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Birgi'yi Nasıl Aldık 
Aydın oğullarından Bay 

Mehmet ile Bizans Prensesi 
Sofiya arasındaki aşk mace
rasını pek yakında neşre 

başlı yacağız. 

(,umhuri.11ctiıı l'e Oumhm·i!fct Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyası Gazetedfr Yeni Asır matbaasında basılmışhr. 

r 
Telef on şirketi ------ Derincede ateş bastırılırken altı asker bir itfaiyeci yaralandı . 

N~~en ha~kıç.:ı;:ı~.un Yang!n kuru otların tutuşmasHe başladı. Tek tük patlıyan fişenk ve bombalardan trenler 
~aı~~:~:ıefon ş~:ti ~r:- Dün de işleyemediler, Yolcular vapurla lzmite gidip geliyorlar .. 

ıında önemli bir dava var
~ır, Halk ucuıluk, kolaylık is
tiyor. Şirket mukavelenin sa
~rları arasında kalarak kulak
•uını halka kıyor, gözlerini 
acunun gittiği yeni yollara ka
pıyor. İşin sonunda da halk 
ç~ktiği zorluklardan ağlaşırken 
tırket de zarar ediyorum diye 

Ankara 27 ( A.A ) - Res- vermeye muvaffak olamıyarak Piyade fişeklerinin ve bom- ıebeble Toros ve Ankara eks- Hat yarın açılacaktır. 
mi tebliğ: kendisi söndiirmek istemişse balarının tektük ve çok seyrek presleri yolcuları lzmitten de- lntanbul, 27 (Özel) - De· 

26 - 7 - 935 günü saat 4 • 10 de başaramamıştır. Yangın de- infilaklarına tesadüf olunuyor. niz yoliyle lslanbula naklolun- rincede vukua gelen infilak 
da Derince iskelesi a~nında poya sirayet etmiş ve barutla· O civarJan geçen demiryolu mak üzere lstanbuldan bir va- hakkında resmi teblii duru• 
bulunan bir cephane eposu rın tutuşması ile depoda mev- ı b' k pur yola çıkanlmı•br. Bu yol- d 1 t H t- ili 

1 1 d · d f' k üzerine pat amamış ır aç ., mu ay ın a mıştır. er ur 
civarındaki kuru otlar yo cu a- cu pıya e ışen "e bomba· 1 I 

ıd • ı d d · f'I ki bomba düşmüştür. Demiryo un- cu ar gece Istanbula naklolu- kazaların önüne geçmek için 
rın attığı Jigaradan o ugu arı arasın a a ın ı a ar baş- nacaklardır. 
zannedilen bir sebeple tutuşa- lamıştır. Izmit ve Kadıköy itfa- da bir tahribat yoksa da bom- dün de Ankara, Adana isti· 

ar bar bağırıyor. 
İşte her iki tarafı reem

nun edemiyen bu durumun 
•ebebi nedir? Hemen tered
dütsüz söyliyebiliriz ki: 

rak yangın, küçük ve eski bir iyeleri yetişerek sabahın on baların patlaması ihtimali do- Nüfusça hiçbir zayiat yoktur. kametindeki trenlerin yolculan 
fişek ve bomba deposuna doğ- sekizine doğru tehlikenin önü- layısile trenlerin hat te- Bir itfaiye neferi ile alb asker vapurla lzmite nakledilmişler 
ru ilerlemeğe başlamıştır. De· ne gelişmesine mani tedbirler mizleninceye kadar o mıntaka- yangın söndürme esnasında ae buradan bu istikametlere 
po nöpetçisi kimseye haber alınmıştır. dan geçişi durdurulmuştur. Bu çok hafifçe yaralanmışlardır. trenler tahrik edilmiştir. 

le ! elefon şirketini idare eden
d rın realitelere karşı ürkek 
avranışları veya özel düşün

~eler taşımalarıdır. Her şeyden 
0 nce açıkça söylemeğe borç
luyuz ki İzmir telefon şirketi çok 
lbodern bir kurum olmakla be
raber temelleri hesapsız abl
ınıştır. Şirketin kurumunda ko
n~lan sermaye tesisata yetme
~ış, ıermayenin bir misli borç 
k tın~ . girilmiş~r. Şirkete bu 

Nihayet"·konsey·····ıopıanıy·ör-.... s~· .. xır·c~ti~k~y; .. ·Ay: .. ·· 
·1 F ·k· dın Hattı üzerinde 

lngı tere ve ransa ayrı ayrı ı ı 
Tez ileri süreceklerdı·r Bütün istasyonlarda sevinçle karşıla-

Dlyor. Aydın ve Denizlide teza-

redıyı açan kımdir? 
Belediyenin ortağı şirketin ya

rı aksiyonlarını elinde bulundu
~-an Erikson şirketidir. Bu şirket 
'<endisinin de ortak bulundu· u 
(Izınir ve civarı telefon Türk 
knonim şirketine) hudutsus bir 

1
. reQi açmış bu kredi mukabi
ınde dilediği değerle makine 
~c malzeme satmıştır. Bu sa-

İtalya Ağustos 
Saldırmazsa 

sonuna kadar Habeşistana 
siyasal görüşmeler devam edecektir 

h 'arda Türk anonim ş'rketinin 
Yuzde kac aldandığını, araştıra
cahk değiliz. Muhakkak olan 
b eti şudur ki Erikson 

u satışlarda yiizde elli 
l' ak bulunduğu lzmir telefon 
~ .r~etini değil, her halde ken· 
dı.sıni daha iyi düşünmesini bil
lbıştir. 

s· Bunlar gelmiş, geçmiş be
. aplar olmakla beraber, biraz 
b~celen~rse hukuk bakımın~an 

Paris, 27 (Ö.R) 
Evelce de yapılan 

tahminler dairesin
de uluslar sosye
tesi konseyinin çar
şamba günü toplan
ması kararlaştırıl

mıştır. Bütün kon
sey azalarına tel· 
grafla davetiyeleri 
gönderilmiştir. Bu
nunla beraber te
min edildiğine gö
re şimdiye kadar 
Uluslar sosyetesinin 
takip edeceği yol 
çizilmiş değildir.Mü
zakerelere iki tezin 

~r netıce elde edilmese bıle, 
k~ckdan bakımından birçok ha-
'-~· atlerle karşılanmak müm· esas olacağı ileri 
"'Undür. sürülüyor. Bunlar-

Y ıUarca telefon idaresi ser· dan biri logiltere 
ınayesinin bir mislini aşan mal- nin tezidir. lngil- Ulıtslaı· koııseyi toplantı 1talinde 
;e.ıne borcu için yüzde dokuz tere uluslar sosyetsi konseyi- ve karar almasını müdafaa ede- günlemecinde konseyin verdigı" · 
aız ödemiştir. ı 

Erikson şirketi buna ses çı· nin Italya • Hal>eş mese esini cektir. karara tevfikan bu defa da 
kar ç k k d" d ba•tan baca tetkik eylemesini Fransız tezi ise 25 Mayıs yalnız be•inci hakemin seçilme-

ınamıştır. ün ü en ı e· ., " " Posunda bulunması tabii olan ••••••••••••••••••••••••••• ............................................................. sile iktifa olunmasıdır. Fransa 

t k 1 
yandan tesisat için yine ağır hacmını ne kadar arttırdığını Italya _ Habeş meaelesı'nm" 

8
• 0 !arın bir kısmını zmirde h J k k b ki y k esap ar çı arma tan vaz ge- ir çok örne erle ispat ede- baştan başa tetkiki keyfiyetini 

bıne endi eli altında bulunan çilememektedir, Yirmi beş li- cek mevkideyiz. Bunları A 
aşka bir deposuna gönder· ğustos nihayetindeki toplan• 

ın ki b · radan aşağı tesisat parası ayrı ayrı yazmak çok uzun t 
ı- e · e birşey kaybetmemiş ı- arandıgı· nı ne giirdük ne duy- olur. Şimendifer tarifeleri, ıya brakmak istiyor. ltalya 
~k:s duran maizeme yüzünden A • t 'h · k d H - duk!. Bir tüccar bir yerden teker ve tuz ucuzlug· u 0··nu". gus os nı ayetıne a ar a-

Yuzde dokuz faiz kazanmıştır. b · öbür yere yazıhanesini taşısa müzde en yeni ve canlı eseı·- eşıstana karşı silah kullanma-
Doktor Behçet Uz ıarbay d hb d ı· 

Ol hat.ta taşın ığı yerde. hazı.r !erdir. Bu denemelerı'n sonunç- mayı taa üt e erse nailtere 
unca bunların yakasına ya· b • pışınış, sık"tırıhnca şirkette tesısat ta bulunsa . tı~ke~. yı- !arına gözlerini kapayanlar, en u şart dahilinde Fransız nok· 

0 t k • ne bu adamdan yırmı kusur nyif tabirile iş adamı olmak tai nazarını kabule temayül 
J r a Erikson de!egeleri,onay- lira nakil parası istemektedir. kabiliyetinden uzak bulunan- göstermektedir. 
anmış blançolardan tenzilata 
Yanaşmışlar ve bu malzemeyi Buna dair delil!erimiz vardır. !ardır. -Baştara/ı 8 inci 8a1ıifede-
sarf için parasız tesisat yapıl- Nakil parası' bakım parası, üç Prlltik it görerek ıyı bir 
masına muvafakat eylemişler, dakika parası... Gibi taleplerle devlet adamı olduğunu göste-

l
ses çıkarmamışlardır. Hak ile ıirket çok kazanacağını san,ı- ren bayındırlık bakanı bay Ali 
nıvvet birleşince esasen ses yorsa aldanıyor. Mukavelelerın Çetinkaya telefon şirketi ida-
ç~karmağa imkan kalmaz. Ay- satırları .. ara!llna • ~aklanmak. recilerine halk işini büRnÜ ida-
~ı şirket kontrol gevşekliğin- balkı uzmek egıl • halkı re etmelerini söylemiştir. 
hen assiğ ( menfaat ) !anarak me~nun etmek ve _eko- Bu sözün anlamını kavraya-
( alktan tesisat ücretlerinde faz- nomık durumun, hayatın ıcah- bilseler telefon şirketi idareci-
a paralar almış ve bugün Ba- !arına ayak uydurmak kazan- )eri hem halin hem d k d'-
Y•ndırlık bakanlıg" ı yakasına ya- b · · 'k 1 d P " en 1 
p ma~ın ırıcı ! 0 u u.r. arasız !erini kazandırmakta zorluk 
!Şınca taksit taksit geri vere- tesısat kolaylıgının şırkete ka- çekmiyeceklerdir F k t 

Y:m demek yoluna sapmıştır. d d - b J h"l" d · a a ne 

BAYAN 

TAL YEN 
DördUncU sayfl!mızın 

ba,ında •• 
••••••••• 

Halk bağrrıyordu: 

- Bastili isteriz! 
••••••••• B k zan ır ı~ı a onı·e er a a. de- yazık ki bunu yapamıyorlar. 

k u ikı örnek balkın şir ete v~mlı ~ırer ge ır kaynagı ,ır: Hila kazançlarını işletmede de- Elinde bir taş taşıyan ih-
arşı inanını kırıM1ğa yeter Eger şırket onu yapmasa ıdı g" il malzeme sat kt b tiyar bag" ırıyordu·. 

sanır ş· d' b · k t ku k" ı· · · d b' k • ma a ve uıı-ız. ım ı u şır e , • bugün u ge ırının e ır ıs- 1 f 1 d . 
1 

i ı 
surları yüzüne vurulduğundan mını elde edemiyecekti. arı aza eger erle hall.a - at bdat kaleslni 
~ızmış olacak, intikam almak Üç dakika meselesi belki ~al etmekte buluyorlar. Çüol ü yıktık ı,ıe ondan bir 
•ster iibi "mukavelenamede ek az kimseleri alikadar ~ıre~törlük yani (Erikson) L :ı parçal •• 
üç dakika meselesi vardır. Bu ~der. Fakat şirkete karşı bes- !ş~ ıfle!~eden para kazanmak Bugüne k~d;; okumıyan-
lb L· d · . 1 k d . ıçın degıl daha fazla malzeme 

a,uneyi koyacağım,, emış Je_nen ına.nsı~ ı. tan ~lar bırçok satışından biiyük karlar e!de lar bugünden itibaren bu 
•e koymuttur. kımselerı sınırlendırmış ve bu etmek için l'iriımiıtir kanlı, tarihi, hakiki ihtilal. 

hürat Çok büyüktür 

JJeııidWeıı bir ıııaıı:ara lıtcili ıııııoı· 

Bayındırlık bakanı bay Ali Kayayı candan Alkışlıyordu. 
Çetin Kaya dünkü sayımızda Aydında pekaz kalındıktan 
yazdığımız gibi hattın hemen sonya Nazilli istikametinde 
her istasyonunda halkın coşkun yola devam edilmiş ve Nazil-
tezahüatı ile karşılanmaktadırlar Jide de bir müddet kalındık-
ve tetkiklerini yaptıktan sonra t D · ı· geçı"lmi•-an sonra enız ıye -. 
gece Aziziyede kalmışlar dün tir. Denizli halkı bakanı 
de Aziziye tunelini İnceden 

inceye gözden geçirmişlerdir. 
Diln öğleye doğru Kuıada

ıına giderek orada da bazı 
tetkiklerde bulunduktan ıonra 
Aydına hareket eylediler. Ay
dın istasyonu hınca hınç deni
lecek derecede halkla dolu bu
lunuyor ve halk bay Ali Çetin 

çok samimi tezahüratla karp· 
lamış ve alkışlamıştır. 

Geceyi Denizlide geçiren B. 
Ali Çetinkaya bugün Eğirdire 
hareket edecektir. Yarın lzmi
re müteveccihen Eğirdirdea 
dönmeleri büyük bir ihtimal 
dahilinde ge>rülliyor. 

1 Yakında 

·' .ı 

AY Dl N 
oOullarından 

Bay 

Mehmed'in 
Kahramanlığı 

Prenses SO
FIYA nasıl, ne 
için MUslUman 

BUzei"""'P;."it"n••• oldu? •• ve eır-
s 0 F 1 y A glnln kapıları-

' 

Ha mUnasebeUarl nı Aydın Oğ-
- luna nasıl 

Aydınİ~:;::ğ~~it· 
er, E1reJiler bu tarihi 
manı bekleyiniıı.. 

Bir yandan "beş liradan on y~z~en abonelerin adedi eksil- Fakat bu açıkırö~lnk ~ok ve aşk romanını takip ey-
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Saylavımız 
Bay ahmud Esad 

Bozkurd geldi 
Eski Tüze bakanı sayın say

lavımız bay Mahmud Esad Boz 
kurd dün lstanbuldan gelen 
denizyolları işletme idaresinin 
lnebolu vapurile ebrimize gel
miştir. Bay Mahmud Esad Boz-
kurd vapurda dostları ve ga• 
zeteciler tarafından çok samimi 
karşıJanmış ve Ege palas ote
line misafir olmuştur. Bir kaç 
gün lzmirde kalacak,daha sonra 
Kuşadasındaki çiftliklerine gi
derek on beş gün istirahat 
edecektir. 

