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Ulusun özgerliği 
Zenginlerimiz artık 
Kımıldamalıdır, ar 

Acunda bütün ulusların, kor
kunç bir tehlike karşısında 
br tır titrediğiai ve bu korku· 
dan kendini korumak için bü
tün hazırlıklara baş vurduğunu 
biliyoruz. Bu tehlikenin ne ol
duğunu söylemeğe lüzum yok· 
tur. Bunu her kes öğrenmiştir. 

Hava saldırmaları gelecek
teki harpların en müthişi ol
duğunda acunun sözbirliği var· 
dır. Acunun ı:idişi gözönünde 
bulundurarak hakikatı Türk 
ulusuna bildirmeğe mecbur ka
lan, başbakan general ismet 
lnönü ilk tehlike zilini vurduğu 
gün bir tesadüf beni Ankarada 
bulundurmuştu. 

ismet lnönü o gün hiç fan· 
lazi yapmaksızın bütün sami
miyetile ulusun önüne çıkarak 
Yüreğini açtı. Omuzlarında eğır 
mesuliyet taşıyan bu devlet 
adamı, yurdumuzu her türlü 
kara saldırmalarına karşı mü
dafaa edebilnceğini, bundan 
esla korkusu olmadığını söyler
ken, hava hücumlarına karşı 
yurdumuzun müdafaasız bulun
duğu~u ilave eylemişti. 
Başbakan ulusa bu tehlike

dennasıl korunulabileceğini de 
ı:österdi. Ulusal ödevler yerine 
getirilmezse Türk ulusunu ne 
büyük felaketlerin beklediğini 
açıkça gözlerimiz önüne serdi. 

ismet lnönünün bu sözleri 
1 o• a titmem:ştir. Vatan sever
lıkte hiç bir özverlıkten çe· 
kuımiyen ve bu yolda fütünlük 
göstermekle övünmcğe hakkı 
olan Türk ulusu tehlikeyi yok 
etmek savaşına girişti. Söylev
den bugüne kadar hava kuru
muna verilen paraların yekünu 
1,174,669 lirayı buldu. 

Hava tehlikesini bilen üyele
rin sayısı 19,802 ve yardımcı 
üye sayısı 82,477 kişiye vardı. 
Bir milyon kusur bin liranııı yüz 
b · n kişi tarafından ödenmesi ve 
şehrimizde kulağımıza gelen ba· 
zı duyumlar bize anlatiyor ki 
yurt severlikte orta halli in
sanlar yine ön safta yer almış
lardır. 

Bu hesapta memurlarımızın 

ve çiftçilerimızin her ay ve her 
yıl yermeyi onayladıkları yüzde 
ikiler ve yüzde üçler yoktur. 
Bunların tutarını da veıdiğimiz 
tutarlarla b.rleştirecek olursa~ 
ço'., kısa bir zamanda orta hallı 
insanların özverliğinin büyük
lüğü alana çıkar. Yalnız şunu 
ilave etmek i.teriz ki el!er Tür
kiyedeki zenginler orla halli 
ve işyar \Memur) !arın katlan
dıkları sözverliğin yarısını var
lıkları nisbetinde göstermiş ol· 
salardı; Bu turar on misil ar
tacaktı. Açık konuşalım, zen· 
ginlerimiz varlıklı yurddaşhrı
rnız Üzerlerine düşen ulusal 
borcu ödemekte biraz geri ka· 
lıyorlar. Para sevgisi sayıları 
Pek az da olsa bir kısım zen· 
ginlerin gözlerine perde çeki
yor. Yarının büyük tehlikesinin 
bir ll'Ünde varlıklarını yok ede
bileceğini düşünemiyorlar. Gö· 
nül isterdi ki zenginlerimiz bu 
Yarışta birbirlerile yarışa tutuş
sunlar, ne yazık ki böyle olmıyor. 
Yoksullar, orta halliler üstle
•ıne dü$en ulusal borcu seve 

Başbakan Ermenistanda 
Hudut üzerindeki daveti General 

ismet lnöriü kabul etti 
Hazırlanmamış buluşma candan tezahürata vesile verdi 

Sarıkamış, 18 (A.A) Dün sa
bah Iğdırden hareket eden 
başbakan İsmet İnönü dış ba
kanı Tevfik Rüştü Aras yanın· 
dakilerle Karakösede Serder· 
abad ba;ajını tetkik etmiş A-

ı ·ı ras • Talvegnin hudut teşxı 
ettiği Sovyet Ermenistan cum
hurluğunun başbakanı Tifliste 
bulunmadığından başbakan mu
avini muvakkat başbakan sı
fatile ve ittihadın Soyyet 
Ermenistandaki diplomatik aja· 
nı ve Sovyet Ermenistan 
hükümetinin ziraat komiseri ve 
sulama işleri şefi ve hudud 
livası kamutanı ile politeknik 
mektebinde profesör ve mü
hendislerden mürekkep bir 
heyet hudud üzerinde başba

kanımızı ziyaret ve refakatin
dekilerle beraber davet etmiş
lerdir. 

Bu davet üzerine karşı ta
rafa geçilmiş, Serderabd barajı 
ve kanalının nasıl işll'diği en 
küçük teferruatına kadar gö
rüşülmüş ve hazırlanan salona 
gidilerek birlikte sabah yemeii 
yenilmiştir. 

Kabul çok yürekten olmuş, 
:rürkiye Cumhuriyeti ile Sovyet 
ittihadı arasında da kuvvetli 
yakınlık ve komşu Sovyet Er
menistan Cumhuriyeti ile ara
mızdaki eyi komşuluk münase
betleri hakkında çok samimi 
görüşmeler yapılmıştır. İki dost 
Cumhuriyetin büyük şefleri 
layık oldukları büyük senalarla 
yad edilmiş ve devlet adamla
rının sıhhatları ve Türk mille

. tinin ve ittihat milletlerinin 
saadet ve ikbali temennileri 
alkışlarla karşılanmıştır. İki 
komşu devletin sulh siyaseti 
bilhassa sena edil miştir. 

Bu hazırlanmamış olan bu
luşma karşılıklı çok sıcak te
zahürata vesile vermiştir. Baş 
bakan ismet lnönü buradan 
Kağızmana gitmişler, öğle ye
meğini yidikten sonra Sarıka
mışa hareket etmişler ve akşam 
Sarıkamışa vasıl ozmuşlardır. 

Erzurum, 19 (A.A) - Baş
b.-ı:•an ismet lnönü 13 Tem
muzda Sarıkamıştan hareket 

liuslııı/.'mı Grııcı-al Isıııet Jııiiııii ederek yoldaki ilçelere uğrıya-
1J11; lml;aııı JJ 1' Rii-:tii .A ms rak akşam Erzuruma ı:elmiştir. 
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Habeş kralı ordularının başına 
geçerek dağlara çekilecekler •• 

Habeşli işyar diyor ki: 
ISTANBUL 19 (Özel) -

Adis ababadan alınan en son 
haberde Habeş lmpratorunun 
Habeş ulusal meclisi önünnde 
önemli bir nutuk verdiğini bil
dirilmektedir. imparator mec
lise karşı demiştir ki: "Harb 
kapumuza geldi. Herkes har
be karşı müdafaaya hazır

"Her vakit sopası büyük olan kazanmaz. Allah 
her vakit kalabalık taburlarla beraber değildir" 

lanmalıdır. 
Londra, 19 ( A.A ) - Lon

draya yeni gelen Habeş hükü
metinin yüksek bir işyarı ltal
ya ile harb vukuunda Habe
şistanın ne şekilde mücadele 
edeceğini dikkate değer bir 
şekilde Royter Ajansına anlat· 
mış ve demiştir ki: 

- İmparator beyaz harb 
atına binecek ve ordularına 
kendisi kumanda edecektir. 
En az bir milyon insan, mız-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
seve yerine getirirlerken zen
ginler bundan kaçmak yollarını 
arayorlar. 

Yurd severlik para ile pulla 
satın alınmaz. Bu duygu işidir. 
Biz ulusumuzun büyüklüğü, 
temiz duygululuğu, özeverliği 
ile her vakıt övünebiliriz ve 
övüneceğiz. Yüzü kızaracak 
olanlar, varlık içinde ulusal 
borçlarını gereki kadar yerine 
getirmiyenler olacaktır ve bun
ları isimlerile ulusa tanıtmak 
ayrıca ulusal bir borç sayılma
lıdır. 
EJnk.kı C>cak.oğ1-.ı 

llu/Jeij Jıııpanılorıı beya; 
At ii:criııdo 

rak!ar, hançer ve ellerinde bu
lunan b~rkaç modern silahla 
harbedecektir. Kadınla bile 
harb alanında kocalarına yı;.r
dım edeceklerdir. 

Din adamları harp edenlerle 
beraber yürüyecek ve düşır .ını 
yenmeleri için onlara cesa. d 

vereceklerdir. Artık önüne gc 
çilmesini imkansız gördüğünı 

bu harpte yalnız bir çok Habe~ 
değil bir çok Italyan da öle
cektir. Habeş ulusu kadere 
uyar. Modern harbın nasıl kor·· 
kunç olduğunu bilmez. Ve o::a 
karşı kayıtsızdır. Bombardum:-n 
uçaklarına karşı Habeşistanın 

nasıl bir korunma tedbiri ala
cağı kendisinden sorulan Ha
beş işyarı şu cevabı vermiştir: 

Hiç, fakat neyi bombardı
man edecekler? Muhasemat 
başlar başlamaz Adis Ababa da 
hoşaltılactk ve halk dağlara 
ve yamaçlara sığınacaktır. 

Coğrafi durum Habeşlilere yar
dım edecektir. 

Habeşlileriu başarı ile daya
nıp dayanmıyacakları hakkın· 

daki soruya cevap veren Ha
beş işyarı demiştir ki: 

Bunu harp alanında göre· 
ceğiz. Her zaman sopası bü
yük olan kazanmaz. Allah her 
vakit kalabalık taburlarla be
raber değildir. 

Habeşli işyar görüşmenin so
nunda, Avrupa devletleri er 
veya geç bu işe karışmazlarsa 
buna acı acı teessüf edecekle
rini söylemiş ve demiştir ki : 

- Eğer ltalya Habeşistanı 

ele geçirirse bu durum A fri
kada, bilhassa Mısırda ciddi 
akisler yapacaktır. 

ihracat 
Köstence yoluyla 

Yapılacak 
lstanbul, 19 (Özel) - Şhrnli 

Avrupaya yaş sebze, meyve 
ihracatının göstence yoluyla 
yapılması muvafık ııörülmllştür. 

• ver 1 
M. Çaldaris yine yeni 
Kabineyi kuracak mı? 

Kondilisin hariçte bırakılacağı Me
taksasın ~abineye ah nacağı söyleniyor 

lstanbul, 19 (Özel) - Atina- 1 
dan bildiriliyor: 

Dün Avrupa seyabatiaden 
dönen başlıtakan muavini ve 
Sü bakanı ceneral Kondisin 
iştirakile bir kabine toplantısı 
yapılmıştır. Bu toplantıda iç ve 
dış siyasa durumları gözden 

geçirilmiş Çaldaris Almanyaya 
yapacağı seyahat dolayısile bü
tün meseleleri bir kerre daha 
arkadaşlarile beraber mütalea 
etmek istemiştir. Sebebi han
gisi olduğu anlaşılamamakla 

- Soım 3 üııcü say{ıul<t - ı eııı·rul J{oııdiliı< 

Karadeniz kiYııarında : 9 -
Trabzon ekonomik sıkın-

tıdan çok ağlaşıyor 
Soğuk su Türkiyenin en güzel 

Sayfiyelerinden biridir 
Trabzon 

ekonomik ba 
kımdan çok 
sarsılmış. Hal 
kın büyükçe 
bir kısmı ha
yatlarını çok 
guçlükle ka
zan dık !arın
dan devamlı 

bir ağlaşma 
için dedirler. 
Tabiatın bir
çok güzellik
lerini sine
sinde toplı-
yan bu güzel Tnıb:oıu/oıt /ıiı· uoriiı1ii11 

yerler geçim bakımından haki- arazi üzerinde mısır, biraz tütün 
katen güçlüklerle karşı karşıya- ekilebilmekte, fındık ve meyve 
dırlar.Toprak çok azdır. Ekime bağçelerile hayatı kazanmak 
elverişli arazinin bulunmaması yollarını elde etmeye savaşıl-
buralarda çiftçiliğin genişleme· maktadır. Vaktile büyük bir 
sine fırsat vermemiştir. Dağlık - ~ouı< r. inci sa/ııeılc -

iç Bakanlığı dört yıllık 
Program hazırladı 

Memlekette ne kadar silah toplandı 

Aukw·ada 111.mi Jç 
Istanbul, 19 ( Özel ) - iç 

bakanlığınca hazırlanan dört 
yıllık çalışma proğramına gö
re yeni bazı tetbirler ve karar
lar alınacaktır. imparatorluk 
zamanında fermanlarla verilen, 
din dünya işlerini ayıran hük-

JJal. aıılıfjı bi ııası 
me aykırı düşen ananelerin 
kaldırılması için kanun çıka
rılacaktır. 

iane toplama kanunu da de
ğiştirilecektir. 

lstanbul, 19 (Özel)- İç ha· 
-- , oıııı li cı Bnlıi{n/l' 

• -ı•Y•rıuı cır. 



Şehirde 
••••• 

Genel kontrol 
Bugün başlıyacak 

Nüfus sayım işleri dolayısile 

yapılan umumi numarataj kon
trolüne bugünden itibaren muh
telif semtlerde başlanacaktır. 

Şarbayhk bu işin mükemmeli
yeti için hariçten tedarik ettiği 
memurlardan başka kendi za
bıta memurlarından da bir ço
ğunu kuilanmaia karar ver
miştir. 

Panayır yerinde 
Çalışma fazlalaştı 

Arsıulusal Izmir panayırında
ki faaliyet son günlerde lıum
mali bir şekilde devam etmı:k
tedir. Düne kadar 116 pavyon 
satılmış ve yirmi pavyonda pey
lenmiştir. Şarbay doktor Beh
cet Uz her gün panayır alanı
na giderek işlerin en ufak te
ferruatile dahi yakından meş

gul olmakta ve gördüğü nok
sanlar hakkında alakadarlara 
direktifler vermektedir. 

TAYİN 
Şarbaylık katiplerinden bay 

Kazım Kasaba şarbaylıiı baş· 
kitipli&"ine tayin edilmiştir. 

Tebrik telgrafı 
İstanbulda açılan yerli mal

ları sergisi münasebetiyle ıar
bay doktor Behcet Uz tara
fından sergi başkanlıjına bir 
tebrik telgrafı çekilmiştir. 

Borçlarını 
20 yılda ödiyecekler 
Pulluk kanunu•a uyarak pul

luk imalathaneleri sahiblerine 
en yılda ödenmek üzere vak
tile onar bin lira verilmişti. 
Yeni bir kanunla bu ödeme 
müddeti 20 yıla çıkarılmıştır. 
Böylece para almış olanlar 
borçlarını yirmi yılda ılaha ko
laylıkla ödiveceklerdir. 

Heılkevinde 
Senfonik konser 

Halkevi senfonik orkeatraaı 
bugün Halkevi bahçesinde umu· 
ma bir konser verecektir. Kon
sere tam saat 21 de başlana

caktır· Herkese serbesttır. 

Küçük Haberler: 
',/',//~ Y/../.O 

Bay HulOsl AkgUmUş 
Hususi bir iti için mezunen 

Eskişehire gitmiş olan şehrimiz 
emniyet direktörlüğü adli kı
sım başkanı bay Hulusi Akgü
müş dün şehrimize dönmüştür. 

Şarbaylıkta 
Şarbaylık daimi encümeni 

dün öğleden sonra Dr. Bay 
Behcet Uzun başkanlığında 
coplanmıştır. 

Ankaraya gitti 
Ankara ili idare heyeti üye

liğine tayin edilen şehrimiz il
baylık idare heyeti üyesinden 
bay Neş'et dün Ankaraya git
miştir. 

Encümen toplandı 
Posta ve telgraf encümeni 

dün baş müdür Bay Naimin 
başkanlığında toplanarak me
murine ait bazı işler etrafında 

müzakerede bulunulmuştur. 

Kım kime çarpmış? 
Dünkü sayımızda bir otobüs

tramvay çarpışması olduğunu 

yazmıştık. 452 numaralı otobü
sün şoförü bay Seyfiddin bir 
mektub göndererek otobüsün 
tramvaya deiil tramvayın oto
büse çarptığını iddia etmiştir. 
Zabıta keyfiyeti tahkik etmek
tedir. 

ŞE 

Bakanlık 
Bu yıl yapmağa 

Karar vereli 
lzmirde bir baytari hıfzıssıh

ha laboratuvarı ile bir hayvan 
tahaffüzhanesi inşa edileceğini 
yazmıştık. 

Tarım bakanlığı bu yıl bu 
iki önemli müesseseyi lzmirde 
kurmağa karar verm•ştir. 

Bunun için lazımgelen para 
Ziraat bankasından istikraz 
suretile alınacaktır. Yapılacak 

olan bu iki müessese için ba
kanlıkta projeler hazırlanmıştır. 

Laboratuvar yirmi bin liraya 
çıkacaktır. Her iki bina için 
lazımgelen arsalar Şehitlikte 

bulunmuş ve hazine namına ta
puya bağlanmıştır. 

Define 
Umltler boşa çıktı 

Defterdarlığa yangın yerinde 
külliyetli para bulunan bir de- . 
fine ihbar edilmiştir. Yapılan 
hafriyat neticesinde defineye 
benzer bir şey bulunamamıştır. 

imtihanı kazandılar 
Posta ve telgraf muhabere 

memurluğu için posta ve telgraf 
başmüdüriyetinde yapılan mü
sabaka imtidanına giren mer
kez muhabere memur vekili 
Talat, merkez tevzi memurla
rından Enver, Manisa muhabere 
memur vekili Hakkı, Kemalpa
ıa tevzi memuru Kadri, hüku
met posta tevzi memurlarından 
Sıddık ile diier yedi kişi daha 
imtihanda muvaffak olmuşlar
dır. 

Belediyede 
Bazı menıurlar 

Cezalandırıldı 
Şarbaylıkça bazı noksanları 

görülen kantar memurlarından 
yedi kişi işinden çıkarılmıştır. 

Bundan başka 3 tahsildar, iki 
zabıtai belediye memuru, beş 

bahçevan muhtelif cezalarla 
tecziye olunmuşlardır. 

·- 1 -

1 Mayıs 
Maarif cemiyetinin 

Rozet günü 
1 Mayıs günü Türk maarif 

cemiyetinin rozet günü olarak 
knbul edildiği iç bakanlıktan 
ilbaylığa bildirilmiştir. 

GENÇLER 
24 Tem muza geliyorlar 

Üniversite rektörlüğünden 
Ilbaylığa gelen bir mektupta 
konuk Üniversitelilerin 24Tem

muzda lzmirde bulunacakları 

bildirilmiştir. Üniversitelilerin 
başlarında Rektör bay Cemil de 

bulunacaktır. Konuklar Pasa
port iskelesinde karşılan<>cak
lardır. 

-B BEKLERi 
Adli}1e 

BugÜrl yaz tatili 
Yaptı 

Kemerde ye i bir cinayet 
Katil üç yıl beraber oturdukları 
Kadını yaraladı ve yakalandı 

Nöbetçi mahkeme. 
Tüze ( Adli ye ) dairelerinıo 

yaz tatilı bugünden itibaren 
başlamıştır. Hakyerleri beş Ey
lüle kadar tatildir. Acele görü
lecek davalar için nöbetçi Hak
yerleri bırakılmıştır. Hukuk ve 
Ticaret davalarım görmek 
üzer~ birinci Hu ıuk, ceza da
valarını görmek için ağırceza, 
Sulhceza davalarını görmek için 
Sulhceza hakimi bay Kemal, 
ahkamı şahsiye davalarını gör
mek için hakim bay Kazım 
nöbetçi kalmı~lardır. 

Dün sabah saat on birde 
Kemerde t::nzifat hanı arka
sında bir cinayet olmuştur. 

Ali oğlu Fadıl adında biri 
üç yıldanberi metresi olan ve 
on beş gün evvel aralarında 

çıkan kavga üzerine kendisin
den ayrılan lbra!ıim kızı Emi
neyı uzun bir lrnma ile dört 
yerinden ağır surette yarala
mıştır. 

Tahkikata göre Fadıl Emi
nenin yolunu beklemiş, kadın 

temizlik hanı arkasından geçer
ken ansızın üstline atılarak 

kamayı saplamağa başlamıştır. 

