir tek kağıdın yok. Polis seni 
yakalayıp yine iıuraya g<'tirir. 
Zira bura ~ı nizama uygun bir 
müessesedir. 

"Başımı salladım. 
" - Küçii '< kızımı elimden 

aldılar. Boyun eğmektense öl
meği tercih ederim. 

"Bayım, başıma gelen öyle 
bir şeydir ki bazen b~n bile 
ken'1imden şüphe edıyorum. 
Zındancım beni aç bıraktı. Bu
nu takib eden günlerde, i ç 
yaşındaki kızım bazen bir kaç 
dakika bana veriliyordu. Açtı. 

"Kıvırcık İspanyol bana ba
ğırıyordu: 

M - Ne zaman çalışmağa ka-
rar vereceksin? Ben kimseyi 
bedava beslemem. 

"Ben aşağı büyük sal~nda 
miltterilere gülmekten kat'ıyen 
istinkif ebiyordum. Zira gül

ek lazımdı, bayım, gülmek ve 

• O da koşu ları nı beni kan
dırl"'a ğa çalışı yor, bana bazen 
eizlice ekmek getir iyorlardı. 
Acı ve yalnızlık içinde, eyiliğe 
ben•eyen herşey iç açar, Ken
dimi daha a7. yal nı z bu1dum. 
IV uk ,.vem 'm te l tel kırılı yor

du. Kı7•mı aç ıktaıı öldürecek
ler midi? 

" B" ı , ı r a ~am yorr.-un urıtn n ~pr .. 
•eme döıımü• . davanacal h"'il"l 
k:ılmarıı ıştı. K mını ı· url:ırmak 
istevordı• . O da 1 nır.<uma, 
boyun e "ecr" 'nıi iti r f ettim. 
Ra11a bir tu tam beyaz toz ge
lire\ ;, 

" - Çek, dedi, 1-ıı cesarPt 
verir. Sonra, sen de bizim gibi 
e" lf.'neceksin. 

" Evet tP <lim olrlnm. Kızımı 
lrn rtarmalıvdım . R iki ,.\ime 
hiraz o~r'I g t" cer Vf.' d ı•ar
den <Telecek S Pr1 est adamlara 
- m" terlere - lıa ;mi an a :ı•ıı k 

"r ku• u u~çare•i um · ··m
kün o'ur ··.,id" ' ~ bo. ~ e.!'r ' i . 

" Ver ı ·• ." · · · ı i clr :ce 
ne ' •~.ı · · ·. Gn'"ba o 1 -
·· m çol{ mt k 

il, e' k 1 

n"'.I L" 
kapılı!ı.,, . 

ıç 1 ·~ • v :ınla ıyor, 
kcnd' ··n en I· at i ·in 1 ir 
komedya o r.ıı ' " ır ı za rı _ 

rek kızıyor lu. ılc d me c, p'ra 
verm· ·. ır ılıö-ını a' ·c ı. 
A•ıığısını ı ;nede• "n"z. H r 
isteni' ni k bul et • e ~ m 
ettim. Fakııt i ~ b 'ı ~~i e ,_ 
li" im iç'n patron i J rı -

11'1 ir borç ene 1i i ı:n e ·r
di. Yol parc:sı , i · m için elzem 
olan yeni elbiseler, çama~ır ta
kımları fiMn !. Hepsi 20.000 
fraak. Bu borcu ödemek için 
iki sene ses çıkarmadan çalış
tım. içerideki kızların en uysalı 
oldum. Şimdi kızıma eyi bakı
lıyor hatta şımartılı vordu. 

" Sonra diğerleri gibi ben de 
para biriktirmeğe başladım. 
ilk önce az bir şey. Bir seııe 
içinde sakladığım paralar ol
dukca çoğalmıştı. Gelen müş
terilere ekriya felaketimi an
latmağa çalışırdım. Hiç biri ku
lak asmazdı. Bir gün gemici 
bana dedi ki : 

". - Biliyor musun, yavrum, 
senın vaziyetinde bulunan bü
tün kadınlar aynı şeyleri söy
lerler. Buralara düşmüşlf'!rse 
kendi kabahatları yokmuş. T:ı
bii , hepsinin aradığı bir maze
ret vardır. 

" Kızımdan başka ümidim 
yoktu. Ondan cesaret buluyor
dum. Bir fahişe olrnuştum,bay. 
Tescil edilmiş l.ıir fahişe. Ne
reye gitsem bu sıfatla nezaret 
altında bulunacağımı biliyor· 
dum. Bir fahi,e yalnız başına 
doğrulamaz. Kendi;ini satın 
alan veya satanlar tarafından 
bu ctanç verici unvan altında 
yazdırıldıktan sonra, kimseye 
hak dinletemez. Fuhuş hayatını 
nizam altına alan kanun, kadın 
tacirlerinin en kuvvetli yardım
cısıdır. 

" Ben bunun acı tecrübesini 
yaptım. Acımak nedir bilmiyen 
kanunun karşısına,hakaret ırör
meğe layik bir icadın gibi çık
maktansa, nihayet 9:ıldaşlarımın 
yanında kalmağı terr:t. ettim. 
On dört sene beklt>dim. Mak
sadım: yeter derecede para bi
riktirerek kızım genç kız olun
ca buradan çıkmak, hiç olmaz
sa onun aynı felakete düşme
sine mani olmaktı. 

" Nihayet beni korumağı 
kabul eden namuslu bir Fran
sız komisyoncusu buldum. Kı
zımı pençelerinden kurtardım. 
Onu ele geçiremediler. Fran· 
.aya dönünce intikam almak, 
aynı tehlikeye düfecek ıreoç 
kızların gözlerini açmak iste· 

verdim.Be • 

Dedikodular başladı. Komis
yoncuyla çekildiğimiz küçük 
kasabada şimdi herkes bir ve
ba!ı gibi benden sakınıyordu. 
Hiçbir erkek kızımı istemeğe 

j artık cesaret edemiyordu. Dos
l tum benden ayrılmağa mecbur 

'

' ka ldı. Bana iyilik eden biricik 
adamı, sevdiğim biricik erke
ği de bu yüzden kaybettim. 
Halbuki onunla evlenecektik. 
Bir gün kasabanın şarbayı be
ni görmeğe geldi. Orada bu
lunmam bir rezalet oluyormuş. 
Ben namuslu olarak yaşıyor-

dum. Fakat kime söz anlatır· 
sınız. Nizam nizamdır. Çaresiz 

orad-ın da kaçtım. Buraya sı· 
ğındım. Artık susuyorum. Yal
varırım size, adımı vermeyiniz. 
Yine berke•İn gülencesi ola
cağım. Kimse inanmıyacak. Zi· 
ra insanlar sessiz sadasız ezen 
kötülüğe inanmazlar. Fakat er· 
keklerin zevki için esir edilen 
zavallı kadınlardan bahseder· 
seniz, Dantenin şu cümlesini 
hatırlayınız: "Siz ki bu eşiği 
geçiyorsunuz, her ümidi bıra
kınız.,. 

••• 
Bu kadının hali gibi daha 

niceleri var. Soysal bakımdan 
kadın müdafaasızdır. Kadın ti
careti her yere kollarını uza
tır, fakat mel'anetini gizliye
cek perdeleri vardır. Her yıl 
dünyada böylece 50.000 ka
dın normal hayattan kay
bolur. Bir daha dönemiyecek 
surette. On yılda 500.000 ka
kadın. Kadın esırcileri böylece 
zevk cehennemine kurbanları

nı yetiştiriyorlar. 
.. * • 

işte bir Amerika filmi ka-
dar inanılmaz başka bir örnek: 

Delikan ı ve kız kardeş, iki 
genç, Asyada bir müstemleke
de olan aileleri nezdine gidi
yorlardı. İkisi de şen, fütursuz. 
Kiz çok güzel. Kadınlara mu
ayyen bir bakımdan paha biç
meşini bilenler daha vapurda 
ona göz atmış bulunuyorlar. 

iki genç Port-Sait'te vapur
dan iniyorlar. Şehri gezecek
ler. Bir aralık kız, kareşinden 
ayrılıyor: "Ben şu pazara gide
ceğim, diyor, sen dönüşte beni 
alırsın.,. Bu payar vapurda 
bütün dünyayı dolaşmıs esmer 

1 
bir delikanlının verdi&-i bir 
adrestir. 

1 Y erım saat sonra genç geli
' yor, kız kardeşini soruyor. 

1 
Şarklı tüccar ağır ağır başını 
Her tarafı dolaşıyor ve kadın 
ticareti itinde polisin haberci-

Vapur hareket etmek üze
redir. Gencin fazla parası ol· 
madığından kalamıyor. Ailesi
nin yanına gipiyor ve kızkar· 
deşini bulmağa yemin ediyor. 
Ticaret kemisyoncusu oluyor. 

!erinden biri oluyor. Bir gün 
Buenos Ayres'de bir ip ucu 
buluyor. Bir umumlıaneye giri· 
yor. Bir kadın: Kendi kızkar
deşi. 

- Hemen benimle gelecek
sin, diyor. 
Kadın bir minder üzerine 

bacak bacak üstü11e oturmuş, 
afyonlu bir sigara içiyordu. Bu 
emri yüz buruşturarak karşı· 
!adı: 

- Hayır. Neden gideyim. 
Ben yirmi senedenberi bu ça· 
murdayim. Başka bayat taoıdı
ğım yok. Seninle gitsem, sen 
benden utanacaksın. ilk önce 
kendimi müdafaa etmek iste
dim. Müşteriler başımdan ge· 
çene gülüyorlardı. Şimdi ... 
Adam sen de, artık ne isem 
oyum. ihtiyar bir kadın. Nere· 
ye giderim? 