• • ••••••• 
Şehrimizde 

Sinemalar kapanıyor 
Yaz münasebetiyle Elhamra 

sineması bu hafta tatil etmiştir. 
Karşıyaka Ege sinemaları da 
bu perşembeye kapayacakbr. 
Her iki sinema ağustosun 30 
uncu günü zafer bayramında 
tekrar faaliyete başlıyacak
lardır. 

Tayyare sineması ıimdilik tatil 
etmiş değildir. LAJe, Asri ve 
Tan sinemalan da filim ıös
termekte devam ediyorlar. -·-Kambiyo 
Kararnamesine 
Muhalif harekette 
Bulunanlar 

Para kıymetini koruma ka
nununa muhalif hareket et
mekle suçlu Bay Ahmet Neca
tiye ait tahkikat evrakı ile ge• 
ne kambiyo kararlarına muhalif 
hareketten suçlu Ahmet oğlu 
Bay Mecit hakkındaki tahki
kat evrakı tekemmül etmiş ve 
Uçüncü müstantiklikten asliye 
ceza mahkemesine verilmiştir. 

il •••••• 

(>ikkatsiz arabacı 

'~ -

Şarbay · ···-Bugün Aksu ile 
Istanbula gidiyor 

Şarbay Dr. Behçet Uz pa
nayıra aid bazı işleri görmek 
üzere bugün Aksu vapurile 
btanbula gidecektir. Şarbay 
Istanbulda beş gün kadar ka
lacak ve bu müddet zarfında 
kendisine yar şarbay Suad 
vekalet edecektir. .... 

Maliye memurları 
Numarataj kontrolüne 

kanşhnlmıyacak 
Genel nüfus sayımı için ya· 

pılan numarataj işleri hakkında 
istatistik genel direktörlüğün
den ilbayhia bir bildirim gel
miştir. Bunda bazı yerlerde 
numarataj işlerinin finans teş
kiJabna mensup işyarlnr tara-
fından kontrol ve takip etti
rildiğinin görüldüğü bildiril
mektedir. 

Halk gayri menkul mallan
nın kayıt ve numaralanması iş· 
lerindc finans memurları ile 
karşılaşmağı müsakkafat tah
riri veya kıymet takdiri gibi 
vergi işleri ile münasel.etli 
zannederek sayım hazırlıkla

rından endişe duymaktadır. 
Böyle bir endişenin yersiz ol-
makla beraber bu gibi sui 
zanlara yer verilmemesi için 
numarataj ve sayım hazırlık

larının mümkün olduğu kadar 
diğer memurlara yapbrılması 

bildirilmiftir. 

Tirede açakçılık 
Bir çuval içinde yakalanan kağıtları 
Yunanistandan mı getiriyorlardı? 
Tire bölgesinde ailece ka· 

çakçılık yapan bir şebeke mey-
dana çıkarılmıştır. 

Dramalı Kerim adında biri
nin bu havalide kaçakçılık yap
tığı haber alınmış ve takibine 
başlanmıştır. Alınan tertibat ne
ticesinde Kerimin kiralamış ol
duğu bostan tarlasında topra ~a 
gömülü bir çuval içinde 516 
bin yaprak sigara kağıdı jan
darmalar tarafından bulunarak 
meydan çıkarılmıştır. Ayni çu
val içinde 1579 lira evrakı nak
diye ile 33 altın lira da vardı. 

Kerim ve anası Huri ile kar· 

deşi ldriı tutularak Tire adli
yesine teslim edilmişlerdir.Bun-
lar duruşmaları yapılmak Uzere 
lzmir ihtisas mahkemesine ge-
tirileceklerdir. Bunların arka
daşları araştırılmaktadır. Ka-

çakçıların bu sigara kağıtlarını 
Yunanistandan ve bilhassa Is· 
tanköy adasından hayvan ge
tirip götüren Yunanlılardan 
aldıkları .zannedilmektedir. 

Tahkikata ayrıca devam 
edilmektedir. 

Korrı ·· nist tas a larının 
u akemesi ebaşlan ı 

Müstantik kararnamesi okundu sonra 
Muhakemenin gizli görülmesine 

Karar verildi 

Asllya cezaya varlldl 
Kemerde Basri adındaki ço- Gençler J{omihıistlenıeu Almıet CGJ:rnı lılelmıet Emirı 

çocuğa arabasını çarpbrarak Teşkilat esasiye kanununu fikrini imale ederek kendisinin 
6lümüne aevebiyet vermekten değiştirmek için filen teşebbüs- bir kenara çekildiğini, bas-
ve mevkuf arabacı Hasan oğ- K•• } d ••"" •• t) lerde bulunmakla ve bir Mayıs brdıklan ve yazı makine-
lu Osman hakkında üçüncil is· oy er e ogu er 935 günü şehrin muhtelif yer sinde yazdıkları bir takım 
tintakta yapılan tahikat bitmit Veriyorlar terine tahrik edici beyanname- beyanname ve kızıl lzmir E-
ve kendisi mevkufen asliye ler atmakla suçlu Giritli Cazım, mekçi adlı mecmuaları kendi 
cezaya ıevkedilmiştir. Küçllk Menderes bölgesin- Hayri Tekin, Ömer oğlu Yusuf, aralarında dolaştırarak ve ma· 
K "-• • • 1 

'• deki ömek köylerimizi gezen Hüseyin oğlu lsmail, Ethem yasın birinde Salahaddin adla 
üçük Haberler: üniversite gençleri üçer dörder oğlu Zekeriya, Hamza oğlu birinin lstanbuldan getirdiği 

Temiz çıktı kişilik gruplar halinde bu köy· Süreyya ve Ahmed oğlu Fevzi, beyannameleri attırdığı tesbit 
Manisa orman muhafaza lerde konuk kalmıılardır. Hasan oğlu Ahmed Can, Ali edildiği, lzmirde ko~ünist lo-

memuru bay Mustafa hak ye- Geçenlerde kahvelerde va- oğlu Mehmed Emin, Sait oğlu cası d~nilen bir teşkilat yap-
rinde temiz çıktığından ilbay- kıtlarını boşuna ve kiğıt oyun- Salaheddin, Mehmed oğlu Maz- brdığı ve böylece teşkilat 
lıkça tekrar vazifesine atan- larile geçiren bazı köylülerimizi har ve Recep oğlu Ahmedin du- esasiye lcanununu tamamen 
mışbr. görerek onları çalışmağa teşvik ruşmalarına dün öğleden evvel veya kısmen değiştirerek rejim 

Akhlsarda orman yangını etmişler ve muhtelif köylerde Ağırceza hak yerinde başlan- aleyhine harekete geçtikleri 
Akh. B ı k .. ·· konferanslar vermişlerdir. b·ıd· ·ı· d K d ısann erge e oyu or-

1 

mıştır. ı ırı ıyor u. ararname e suç 
manlannda yangın çıkmış, köy- R J Hak yeri salonu bu davayı delilleri de birer birer sayılmış 
lü ve jandarmanın gayretile Ottıanya vapur arı dinlemek için gelenlerle dol- ve izah edilmişti. Bu suç delil-
söndilrUlmüştür. Yangından hu· İzmir panayırına tenzilat 1 b I d H k · leri çuval, sandık ve biiyücek sule gelen zarar pek azdır. muş u unuyor u, a yerı 

B 
yapmazlar mı~ başkanı bay Süreyya evveli paketler halinde hakyeri salo-

ay Salfilıettin Kantar suçluların birer bir~r hüviyet- nunda ve heyetin önünde bir 
O b ·· d b · h t Türkofis başkanlığından T e• n eş gun en en ra a sız I · · t · t · · B · t• masa üstünde durmakta idi. bulunan şarımız asan atika mü· cim odasına bildirildiğine göre erını espıt e mıştır. u ıs ıc-

zesi direktörU Bay Salahettin Sekiz Eylül Arsıulusal Selanik vap sırasında yalnız Cazımın Kararnam•ye göre maznun-
Kantar iyileşerek dünden iti· Yunan lisesinden ve Mehmed lar hükumet aleyhine bir 
baren ödevine başlamıştır. panayırına teşhir veya ziyaret Emininde Amerikan kollejinden şey yapmak niyetinde olma· 

Öğretmen olanJar m ksadile iştirak edecekler mezun oldukları anlaşılmıı di- dıklarını ve hepsi de beyan· 
için Romanya vapur kumpan- ~ 1 · · h · l t d ki .. J • lzmir erkek lisesi tarih öğ· ger erının emen umumıyet e name a ma ı arını soy emış-
yası tarafından mnhim tenzilat ilk h ·ı b 1 k. 1 d h k ı . bbil retmcni stajiyeri bay Kemal ta sı i e yapmamış ımse- erse e are et erı teşe s· 

öğretmenliğe, erkek lisesi Fran· yapılacağı bildirılmiştir. Bu ler oldukları ı,neydana çıkmıştır. lerini tamamlamak mahiyetinde 
sızca öğrcbneni tajiyeri Cemal tenzil t yüzde elli derecele- Bundan yalnız Giritli Cazım olduğundan yalnız küçük Hilmi 
Altuğ, riyaziye öğretmen sta- rindedir. önce yine komünistlikten mah- hakkında, suçu sabit olmadı-
jiyeri Cemil Amaç, lise coğ- Mahcuz eşyayı kum olmuş ve üç yıl hapisha- ğından men'i muhakeme, diğer 
rafye öğretmen atajiyeri Ömer nede kalmış ve af kanunundan suçlular hakkında Türk ceza 
Orhan terfian öğretmenlite Teslim etıneıniş.ler istifade ederek çıkmış bulunu- kanununun 146, 172 ve 64 üncü 
atanmışlardır. d 

NUmuneler isteniyor Mahcuz eşyayı teslimden im- yordu. Diğerleri eski mahkii- mad elerine göre duruşma is· 
Nebati evsafları ile tohum- tina suçundan maznun Hasan miyetleri olmadığını söylediler. tenmişt. Kararname okunduk· 

luğa değerleri yüksek Tanm oğlu Seyfullah ve yalan şeha- Bu suretle maznonların hüvi- tan sonra başkan bay Süreyya 
enstitüsünce araıtmlmakta olan detten suçlu lbrahim oğlu ha- yetleri tesbit edildikten sonra müddeiumumiye duruşmanın 
memleket fasulye nevilerinden cı Mehmet ve Hasan HUiki, Hakyeri başkanının emri ile ıizli veya açık olması hakkında 
bu yıl toplanacak ve geçen yıl Salim oğlu Mahmut hakların- zabıt sekreteri tarafından dava bir mütalaası olup olmadığını 
ürUnlerile mukayese yapıla- daki tahkikat bitmiş ve Asli- dosyasındaki istintak kararna- sormuştur. Yar genel savman 
cakEbr. yecezada doru .. maları yapılma- mesi okunmuştur. (müddeiumumi muavini)B. Şevki 

nstitil rektörlnğü lzmir b61- -s 
ge inde bu yıl içinde yetişen ıına üçüncil karar hakimliğin- Bunda Türkiye Cumhuriyeti bazı sebeplerden dolayı şimdiye 
fasulye tohumlarından ayn ayrı ce karar verilmiştir. teşkilatı esasiye kanununu ta- kadar yapıldığı gibi duruşma-
torbalarda birer kiloluk nümu- ' · mamen veya kısmen değişt r- nın gizli yapılmasını istemiştir. 
neler istenmiştir. Çam ormanlarında meğe teşebbüs eden on iki Hakyari baıkan ve üyeleri 

Çiftçiler 
••••• 

Her yerde yüzde 
Üç veriyor 

Sivrihisardan Türk Tayyare 
kurumu başkanlığına ğelen bir 
tahriratta Sivrihisar çiftçilerinin 
ürünlerinin o/o 3 nü üç sene 
için Tiirk hava kurumuna mem
nuniyetle terkettikleri bildiril
miştir. 

•• 
OŞEMDEN 

Çi te zırıltılar 
Mezarhkbaşı bir, Fevzipaşa 

bulvarı iki, Basmahane civarı 

üç, Kemer köprüsü etti dört .. 
Benim bildiğim bu dört yerde 
çifte; çifte de değil de bazı
sında daha fazla zmltılar eksik 
değil.. 

Radyo ile gramafon çalmalı be
ri burada oturanların başlann· 
dan ağrı,gözlerinden uykusuzluk 
gitmemiştir. B~ni sormayın,bazı 
geceler taraçaya çıkarım uyu· 
yamam, odaya inerim uyuya
mam, sofaya çıkarım yine öyle, 
başka odalara, hatta bahçeye 
çıkarım yine uykusuzluk. Gelin 

* • • siz olun da uyuyun : Birbirine 
Bayındırdan İlbaylığa çekilen bitişik kahvehanelerin ikisinde 

bir telgrafta Bayındır pazarı · üçünde de radyo vardır, biriıi 
künü 15 bin küsur çiftçiden bir türlü plak .;alar, ötekisi bir 
mürekkep bir toplantı yapıl- türlü. Olur mu şimdi gürültülii 
mışbr. Bu toplantıda Bayındır 

pahrtıh bir arab çorba ı 1 Sa· 
kazası çiftçilerini ürünlerinin 
% üçünü yine nç sene için babın birine, ikisine kadar bu 
Türk bava kurumuna seve seve zırıltı devam eder, sizde de 
terketmeğe karar vermişler ve sabaha kadar uykusuı.luk •• 
kararlarını Hava kurumu mer- Hani cıvık sarhoşlar vardır, 
kezine bildirmişlerdir. şöyle tenha bir köşe bulup ta -

Avcılar 
Bugün bayram yapacak 

C. H. P. Halkevi avcılar 
derneği üyeleri yıllık bayram
larını bugün Sucanın Tahtalı 
köyünde kutlulıyacaklardır. Av
cılar yapacakları bayrama C. 
H. P. ilyon kurul başkanı Yoz
gat saylavı Bay Avni Doğanla 
daha bir çok zevatı çağırmış

lardır. 
Bomovanın Naldöken kö

yünde bugün f zmirden bazı · 
avcıların da işt_irakile köylü 
tarafından büyük bir sürek avı 
yapılacaktır. 

••• 
Cinayet 
Kavganın sonu 
Bıçağa dayandı 

Çorakkapıda Yokuşlu soka
ğında otur~n giritli Mehmed 
oğlu celep Hasan evvelce bir 
para işinden arası açık bulu
nan giritli celep Mehmed oğlu 
Alinin önüne geçerek bıçakla 
üzerine yürü•üıtür. 

Bidayette sövllşme hududun
da kalan bu kavga iki tarafın 
da kızması ile büyümüş ve 
Hasan, Alinin üzeri"e elindeki 
bıçakla hücum ederek kamın-
dan ve iki yerinden yarala
mıştır. 

Yaralı hastahaneye kaldırıl
mış ve <liğeri tutularak adli
yeye verilmiştir. ........... 
Çalınan altınlar 
Dün uzman Görber 

Dinlendi 
lzmir müzesindeki öntük al

tınlarını çalıp satmakla suçlu 
müze anbar memuru bay Esat 
ile onlan bilerek satın almakla 
suçlu sarraf Leon hakkındaki 
duruşmaya dün asliye ceza 
hak yerinde devam edilmiştir. 
Dünkü duruşmada çalınmış 
olan önlük altınların değerleri 
hakkında uzman (mütahassıs) 
olarak Doyçe Orienbank şef· 
}erinden bay Körber dinlen
miştir. Bay Körber bu altınla

rın Bizans, eski Osmanlı ve 
V enedik hiikümetlerine ait ol-
duklannı ve her birinin iki ila 
beş lira arasında değerleri ol
duğunu ve beş ile on beşinci 

asırlara ait bulunduklarını söy· 
)emiştir. 