Kadın yere düşüp feryadı ko
paı:ınca Fadıl kaçmıştır. Fakat 
hayvan pazarında bulunan 
Mustafa ve Hasan adında iki 
k~i kendisini yakalıyarak polis 
karakoluna götürmüşlerdir. 

F ad ılın, metresini yaraladığı 
kama da orada bulunmuştur. 
Fadıl ve metresi Emine lz
mirlidir. 

Vak'a tahkikatına müddei
umumi muavini bay Şevki Sü-

mer tarafından başlanmış ve 
suçlunun vak'a hakkında söy
ledikleri tesbit edilmiştir.Emine 
imdadı sıhhi otomobili ile mem
leket hastanesine götürül
müştür. 

Fadıl ifadesinde demiştir ki: 
- ·Ben Eminenin oraya ge

leceğini bilmiyordum. Tesadü
fen gördüm yanında bir de 
erkek vardı. Onları görür gör
mez Eminenin yanındaki erkek 
benim ü1er:me kama ile sal
dırdı Emine de taşla hücum 
ediyordu. Y:mındaki adam 
kaçtı ve ben de o kama ile 
Emineyi yaraladım. . 

Şahitler ise Eminenin yanında 
başka bir erkek bulunmadığını, 
kamanın da Fadıl tarafından 
kullanıldığını gördüklerini, Fa
dılın orada Emineyi bekleyip 
beklemediğinin farkında olma
dıklarını söylemışlerdir. Emine
nin yaraları ikisi sırtında, birisi 
bacağında ve biri de kolunda
dır. 

Sırttaki yaralar çok ağır ol-

duğundan kadının hay:ıtı tehli
kede görülüyor. 

Emine ifadesinde şunları söy
lemiştir: 

Fadılın orada bulunduğunu 

bilmiyorum. Birdenbire üzerime 
hücum etti beni yaraladı. Ya
nımda başka erkek filin yoktu. 

Yine tahkik:.ta göre, Fadıl 
ve Emine Kuruçay mahallesin
de bir müddettenberi beraber
ce oturmaktadır. 

Bu iki kişi arasında on beş 
gün evvel geçimsizlik yüzün
den bir kavga olmuş ve Fadıl 

metresine tabanca çekmiştir. 

Bir erkek kadar çevik ve 
atik olan. Emine Fadıl'ın 
kolunu bükerek o zaman ta
bancasını elinden almıştır. Bu 
vak'a yüzünden birbirinden ay
rılmışlar ve o vakıttan beri ay
rı yaşamağa başlamışlardır. Fa
kat bu hadiseyi bir türlü hez
medemiyen Fadıl nihayet met
resinin yolunu beklemiş ve onu 
yaralamıştır. Fadıl i~ticvabı 
müteakip tevkif edilmiştir. 

Tarla içinde 
Bulunan tabanca kılıfı 

Burnava Naldöken köyü ara
sında tarla içinde bir tabanca 
kılıfı bulunmuştur. Bu kılıfın 
Naldöken cinayetinde kullanı
lan bir tabancaya ait olduğu 
köylü tarafından iddia edilmi§ 
zabıtaca tahkikata başlanmıştır. 

Buca da 
Gardenparti 

Buca belediye bahçesinde 
bu akşam Buca spor kulübü 
menfaatine bir gardenparti ter
tip edilmiştir. 

Selanikpanayırına 
Resmen iştirak edeceğiz 

Osnıanlı 
Bankasını 

Tahmil - tahliye ücretle
rinde tenzilat yapılacak 

Beş bin lira dolandıranlar • 

Ekonomi bakanlığı Selanik 
arsıulusal panayırına resmen 
iştirake karar vermiştir. Bunun 
için Yunanistanla ticaret yapan 
ihracatçıların aılresleri ve du· 
rumları ile firnıa adları ve ne 
tecimi yaptıkları telgrafla İs
tanbul Türkofisine bilairile
cektir. 

Dolandırıcılık ve sahtekarlık Komısyon 22 Tem muzda toplanacak 
suretile Osmanlı bankasından Eylı11 ayından itiba- • 
beş bin lira d~landırmakla suçlu ren tatbikine başlana· 
Kuşadası eskı evkaf memuru . . 
b N . A • 1 k' M'll" cak tahmıl ve tahlıye ay acı ve n.a ya es ı ı ı 'f 

1 
. . . 

emlak direktörü bay Ha•:ın tarı e erını tetkık ede-
haklarında üçüncü sorgu ha- cek olan liman tarife 
kimliğince yapılmakta olan tah- komisyonu 22 temmuz-
kikat bitmiş ve suçu sabit jl'Ö- da liman işleri genel 
rülen bay N ac;nin mevkufen direktörlüğünde topla-
asliyecezada duraşmasının ya- nacak ve görüşmelerine 
pılmasına, suçu sabit o!mıyan başlıyacaktır. 
bay Hasanın da muhakemesinin 
men'ine karar verilmiştir. 

Yamanlarda 
Çocuk yurdunu teftiş 
Vali muavini vekil B. Baha 

Koldaş dün yanında hükumet 
doktoru Bay Nazmi bulunduğu 
halde Yamanlara gitmişler ve 
orada köy bürosu tarafından 
açılmış olan çocuk bakım yur· 
dunu teftiş etmişlerdir. ---Niifus sayınıı 

Genel kontrolu yapılıyor 
İlbaylık istatistik direktörü 

bay Nazım ile nüfus direktörü 
B.Mustafa dün şehirde Bornova 
Vo! yakın köylerde genel nüfus 
sayımı hazırlıklarını teftiş et
mişlerdir. -······. İzin 

Sulh ceza Hakyeri baş sek
reteri bay Sabriye 15 gün izin 
verilmiştir. 

Haber aldığımıza gö
re geçenlerde lzmire 
gelerek liman işlerini 
tetkik eden limanlar 
genel direktörü bay 
Muhsın tahmil ve tab
ii ye işlerile de meşgul 
olmuştur. 

Ekonomi bekanlığı ga
zetelerin tahmil ve tah
liye ücretlerinin yiik
sekliği hakkındaki neş

riyatını nazarı dikkate 
almış ve bunun için tet
kikat yaptırmıştır. Söy
lendiğine göre Türkiyede tah
mil ve tahliye ücretleri en 

acuz olan Mersin limanı tari
fesi esas tutulmak üzere bütün 

Türkiye limanlarında ve lzmir
de de tahmil tahliye ücretleri 
önemli surette indirilecektir. 
lstanbulla lzmir tahliye ücret
leri arasındaki fark şudur: 

1 • 

t ·-·····-· 

Zabıta Haberleri: 
Battaniyeyi a,ırm·, 

Kemer caddesinde Giritli Mus
tafanın hayvan damında yatan 

Hasanoğlu Hahsanın battani
yesini çalan Hasan oğlu Ahmet 

yakalanmış ve bataniye de alı

narak sahibine verilmiştir. 
Ceketi karıştırıyormu 

Alsancakta istasyon kahve
sinde Hasan oilu Ali kaJııveci 
Mahir oğlu Salaheddinin t>ılı 
bulunan çeketi cebini karıştı
rırken yakalanmış ve üzerinde 
bir ustura bulunmuştur. 
Misafirini soymu' mu ? 

Küçük tuhafiyecilerde Kon· 
yalı ıbrahimin odasında misafir 
kalan Mustafa oğlu Hamza, 
oda sahibi lbrahim tarafından 
caketi cebinden on beş lirası· 

nın çalındığını iddia ettiğinden 
Liıııaıı iijleı·i biıuı"ı zabıtaca tahkikata başlanmıştır. 

lzmir limanında muhtelif eş- Hiç sıkılmamışlar 
ya grupları sırasile 75, 150, Salhane tramvay caddesinde 
200, 250, 290 kuruştur. Alioğlu Yakub, Mustafaoilu 

lstanbulda 75, 175, 225, 275 Dursun, Adil ve Hamdioğlu 
ve 375 kuruştur. Haydar sarhoş olarak yoldan 

İstanbulun tahmil ve tahliye sı-eçenlere sarkıntılık ettikle-
için lzmirden daha yüksek ta- rinden yakalanmışlar ve bun-
rife tatbik ettiği anlaşılmak- lardan Yakubun üzı:rinde bir 
tadır. Fakat İstanbul !ima- kama bulunduğundan alınmış, 
nında bu ücretlerin azaltılma- hepsi hakkında kanuniğ mua-
ması için bazı sebepler bulun- meleye başlanmıştır. 

·Hava gazı . duğu da söyleniyor. Alnından yaralamı, 
ELHAMRA J. M.. Kütüphane sinemasında Mersin limanında işçi ücret- Karantina islahane caddesin-

Şirketle yine anlaş- Sinemamız her sene olduğu gibi 25 temmuz cuma günü !eri ucuzdur. lzmirde bu ücret- de arabacı Kıbrıslı Mehmed 
ma Yapılaınadı yaz tatiline başlıyacaktır. Bu hafta göstermekte olduğu !er daha yüksek olmakla be- bir arab11; ve hayvan alım satım 
Hava gazı şirketi murahhası programa genel istek üzerine tekrar raber gene tahmil ve tahliye işinden kızarak Hasan oilu 

Ç d f • ücretleıinde mühim tenzilat F f")' t J 1 d 1 ile Bayındırlık kurumları ko- ar aş u•• rstın a o ın aşa anın an yara a-
yapılacak ve yeni hazırlanacak d - d k 1 ştır miseri mühendis bay Mahmud ıgın an ya a anını · 
tarife ile bu tenzilat eylülün rç k dU,tU Ekrem ve ş~hir meclisi üyesin- 11 ama,ır serer en 

Dilber MARTHA EGGERT'in büyük operet filmini ilk günlerinde tatbik mevkiine 1 h il · d 'k' · den bay Reşad Leblebici dün smetpaşa ma a esın e ı ıncı 
koymaga mecbur olmuştur. ilave olarak : konacaktır. k d k k b 

öğleden sonra Şarbay doktor •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• Sakarya so ağın a ır eş 
Behçet Uz'un başkanlığında Şefakta sı·ıah Seslerı· Beraat Etti sayılı terzi bay Azminin evinde 
toplanarak Şarbaylıkla Hava hizmetçi 26 yaşıııda İsak kızı 

N 1 b l Göztepede bay Cevdetin R d d k' k d umara arı ozan ar gazı şirketi arasında zuhureden f 1 abia a ın a ı çocu , taraça • FRANSIZCA sözlü ve hareketli i im evinde hizmetçi Melahate te-
şarbaylıkça yapılan ı . umara- ihtilaf hakkında müzakerelerde ----- çamaşır sermekte iken on met-

cavüz etmekle suçlu seyyar 
taj levhalarını bozanlardan 72 bulunmuşlardır. Müzakere iyi Seans Saatleri satıcı Fettah suçu sabit görül- re yüksekliğinde bir yerdea 
kişi muhtelif cezalarla tecziye bir neticeye bağlanamamış tek- Çardaş : 16,30 ve 19,45; Şefakta silah ... 18,30 ve 21,30 mediğinden Aiırcezadaki du- sokağa düşmüş ve ağır surette 
edilmişlerdir. Para cezası 5 lira rar toplanılmak üzere müzake- Cumartesi ve pazar jl'Ünleri 14 de başlar. ruşması neticesinde beraat et- yaralanmıştır. Yaralı hastaneye 
ile 25 lira arasındadır. rat ~eriye bırakılmıstır. miştir. kaldırılmıştır . 

._.__~~==---~~===~-===============-==-----~ 
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Karşıyakada Dede Bay Rem
zl den : Gece gelin çıkanrlar
keıı söylenen bir türkü olarak 
işitti :'im şu koşma on bir ve
zindec.ir ve kesimlidir: 
Altı ay oldu ben dağdan aşalı 
Yedi yıldır yar sevdana düşeli 
Buyurunuz bizim hane döşeli .. 

" n 
Söyleyin o yare insafa gelsin 
Gündüz bana a-ece koynuma 

girsin 
Bunun arkası ve önü olaca

ğını sanıyorum fakat Dede 
Remzi beyin hatırından çıktığı 
için bu kadarını alabildim. 

Noksan bir şey almak döğ
ru değil fakat belki bunu ya
zarsam bilenler tamamlar fik
rine düştüm. 

Karakoçun boynuzu 
Siyah saçın kunduzu 
Koyuver köpe&"in kızı 
Doğdu sabah yıldızı 

* 
Şu dağlar bizim olsa 
Yaprağı üzüm olsa 
Yarimin uykusu ıelse 
Y astiğı dizim olsa 

§ 
Karakuşu vurdular 
Kanadını kırdılar 

Biz karıcı değiliz 
Niçin dama koydular 

Helvacı kızı 

Gel bazı bazı 
Etme bu nazı 

* 

• 
Kanadın açıverdi 
Karakuş kaçıverdi 
Eloğlu değil mi 
Kodu da kaçıverdi 

Helvacı kızı 

Gel bazı bazı 
etme bu nazı 

• 

Ağızlara gerekli olan bir 

koşma: 
Bergamanın onikidir değirmeni 
Değirmenci Rum değil de 

Ermeni 
Ya kellesi ya kendisi gelmeli 

Ay karanlık günde vı•rdular beni 
Yarin çevresine sardılar beni 

* 
Bergamaylan Edremidin arası 
Yaktı beni telli kurşun yarası 

Hiçte iyi olmaz çiğerimin yarası 

Ay karanlık günde vurdular be~i 
Yarin çevresine sardılar benı 

* 
Bera-amanın köprüsün sel mi 

aldı 

Kadın Şerifem bende de nen 
kaldı 

Öpülmedik, koklanmadık ben 
kaldı 

Ay karanlık günde vurdular 
beni 

yarın çevresine sardılar beni 

Dördüncü mısraı bir müste· 
zat olan şu aşağıdaki türkünün 
son mısraında, yeşil başlı der

viş diye tavsif ettiği ağaçları 
secdeye kapatması. bu suretle 

teşbih yapması güzel bir sanat. 

Ya Ahar dağının da otları 

içinde } ayılır boz kurtları 

Benim de ağamın eski dertleri 
Yenilendi efendim 

Ya Ahar dağının da başları 
Secdeye kapanır ağaçları 
Yetil de başlı top dervişleri 

Bulandı ah efendim 
§ 

- Son1t var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• 

§ 
Ateşim yanmaclan 

M. Çaldaris yine yeni 
tütünüm Kabineyi kuracak mı 

tüter 
Viran bahçelerde btilbüller öter 
Evvelki halimden şimdiki beter 

Yaylamam yaylan da kar 
olmayınca 

Neyleyim dünyayı yar olmayınca 
Şarkılan toplarken, topladı

ğım, aldığım yerleri göstermek 
benim için bir borçtur. Lakin 
her türkünün başına; ben şun· 
dan aldım, bundan aldım diye 
sayarak soğukldk yapmak 
istemediğimden, köylerde top
ladıklarımla, başkalarının ver
diklerini, yazımın başında adını 
yazarak anlatmış bulunuyorum. 
Bunların arasında matbu olubta 
çok hoşlandığım parçalar olursa 
-oda birkaç kıl' a olacak· aldı
iJm yeri adını sayarak, yaza
rak geçiririm netekim şu yu
kardaki güzel parçayı İzzet 
Ulvinin "Türk vezni" adlı kita· 
bından beğenerek geçiriyorum. 
O; bunu: vezn için nümune 
tutmuştu. Bunun arkasını a-eti
ren bir kıt'a ve bir nekaratı da 
şöyle duydum: 
Kuzumun ağzında bir tutam 

ot var 

Ağacın dalında bir kara dut var 
{üreğimde benim deli bir öd var 

Yaylamam yaylanda kar 
olm •yınca 

Neyleyim dünyayı yar olmayınca 

-Baş tarafı 1 iııci salıifede
beraber konuşulan meseleler
den dolayı kabine arasında ih

tilaf çıkmış ve M. Çaldaris ka
binesin'.n istifasını vermiştir. 

İstanbul, 19 (Özel) - Ati
nada kabine buhranı büyük 
bir alaka ile karşılanmıştır. 

General Kondilisin diktatörlük 

temayüllerinin kabineyi isti
faya sürüklediği söyleniyor. 
iyi malümat veren siyasal 

çevrenlerde temin edildiğine 
göre kabineyi yine B. Çaldar;s 
teşkil edecektir. Ceneral Me

taksasın yeni kabineye alınacağı 

ve Ceneral Koııdilisin de ka

binenin dışında bırakılacağL 
söyleniyor. Durum yarın (bugün} 
inkişaf edecektir. 

Atina 19 (A.A) - Kabine 
çekilmişdir. 

Sovyetlerde 
Büyük san'atkar ka

zay~ kurban gitti 
Moskova, 19 ( A.A ) - 17 

Temmuzda bir otomobil kazası 
üzerine ağır surette yaralaaan 
ünlü Sovyet senaristlerinden 
Zarhi dün ölmüştür. Yine oto
mobilde bulunan ünlü sinemacı 
Pudovkin çok ağır sinir l.ıozuk
)uğuna uğramıştır. 

iT A y y A R E S i N E M A S 1 
TELEFON 3151 
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.. 1.. ve şarkı 1 büyük filim 

Fransızca soz u, 

_ Zabit Namzetleri 
ve şarkı! fiiim 

l'•nı 

Fransanın aldığı tetbirler 
Acun basını Lavalın cesare ini bü

yük takdirlerle kaydediyorlar 
F ransada iskonto faiz) eri endirildi 

Paris, 19 ( Ö.R ) - Habeş 
ltalyan ihtilafından sonra gü
nün en mühim meselesi Fransa 
hükümetinin aldığı iktisadi, 
mali tedbirlerdir. Avrupa ve 
Amerika matbuatı baştan başa 
bu kararla meşgul olmaktadır
lar. Hepsi Lavalin cesaretini 
takdirle itiraf eylemekte söz 
birliii gösteriyorlar. Fransız 
gazeteler Varşovadan Berlin 
dahil olmak üzere V aşingtona 
kadar, Romadan, İngiltereye 
kadar bütün gazeteler Fran
sanın aldı2'ı tedbirleri beğen
mekte birleşmiş olmalarını dik
kate şayaı:: buluyorlar. Berlinde 
çıkan yarı resmi Korrespondans 
gazetesi Fransız başvekili La
valı aldığı cezri tedbirlerden 
tedbirlerden dolayı takdir et
mekte devlet adamı olmak me· 
ziyetlerini sayarak damiştir ki : 

" Fransız milleti bir daha 

h:ıyatiyetıni göstermiştir. ,, 
Londrada çıkan Finansiyel 

Taymis gazetesi de alınan tet
birlerin beklenilen tedbirlerin 
en ileri olduğunu yazıyor. 

Varşova gazetelerinde eski 
Finans bakanının bir makalesi 
çıkmıştır. Eski bakan bu yazı
sında alman tedbirleri ileri sü
rerek bunlar Lavalin n~ büvük 
bir devlet adamı olduğunu gös
termiştir. Diyor. Roma ve 
Madrid razeteleri de aynı ka
rarları kuvvetle methederek 
örnek alınmasını ileri sürmek
tedirler. 

Fransız devlet bankası is
konto faizlerini yüzde dörtten 
üç buçuğa, tahvilat üzerine 
arans faizlerini yüzde altıdan 
beşe indirmiştir. 30 günlük kre
dilerde faiz yüzde dertten 
üç buçuğa indirilmiştir. İskon· 
to faizlerinin indirilişi kredinin 

kıymetini düşürmek maksa !ını 
istihdaf ediyor ki: Bu vaziyet 
ekonomik hesabına yeni bir 
hareket verecektir. 

Fransanın Sen mıntakasın
doktorlar sindikaları hükümetin 
tedbirlerine yardım olmak 
üzere bütün doktorlann vizite 
ücretlerini yüzde on indirmeğe 
karar vermiştir. Gazeteciler 
bay Lavala bu karar hak-
kında ne düşüudüklerini 
sormuştur. Lava[ seviç içinde 
demiştir ki: 

Bu serveti yapan iyi vatan
daşlar ve iyi Fransızlardır. Bu 
da hükümetin aldığı tedbirle
rin isabetini iÖstermiştlr. Bu 
karardan vatandaşlarımın bü
yük yardımına mazlaar olaca
ğım analmını çıkarmaktayım. 

Neşrolunan kararname ile 
bütün icarlar yüzde on mec
buri tenzilata tabi tutulmuştur. 