Ve kadın, içeri gıren şen 
müşterilerin yanına seğirtti. 

* ,. . 
Güzel bir köylü kızıydı. Ge

çerken delikanlılar arkasından 
bakarlardı. Komşu kasabanın 
bir şenliğinde Paristen gelmiş 
bir bay ona Pariste bir iş bu
lacağını vadetti. Oh, ne iyi 
olacaktı. 

Bir hafta sonra bir iş idare
hanesinden bir mektup alıyor: 
ilk trenle Parise geliniz. Ada
mımız sizi istasyonda bekliye
cektir.,. 

Ve güzel köylü kızı Parise 
gidiyor. Fakat istasyonda bek
liyen kimse yok. Zavallı kız 
beş parasız koca Pariste ne 
yapacak. Ağlıya ağlıya istas
yondan çıkarken ıyı gıyınmiş 

bir bay yaklaşıyor ve ne ol
duğunu soruyor. Meseleyi an
layınca: 

- Müteessir klmayınız, sızı 

güzel bir otele getireyim. Ora
da geceyi ıeçirirsiniz. 

Kız seviniyor. Eyi kalpli in
san1ar da varmış. Otomobilde 
adam ona cesaret veriyor. 
Böyle ırüzel olduktan sonra 
muhakkak bir iş bulur. Kız 
pek anlamadan tasvip ediyor. 
Otele vanyorlar. Odaya kapa· 

On gün şüren mukavemetten 
açlıktan, işkenceden sonra na· 
mutlu köylıi kızı teslim olma
ğa mecbur kalıyor. 

Beled'ye doktoru, idare na· 
mına, onu muayeneye geliyor. 
Kız da poliste fahişe diye res
men müseccel olduğnnu öğre

niyor. Kaçmağa teşebbüs eder
se dört gün hapisle karşıla

şacak ve sonra diğer vesi kah 
zavallılar gibi yaşamağa mah
küm olacaktır. 

Bu defa da kaçırma vak'ası 
kanuni şekline bürünmllt 
oluyor. 

* . ,. 
Bunca karımlık hikiyeler 

arasıı..a, bır zifaf odasının güllll 
perdeleri arkasında nticeleoen 
bir eyisini de katalım: 

Taze ve temiz bir genç kız 
S.A. kasabasında dost bir aile
ye misafir gidecektir. Trende, 
içinde yaloız kırk yaşlarında 
bir kadın bulunan boş bir va
gon seçiyor. Bu bayan da nan 
eyi karşılıyor. Yerleşmesine 
yardım ediyor. Yolda konuşu· 
yorlar. Ne tesadüf, bayan da 
S.A. ya gidiyor. Hem de genç 
kızın gideceği aileyi çok eyi 
tanıyor. Komşulan kıza tersine 
nasihatlar veriyor Erkeklerden 
ürkmemeli. Onlardan istifade 
etmesini bilmeli. Kızcağız gü
lüyor ve bu seyahat esnasıoda 
yüzsüz bir genç kız gibi gö· 
rüşmeğe katlanarak sözde tas· 
dik ediyor. 

S.A. da bir otomobil bayanı 
bekliyor. Genç kızı da davet 
edıyor. Beraber gidebilirler. 
Zatell gideceği yer komşulan. 
Beş daş dakika yol arkııdatınm 
evini de görmüş olur. ihtiyatsız 
kız kabul ediyor. Bir odaya 
alınıyor. Bayan hemen ırelmek 
üzere bir az çıkıyor Fakat 
beş dakika, on dakika, bir saat 
geçiyor. Kimse yok. Kız dehşet 
içinde, kilitli kapı pencerelere 
vuruyor. 

Nihayet kapı vuruluyor. Bir 
dE-likanlı gözüküyar. "işe yeni 
başlıyan., kızı göz yaşları ara· 
sında bulunduğuna şaşıyor. 
Zira bu delikanlı ev sahibinden 
fahişeliğe yeni başlamış bir 
kız istemişti. Karşısındaki kı· 

zın mukavemeti, çıp-lıkları onu 
şaşırtıyor. Bu komedi de ne 
oluyor. Genç kız anlatıyor: 
Buraya kendi iıtegile ırelme· 
miştir. Onu kaçırmışlardır. 

Delikanlı işi anlıyor Fakat 
kızı burada zorla çıkarmanın 
imkaoı yoktur. Bunun için an• 
laşmıf, işi bitirmiş ıribi ırözi
küyorlar. Kadın mdmnuo olu
yor. ikramiyesini alıyor. Oh. 
ne ali. Kıs pek gDrültll etme
den yumuşamıştır. Yarın poli
se yazdırılır, biter. 

iki genç çıkıyorlar, fakat 
bir daha gelmiyorlar. Alıt 
hafta sonra evlenmişlerdi. 
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Danımarka kralı yedinci Kristiyan 
Azılı bir hovarda idi 

Dan:marka krallığı, kolu 
kanadı kesilerek parçalandığı 
günden beri kapasite ve önem 
bak;mından kaybettiklerini pres 
tij ve sayğı bakımından kazan
mıştı. Öyle ki Danimarka dün

ya ulus!:ırından bir çoğuna hü
kümdarlar, taclı başlar yetişti

ren b r memleket olmuştur. 

Avrupanın belli başlı tahtlarına 

Dan;marka hanedanına bağlı 
prenslerin yer aldıkları görül
müştür. 

Danimarkayı krallar yetişti

rici bir ülke yapan bu özellik 
onun prestijini arttırmağa yar· 
dım etmiştir. 

Böylece Fransa ve Dani-
marka hanedanları arasında 
da en içten ilgiler yerleşmişti. 
Asırlarca süren bu yakınlık, 
iki ulusun tarihinde önemli 
hadiselere basamak olmuştur. 

Hanri dö Bearn, Dördüncü 
l-lanri adını alamadan önce 
Danimarka ve Norveç kralları 
ile iki memleketin de evrak 
hazinesinde saklı bulunan 
uzun boylu muhaberattf bu
lunmuştur. Böylece Kont de 
Rantçav adını taşıyan bir Da
nimarkalı, günün birinde, F ran
sız mareşalı olmuştur. Kont 
Sen Cermen adlı bir Fransız 
da Danimarkanın harbiye ba
kanlığına geçmişti. Karşılıklı 
güvenlikler bu derece sıklaş 
mış bulunuyordu. Paris, daha 
o çaiflarda dünyanın her 
tarafında yığın yığın meraklı

'arı ceken en büyük şehirler
' en b" ri idi. Onun cazibesine, 

1 ir ço!: hükümdarlar, devlet 
damları da kapılıyorlardı. 

Par;se gidenleri tahsillerini ve 
derecelerini yükseltmek isti
yenlerden ziyade meraklarını 
doyurmak, evlenmek istiyen
!erdir. 

Danimarka kralı yedinci K
ristiyan da Büyük Petronun, 
daha doğrusu Deli Petronun 
örneğini güderek Fransada ve 
Avrupanın ileri gitmiş memle
ketlerinde bir inceleme gezisi 
ne çıkmak istemişti. Bu gezinin 
(seyahatın) ergesi (hedefi) gö
receği ilerleme hareketlerini 
dönüşte kendi memleketinde 
tatbik etmek isteği idi. Haki
katte prensin bol bol eylenmi· 
ye ihtiyacı v<lrdı. Birkaç ay 
olsun hürriyetine kavuşmak, 

istediği g:bi serbestçe eylen
mek, bele karısının kıskançlık
larınadan uz:ık ka1mak isti
yordu. 

Bütün israrlara, karısının ba
zan tatlılaşan, bazan da hırçın· 
!aşan _ dı!eklerine aldırmıyarak 

bu geziye kraliça yanında ol
maksızın çıkmağa karar ver
mişti Yanında, kendisi kadar 

sefahat ve eylence düşkünü 
senyörlerden Kont Holck ile 
doktor Struenae ve kendisini 
hiçbir suretle rahatsız edemi
yecek olan elli kişilik bir 
heyet bulunuyordu. Bu he
yet Amsterdam yolu ile Fran
saya hareket etmişken kral 
Hanava gitti. Orada, hemşi
resi prenses Luizin sarayında 
bir hafta kaldı. Yedinci Kris
tiyan şerefine senlikler, ziva
fetler veıildi. Törenler yapıldı. 
Oradan da yeğeni Prens 
D'Oranjın çağırışını kabul 
ederek şatolarını gezdi, avlan
dı. Danimarkanın göze! köylü 
kızları arasında hol bol dolaştı. 
Fakat burada anormalitesinin 
bütün genişliği ile kendini 
göstermesine meydan verilmedi. 

Amsterdam gezisi, bir çok 
rezaletlerin, kirli evrelerin (saf
haların )bütün çıplaklığı ile ken
dini gösterdi~i yer oldu. 

Kristayan, kont de Holck'ın 
klavuzluğu altında olarak şeh
rin en kirli, en berbat sefahet 
yerlerine daldı. Bir lngiliz ge
micisi kılığına bürünmüştü. Çıl
gınlıklar içinde yüzdü. 