Gelecek celsede müddeiu-

bir iki kadeh çakışbrdıktao 
sonra kafaları dumanlandı oıı 
birisi bir şarkı tutturur, ötekisi 
bir şarkı, bir curcunadır kopar. 
kimin ne söylediği anlaşılmaz, 
varsa Udun, Kemanın sesi şu· 
rada kalır. Bu radyolu çifte 
kahvehanelerin hali işte buna 
benziyor. Şamata ile savaşmak 
yolunda bir tedbir alınırken ilk 
evvel gözetilecek, görülecek 
yerler' bunlar olmalıdır. 

Hem; bilmem ya; kendilerine 
de zarardır bu gürültü.. Rahat 
rahat bir kahve içip kafa~din· 
lendirmek, ahbabile görüşmek, 
yahutta başlı başına çalınacak 

' bir gramofonun sesini dinlemek 
için kahvehane arayanlar bu
ralara uğramazlar sanırun· 
Değil içeri adım atmak soka
ğından bile zora gelmedikçe 
geçmezler. 

Ya buralarda benim gibi e-1 
kiralayıp da uyku ve rahat 
arayanların hali mevlaya çıkar 
dileyorum ki bunu evveli k~n
dileri takdir etsinler. Ya gra" 
mafon çalmağı sıraya koysun" 
lar ya ortak bir radyo ile kah" 
velerini şenlendirsinler, aleıııe 
de rahat yllzil uyku yiizü gös" 
tersinler, yok kendileri takdir 
etmezse takdir edip bu zınlbh 
şamatanın önüne geçeceklerden 
buna bir çare bulunmasını yal-
varırım. 

Tokdll 

Açık görUtme : 
Tirede Bay Bozkurda: Mek

tubunuzu aldım, alaka ve te" 
veccühünüze teşekkllr ederiırı· 

Fikirlerinizde çok hakh, görilŞ" 
lerinizde çok doğrusunuz. Ne 
var ki 
Söylesem tesiri yok 
Sussam gönül razı değil 

Oluyor bu iş .. Fakat bir giiP 
terbiye sınırını aşan bu kabil 
satıcıları tedip edecek bir ya· 
sanın çıkacaiJnı umuyorum. 

T. D. 

Kaza · 
Bay Hikmetin otomobili 

Birini yaraladı 

A llyecezaya verlldl Memleketteki kızıl çam ağacı kisi haklarında yapılan tahki· kısa bir müzakereden sonra 
B d H · S mumi iddiasını serdedecektir. ornova a llseyın oğlu n- ormanlarında çikan reçine ve katın neye istinat ettiği duruşmanın rgizli yapılmasına ---

Şehitler caddesinde kendi 
otomobili ile giden iç ilçe jaD" 

darma kamutanı bay Hiknıet 
idaresindeki otomobilini yoldaJ' 
geçen Ağ; oğlu 50 yaılarıoda 
F eyziye çarptırarak başındaJJ 
ve sağ kolundan ya" 
ralanmasına sebebiyet ver
miştir. Bay Hikmet yarahY1 

kendi otomobiline alarak ıııeOl" 
leket hastanesine götürmüş "~ 
keyfiyetten müddeiumumilii' 
da haberdar etmiştir. 

leym nı sopa ile yaralamakla saire için tetkikler yapmak uzun uzadıya izah ediliyor karar verdiklerini bildirmişler Dispanser doktorluğuna 
d~~f t~hlik:f ~çil~~Jtis~:~:k~~ U:ıere lzmire gelen yüksek ta- ve Giritli A hmedin Ayvalıktan mahkeme salonunu dolduran, İzmir deri ve tenasül hasta-
ikmal edilmiş ve duruşmaşının rım enstitüsü kimyakerlerinden lzmirde komünist teşkilatı yap- dinleyiciler dışarı çıkmışlardır. Jıkları dispanseri doktorluğuna 
asliyecezada yapılmasına karar bay macid İbrahim yamanlar mak maksadile ielerek burada Durusmanın bundan sonra ki Çarşamba frengi mücadele dok·· 
verilmiştir. ·--· bölgc:_s~ .?~~~~la~ı~a g~ş~: 

0
• ~~nunlarla_ç-~şt~ğü, onların_ ~~~ı-gizp ~cçmiştir. _.., ... ..-~ Bay_ Selim atanmıştır• 

Yar genel savman bay MUIJ.1" 
taz tahkikata el koymuştur. 

=--
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Kültür Kaynaklarından .,1 
HALK ŞARKILARI. ... 

YAZAN: TOKDIL , 

Karşıda kürt evleri 
Yayılır deYeleri 
Kürt kızı inek sağar 
Terliyor memeleri 

Edimenin erikleri 
Şeker olmuş yidikleri 
Edirne köprüsü taştan 
Sen çıkardın beni baştan 

Edirneden gece geçtim 
Eğildim suyundan içtim 

13 -

Kavak senden uzun yok 
Dallarında üzüm yok 
Seni sevdim seveli 
Kimselerde gözüm yok 

Su gelir giil dibinden 
İçilmez köpüğünden 
Ben yarimi tanırım 
Kıvırcık kirpiğinden 

Kar yağar kürek ister 
Elmalar direk ister 
Şimdiki sevdaları 
Çekmeğe yürek ister 

1 ürk- Sovyet dostluğunun kuvvetlı tezahürleri - -
Ekonomi bakanı Kalenin 
Ve V oroşilofla konuştu 
B. Cel~l Bayar tetkiklerine devamda 

Moskova, 27 (A.A) - Tür
kiye ekonomi bakanı Bay 
Celal Bayar Toula- da yeni 
maden en düstrisi merkezle
rini gezmiş, elektrik sant
rallarını gözden geçirmiştir. 

Moskova, 27 ( A.A ) - Dış 
tecim halk komiseri Bay Ro-

Romanyada finansal 
Bir ıskandal olmuş 

Tataresko 
Çekilmeğe 

kabinesi 
mecbur 

1 

bu yüzden 
kalacak mı? 

Şu türküdeki manaya bakı
nız. Ne kadar derin ve hatta 
acıklı, bu türkü Osmanlı im
paratorluğu zamanında çerkes 

kızlarının balka dağıtıldığı sı
ralarda yakılmış bir türküdür. 

Çerkes kızları nazlıdır. Saray
da da bu naz ile yaşarlardı. 
Halkın eline geçince nazlan 

geçnıemeğe başlıyor. Fakat se
Yileri gönüllerde yer ediyor, 
hiç olmazsa hallerine acınıyor
du. Meseli şu türkü anası ba

bası olsaydı böyle perişan koy
ınıyacağını anlatırken çerkes 
kızının veyahut çerkes kızla
rının vaziyeti gözönüne geliyor. 
Şu derenin kuzunu 

A benim hindi gönlüm 
Mezada indi gönlüm 
Gülleri beğenmezken 
Dikene kondu gönlüm · J sengoltz Türkiye ekonomi 

orada incelemeler yapmasının 

ve Sovyet devlet adamlarile 
konuşmasının ekonomik alanda 
oynıyacağı rolün önemini an
lattıktan sonra bardağını Tür
kiye cumhurluğunun büyük şefi 
Kamil Atatürkün, Türk hüku
metinin ve B. Celil Bayarın 

gönenç ve gençliğine kaldıra
rak içmiştir. 

Paris, 27 (Ö.R) - Buaraya 
gelen haberlere göre Bükreşte 
büyük finansal bir ıskandal 
meydana çıkarılmıştır. Bu bü
yük suiistimal de birkaç baka
nın da alakası bulunduğu temin 
olunmuştur. !skandal etrafında 
Bükreşte kızgınlık vardır. Kral 
Karo! başbakan Tatareskoya 
Çarşamba gününe kadar bu 
suiistimalle alakadar olanların 
mes'uliyetlerini ortaya çıkarma
sını istemiştir. Zannedildiğine 

göre Tataresko Çarşambayı 
beklemeden bugün bir kabine 
toplantısı yapacak ve hükume
tin istifasını krala verecektir. 
Bu haber hakkında henüz ta
mamlayıcı duyumlar gelme
miştir. 

Kıraınadım buzunu 
Aldım Çerkes kızını 
Çekemedim nazını 

Şu derenin armudu 
Anan, baban varmıydı 
Anan, baban olsaydı 
Seni böyle kormuydu 

Şu dere aşmak ister 
AI yanak yaşmak ister 
Şu benim deli gönlüm 
Yare kavuşmak ister 

Manilerde içli bir san'at ol

.tuğunu iddia etmediğimden 
başka sevimsizliğini ve hatta 

tatsızlığını takdir ederim bu

rada mümkün olduğu kadar 
temiz parçalar almağa uğra
şacağım. 

Şişedeki gül yağı 
Göıünen lzmir dağı 
Güz.elleri görünce 
Çözülür gönül bağı 

Süpürgesi yoncadan 
Belli gayet inceden 
Yarimi kıskanırım 
Yerdeki karıncadan 

Yeşil yaprak altında 
Siyah Ü7.Üm salkımda 
Sevgilimin sevisi 
Canevimin altında 

Dağlarda kara kedi 
Ağzında keklik otu 
Ben o yari almazsam 
yakarım memleketi 

Muallime Seniye hanımın ver
diği manilerden: 
Kaleden ah kaleden 
Ses geliyor kaleden 
O kaş o göz değil mi 
Beni sana kul eden 

Dağlar dağladı beni 
Gören ağladı beni 
Demir zencir kar etmez. 
Gönül bağladı beni 

Kahve piştiği yerde 
Pişip taştıi?ı yerde 
Güzel çirkin aranmaz 
Gönül düştüğü yerde 

Yunus Emrden: 
Dağda harman olur mu 
Yare ferman olur mu 
Yaktı beni kül etti 
Küle derman olur mu 

Ay doğar bedir AUah 
Bu sevda nedir Allah 
Ya benim muradım ver 
Ya heni öldür Allab 

Uykum geldi esnerim 
Yari ıinemde beslerim 
Kahvem afiyet olsun 
Fincanımı isterim 

Bir beyaz incisin ıen 
Ne kadar cicisin sen 
Sana canım diyemem 
Canımın içisin sen 

Şu dağın tazıları 
çift gezer kuzuları 
Mevlam bana mı yazmış 
Ayrılık yazıları 

Şu dağın ardına bak 
Karanfil ektim taşa Çiçeğin moruna bak 
Durmadı çıktı kışa Dert çekme garip gönlüm 
Yazılanlar gelecek Herkesin sonuna bak 
Akıbet yine b:ışa Soıııı vaı· -

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

Başbakan - "---
Hopa'dan Rize'ye 

de uğradı 
Trabzon, 26 ( A.A) - Ho

padan hareket eden başbakan 
İsmet lnöııü Rize'ye çıkarak 
bir müddet çalışmış ve 25 
Temınuz akşamı Trabzona vxr
ınıştır. 

Samsunda 
Belediye intihabatı 
Saınsun, 26 ( A.A ) - Şar 

kurulu için yapılan seçim bit
miştir. Parti adayları oybirliği 
kaz.anmıştır. 

Suriye başkanı 
Parisde geziyor 

Paris 27 (A.A) - Suriye 
başkanı ıeyh Taceddin beı a
berinde doğu komitesi başkanı 
Doktor Samne ol uğu halde 
dün darphaneyi gezmiştir. 

Maraşta 
Hava tehlikesine 
Karşı kararlar 

Maraş, 26 (A.A)-Hava teh
likesine karşı veritler Maraşta 
hararetle devam etmektedir. 
Buğün ilbaylık a toplanan çift
çiler ürünün gayri sdi yüzde 
ikisi ve çeltiğin gayri safi yüz
de birini f:ava kurumuna ver
meği kararlaştırmışlardır. Bu 
karar ilbaylık hududu içinde 
tatbik edilecektir. Önemli bir 
gelir vereceği tahmin ediliyor. 

Bay Rahmi 
Beş bin lira verdi 

Ankara, 26 (A.A) - lzmirde 
Filibeli Süleyman oğulları Türk 
Hava kurumuna 5000 lira ver
mişlerdir. Hava kurumu genel 
merkezi değerli yardımdan do
layı bir teşekkür mektubu 
göndermiştir. 

• 
< 

Geııeı-al Voroşilof 

bakanı Celal Bayar için bir 
ayrılma şöleni vermiştir. 

Şölende Voroşilof, Litvinof, 
Buoknof, Türkiye büyük elçisi 
Zekai Apaydın ve bir çok 
Sovyet büyükleri bulunmuştur. 

B. Rosengoltz söylevinde, 
barışın korunması ve lttıvvet
lendirilmesi için çok önemli 
olan Türk - Sovyct dostluğunu 
anlatmıştır. Bu dostluğun iki 
memleketin her gün gittikçe 
artmakta olan ekonomik ilgile
rinde de görünmekte olduğunu 
söylemiştir. 

Halk komiseri bundan sonra 
iki memleket arasındaki eko
nomik çalışma birliğinin ve 
Sovyet Rusyanın Türkiyenin 
endüstrileşmesine olan teknik 
yardımının daha ziyzde kuv

vetlenmesi, artması isteğini 
bildirmiştir. 

B. Rosenholtz Türk ulusu
nun büyük şefi Kama! Atatür

kün ve Türk hükumetinin Sov
yet - Türk siyasal ve ekeno
mik yaklaşmasında göslerm '. ş 
oldukları büyük korumanın ve 
ismet lnönü ile Tevfik Rüştü 
Arasın Sovyet Rusyayı ve B. 
Voroşilof başkanlığındaki Sov
yet salgıtının Türkiyeyi gezme
lerinin öneminden bahsetmiş 
ve bu geziler esnasında iki 
millet arasındaki sempatinin 
kendini göstermiş olduğunu 
i!ive eylemiştir. 

B. Rosengoltz B. Celil Ba
yarın Sovyet Rusyayı gezerek 

B.C. Bay:ır bu söyleve cevab 
vererek, kendisine karşı gös
terilen çok eyi kabulden do
layı teşekkür etmiş, yakında 
görüşmek fırsatını elde etmiş 
olduğu büyük ve göze çarpan 
ilerlemelerden bahsetmiş ve 
bu ikrlemelerin Rusların ha
kiki dostları olan Türklerin 
gönüllerini sevinçle doldurmak
ta olduğunu söylemiştir. 

B. Celil Bayar Sovyet-Türk 
dostluğunun sağlamlığı ve iki 
tarafın tamamile anlamış oldu
ğunu önemle kaydettikten 
sonra Türkiyenin endüstrileş

mesi alanındaki beraber ça
lışmanın ve Sovyetlerin dos
çasına yapmakta oldukları il
miğ ve teknik yardımın ve 
kredinin ilerde de eksilmiye
ceği umudunda olduğunu bil
dirmiştir. 

B. Celil Bayar söylevinin 
sonunda şöyle demiştir, 

Büyük şefiniz Stalinin adını 
sayğıyla anar ve bardağı Sov
yet Rusya,nın genliğine kald
rarak sağlığınıza ve memle
ketlerimiz arasındaki dostluk 
adına içerim. 

MOSKOV A 26 ( A.A) -
Türk ekonomik heyeti başın
da Celal Bayar olduğu halde 
Nogundeki elektrik fabrikası
nı, radyo merkezini gezmiştir. 