Italya - Habeş anlaşmazlığı Uluslar 
Sosyetesinde görüşülecek 

lngiliz kabinesinin mühim bir toplantısı Habeş impara
torunun Gazetelere yeni diyevleri. Mısırın vaziyeti 
Londra, 19 ( Ö. R.) - Bu

gün kahine çok mühim bir top
lantı yapmış ve toplantıda yal
nız ltalya - Habeş meselesi ko
nuşulmuştur. Siya! çevrenler 
bu ani toplantıya çok önem 
veriyorlar. Kabine lngilterenin 
Paris ve Romadaki büyük el
çilerinden gelen raporları tet
kik eylemiştir. Raporlar ve ko
nuşmalar hakkında çok sıkı 
bir gizlilik muhafaza edilmek
tedir. Bununla beraber ( Mor
nig Post ) gazetesinin siyasal 
muharriri bu mesele hakkın
daki yazısında diyer ki: 

- Roma sefirimiz Sir Erik 
Durumon bay (\., ussolini ile 
ltalyan - Habeş meselesi üze
rinde konuşmuş ve İngilteren;n 
açık tekliflerini ltalyaya bil
dirmiştir. Bu tekliflerin ne ol
duğu söylenmiyor ve gizli tu
tuluyor. Fakat ben lngilterenin 
ltalyaya uluslar arası kurumu
na gelerek Habeıistan hakkın
daki şikayetlerini açıkça söy
lemesini ve bu şikayetlerini 
isbat eylemesini teklif ettiğini 
söyliyecek bir mevkideyim. 
ltalyanın bu açık davet kar
şısında durumu ne olacaktır, 
bilinemiyor. Söylenebilir ki 
İtalya bu teklifi de reddede
cektir. Çünkü onlar hiç bir 
s111etle bu ihtilafı uluslar sos· 
yelesinin eline bırakmak iste
miyorlar. ltalya bir şartla Ce
nevre müzakerelerine gele bilir. 
O da önceden Habeşistanın 
Uluslar sosyetesinden kovula
cağına dair kendisine teminat 
verilirse .. 

Yine Morning Post gazete
sinin siyasal muharririne j!Öre 
en mühim nol,ta İta'.yanın Ce
nevıede bulunması ve şikayet
lerini açıkça ortaya atarak mü
dafaasını yapmasıdır. ltalya 
şikayetlerinin mevzuunu ispat 
edebil'rse belki Uluslar sosye
tesi lta!yaya Habeşistanda sü
kun ve emniyetin iadesi için 
manda ven.bilir.Fakat ltalva Ce-

nevreye gelmezse Uluslar sosye
tesi ltalya aleyhine bir karar ala
bilir ve böyle bir kararın ne
ce!erini bugünden kestirmek 
imkansızdır. 

Paris, 19 (Ö.R) - Uluslar 
sosyetesi genel sekreteri Ave
nol Cenevreye döner dönmez 

Bay Litviııof 
konseyin toplanması için bütün 
tedbirleri müstacelen alacaktır. 

Bu toplantılara Sovyet hariciye 
komiseri başkanlık edeceğin
den diğer devletlere daveti
yelerde Litvinof tarafından 

gönderilecektir. 
Cenevre, 18 (A.A) - lngil

tere Fransa ve uluslar sosye
t.!sİ konseyinin öteki üyelerine 
konseyin 25 Temmuzla 4Ağus
tos arasında yapacağı özel 
top:antıya katılmağa hazır ol
maları te 'grafla bildirilmiştir. 

Bu top!ar tı da ltalyan - Ha
beş an!aşmazlıgı görüşülecek
tir. 

Londra, 18 (A.A) -İtalyan
Habeş anlaşmazlığı, lngiltere 
büyük elçisi ile bay Mussolini 
arasında dün Romada yapılan 
konuşmaların mevzuunu teşkil 
etmiştir. Bu konuşmalar sı.iıli 

olmuştur. 

Adis Ababadaki fngiliz bü
yük elçisinin Habeşistana silah 
ihracatına dair Habeş impara
toru ile bir konuşma yaptığı 

hakkındaki haber Londrada 
berkitilmemiştir. İngiliz hüku
meti silah ihracatı üzerine hiç 
bir ambargo koymamıştır. İh
racat özgürlüğü için hükümet 
verilen ve şimdi incelemekte 
o!an iki istidaya müsait cevab 

verilmesi muhtemel görülmek· 
tedir. 

Londra 18 ( A.A ) - Habeş 
imparatoru Taymis gazetesinin 
bir aytarını kabul ederek ken
disine diyevde bulunmuştur. 

imparator denizde verilecek 
bir limana karşılık bırakmıya 

hazır olduğu arazi parçasının 

Ogadenin bir kısmı olabilece-

ğiııi söylemiştir. imparator iki 
ltalyan sömürgesini birbirine 
ba&"lıyacak bir demiryolu yapıl
ması bırakığını ( imtiyazını ) 
ltalyaya vermeğe amadedir. 
Mamafih imparatorun fikrince 
bu meselenin ayrıntılarını ( te

ferruatını ) kurtarmak zordur. 
Esaretten bahseden imparator, 
esarete ftalyanın Afrika sö
mürgelerine göz yumulduğunu 
söylemiştir. 

imparator sözlerini şöyle bi
tirmiştir : 

Eğer İtalya harb ilan edecek 
olursa, Habeşistan harb ede
cek ve ayni zamanda uluslar 
sosyetesine baş vuracaktır. 

Hahire, 18 (A.A) - Habeş 
İmparatoru El Ahram gazete
sinin bir aytarınn diyevde bu
lunarak Mısır hükümeti ltalyan 
süel uçaklarının kendi havala
rından geçmesine müsaade 
ederse, bunu dostluğa uyğun 

olmıyan bir hareket olacağını 
söylemiştir. imparator ltalyan
ların kendi m ı slümao ve diğer 
tebası arasında nifak çıkarma
ğa muvaffak o!amıyacaklarını 
söylemittir. 

E. Bakanı 
Moskovada göret1e
rine devanı f'divo · • 

Leningrad, 19 ( A.A) - !. 
Celal Bayarla B. Zekait Apay· 
dm dün buraya gelmişlerdir, 
Sovyetler birliğ inin Türkiyede· 
ki tecim mümessili B. Vorobi· 
ef ile Türkstroy şefi B. Zolou 
taref de misafirlerle birliktt 
gelmişlerdir. istasyonda Lenin
grad Sovyet başkanı vekili B. 
lvanof, dış tecim komiserliğı 
mümessili B. Troyanovski dış 

işleri bakanlığı mümessili B. 
Veinstayn tarafından karşıla· 
nan misafirler Leningradda bir 
kaç gün kalacaklardır. 

Moskova 18 ( A.A ) - Tür· 
kiye ekonomi bakanı bay Ce· 
lal Bayar ile bay Nurullah Sü
mer ve bay Fazıl Turga Türk
stroy direktörlüğünü ziyareı: 

etmiıler ve Nazilli pamuklu 
fabrikasının yapı projesi hak
kında bilge almışlardır. 

Türk bakanı bundan sonra 
Türk talebe yurdunu gezmiş, 
talebenin tahsilleri hakkında 

malümat almıştır. 
Bay C~lal Bayarla yanındaki 

zevat dün orak ve çekiç ima
lathanesini de gezmişlerdir. 

Türk - Fransız 
Tecim konuşmaları 

Devam ediyor 
Paris 19 ( A.A) - Teciıt 

bakanı dün Türkiye elçisi ile 
Tür kiye ekonomi bakanlığı 

müsteşarı B. Kurtoğlunu kabul 
etmiştir. Görüşmeler, Türk -
Fransız tecim konuşmaları et
rafında olmuştur. 

Yalan 
Lltvlnof Roma)'a gltmlyoı 

Roma, 18 (A.A) - Uluslar 
sosyetf'si konseyi başkanı ba• 
Litv nofun bay Mussolini i. 
görüşmek için İtalyaya gitmek 
üzere yolda olduğu hakkın· 

daki haberi yalanlamaktadır. 

Tayyare 
Düşüp parçaland 

Kahire 19 (A.A) - lngilte
reden Kap'a gitmek üze yoh 
çıkmış olan uçman Brook'un 
kullandığı uçak Morsa-lsratrulı 
yakınında yere düşmüş ve par
çalanmıştır.Brook yaralanmıştır. -

25 lira 
Ne parası olarak alındı? 

Cumaovasındaki aşiretlerden 
olub beş yüz koyunla Manisa
dan Cumaovasına gelmekte 
olan Ömer ve Himmet adında 
iki kişi Bornavada zabıtaya 
müracaatla gecelemek üzere 
kaldıkları Arabderesinde Bit
lisli Osman ile oğulları tarafın
dan kendilerinden 25 lira otla
kiye alındığını ve sabaha ka
dar hapsedildiklerini iddia et
mişlerdir. 

Bunun üzerine Burnava be· 
lediye doktoru ile jandarma 
karakol kumandanı Arabdere
sine giderek tahkikata başla
mışlardır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İmparator . demiştir ki : 
Bay Mussolininin son diyev

leri kimseyi hayrete düşürme

mi tir. Yalnı7. bütün dünyaya 
karşı söylenmiş olan bu diyev
ler arsıuiusal hukuk prensipie
rine aykırıdır. Anlaşmazlığııı 

barış yolu ile halledilmesini is
temkle beraber Habeşistanın 

bütünlüğünü ve erginliğini so
nuna kadar korumaya karar 
verdik. 

imparator, Habeş devlet 
adamları arasında anlaşmazlık
lar olduii:unu da yalanlamıştır. 
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Amerikada propa~anda 
Amerika harba 
Amerikayı istila 

Kont Bernsdorf son bir tel
yazısında bu durumu şöylece 

anlatıyordu: "Kazeman yabancı 
müdahalesini lüzumsuz sayarak 
kendi özel nüfuzu ile İrlanda
lıları ayaklanlandırmaya muvaf
fak olacağımı inanmıştır. Ka
zeman kendi üzerinde mafev
kattabia bir kuvvet ve salahi 
yet tevehhüm ederek ihtilale 
başlamadan önce kendisin n 
Londra veya Dublene müvasa
letine intizar edilmesine Mac 
Neille emrediyordu. ,. İhtilalin 
gecikmesine imkin kalmadığı 
bir günde, Kazemanın eli altın
da olan kuvvet ilk tahmini 
hilafında olarak 5000 kişi de
iil, sadece 1500 kişi idi. Berns
dorf diyor ki: " Eğer bu 5000 
kişilik kuvvet temin edilseydi 
şato ve liman işgal edilecek, 
Asiler haftalarca sürecek b r 
muka~·emette bulunmak imıka
nını bulacaklardı ,, 

Basil Thomson bu hadiseden 
bahsederken der ki: lrlandalı 
eıirlerin büyük okseriyeti Ka
&emana aleyhtardı. Hatta onu 
tahkir bile etmişlerdi. Kaze
manın davetine icabet eden 56 
esire gelince, bunlar daha ra -
hat bir karargaha nakledilerek 
yeni üniformalarını giymişlerdi. 
Almanlar gibi Devua ve Şalan 
da Kazemanın bu mizansenin
clen daha başka şeyler bekli
yorlardı. lngiliz parlamenterleri 
nezdinde okadar müessir olan 
sözerliğinin kendi yurddaşlarını 
kandıramamış olmasından canı 

sıkılmıştı. Şurası muhakkak ki, 
lrlandalı esirler memleketleri
nin hürriyetini sevdikleı i ka
tiar kendi zindancılan olan Al
manlardan da nefret ediyor
lar idi. Bu şartlar altında 
Kazemanı bir hain say
makta idiler. Bu durumdan 
meyus olan Kazeman Bavye
rada bir kür yapmağa çekildi. 
Bu aralık Almanlarla Amerika
daki lrlandalılar arasında mü.
zakereler devam etmekte idi. 
Kazeman Mac Neille gönder

diği bir mektupta Alman zafe
rine karşı güvenini bildirmekte 
idi. Kazeman bu mektubunda 
şunları yazıyordu: 

"Bu mektubu elden ele do-

girmezse lngiltere 
edecek deniyordu 

çok tehlikeli bir vaziyet te
baddüs edeceğine k:ıni bulun
maktayım. 

1 
"Hlas eden ve fakirleşen ln

giltı;re kendisi ile Amerika 
1 arasında bugün mevcut olı>n 

1 

ihtilafları bir harp sebebi sa
yacaktır. Alman ve Avusturya 
filolarının tehdidinden kurtulan 

filosu ile ordusunun bakayasını 
kolaylıkla taşıyacak ve bakaya 
bizim ona karşı çıkaracağımız 
ku9vete üstün olacaktır. Böy-

lece lngiliz ordusu Kanadadan 
pek az müdafaa edilen nok
talara yürüyecek ve Atlantik 

kıyılarında Amerikayı kötü bir 
duruma sokacaktır.Ayni ıaman
da müttefiki olan Japonyayı da 
kolaylıkla kendi yoluna çeke
rek Pasifik Oseanında Ameri
ka sahillerine saldırmasını sağ
lamlıyacaktır. Ordumuzun bü
yük bir kısmını kendi üzerine 
çeken Meksika da İngiliz or
ordusuna Waşington, New

York, Boston, New - Orlean 
ve diğer büyük şehirlerimizi, 
aynı zamanda birleşik Ameri
kanın muazzam servet hazine
lerini ele geçirmek imkanını 

verecektir. Biz böyle bir sa
vaşta müttefiksiz ve yardımsız 
kalacağız. Meğer ki, daha şim
diden Almanya ve Avusturya 
Macaristanın yanında yer ala

rak onların dostluklarını elde 
etmiş olalım." 

Denis'in bu mektubu lrlanda 
ve Amerika işlerinin, o zaman 

ne kadar karanlık ve hakikat
tan uzak bir çevrede gösteril
diğini anlatmaya yeter. 

Bu sırada lrlandalı Kazeman 

Bavyerada köşkünde hiçbir fa
aliyette bulunmadan bekleyor
du. 

40 O. B. odasının mesajla
nndan anlaşıldığı üzere, De·;oy 

Almanlarla bir anlaşma yap
mıştı. Kazeman lrlanda da ha
zırlanan ihtilal hareketinin p

lanlarında biç te haberdar de
ğildi. Yirmi bin tüfek, yüz 
mitralyoz ve büyük miktarda 
mühimmat, yirmi nisanda, Tra
lee körfezine çıkanlmak üzere 
hazırlanmıştı. Devoy lrlanda 

lqtırınız. isterseniz okuyunuz. isyanının nasıl idare edileceği 

Bu mukaddes bir ifşaattır,, hakkında bir çok talimat tel 
Denisin Spellisy'ye bir mek- yazıları da göndermişti. 

tubu Amerikalı lrlandalıların ., -Sonıı Vor-
bu mücadelenin muvaffakiyet ........... . 
ihtimallerini kuvvetli görmekte ı Muğla yumurtaları 
olduklarına bir delildir. Bu ı Bodrumdan ihraç 
mektubun başlığında: " Ulusal edllecek 
lrlanda gönüllüleri Amerikan 1 Muğla, 18 (A.A}- Şimdiye 
komitesine,,yazılı idi. Mektupta ı kadar yumurta çıkatı lzmir ve 
deniliyordu ki: 

1 

Mersin limanlarından yapılıyor-
" Artık pek muhakkak olan du. Son zamanlarda ilimizin 

müttefiklerin hezimetinden son- Bodrum limanından yumurta 
ra Birleşik Amerika için de çıkarılmıya 1-aşlanmıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 TEMMUZ~ 
CUMARTESi AKŞAMI 

Şehir gazinosunda 
Büyük Eğlenti Gecesi 
oans müsabakaları ve 

Avam Kamarasında çatışmalar 
Sir Samuel 
Siyasasının 

Horun söylevi lngiliz 
• gösteriyor •• •• •• 
ıçyuzunu 

T aymis ve Dayli Mayi gazetelerinin Önemli makaleleri 
Radyo ve telgraf haberleri

mizde lngiliz dış işleri bakanı
nın bütün dünyaca S·ir Samu
el Hoer'in önemli sayılan ve 
hala üzerinde cluru!an nutku .. 
nun bazı parça.arını vermiştik. 
Son gelen Avıupa gazeteleri 
bu avam kamar:ısmdaki çatış

maların tafsilatile do 'udur. 
Noye Freye Prese gazetesi

nin verdiği ma'. umatla, Taymis 
Deyli Meyli gazeteler n 'n ma
kale~erlni neşredıyoruz : 
SamuEI Horun f: •• . ;!~vi 

ve Avam kam r sın

da~ I çalı-;.m&l~r 

Hor'un söylevi üzerine par
lamentoda söz alanlar arasında 
liberal aynş önderi Herbert 
Samnel, ilkönce büyük paktla
rın aynı zamanda ' yapılması 
prensipine çattı ve ded ki: 
"Avrupa kıtasındaki düşünceyi 
hesaba katarak bütün mesele
lerin aynı zamanda düzeltilme
sini beklemeye lüzum yoktur. 
Yapılabilecek her pakt imza
lanbilir. Horun ltalyaya karşı 
çıkardığı ağır aksak ses yerin
de değildir. Dış işler ba
kanı, ln!!"iltereuin barba razı 
olmıyacağını açıkça söylemeli
dir ... ,, 

Herbert Samuelden sonra söz 
alan Çörçil: "Hor'un verdiği 
söylev dinizgin bir etki yapa
caktır. Pratik yeni gerçeizm'in 
ilk gösterişi olan donanma and
laşması bizi F ransadan uzak
laştırdı. Halbuk ı Fransanın 

dostluğu bizim için hayatiğ bir 
meseledir; hele Almanyanın üs
tün bir du~umda bulunduğu 

bava, kuvvetlerimizin zayıflığı 
karşısında bugün bu dostluk 
bizim için daha çok önemlidir. 
Habeşistana gelince, yapılmış 
olan donanma andlaşması ile, 
lngilterenin,Uluslar Sosyetesine 
karşı takındığı yabancı ığa acı 
bir karşılıktır. Eğer ltalyanların 
sözlerine bakılırsa, yağmur 

mevsimi geçince harp başlıya
caktır.,, 

B. Çörçil, sözü yeniden do
nanma andlaşmasına getirerek 
ben bu andlaşman n faydalı 
olacağını aanmıyorum, dedi. 

Loyd Corc, Habeşistan an-
laşmazlığına lngilte-re yalnız 

~başına arsımada bulunamıyaca

ğını söyledi ve sözüne şöyle 

dev::m etti: "Peki ama, neden 
dış işler bakacı. lngilterenin, 
öbür uluslarla birlikte Italyaya 

R. C1ıaııılıerlain 

karşı harekete geçeceğinden, 
ceza tedbirleri alınacağından 

bahsetmedi? Biz yalnız uluslar 
sosyetesi paktı ile değil, and
laşmaları bozanlar hakkında 

uluslar sosyetesinin son kara
riyle de ileride andlaşmaları 

bozacaklara ceza tetbirleri al
mak yükümünü üzerimize almış 
bulunuyoruz. Eğer ltalyanın ta
sarladıklarından vazgeçirilmesi 
isteniyorsa, kalkıp ta daha bq
langıçta böyle, hiçbir şey yapıl·· 
mı) acağını sövlemek kötü bir 

taktikti. B. Musolini eğer daha 
bugünden hiçbir şeyin değişe
miyeceği kanaatını taşıyorsa, 

barışın korunabileceğine artık 

umud kalmamış, demektir. Ha
beşistan anlaşmazlığı bugünden 
düzeltilemezse, uluslar sosyete
sinın bir lokma kalmış olan 
son otoritesi de devrilip gide
cektir. Bundan iki yıl önce 
denizde, karada, havada yapı· 
lacak o'.an genel bir silahsız
lanmadan bahsediliyordu. Bu 
gün ise, si!ii.blanma yarışının 

en çok hız almış bir nokta
sında bu unuyoruz. Biz, Versay 
andlaşmasmda verdiğimiz sözü 
tutmadık.Eğer artık herşey yıkı

lıp devrildiyse, hükümet, kor
kunç bir barbın önüne geçe· 
bilecek başka çareler düşün
melidir. 

Loyd Corc'la O&ten 
Çemberlayn'ın 

Çalıfması 
Bunun üzerine söz alan Oı

ten Çemberlayn Loyd Corc'a 
Çatmış ve aralarında sert bir 
söz düellosu başlamıştır: 

Çemberlayn - Yabancı hü
kümetlere ders vermeğe kalk
makla barışa yardımınız mı do
kunacaktır sanıyorsunuz? 

Loyd Corc - Herhalde ben, 
işi hiç bir zaman bu dereceye 
getirmezdim. 

- Çem - Bari, Almanyanın 
silahlandığı haber alınınca, 

böyle bir önergede bulunma
yan Fransa'ya, Almanyaya as
ker göndermesini ileri süreydi
niz daha iyi etmez miydiniz? 