Önce kralı Rondeel mabe
dine götürdüler. Buradaki tö
renden hiç te memnun kalma
dı. Sonra Risteeg (ok) soka
ğında, Amsterdamın meşhur 
umumhane~i olan Pyl'e git-
tiler. Burada yabancıları sar
mağa, avlamağa alışmış olan 
bir çok zehirleyici güzeller 
Holck ile yanındaki genç ge
miciyi de sardılar. Fahişelerden 
biri kralın yanına sokulmuş, 
onun kadın gibi ince olan çeh
resine, teninin be , azlığına, ha
rekatındaki acemiliğe baka
rak kenilisini kılık değiştir
miş bir kız olmakla suçla
mıştır. Bu suçlamada o kadar 
ileri gitmiş!er, taşkınlıklarını 
o kadar çok arttırmışlardı ki 
Kristiyanı sıkıştırdıkça sıkıştı
rıyor, Pol'un esrarını ogren
meğe merak etmiş bir luz gibi 
onıı da çırılçıp:ak etmek isti
yorlardı. Kristiyan fqhi.,e'e r;n 
elinden kurtulamıyordu da.Üze
rindeki gemici caketini zorla 
çıkardılar. Bu gem:ci elbisesi 
altında ipek elbiselerini, mavi 
kurdelası üzerinde duran bü
yük nişanı görünce iş meydana 
çıktı. 

Krisyan da krallığını fazla sak
lıyamıyacağını görerek hacak
larına kuvvet vererek kaçmaS?a 
koyuldu. Bu sefer kız!ar arka
sını bırakmıyorlardı. Onların 
elinden sıyrılmak için yere bir 
avuç altın serpti. Fahişeler al
tınları toplamağa duı urken kont 
Holck'la birlikte kaçtı. 

- ~onu var -

Keman de rsl 

Talebe - Kemanı hangi çeneme koyayım ? 

Yeni Amr 

Berlin Türk ticaret odası ihracat 
çılarımızı tenkit ediyor 

•• •• •• 
Son rapora gore uzum ve incirlerimizin vaziyeti 

Önemli iharcat ürünlerimizin 
Almanyadaki p:yasa vaziyetleri 
hakkıoda Berlin Türk ı:caret 
odasından bir rapor gelmiştir. 

Raporda 30 Hazirandan 6 Tem
muza kadar o1an müddet zar
fındaki piyasa vaziyeti şu su· 
retle zikr o"unmaktadır. 

Genel durum: Genel durum da 
bir hafta öncesine karşı bildiril
meğe değer yenilikler ve de
ğişiklikler o 1mamıştır. 

Kuru üzüm: Kuru üz._ .ı pi
yasasında ilgili firmaları öte
denberi düşündüren ve korku
tan bir hadise yazık ki hu hafta 
içinde baş göstermiştir. Ger
çekten çok teessüre değer bir 
hadise. Üzü'Ol f . atbnııın do ": 
rudan doğruya birlik t:ırafın

dan kırılmasıdır. 
Raporlarımızda böyle birşe

yin meydana getireceği karar
sızlıktan ve güvencsizlikten bil
hassa hahsolunmuş ve fiatların 
indirilmesi işinde pekçok ihti
yatlı davranılması tavsiye edil
mişti. Maalesef fiat birliği ve 
Türk ihracatçıları hu tavsiye
mizi önemle karşılamamışlardır. 
İşte bugün daha iyi işler yapmak 
maksadile Hatların indirilmesine 
gidilirken taşralı alıcıların şim
diye kadar olan heves ve is
tekleri bilakis sarsılmıştır.Çün
ki hu evler artık fiatlerin ya
rın tekrar indirileceğini hiç 
olmazsa hayallerine sokacak
lardır. Bu suretle yapacağı işi 

yarın için tehlikede gören alı
cılar hiç olmazsa muayyen bir 
zaman g~çinciye kadar yeniden 

işi yapmaktan çok çekingen 
davranacaklardır 

Önceki raporlarımızda çok 
defa yazmış olduğumuz veçhi 
le alıcıların menfaatları fiyat
ların çıkmaları kahil değilse 
hiç olmzsa sabit kalmasında 
ar:: nabilir. Şöyle ki bir gün her 
hangi bir partiyi alan alakadar 
bunu yarın zararına yani da

ha ucuza değil, tabiidir ki 
karla satmak gayesini gütmek
tedir. Buna göre f;atlerin ara
sıra indirilmesi alıcıya çok defa 

teşvikten daha ziyade korku

tabilec• k bir hadisedir. 
Fiatlerin indirilmesi üzerine 

piya~a<la hasıl olan durum daha 
yakından ara~tırarak neticeyi 
gelecek raporumuzda bildire
ceğiz. Bugünlük fiatları bildir
mekle iktifa ediyoruz: 

Rapor haftası içinda İzmir
den sif Hanhurg yapılan tek
lifleri aşağıda bildiriyoruz: 

Fiatlar: Yüz kilo başına 
sıf Hamhurg lzmir mahsulü 
935 yılında 

934 yılında 
12.50 14.50 7 numara ekstris-

ma Karaburun 
13,50 15 8 küp Karaburun 
15 15,50 9 Avusles " 
17,50 17,50 10 nes plüe oltre 
22,50 11 Ekselsyor küp 

Almanyaya Mayıs 935 de 
960,000 mark değerinde 26388 
kental kuru üzüm ithal edilmiş 
ve bunun 21,388 kentali Tür
kiyeden gelmiştir. Mayıs 1934 
deki ithalat ise 933,000 mark 

değerinde 29,315 kental olmuş 
ve Türkiyenin hu ithalattaki 
payı 18,800 kental olmuştur. 

Kaliforniyadan ithalat Mayıs 
1934 de 3782 kentaldan Mayıs 

935 de 426 kentala düşmüştür. 
incir 

incir piyasası sağlamlığını 

muhafaza etmiştir. Fiatlarda 

geçen haftaya karşı hiçbir de· 
ğişiklik olmamıştır. lzmir ihra

catçıları Bu hafta dahi teklif
lerini ekstrisma cenevin lzmir 
naturel incirleri için yüz kilo 

başına sif Hamhurg 9 Türk 
lirası üzerinden yapmışlardır. 
Bu fiatlara bir hayli de iş ol
muştur. 

Fiat meselesinde çok ihtiyatlı 
davranmak şartile incir piyasası 
için hiç bir tehlike yoktur. Bil
hassa eski üründen stok kal
maması yeni rekoltenin vaziye
tini bir kat daha kuvvetlendir
mektedir. Daha önce bildirmiş 

olduğumuz gibi hemen yalnız 
Türkiycde yetişefı incir fiatleri
nin tekmil kuru meyvelerin 
fiatlerinden daha düşkün. 
olduğu gözönüne getirilirse bu
günkü piyasanın hundan daha 
çok ilişimi beklenebilir. 

Almanyaya Mayıs 935 te 
89000 mark değerinde 4748 
kental incir gelmiş ve hunun 
3755 kentali Türkiyeden ithal 
olunmuştur. 