Dün gece ağır endüstri ko
miserliği Türk heyeti şerefine 
bir kabul resmi yapmış ve 
bunda Türkiye büyük elçisi 
Zekai Apaydın ile bütün he
yet ve elçilik ileri gelenleri 
hazır bulunmuşlardır. 23 Tem
muzda Celal Bayar beraberin
de Zekai Apaydın Bay Kres· 
tinski olduğu halde bay Kale
nin tarafından kabul edilmiş

tir. Görüşme oldukça uzun sür
müştür. Türk ekonomi bakanı 
ile büyük elçisi ayni günde 
General Voroşilof tarafından 
da kabul edilerek uzun uzadı
ya görüşmüşlerdir. 

23 Temmuz akşamı Türkiye 
elçiliğinde bir şölen verilmiş 

ve bunu bir kabul resmi takib 
etmiştir. Şölende ağır endüstri 
komiseri Rozengoltz, Krestinski 
ile dış ve ağır endüstri ve dış 
tecim komiserlikleri ileri ge· 
!enleri hazır bulunmuşlardır. 

lngilterede genel seçim 
hazırlıkları başladı 

Avrupa karışıklığa uğramazsa Son
baharda seçim muhakkak sayılı}'or 

Londra, 27 ( Ö. R ) - İyi 

haber veren kaynaklardan du

yulduğuna göre başbakan Mis
ter Baldvin lngiltere'de umumi 
intihabatın Sonbaharda başla
masına taraftardır. Eğer kor
kudan Avrupadıoki karışıklık
ların önüne geçilebilinirse ln
gilterede genel seçim yapıla

caktır. Mister Baldvinin Eksla-

ı benden dönüşünde hemen se
çinı mücadelesini açacak, pro
pağandalara başlıyacaktır. Mu
hafazakar partisi ise Eylülün 
ilk günlerinde seçim propağan
dasına başlamak üzere şimdi

den hazırlıklar yapmaktadır. 

Muhafazakar ve liberallerin 
yeni seçimde mücadeleleri çok 
geai~ olacaktır. 

' 

' .. ,. 
• 

B. Tatarn:oko 

Eğer Atina şarhayının 
Dedikleri doğru ise 

Kral Jorj Atinaya dönmek için 
Vaziyeti uygun bul mı yor 

Atina, 27 (A.A) - Patrasa 
gelir gelmez Atina şarbayı 

Kotzias Londrada eski kral 

Yorgi ile neler görüştüğüne 

dair gazetecilere şu diyevde 
bulunmuştur: 

Eski kral her şeyden önce 

ancak bundan sonra gerek 
kendisinin, gerek hanedanının 

menfaatlarını düşünmektedir. 
Onnn fikrince krallığın yeniden 
kurulmasına zaman uyguD de

ğildir. Bununla beraber hu 
hususta tek hakim Yunan ulusu 

yurdun genel menfaatını ve olduğunu söylemektedir . 

Kaplanlarla boğazlaşan 
Avcı nihayet öldü 

On üçüncü kaplanı avlarken 
Bombay, 27 (A.A) - büyük atılmıştır. Bunun üzerine Ram-

ve vahşi hayvan avcısı Ranpa- patinin arkadaşlarından biri 
ta Assam çevresindeki bir or- ha vaya ateş ı:tmiş ve kaplan 
manda 13 cü kaplanını avlar- Rampatiyi bırakmıştır. Fakat 
ken ölmüştür. Vak'a şöyle ol- Rampati müdhiş pençe acıları 
muştur : içinde olmakla beraber kaplanı 

Kaplan kaçmış fakat 24saat takip etmek istemiş ve o sırada 
sonra avcılar dinlenmekte iken boşanan kan ölümüne sebep 
arkadan Rampatinin üzerine olmuştur. 

Mersinde yeni pamuk ... 
Kilosu yirmi buçuk liraya satıldı 

Mersin, 27 (A.A) - 1935 
yılı pamuk ürünü bugün Mer
sinin Berkde köyünden Derviş 
oğlu Mehmed tarafından 8 kilo 
olarak borsaya getirildi. Mers;n 
tecimenleri Türkofis direktörü 
ve sosyeteler çevirgenlerinin 

önünde saat 11 de borsa yö-

netiminde büyük bir törenle 
açık artırmaya konuldu. Ve 
kilofü 20 lira 50 kuruştan 164 

liraya Mersin Anadolu inkişaf 
sosyetesine üstelen-:li. 

Belediyeler kongresi 
Birinci T ~şrinde toplantıya çağrıldı 

. I~ta!1bul, ~7 (Ozel) - Urayların büyük kongresi 935 yılının 
Bırın~ı Teşrı?de Ankarada toplanacaktır. Birinci kongreye büt
çelerı 2000 !ıradan fazla olanlar çağırıldılar. 

24 Y ohaz Ankara ağ·ır
ceza mahkemesinde 

İstanbul, 27 (Özel) - Nevşehirde gizii ayin yaparken yaka
lanan 25 kişiden ibaret yobazların önümüzdeki Çarşamba giin'.i 
Ankara ağırceza hakyerinde dun•şmaları yapılacaktır. 

Roma konferansı yeni 
Konuşmalara başladı mı 

Roma, 27 (A.A) - Dolaşan söylentilere göre Strezada tasar
lanmış olan Roma kooferansına esas teşkil edecek bir Tuna and
laşması taslağı kurmak amacile ilgili hükuıııetler arasında gö
rlişmejer olmuıtur. Söylentiler reımen teyid olunmuş değildir. 
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işte bu felaket üzerine idi 
ki, ailesinin isteğine boyun 
eğen Terezya nihayet parla· 
mento müşaviri ile evlenmişti. 

Marşenvilin habrası bu evliliğe 
karşı olan ilk tiksintisini can
landırdı. Sert bir bakışla ko
.:asına baktı. O, lngiliz. seyahı 
ile parlamento kavgaları halı:

kında görüşüyordu. 

- Parlamentoda, diyordu, 
müşavirler gençler ve ihtiyar
lar diye ikiye ayrılır. ihtiyar
lar, heyetimize ehemmiyet ver
m~k için, kralın nüfuzunu kıs
mak isterler. Biz ise hem 
krala sadık hem de hürriyetin 
tamimi dostu olduğumuzdan 

rejimi altüst etmeksizin bu 
hürriyeti Devlete sokmak mak
sadımı zdır. 

Bayan dö Fontenay ziyare
tini kısa kesti. Selamını geri ı 
vermek için, Kontes dö Noay 
sarışın başını ona doğru eğ
diği zaman, T erezyanın sarar
dığı görüldü. 

Mavi porselen parlak bir 
araba yeni evlileri, Fon ten ay 
konağının bulunduğu Sen Lui 
adasına götürdü, T erezya su• 
suyordu. Müşavir ise, gözleri 
parlıyarak, yoldan geçen so
kak kadınlarına bakıyordu. 

Oda hizmetçisi yatağı düzel· 

terek ocağa bir odun attık· 
tan sonra, bayan ona yalvardı. 
Yalnız kalmak istiyordu. Elmas 
mücevherlerini birer birer çı

kardı. Taşlar parmaklanndan 
ilgi sizlik içinde düşüyordu. O 

bu süslere tamah etmiş ve 
genç evlilere bir zamanlar 

imrenmişti. Şimdi kadın olmuş· 
tu. Halbuki evlilik, vücutların 

birleşmesi, meşru geeelerde bir 

gece Merevil Parkında duydu· 

ğu hazza benzer hiç bir şey 
yaratamamıştı. 

B. Fontenay, rece takyesile, 
gelip karısının kapısını vurdu. 

Açtı, fakat kocasının içeri gir
mesi için çekilmedi. 

- Beni mazur görünüz, dedi, 
pek yorgunum. 

Ve alnını kocasına uzattı. 

Bir saat sonra, daha uyumı

yordu. Merdiven basamakları

nının çıtırdadığını duydu. Ka

pıyı aralıklayınca, elinde bir 

şamdanla, B. Fontenayın hiz

metçi kızın yattığı sandık oda

sına çıktığını gördü. Hakarete 
uğrıyan zevce: 

- Bay, diye haykırdı, sizi 

tutmıyorum. Fakat benim de 

bundan böyle bildi:":im gi?i 

hareketime bir şey diyemez
sınız. 

Tekrar odasına kapandı ,Şam

danlar ve ocaktaki ateş pek 

heyecanlı bir vücudun gölge

sini aksettiriyorlardı. Mağrur 

kadın kendi kendine soruyordu: 

- Kim benim intikamımı 
alacak? 

Bay Değiyon düktü. Süvari 
yüzbaşı sı o'an Aleksandr de 
l..amet Amerıkadan geliyordu. 
O.ada Roşambonun emri al
tında harbetmişti. Lepeltiye dö 
Sen Farjo ise, kadınların "sa
rışıncık., adını verdikleri sarı 
sa çlı genç bir deli idi. 

Bir sene sonra bayan dö 
Fontenay ilk çocuğunu doğur· 
duğu zaman Değiyonun mı, 
Lametin mi, Sen Farjonun mu 
çocuğu olduğunu kendisi de 

lhtilaıl 
Genç anne Fontenay ~ato

sunda oğlu Teodorun beş'f;i 

üzerine eğ imişti. Tam bu ço
cuğun doğacağı sırada Pariste 
ilk kargaşalıklar baş göster
mişti.Etrafındakilere soruyordu: 

- Reveyon konağını neden 
yakmışlar ? 

Bu boyalı kağıt fabrikatoru
nun işçilerin gündeliğini yarı 

yarıya indirmek istemesinin 
buna sebep olduğu bildirildi. 
Ulus, sosyetenin yukarı sınıfla· 
rını kendi terlerile geçindir
mekten ve kanile korumaktan 
yorularak ayaklanmıştı. Rahip 
Sieyes tarafından çıkarılan bir 
broşürle hem esaretini, hem 
de ehemmiyetini anlamıştı. 

Bu kitabın adı şu idi : " U us 
nedir? Herşey. Şimdiye kadar 
ne olmuştur ? Hiçbir şey. Ne 
o~mak istiyor ? Bir. eyler . ., 

O vakittenberi umumi mec
lisler, ulusal kurul halini al· 
mıştı. Jö dö Pom salonunda 
toplanmış o:an saylavlar bir daha 
hiç ayrılmamağa ve dağılroa

mağa yemin vermişlerdi. Mira· 
bo kıralın emirlerine muka ve
m et etmişti. Aleksandr dö La
met, dük Dorleanın arkasın an 
Tiyerzetaya (halka) karışan 47 
asilzade arasında idi. 

Bu sırada, halkın sızıltılarını 

duymıyan B. Fontenay Bolay, 

Polinyi, Obsonvil ve Sğfr top

raklarile markiliklerini satın 

alıyordu. Kansının, çocuğnnu 

uyuttuğu odaya girerken: 

- Azizim, dedi, ben kin tut

mıyan bir adamım: Sizi markiz 
yaptım. 

Bu tacı lakaydi ile karşıladı, 

fakat her tarafa bu markiz ta• 

cının boyanmasını, kazılmasını 

veya işlenmesini hemen emretti. 

13 Temmuzdu. Bir gün öncee 

Paris etrafındaki kıt'alar Kışla 

ve Lui XV meydanlarında top· 

!andıklarından korkuya düşen 

vatandaşlar silah lanmışlar, so

kakların kaldırımlarını sökmüş• 

ler, b'r muhasaraya mukave

met etmek ister gibi hendekler 

kazmışlardı. Paris siperler al· 
tına girmişti. 

Geceleyin Fontenay şatosu-

na korkulu duyuklar geldi. Kı

rala, askerleri geri gönderme
sini yalvarmak üzere gönderi
len elçilerin dilekleri hiç bir 
sonuç vermemişti. iflastan, Pa
ris üzerine yürümeğe hazır ya
bancı alaylarından, ulusal ku
rulun yakında dağıtılacağından 
bah~ediyordu. Halk Bastil ka
lesine doğru uşüımüştıi . Tek 
tük ateş de edilmişti . 

B. dö Fontanay yeni kazan
diği Marki ünvanı iizeriııde 

pek kötü uyu:lu. 
Ertesi gün hadiseleri bekle

mekle geçti. Gittikçe daha 
meş'um haberler alınıyordu. 

f oııtc nayların Paristen gelen 
b' r hizmetçileri orada askerle 
halkın birbirini boğazladığını 
temin ediy ordu. 

Halk bağırıyordu: "Bastili is
teriz!,, 

Bastilin zaptı haberi ancak 
gece yarısı şatoya vardı. Sert 
tavurlu bir adam bir taş taşı

yarak köyden geçmişti. Şöyle 

bağırıyordu: 
- Istipdadın kalesi yıkıldı. 

İşte ondan bir parça: 
"Burada dansedilir .. 

Fransada alınan karar ar 
Ekonomik kalkınma ve ucuzlatma 

neler jr? Tedbirlerinin esas arı 
-.::: ........................... l!!m!!llll ............... m::ı .. 

Özel t • lgraf 'arım ı z'a ve Rad- kamusal hizmetler gören bü· 3 - Elektrik fiatları indiril- düzeni muhafaza etmek için de 
yo duyumlarımız!• okur ' a •ımıza İ:ün bırakığlı sosyetelcrin öde- miştir. Paris için kilovat sa:ıt bir zorağ .: ı. Başka hallerde 
Fransada acunu hayret içinde yecekleri bütün paralardan yüz- aydınlatmada 1,50 frank, işlet- kutsal tanıııması lazımgelen 
bırakan ve fakat çok cesurane de on kesilecektir. Bu kayıttan me kuv ~ eti olarak kullanıldık- prensiplerinde ayak altına alın 
gö rüldüğünden do'ayı takdir ancak devlet için pek önemli, ta 1 franktır. Bu fiat şehirle- mış olduğu gizlenmeden hükü-
edilen b:ızı kararlar alınmıştır. , mem'eketin güvenliği ile ilgili rin nüfusunun azlığı nisbetinde met.!, bu enerjiyi gösterebildi· 
So'cenah partiler in i"! i t iraz ları- h::.llerde ve kesin bir zorağ artarak en az nuruslu kasaba· ği ve ödevini başardığı için 
na rağmen M. Lava! tarafın- halinde istisnalar yapılabile- !arda aydınlatma için 2,40 ve minnet duymalıyız. 
dan tatbik olunan bu kararla- cektir. Ya 'nız hüçük ve işletme için 1,75 franga kadar Tan, Fransanın ekonomik 
rın esasları hakkın .ı 1 o~;urları- az ayiıklı iş yarlar için ke- yükselmektedir. ve finansal kalkınmasının bu 
mıza ma'ı1mat veremeıt'·~t k si 1ecek para nisbeti azaltıl- 4 - Geçen seneki fiatlara tedbirlerin iyi karşılanmasına 
Fransız btitçesinda 11 mi 'yar· mış• :. Yıllığı 8000 frnnktan bakarak kömür fiatları % 5 le ve yetiştirilmesine bağlı oldu-
lık ta~arruf yapaca'rı ve Fran- a şağı aylıklarda yalnız yüzde 15 arası ve evde kullanılacak ğunu söylüyor. 
sa da hayatı ucuz!atac:ı '.: ı ta',1 - 3 ve 800;) ile 10000 frank ara- kömürlerin fiatleri da % 20 le Lami dü Pöpl gazetesinde 
min edilen bu tedbirler baş:ıca sında yüzde 5 kesilecektir. Böy- 30 arası indirilmiştir. Sun'i B. Piyer Barmon diyorki: 
üç kı•ma ayrılabil:r : lece d .. v!et bono!arı ve tahvil- potas gübrelerinin fiati hemen Memleket iyi ellerde idare 

1 - D ev' et ma~r3 :"arında !eri sa ' :perine ödenen ürem· yüzde 5 indirilecektir. edildiğini hissettiği gün kur-
) "t l ı ~ d d - de 10 kes'! · 5 - Bütün ev kiraları, fark- tuluşunun da uzak olmadıg· ını yapı an aza m:ı ar. -r P <! y.:ı z ı mış 

2 - Vergilere yapı 'an ek! -:- o"acaktır. Al ınan tedbirlerin en sız yüzde 10 nisbetind~ indi- anlıyacaktır. Bu ilk evreden 
rilmiştir. Kiracılar verdikleri socra, B. Laval'i çok güç işler meler, 

3 - Hayatı ucuz!atır.ak için 
alınan tedbirler. 