Çemberlayn, bundan sonra 

B. Loyd Co1·ç 
ekonomik ceza tedbirlerinden 
bahsetti. 

L. C. - Bundan ne anlıyor
sunuz? 

Çem - Her ikimizin de harb
ta öğrendiğinıiz ıribi, bir harb 
hareketinden başka bir şey ol
mıyan ablokaya kalkışmak. 

L. C. - Yanlış düşünüyor
sunuz, bu da gösteriyor ki, bu 
işten hiç bir şey anlamıyor
sunuz. 

Çem. - Sayın dostumun bu 
nazik sözlerine teşekkür ede
rim. işi tadında bırakmak is
terim. 

Loyd Corc yerinden fırlıya
rak - Eğer benim sayın dos
tum sözlerimde saygısızlık his

sediyorsa, daha şimdiden beni 
bağışlamasını dilerim. Günün 
birinde saygısızlık edecek olur
sam o bunların en sonuncusu 
olaçaktır. 

Çem - Çok teşekkür ede
rim. 

Çemberlayn bundan sonra 
Habeşistan anlaşmazlığından 

söz açtı ve dedi ki; v Bugün 

burada görüşülen meselenin, 
sadece Habeşistan ile ltalya 
arasındaki bir anlaşmazlık mes
elesi olduğunu söylemek çok 
boş birşeydir. Bütün birge gü
•enlik tehlikeye düşmüştür. 

Onu kurtarmak için bir çare 
bulamazsak, param parça ola
caktır. ,, 

Noye Fraye Prese, Viya.na 
12-7-935. 
lngilterenln dı' siyasası 

Sir Samuel Hor dün avam 
kaır.arasında lngilterenin dış 

ilgileri hakkında çok güzel bir 
diyevde bulundu. Son zaman
larda dış bakanları saylavları 

sorduğu sorulara cevap olarak 
parlamentoda birçek diyevler, 
söylevler vermişlerdir. Fakat 
ilk defa olarak Sir Samuel Hor 
dış siyasamızı her tarafından 
anlatan derli toplu bir diyev
de bulundu. 

Dış bakanı, bu sözlerinde 
artık herkesi bıkıp usandıran 
klişeleri, kelime oyunlarını kul
lanmaktan da kaçınmııtır. 

Bakan, bu söylevinde barış 

Sir Saınııet Hoere 
ve durluk için kollektif gü
venlik sisteminin gerekli oldu
ğunu ve bunun da uluslar sos
yetesi makinesi ile işliyeceğini 
söylemiştir. 

Sir S. Hor, bu sistemin ve 
Uluslar sosyetesine bağlılığın da 
yalnız bir tek bükümet tara
fından yapılırsa işe yaramıya

cağını anlatmıştır. Bir memle
ket, bütün bu maddeleri ye
ritmek ödevini üzerine alamaz." 

Dış bakanı bundan sonra 
atılacak adımın hava paktını 
yapmak ve buuu yeritmek ola
cağını ve bunun kollektif sis
tem için güzel bir örnek ola
cağını söylemiş, gelmesi ihti
mali olan tehlikeye karşı 
koymak için en sağlam çare
nin kuvvetli ve birge bir yö
ney kurmak olduğunu bildir
miştir. 

Bakan bundan sonra hava 
paktı konutmalarının göründü
ğü kadar kolay olmıyacrğını 
da anlatmıştır. 

Bu, Fransa ile ve öteki ilgili 
devletlerle bir doğu paktını 
yapmağa da bağlıdır. 

Eğer ayn olarak bir bava 
paktı konuşulacak ve yapıla

cak olursa o zaman bir takım 
uluslar, lngilizler kendi evgin 
ihtiyaçlarını yerine getirdikleri 
İçin artık barış için çok lüzum
lu olan öteki paktılarla fazla 
uğraşmıyacaklardır diye kor
kuyor ve kuşkulanıyorlar. 

Dış bakanı her halde doğu 
paktı ve Avusturyanın toprak 
bütünlüğünün lngiltereyi doğ
rudan doğruya ilgilendirmedi
ğini bilmekle beraber, barış 

bölünmez bir bütün olduğu için 
böyle bir söylevde bu mesele
leri toptan anlatmağı ve aydın
latmağı gerekli bulmuştur. 

1919 denberi y;;pılan harp
larda B. Litvinofnn bu sözü 
gerçeklenmiş değildir ve el'an 
bir ulusun kendi asığı kendi
sini çürüklemedikçe bir barba 
atıldığı görülmemektedir. 

Ne de olsa, Sir S.Hor, barı
şın bölünmez bir bütün olması 
Inıriltereyi dünyauın her tara-

B. Makcloııald 

fında harekete geçireceğini 

söylemek istememiştir. 

Avusturyanın toprak bütün· 
lüğü bahsinde dış bakanı bu 
memleket balkının erkinlik 
yolunda gösterdiği çabala· 
malann Ingilizlerce sempatı ile 
karşılaştığını sövlemiş, lngilte· 
renin Tuna paktı, ile orta 
Avrupada saldırmazlık ve arsı· 

mazlık paktlarının yapılmasını 
dilediğini söylemiştir. 

lngiltere bir doğu paktının 

bitirilmesini de hoşnutlukla kar· 
şılıyacaktır. 

Alman önderi bir takım sal
dırmazlık paktlar yapmağa ve 
komşularile anlaşmağa hazır 
bulunmaktadır. 

Böylece bölgesel anlatmalar 
yapmağa yanaşmak bölünmez 
harp düşününe karşı sayıla

bilir . Fakat Bay Hitler, 
öteki imzalayanlar, arasında 

karşılı paktlar da Yapsalar, 
doğu paktına girebileceğini 

Stresa' ya bildirmiş bulunuyor. 
Bu suretle, eğer tek başına 

kalmış küçük bir memleketle, 
Eğer bu memleket, paktı im
zalayanlar arasında ise, uğraş
map bırakılmıyacaktır. 

Her halde dış bakanının do
ğu paktını tez elden bir sonuca 
eriştirmek için acele edilmesine 
lüzum görmediği görülüyor ki 
bu bizi hoşnud edecek bir 
ıeydir. 

Birçok okurlar, Sir S. Hor'un 
söylevinde tabiatı ile Habeşis · 
tan anlaşmazlığı hakkında neler 
söylediğıni görüp okumak iste
miJlerdir. Fakat herhalde bu
günkü nazik zamanda ln
giliz Dış bakanınız bu mes
ele üzerine söyliyeceği söz
lerin pek saknılı olacağı 
tabiiğ idi. O da bu sebeple, 
biz herhangi bir buhranın önü
ne geçmek için çalışmak yü-

. kümündeyiz ,, dedi. 
Bizim bir atalar sözümüz var

dır : Bir ba~talığın ön
ceden önüne geçmek sonradan 
onu iyi etmekten yekdir ,, Bu 
söz gibi dış bakanının sözün
den çıkan anlam da elsa olsa 
şu olacak : " Zorlu tedbirler al
maktansa diploması yapmak 
yekdir. ,, 

Dış bakanı Italyan durumu
nu tam ve hatta sempatik bir 
anlayışla anladığını göster
miştir. 

Şu sözlerinde bu noktalar 
göze çarpıyor : 

"İtalyanların genişlemek ih· 
tiyacında olduklarını kabul 
ederiz.,, 
"Habeş hükümetine karşı 

yapılmakta olan bir takım ten
kidlerin doğruluğunu kabul 
ederiz .. ,, 

Yalnız bunlara şöyle bir 
cümle de katıyor: 

"Geçmişte bir takım aynlık
ların, anlaşmazlıkların harb 
çaresine baş vurmaksızın ko· 
tarılmasına imkan bulunduğunu 
görmüşüzdür.,, 

Derdin başı şuradadır ki Hal· 
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Emlak ve Eyta~ bankası iç Bakanlığı dört yıllık 
Yeni kararlar aldı Program hazırladı 

-----·· Çahşmasını bilhassa Sams~n, Kay- Memlekette 
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ne kadar silah toplandı 
seri ve Adana i erın e genış e ec kanlığında yapılan istatistiğe 

Jıı/.'ııra Hııılıik Baııkası d ki 
' . 1 b k başvur u a-Ankara 18 - Büyük partı plan a an a!a 
" • k d plan ıncelenmekte ve kurultayından sonra Emla ·ıe rın a, . . I-

. t • · gerçekten otru ıçın ° Eytam Bankası çalışmasını ıs egın .
1
• h 

" • k t etırı ınce e· kurultayda ileri sürülen dilek- duguna ana~! gkt d' 
k · 11 para ven me e ır. !ere uydurmuş ve Ban a yem me d h bir tara· 

aldığı tedbirlerle memlekete Ban~a ~.u~. un er dırlık ha· 
daha faydalı bir duruma gir- fın~a~ı ~uyu~ .~adyın tutarak 

. B k b .. k"' ça rekını goz onun e ınıştir. an anın ugun u • . l d gelişmiye 
lışması şu iki esasa dayanmak- ekonomık a an ~ . k 
t d . • elverişli ve yapı ıhtıyacı ço 
a Aır. - E ki a tüzüg" ü olan yerlerde incelemeler ya'!'-

v yapaca ar • 1. . 'mkanı nıs-
verdig" i imkan nisbetinde yar- mayı ve kapıta ının 1 

1 • b . d al mayı iş programına dım etmek ve her kolay ıgı etın e ç ış B ·ı 
sokmuş bulunmaktadır. .u 1 " 

!erimiz Samsun, Kayserı ve 
Adana çevresidir. Tecime! .du
rumu gün geçtikçe gelışen 
Samsunla, devlet endüstrisinin 
en büyük eserlerinden biri ku
rulan Kayreri şehri ve bu en
düstrinin istediği ham madde· 
leri yetiştirmek bakımından 
nüfusu gittikçe artacak ve 
genlik düzeyi yükseltecek 
olan Adana'nın bayındırlaş· 

masına ve yeni kurağlar 
yapılmasını, banka, buralarda 
elindeki araçlarla hızlandırma 
çarelerini arayacaktır. Banka
nın aldığı bu tedbirlerin ilk 
müsbet sonuçları Ankarada gö
rülmeye başlanmıştır. Elinde bir 
arsası ve temel atacak kadar 
parası olan her yurddaş ban
kanın yardımına ııüvenerek 
derhal bir yapıya başlamak-

göstermek, 
B - Elinde taşıtsız 

lanrın, bu mallarına 
para vermek ... 

malı o
karşılık 

Bu iki mesele üzerinde eski
sine göre farklı olan şey ; ta-

• şıtsız mallara karşılık para ve
ren bankanın diğer borç ver
me ş:utları arasında borçludan 

"d .. k bu para ile yem en a ar ,, 
yapılmamasını şart koşması

dır. Bankadan para ala -
cak kimse aldığı parayı nereye 
harcayacağını bildirmekte ve 
bu para ile gelir getirecek ve 
kiraya verilecek ikinci bir ya
pıya başlamıyacağı, ödünç ver
me sözbağındaki bir maddeyi 
İmtalıyarak yükenmektedir. 

O ur nak üzere ev yapacak
lara banka, durumu ve isteğinor· 
mal bulursa, yüzde elliye kadar 
yardım yapmaktadır. Oturacak 
ev yapacak olanlar, ellerindeki tadır. 

Bu sözler arasında şu vardır: yanın neden sızlandığını, neler "Ortada etkili bir uluslar 
dilediğini ltalya dışında kimse sosyetesi ve kollektif güvenlik 
olduğu gibi bilemiyor. Bunla~ı sistemi bulundukça biz! kendi 
öğrenib anlatabilmek büyük bır payımıza düşen kollektif soravı 
diplomasi kazancı olacaktır. istiye istiye yüklenmeğe devam 
Dış bakanının söylevine d • · e ecegız.,, . 

göre, İngiliz hükumeti bili, Bu pek beğenilecek bır de-
bu işin ya 1906 anmasına, yiştir. bir işçi partisi dış __ b~-
yahut uluslar sosyetesi paktına, kanı da bundan başka turlu-
yahut ta her ikisine birden yas- sünü söyliyemezdi. 
!anarak kotarılabileceği umu- Bu diyev, prensib olarak ulu-
dunu beslemektedir. sun çoğunun oyuna uygun gel· 

Bu söylevde dış bakanı in- mektedir. 
gili:ı: _ AllT'" ~ deniz anlaşma- Fakat asıl can alacak nokta 

d R Y ·';ın Amerikadan hükumetin söz olarak ortaya sın an, u.. "' ' . d 
ve "Biz'm eski ve ıçtem os· attıkları değil, iş olarak yerit-
tumuz Fransadan,, da bahset- tikleridir. 
miş ve bu çetin zamanlarda Lafla peynir gemisi yürümez 
Fransız ulusunun sağduyusuna ve .dudaktan çıkan herşey de 
akıllıca aytamak imkanını bul- gerçeğin ve bayrılığın ta ken-

muştur. ki' disi değildir. 
Bu cömert ve geniş yüre 1 Bugün Italya ile Habeşistan 

ulusun üç buçuk kapılgdanlı~ arasında barışı muhafaza ede-
h • d' ler e sı-huyu onu bazı a ıse .. bilmek gibi önemli bir iş ve 

nl'rı"le hareket etmeğe sürukle-
I ödev karşısında bu!unoyoruz. 

ınektedir. Halbuki bütün u dus- Hergün Q"eçtikçe biraz daha 
!arın felaket ve buhran an -
kurtulabilmesi için daha kurucu açık bir gerçek halini almak-
ve umud verici bir ruhla hade- tadır ki, barışı muhafaza etme-
kete geçmek gerekliği var ır. in tek çare~i uluslar sosyete-

Uluslar sosyetesine :inin yetkisini kuvvetli bir su-
bağlılık rette anlatabilmektir. 

Sir Samuel Hor bir. dıtta: Bunun bir tek elle başarıl-
kanı ağzından hükümetın pr::. mıyacağıııı biliyoruz. Kollekt~f 
lar sosyetesine ze onun güvenliğin esası da kollektıf 
siplerine bağlı va bayrı oldu- harekettir. 
ğunu söyledi. • Öyleyse hükümet, öteki dev-

Dış bakanımız, gayetd dog;. letlerı' bu kollektif sisteme eğilt-
ve haklı olarak orta a_ ~r 

· · temı bır mek için ne yapmıştır ? uluslar sosyetesı sıs ' 
de eskimiş birleşiklikler ve Hiç birşey. Bundan b~şka 
onların dalavereleri bul'!~~u: dıt bakanı Jtalyanın genışle-
ğunu. bu ikisinden bırıs~ı ek sıyasasını hoş görür yollu 
seçmı:k ger~kl.iği. karıısıa a :zler ele söylemiş ve Habeıis-

--~--...._::~iati-----ır..iii .... 

göre dört yıl ve dört ayda 
memlekette elli üç bin dokuz 
yüz sek•e·1 dört muhtelif ç pta 
silahlar zabıtaca toplanm11 mü· 
sadere edilmiştir. 

Geçen dört yılcia iç Bakan
lığı Kamutaydan 61 kanun çı
kartmiştır. Her biri Laşlıbaşına 
bir devrim davasını kerçekleş
tiren bu kanunlar arasında: 

Köylü kadınına muhtar ve 
üye olır.:ık hakkını veren 
hükümleri taşıyan 423 sayılı 
köy kanununun 20 ve 30 uncu 
maddelerini değiştiren kanun. 

502 Uray'daki şehir ve kent 
kurağlariyle yollar için önce ye
ritilmekte bulunan 24 birinci 
Teşrin 1298 tarihli yapı kanu
nunu bütün ihtiyaçları karşıla
yacak şekilde değiştiren ve 
(yapı ve yollar) adını taşıyan 
kanun. 

En son ilmiğ esaslara göre 
hazırlanmış olan uray kanuniyle 
dünyanın hiç bir tarafında bu
Iunmıyan uram muhtarlarının 
kaldınlmasına kesin bir zorağ 
görüldüğünden bütün muhtur
lık işlerini uraylara devredtn 
kanun. 

İç güvenlik ve baysallığın 
cumuriyet n istediği gibi geniş 
ölçüde dorunma~ı için poli
sin modern bir şekilde 
örgütlenmesini sağlayan 2049 
numaralı kanun. 

Memleketimizde işçiyi koru· 
mak, onun geçinme yollarını 
genişletmek ve ekonomi bakı
mından genliğini yükseltmek 
için yabancı kimselerin yurdu
muzda çalışmasını yasak eden 
2007 numaralı kanun. 

"iller yönetimi,, kanuniyle 
ilbaylara veriken yetkilerin 
etkin olabilmesi için, işyarlara 
işten el çektirmek hakkım ve
ren 1951 numaralı kanun. 

Sınır kavgalarının önüne 
geçmek için çıkarılmıt ve bu 
güne kadar güvenlik ve bay
sallık bakımından büyük fay
daları görülmüş olan 2311 nu
maralı kanun. 

Sınıf ayrımının bir diyem( 
olan ve devrim prensiplerimize 
karşı bulunan efendi, bey, bey 
efendi, paşa, paşa hazretleri 
gibi tabirleri kaldıran 2590 nu
maralı kanun. 

Dinsel ayın sırasında giyilen 
kılıkların yalnızca tapınaklarda 
giyilmesini sağlayan 2569 ııu
maı alı kanun. 

Uray ve köy işlerindeki öde
vini umudun üstünde bir ba
şarı ile yapan Türk kadınına 

saylav olmak hakkını veren 
2599 numaralı kanun. 

Her ayle ve her ferdin bir 
soyadı taşıması ulusal bir ana
namız olduğundan medeni ka
nunun 25, 26, 153, 159 uncu 
maddelerine hükümler kona
rak soyadım bir yüküm haline 
koyan kanun. 

Belediyelerin türlü bayındır
.lık işleri için yaptıkları ödünç 
almaları karşılamak v~ bu iş
lerle uğraşmak üzere 1580 nu
maralı belediye kan nunun 31 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tanın ekonomik etkerlik bölge
lerine ayrılmasını istiyen 1908 
andlaşmasından da dem vur
muştur. 

Geçen hafta da görüp anla
dıklarımız, bize barış:ı ulaşır 

bir yol gostermiyor ; bu, harbı 
pohpohluyan bir yoldur. 

Barışı koruyup kurtal"1lcak 
biricik yol Uluslar sosyetesine 
bağlılıktır ; fakd sözle değil, 

işle. 

DEYLİ MEYL, LONDRA 
12-7-935 

inci maddesine dayanarak bir 
belediyeler bankası kuru!ması 

hakkındaki kanun. 
Hafta azadını bir buçuk gü

ne çıkartan ve Cumayı Pazara 
çeviren kanun. 

Her biri kendi bakımından 

bir ihtiyacı karşılayan 61 ka
nunla iç bakanlığı geçen dört 
yıl içinde genel hayatın gidi
şinde mutlu sonuçlar yaratacak 
bir başarı elde etmiştir. Gele
cek dört yılın programından 

bu çalışmanın hızından hiç kay
bemeden devam edeceğini 

anlıyoruz: 

1 - Cemiyetler kanunu ile, 
Lozan anlaşması göz önünde 
tutularak eski Osmanlı iPlpara
torlugu zamanında bugünkü ka
nunlarımıza karşı olan ferman
larla verilmiş ve anasal kanu
numuzun dinle dünya işlerini 

ayıran hükmüne aykırı bulun
muş bırakığların türel durumu
nu saptayan bir kanun çıkarı
lacaktır. 

2 - Geliş ve gidişin düzen 
altına alınması ve kara yolla
rının korunması hakkında ba
yındırlık bakanlığı ile birge 
olarak bir kanunun yürürlüğe 

girmesi sağlanacaktır. 
3 - Uray vergi ve resimle

rinin uraylara verilen ödevleri 
yerine getirecek bir şekilde 
ve ekonomi bakımından yurd
daşlara ağırlık vermiyececk bir 
şekilde çoialtılması hakkında 
hükümler konacaktır. 

4 - İç bakanlığın merkez 
örgütüne muvazi olmak üzere 
bugüukü işlerin yolu ile gide
bilmesi için taşra ögüt kanu
nunun yürürlüğe girmesine ça
lııılacaktır. 

5 - Hergün artan ve me
deııi ihtiyaçlara göre teknik· 
leştirilmesi lizımgelen polisin 
deneçlere dayalı eksiklerini 
tamamlayıcı örgütil gerektiren 
değişkeler yapılacaktır. 

6 - Özel yönetgelerin, uzun 
deneçlerle elde edilen sonuç
lara göre, dalıa verimli iş gö• 
rebilmelerini sağlamak için ya• 
pılan kanunun yürürlüj"e gir
mesine uğratılacaktır. 

7 - Bugünkü yeni örgüt
leri de içine almak üzere va 
yeni çıkarılan (Ceza usul il mu• 
hakemeleri) kanunu ile başa• 
baş gitmek üzere işyarlarıa 
duruşmaları usulleri hakkındaki 
kanunun yürürlüğe girmesi 
sağlanacaktır. 