Mayıs 934 teki ithalat 80000 
mark değerinde 3757 kental 
tutmuş ve hunun 2,005 kenta
li Türkiyeden getirilmişti. 

~~~~----..... -----------~~~-
Türk gücü yine zafere ulaştı 

Güreşçilerimiz galip geldiler bugün de müsabakalara 
Devam edilecek - Mühim bisiklet yarışı 

İki güıeş karşı!aşması yap
mak üzere şehrimize gelen 
Macar ve seçme güreş takımız 
ilk karşılaşmasını dün :ı!,:am 
saat 17,30 da yaptı. Giireşleri 
seyredenler aras:ı:da Vali Ge
neral Kazım Dirik, C. H. P. 
1>aşkanı bay Avni Doğl'.!a ite 
Şarbay Behçet Uz da bu!un
makta idi. Müsabakalara ı!Ü· 

reşçilerin takdimi ile başlandı . 
ilk karşıla~ma 56 kiloda Ömer 
ile Macar Dobo İmer arasında 
yapıld . Ve net:c~de Ömer sayı 
hesabi1e galib ::;c '.cl:. il 

61 !ıiloda y :1 ar ve r..,- ... · 
arasında yapı!.:ın ikinci r. ::ı·~ c 1 

yine Ya~o.r sayı lıe.sabi!c ga:ib ı 
ge1di. 

66 kiloda yapı'an rröre$ çok 
zevkli olmuş ve yirmi dakikada 
çok heyecan içinde cereyan 
ederek neticede u'usal takım 
kaptanı Saim rakibi Macar 
Barenbelaya hükmen galip ıel
mistir. 

72 kilo göreş müsabakası 
lzmirden lsmail ile Ördök ara
sında olmuş ve sonunda Ördök 
kendisinden teknik itibarile 
aşağı o!an lsmaili 59 saniyede 
tuşla ma "ılup etmiştir. 

79 kilodaki güreşte de 19 
dakika 45 saniyede Mt:rsinli 
Ahmet tüşla Macar Török'e ga
lip gelmiştir. 

Sıra artık ağır sıklet müsa· 
bakalara gelmişti. Yarı ağır 

sıklette Macar Dubo ile Mus
tafa, ağır sık'ette de Çoban 
Mehmet ile Macar 13odo '.';Üre
şecek!erdi. 

Yarı ı1ğır sıklet güreş mü~a

bakası baş!adı ve neticede 
Mustafa güzel bir oyunla 45 
saniyede Duboyu tuşla mağlüp 
etti ve çok alkışlandı. 

Bundan sonraki ağır sıklet 
güreşi de Çoban Mehmed - Bo
donun sırtını 1 dakika 45 sani
yede yeregetirmek suretile tuş-

(; li re~\·i/ı>ı· i ııı iz 

la kazandı. 
Resmi güreşler neticelenmiş

ti. Bundan sonra Macar Ördök 
ile Ahmet arıısında bir teknik 

gösteriş müsabakası yapıldı. 

Yirmi dakika devam eden 
bu gösteriş müsabakası çok 
zel'ldi olmul ve seyirciler ta· 
rafından hararetle alkışlan
mıştır. 

Bugün ikinci ve son müsa
baka yine s at 17 30 da yapıla
caktır. Dünkü güreşçilerde sa
yı hesabile galip gelen güreş
çilerimizin bugün herhalde 
tuşla galip gelecekleri ümit 
edi 'mektedir. Güreşlerin ha
kemliği bay Sadullah tarafın

dan yapılmış kronometre de 
ılenizcilik federasyonu genel 
r,~kreter· Riza Sueri tarafıodan 
h•tu:muştur. 

Bb:lklet müsabakaları 
B:siklet federasyonu tarafın

dan mıntal<alarda tertip edilen 
bisiklet teşvik yarışı bugün de 
şerimizde yapılacaktır. Bu ya
rış!ara iştirak etmek üzere An
kara mıntakasından beş ve 
Fe biye mıntakasından da üı: 

bisikletçi dün Berga111a, Mene
men yolu ile şehrimize gelmiş
lerdir. Mıntaka bisiklet heyeti 
tarafından karşılanan bisiklet
çiler Hacı Ali paşa oteline mi
safir edilmişlerdir. 

Bugünkü yarışlar Torbalı 

yolunda ve seksen kilometre 
üzerinden olacak ve şehrimizin 
en ileri bisikletçileri de iştirak 
edecektir. Bu müsabakalara 
girecek olan Ankara bisiklet

çileri lzmire gelinceye kadar 
iki gün istirahat etmek üzere 
18 günde 2605 kilometre me
safe katetmişler ve müsabaka
larına iştirak ettikleri beş mın
takada Niyazi, Eyüp, Galip, 
Talat ve Orhandan müteşekkil 
takım daima birinci gelmiştir. 

Sabahleyin saat 8 de baş

Jıyacak ol:ın bisiklet koşusunu 
idare etmek üzere bisiklet fe
derasyonu umumi katibi bay 
c~·Jid'de bugün şehrimize gel
miştir. Bu koşuda dereci! alan 
bisikletçilerin madalyaları ak
şam üzeri Stadyumda yapıla
lacak güreş mbsabakalarından 
evvel sahiı>lerine verilecektir. 

lngiliz 
Gazeteleri ne diyor? 
- Baştaıaıı Hııınci sa/111ede -
kılacaktır. Sir Samuel Ho
er'in geçen günkü nut • 
ku lngilterenin vaziyetini 
açıkça göstermiştir. lngiltere 
bütün kuvvetile bir anlaşma 
arayacak ve buna Fransa da 
yardımcı olacaktır. İtalya ulus
lar arası misakını henüz boz

mamıştır. Onun için İtalyayı 
şimdiden mahkı'.im etmek doğ
ru değildir. Bununla beraber 
Sir Samoel Hor'un nutku M. 

Mussolini'yi barış sever bir 
davranışa sürüklemelidir. Daha 

açıkçası şimdiki uluslararası 

kurumunun hiçbir işe yaramı

yacağı kanaatını doğuran po
litikadan vazgeçmelidir. 

İngiliz mümessili uluslararası 

toplantısında şunu teklif ede

cektir: ltalya Habeş meselesin
de bütün devletler beraber 
hareket etmelidirler. Bu birfüc 
kurulamazsa uluslararası kuru
munun hiçbir şeye yarayama
dığı alana vurulacak ve hu 
kurum yıkılacaktır. lngiltere 
kendi hesahıoa şahsi ve müs
takil bir faaliyetin taraftarı 
değildir. 

Londra, 13 (Ö.R) - Deyli 
Telgraf gazetesi Sir Samuil 
Horun nutkunun Paris ve Ber

linde uyandırdığı tesirleri tah
lil ederek hu iki memleketteki 
akislerin tamamen ayrı oldu

ğunu yazarak diyor ki: 
Berlinde lngilerenin tekrar 

Fransanın kucağına döndüğü 
kanaatı besleniyor. Esasen Pa
ris ve Berlini aynı zamanda 
memnun etmenin imkanı da 
yoktur. 

Vaşington 13( A.A) - Ha
beş meselesi hakkında Fransa 
ve İngiltere elçileriyle görüş
tükten sonra B. Hul gazeteci
lere Kelloğ andlaşmasından ön
ce olduğu gibi bugün de 63 
devleti bağlamakta olduğun;,ı 

söylemiştir. B. Hul demiştir ki: 
Amerika dünya barışının dur

lufruna ( istikrarına ) hizme . 
ergesiyle bu anla,ma hllkiim-
1eri mucibince alınmış olan ar· 
siulusal yükenlerin kudıiyetinc 
inannıakadır. t 

Marsilya 13 (A.A) - Ame
rikanın yeni Adis Abaha işgü· 
deri B.Jorj Hanson Adis Aba· 
baya gitmek üzere Marsilyada 
vı; :mra binerken "'gazetecilere 
şu diyevde bulunmuştur. 

Amerika hirleşil.: . devletleri 
H.:beş - İtalyan divasıı;da bek
leyici bir durum tutacaklardır. 
Bununla beraber Amerika Ha
beıistanın ekonomik gelişmesile 
ilgili olduğundan bir takım ba
rajlar yapmayı kendi üzerine 
alması mümkündür. Benim baş• 
lıca ödevim Habeşiştandaki 
Amerika tebaasının güvenliiini 
korumak olacaktır. 

Zingal 
Her isteyene kutuluk 

Kereste verecek 
Zingal şirketi her istekliye 

kutuluk kereste vermeyi kabul 
ettiSi"i gibi piyasayada hazır 

kutu sevketmeyi kararlaşt -
mıştır. işittiğimize göre Zing '\ 
şirketi kutuluk kerestenin 
metre mikabını 24 lira 45 ku
ruştan fazlaya satmıyacaktır. 

Şirketin bu hareketi ihracat 
ürünlerimiz için çok faydalı 

olacaktır. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu yarış çok ehemmiyetlidir, 
ve hemen hemen Türkiyenin 
en seri koşucuları bu yarışta 

yer almış bulunmaktadırlar. 
Kaptan 

§ Dün gece şehir gazino
sunda Türk ve Macar güreş

çilerile çisikletçilere bir ziya 
fet verilmistir. 
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FERYAT 
ıri ve sık ağaçları içine gö

mü'mü3 villa geniş balkonu, . ' 
5n:in~c';i çiçeklikleri ve koca 
havzuyla sığınacak b·r saadet 
yuvasını andırıyordu. 

Burada altı aydanberi Bay 
Güner ailesiyle oturuyordu. 
Bay güner elli yaşllarında o.ı
sına rağmen sağlam vücut.u 
bir kimseydi. Yüzü her an traşlı 
bulunurdu. 

Yüzü pek seyrek gülerdi. 
Karısı esmer ve küçük yapılı 
35 yaşılarında bir kadındı. Da
ima parlıyan gözlerinde bi genç 
kız tipini taşırdı. Birbidne çok 
düşkündüler ... 

* .. :,: 

Bay Güner yalnız kaldığı 
anlarda daima kederli görü· 
nürdü. Sanki ağır, ezici bir 
yük altındaydı. 

Yine böyle evin alt katın
daki salonda koltuğa göıniil· 
müş dalgın dalgın düşünüyordu. 
Karısı sordu: 

- Güner neyi düşünüyorsun? 
- Düşünmiyorum sevgilim .• 

Dinliyorum ... 
- Hep ayni sözler... Geç

miş düşüncelerden kurtulamı· 
Yacak mısın? .. 
Kadın biraz durduktan sonra 

dedi ki: 
- Güner! Beni sevmiyor 

musun? 
- Sana tapıyorum... Fa~at 

her şeyden kuvvetli olan ın· 
safsız bir düşünce yakamı bı· 
rak11.1yor. 

1 - Cesaret! Ben buradayım. 
Sen n arkadaşınım.. Her şeyı 
unutacaksın. 

- Evet unutmak istiyorum .• 
Bu çok can sıkıcı şey artık 
fazla sürmemeli. 

Benim bu düşüncelerime 
iştirak etmeni ve kendi kaba
hatlarıın yüzünden senin de 
eziyet çekmeni istemem. Her 
şeyi göze alarak bu bel~dan 
yakamı sıyırmağa çalışacagııı;ı· 
Dün doktor Erdoğana bır 
mektup yolladım. Belki beni 
o iyi edebilecek. Onu yarın 

bekliyorum. 

Ertesi günün akşamının do
kuzu idi. Karanlık henüz ko· 

yulaşmağa başlamıştı. Güneş 
sabahtanberi daha henüz gö

zükmiyen doktor Erdoğa
nı bekliyordu. 

Güner içeride böyle bekler· 

ken bahçenin alçak duvarından 
içeri iki kişi usulca atladı. Daha 

gençti bu iki kişi.. Üstleri eski 

elbiselerle örtülü idi. 
Yavaşça homıırdanıyorlardı. 
Biri: 1 _ Bu gece şansımız ay yok. 

dedi. 
Öteki cevap verdi: 
- Ehemmiyeli yok! Yap~
• . · hemen faalı· 

cagımız ışı ayırıp 

yete geçmeliyiz. . .... k 
Ben doğruca soldakı kuçu 

l .d • · Oradaki sa ona gı ecegım . · . 
yazı masasıııın gözünde belkı 
bazı işimize yarıyacak şeyler 
bulurum. . 

Sen de benden önce sağdakı 
odaya gir. Müce".'.her orada. 
Aynalı dolapta .. Once gelen 
enaeli aman vermeden yok 
et 

0

! Anladın mı ? Hiç insaf 

etme! , 
- Anladıın. Zı.ten evde ikı 

üç kişi var. Baksana .. Kapı da 

aralık duruyor .. 
- iyi ya. Birazdan buradan 

girersin, elektrik lambası ya

nınd ı mı? 

F. Y. E. -
Tedbirli olalım! Haydi •. 

• ,. " 
Aralı'' kapı iyice açılıp içeri 

0 
belirsiz adamlardan biri g r

diği zaman B.Güner oturmuş 
derin der;n düşünüyordu. 

Bu gelen adamı gören Bay 

Güner! 
_ Siz misiniz doktor? G e-

leceö-inizi hiç uınmuyorduro. 
H7rsız hiç kendini bozmadan: 
_ Hep sözümde dururum, 

diye cevap verdi: 
_ Peki buraya kadar nasıl 

gelebildiniz? 