Fransız resmi gazetelerinde 
ç ıkan 29 buyurujun esas'arını 
ne~redivoruz : 
Devle~ harc"'I rınd:ı 

1 ısmal c: r 
Aşkııı!ık 1arın kaldırılması: 
Dört buyurultu ile şu iş 1 er 

düzen1enmektedir: 1 - Bütün 
devlet yönetgelerinde aşkııı 
harcalar aranılacak ve ka1dı
rıla caktır. Bu iş için 21) l·o
misyon bütün memleket içinde 
çalışacak ve 1 eylı11 1935 d ı n 
önce raporlarını hükfıwete ve
receklerdir. 

2 - Süel bakanlık larda da
ha tutumlu hareket etmek ça
releri aranacak ve öteki lıa
kanlıklarda da lüzumsuz har
clar azaltılacak veya büsbütün 
kaldırılacaktır. 

3 - Lüzumsuz ve yol~ıız bir 
şekilde ba9,' l a nmış aylı?darı ye
niden gözden geı:irme i ~i otuz 
eylülde bitirilecektir 

4 - İller ve kanun'ar biit
çelerinin de aynı ba 1<ıın<laıı 

gözden geçirilmesi için de yük
sek bir komite işe başlıyacaktır. 

Aş~ın harcaların 
azaltılmı:osı 

1 - Devlet işyarJıkıarında 
bir derece ilerlemek için lazım 
gelen müddetler bir yıl uzatı
lacaktır. 

2 - Aynı evde oturup da 
ayrı mesken zammı alan :~yar
lardan, mesela karıkocadan bi
rinin "mesken zammı., kesile
cektir. 

3 - Alsas ve Loranda hiz
met gören işyarlara verilen taz· 
minat azaltı'~caktır. 

4 - Bıraktığı (imtiyazlı)sos
yeteler bundan böyle işyarla
rına .!evlet işyarlarından daha 
yüksek ayle ve mesken 2amları 
veremiyecektir. 

5 - Hem emeklilik ayrılığı 
ve hem de ölen birinden ken
disine geçen bir aylığı bera· 
berce alanlarda bu iki aylığın 
birleşmes ı ne meydan verilmi
yecektir.1 

6 - Harp zamanında çıkmış 
. kanunla hem ayle zammı 

ve hem de çocukları için ay

rıı:a aylık alanlard.ı hu iki ay
lık bundan böyle birleşemiye
cektir. 

Bunlardan başka biri 420 
ve öteki 500 mi lyonluk iki tu
tum tedbiri de şıınla, Jır: 

a) Sosyal sigorta'ar garanti 
sandığına hükii .n etin i:;tira!:i 
azaltılacaktır. 

b) Mukaveleye dayanan 50() 
milyonluk munzam amortismanı 
da müstakil amortisman san
dığı üzerine almaktadır. 

Kamosal harçlardan 
Yüzde 10 kesilecek 

Hükümetin özel yöntegelerin 
somurg ve manda altındaki 

emleketler önetı.relerinin ve 

geni ş i ve en fazla heyecan 
u andmını budur. 

B. Laval, çıkardığı bildir'ğde 
bu tedbiri haklı göstermek için 
şöyle diyor: Bugünkü buhranın 
sonuçları önceden takdir edile
miyecek bir zaır.anda kurulmuş 

1 olan birçok harcalara bugünk'i 

1 

devlet karşı koyac k halde 
değildir. Bugün hükümet için 
bu çıkmazda tutulacak iki yol 
vardır: Ya imkan nisbetinde 
ödiyeceği paraları azaltmak 
veya bunları tamamiyle üdive-
b'lmek için kıymeti dü~müş 
para ile ödemek. Hükümet 

1 birinci şekli secti, zira bilir ki 
1 cesaretle yeritilirse bu tedbir

ler daha iyi bir gelecek sağ-
ı lıyacaktı r . 
1 Yeni gelir kayna l :ı rı 

1 - Devlet bono ve tahvi
liitı nın üreminden % 10 kesi

leceı;-ine göre bunların haksız
lığa uğramaması için bütün 
anonim sosyete!erin ta:;ıyana 

yazı lı sehimlerinden alınan ver
g iya de yüzde 17 den 24 e 
kad:ıl' değ:şen üstün resimler 
ilave edilmiştir. 

Muvakkat olan bu zamlar, 
deuletin veya özel sosyetelerin 
ilerde çıkaracakları sehim ve 
tahviller için tatbik edilmiye
cektir. 

~ - 80.000 frangı aşan ge
lirlerden ilave olunarak şu ııis
bette vergiler alınacaktır: 

80.000 1e 100,000 frank ara
sında bu fark üzerinden alınan 
gene! vergilerin % 25 i nisbe
tinde bir ilave. 

100,000 frangı geçenlerin bu 
miktardan fazlası ıçın genel 
vergilerin yüzde 50 si nisbe
tinde bir ilave. 
, 3 Devletten sipariş alan 
silah ve süel gereçler fabrika 
)arı için yüzde 20 nisbetinde 
ayrı bir kazanç vergisi konul· 
muştur. 

4 - Kumar ve birge bahis
lerden alınan · vergiler artırıl
mıştır. 

Gazino gibi yerlerde oyna
nan kumarlardan kazanılan 
miktar üzerinden. 

100.000 Franga kadar ka
zanç üzerinden oı. 15; 100.000 
!e 500.000 frank arasında kiler 
için % 25; 500.000 le 1.500.000 
frank arasındaki miktarlar için 
~o 35; 1.500.000 den 3 milyo
na kadar miktarlar için % 45; 
3 milyondan 5 milyona kadar 
ıçın °o 55; 5 milyondan 15 
milyona kadar yüzdi! 60 ve 15 
ıdlyon an fazla kazançlar için 
yüzde 65 vergi alınacaktır. 

5 - Ceza kanunundaki bir 
çok para cezalurı artırılmışhr. 

Hayatı ucuzl:;::ıtmak 
- için tedbirler 

1 - Ekmeğin fiatı on sekiz 
temmuzdan başlıyarak kilo ba

l şına on santim ucuzlıyacaktır 

1 
2 - - Hava gazı fiatları ucuz

latmak için tarifeler yeniden 
ucuzlıvacakhr. 

aylığı bundan böyle yüzde 10 beklemektedir. iyi dayansın. 
noksan ödeyecekler ve ev sa• Politika adamlarının çığırtkan-
hiplerinin yeniden zam yap· lığı üstünde vatan ın yüksek 
mak hakları olmıyacaktır. Bu asığları vardır. 
maddenin hükmü altı aylıktır. Buna karşılık yalnız sosyalist 

6 - Yabancı memleketlerde ve komünist gazeteler değıl 
bloke edilmiş Fransızlara ait Kotidijen, Övr gibi radikal -
paralan kurtarmak için tedbir- sosyalist gazetelerden bazıları 
ler alınmaktadır. da itirazlarda bulunuyorlar. 

Haber gazeteleri bu buyrul- Popüler gazetesinde: B. Bluın 
tuları genellikle iyi karşıla- diyor ki: Girişimlerinin yanlış· 
maktadırlar. Lö Pöti Jurnalda lığını kendileri de gördükleri 
B. de la Palisse imzasile çıkan içindir ki B. Laya! ve gazete· 
yazıda deniliyor ki: !eri şimdiden halkın rızasını 

"Hükiımet bu buyrultuları kazanmıya çalışıyorlar. Adeta 
kaleme alırken, belli ki yeni kutsal bir birlik yapmak isti· 
özverilerin yiikünü herkese yorlar, ve projelerinde bulun· 
ayni derecede dağıtmak çare- mıyan erdemleri de bu katsal 
!erini aramıştır. Her Fransızın, birlikte aramak istiyorlar. He· 
bütün yurddaşlarının yükünü men haber verelim : Biz rıza-
paylaşmayı seve seve kabul mızı vermiyeceğiz, süperdef· 
edeceği düşüncesi hikim ol- lasyon için lazım olan bu kutsal 
muştur. Bu da gösteriyor ki birlik bizsiz olacaktır. Üç yıllık 
hükümet laboratuvarlarında deneçlerimize dayanarak biı 

teknisiyenlerin yanında psiko· inanıyoruz ki bay Lava! ve ar· 
loglar da çalışmıştır. Fakat bu kadaşları çareleri derdin ters 
psikologlar, halkın artık çalıp yönetinde arıyorlar. Ve ze· 
çırpmalara, lüzumsuz ve bey· bir daha büyük miktarda 
hude harcalara bir son veril· alındığı zaman ilaç olmaz. Bi· 
mesini istediklerini anlamasa- ribirini takibeden hükümetleri 
!ardı büyük bir hata işlemiş göze batan hatalar içinden 
olurlardı. çıkamaması bize isbat eder ki 

Jurnal gazetesinde B. Raoul bunlar, endüstri ve bakanların 
Sabatier diyor ki : Buyrultular- egemenliği karşısında kölemen 
dan bir çoğu hoşa gitmiyecek· kalmaktadırlar. Bugünden baş· 
tir. Fakat B. Laval bunu ön- lıyarak B. Lavalın buyurultu· 
ceden görüp de şöyle deme- Iarıyle savaşa girişeceğiz. Bil 
miş miydi : " Bütün ödenim sosyalistler için duruksamayı 
halkın gözünden düşmek olsa yer yoktur. Halkçılar için ola· 
bile ödevimi yerine getirmek· cak mıdır? 
ten geri kalmıyacağ'ım . ., Bu cümleyle sosyalist ön• 

Pöti Pariziyen gazetesi de deri radikal sosyalistlere koınii 
bu meseleye ayırdığı uzun ya· nistlerin de bu buyrultular• 
zıda diyor ki : Hükümetin dik· karşı kendileriyle birlik olına· 
katini çeken bir başka nokta da: sını dilemektedirler. 
Devlet borcunun artması ve Komünist Ümanite gazete· 
ulusal finans üzerinde gitgid• sinde B. Vayan - Kutüriye di· 
ağır bir yük haline gelmesidir. yor ki: Lava! tarafından radi• 
1930 da 260 milyar olan devlet kal bakanlara kabul ettirilell 
borcu 1935 de 340 milyara çık- buyrultular. her yerde uyandı: 
mı~tır. racağı hoşnutsuzlukla, ayJll 

Bu 80 milyarın ortalama yüz- Laval'in kurduğu "Ateş baç• 
de 5 üremle alınmış olduğunu !ar ,.a yeni hareketleri için bir 
farzedin. Işte size her yıl ver· vesile olacaktır. Almanyad• 
gilere eklenmesi lazımgelen 4 Brüning açlık buyrultulariyle 
milyarlık bir fazlalık Hesab Nazilerin harekete geçme~i gibİ 
basittir: 40 milyon Fransıza onların d~ bu buyrultulardaP 
dağıtılan 4 milyar frank insan faydalanacakları şüphesizdir • 
başına 100 frank yeni vergi Dört senede borcu 80 mifyıır 
demektir. İstenildiği kadar mal· artıran ve bu yıl 11 milyarlı~ 
olma fiatları indirilmeye, ha· bir açık hazırlayan delice bıt 
yat ucuzlatılmaya çalışılsın, siyasayı halkın kabul etmiyece• 
Devlet borcu bugünkü hı- ğini pek iyi bilirler. 
ziyle artmakta devam ettikçe Komünist partisi bu proje• 
bunlar hakikiğ bir çare olmı- !ere karşı birge hareket etınelı-
yacaktır. için sosyalist partisine baş vr: 
T;ı n gazetesi alınan tedbir- muştur. Yalnız birlikte yapı a 

!erin ağır olduğunu gizlemiyor. cak bir savaş Lavali geri çil"' 
Fakat bu ağırlığı doğru bulu- kilmek zorunda bırakacaktı'· 
yor ve diyor ki : Bir yandan Sosyalistlerle komünistler a'/· 
finans işlerinin günden güne ni fikirde olduğuna göre b~ 
kötüleşmesi, bir yandan kamo birlik şimdiden meydana ge 
yun kızgınlığı durumu öyle bir miş demektir. Fakat Laval er: 
hale getirmişti ki şiddete de kede kaldıkça bu tedbir~~r~ 
başvurabilecek enerjik bir ha- geri alamıyacaktır. Düşürülıır 
reketin kesin lüzumu ortaya se karşılık devresi yeniden 
çıkmıştı ve bu yalnız paranın başlıyacaktır.' Iı 
kıymetini korumak için değil Buyrultulardan hoşnutsuılıı 
aynı zamanda bugünkü sivasal - "'"' :; in ı rnh c c 



, 2a Temmuz 410•.e 
l --

. ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . 
D .. 
~ .. . . . 
" . 

slar Avı 

~E 
4 

. . 
Q . . . 
• . 