8 - İç bakanlık işyarlan
nın yükselme ve sicillerinin 
teknik e!aslara bağlanması için 
kanun çıkarılacaktu. 

9 - Urayların plan, su, 
elektrik gibi kamuğası ile ilgili 
işlerinin düzenli, ekonomik ve 
hızlı olarak başarılması için 
lazımgelen hükümleri kapsa
yan kanun projesi yünürlüğe 

konulacaktır. 
10-Medeni kanun hükümleri 

içerisinde " Ahkamı şahsiye 

kanunu, toprak kanunu ve çift
çilerin çalışmasını kendileri için 
daha veri111li bir hale getirmek 
gayesile ve toprak sahiplerile 
aralarındaki ilgileri denkleştir
mek; onları genliğe getirmek 
için bir ağrer kanunu yapıla
cakhr. 

11 - Yüksek okullardan 
çıkmış güvenlik işyarları yetiş
tirmek için türe fakültesinde 
güvenlik direktörlüğü hesabına 
talebeler okutturu!mak için bir 
kanun yapılacaktır. 

12 - Uray işyarlar için bir 
koruma sandığı kurulacaktır. 

13 - "Cemi iaııat nizamna
mesi,, ıribi eski ve bugünkü 
prensiplere uymıyaıı kanunları 
dej"iştiren hükümler konacaktır 

14 - llbavlık türe isleri di-

Karadeniz kıyılarında: 9 -
Trabzon ekonomik sıkın· 

tıdan çok ağlaşıyor 
Soğuk suTürkiyenin 

Sayfiyelerinde 
en güzel 

biridir 
!Ja~/u,·atı / ı. rı sohi/t-flı; 

transit merkezi olan Trabzon 
bugün bu önemli kazanç kayna· 
ğından uzakta ka mıştır. Rize 
notları arasında iliştiğimiz çarlık 
Rusyasile yapılan temaslardan 
elde edilen kazanç yolları bugün 
tamamen tıkanmıştır. Toprak 
mahsulleri kıt, ticaret hareket
leri z.,yıf olan bir bölgede eko
nomik varlığın sıkıntı vermesi 
gayet tabii sayılabilir. işte 
Trabzon da bu bölgelerden 
birini teşkil ediyor. Ko-
nuştuğum münevver gençler
den tutunuz da bir köy kahve
sinde rastladığım çifçiye kadar 
konuştuğum adamlar hep eski 
günlerin kazançlarını anarak 
ağlaşıyorlar. Anadolunun bir 
çok yerlerine fabrikalar kurul
duğu halde Trabzon için hiç 
bir şey yapılmadığından şikayet 
ediliyor. 

Bu düşünce umumi bir şekil 
almış gibidir. Darlık çekenlerin 
ağlaşmaları tabiid r. Fakat bu 
ağlaşmanın dayandığı nokta
larda sakatlık vardır. Filhakika 
Devlet Anadolunun bir çok 
yerlerine fabrikalar kuruyor. 
Fakat bu kurulan fabrikalar 

şu veya bu memleketin ha
tırı için değil, işlerin ica
bına göre yapılıyor . Uz
man ( mutahassıs ) !arın uzun 
incelemelerinden sonra hangi 
fabrikanın hangi memlekette 
daha verimli iş çıkaracağı alana 
vurularak karar alınıyor.Bu ha• 
kımdan Trabzonluların memle
ketlerinde fabrika yapılmama
sından doğan ağlaşmalarını 

yersiz ~ayabiliriz. 
Lakin bu bölgede yaşıyan 

insanlara it hacmini muhitle
rine göre genişletecek bazı 

tedbirler Almanın zaruretini de 
açıkça ifade edebiliriz. Trab
zonda kalışımız azat gü
nüne rı.stladıjı ıçın Tecim 
ve Endüstri odasına uğrıya

rak ağlaşmaların ne derece 
yerinde olup olmadığını ra
kamların beligatile öğrenmek 
fırsatını elde edemedim. 

Trabzonda İzmirde olmıyan 
güzel bir tüccar kulubünün 
mevcudiyeti ve birçok banka
ların burada şubelerinin bulun
ması herşye rağmen Trabzon• 
da iktısadiğ bir hareketin var
lığını anlatmaktadır. Deniz kı
yısında kurulan küçük bir fab
rika birçok denizcilere hayat-

• Ankara 
Şampiyonu 
Gençler blrlfğl lzmlre 
Gelmek hazırlığında 
Ankara, - Yeni Ankara 

şampiyonu, yakında Manisa, 
Aydın, Uşak, lzmir turnesine 
çıkacak ve ikinci maç 7 Eylülde 
İzmir muhteliti ile yapacakhr. 

Bayan Esma Nayman 
Köstenceye gitti 

Brüksel aynın yirmi altısın
da toplanacak olan arsıulu -
sal parlamenter konfeferansına 
Türkiyeden iştirak edecek olan 
kadın saylavlarımızdan Esma 
Nayman, Köıtenceye gitmiştir. 
Oradan Bürüksele videcektir. 
•••••••••••••••••••••••••• o:ı ••••••••••••••• 
rektörlüklerinin gördüğü işlere 
ııöre faydalarını genişletmek 
için kadroları büyütülecek ve 
mümkün olduğu kadar öteki 
ilbaylıkların da kurulması ve 
yetkilerinin daha verimli çalış

malarına yarıyacak şekilde ge
nişletilmesini hazırlı yan hüküm
ler konacaktır. 

larını kazanmak fırsatını ver· 
miştir. Yabancı sermaye ile 
birleşilerek kurulan bu fabrika
da sanayide kullanılan yağlar 
Yunus balıklarından istihsal 
edildiği gibi içmeye yarar balık 
yağları da yapılmaktadır. Balık 
yağı fabrikalarının tevsii ve in
hisarların burada siğara fabri
kası kurması Trabzon yoksul
larına değerli bır iş açabilir. 
Trabzonluların da dilekleri yer• 
!erine getirtilmiş olur. 

Trabzon genel bakımdan çoL 
şirin bir şehirdir.. Çarşısı ol
dukça muntazam, şehrin göbe
ğindeki park fena değil .. Lakin, 
Trabzonun en güzel yeri hattA 
Türkiyenin en değerli yerlerin
den biri sayılabilecek olan ma· 
halli souk soyudur. Souk su 
deyince bildiğimiz akar bir su, 
şehirde içilen bir su hatıra 

~elebilir. Buradaki ~ouk 
su Trabzonun bir sayfiyesidir 
Trabzonun hemen kıyısındaki 
yamaçlara tırmanarak saran 
otomobilimiz on dakika senra 
büyük çam ormanlarının içine 
girmiş bulunuyordu bu çam or· 
manlarının arasında kurulmuş 
zarif köşkler vardı. 

Hakim tepeden yeşil ya· 
maçları gözden geçirmek deni· 
zin enginliklerini ayaklan 
altında bulmak insana 
başka bir zevk ve başka 
bir gurur veriyor. Hele bu gü
zel manzarayı bir insan çam 
ormanları içinden seyrederse ... 
Vaktile Viyananın sayfiyele
rinde dolaşırken yüreğimde bir 
yara açılmıştı. Herşeyi yetiştir
meye müsait bulunan toprakla
rımızdan için tabiatin vergilerini 
koruyamadığımıza yüreğim yan· 
mıştı. Uzun çam ağaçlarının 

gölgesi o zaman bana yabancı 
ölkelerde hüzün vermişti. Bu
gün onlara benzerlerin T rab
zonda karşıma ç kınası içimde 
büyük bir sevinç y attı, 

Souksu sayfiyesinin en yük
sek tepesinde Atatlrk'üo 
köşkü vardır. Bugünlerde Şark 
vilayetlerinde dolaşan Başba
kan ismet lnönünün Trabzona 
uğraması gayet tabii olduğun
dan köşk saym konuklar için 
hazırlanıyordu. 

Trabzonlular Başbakanımızın 
uğurlu ayapmdan büyük ümit
ler beklemekte ve bu seyahat• 
tan sonra Trabzonun iktisadi 
hayatına yeni bir istikamet ve
rileceiinden şüphe etmemekte 
idiler. 

H.OCAKOGLU 

1 
Polis kıyafetinde 
Yapılacak değişiklik 
Ankara 19 - Genel güven

lik direktörlüğü, polis kıyafet 
ve başlıklarının değiştirilmesi 
etrafında tetkikler yapmakta
dır. Reııkleri ha,ka başka olan 
pantalon ve ceketlerin her iki
si de boz renkte olacaktır. 
Rütbelerin daha iyi anlaşılması 
için yeni şekiller buluııacak, 
polisten gayrileri meç taşımı
yacaktır. 

Başlıklarda iki çeşide ayrıl
mıştır. Bunlardan birisi iş ba
şında olan polisler tarafından 
giyilecektir . 

İstanbul polis mektebinin 
tahsil müddeti 9 aya çıkarıl
mıştır. Ankara polis ve jan
darma okulu yapısı da bitmek 
üzeredir. Her iki okulun açıl
ma töreni yakında yapılacak 
ve talebe yazımına başlana· 
caktır. 

Frat üzerinde 
yeni bir köprU 

Ankara 19 - Elaziz vila
yetinin Erzincan yolunda ve 
Frat nehri üzerindeki Ceban 
maden köprüsü bayındırlık 
bakanlığı tarafından yaptırıla
caktır. 
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Kraliçe, doktor Struensenin 
Metresi olmuştu. Krala gelince 

Doktor Struense, kralın yar
oın sız ve yalnız başına hüku
met c:\emiyecek kadar zayıf 
kara'. "erde olduğunu bildiğin

den maksadına varmak ıçin 
onunl::ı elbirliğinde bulunmayı 

dü~ündü.Genç bir kadın kralın 
fıkrmi uyandırmaya, onun zayıf 
karakteri ü1.erinde tesir yap
ma>a mu\<tedir olabilirdi. Stru
cnse, öte yandan kraliçenin de 
teveccühünü kazanmıştı.Kraliçe 
Karolin, doktoru a!elade bir 
kadının halk nazarında namus 
ve f.ıziletinden şüphe ettirecek 
surette iıtifatlarına mazhar edi
yor, kendi hususi dairesine 
kabul ediyordu. Hiç te gizli 
olmıyan bir laübalilikle onu 
ihata ediyordu. Halktan bir 
kadının çekinmesi icap eden 
bu hafif meşrepliklerden krali
çenin bir kat daha sakınması 
lazımdı. 

Kral Struense ile güzel ka
rısı arasındaki münasebetleri 
futursu1lukla iÖrüyordu. Stru
ense vücutca ve çehrece gü
zeldi. Helt: Kral yedinci Kris
tiyanla mükayese edilemiyecek 
derecede erkek yapılı idi. Bu 
yüzden, kocası tarafından büs
bütün ihmal edilen bir kadının 
enunla alakalanması o kadar 
taıılacak birşey sayılmıyordu. 

Doktorun boyu beş kadem 
altı parmakb. Bir pehlivan 
kadar kuvvetli idi. Saçları 

kumral. gözleri mavi idi. Ze
rafetle geyinmeye ehemmiyet 
verirdi. Zamanının en iyi dan
ı=örü olan bu adam güzel bir 
atıcı idi de... Kraliçeninkine 
benzeyen kuvafürü vardı. Ya
ni kafasının her yanından dör
der bükle sarkardı. Arkadan 
uzanan saçlarım bir tarakla 
kaldırırdı. Tavurlarında asalet 
ve gurur vardı. Karolin gibi 
çok hakaret iÖrmüş, unutul
muş bir kadın böyle güzel bir 
erkeğin tesirinden uzak kala
mazdı. ilk mülakatları ciddilik
le geçmişti. Struense saygılı 
gorunmüş, az konuşmuştu. 

Onun adına olarak saraylı ka
dınlar dan biri Struensenin da

vasını, kraliçeyi elde etmek 
isteklerini müdafaa etmek va
zifesini üzerine almıştı. Bu ka-

dın, doktordan ne duymuşsa 

onu anlatı} or, kralın bütün kö
tü huyları hakkında uzun boylu 

tafsilat veriyordu. Karolinin 
hayaliııe bi!e getirm iyeceği 

utandırıcı itiyatlarını, rezalet-

ıerini ortaya döküyordu. Stru
ense bu izahata şunları ilave 
etmişti: Kral bütün bu suiisti
mallerle zayıflamıştır. Bununla 

beraber uzun zaman yaşayabi
lir. Kafası bir daha aydınlan
mamak üzere kararmıştır. Şu
urundaki bozukluğu tedaviye 
imkan yoktur.,, 

ilk önce bu sözleri ağır baş
lılıkla dinliyen kraliçe, kocası
nın kendisine aşıladığı müthiş 
mikropla kanının zehirlendiğini 
görünce tereddütlerini bırakmış 
kendini teshire çalışan adamın 
tekliflerini dana büyük alaka 
ile dinlemeğe, hatta bizzat tek· 
liflerde bulunmaya başlamıştır. 

Struense kolları arasına atılmak 
için türlü yollardan avanslar 
yapan kraliçeyi kolay kolay 
reddedemezdi. 

Kral,çılgınlığına rağmen ken-... , . . .. ... . . . . 

rekatındaki değişikliği farke
decek kadar muhakemesinden 
bir parça muhafaza ediyordu. 
Yalnız devlet işlerine karşı ye

nilmez tiksintisi duymakta idi. 
İradesine sunulan emirnameleri 
hiç tetkik etmeden imza edi
yordu. Daha sonraları, çılgınlı

ğı en taşkın bir hale gelince 
kendisine imzalamak üzere ge
tirilen kaatlar daha önce sal
tanat n&ibi tarafından imza 
ediliyordu. Muhtelif Avrupa 
memleketlerini ziyaretlerinde 
iğrenç suiistimallerini hizmet
çilerinin gözleri önünde yapı
yordu. Çok zamanlar bir ya
nında bir zenci çocuğu öte 
yanında sokakta bulunmuş bir 
serseri olduğu halde dola
şırdı. Artık nutuklannın ne 
manası ne de sonu vardı. Bazan 
akıllı gibi konuşur, bazen 
en umulmaz yerde sapıtırdı. 
Delilik alametleri o kadar 
barizdi ki arb .< saklanacak ta
rafı kalmamıştır. Bir gün geldi 
ki çılgınlıkları megalomanı, 

adam yiyicilik şekline girdi. 
Cinayetten zevk almağa baş
ladı. Adam öldürmek istiyordu. 
Etrafındakilere "ah bir defa da 
olsun bir iskandal tehlikesi ol
madan adam öldüremiyecek 
miyim,, dedi. 

Bazı da yaşamaktan usandı
ğını söyliyerek "kendimi suda 
boğa<·ağım, pencereden ataca
ğım yahut ta kafamı duvardan 
duvara vurarak parçalıyacağım,, 
derdi. Hem ölümü ister hem 

ölümden kaçardı. Gölde salla 
dolaşırken salı idare edenlere 
"Şimdi ölmek için suya atıla
cağım amma hemen beni kur
tarın" diye ihtarda bulunurdu. 

Sarayda Almanca konuşur, hiz

metçilerine Fransızca hitap

ederdi. Danimarka dilini pek 

nadiren kulanırdı. Sinir buh

ranlarının derecesine göre "Ka

fam oğulduyor. Kendimi kay

bettim,, diye bağırırdı. Struen

den haşka kralı tedaviye ge

len doktorlar onda anormalliğe 
delalet edecek birşey görme-

mişlerdi. Hatta iç!er;n~en biri: 

- Kralın deli olduğunu söy

lemek için bizzat del; olması 

lazımdw, diyordu. 
- So111t \Ta ı· -
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Perşembe gazetesi 
Perşembe gazetesinin onal

tıncı sayısı Çlktı. 
Bu nüshayı üstat Yahya Ke

malin en nefis şiirlerinden biri 
süslemektedir, Mahmud Y esa
rının romanı. 

Tevfik paşanın hatıratı, Ha
beşistanda bir Türk, Trablus
iarp tefrikaları, doktor Esat 
paşanın evinin basılması hadi
sesi gibi tarihi ve hakiki yazı
larla Nizamettin Nazifin Or
manda bir gece isimli hakiki 
macerası ve genç hikayeci 
Cahit Uçuğun çocukluk arka
daşı, isimli pek ince bir hika
yesi bulunmaktadır, ayrıca 
muhtelif meraklı yazıları güzel 
karikatürleri müsabakaları pek 
zengi münderecatı olan bu haf
talık gazetenin ne kadar teka
mül etmekte olduğunu anlamak 
için bu nüshaya bir kerre bak
mak kifayet eder. Fiatı 7 ,5 

Almanya da 
Yahudi düşmanlığı 

______ z~yadeleşiyor 
Aş kanun tanıınaz mı? - Yahudiler Ren ve Meiıı'de banyo ala
ınazlar ıın't - Gö~;i~rlar - Tüberküloz basilleri - ınoda ilanları 

Bir kaç haftadır, AJrnanynda Yahudi düş- doğurmuştur. Yahudi düşmanlığı bilhassa orta 
manlığı yeniden alevlenmiş bulunuyor. Bu ve küçük şehirlerde her gün Yahudiler 
antisemit dalgası Doktor Goebels'in Ber1in'de, aleyhindeki mücadelelerle kendini gösteriyer. 
T elpelkaf'ta, söylediği büyük nutukta resmi 
o!arak belirtilmiştir. Aynı zamanda (Aryen) Bu şehirlerde çıkan gazetelerden topladığımız 
paragrafım daha sıkı bir ciddilikle tatbik a~ağıdaki fıkralar mücadelenin iç yüzünü ve 
etmeği bi1en kanun layihası da bu sonucu düşmanlığın ne derece kök saldığım gösteriyor. 

Suya düşen aşrı 
\VJ etzlar mahkemesi Aryen 

bir A!manın b:r yahudi kız: i!e 
evlenmesine ait askıyı ;•npmak
tan çe!ı:inen nüfus memuru aley
hindeki d va ını görmüş ve 
memura lıak verr.1iş•ır. I~te bu 
h:ikm5n dikkata !/<ıyan o':m 
k c:mı: 

"Davacı Aryen neslinden 
o!up 193 dan beri 0 ... ad:ı 
bir yahudi li:ızı i!e içten müna
se betlerclc bulunmakta idi. Ona 
knr.şı evlenme vaadını tutmak 
için 26 Mayıs 1935 tarihinde 
dostu ile evlenme askısının ya
pılmasını nüfus memurundan 
istemiştir. Memur milliyetçi sos
yalist partisinin bir ferdi ola· 
rak Alman kanından bir 
adam!a Semit bir kadın ara
sında evlenme töreninde bulun
ması imkansız olduğunu ileri 
sürerek bu talebi yerine getir
memiştir. Davacı memnrun va
zifesini yapmaktan çekinmesi 
kanuni olmadığını iddia ederek 
mahkemenin memuru buna mec
bur etmesini istemiştir. Şimdilik 
karışık evlenmeleri yas!lk eden 
hiç bir kanun yoksa da ortaya 
ileri sürdüğü muhakeme Yahudi 
liberal bir ruhtan mülhem ol
duğu cihetle kabule şayan 

değildir. Millici sosyalist devle
tin arzusu her alanda Alman 
ırkına zararlı olan kanın karış
masını menetmek olduğuna 
göre Almanlarla Yahudiler 
arasında karışık evlenme tö
renlerinin yapılmasını kabul 
etmek bu kutsal isteğe karşı 
bir yumruk indirmek olur. Bun
dan ötürü nüfus memuru dava
cının isteğini yapmaktan çekin
mekte haklıdır. 

"DEUTSCHE JUSTIZ" 
Cesaret veren sonuçlar 

Yahudi aleyhtarı terbiye tar
zımızın muvaffakıyeti günden 
güne büyüyor. Elde ettiğimiz 

sonuçlar cesaret vericidir. Fil

hakika Alman ticaret çevrele
rinden gelen hiber!er müşlcıi-

lerin kendilerini top:ayabi!me
leri sayesinde Aryen mağaza-

ların işleri çoğalmakta olduğu
nu gösterİ}'Or. Daha şimdiden 

birçok Yahudi mağaza!nn ka

pan mı ya zorlanmışlardır. He
nüz kepenklerini indirmemiş 

oJan diğer Yahudi mağa1aları 
da ayni yolu tutmak üzeredir-

ler. Müşterilerin Yahudi mağa
zalarile alış verişten çekinme

leri umumileşmiş gibidir. Al

man müşteriler Alman mağa
zaları ile alış verişte bu!un
maktadırlar. 