- Zili niçin çalıyorum. 

Elimle kapının sürgüsiinü çe

kerek içeri girdim .. 
Geleceğinizi hiç ummuyor-

dum doktor.. . . 
- Verilen söz daıma yerme 

getirilir... . 
Bu sözler üzerine hırsız ya-

vaşça bir iskemle üstüne otur-

du. 
B. Güner : . 
- Doktor, size herşeyı ol-

duğu gibi anlatacağım .. Yalva· 
rırım, sözlerime ehemınıyet ve-

rin .. 
Hırsız tatlı bir sesle : . 
- Sizi dinliyorum dedı. 
_ Doktor, karşınızda temiz 

bir ruh taşıyan biri var. Ser· 
bestim ; zenginim, taparcasına 

sevdiğim bir karım var. Her
kes beni bahtiyar sanıyor. 

Fakat buna rağmen ben bir 

caniyim ... 
- Devam ediniz ... 
- Acaba " Günerin işleri ,, 

diye bundan on yıl önce ga
zetelerde çıkan yazıları hatır· 
lıyor musunuz? 

- Pek hatırlıyamıyorum. 
- Peki anlatayım: Yeni ev-

lenmiştim. Karım genç ve gü
zeldi .. Beraberce geçirdiğimiz 
bir kaç aydan sonra bana hi
yanet etmeğe başladı. 

Doktor ... Ben sinirli bir kim
seyim. Fazla dayanamadım. Ve 
bu haini ellerimle boğdum ... 

Hırsız şaşıp kalmıştı .. 
Bay Güner biraz sustuktan 

sonra: 
_ Mahkeınelerde süründüm. 

Çok eziyet çektim. İftira~arla, 
hücumlarla kar~ılaştım. Bır an 
geldi ki herkes bu geçen şey
leri unuttu .• Yeniden evlendim. 
Bu sefer melek gibi bir ka
dınla buluştum. Şimdi çok 
bahtiyarım. Buna rağmen içim

de derin bir yara var. O za
mandanberi yani onun ferya

dından sonra bu yara hala 

geçmedi:. 
- Hangi feryat? 
- Ellerimi karımın boğazına 

doladığım za:nan, o müthiş ve 
acı acı bağırmıştı. 

Ondan sonra yere cansız 

düştü. Fakat o " feryat ,, ta 

içime z ~birli bır ok ı;ibi sa~
landı... ve içindedir. O derın 
yarayı açtı ... 

Hırsız 
- Ne korkunç! Size çok 

acıyorum. 

Sonra bay Güner birdenbire: 
_ Bakınız, dedi: Şimdi biz 

bu evde yalnız bulunuyoruz. 
Karım üst !,atta yatıyor. Her• 
şey sakin ... (sonra ses;ni da~a 
kısarak) yanımda olmanıza rag
men y.ne korkuyorum. O acı 
" feryat ,, yine kulaklarımda 
çınlıyor ... Siz birşey işitmiyor
ınusum•z doktor? 

Hırsız herşeyi dikkatle din-
ler gibi görünüyordu S~nra 
ayağa kalktı. Kapıya kadar ıler
ledi. Başını karanlıklara daldırd..!, 
sonra gülerek dönerken : 

· · du madım, 

Şilepciliğimiz 
Yakında ulusal bir 

sosyete kurulacak 
Şilep almak üzere lgilte· 

reye giden, Bay Lütfi Yel
kencioğlu lngiltere' de işine 

uyğun gördilğü bir şilebi 

satın almıştır. 4 bin tonluk 

olan bu şilep pe!c az kullanıl· 

mıştır. Verilen malümata göre 
B. Lütfi [ngiltereden birkaç 
şilep daha a!aca!ı.tır. Yani si· 
lep'.er g~l::liktcn sonra, önU
mjz:leki yı!, Avrupaya şilep 

r ' • b ' k seıer.erı aş.ıyaca ·tır. 

Bu suretie ulusal bir firma 

tarafın da"l yapılma~ı <l .i }Jn ;j' en 

Şilep~i!ik so1yetesi kuru'.uyor 
demektir. 

Bilindiği üzere, Türkiyeııin 

bütün ürün'.er:ni Avruplya g3-

türen yaban~ı vapur'.arıdn·. 

Bun'ar da son yılla:d ı kendi 
, d t .. t • ara.arın a roJ ya:nr c ta1ıma 

ücretlerini çok yüksc:tmiş!er
<li r. 

Ulusal bir sosyete tarfından 

harice gönderilecek maı:arımı

zın taşıma ücret' eri tab'i hu su
retle ucuz!ıyacal< ve clüny piya·· 

sa'.arında dı:ha ucuza satı:arak 

çok müşteri bulacaktır, Bay 

Lütfi Y elkencioğlu, a'acağı bir 

kaç değer şileplerin satın alma 

işlerini bir aya kadar bit recek 
ve şehrimize dönecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bay Güner: 
- Ne müthiş şey 1 Beni on

dan hiç bir şey ayıramadı. 
Biraz sustu. Rengi sarar

mıştı : 
- " Feryat,,! Ah! Yine aynı 

feryat!.. Sanki evinde birini 
boğuyorlar. 

Bu kerre yine bir şey du
madınız mı? 

Hırsız : 
- Hiç birşey duymadım. 

Buhran geçiriyorsunuı galiba 
bay güner; dedi sonra yanına 
yanaşarak sırtını okşadı. 

Bu anda kapı yine açıldı. 
içeri ikinci hırsız girmişti. El
lerinde e!divenler vardı. 

Bay Günere: 
- Bu bay benim meslekda

şımdır. Bütün işlerimizi bera
ber görürüz. Bugün bir ame· 
liyat yapmıştık. Hasta fenalaş
mış, gidip görmemiz liiz:m .• 
Nasıl işiniz bitti mi doktor? 

- Herşey bitti ... 
. - Peki gidelim artık. Bay 
güner s:z hiç merak etmeyin, 
derdinizi iyice dinledim ve an
ladım. Bu zamanla geçecek bir 
şey. Buna rağman iyi b:r ilaç 
ta biliyorum. Müsterih olunuz. 
Reçeteyi gider gitmez gönde
ririm. Sizi kurtaracağım.Ölüm
den başka her şeyin önüne 
geçmek kabil... 

- Teşekkür ederim do!ctor. 
Reçeteyi sabırsızlıkla bekliyo
rum. 

- Hiç üzülmeyin, gine bu
luşalım Bay Güner ... 

Sahte doktor bay Gürıerin 
eline sıkıştırdığı bir zarf için
deki parayı da alarak ilerledi. 

Bay Güner onları yirmi metre 
ötede duran otomobile kadar 
geçirdi, sonra: 

- Güle güle diye onları 
uğurladıktan sonra biraz sakin 
olarak evine dor,dii. Alt kat
taki lambayı söndü•dü. Yukarı 
çıktı. Hizmetçiye keı..ııisini sa
bah erkenden kaldıtmasını ten
bih edecekti. Yavaşça oclasına 
yanaştı: 

- Aysel .. Aysel, Amma 
da uykuya dalmıştı. Hiç cev.:ıp 
yoktu! .. 

Merak ederek lambayı yaktı .. 
Ne görsün: 
Aysel yerde cansız yatıyordu, 

boğulmuştu. 

Aynalı dolap kırılmış. Çek
meceler altüst olmuş .. 

Sonra dışarıdan uzaklaşan 

, El' 
Borsa Haberleri 

t> DUn Borszda 
Vapllan Satışlar 
~ 

UzUm 
Çu. Alıcı Fiat 
11 E Feher 12 50 12 50 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 
806 Buğday 5 25 6 37 
85 K Palamut 300 300 
12 balye pamuk 50 50 
111--ı:ııı•ı:ı:mm-ımı::aı:::1qı' 

Para Piyasası 
13-7-1935 

Alış 

Mark 50 30 
stcr:in 618,5 

Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 35 
Belga 21 10 

Satış 
5() 80 

623,5 
8 30 

79 75 
21 60 
10 35 
41 30 
85 55 
5 30 

24 

ita 'yan lireti Hl 27 
.sv :çre F ran. 40 95 
F .or:n 85 3() 
Kr. Çe'·os'o. 5 24 
Amir. Ş iini 23 5() 
-·~~~=ım:ı::ı:ı-•• 

Ulkü 
Halkevleri dergisi Ülkünün 

29 uncu sayısı zengm münde· 

recatile intişar eimiştir. Kari

lerimize tavsiye ederiz. 

il- .... ,, Doktor 

A. Hiza Uneln 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lJnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 111 

~~===•'' 
Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Ro11tken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneler! 
Ve Elektrik T edeavileri 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (281) .. . 
ft 

Bugüne kadar piyuaya çı-

karılan traş bıçaklarının 
en eyisi 

KIRMIZI AY 
bıçağı olduğu herkesin tec
rübeı:ile anlaşılmıştır. Rahat 
ve ferahlıkla traş olmak is
tiyenler 

lzmir Kuzu oğlu A 
çaqısı 29 numarada n-
talyalı Sait hır~avat magaza-
sına müracaat etsinler. 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
alınız 

• ldraı -.oflu.it hav• doUbt 

• Oilrr.hlallı .ıa ıt.nıauıı 

• 8Dt0n .ııtı •n aıcalı at•ml .. etk,.. 
mah.s• olarak yarıbnııtcbı 

• A•garl ~eldTik lhrfiyilh 
• fiyah tlU llndaft itibar•• 

• T adlyal il av vad• 

Nı.ırMSdın we Şlu. Ankara 

Sal•ıt' ,.,ıert A Y11tter İlmtr 
~•tıiblrı•n S!sı Merkuı B<!yoglu S.lıtı S9:1f 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

Satış yeri: ARTÜR VETTER [ SAHıBİNİN SESİ J Samaniskelesi 

lstanhul 
Arttırma 

Sıhhi 'üesseseler 
ve Ek~iltme Komis

yonundan: 
Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi için " 60,0IJO ,, metn 

yerli amerikan bezi olbaptaki nümune ve şartnamesi veçhle vt 
kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 

1 - Eksiltme işi : Cağaloğlunda sağlık Direktörlüğü binasın· 
daki koınisyonıla yapılacaktır. 

2 - Eksiltme ırünü : 24 T emmıız 935 Çarşaınba günü saa 
14,30 dır. , 

3 - Tahmini fiatı: Beher metresi 32 kuruştur. 
4 - Muvakkat garanti : 1440 liradır. 
5 - Şartnamesi bedelsiz olarak hastaneden alınabilir. Nüınu· 

ne görülebilir. 
6 - İsteklilerin cari seneye ait ticaret odası vesikasile b1ı 

işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplarilr 
belli saatten önce komisyona müracaatları. 

3 7 11 15 1941 (902) . •....•....•••...•.......•......•........••.•..•..................................... ( 

lzmir Defterd;.ırlığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına gört 

haczedilen gaziler mahallesinin Kemer caddesinde kain 82 sayılı 

dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün ınüddetle satılığa 
çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat ka-

lemine gelmeleri. 14 -18-23-26 2123 (989) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir defterdarlığından: 
Mal sandıklarınca gerek emvali umumiye tahsilatı ıneyanında 

kabul edilmekte ve gerek doğrudan doğruya satın alınmakta 
olan gümüş ve mecidiye aksamının 11 temmuz 935 tarihinden 

itibaren elli dört kuruş hesabile ve on gram safi gümüşün virmi 

yedi kuruştan satın alınmasi Maliye bakanlığınca kararlarştırıl· 
dığı ilan olunur. 2111 (992) 

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

lzmir Defterdarlı~ın an: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına gört 

haczedilen Hacı Mahmut mahallesinde Numan sokağında kair 

eski 16 yeni 26 sayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir gür 

müddetle satılığa çıkarıldığından pey ~ürmek isteyenlerin def· 

terdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 14 -18-23-26 2122 (990; 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzınir ahkaını şahsiye sulh 
hukuk mahkemesinden : 

Karşıyakada Rayğan soka· 

ğında Ölü Mehmed:n 2 aayılı 
evinin a'tındaki 6 sayı~ı kapalı 

dükk1'nda her çeşit boya ile 

bezir yağları ve zift ve alçı ve 

kilit ve menteşe v~ vida gibı 

birçok alat ve eşya 18-7-935 
Perşembe günü saat dokuzda 