B HARPTA INGILIZ - ALMAN 
FRANSIZ CASUSLARI Türkiye müsaid bir sürüm alanıdır .. . . 

l!!l'!i •• 
:l3iri :nci ~ısı:n:ı 

ÇMt 

Glob neden 
Scotland Y ard direktoru 

Makiııalarını nasıl durdurdu 
Almanlar, Araplar kad;r:- • ":1ı~~cak tedbirin mahi~etini 

F asblar arasında da faaliyet tayinde Scotland· Yar~ dırek-
buldular. Bir Alman ajana bü· torluğu bile mütereddıt bulu-
tün Sus kabilelerini ayaklan- nuyordu. . 
dırmaa-a muvaffak olmuştu. Basil Thomson bu hnsustakı 
Yerliler bir kerre baş kaldı- tereddOdünü şöyle anlabyor:<v. 
rınca bol silah cephane iste- "Bir gazetenin basım teknıgı 
llleğe başladıl~r. Yoksa kendi- hakkında malii~atıın yoktu. 
leriui ayaklandıran Alman ajan· Makinaların bangı parçaları çı-
Jannı i>Jümle tehdit ediyorlardı. karılırsa g~eteni.° ~asılması 
Alınan memurları silah gönde· imkansız olacaganı bılmıyordum. 
rilıneıi için Berline başvurduk· Öğleden son~a . 5,30 da Globe 
larını ıöyliyor, vakıt kazanmağa matbaasına gıttık. Sa~tta 40-~0 
çalı~ıyorlardı Almanlar bu bin nüsha basan makıneler bu-
Vaadlarla y;rlilerin düşmanlı- tün sür'atlarile faaliyet halinde 
iından kendilerini koruyabili- bulunuyordu. Miiv:z.ziler ~rdu~.u 
Yorlardı. Bir gün uzaktan bir sabırsızlanmakta ıdı. Polı~ mu-
genıinin gelmekte olduğu gö· fettişlerinden biri gazetenın t~: 
rüldü. Sus kabilesi sahile dö- til emrini mesul direktora tebhg 
küldü. Beklenen hamulenin in· ederken ben de zemin kabn· 
dirileceğini sanıyorlardı. Gemi daki makineler dairesine in-
hüyük projetorları ile sahili miştim. Ansızın mesul dir.ektor-
Yaladı. Sonra gürliyen topların luk bürosundan gel~n hır me-
nıermileri küçük köyleri yak- murun emri ile .m~kınal~r. dur-
nıağa başladı. Gelen geminin dular. Bu sessızlikten ısti~~de 
bir Fransız harp gemisi olduğu ederek teknisyenlerden bırıne 
anlaşılmıştı. yerliler Almanlara sokuldum. Meraklı bir ziyaretçi 
tüpheli gözle bakmağa başla- gibi bazı izahat aldıktan sonra 
dılar. Sus kabilelerinin şeyhi şunu sordum: 
tarafından verilen ziyafette Al- - Bu makineler manzume-
illan ajanları zehirlenerek öl- sinin hareketini imkinsız kıla-
dtıJer. cak bir parçayı çıkarmak iste-

F ransızların bombardman ıeniz ne yaparsınız? 

Teknisyen gülerek cevap 
ateşi yerlilere ne Fransızlardan, 
ne Almanlardan kendilerine ha-
~r gelmiyeceğini anlatmış gibi verdi. Geliniz de göstereyim. 
ıdi. Beni elektrik motöderinin bu· 
londra bedbinlik içinde lunduğu daireye götürdü.Büyük 

1915 Temmuzunda cepheden bir motörden elle taşınabilecek 
~ondraya danen zabitler, lngi- küçük bir parça çıkardı: 
hz payıtahbnın bedbinlik dal- _ işte dedi. Bu parça olma-
galan içinde kıvrandığını gör- dıkça bütün bu makine man· 
rniişlerdir. Halle cephelerdeki 
d zumesini harekete getirmek 

uruma bakıyor moral yüksel-
tic · l ' · imkansızdır. ı söz ere ehemmiyet vermı-
Yordu. Bedbinlikte ileri giden- Teknisyene ziyaretimin hede-
leriıı ağzında bir söz vardı: fini anlathm. Elindeki parayı 
.. H aritaya bakınız. ,, Bu söz aldım. Nazikane izahatına te-
cesaretini kaybetmiş olan bin- şekkür ederek oradan uzaklaş-
~e~ce lngilizin endişe paruJası hm. Globe işte böyle kapandı. 
•dı. Sir Basil Tbomson kendi - uaştaı·afı 4 üncü sahifede met, daha katlanılır bir hale Bu enerjik kararları vermiş 
eserinde bu bedbinlikten bahs· Bu kapanış bir kaç saatt~n göstermekte sosyalistlerle ko· getirmek için hoşnudsuzJuğu olan B. Lavaho, önüne çıka-
ederken diyor ki: fazla sürmedi. Zira milyona münistler ya1mz değildi.rler. clenleştirmiye çalışmıştır. Ona cak engeller karşısında geri-

.. - Haritaya bakılsaydı ce- okuyucusu olan gazetenin di- daha mutediller arasında da teşekkür edelim fakat usulü- lediğini görürsek çok şaşarız. 
saretiııi kaybetmiyecek bir kim- rektorları hükümetle anlaş- itiraz seslerine rastJaniyor. nün çocukça olduğunu da söy· L'Övr gazetesi solların hükü-
se bulunmazdı. Bereket versin malda gecikmediler. Harp için- Kotidijen diyor ki: Bu satırla- liyelim. meti ellerine almaları ihtimalini 
k· in rı yazdığımız dakikada henüz B. L'Ob gazete.sinde B. G. ileri sürüyor ve önce tehlikeyi 

ı, giliz mekteplerinde coğ- de lngiliz matbuatının hürriye- s· d gösteriyor: Şu saatte aenijll def-
rafya eyi ögw reti]miyordu. Al- La valin buyrultuları iyice biJin- . ı a diyor Jii: Dikkat. Öyle • ~ 

tini tahdit eden bütün yüküm· mi yor. Bunu ilerde inceliyeceğiz. fiatlar vardır ki dokunulması lasyon denenmektedir. Bu ted-
oıanJar bu harbın bir mukave- b f d k b. 1 · 1 um) ld .. ler, yine mat uat tara m an Ve eğer tenkitleri dinlerse B. ço ağır ekonomik sonuçlar ır erın ih u o ugunu ve 
illet. harbı olduğunu, daha fazla istenerek tahmil edilmişti. Laval bir ğünde doğan bu doğrabilir: Bunlar hububat iyi sonuçlar vereceğini bize 
dayanacak tarafın harbı kaza = Sonu car - ucubeleri düzeltmek imkanını fiatlarıdır. nice defalar tekrar ettiler. Baş-
tıacağını söyliyorlardı. 1915 se· .......................................... bulacaktır. Fakat daha şimdi- Buna karşın bütün ulu- bakan buna İçtem olarak ina-
neai ikinci Teşrininde yükselen . Belediye zabdasına den, dikkate çarpan bir nokta sun inmesini istediği fiatlar myor. 
tenkit seslerine karşı bir lngiliz Hakaret vardır. Bu buyrultuları meyda. da vardır ki bunlar elek- Bununla beraber B. Laval 
bahriye zabiti şunlan söyliyor- Karşıyaka Kemalpaşa cad- na getiren motod kötüdür. trik, gaz, un fiatlandır. Sebeb umulanı vermedi. Çünkll bukft-
du: ııAmiralJı<nmız Harbiye ne· desinde belediye zabıta me- L'Eotransian'da GaHus şöyle olmadıkları felaketin yilkü köy- metin harcalarım gelirlerine uy-

e· b N"b d bh t ·· B. · ı gunlaştırmak yetmez. Gelirin ıaretinıiz, hükumetin bütün şu- moru ay 1 a sı a cuz· yazıyor: ızı doğruca i lasa ünün omuzuna yükletilme-
b ı ı d k - - k J'd• de batta azalblmış olan harca-e eri kusursuz, mükemmel ol- dan arını muayene e er en goturen açığı apamak için me ı ır. lan karşılıyabilmesi gerektir. 
salardı harbı çoktan kaybetmill'il kasap bay Hasan ile arkadaşı başka yol görüyor musunuz? Liberte •öyle yazıyor: Buy- Ö 

'$ h ... yle ki birkaç ay ıonra, hazi-
buJunacaktık. bay Ibrahimin tecavüz ve a· Ben, kendi hesabıma çalnız bir rultulann lüzumu itiraz götür- ne yeniden boşalacak ve aynı 

Büyük harb içinde yalnız bir karetlerine maruz kaldığından yol görüyorum : Genlik dev· mez. Bununla beraber rejimin meıse.le yeniden ortaya çıka-
tane büyük lngiliz gazete!!İ mütecavizler yakalanmışlardır. rinden öeceki eski bütçeye aynşıkları bunun yerine geti- cakbr. Şimdi, iyi idare edilmis 
l<a hl T . N... basınca dönmek. Bu çare ' daha ön- rilmesiue engel olmıy!l çalışa- bı'r gazete s· avaı ve parlamen-pa mıştır. 5 ikinci eşrın arayı cak1ardır. 19I M dd · ce de ticaret odaları tarafından to manevrası solları it başına 

S te, lngiliz zabıtasına o ka- Bayraklı enemen ca esın- ileri sürülmüştü. Hala da nıü- Halkçı birlik şimdiden bağ- getirebilir. 
dar çok yardımlarda bulunmuş de Mehmed oğlu Rüştü sarhoş kemmeldir. Devlet hazines:nde rışıyor. Her halde radikal tah- Ne yapmak için hangi önce-
oJan GJobe gazetesı·, Lord Kiç- olarak bağırdığından zabıtaca nereye harcanacagıw bilinmeden rikatçıları da onlan taklio ede- den kararlaşhrdmamış proğra-
nerin Krala ı"stı"fasını verdigwini yakalanmıştır. duran 19 milyar frangın bulun· ceklerdir. Fakat kabinede alh k ? 

h 1 k lddl mı yeritme için 

ise Türk - Fransız dış tecimi
nin inkişafındır . 

Birinci beş senelik planın 
münhasıran memleketin endüs
trileşmesi ile alakadar olmasına 
mukabil, ikinci beş senelik 
plan madeniyat ve elektrik 
kuvvetinin iokişafile meşgul 
olacaktır. Bu maksatla, made· 
niyat ve elektrik ekonomisi için 
birer tetkik enstitüsü tesis et
miştir. Bu enstitüler, yeni bir 
jeolojik haritanın neşri, pet• 
rol burguları, mevcut kudret 
menbalarının araştıİ-ıJması ve 
bunlarm rasyonel bir şekil.le 
işletilmesinin temini gibi işlerle 
meşgul olacaklardır. Bu işlerin 
finansmanım ilk sermaye olarak 
20 milyon Türk lirasını temin 
eden Eti bankası deruhte ede
cektir. Bu para devletin made• 
ocaklarına ve memleketin elek
triklenmesine tahsis edilecektir. 
Bu gaye için Anadolunun şima
linde kömürden, cenupta da su 
kuvvetlerinden istifade oluna· 
çakbr. 

İşte kısaca hulasa ettiğimiz 
muazzam ekonomik projede 
Alman ihracati için birçok im· 
kanlar mevcuttur, bahusu! 
Türkiye ithalat ve ihracab ay· 
nı .seviyede tutmağa muanni· 
dane bir surette karar vermiş 
değildir. Bilakis Türkiye istih· 
salahnı Alman alıcılarının arzu 
ve ihtiyaçlarına uydurarak dış 
tecimin hacmine daha geniş 
bir esas temin etmek niyetin· 
dedir. Alman ihtiyaçlarına uy· 
gun bir pamuk nevinin yetiş
tirilmesi güzel bir miaaldır.) 

Türk - Fransa tecimi ise, 
Almanya ile Türkiye arasında 
bu dostça faaliyetle tam bir 
tezat teşkil etmektedir. Bura
da da Türkiyenin durumu 
Almanyanınkine benzemekle· 
dir. Fransa Türkiyenin munta~ 
zam bir transfer yapmadığını 
iddia ederek şikayettedir. 1928 
yılındanberi Türk • Fransa dış 
tecimi evellrisinin altıda bi
rine düşmüştür. (1928 Fransız 
ihracab 484 milyon frank
lık, Türkiye ihracatı 174 mil· 
yon franklık 1934: Fransız ih· 
racab 79 miJyon franklık, Tür"4 
kiye ihracatı 33 milyon frank) 
Bu müddet zarfında Fransız 
ihracatında 600 milyonluk biı 
fazlalık kaydolunmuştur. Tür-: 
kiye ye göre, bunun 100 mil
yonu, mal almak suretile trans.f 
fere edilebilir. Halbuki Fransa," 
Türkiyeden daha çok mal al• 
mak suretiyle ihracat fazla11n4 
dan vazgeçmek niyetinde de
ğildir. 

Bu şerait dahilinde, 30Mayıa 
1935 tarihinde biten tecim an• 
)aşmasının yenilenmesi için pek 
de imkan mevcud değildir. 
Tiirkiye gün geçtikçe Frama• 
nm yerine başka sabcılann 

getirilmesine lmütemayildir. 
Fransa bilhassa demir ve çelik 
mamulatı, cam mamulib, iplik 
dokuma eşyalar satmaktadır. 
Alman ihracatçıları bu saha-
larda biraz fazla ~gayret gös• 
terdikleri takdirde her halde 
çok iyi neticeler eMe edilebi· 
lir. Bu bakımdan Türkiye pi-
yasasının tetkiki, çok yakında 
kıymetli ve daimi meyveler 
verecek bir vazifedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Yazmıştı. Hakı"katta Lord Kiç- Bir ırs· z 1 ası duğu zamanlarda çıkarılmı c: !ta- üyeleri olan ortodoks radikal-d d b k "( 1 Hakikatte onları kendileri 
ne. r Arkanı·eı yolu ile Rusyaya Basmahane cad esin e a - nunlar artık kaldırılmalıc'ır. er aynı yola gitmiyeceklerdir. t Jd ki b' d partiler bükümeti devirmek 

ı l M h t b G · b k Bunu yaparla k d'J · · yara mamış 0 u arı ır uru- için bunlard'ln faydalanmaktan 
gıtnıek üzere idi. Harbiye na- kal lsmai oğ u e me ' za ı· erçı üyü gürültüler ve p. o· rsa en ı erını mun soravlannı Üzerlerine al-

tı · · b k testolar ı· 'ti F k t ı lekelemiş olurlar. geri kalmıyacaklardır Bu sava!il• zın bu kadar o"nemlı' bı'r vazife taya müracaa a geçmışı ozu - şı yoruz. a a ' U• malan ve böylelikle halkın ... 
O w ı · d ·· k·· ·b· '"k b" h I Bugün şunu söyliyebifiriz ki d d ı · · · k Jar nasıl bir sonuç verecek, 

ile Ingı•ltereden ayrılırken bu lardan sman og u Jan arma gunt bu glı ı enerıı dır ük • ii- savaş yalnız Marksistler tara- gözün en üşme en ıçın er e-
h b adile maruf Ali tarafından dük- me un arı umursama an ar- ye getirmek istiyecekler. Ha- şimdiden kestirilemez. Yalnız 

a erin gizli tutulması isten· şıbyabilir.Fakat bizim bugünkü fından yapılacaktır. Bunlar, tanın işlendiği zaman değil Laval kabinesi düşerae siyasal 
nıişti. Ertesi sabah Scotland kanında asılı bulunan caketi durumda yükümlerin arttırıI- gösterişçileri yeaiden toplamak kötQ etkilerin meydana çıktığı buhranın Fransada eskisinden 
Y ard direktorluğuna Globe ga- cebinden beş lirası ile bir kaç masım doğru ve adil bulmamız için çığırtkanlık etmiye haşla- zaman hükümetin başında bu- büyük bir şiddetle yeniden 
ıetesini kapamak emri veril- paket siğara ve iki paket jilet imkansızdır. Biz tersi inanıyoruz mışlardır. Ve her zamanki Junmak yeter. alevlenmesi beklenebilir. Her 
rnişti. lngilterenin son bir asır- bıçağının çalındığını iddia et- biz hervakıt vergilerin a:r;almasını usulleri gibi işyarlann ve di- Bu kısaltmalardan da ra.tülü- halde yeni seçimden önce Fran-
J • e- miştir. Zabıtaca tahkikata \>aş- ıstemişken şimdi bu yeni ver- ğerlerinin sendikalarını elbirli- yor ki yeni buyrultulardan doğan sız siyasasında tam bir durJuk 
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Sylvia Sydney'in hayatı 

Hollyvood' da bugünkü mevkiini 
Nasıl kazanmağa muvaffak olmuş? 
Hollyvood (Temmuz) - Syl

via Sydney hayatını anlatıyor: 
" - Son filmim "Accent on 

youth.,tur. San'at hayatına gir
diğim gündenberi tabiiğ görü
nebilmek imkanını bulduğum 
biricik filim budur. Artist mes
leği hakkında biç bir . hayale 
kapılmış değ-ilim.On bir yaşın
danberi teatral bir karyer ha
yali ile yaşadım. Fakat "oyna· 
mak,, istemenin boşluğunu ça-
buk anladım. Sahnede olduğu 
gibi beyaz perdede de tabiiğ
liğin sırrı rolünü yaşamaktır. 