"WESTDUTSCHE 
BEOBACHTER,. 
Başka yerde 
Yıkansınlar 

Langen yüzme stadınm ka
pısında büyük harflerle şu cüm
le yazılıdır : 

" Yahudiler buraya hoş gel
mezler. ,, 

Bunu görünce, Ren ve Mein
daki sayısız yüzmek havuzları 
ve stadlarının neden hala ya- . 
hudilere " yıkanmak için baş
ka yere gitmekle daha iyi ha
reket edeceklerini 11 bildirme
miş olduklarını gayri ihtiyari 
olarak düşünmekteyiz. 

" HESSISCHE LANDESZEl 

Bay 
Bu da bir 

Tebliğ 

.... Tam saat 5,15 te "Rhe
inbaba,, havuzunun vucutları ile 
kirleten Yahudi yüzücülerin 
kovulmaları Başladı. O dakika
da her taraftan şu sesler yük
seldi: 

"Yahudiler dışarı ... 11 Opar
)örler de bu sese ortak oldular. 
Alman yüzücüler Aryen olmı

yanları havuzlardan uzaklaşma
ğa çağırdılar. Bu mösyölerden 
bir çoğu bu hareketi protesto-

ya cüret ettiklerinden poJis 
işten haberdar edildi. Diğer 
yüzücüleri tahrike cüret eden 
bir yahudiyi yakaladı. 

"Deutschlanp Erwachc - Al
man uyan,. sesleri içinde Al
man yüzücüler havuzu yahudi
lerden temizlemeye muvaffak 
oHular, Saat 5,15 te başlıyan 
hareket altıda bitti. 

11 DAS HAKENKREUZBAN
NER, MANNHEİM,, 

Omd.Jcl.-; 
Körüklenen muhaceret 

Yahudilerin Almanyadan mu-

haceretini temin eden her ted-
bir sevinçle lrnrşılanmaktadır. 

Alman ulusal ekonomi bakan-
Jığı bir tamim neşrederek ya
hudi gençlerine el sanatlarını 

öğreten kurslara müsaade edil
diği bi:dirmiştir. Bu kurslar ta-

lebelerine yabudilerin müracaat 

ettikleri memleketler.le girişe

bilecekleri el sanatlarını öğret· 
mektedir. 

"DDR ANGRIFF-BERLIN,, 
Verem baslllerl 

Alman propaganda bakam 

Dr. Goebels son nutkunda ya
hudileri bitlere benzetmekte 
idi. Bir Alman gazetesi bu teş
bihi tahlil ederek diyor ki: 

" - Yahudileri verem ba
sillerine teşbih eden cümleden 
daha eyi bir mukayese olamaz.,, 

DR. STUERMER 
NURENBERG 
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Hava tehlikesine karşı 
Köylerde dolaşan heyetler iyi 
Neticeler alıyor - Bayındırlık işleri 
Salihli, (Özel) - lhcalarile 

meşhur olan Sart harabelerine 
istasyondan uzanan iki buçuk 
kilometrelik yol inşaatı bitmiş 
ve ziyaretçilere kolaylık temin 
edilmiştir: 

Köylerde de bayındırlık ça
lışma 'arı iyi gidiyor. Poyraz 
köyüne demir borular içinde 
su getirilmiştir. Kazanın 68 
köyunden 22 sinde telefon 
var, daha yirmi iki köye yeni-
den telefon hatları uzatılacak
tır, önemli köyler bu suretle 
merkeze bağlanacaktır. 
Kazanın genel işlerinde yo

ru imadan çalışan ilçebay Kimil 
halkın takdir sevgilerini toplı
yor. Ilçebayın köylerde yaptığı 
incelemeler, yeni bir çok ihti
yaçların giderilmesini temin 
edecektir. Bay Kimi) her gün 
teker teker köyleri dolaşmak
tadır. 

Hava tehlikesine karıı ko-

lerde bulunmak ve tehlikeyi 
bilenler kurumuna üye temin 
etmek için her hafta cumartesi 
günleri buradan bir heyet, baş
larında bay Kamil olduğu hal· 
de, köylere gitmekte azat sa
atlannı da bu ulusal ödev yo
lunda kullanmaktadırlar. Bu 
şekilde, durmadan çalışmama, 
feyzli verimlerini görerek gö· 
güslerimizin kabaracaiında 

şüphe yoktur. 
Gördes llçebayı 

Salihli : ( Özel ) - Gördes 
Ilçebayı bay Mazlum naklen 
Finike llçebaylığına tayin edil
miş olduğundan mumaileyh bu 
güo Gördesten buraya gelmiş 
ve buradan da, yeni vazıfesi 

başına gitmek üzere lzmire 
hareket etmiştir. Bay Mazlum 
btasyonda Gördes halkından 
bazı ileri gelenlerle Salihli hü
kumet işyarlan ve dostları ta
rafından samimiyetle ujurlan00 

Eski Yunan .... -
Kralının n1etresiııe 
Gönderdiği gizli 

Mektuplar 
Eski Yunan kralı Birinci Kos

tantinin sevgilisi p?'enses "Po
li" ye yazdığı mektupları (La 
Petite IJlustration) gazetesi neş· 
retmektedir. 

Bu tarihi muaşaka 1912 den 
1922 senesine kadar on sene 
sürmüştür. Kosti prenses ile 
Atinada kendisi 44 yaşında 
iken tanışmış ve o zamanlardan 
sonra sık olmakla beraber bir
birlerile buluşmuşlardır. 

Bu mektuplar Kostinin yal-

nız aşklarını değil, ayni zaman

da siyasal ve tarihsel haki

katleri de anlattığı için çok 
mühimdir, ikinci Balkan harbı 
ile istiklal harbına ait birçok 
itiraflar vardır. 

1912 senesinde henüz veli
aht olan Kosti Fransa ve lngi!· 
tereye gelmişti. O esnada pren· 
sesi gördü. Mektuplar o ayrı· 

lıştan sonra başlıyor. 
16 Temmuz 1912 

Sevgilim, 
Eksikliğinizi anlatmak pek 

güç, sızı düşün m e d i ğ im 
anlardada, ki o anlar pek 

nadırdır. Ruhumda acı biı· 

boşluk duyuyorum • Esasen 

başka türlü olamazdı. Bana ne 

kadar iyilik gösterdiniz! Ben· 
o kadar mes,ut ettiniz ki, be-

rabar ieçizdiğimiz kısa zaman
lardan dolayı size derin bir 
minnet duyuyorum. 

Sizi hakikiğ, samimiğ ve de
rin bir aşkla seviyorum. Bu 

•Özlerisöylemeğe cesaret edemi

yordum. Bu türlü şeylerden 
bahsetmek o kadar zor ki, 

hemen de inanmıyacağmızdan 

o kadar korkuyorum ki, eier 

hala inanmıyorsanız, size karşı 
hissettiğim sevgiyi istikbalde 
ibpat edeceğim. 

Deauville' de beraber geçir
diğimiz iki buçuk iÜn zarfında 

kendimi cennette hissettim. 
Sizden ayrılmak bana tasavvur 
ettiğimizden zor geldi. 

Tin o 
Triyeste 23 Temmuz 1912 

Sizden ayrılmak çok zor 
geldi, ağlamamak için kendiıd 
zor zapettim. Şimdiye kadar 
sevdim, fakat hiç birinde bu 
kndar sarsılmamıştım ... 
. . . . . . . . 

M~mleketime döndükten son· 
ra daha esaslı yazarım, şimdi 
akhm fikrim darma dainık, 
kullandığım pis kalemden do
layı yazım çok fena ... 

Tin o 

Ağustos 1912 
Eylfıl nihayetinde seyahate 

çıkamayacağım, bana misafiı 

gelmek ümidini verdiğiniz için, 
sizden ıunu rica edece&'im. 
Acaba bu ziyaret eylul içinde 
olamaz mı? 

Sayfiyede olduğum için işler 
çok kolay olur. Kardeşlerim
den ayrı bir evde oturuyorum. 

Biltün iÜnümü evinizde ge
çirebilirim, güzel memleketimi 

size tanıthrmak için her şeyi 
yupanm, otomobille gezintiler 

tertip edebiliriz, ormanlık ol

duiu için atla ve yaya o!arn:: 
da gezeriz. 

Bir kere düşünün. Bu seya
hatiniz uzun sürmiyecek, (Ba-

den- Baden) den biraz fazla, 
bu ayrılık zannedersem kayın-

pederinizi hırslandırmaz. Ağus
tosun sonuna kadar ızınmız 

var. İki Eylul Pazartesi günü 
saat dokuzda Paristen çıkabi
lirsiniz. Cuma günü Patrasa 
Strazburg üzerinden gelebilir
siniz. Saat üçte burada bulu
nabilirsiaiz, 
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BORJIY ~ 
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Her ikisi de acıkmışlar ve cereyan etmiştir. Bize kadar 
susamışlardı. Sabahtan beri gelen rivayete göre ~()..~~ya~-

lannda küçlü kuvvetlı yıgıt hır 
ağızlarına bir şey koymamış-

( 1 ad~- oı'an bu bu" kümdar aynı 
lardı. Lokantaya doğru i er er- -
ken tepedtki kayaları da göz- zamanda eyi kalpli bir insan 
den geçirdi Ye insan kafasına imiş herkes tarafından sevilir 
benziyen kayayı da buldu.Kafa ve yiğitliği dolayısile herkes 
lokantası adile anılan lokanta- tarafından sayılırmış, o devirde 
nın önünde atlanndan indiler. korkunç eşkiya çeteleri mem-
Lokanta sahibi ile karı~ı iki leketleri yakar yıkarlarmış ve 
çocuğu ve bir hizmetçi bütün bu eşkiyalara bütün Sinyo~l~r 
eşyaları, kanepeleri, iskemleleri verrri verirlermiş, kont Fılıp 

bir arabaya"yükletiyorlardı.Önce bu ;eteleri yok etmeğe, ezmeğe 
yemek bulamıyacaklarını sandı- karar vermiş ve bu kararını 
lar. Ispada Kappa bir kaç Yu- 1 • d 1 
murtadan bir omlet yapmağı yerine getirmişti, iç enn en ya -
düsündü. Ragastan lokanta sa- nız bir çete yakayı sıyırarak 
hibine sordu: kaçmağa muvaffak olmuş, buna 

- Babalık yiyecek var mı? da kırmızı Jak çetesi derlermiş, 
- Niçin olmasıo. sebebi bu adamın hem saç, 
- Baksanız a taşınıyorsunuz. hem sakalı kırmızı olduğu gibi 
- Taşınmak yemek yimeğe döktüğü kanlardan da elleri 

engel olmaz.. Bahçedeki ma- her zaman kırmızı bulunurmuş. 
saya oturunuz, şimdi her şey Kontun bu çeteyi ezmek için 
ayağınıza gelir. ) h' 

başvurduğu bütün çare er ıç 
Sebze ekili bahçenin kena- bir neti~ vermediğinden kır-

rında yeşil boyalı iki masa var- d 
dı. Üst tarafta da bir kaya... mızı Ja m da cüreti gün en 
Ragastan kayadan düello yeri- güne artmış, bu sıralarda kont 
nin burası olacağını da kcı- meşhur bir Baronun kızı olan 
tirdi, Hizmetçi yemek hı.zırh- dünya güzeli Beatris ile evlen-
ğuıı yapıyor. Ragastan gölgeye mişti. Büyük bir düğün yapıldı. 
~urulmuş yemeği bekliyordn. Bütün Monteforte ahalisi kırda 
Ö lmeile karar vermiş olan bu yemeğe çağırılmıştı. Y emeğ~n 
adam Ispada Kappanın hazır- sonuna doğru genç kontes bu-
ladığı yemeği seve seve yi- tün sofralan dolaşarak alkış 
ıneğe başladı. Kırk yaşlarında lanmış, lakin son sofraya gel-
çenesi düşük bir adam olan digı"' yakıt kimsenin tanımadığı 
lokantacı da beklemediği müş-

bir adam birdenbire ayağa 
terisine hizmet için her kesten 
önce koşturuyor, Şövalyenin kalkmıştı. Kontes bu adamın 
kadehine şarap koyarak ko- bir isteği olduğunu sanarak 
nuşma fırsatı yaratınağa sava- "ne istiyorsunz" diyerek sor-
şıyordu: muş şu cevabı almıştı: 

- Sınyor Şövalye! Elbisele· - Gözler kamaştıran güzel-
rinizden sizin harpçı bir adam liğinize tutuldum, eğer çok kısa 
olduğunuzu anlıyorum. bir zamanda karım olmanızı 

- Evet babalık! onaylamazsanız Monteforte şeh-
- Ah! Bu harp felaketi,.. rini tamamen yıkacak ve yok 

Burada ne kadar rahatbk. 
edeceğim. 

Şimdi kaçmağa mecbur oluyo- Kontes korkusundan hağır-
ruz. Monteforteye sığınarak 
orada askerl"re içki satarak mış, kocasile etrafındaki Sin-
geçinmek yolunu arıyacağız. yorlar bu eşkıyanın üzerine 

- Fena değil, eyi bir dü- atılmışlar fakat aynı dakikada 
şünce. Orada daha çok kaza- elli kadar dağlı yakın sofralar· 
nırsınız. Buraya Allahm dağına dan fırlıyarak bu şeririn etra-
kim gelir? fını sarmışlar hançerleri çeke-

- işlerim fena gitmiyordu. rek adamın kaçmasını kolay!&ş-
Beni bir kaç saat uzaklarda tırmışlardır. Sonunda " yaşasın 
tanıyanlar olduğu gibi, gezen kırmızı Jakl " Diye bağırarak 
yabancı seyyahlar da hepsi bu- ı d 

1 kendileri de uzaklaşmış ar ır. raya ırelirler, beni arar ar. 
- Demek siz oldukça tanın- Bu hadise genç Kontesi çok 

mış bir adamsımz. müteessir etti, henüz heyecan 
- Evet Sinyor! Bunun se- sona ermemişti ki, uzaktan horu 

bebi Kafa kayası hikayesini sesi işitildi, bu civarda bulunan 
benden başka hiç bir kimsenin Baronlar alelacele Konta haber 
bilmemesidir. Bu hikayeyi ba- salmışlardı. Hareketli köprü in-
~amdan öğrenmiştim. Asırlarc.a dirilerek gelen adam şehire 
once ailemiz bu kayaların dı- alındı. Konta, bir sürü vahşi-
bine yerleştirilmişlerdi. !erin şimaliğ Italyayı sardık-

- Bu hikiye • kadar me- tarını ve bunlara karşı durmak 
raklı bir şey mi? için her Baron ve Kontun as 

- Korkunç olduğu ka?ar kerlerini toplamalıinnı haber 
hakikig" olmuş bir hikiyedır. 

k verdi. Kont ta dedi ki: 
- Ben de bunu öğrenme d 

isterim. - Pekala, git seni gön e-
renlere söyle! Yarın elli mız- Kolay, ufak bir para m~-

kabilinde anlatırım. Çünkü hı- raklı ile yola çıkacaiım. 
:ı:im ka:ı:ancımız bu yüzdend r. Evlendiğinin ertesi gunu, 

· Kont Filip elli mızraktan b;oşka Ragastan masanın üzerıne 
b. k yüz kadar kılınç ve daha .k.e_n· 
ır altınfırlattı. Lo antacı se- 1 

k disine iltihak eden 1000 kışı ı e 
Vİncindenparayıbağırarak ap-
tı ve an'atmağa başladı: yola çıktı. Bir yıl Kont Po ve 

- Hepsini dinliyeceksiniz. Adiş nehirleri civarında sa v~ş 
Şimdiye kadar kimseye gös· yaptı, çarpıştı, sonunda vah!ı-
termedimm bir şeyi de size Jer dağların öte tarafı_?a p~s-

.,. d kürtüldüler. Kont da hır çogu 
gösterecemm, Hikayenin oğ· d · 

,.. . ölmüş bulunan ordı.sun an gen 
ruluğunu ispat eden mabzenın ff h 
. d kalanlarla muza ~ren ~e re 
ıçinde bulunan bir iz, bir e- döndü. Montefortenın eskı şa-
liktir. Yalnız gece bastırmak tosuna gireceğinden büyük bir 
Üzeredir. K"ranlıkta bu şeyleri d 'd' M t forte - sevinç için e ı ı. on e -
<ITılatmak ve göstermek müm- den ayrıldığı bir yıl içinde dt 
kün olamaz. Bunun için biraz k J kın teh genç karısına ırmızı a -
aceıe etmek lazım. Çünkü gece didini bir türlü aklından çıkar-
Şeytanın adı anıldığı zaman mıştı. Fakat Montefortenin 
mutlaka bir kan dökülür ve bir m~ sağlam ve kuvvetli bir 
adam olur ço f 1 .. k"t 

R . d' kale olması onu l\Z a ur u -
agastanın tüyleri ürper ı. f 

K . rdu Şehr n her tara ı ge-
adehini bir yudumda yuvar- mıyo · ·ı · ı 

1 d d çı'lmez kayalarla çevrı mış o -a ı, İçti. Lokantacı anlatıyor u: d 
- Yaka bir çok yıllar önce duğugibi şurada 200 a ım aşa-

Al k t g" ımızda gördüğünüz boğaz da 
ma ailesinden üçüncü on 

olup Montefortede hükümdar· yoktu. 
lık eden üçüncü Filip devrinde 

-Sonu var-

Memleket haberleri l 
1 

Moris Şinası hastanesi Turgutlu gençleri köy
Nasıldır. Nasıl çalışıyor lerde temsil veriyorlar 

Bu sağlık yurdu fennin en mütekamil/ 
Eserlerile kurulmuş ve öyle çalışıyor 

llava tehlikesine karşı çalışmalar 

MoriıJ Şiııa8i lla6lnııesi11i>ı yaııdon ve yan11~ görüııü.'!ii 'l rıı·9ııtlu geıır;.lık illkiisfr iiyeleri 
Turgutlu, ( Özel ) - ilçe Temsili müteakib Turgutlt Manisa, 19 (Özel) - Son se· 

neleı de yurdun her yanında 
sağ ık işlerine verilen ehemmi
yet malfimdur. Memlekette 
soysal bünyeyi dik tutmak yo
lunda atılan adımlar, müsbet 
neticelerini bize pek iyi gös
termektedir. Bu maksada hiz
met eden müesseselerin sayı
sını arttırmıya çabşıyoruz. Ma
nisada büyük bir memleket 
hastanesi yaptırılmakta ve in
şaat sür'atle ilerlemektedir. 
Geçen yıl da .. urada (Moris 

- Size, şimdi, geçen sene 
ile bu yılın tedavileri hakkında 
bir fikir verebilirim; 1934 yılın
da harici hastalıklardan yatan
ların sayısı 200kişi idi.Bunlardan 
135 hasta üzerinde ameliyat 
yapıldı. O yıl ayak hastalarile 
beraber hariciye polikıliğ'İne 
müracaat edenlerin adedi 1087 
rakamını bulmuştu. Bu rakkam 
arasında rontken ve laburatu
var muayenelerine temas et
medim, bunların sayısı da 
şudur: 

"gençlik ülküsü,, iki gün önce gençlerinden bazıları köylülere 
kazanın iyi köylerinden lrlamaz hava tehlikesi hakkında söy-
köyüne bir gezinti yaparak !evlerde bulunmuşlar ve yurdun 
orada gecelemiş ve "Yarım bu temiz evladlarını harekett 
Osman,, adlı piyesi temsil et- getirmişlerdir. 
miştir. Gençlik ülküsünün bu çok 

Müsamere pek canlı olmuş yerinde hareketini kıvançlE 
ve çok kalabalık bir köylü kit- kutlular, ülkülerinde daim<. 
lesi tarafından seyredilmiştir. böyle yürümelerini dileriz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Buradan ronlken dairesine kata çıkmak üzere merdiver.-

geçtik. Odanın dıvarları, ront- !eri brmandık, dördüncü katta· 
ken şuaının intişar et- yız.. Bu katta da etrafa hakin: 
memesi için, kurşundan yapıl- güzel manzaralı odalar vardır. 

Şinasi) has· ,;~~~~~~~~~11;1';~ tanesi hasta il 
kabulüne baş 
lamıştı . Bıı 
has tan enin 
kulaktan ku

mıştır. Rehberimiz bize, bu ci- Ufak bir gezintiyi müteakir-
lıazın, d.ğer birçok rontkenler- taraçaya çıktık. Aşağıya kuı 

lağa yayılan !iıf»;',.ı«iE& 
fenni ve mü
tekamil var· 
lığını bir fır
satla ele ge -
çirdim. 