bu dükkanda açık arttırma 

suretile satılacaktır. 2110 (991 

ASI 
l sal fahri anın mahsulüdür 

Eşler~nin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyeniı1 her tarafında 
.A..:N'"~..A.:H..A. Birası i~·ilir 

Çünkü• içilecek biricik ulusal bira budur 
• • Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksınız 
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HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cepaesi shbiye reisi 

1 Ç H A S T A L 1 K L AR 
1'\l.[-cJT .A.~.A.S'SISI 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20 ) ııumaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 

~

~j 
• 1 '~ / 

'-~ 
~~--

901 

TE~ 

PUDRASI 

Katiyen zarar vermeden teri keser. Kokuyu tamamen izale 
eder. Elbise ve çoraplarınızı uzun müddet yeni olarak saklar. 

lstanbul 223 numaralı posta kutusuna Y. A rumuzile ve 6 
kuruşluk posta pulu ile bu klişeyi kesip muvazzah adresini 
yazıp gönderenlere Bedava bir kutu BOROSALINA nümune 
loarak gönderilir. 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
T.EMİZ 

YAPILIR 
Refik Lütfi Or Resimevi 

Anadolu lj 
E 
F: 

.& Boya fabrikası 
İnşaatta kullanılacak Her 

türlü Boya Avrupa ayarmda 
imal olunur 

~ -! Elbise yaptırmağakarar verdiğiniz zaman 

~ :SII l ~E::FlFl.E r 

1j ·.-Knla mensn~at ..... t Adres : Şirket bulvarı Yeni 
bedesteni 
arkasında No.20 

_/L//T~..z.-;2kiııi(~90ıııı.ı5nı) ....,;:s
1 
~ Fabrikasının çıkardığı en son .. .. .. ~ 

Göz He~inti 4 Model kumaşları gorunuz t 
MiTATOREL ,i Desenler, Renkler, fiyatlar ve ~ 
ı:a~: .. :.,;;."'xt;., N·::.~ !~ bütün bu güzelliklere i!S.veten t 
baası yanında. ı ~ • • j 

~:ı:=' l~3122,1 ıi ucuzluk ve sağ:amhkları sızı ğı. 
·.-

1===--... ~ mut ak tatmin edecek ve > 
DOKTOR ~ • i Şu sıcak günlerde dükkan dükkan kumaş t Ziya Gö~sin 1 aramak zahmetinden kurtaracaktır 

' MERKEZ hastanesi i KUM AŞLAR en saf yünden yapılmı~ 
KULAK, BOGAZ E k . .. .. k ,. 

BURUN ŞEFİ ~ olduğundan ço ıyi 1ıtu tutar at ıyen 
ikinci beyler sokağı ,i "T'~ :r I $ "'it.. M" .A.. ~ 

Beyler hamamı karşısında J ~ ..I:""(, ..LY..L ...:;., 
No. 41 ~ 

TELEFON 3686 •-& Toptan ve perakende satış yer;: Birinci Kor 
9-26 (924) = 

,rz;:;::::;-;::;:;:;:~=, i don<Ja Çolak zade halı limited şirketi 
GOZTEPEDE ~ TELEFON : 2360. 
KİRALIK EV l°'i -= 
Göztepe tramvay cadde- , e;:V . , t" 

sinde deniz ken~rında 846 · ı arn ~llJlllliWlılll!lllnilWI UllilflllJWH'llltıllll~lıiWllUllWll~UiijjHl1 Jım~ııijll:~ıııııilllllil:ıllln llH!JmiJllii''liliJ/111~W1 llllijllilJIJJililllllllli!lil llllJnll~ıı;llllijHllllJ~IUllillHl!rııiHlllJllUWllı!llllllllJıı~ıuııJmW~lılltllJ/lllJj~ll lllij/ll/~~ılli~ 
Numaralı elektrık, su; hava 1 "Mir ~ ..,.- "' 'ljl ·~ 'U ııı· 1 ~ ~· lf "'fi 1U1 Y' ljl ~ ~ ~ W » ,,.-

gazı tesisatı ve mükemmel Paris fakültesinden diplomalı 1 Müfettiş nam2etlig" i ve şef nam-
sıcak banyosu olan ev oı, tablplerl 

kiralıktır. Gezmek, görmek zetlig"'' İçin müsabaka İmtihanı 
ve pazarlık için Göztepede Muzaffer Eroğul • . • 
900 numarah eve müracaat. Kemal Çetindağ Turkıye Zıraat Bankasından; 

7-13 (903) 
(/'//L/././~//,r///J'///7L/Lh!'/~ 

:-~~~---..! 
Doktor 

Kemal ~atir 

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan baş!ıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

1 - Bankamıza müsabaka ile (5) müfettiş namzedi ve (5) 
şef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 tarihlerinde 
Ankara, lstanbul Ziraat Banlıalarında yapılacaktır. Tahriri imti
hanlarda kazananlar geliş ve dönüş yol paraları verilmek aure
tile Ankaraya getirilerek şifahi bir imtihana tabi tutulurlar. Bu 
imtihanda da kazananlardan beşi 140 lira aylıkla müfettiş nam
zetliğine ve diier beşi de (130) lira aylıkla ~f namzetliğine 
tayin olunurlar. SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Hükumet civarı No.12 Dahiliye Mütehassısı 

BI· Muayenehanesini 2 nci Bey-

Müzayede 
fevkklade 

ile 
satış 
dolayısile 

3 - Müfettiş namzetleri iki sene stajdan ~onra müfettişlik 
ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla mü
fettişliie geçirileceklerdir. 

Jsta n bul sıhhi müesseseler artır- ler sokağında 65 numaraya Acele yolculuk 

k • i k • d nakletmiştir. Tel. 3956 önümüzdeki Pazar günü öğle-
ma Ve e Si fme OIDISYODUll an: EviKa.antina tramt"" 1 cad- den evvel saat 10 da ikinci 

Miktarı ilııd11e.,s•i 11N.o11.D5c9ı:;l6;aıT11e;;:;l.:.2._5_4..:S=::ı::ıı:"j' kordonda Italyım konsolatası ve 
Cinsi Azı Çoğu Tahmini fiatı Alsancak Maliye şubesi karşı-
Dağlıç eti 20000 35000 50 111 d 178 d b k 
KaranıaTJ 4000 5000 45 1 sın a sayılı ev e ir ço 
Kuzu 9000 10000 50 6 il H t' 1 

lüks mobilyalal' bilmüzayede 
Sığır 2000 3000 35 Ol e 1m1 1 satılacaktır. Satılacak mobilya-
Bakırköyde akliye ve asabiye hastanesinin 935 mali yılı et far meyanında gayet lüks ma-

ihtiyacı için kapalı zarf suretile yapılan eksiltemede teklif edi- vondan mamül aynalı tuvalet, 
len fiatlar fazla gö üldüğünden yeniden kapalı zarf suretile ek-

B •• h B meşe ağacından kabartma oy-siltmeye konulmuştur. Eksiltme günü 26 Temmuz 935 Cuma günü Ur an engu 
saat 14,30 da Cağaloğlunda Sağlık müdürlüğü binasındaki ko- malı büfe, kare yemek masası, 
misyonda yapılacaktır. Memleket hastanesi göz ve 6 iskemle, 9 parça atlas oda 

Muhammen fiatler hi1alarında gösterilmiştir. mütahassısı takımı, jardinyera, 2 kişilik 
Muavakkat garanti 1938 lira 75 kuruştur. Muayenehanesi ikinci bronz kesme karyola maa som-
Şartname 130 kuruş ber\el mukabilinde hastaneden alınabilir. 80 ya, kadın tuvaleti, kadifeli şez-Beyler sokak numara 

Eksiltmiye gireceklerin 935 yılı Ticaret odası vesikasile 2490 long, tek ve çift kapılı aynalı 
sayılı kanunda yazılı belgeleri, muvakkat teminat makbuzu veya Telefon: 3828 dolaplar, yeni bir halde üç pe-
banka mektupları ile birlikte teklif mektuplarını eksiltme saa- 19-26 • dallı Hartman markalı Alman 
tından bir saat evveline kadar komisyonav ermeleri. piyanosu ve taburesi, Amerikan 

11-15-19-23 2036 (953) J' kanepe ve iki koltuk, şemsiye-

Emlaki Milliye ıüdüriyetind~n: 
Lira 

Darağaç tramvay C. 41 N. arsadan müfrez 
318,25 metre murabbaı arsa 412,80 
Darağaç tramvay C. 41 N. arsadan müfrez 

281,25 metre murabbaı arsa 281,60 
Darağaç tramvay C. 41 N. arsadan müfrez 

145,56 metre murabbaı arsa 145,60 
Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 

üzere 22-7-935 pazartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere 
müzayedeye konulmuştur. Taliplerin o saatta Milli Emlak Mü-
ıdürlüğüne mü!acaatları. ~070 (988) 

~ 

Doktor 

~sınan Yunus 
Deri ve tenasül has

talıkları m11tahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 1 
hastalarını kabul eder. 

lik, kütüphane, 6 adet hezaran 
sandalye, etejer, duvar saatı, 

bir masa iki sehpa, lavuman 
· tuvalet, şifonyeralı aynalı dolap, 

ork, komodinolar, yağlı boya 
levhalar, halı kilim ve secca
deler, ve saire bir çok mo!:ıil

yeler bilmüzayede satılacaktır. 
Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat artırma salonu 
Aziz Şınık 

Telefon: 2056 
S-9 3-3 (465) 

Ankarada umum müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan 
şef namzetleri ise bir senelik stajlarının sonunda ehliyet imti
hanına girecekler ve kazananlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için (siyasal bilgiler veya yük
sek Ticaret ve lktısat) okulasından ve yahut Hukuk fakültesin
den veya bunların yapancı memleketlerindeki benzerlerinden 
diplomalı bulunmak gerektir. 

5 - imtihan proğramını ve sair şartları gösteren izahna
meler Ankara, lstanbul ve lzınir Ziraat Bankalarından elde 
edilebilir. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 

2102 (986) 
---~--------....,.,...-,,...--- -._J :ı:: 

Denizli vilayeti 
meninden: 

daimi encü .. 

Denizli vilayeti Muhasebei Hususiyesi için yaptırılacak Defter, 
makbuz ve kağıtlarının basım İşi açık eksiltmiye konulmuştur. 

1 - Muhammen bedeli 550 liradır. 
2 - ltk teminat akçesi 41 liradır. 
3 - İhale 17-7-1935 Çarşamba iÜnü saat 16 da vilayet daimi 

encümeninde yapılacaktır. 
4 - Şartname ve listesi İzmir vilayeti muhasebei hususiye 

müdiirlüğünde ve Denizli vilayeti encümen kaLmindedir. Gör
mek istiyenlerin buralara baş VUfmaları gerektir. 

lzmir ithalat 
!öğünden; 

Kilo Gr. 

9 14 2035 (948) 

Gümriiğü n. üdür-

11 445 Yün mensucattan müstamel elbise 
290 Müstamel elbise 

Yukarıda yazılı müstamel elbisenin alıcısı harice götürmek 
üzere 3 Ağustos Cumartesi günü açık arttırma suretile satılaca
ğından taliplerin o gün sabah saat 10 da lzmir ithalat gümrü-
ğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 12 - 15 

2084 ( 969) 
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Oliver Ve Şii. Eczacı emal Aktaş 

F ratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 15 tem-

muzdan 18 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam Amsterdam 
ve Hamburg limanları için 
Yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 16 
temmuzda beklenmekte olup 
yükünü boşalttıktan sonara 
Burgaz, Varna ve Köstence 

liınanları için yük alacaktır. 
HERMES vapuru 27 tem

muzda gelip yükünü boşalıtık
an sonra Burgas Varna ve 
Köstence için yük alacaktır· 
SVENSKA ORıENT LıNıEN 

V ASLAND motörü 24 tem
muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve lskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

BLALAND motörü 1 ağus