Temsil edilen şahsiyetin yerine 
2'eçnıek·, senaryodaki hadiseler 
ha~atta başınıza gelmiş gibi 
davranmak lazımdır. Öğrenil
mes\ geregen hileler de vardır. 
Mesleğin anahtarı bu hileleri 
öğrenmek, onları güzelce elde 
tutmak, ve hissettirmeden kul
lanmayı bilmektir. Bu teknik 
tafsilatı öğrendikten sonra her 
kes komedi oynıyabilir. Fakat 
asıl dcneç gerçekten deruhte 
.edilen rolün postuna bürün· 
mektir, 

"Ben ro [erimde, özel şahsi
yetimden uzaklaşmakta asla 
tereddüt etmiş değil'im. Bir 
Japon, bir kızıl derili veya bir 
Girls, b!r panayır dansözü, kü
çük bir sokak kızı, yahut ta 
altmışlık bir ihtiyar kadm ol
mamı istedikleri zaman asla bu 
rolleıi kabulden çekinmedim. 
Bütün bunları deneç hanesine 
kattım. Pek genç yaşımda yal-
mı tecrübenin değeri olduğunu 
anladım. 22 yaşında sempatik 
ve romanesk genç şahsiyetler
den uzaklaşmışsam başka he
deflerim olduğu içindir. Gerçek 
bir aktris olmak, temsil ede
cej-i şahsiyetin zorluklarından 
yılmaksızın her hangi bir rolü 
yaşatabilen bir artist istediğin
den ötürüdür ki böyle davran
dım. Yapmayı dilediğim rolleri, 
bir ,gün hakikaten yaşatabil
mek imkanını, tecrübeyle elde 
eddeceğime inandım. Önümde 
bütün hayatım, arkamda ise on 
yıllık meslek tecrübelerim 
vardır. 

" Küçükken manzumeler, 
monologlar ezbeler, bunları 
ayna karşısında okurdum. 

•.ı• 1 "' 

yaşında mşad dersleri alıyor
dum. On dörtte, ilk defa ola
rak, halk önünde bir manzume 
okumuştum Daha sonraları 
artist olmı:ık hayalimi kaybet
mediğimden bir tiyatroya ya
mzdım. Kendimi olduğumdJn 
fazla yaşlı göstermiştim. Ni
hayet, günün birinde Nev
york studyolarından biri-
ne figüran olarak sokula-
bildim. İlk defa olarak 
Lia de Putti'nin başrolü gör
mekte olduğu bir filimde bu
lundum. Bunlar cesaretimi kır
madı. Dünyada tecrtibesiı. hiç 
bir muvaffakiyet elde edilemi-
yeceğine kani bulunuyordum. 
Theatre Guild mektebinde bir 
sene okudum. Sene nihayetin
de bulunduğum sınıf Punella 
adlı bir piyesi temsil edecekti. 
105 kişilik sınıfta başrolü bana 
verdiler. Broadvay'da muvaf-
fakiyet kazanacağımı umarak 
mektepten çıktım. Yağmurlu 
günlerde Broadvay'm sokakla
rında tiyatrodan tiyatroya, 
ajandan ajana başvuruyordum. 
Nihayet Cahellenge Of Youth 
filminde mikroskobik bir rol 

.')yanı !ı 

"Cinayet,. piyesi ile Broad
vay'ın iç yüzünü, tecrübenin 
değerini öğrenmiştim. Kolora
do da Denver tiyatrosuna gir
dim. Burada partönnim Fred
ric March'tı. t rlcadaşl:ırım yeni 
başhyan sesli ı:;'nnmada taliimi 
tecrübe etmemi tavGiye ediyor
lardı. Hollyvooda gittim. Kü
çük bir film parçası cek .. m. 
Bu tecrübe o•gun1aşmak için 
Nevyorka dönmemi icabettirdi. 
Tekrar 1931 de Ho1lyvooda 
döndüm. 

Şimdi muva fakiyetli rollerde 
bulunmanın bile herşey olma-
dığını anlamış bulunuyorum. 
Büyük filimler bile, büyük bir 
artist olmak için etütlerime 
yardım edecek mahiyette bu
lunmalıdır. 

Son filmim olan Accent on 
Y outh'ta genç ve ııeşeliyim. 

Feci bir ruh taşımıyorum. Ha
yatta olduğu gibi beyaz perde 
de küçük, genç bir kadın ol
mak ne zevkli şeydir. Rolümü 
yaşamaktan daha büyük zev· 
kim yoktur.,. 

' ' ExtAse '' 
Filminin 

Yaratıcısı Olan Kadın Güzel 
Kocası ve ltalyan Diktatörü 

Çekoslovakyada Çekilen Bir Filmin Yaşattığı Skandal 
Milyoner Mandel'in Başına Gelenler .. 

Hedy Geçmişini Unut~biHr Mi? 

Rom.:, ( T emnıuz ) -
ltalyad~. Ameriknda ve 
diğer bazı memleketlerde 
sinema filim müstahsiilerini 
ciddilikle düşündüren ah
lak dalgas~ndan çok bah· 
sedilmiştir. ltalyan dikta
törünün yeni bir lcararı 

artistik kıymetlerin diğer 

telakkileri örtbast etmeğe 
kifayet ettiğini göstermek
ted r. 

ço.ı-. açık sahnelerınden bir 
kaçı kesildikten sonra 
gösterilmesine müsaade 
olundu. 

Münakaşalarla 

şöhret bulan 
artist 

Extaze filmi etrafında 
uyandırılan münakaşalar 

İki sene evvel Çekoslo
vak sahne vazilerinden 
Gustav Maçhat bir filim . ~................~ 

çevirmişti. "Ekstase,, adını 
filmin kahramanı olan 
Hedy'nın şöhretini bütün 

taşıyan bu filimde baş rolü 
Hedy Kiesler namında çok 
güzel bir kadına vermişti. 

Meşhur sahne vazile- ura" 
rinden Max Reinhardta 
göre Avrupanın en se
vimli kızı olan bu ar-
tist Viyanalı idi. Tanınmamış 

bir filim müstahsilinin çevirdiği 
bu filim tahminlerin üstünde 
bir muvaffakıyet kazandı Filim 
mevzuu fizik bakımından oldu-
ğu kadar Spritüel bakımdan 
da aşkı tam manası ile yaşat-

maktır. Eserin artistik kıymeti 
inkar edilememekle beraber 
bazı sahnelerin çok taşkın 

cüretkarlığı hasebile heyecanlı 
tarizlerle ve tenkidlerle karşı-

landı, Çekosloyakyada? Avus
turyada orta Avrupa memle
ketlerinin çoğunda yasak edildi 
Diğer bazı memleketlerde ise 

dünyaya yaydı. Onu Monte 
karloda Rivyerada, Biva· 
riçte görenler güzelliğinin 
hayranı idi. Meşhur milyo
ner Fritz Mandere takdim 
ettiler. Hirtemnerg silah 
fabrikalarının da reisi 

olan Mandel Avusturya
nın siyasal hayatında önemli 
rol oynamış bir adamdır. Avus-

'oım 9 ımcu Salıi[atla -

Yeni doğan yıldız 
CAtherine Hepburn 

Bunlar benim için büyük 
bir sergüzeşti yaşatırdı. Zira 
aynada okuduğum parçaların 
ıahsiyetini germek ister, on
ların varlıklarını kendi var
hğımda bulmayı tahayyül eder
dim. Bir gün ailemin büyük
leri beni rol yaparken b1tstır
dılar. Bu bir skandal oldu. 
Akınlarımının tiyatro aleyhin-

alabildim. İlk mühim rolüm 
" Cinayet ,. adh bir filmdedir. 
Aynı oyunda Chester Morris, 
Kay Fransıs, Kay Johnson, 
Lack La Rue, Douglass Mont
gomery, Ailen Vincent gibi ar
tistler vardı. Tam sekiz sonra 
bu artistlerle Hollyvood'ta bu
luşmuş bulunuyoruz. 

Bin bir 
rı da 

gece masalla

deki yanlış telekkilerile yıl
larca müc~dele ettim. On iki 

i Ba.ba 
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dinlediğimiz bin· 
bir gece masal
larını bütün dür.
ya bi1ir. Bun!ar 
içinde bir ( Al: 
baba - Kırk ha· 
ramiler ) öylcüsü 
(hikayesi) vardır. 
Bunu birkaç defa 
scssız filime de 

1 • 1 d' çe.tmış.er ı. 

BHindiği üzere 
Avrup:ılılar doğu 
eserlerini,oryental 
mevzuları pek se
verler. Bunu bilen 
filim senaristler' 
binbir gece ma · 
sallarından istifa-
de ederek birçok 
filiın yaptılar. İşte 
yine bu çeşitter. 

olarak geçen sen. 
" Britiş Comon , 
şirketi Londra· 
dakj stüdyolarında ( Ehu-E
hin-Ehov ) isimli bir doğu fi
limi çevirdi. Yine asıl binbir 
gece öykülerinden alınan ve 
Çin rakkaselerinin acaip dans
larile süslenilen bu filim Lond-
ra ve Amerikada çılgınca bir 
tehalükle karşılandı. 

Filim Fransaya da gitti. O
rada (Les voleurs de Bagdad, 
Bağdad hırsızları) ismini aldı. 
Ve elin Pariste her hafta bir 

kaç sinemada birden gösteril
mektedir. 

Filimde Fritz Kortner, Anna 
May W ong baş rolleri almış
laı·dır. Resmimiz Anna May 
W ong'u bu filimin baş rolünde 
gösteriyor. Filim önümüzdeki 
mevsimde memleketimize gele
cek ve dilimize çevrildikten 
sonra sinemalarımızda Türkçe 
olarak gösterilecektir. 

Eski yıldız ar lehhkede ... Si
nema yıldızlığı modası çabık 
geçen bir meslek; bunlar için
de Greta Garbo gibi her dem 
tazeleri yok değil... Fakat bir 
seneden beri Greta Garbo gi
bilerin modasıda tehlikeye düş· 
müştür. Amerikada geçen se-
ne yeni bir yıldız doğdu. İsmi 
Catherine Heplurrn olan bu 
yıldızın mevsim sonuna doğru 
Amerika ve Avrupa piy~sası
na [ Sittle W oman ) isminde 
bir filmi çıkarıldı. Bu yeni 
filmde yeni yıldız öyle tutul
du ve sevildi ki Amerika 
sinema basını (matbuatı) bu 
yeni san'atkara "Greta Garbo'-
nun rakibi,, ismini verdi. R. K. 
O. radyo şirketinin keşfetHği 
bu yeni yıldızın filmi Nev-
y ork'ta gösterildiği birinci 
hafta 109,000 dolar hasılat 
verdi ve Nev-York'da yapılan 
1934 - 1935 filim müsabakasın
da birinciliği kazandı. 

Bu filim Fransada [ dol.:tor 
marşın dört kızı ] ismile piya
saya çıkarılmıştır. Yalnız Paris 
sinemalarında dokuz aydanberi 

gösterılmekte olan filim t!ŞSİZ 
bir rağbet görmektedir. " Cat· 
herine Hepburn ,, burada da 
seviJmiş ve az zamanda bütiin 
acuna ün salacağı Paris basını 
tarafından kabul edilmiştir. 

Yeni yıldızın bu güzel izeri 
yeni mevsimde Türkiyeyede 
gelecek ve şehrimiz sinemala
rında da gösterilecektir. Mem
leketimizde [dört kızın romanı] 
ismile pıyasaya çıkarılacağı 
zannedilen bu filimde (Cathe· 
rine Hepburn) nun sinema se· 
masının yeni bir yıldızt olarak 
kabul edileceği beklenilmek· 
tedir. 

Genç değerli yıldız şimdi 
Amerikada R.K.O. radyo istüd· 
yolerinde iki film çevirmekl~ 
meşguldür. (Ateş böceği] iso:ı• 
verilen bu film çok özenilmek· 
te ve yeni yıldızm ilk filimde 
kazandığı söksenin artması içi11 
hiç bir fedakarlıktan çekino:ıe· 
mektedir. 

Sayın okurlarımıza (Tatheriıı• 
H~~burn)ın filimdeki bir reı
mını sunuyoruz. 



aa ı emmuz • ..,...,._ 

ünyanı 
• • 
ısı da •• u 

uluş arı i e on dokuzu cu v yirminci asrı şaşkı lı lar 
içinde hıra an Amer·llıLM.- filim EDISON'un hayatı .. 

h•/ı.~uıııoı soıı f/iinleri 
l·rli.,oıı ilk tramvayı 

irlıırP ederken 
IMi-'oıı işçi kılığında 

Öksüz Annle 
Daha sonra Columbia ve 

Vidor adını taşıyacak olan F o· 
noğrafın ilk adı olmuştur. Edi
~on ilk önce bu keşfine, kendi 
ıcadı olan sözlü kukla gibi 
sempatili bir göz atmakla kal
mıştır. Daha sonraları bunu hiç 
bir buluşun mazhar olamadığı 
~a·hr şöhretli yapmıştır.Dünya 
F.d. ·onun sesini duymak isti
yordu. Onu şu sevimli mesaj· 
lölrı, Atlantik denizini geçerek 
h;iyük adamın se•;ni İngiltere· 
ye eriştirmiş!i: 

" - Allo... ·~,,o~ıafı nasıl 
huluyorsunu. . 

Bu ses ilk h 1rikah tesırını 
Yapmıştı. O ){ünün büyükleri 
~e seslerini fonoğrafa kayd~~
hrınek hevesine düştüler.lngılız 
kralı, prens dö Gal, Gladstone 
Saralı Bernard bu modaya 
uyanların başında bulunuyorfar. 

Edison seslerini kaydetmek 
istediği artistleri biz1.at çağırı
Yor, muhakeme ediyordu. Bu 
Şeytan adamın nüfuz etmediği 
~ey yoktu. Herşey hakkında 
ıdeleri ve izici bir döleni vardı. 
Elektrik ışığının babası olan 
adamla temasta bulunmak üze
re Malo - Parka gelen Sarah 
Edison'da Napolyonu andıran 
bir tavır, bir gösteriş bulmuştu. 