Hastahane· 
ye girince O- ·~~W =~& 
peratör bny 
Necdeti bah
çede bulduk. 
Kış mevsimin 
de turfanda Hariciye 
sebze ve çiçek yetiştirmek için 
bir fidanlık yaptınyordu. Bizi 
aldı ve odasına götürerek su
allerime hemen cevap vermeğe 
koyuldu : 

- Burası asıl kırk yatak 
alabilecek teşkilat üzerine ya
pılmıştır, fakat şimdi otuz ya
tak ile çalışıyoruz. Bana sebep 
de bütçemizin Dolara tabi ol
ması ve kıymetinin dalgalan
masıdır. 

Operatöre sordum: 
Senelik tahsisatınız nedir? 
24 bin dolar 1. 
Sizden başka kaç Uzman 

var?. 
- İki; biri dahiliyecidir, di

~eri rontken mutahassısı !. 
- Hasta kabulüne ne vakıt 

başladınız ve çalışma usulle-
.. ? 

rınız .. 
Mubaatabım burada hafıza

sını yokladı ve küçük bir du
raklama yaptıktan sonra de
di lıi: 

Hatırlardadır ki binanın ya
pısile iç to!chizatı 934yılı içinde 
bitirilmiş, o senenin 15 Ağus· 
tosunda açılma resmi yapılmış
tı. Hasta kabulü bunu mütea
kib başlamışsa da, esaslı olarak 
bilfiil işe Teşrinlerde başlamış 
s lymak dahadoğrudLr. 

Haftanın üç gününü ayaktaki 
hastaların tedavisine ayırdık. 
Cumartesi, Pazartesi ve Çar-

1 
şamba günleri de yatakçı has
talara bakıyoruz. 

Bu ara sözünü kesen doktor 
dolaptan bir defter çıkardı ve 
gözlerini onun üzerinde kezdir· 
dikt.,n ~<>11ra l>edi ki: 

~·atımla aıııeliyat odası 

Rontken muayeneleri 287, 
muhtelif laboratuvar muayene
leri 8321. 

Şimdi, 1935 yılına, yani he
nüz tamamlamadığımız senenin 
içine girelim : 

ikinci kanundan beri harici
ye polikılinikliğine gelen has
talar (250), dahiliye polikılini
ğine gelenler de 780 kişidir. 
Bunlardan hariciyede yatanlar 
60, ameliyat olanlar SS, dahi
liyede yatanlar 70 sayıyı bu
luyor. Ayrıca muhtelif labuı a
tuvar muayenelerile rontken 
muayenesi, sıra ile, 580 ve 150 
o mak üzere (730) rakamına 
baliğ oluyor. 

Memduh Necdet sözlerini 
bitirdikten sonra binayı gez
mek üzere ayağa kalktık ve 
dahiliye kısmına girdik. Burası 
ikinci kattır. Baştan başa te
miz ve pırıl pırıl parlıyan bir 
salcndayız.. Girip çıktığımız 
kapıların hepsi amortisörlü .. 
Çıt yok .. Elektrik tesisatı bam 
başka .. 

Altı odalı olan bu salonun 
birkaç odasında aşağı katile 
konuşmak için gizli telefon ci
hazile asansörler var. Tedavi 
odalarını birer birer dolaştık. 
Hepsinde fennin en son tekamü
lünü ifade eden modern techi-
zat var. 

den çok ayrı o~duğunu, birçok bakışı seyretmek doyumsuz bi 
vasıflarını anlatarak izah eyli- zevk .. Güzel tarblarla süslen-
yordu. Po'.inikliniğe geçtilr. İçe- miş bahçe ince bir zevkle tan· 
ride dahiliye uzmanı bay Cafer zim edilmiş. 
durmadan çalışıyor, dışarıda da Gezintimizi bitirerek aşağıyr 
kalabalık bir hasta gümesi sıra indiğimiz sırada baş hekim: 
bekliyordu. - Size bir de en aşağı kat· 

UçUncU ka.ta taki tertibatı göstereyim. Di· 
Şimdi hariciye hastalıklan yerek önümüze düştü. İki da· 

katındayız. Burası da sistem kika sonra yemekhaneyi, kalo· 
itibarile aşağı katın bir eşi ve rifer odasını, elektrik santra· 
on beş yataklıdır. Hertaraf bal- lını ve garajı ırördük. En kü· 
konlu, elektrik enstelasyonu çük teferruatına kadar elek-
modern bir şekilde. Kalörifer trikleştirilmiş bu modern mü· 
teşkilatı da öyle. Ameliyat essese karşısında coşkun tak· 
odalarındaki cihazlar kamilen dir hislerimi ifade ederken B 
elektrik ve buharla müteharrik. Necdet hastahanenin daha zi· 
Bu kat operatör Necdet beye yade tekamül ettirilmesi içiı 
aiddir. Önemli ameliyat geçi- istikbalde alınacak tctbirler 
ren hastalar burada yatıyor. anlatıyordu. 

Bay Necdet bu sefer bizi, İçimden geçen şu oldu: Nı 
asıl görmek istediğimiz, bari· olurdu yurdun her köşesinde 
ciye polinikliğinin büyük ame- böyle bir sağlık evine kavuşa 
liyat odasına götürdü. Örada bilseydi dedim. 
şunlar göze çarpıyordu: HulOsl GUnay 

Orta yerde büyük bir ame
liyat masası, onun ayak ucunda 
üç tane büyük projöktör.Yanda 
laboratuvarlarda gördüğümüz 
cihazdan bazıları. 

Ameliyat masasının üst kıs
mında bir projektör daha var. 
Doktor bu lambalar hakkında 
izahat veriyor: 

- Biz bunlara Lamb si yala tik 
deriz. Türkiyede ancak bir kaç 
yerde vardır. Masanın üstünde 
gördüğünüz lambada akimla
törle çalışan yedek bir siyela
tikdir. Bunların faydası " göl
gesiz ameliyat » yapmak içindir. 

Doktoru takiben başka bir 
odaya girdık. Burası o katın 
sterıizasyon dairesidir. Sterlize 
cihazı davarın içinde saklıdır. 

Bu tertibatın hiç bir yerde 
olmadığını kat'iyetle ifade eden 
operatör bizi başka bir maki
nenin başına çekerek: 

- Bu, otomatik Odustile 
cihazıdır. İlaçlarda suyu sıf•r 
dereceye indirmek i-;in kulla
nırız, dedi. Ve ilave etti: 

Hastanemize yeni bir ens-
telasyon koymak isteyoruz, 

Denizlide 
hi 

turuna ht 
gün çıkıyorlar 

büyük Gençler 
bisiklet 

Denizli, 18 (A.A)- Her yı 

olduğu ıribi bu yıl da Halkev 
bisikletçileri büyük bir bisik 
Jet turu hazırlamışlardır. Bisik 
]etçiler ayın yirminci günü De 
nizliden yola çıkarak sırasil< 
şu şehirlere uğrayacak arrlır; 

Dinar, Afyon, Kütahya, Es 
kişehir, Sivrihisar, Ankara 
Beypazarı, Göyiink, İznik, !s 
tanbul, Yalova, Bursa, Balıke-
sir, Ay~alık, lzmir, Alaşehi 
yolu ile Denizliye dönecek, 
lerdir. Bisikletçiler ortalamı 

günde 100 kilometre yol ala 
caklar ve dinlenme yerlerindt 
teşvik koşuları yapacaklardır. 

Dahiliye katının son odası 

asıl görülecek bu yer, burası 

buhar tesisatına ayrılmıştır. Te
sisat arasındaki su kaynatma 
ve mikropsuzlaştırma cihazı ü
zerinde doktorun yaptığı dene
ıneleri hayretle seyrettik. 

1 
onunla suyu arıtacak, kireci 

1 

istediğimiz dereceye düşürece· 
ğiz, ki Türkiyede böyle. bir 
makinenin l>enüz eşi yoktur!. 

llurayı da terk ederek diier 

Den zli, 19 (A.A) - Ankar< 
bisıkletçileri bugün Nazillideı 
buraya gelmişlerdir. Misafirleı 

şarbay ve halkevi başkanı ilı 

bisikletçilerimi tarafından Sa 
rayköyden karsılanmışlardır 

Yarın sabah İspartaya gide 
ceklerdir. 

~-· 

-
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İzmir Şarbaylığmdan: 

KURK 
uzum 

1 - ] 800 lira bedeli keşifli 
ve 2336 metre murabbaı saha 
üzerinde ve gümrükler karşı
sındaki büyük hangarın üze
rindeki oluklar, saç ve keres
teler ve saire ve 300 metre 

Çu. Alıcı Fiat murabbalık saha içindeki kar-
36 K A Kazım 11 25 11 25 
33 S Süleyman lO 25 lO 25 gir bir katlı binanın kiremit, 

Hiç kendini 
bir portre ile 
Morise: 

&ıkmıyarak Lilly 
uğraşan kocası 

- Eğer soğuk daha devam 
ederse bir kürk alacağım, dedi. 

Moris bu sözlere sinirlen
mişti. Başını şiddetle doğrulttu: 

- Kürk!.. Kış sonunda? Sen 
galiba aklını adamakıllı oynat
mış olacaksın.. Artık kış ne
rede ise bitmek üzere. Boş 

yere para harcamanın sırası 
mı? .. 

Lilly sinirlenerek: 
- Boş yerel diye mırıldan

dı. Evet boş yere, çünkü bo
ğazdan geçecek veya sana 
yarayacak birşey değil de on
dan değil mi? 

Moris kendine dokuııan bu 
sözlere karşılık olarak alaycı 
bir tavır takındı: 

- Boiazdan geçmez dedin? 
nasıl geçmez? 

Geçen yıl aldığın yünlülerin 
başına ırelenleri unuttun mu ? 
Sonra benim jilem ne hale 
gelmişti?. 

- Senin sersemliiinden kir
letmiştin. 

- Peki ben kirletti idisem 
senin de temizlemen lazımdı, 

Bu senin işin. 
- Benim işim mi ? 
Bu kerre Lilly iyice kızmıştı: 
- Ben senin hizmetçin de-

ğilim .. Kendine gel.. 
- Karım olduğunu biliyo

rum. Fakat karıların da vazi
feleri var zannedersem .. 

Lilly'yi bir ırülnıedir almıştı. 
Karılar hiç bir zaman hiz

metçi olmak için evlenmezler. 
- Lillyi, insan kocasının iş

lerini görmekle hizmetçi mi 
olur? 

Bunları yapmak vazifendir. 
- Eğer başıma böyle şeyler 

geleceğini bilmiş olsaydım hiç 
c\' lenmezdim .. 

Karısıyla, başa çıkamıyaea
ğını anlayınca Moris sesini tat
lılaştırarak; 

- Haydı canım, böyle boş 

şeylerle kendimizi üzmiyelim ... 
dedi. 

- Niçin boş olsun bu şey
ler? Köyde otursak ne ise fa
kat böyle bir şarda bulundu
gumu:ı:a göre giyecek ve yi
yecek işleriyle uğraşmamız la
zımdır. Hem öyle anlıyorum ki 
sen beni bir model yapmak 
ıçın aldın galiba.. Böylelikle 
model parasından da kurtula
rak ekonomi yapmak istiyor-
sun ... 

Moris cevap verdi: 
- Sen benim için bir eko

nomi değil tamtersine bir israf 
mevzuu oldun. 

- Nişanlandığımız zamanlar 
model için tuttuğun Ninaya, 
Rozaya, Elorettaya verdiğin 
paralan unuttun mu?. 

- Zaten bunları sana anlat
makta budalalık etmiştim ... 

Lilly! Ağzına bu kızların 
atlarını almaktan seni menedi
yorum: 

Çeviren: ERALP 
Ben de sana diyorum ki: 

Benimle yalnız, beni model yap
mak için evlendiysen annemin 
yanına dönüyorum. Artık yeter 
fazla sabrım kalmadı. 

Moris kızdı: 

- Sevgilim, annenin yanına 
dönmekte serbestsiniz. 

- Öyleya senin için güzel 
bir fırsat değil mil. Zaten hep 
beni atlatmak yollarını arıyor
dun. Fakat bundan sonra beni 
atlatamazsın. 

Bu dakikaya kadar kendini 
güç zabteden Moris birdenbire 
öfkelendi: 

- Beni aldatan asıl sensin., 
Yalan söylemeden hakikatı iti
raf et .. 

Lillyi bu sözleri hiç bekle
miyordu. 

- Alçak 1 Alçak diye inle
di .. Artık her şey bitti; şim

di de sıra beni dövmene gel
di .. Evet, evet sana hiyanet 
ettim .. Hem çok iyi bir arka
daşın olan Jorj ... 

Moris sararmıştı haykırdı 1 
- Yalan 
Lilly tereddüt ediyordu .• 

Acaba hakikatı söyliyecek 
miydi?. 

Moris titrek bir sesle tekrar 
sordu: 

- Yalan değil mi? 
Lilly bu kerre yumuşadı ve: 
- Yalan yalan; dedi. Seni 

kızdırmak ve korkutmak İçin 
söylemiştim. Yaramazlığından 
intikam almak için böyle dedim 

- Yaramazlığım? .. Buna ak
lım ermedi. Sana ne yaptım?. 

- Söylediğin acı sözleri 
hatırla .. 

Moris cevap vermedi. Sonra 
Lilly'nin İnce ve solan kollarını 
elleri arasına aldı, onları ok
şadı.. Okşadı .• 

Sonra Lilly : 
- Bir kürk için 1 diye mı

rıldandı. 

Moris büyük bir kederle içini 
çekerek : 

- Lilly beni affet! diye yal
varıyordu. 

20 Albayrak tic. 11 11 kapı, pençere, süve gibi bil-
17 H Z Ahmet 10 25 10 25 umum teferruatı müteahhidine 

106 Yekun aid olmak üzere bu binalar sö-
Zahlre Borsası külüp zemini tesviye edilmiş 

Çu. Alıcı Fiat olarak teslim edilmek kaydile 
1115 Buğday 5 6 25 buradan çıkacak enkaz mü-

140 Arpa 3 12 3 12 teahhide aid olmak üzere bu 
98 Kumdarı 5 50 6 iş açık arttırmaya konmuştur. 
17 Nohut 4 50 4 50 Arttırma 23 Temmuz 935 salı 

756 Bakla 4 25 4 31 d b 1 d d k' 
251 K Palamut 150 300 günü saat 10 a e e iye e ı 

arttırma ve eksiltme komisyo-
,~.-----------.,llııı nunca yapılacaktır. Bu iş için 

Para Piyasası 135 lira depozito akçasiıe bir-
19_7_1935 Iikte komisyona gelinir. Şart-

Alış Satış name ve keşifnaaıe belediye 
Mark 50 30 50 75 baş sekreterliğindedir. 
İsterlin 616 621 2 - 686 lira bedeli keşifli 
Fr. Frangı 8 28 8 30 Eşrefpaşada kapani zade so-
Dolar 80 60 80 kağında lağım yapılması işi 
Belga 21 05 21 55 belediye başkiitipliğindeki ke-
İtalyan lireti 10 30 10 37 şif ve şartnamesi veçhile 23 
İsviçrefran. 40 90 41 15 temmuz 935 salı günü saat 
Florin 85 10 85 37 10 da açık eksiltme ile ihale 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 30 edilecektir. iştirak için 52 lira 
Austr. Şilini 23 50 24 muvakkat teminatla söylenen 

gün ve saata kadar belediye· 
Para değil deki komisyona gelinir. 

Kendisinin başına bela 3 - 540 lira bedeli keşifli 
bulmut yanık yerlerde 61-42, 45-57, 

Uncu Arife ipotek suretile 46-52 sayılı adalar arasında• 
para bulacağını söyliyerek do- geçen 20 metrelik yolun 2 nci 
!andırmakla suçlu muakip Bay kordondan Şükrü Kaya bulva-
Vehbi Asliye cezada 45 gün rına kadar uzanan parçaların 
hapse ve 25 lira para cezasına molozları kaldmlarak yolun 
mahkum edilmiştir, açılması işi belediye başkatip-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• liğindeki keşif ve şartnamesi 

#'////h Çok UCUZ"'/////. veçhile 23-7-935 aalı günü saat 
' S t l k d •• kk " 10 da açık eksiltme ile ihale a ı ı u an edilecektir. iştirak için 41 lira 

Dar ağaç tramvay caddesin- ~ muvakkat teminatla söylenen 
de dirsekte her işe elverişli gün ve saate kadar belediye-
müstakil kargir bir dükkan 

~ deki komisyona gelinir. 
satılıktır. Taliplerin gazete- 4 - 491,35 lira bedeli ke-

~ miz idarehanesine hergün 
saat 5 ten sonra müracaatları. şifli yanık yerlerde 59-60, 62-

5 10 ' 61 adalar arasından geçen 20 
V//..//..//////_///n - r/////; 

T k metrelik yolun Gazi okulası 

Ür büyük kapısından Şükrü Kaya 

Mühendisler birliği 
mecmuası 

Ankarada Türk mühendisler 
birliği tarafından her ay çıka
rılmakta olan birlik mecmua-
sının Temmuz nüshası zengin 
müdnerecatile çıkmıştır. 

DiKKAT 

bulvarına kadar temizlenmemiş 
yerlerin molozlarının kaldırıl

ması ve hepsinin iki taraf 
yaya yol ve orta partellerine 
adi taşla kordon çekilmesi işi 
belediye başkatipliğindeki ke
şi f ve şartnamesi veçhile 
23-7-935 salı günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için 37 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saata 
!radar belediyedeki komisyoaa 
gelinir. Pelikan müesseselerinden Günher, Wagner, 

de Hannover, lzmire getirdiği makinalarla stilolar 
mürekkep kalem sapları üzerine satın alanın adını 
istenilen dille ve istenilen şekilde yazmaktadır. 

Her bir Pelikan stilosu alan bir kimse bu 
hakka maliktir. Satın aldığı yerden aldığı bir 
kağıtla yazıyı .. 

Kardiçalı han No. 38 de 
JOZEF A.ASLAN 

Yazıhanesinde yazdırabilir. 
Eğer satın aldığı yer kapanmış ve kağıt al

masına imkan yoksa gazeteden bu yazıyı taşı· 
yan yeri keserek beraber getirdiği takdirde 
yine meccanen yazdırabilir. 

Satış yerleri : 

Mehmed Emin - Bit pazar eski 
Nafiz Mustafa - Odun pazar 
Korsini biraderler - Saman iskelesi 
Nafiz Hamdi ve şürekası - Yol bedesteni 
Mehmed Rasim • Yol bedesteni 

Günther Vagner, Hannover 
2-6 h. 3 (1000) 

5 - 654 lira bedeli keşifli 
ilbay Kazım Dirik okulasına 
çıkan yolun bir kenarında 57 
metre uzunluğundan koruma 
duvarı yapılması işi belediye 
başkatipliğindeki keşif ve şart
namesi veçhile 23-7-935 salı 

günü saat 10 da açık eksi.itme 
ile ihale edilecektir. 

iştirak için 50 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saata 
kadar belediyedeki komisyona 
gelinir. 