tosta beklenmekte olup yükünü 
boşalttıktan sonra Rotterdam 
dam, Hamburg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Oslo Gote
burg ve 1 kandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
b r - N evyork arasında 

aydp ~ "r n'unt:ozPm sefer 
SERV c~: MARİ r:M Rvı.JMAIN 

Gar i Akdeniz için ayda 
bir ını ntaz am sefer. 

PELEŞ vapuru 15 temmuzda 
gelip 15 temmuıda Ma'.ta,Mar
silya ve Barcelon limanlarına 
hareket ededektir. 

dandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes

ııliyet k bul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci kor· 

donda Tahmil ve tahliye binası 
arkasında F ratelli Sperco acen
talığına müracaat edilmc<.i rica 

w. 
N. v. 

F. H. Van Der 
Zee & Co. 

WINFRlED vapuru 8 tem
muzda bekleniyor. 11 temmuza 
kadar Anvel"$, Rott rd:ım, 
Hanıborg e Bremen için yük 

alacaktır. 
ALIMNIA vapuru 8 tem-

da bekleniyor. Hamburg, 
muz d .. k 
Anvers ve !hemen en yu 

VAREN LINES 
Ltd. Liverpul 

DROMORE vapuru 14 tem
muzda bekleniyor. Anvers ve 
Liverpuldan yük çıkardıktan 

Burcras Varna,Köstence 

çıkaracaktır. 
JOHNSTON 

sonra ., • 
Galaç ve Braila için yük ala-
caktır. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
Tuna hattı 

DUNA motörü halen lima
mızda olup Budapeşte, Bra

:~lava ve Viyana için yük al

maktadır. 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka· 

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

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No.

1 
2007 - 2008 

•/7. '/7.////U///77//7. ~ 

Hususi muallim , 
İkmale kalan ilk ve ~rta 

mektep talebeleri süratle ım· N 

tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeraltınd~ An: 
kara kraatbanesi itıisalındekı 
tuvalet salonuna miıracaatları 

3-10 
ILr/.nJf'2"/X YY/'JJICJ!'/'/A'!'.l'7~ r:Y//J Çok UCUZ !J(';I.; v.; 

Satılık dükkan 
Darağaç tramvay caddesin· 

de dirsekte her işe elverişli 
müstakil kargir bir dükkan 
satılıktır. Taliplerin gazete· 
miz idarehanesine hergün 
saat 5 ten sonra müracaatları. olunur. 

Telefon: 2004.-200?_ !.q'/./,!'-7'~ 'f77!l'"'~'! - lO r///.L' 

Fenni Gözlük 
O . d".. . · ea ince teferruatına kadar 

zerine her ıste ıırınızı • 

s. Ferit Şifa eczanesınde 
bulursunuz 

.. or üneş iş gözlüklerini, altın, nikel bağa 
Tayyare, şofor, Sp • g ' , d • her yerden ucuz 

çerçiveleri en maruf fabrika malı cam ar aıma 

l k 
. S FEPIT ŞiFA ECZANESlNllE bulursunuz. 

o ara yıne . • ' PERAKENDE 
TO PT l -,.,""5EE!ı"-~ :"JE1ZS-~e 

lmG'lllzlE"n; r , thaıat Güı rırüğü f. ü .. 
dür öğünden: 

I~. G. 
o 320 

VapuLrlMAİTEcTentesı· TÜ~a~~~~u!~~ETİ Kolonya ve esansları 
IZMIR ACE~TELİGINDEN 

CENDELI HAN BıRi el Ekspres postası 
KORDON TEL. 2443 

CENERAL STEAM NAVIGA- rı• 
GATION Co. Ltd 

ELLERMAN LA YN Ltd 
FLAMINIAN vapuru ay so

nunda Liverpool ve Svansea
dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

DRAKO vapuru 29 temmuz

da Hull, Anvers ve Londrada• 
gelip tahliyede bulunacak ve 
aynı zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

DOYÇE LEVANTE LINIYE 
ANGORA vapuru 13 tem

muzda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilm ez. 

Fevkalade lüks vapuru 
PAZAR günü saat tam 16 

da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat 1& da İS
T ANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : ve 
oradan KARADENİZE ha
reket eder. 

lstanbuldan her Per· 
şembe günü lzmir için sa· 
at tam 16 da GALATA 
rıhtımından ekspret posta 
hareket eder Cuma ırünü 
tam saat 16 da lzmire varır. 

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

Kar gibi hembevaz dişler 
Bütün dün

yaca maruf 
b;r diş dok
toru " dişle
rimize göz
lerimiz ka
dar ehem
miyet ver -
memiz la
zımdır di
yor. 

Her lüzum
lu ve faydalı 
şey gibi diş
lerin de kıy
meti kaybe-

clıldikten sonra bilinir. Fakzıt artık iş işten geçmiş olur. 
Eğer dişlerinize bakmayı şimdiye kadar ihmal etmişseni~, ve· 

ya kullandığınız diş macununun dişlerinizi kafi derecede temiz
leyip pulatmadığından şikayetçi iseniz bugünden itibaren en 
mükemmel ve en müessir diş macunu olan " RADYOLN " i 
kullanmaya başlayınız 1 

BAD.YOLIN 
Mikropları öldürür, diş etlerini kuvvetlendirir, dişleri beyazlatır. 

1 

Emlilt milliye müdürlüğünden: 
Lira 

Halkapınar Ka~ıthane caddesinde 25012 numaralı ev 800 
.. 248 fırın 600 

" " " 
" " .. 250/l ., ev 800 
" .. .. 250 ,. dükkan 600 

Burnova Havuzbaşında 25 eski 25 yeni numaralı ev 150 
" Medre~e sokağında 11 eski 9 yeni numaralı dükkan 100 
.. Kürt Omer sokağında 8 numaralı dükkan 30 

Bayraklı Karanfil sokağında 10 ,. ,. 200 
Karşıyaka Alaybey meydan sokağında 2 taj numaralı mağaza 325 

" " " ,. 2/1 taj ,, ev 200 
".' uk~rıd~. yazılı emvalin peşin para veya ikinci tertip mübadil 

ves.kasıle odenmek üzere 1817/935 Perşembe ırünü saat 15 de 
mülkiyetler~ satılmak üzere müzayedeye konul,nuştur. Taliplerin 
o ~aatte Mılli emlak müdüriyetinde müteşekkil satış komisyonu-

Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 
Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu

gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uğraştım. 

işte eserlerim : iddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstün bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLILER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Son hatıra, 
Menekşe, Amber. 

25 - 35 - 50 - 75 - 100 
200 kuruşluk şişeler. 

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 

markası. 

İkincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkli yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini göstermeye 
yarıyorlar o kadar ... 

Anneler, 

Artık müıterihdirler. 

Yavruları aancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmut ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir gıda bulmuşlardır. 

AKTI 
Sütlii ua 

Az zamanda çok raj-bet ırörmüş Ye bunu hazırlıyu 
Dr. Ali Vahite binlerce ttşekkür mektubu ırelmiştir. 

Eczanelerde fiatı 50 kuruştur. 

- Neden ıiztle içmiyorsunuz -

Fazla: sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemeuiniz 
diıier taraftan fazla terlediıiiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıah telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye reaçlik, ııhhat Ye 
neş' e Yermiş olan 

Klna L01fl 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini görmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Tebeşir tozu 
Cilalı iki adet oksijen 
Kesilmiş kağıt 

makınası bıçağı o 200 
1 040 
1 820 
2 020 

• na müracaatla:ı. 4 - 15 1981 ( 916) lzmi.- vakıflar direk örlüğündeıı 

Kesilmiş mukavva 
Yazılı resimli reklam 
Amyant tozu 
Boyalı vernik 
Blokont 
Süzgeç kağıdı 
Alkollü vernik 
Resimli reklam 
Kağıt reklam 
Kağıt reklam 
Mukavva reklam 
Resimli yazılı rekllm 
Bi yi taşı 
Mukavva reklam 
Kart postal 
Bir renkli porselen kase 

28 500 
4 930 
1 790 
o 440 
1 040 
3 300 
2 000 
o 700 
2 440 
1 600 
o 300 
2 180 
o 730 
1 780 
1 720 

Cam kavanoz 
Yukarıda yazılı 

k arttırma suretile 2 - 8 - 935 Cuma 
efya açı lth l .. ··-ıı t 

D lzmir a at gumrUj 58 lf 

lzmir ithalat Gümrügü Mü
dürlüğünden: 

Kilo 
Müstamel baskül t-'htası 204 

.. pancur 244 
Hurda yazı masası 150 

" kapı ve pencere çerçevesi 1371 
.. sandık ve sandalya parçaları 105 

Müstamel bir çift kayık küreği 6 
Hurda demir parmaklık ve baskül 568 
Müstamel demir parmaklık ve kapı 4218 
Müstamel demir kapı 1679 
Müstamel hurda ya:ı:ı masası 51 
Müstamel hurda koltuk ve iıkemle 30S 
Müstamel pencere çerçevesi • 6S 
Yukarıda isimleri yazılı eşyalar temmuzun 26 ncı pertembe 

günü satılığa çıkarılacağından taliplerin o gilııü sabahleyin saat 
n iti en bmir ithalat Gtlmriljil Sabf Komisyoauaa gel-

Haham Ilya Levinin mutasarrıf oldu[:u Ikiçeşmelik caddesinde 
kain 42, 46, 48, 5 ·, 52, 54, 56 ve gebe, sokağındaki 4, 6, 8 
N. lı dükkinlarla 10 numaralı evin icarei müeccelesinden tahak
kuk eden 575 lira 36 kuruş borcunun bugüne kadar öden-.. 
memiş olmasından dolayı vakıf alacağının tahsili için Ikiçeımelik 
caddesindeki 46 numaralı dükklnın haczine ve satılmasına karar 
verilmiştir. 

15-8-935 Perşembe günü saat 14 te ihalesi icra olunacağın
dan almak istiyenlerin •0 15 pey akçesile vakıflar direktörliiğün
deki satış komisyonuna gelmeleri bildirilir. 

14-23-2-11 2113 (993) 

lzmir elektrik ve tramvay 
sosyetesinden: 
Şebeke ameliyatı dolayisile cereyanın bu ayın 17 nci Çar-

13mba günü saat 8 den 17 ye kadar tramvay caddesinde CD· 
neyt Bey sokaiından Mektupçu Şehit Kemal sokağına kadar 
ve mücavir sokaklarda Komiser Dilaver ve Yıldız sokakları ile 
mücavir sokaklarda kesileceği sayın abonelerimizce bilinmek 



Sahife U! 

ilk taksitinin tutarıdır. 

Bu kiiçiik iicr<·t ınuka
hi linde artık siz de bir 

FRIGIDAlRE 
So~uk hava dolabına 

sahip olacaksınız. 
• 

,---------------" 
FRIGIDAIRE 

Bir tanedir. Onun ismine dik
kat ediniz. Ve yanlışlıkla baş

ka bir soğuk hava dolabı 
almayınız. 

Her evde artık FRIGIDAIRE'in yeri ayrıldı. Herkes alacağı FRIGIDAIRE'in hayalini 
kuruyor. Eninde de sonunda da siz de bu mükemmel soğuk hava dolabına sahip 
olacaksınız. Onun ucuz satış şeraitinden biran evvel jstifade ediniz. Hayat arka
daşınızı bir FRIGIDAIRE kadar sevindirecek bir hediye tasavvur edebilir misiniz? 

" ' 
Şu halde daha nekadar tereddüt edeceksiniz ? 

I-zmir Gazi Bulvarında • • BOURLA BiRADERLER ve Şsı. 

~, 

Karahisar Maden Suyu · 

,. 

~~~~~::.L..~·----~~[~~~~··· """" ~ 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları-
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

0iı alı maden suyudur 

Her y·emekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
~"'CJHI:K: 

VAPURDUMANI 
c:röz:ı:..... ü:K: 

f///////h/Y/////.////////////////) 
Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif · 

ve ucuz bir gözlük almak isterseniz BAŞTURAK 
HAMDI NüZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uğrayınız 

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

RSTOL 
=--~- -------=~==== -

Birinci Sınıf -=---
ı:::::ıı:::ııc:ım::::=ı:::ııo L Ü ks t e 

Biitün lzmirlilcr burada buluşurlar === Tepe başı Beyoğlu :::::::=:= 
Müsteciri: E!ütUn lzmlrli.erin teveccühünü 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

g-·n d· k 
l\:ac~eı"' Köinürü 

0,10 yıkanmı~ kömür beher tonu arabada teslim 

L·ira: 13 
Perakende satış ki!osu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

T üriye Mensucat Fabrikaları 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek •e müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FİATLARIMIZI iSTEYİNiZ 

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

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

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

~.,ahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğ:eden sonra 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midha~ bey 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇJKRJGJ 
·---- --"""""1---.-.... --

En ufalc yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 

UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 
Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMIR 
~- . -1 ~ • I • • 