7-11-16-20 2014 (937) 

lzmir ikinci Hukuk Mahke
mesinden: 

NKARA BiRASI 
lusal fabrikanın mahsulüdür 

lzmirde Göztepede Yeşil lzmir 
sokağında 17 sayı'ı evde otu
ran Raşit kızı Lutfiye tarafın
dan Abdurrahim oğlu Nasrul
lah aleyhine açtığı boşanma da
vası üzerine tebliğ edilmek 
üzere gönderilen arzuhal sure
tile davetiye ikametgahı meç
hul bulunmasından bahsile bila 
tebliğ iade edilmesinden dava
cının isteğile bu baptaki teb
Jiğatın ılinen icrasına ve arzu
lıal suretinin mahkeme divan
hanesine talikine ve tahkika
tın da 2 - 10 - 935 Çarşamba 
glinü saat ona bırakılmasına 

Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilm '!ğe değer karar verilmiş olmakla müd

20 Temmuz 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
alınız 

• ideal •otu• hava dol~lu 
• 0Qr41tl•Aı .,. lhti .. zaıa 

• eoıan alltı .. 11cak .nemlellall•r• 
tnaha- olank ya'ılnu•dı.r 

• A-e-ari f!Jaktr:llt Sarfivatı 
• riyah llO Uradaa ltlban• 
• T •ııliyat it ay vada 

Nu...ctd+n •• Şlıl. .&nbra 
Sabf farları • A VaUar lzmlr 

....... $ .. - ................ 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

Satış yeri: ARTÜR VETTER [ SAHıBİNİN SESİ ] Samaniskelesi 

lzmirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

~t:=Bristol otelinde 

~rkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • 
:K:"'C.Jl3I:K: 

VAPURDUMANI 
a-öz:ı:.... Ü:K: 

r:Y:.i'.Y/'/////.L/Y/////////'/rX////Y //J 
Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 

ve ucuz bir z!izlük almak isterseniz BAŞTURAK 
HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
•••••••••••..••••.•..•...•• ~~ .• !-!~.~~r.~~!~ ..••.•.••.•.•••..•••.••••••• 

Bayanlar!! 
Her fiata acele 
Müzayede ile satış 

lzmlrln, lstanbulun 
ve bütün dünyanın öndü
le hakkındaki son kanaatı, 
bu işin eyi bir makine ile 
mutahassıs bir elde katiyen 
zarar vermiyeceki merke
zindedir. 
Diplomalı kadın berberi 

minik BAY SITKIYE son 
üç ay zarfında yaptığı bin
lerce 6 aylık öndlile bu fik
rin, en parlak delilidir. Bir 
ıün önceden randevü alın
ması. Keçeciler No. 122 

'im 

• 
Telefon 3101 

Göz He~iıni 
, 
• 

Önümüzdeki pazar günü ya· 
ni t~mmuzun yirmi birinci ıünü 
sabahleyin alafranıa saat onda 
Karataş tramvay caddesinde 
Salhane iskelesinde 321 numa
ralı hanede bir çok lüks mo
bilyalar bilmüzayede satıla
caktır. 

deaaleyh Nasrullahın mezkur 

Tu••rkı•yenı•n her tarafında günde saat on raddelerinde Memleket hastanesi göz 
asaleten veva vekaleten hazır mütahassısı 

.A.."1'...TT~.A.,,_;p A. Birası İçilir bulunması aksi halde aleyhinde Muayenehanesi ikinci 

Bürhan Bengu 

Gerek lüks kesme iki kişi
lik sarı karyola, lavman tuva
let ceviz, ceviz komodin, elek
trik lambaları, mavun boyu ay· 
na, ipekli lüks mavun koltuk 
takımı, ceviz çifte kanatlı 
aynalı dolap, lüks jardinyera, 
lüks kabine, iki adet sarı 
bir kişilik karyola, ceviz şem
siyelik, müdevva mavon ye
mek masası, 6 maroken san· 
dalye, levhalar, duvar tabakları 
sahibinin sesi çantalı gramafon 
plaklarile, kanepeler, orta ma· 
salan, perdeler, singer el dikiş 
makinesi, duvar saatı, storlar, 
halı kilim ve seccadeler ve sair 
bir çok lüks mobilyalar bilmü· 
Zı\yede satılacaktır . .L. ... ~ ..._ W..~ gıyap kararı ittihaz edileceği Beyler sokak numara 80 

k 1 "f k b" . .k 1 1 b" ' d H. U. M. K. nun tebliğat fas-Ün Ü e Çı eCC lfıCı U USa ıra lJU Ur ima tevfikan tebliğ makamma Telefon: 3828 

• Her··erdeu~nızk~a~k.~~b~u!l!K~a~k~s!ı!nı!:!!!!~~(~8~6~5!)~!~~k~a:im~~o:l:m~a~k~•ü:z~e~re~•kıe~~~iy~e~tJ~====;;~~-U _ ilan olunur. 2220 (1018) 

Büyük kardıçalı lbrahim be)' 
hanında Emniyet müzayede 

salonu müdüriyeti 
2-3 (1013 
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20 t"emmuz 193S 

Operatör 

Cemil Serif 
BAYDUR 

Nomanzade sokak No. 5 
Muayene saatları : 9 - 12 

3 - 7 ye kadar. 
Telefon : 
Muayenehanesi : 3228 
Evi : 3857 

4-13 (983) 

"-----~ iP 
~ GOZTEPEDE 
' KİRALIK EV , 

Göztepe tramvay cadde

sinde deniz kenarında 846 
Numaralı elektrik, su; hava 
gazı tesisatı ve mükemmel 
sıcak banyosu olan ev 

\ 

kiralıktır. Gezmek, görmek \ 
ve pazarlık için Göztepede 1 
900 numaralı eve müracaat. \ 

9-13 (903) ı 
'//77/.///L7.:l"L/T/'//JCf7///7,; 

Doktor 

Kema Sakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

l\~uayenehanesini 2 nci Bey
ler so';aiında 65 numaraya , 
nakidmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tram• cad-
desı No. 596 Tel. 25;ı:i 

Gayri menkullerin açık art
tırma ilanı: 

Tire mahkemesi başkatipli
ğinden: 

Tirenin Tekke köyünden 
Hüseyin oğlu Ahmet ile Tire
nin ipekçiler mahallesinden kü
çük Mehmet Ali arasında müş
terek bulunan Tirenin Cumhu
riyet mahallesinden Dedebey 
sokağında sağı Şişik oğlu Ha
san solu urgancı göbekli oğlu 
lbrahim arkası kayyum oğlu 
Ali ve paşalı kızı Emine ve 
önü yol ile mahdut ve altlı üstlü 

i 

v bir miktar avlusu bulunan 
hı!, 1 hanenin şuyuunun izalesi 
içın davacı Ahmedin küçük 
Mehmet Ali namına vasisi Mus
tafa aleyhine yaptığı dava so
nunda işbu hanenin kabili tak
sim olmadığı ve 800 lira ~ıy
metinde olduğu ve memurıye
timizce satılmasına Tire sulh 
Hukuk mahkemesince karar 
verilmiş olmakla karar muci
bince 20-8-935 tarihinde Salı 
günü saat 15 de Tire mahke
mesi divanhanesinde mahkeme 
ba katipliği tarafından ihalei 1 
kat:yesi yapılacaktır. Arttırma
}'a ıştirak için yukarıda yazılı 
muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir b~n.ka te- j 
ı:oinat mektulıu vcrmelıdır. Ta
yin olunan g" 'e üç defa ba
ğırıldıktı.n ~ı- , en çok art
tırana ihale yapılır ancak ar.t
lırma muhammen kıymetın 

Yüzde yetmiş beşini bul.mak ge· 
rektir, bulmadığı t:ıkdırde art
tırma on beş gün uzatılır ve 
on be,inci gün aynı saatta en 
çok arttırana ihalesi yapılır. 
Muhammen kıymetin gene yüz
de yetmiş beşini bulmazsa sa
tış geri bırakılır. Gayri men
kul kendisine ihale olunan kim
se derhal veya verilen mühlet 
İçinde parayı vermezse ihale 
fesholunur kendisinden evvel 
en çok arttıran kimse almağa 
razı olursa ona olmazsa on beş 
gün müddetle yeniden arttır
maya çıkarılır ve en çok .arttı: 
rana ihale olunur. Bu şekıldekı 
satışta ilk ihale ile son ih_ale 
arasındaki fark ve geçen gun
lerin faizi ve diğer masr~flar 
ve zararlar birinci müşterıden 
hüküm istihsaline hacet kal
maksızın doğrudan doğruY:a 
alınır rusumu dellaliye ve saır 
masraflar müşterisine . ~ittir. 
Fazla malümat almak ıstı yen
ler rnahkeme başkatipliğine ve 
belediye baş della!i?e müra
caatla malümat alabılırler. 

2218 (1017) 

1 

ı >C>:K:TC>Ft 
(///////////////////////////////,'///,'/./, 

HULUS ALA TAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reısı 

I Ç HA S T A L 1 K L AR 
ıv.ILTT ..A.~.A..S 'SiSi 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20 ) numaralı eski muayenehanesinde kabul e;;;· 

Yalnız birkaç dakika içinde 

Istırab yerine neş'e ! 

Bu mucize değil, 

GRiPiN 
in her gün binlerce 
mustarib insan üze
rinde yaptığı deği-
şikliğin ufak bir 

örneğidir 
En şiddetli baş, diş adale ağrılarını, üşütmekten mütevellit 

bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, kınklıia 
karşı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi böbrekleri yormaz ! 
GRiPiN kaşeleri RADYOLIN diş macunu fabrikasının mü
tehassıs kimyaıı-erleri tarafından yapılır. Her eczanede 

vardır 7,5 kuruşa sahlır. 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin J\lerk~~ ve lfabrıkası: lımırde Halkapıoardadır 
Yeril Pamul!andan At, 1 ay11are, Köpekbaf, Def1trmen! 

Geyik ve Leylak Markalarını lı:ı vı her ııev.i n:aııot bezı 
inıal eyltııııekte olup malları Avrnpamn aynı tıp meo•u 
catıııa faiktir. 

Telefon 'Jf o. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: Ba.yra.k Izmir 

(H 1) Per..;·,---.-

Sümerbank umumi müdürlüğünden 
1934 - 1935 lise ve ticaret mezunlarına 

Müsabaka ile memur alınacaktır 
Bankanın dahili teşkilatında, fabrikalarında ve diğer müesse

selerinde istihdam edilmek üzere müsabaka ile yirmi beş memur 
alınacaktır. 

Müsabaka imtihanında muvaffak olanlara başlangıç maaşı 

o:mak üzere, kazanacakları derecelere göre elli, altmış, yetmiş 
lira verilece , . 

Bu memurlar ayrılacakları teşekkülün idari, ticari, teknik ış 

b "I'" ı · de muayyen devrelerle çalıştırılarak yetiştirildikten o um erın . . . . . 
hl' et ve liyakatlarile temayüz edenlerı bır seçım ımtı-

~:::a e ta
1

~i tutularak tecrübe ve bilgilerini teke°:1mül ett'.rmek 
üzere banka hesabına ecnebi memleketlerde fabrıka ve tıcaret 
müesseselerine gönderileceklerdir. 

Müsabaka mtihanına kabul şartları : 
1 - Türk olmak. 
2 _ Liseden veya Ankara'. .ıstanbul'. Izmir Ticaret mekteple-

. · b' · d veya lise muadılı ecnebı mekteplerden pek iyi rının ırın en 

d ·ı 1934 - 1935 ders senesi mezunu olmak. erece ı e 
3 _ 18 yaşından aşağı 25 yaşından ! ukarı olmamak. 

4 _ Sıhbatı tam olmak . . _ . . 
imtihana gireceklerin nihayet yır~.ı agustos 1935. ta~~lı'.~e 

kadar aşağıdaki vesaiki Ankarada Sumerbank ~emu~ı~. m_u_~~r
lüğüne ve lstanbulda Sümerbank lstanbul şubesı mudurlugune 

ıröndermeleri lazımdır .. 
1 _ Nüfus teskeresı. 

2 _ Mektep şahadetnamesi ve yahut mektep tarafından 

verilmiş muvakkat tasdikname. 

ı: 

~lı ' . ., ,.. 'il 

.-, 
Elbise insanların birbirlerine karşı bir 
varlığıdır. iyi bir elbise yaptırınca 

'>. 
~ 

"" • 
ınsan iftihar duyar ~ 

Kumaş deyince ötedenberi kökleşmiş bir 
zihniyetle Avrupa kumaşı hatıra gelir --.;,,.,. 

Fakat, 
Tiirk gücü Türk Endüstrisi şiındi ona yetişnıiştir. 

Nerede ise onu da geçecektir. Bunun misalini görmek ister misiniz? 

Yeni tesis edilen 

Kul nıensneat 
Fabrikasının kumaşlarını bir kere görmek kafidir. 

En güzel Avrupa kumaşları ayarında olmakla 
beraber fiatleri şayanı hayret derecede 

ucuzdur Katiyen diz yapmaz. 

Kordonda Çola?1 zade Birinci 
şirketi 

halı limited 
binasında 

halinde 
toptan ve parça 
satılır 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
l{emal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

DOKTOR 

Ziya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

fil" ''°11' ' 'it'' "il "'w' ' ~ 

1 Müfettiş namzetliği ve şef nam
zetliği için müsabaka imtihanı 

Turkiye Ziraat Bankasından; 
1 - Baakamıza müsabaka ile (5) müfettiş namzedi ve (5) 

şef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 tarihlerinde 
Ankara, lstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tahriri imti

hanlarda kazananlar geliş ve dönüş yol paraları verilmek sure

tile Ankaraya getirilerek şifahi bir imtihana tabi tutulurlar. Bu 

İmtihanda da kazananlardan beşi 140 lira aylıkla müfettif nam
zetliğine ve diier beşi de (130) lira aylıkla şef namzetliğine 
tayin olunurlar. 

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

Ankarada umum müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan 
şef namzetleri ise bir senelik stajlarının sonunda ehliyet imti

' hanına girecekler ve kazananlar terfi ettirileceklerdir. 

BURUN ŞEFİ 
h ~ 

ikinci beyler sokağı ~ 

4 - Müsabakalara girebilmek için (siyasal bilgiler veya yük

sek Ticaret ve Iktısat) okulasından ve yahut Hukuk fakültesin
den veya bunların yapancı memleketlerindeki benzerlerinden 
dipfomalı bulunmak gerektir. ~ 

Beyler hamamı karşısında ~ 
No. 41 

TELEFON 3686 \ 

ı 13-26 (924) ~ 
r////////)'////////////////~ 

Göz Ketimi 
MİTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 
> Numara: 

Telefon: 

.'//////////////////////. 

' Hususi muallim ı, . , 
• 

5 - imtihan proğramını ve sair şartları gösteren izabna
meler Ankara, lstanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından elde 
edilebilir. 

6 - lsteklileı, aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en son 
26-7-935 cuma günü akşamına kadar Ankara Ziraat Bankası 
teftiş heyeti müdürlüğüne göndermek veya vermek suretiyle 
müracaat etmiş bulunmalıdırlar. 

13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 
2102 (986) 

Zonguldak 
Iv:aden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakendt: satış kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 3 _ Resmi bir hastaneden alınmış sıhhat raporu. 

4 _ Üç adet vesika fotoğrafı. 

M.. b ka imtihanı 26 #ğustos günü saal üçte başlıyacak ve 
usa a d" )" - .. d I t b ld S" b nk ' 

d S .. rbank umum mü ur ugun e s an u a umer a I: Ankara a ume 

İkmale kalan ilk ve orta 
mektep talebeleri süratle im
tihana ha7ır 1an". 1 f • ..,. 

r•·~··-'" e Kemeraltında An
kara kraathanesi ittisalindeki 
tuvalet salonuna miıracaatlan 

F. Perpinyani 
Ma2'azasında bulacaksınız 

~ubesinde yapılacaktır. 
1 7 h' d sonra vaki olacak müracaat ar nazarı 

20 ağustos tari ın en 20- 10-20 2172 (1016) f 
itibara alınmıyacaktır. 

5-10 Telefon 3937 

__ ........... . 

1 

1 

1 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 

N. v. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
HERAKLEA vapuru 22 tem

muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen için yük ala
caktır. 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVİGA

GATION Co. Ltd 
ELLERMAN LA YN Ltd 

Vapurculuk 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
IZMİR ACENTELİGINDEN 

Ekspres postası 

Güneysu ORESTES vapuru elyevm 
limanımızda olup 19 temmuzda 
Anvers,Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

DERINDJE vapuru 5 ağus- FLAMINIAN vapuru ay so-
Fevkalade lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam t& 

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

tosta bekleniyor. 8 ağustosa nuııda Liverpool ve Svansea-

GANYMEDES vapuru 16 
temmuzda beklenmekte olup 
yükünü boşaltbktan sonara 
Burgaz, Varna ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

kadar Anvers, Rotterdam Ham dan gelip tahliyede buluna-
burg ve Bremen İçin yük ala- caktır. 

caktır. l DRAKO vı:puru 29 t emmuz-
ALIMNIA vspuru 10 ağustos- da Hull, Anvers ve Londradan 

ta bekleniyor. Hamburg, An-

1 

gelip tahliyede bulunacak ve 
lstanbuldan her Per

şembe günü lzmir için sa
at tam 1& da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma ı;rünü 
tam saat 16 da lzmire varır. 

HER~ES vapuru 27 tem
muzda felip yükünü boşalttık

an sonra Burgas Varna ve 
Köstence için yük alacaktır. 

vers ve Bremen limanlarından aynı zamanda Londra ve Hull 
yük çıkaracaktır. j için yük alacaktır. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN ' DOYÇE LEVANTE LlNIYE 
Tuna hattı 1 

GANYMEDES vapuru 18 

aiustostan 12 ağustosa kader 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

ANGORA vapuru 13 tem
TISZA motörü 31 temmuz- , muzda Hamburg, Bremen ve 

da bekleniyor. Budapeşte,Bra- Anversten gelip talı l i~ ' ede bu-
tislava ve Viyana için yük l !unacaktır. Fazla T afsiliit için : Bi

rinci Kordonda 92 numara
da lzmir acenteliğine müra-yük alacaktır. NOT: Vürut tarih:eri ve 

BUDAPEST motörü 10 ağus-
1 
vapurların is:m'eri üzer.r.<' ır. e3u' 

tosta bekleniyor. Budapeşte, 1 liyet kabul 
caat. T e'efon 3658 

SVENSKA ORıENT LıNtEN 

Bratislava ve Viyana için yük 
alacaktır. r ..-....;;;;..-ı::=.;:..;;.~:wııı;o.;..ı.i.if: 

f:•ı<, 

VASLAND motörü 30 tem

muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
GöteLıırg, Osla ve İskandinav
ya liman:arı için yük alacaktır. 

SERv:cE MARITıM RUUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 19 

ağustosta gelip aynı günde 
Malta, Napoli, Marsilya ve 

Barcelon limanlarına hareket 
edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes

~yet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci kor

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

olunur. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Reatken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 1281) 
Telefon: 2004-2005 • • 
Fenni Gözlük 

Üzerine her istediiinizi en İnce teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

Tayyare, şoför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altın, nikel bağa 
çerçiveleri en maruf fabrika malı camlar daima her yerden ucuz 
olarak yine S. FERiT ŞiFA ECZANESINllE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 

KAŞE 

NEDKALMiNA 
lzmiı· va ıflar dire~ tör ü~ür.den 

lcarei müecceleden tahakkuk etmiş olan 250 lira 66 kuruş 
borcunu buı;rüne kadar ödemiyen ve paraya çevrilecek menkul 
eşyası da olmadığı anlaşılan Raşel Aşele ait palancılarda 1/1 
eski ve 3 yeni numaralı dükkanın icarat ve mukataatı vakfiye
nin memurini vakfiyece tahsili hakkındaki 20 temmuz 330 tarih
li kanun uyarınca haczine ve satılmasına karar verilmiş oldu
ğundan almak isteyenlerin 25-7-1935 perşembe günü saat 14 de 
yüzde 15 depozito akçesile vakıflar direktörlüğündeki satış ko- ,. 
misyonuna gelmeleri Lildirilir. 11 16 20 25 2066 ( 960 ) 

Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki 

IZMIR ACENT ASINA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i R AS 

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

• 
Dair. a Sabit 

. .Juvantin ,aç Boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkma:ı:. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 
~.-.c~-

zmir t aı vay ve elektrik 
Sosyet~sinden: 

Şebeke ameliyatı dolayı5ile cereyanın bu ayın 21 nci Pazar 
günü saat 8,30 dan 18 e kadar 1 nci ve 2 nci Kordonda, 
General Kazım Dirik - Mimar Kemalettin caddeleri ve Gazi 
Bulvarı ile mücavir sokaklarda gesileceği sayın abunelerimizce 
bilinmek üzere ilan olunur. 

Eczacı Kemal Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu
gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uiraştım. 

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

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

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

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

Dikkat edeceiiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 

markası. 

İkincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

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

Anneler, 

Artık müıterihdirler. 

Yavruları sancıdan, iıhalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir gıda bulmuşlardır. 

LA.KTiN 
Sütlü un 

Az zamanda çok rağbet görmüş ve bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce tışekkür mektubu ı;relmiştir . 

Eczanelerde fiatı 50 kuruştur. 

- Neden sizd.e içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kiş :ye ıençlik, sıhhat ve 
neş'e vermiş olan 

Kin ötfi 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini görmeyen yoktur. 

Her eczane.de bulunur. 

Toptan ve perakende 
20 Ilkteşrin 1935 Pazar günü 

Memleketin her tarafında genel 
nüf un sayımı yapılacaktır 

1 - Nüfus sayımına esas olmak üzere Belediyelerce bütü. 
binalara numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız binalarda oturanlar Hükumete haber vermeğe 
mecburdurlar. Oturdujiu lDina numarasız olduiu halde haber 
vermiyenlerle bu numaraları bozan ve silenler için para cezası 
vardır. Baıvekalet 

İstatistik Umun Müdürliiğü 
29-6-13-20-27 ve 3-10-17-24-31 

iz ir defte. dar) ğından: 
l•Jısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

hazedilen hacı Ali caddesinde kain 77,3 sayılı fırın tarihi ilan
dan itibaren yirmi bir ırün müddetle 8atılığa çıkarıldığından pey 
sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 

7-11-16-20 2024 (936) 