Yarı Saöır 
Genç ikte geçirilen bir kaza 

eseri olarak yarı sağır olan 
Edison, günden güne kulakla
rının ağırlaşmakta bulunmasına 

ehemmiyet vermiyerek herşeyi 
duymak, işitmek istiyordu. Bir 
kurşun kalemini dişleri arasına 
koyar, fonografın ses bölmesile 
telI'asa gelerek işitirdi. Sonra 
alaylı alaylı: 

ilk fo ograf ar - Edison'un sesini takip eden sesler' 
(adın ve Edison - Geceli gündüzlü bir çalışma .• 

EDISON' Yakınlarından biri ·Am rl ülı n2mçlnln üz2I h:ayatına alt çok enteresan hAtıralar ne,ret
UD mektedlr. Dünyanın bllyli:< d§;1i::ıl:tl hak tile tanıtan bu h~tıraları okurl;:;rımızı1 sunuyoruz 

_ Size bunları dinleten bir olan zev!de kendisine serze- latan, şayanı hayret olan aklı Dinah gururla cevap verir: 
sağırdır, derdi. nişler de bulunmasından kor- selimini besliyen hep o idi. Bu - Rabası kim olduğunu söy-

İngilizlerin ince şairi Robert kuyordu. Fransız matbuatı, kadar oğlunun şeref günlerini 1 liyemiyeceğim. Zira onu maM-
Brovnıng fonografa şiirlerinden EDİSON'un eserine rek- göremeden öldü. 1ı keli bir balorla tanımıştım. 
birini bizzat okuyarak kaydet- lam yapmak ıçın para is- Ed;son kırk yıışında bir dul- ' EDISON hem bu hikayeyi 
tirirken: temişlerdi. Bundan igbirar duy- ken, bir gün, henüz yirmisine J anlatıyor, hem de kahkahalar-

- Hay aksi şeytan hay.. du. Amerikada ba~ıı:a böyle basmış olan enfes bir genç kız la gülüyordu. 
Aşağıdaki mısraları unuttum, bir şey gelmemişti. Onun her kendisini ziyarete gelmiş, ilahi Büyük bir iş görüldükten 
demişti. eserini, her arzusunu bedava bir sesle şarkılar söylemiştir. sonra uzun' a bir tatil yaptık-

Fakat bu sözler de fonografa reklam ed'yorlardı. Fransız Bu kadının adı Mina Miller'di. ları da olurdu. Küçük bir va-
geçmiş ve bu küçük unutkan- matbuatının teklifini bir baka- Büyüley:ci güzelliği ile dünya- purla Atlantikte gezmiye çı-
lık hikayesi bile dünyayı do- ret sayarak reddetti. Sonra nın en büyük dahisini bile şa- kıyorlardı. Balık avı hepsini 
)aşmıştır. Paris fakirlerine dağıtılmak ~ırttı. Edison ondan bahseder- eğlendiriyordu. Deniz tutma-

Edison' a göre Saralı Ber- üzere on bin fran lık bir çek ken: sından hiç müteessir olmıyan 
nardt on dokuzuncu asrın en gönderdi. Bütün bunlara rağ- Hayranlığımı izhardan Edison bu spordan hoşlanmı-
yüksek kadını idi. men Edison Pariste bir ilah kendimi alamıyordum.Bu kadar yanlarla alay ederdi. 

Müzisyon Hans dö Bülov, gibi karşılaodı. Bütün icatları kötü piyano çalmasına ve şarkı En büyük eğlenceleıinden 
senfonilerini çalmak için Orang- Amerika bayrakları ile donan- söylemesine rağmen fütursuz- biri de kendini taciz edenleri 
ta büyük alimi ziyaret etmişti. mış olan bir pavyonda toplan- !uğuna hayrandım, diyordu. Bu aldatmaktı. Büvük EDISON'un 

Hans Büiov parçasını çaldık- mıştı. Halk bu pavyonu dol- kadın Edisonun büyük aşkı taciz edilmek istemediğini 
tan sonra Edison: durmaktan hali kalmıyordu. oldu. Muhteşem bir evde yer· anlamıyanlara bu tarzda hare- 1 

- Yanlış bir notanız vardır, "Figaro,, idarehanesinde şe- leşti. Orada, Edison'u sıcak keti bir ceza idi. lngiliz zen-
dcdi. refine tertip edilen bir toplan- bir sevgi ile tedavi etti.Şerefli ginlerinden biri, bir gün bü-

Viyolonist: tıda bulundu. Frano.a e.debiyat hayatını organize ederek onu yükfılimi bir kürek mahkumu 
- İmkansızdır. Bülov yanlış gibi dıamak bilmeden çalıştığı 

çalmaz. bir maden de ziyaret etmiş, 
Ş'mdi dinlersiniz. ve ziyaretini biraz uzatmıştı. ı 
Edison yanılmamıştı. Söyle- Zengin, ED!SON'un hiç te 

diği doğru idi. hoşlanmadığı bir tarzda çok ı 
Nans'a gelince sonuna kadar şık gcyinmişti. EDISON bu j 

dinliyemedi. Teessüründen ba- adama bir ders vermek iste-
yılmıştı. mişti. işçileriyle biı·likte kü-

Edison bu hikayeyi çok de- mük dir kazaya sebebiyet 
falar anlatmış ve " O günden verdi. Bulundukları yer pis bir 
sonra bir daha Hans Bülov'u su ile doludur. Şık Ingiliz 

' görmedim.,, demiştir. Fizik ali- zengini su içinde kaldı. Elbi-
minin müzik hakkında da be- selesi de tuvaleti de berbat 
lirli ideleri vardı. Bunlar hazan oldu. Bu kadarı yetmemis gibi 
çok isabetli olan fikirleridi. EDISON'un tahkirleri ve kü-
Mesela: Bir tenorun -beygir lıd isoııım ilk icadettiği, gramofon fürleri de üstelik geliyordu. 
buhar'la ölçülen ses kuvveti alemine mensup olan meşhur yumuşatmağa muvaffak oldu. Mucize arayıcısının bu kız-
bir Baryton'un ses kuvvetin- simaları ile alimleri orada ha- Şurası muhakkak ki sert ve gınlığı bile icatlarına yardım 
den yüzde yetmiş fazladır.,, zırdılar. Yalnız Dumas orada oldukça kaba olan Edison, Mi· ediyordu Kelimenin tam ma-

GUrUltUden nefret ederdi değildi. Edison bu toplantıda na Miller sayesinde yumuşamış nası ile ferdiyetçi ve müstakil 

d · "lt"d f t ağzını açmadı bile.. Gazeteci- incelmiştir. olan bu özgüz dimağ önünde 
E ison glıru u en ne re kralların bile hükmü yoktu. 

d d. Et f da kendı'nı· bu lere beyanatta bulunmaktan Nasıl çalışıyordu ? İ 
e er ı. ra ın • sveç veliahtı ile prenseslerinin 
istiraptan korumayı bilen ar- kesin olarak çekindi. Ameri- Gece gündüz, durmadan,din· bir ziyaretinde karısının ısra-
• 1 b ı kt ı·di Monolar kada da böyle hareket etmek lenmeden çalışıyordu. Daima tıst er u ma a · rına rağmen işçi elbisesini de-

ve Radyolarda, alimin nefret itiyadında idi. Sesini sadece sevdiği kadını düşünerek elek- ğiştirmemiş, onları öylece kabul 
· · 'tle artı"stle F onografla duyuru •ordu. trik lambalarının f.Jamanını, ve ettığı parazı r - etmişti. Karısı yalvardıkça 0 : 

rin hiç te tesirleri olmaksızın - Allo ... F onoğrafı nasıl bu- sesli plaklar yapmak imkanını _ Olamaz diyordu. Onlar 
cömertlikle iade edilmiştir. Asıl luyorsunuz, gibi... bulmuştur. Bir icat ona bir daha gelmeden giyeceğim en 
hayrete değen şey, bütün bu Operada kendisine tahsis ikincisini hatırlatıyordu. Başka- iyi bir elbise de bu hali alma-
vasıtaları yaratan adamın iycat edilen locada görününce bütün !arının kendisini geçmemeleri ğa mahkumdur. 
ettiği makinalarld artan müzi- seyirciler ayağa kalkmış, onu için acele etmesi, ve hedefe Son dakikada haşmetli ko-
ka! kusurlardan tiksinmesidir. saygı ile se:am!amıştı. herkesten önce varması lazım- nuklarına bir oyun oynamak 

1900 Senesi Eyfcl kulesini ziyaretinde dı. Bütün fikir adamları gibi fikrine düştü. Misters Edisonun 
1900 mesud bir devrin en tanınmış Fransız müzisyeni o da gece çalışmayı tercih Limosinine yol verdiğinden 

tarı'hı'dı'r. Gounod orkestrayı idare edi- ~derdi. Mesleg-inde çalışma ar- Fordun ilk yaptıg"ı bir otomo-
çok tt:bcil edilen · bil yordu. kadaşlarını yıpratıncaya kadar i e misafirlerini istikbale gitti. 
Fonograflar 1900 sergisinin 

Elektı'rı'k En son ziyareti ve mülakatı yordug"u halde kimse şikayetçi Ve bu pas tutmuş makinada 
Çivisi olmuşlardır. 1 ı· ht G" t Ad Jf 'I 

h Pastörle olmuştur. deg-ildi. sveç ve ıa ı us av o ı e 
lambalarından da a çok be- karısını 2ezdirdi. 

·ı · t kd' d'I · t• Edison yalnız burada saat- Zaman zaman bir eg-lence ğenı mış, a ır e ı mış ı. Edison seksen iki yaşında 
İnsanlar harikalara çabuk larce kalmış, Fransız alimile tatili yaparlardı: Edison orgun iken bile icatlardan geri kal-

alışırlar. Bu göz kamaştıran ğörüşmüştür. başına geçer, yanında olanlar mamıştı. Sinemayı mükemmel-
icat ta artık orta malı olmuş- Edlson ve kadınlar da şarkı söylerlerdi. Mülakat r leştirmeğe çalışıyor, Sentetik 

Hı/ iwıı ti ıi ııyaıı ııı ı•ıı bil yük 
diııaıııosu öıı iiıırie 

kauçuk arıyordu. 
- Bilemezsiniz derdi, şu 

kauçuk ne kadar kapriscidir. 
Bir opera şantözü ile direkto
rundan bile daha kaprisçi ..• 

Edison tayyarecilerin en ke
sif sisler arkasından bile her 
yeri ıı:örmelerine imkan vere
cek olan bir makina icadına 
çalışmakta idi. Kulaklarının 
hiç işletmemesi onun çalışma
larına engel olmıyordu: " Sa
ğırlık sinirlerimi koruyor. Dün
dan tecerrüdün saye;inde daha 
eyi ve daha sükunetle düşü
nüyorum.,, Derdi. 

Edison ölünce bütün Ame
rika mateme gömüldü. Milyon
larca insan büyük fizik aliminin 
Llewdyn Park'teki evini zi
yaret elti. 82 yıldan beri ilk 
defa olarak münzevi alim ken
dini halka vermişti. Onun mil
yonla hayranları çehresinin 
sakin hatlarını derin bir huşu 
içinde seyrettiler. Yaşadığı 
asra EDİSON asrı dedirten 
alimden dünyanın gidişini de
ğiştiren eserler kalmıştır. 

tu. ÖKSÜZ ANNİE'nin ilk Hayatının muvaffakiyetli olan koparmıya gelen gazeteciler, , 
sesini duymak için birbiri ar- başlangıcında anasının tesiri eşsiz fizisyeni hep ayni kılıkta , 
dınca uzanan kuyruklar, ka- büyüktür. Her dahi gibi o da yarık kasketile bulurlardı. Zira T A y y A R E ~ ı· N E M A S J 
!abalık artık görülmiyordu. ilk anlayışı anasında bulmuş- onun dahi kafasına uyacak ~ 
EDİSON, mağrur EDİSON, tur. Onu küçükten, vaktini boş kasket bulunmıyordu. Bazan 

bu yüzde yüz Amarikalı olan, yere öldüren bir mektepten hikaye anlattığı da olurdu. En 
yalnız memleketini ve memle- anası kurtarmıştır. Onun yaşın- sevd'ği hikaye şu idi: 
ketinin bir ucunda çalıştığı daki bütün çocuklar babaları- "- Misters Müller vaktile 
yuvayı seven bu adam eserini nın dikkat ve ihtimamı ile ya- yanında çalışan bir zenci ka-
teşhir ederek dehasının hay- şarken anası ona kendi çalış- dınına rasgelir. Kadın, küçük 
ranları tarafından yükseltile- ması ve tecrübesile hayatı gö- bir çocuk arabasını sürmekte 
cek takdir sesleri duymak için ğüslem imkanını ve müsaade- idi. Arabada zenci kadına hiç 
Parise geliyordu. Fransaya sini vermişti. İlk kitaplarını te benzemiyen bir çocuk vardi. 
adımını atar atmaz Lejyon anası seçti. Onu ilk muvaffaki- Misters Müller sordu: 
donör nişanı ile taltif edildi. yetsizliği ve sosyal vazifelerin- - Bonjur Dinah, bu çocuk 
Bu iltifattan pek te hoşnud deki kusurundan ötürü baba- senin mi? 
görünmadi. Amerikada olsaydı sının hiddetinden yine anası Evet madam. 
bunu reddedeceği de muhak- korudu. Ilk tecrübelerinde ce- - Güzel yavrucuk.. Fakat 
kaktı. Demokrat Amerikanın saretini arttıran, yaratıcı deha- kime benziyor?. Mutlaka ba-
nişanlara karşı bu çok burjuva ~ma vücut veren, fikrini aydın· basına olacak .• 

TELEFON 3151 TELEFON 3151 
BUGÜN 

iki büyük filim birden 

1 - Fraklı Adam 
(Fransızca şarkılı ve sözlü komedi) 

SUZY VERNON - FERNAND GRAVEY - BARON FILS 

2 - Aşktan Korkma 
(Almanca şarkılı ve sözlü komedi) 

LIONE HAID - RALPH A. ROBERTS 

Seanslar 
16 da Cumartesi ve Pazar günleri 
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h:v · çreliler esasen çok ezil
m;ş:erdi. S .... zarın ~oru ile çar
p"·ın :ı ğa devam e :liyorladı. Se
zar yere düşünce lsviçreliler 
kaçmağa başladılar. Üzcngilc
rin:n iizerine kalkım Ragastan 
zafer narasını attı. Bu s.rada 
geniş göğüslü bir süvari Şö
valyenin üzerine atanı sürdü. 

Cehennem boğazını birinci 
saldmşta Ragastanın kahra
manlığı kurtarmışb. Fakat 
ikinci bir hücumda cehennem 
boğazının Sezarın eline düş
mesi muhakkak sayılıyor gi
bi idi ... 

• • • 
Gece olmuştu, savaş elbise-

Japonya hükU.metine ye- İtalya - Hah:: hudud:ndan mektublar 

nı müdafaa pil3.nı verildi Hudud uzerınde çalış
malar çok hararetlidir 

Beş yılda 
• 
ırası 

altm1ş milyon İngiliz 
sarf olunacaktır ..• 

TOKYO : 26 ( A A ) - Ga
zatelere göre ordu tarafın-

dan kabineye yeni bir mü
dafaa proğramı verilmiştir. 

Bu prc.ğram ordunun yeğ

remının kuvvetlendirilmesini, 
eskilerin yenilerle değiştiril-

mesım hedef tutmaktadır . 
Program 1936 senesinde baş-

lıyarak beş yıl içinde tatbik 
e<lilecektir. 
Proğramın tatbiki için 60 

milyon Ingiliz lirası harcana· 
caktır. Hava kuvvetleri iki 
misline çıkarılacaktır. 

----~-.ı------------
Viyana' da Nihayet -....• 

Bir ttalyan generali "Harp olmıya
cak. işsizlere iş yaratıyoruz" demiştir 

( lngiliz muhabiri Ma?celle - Bu zat ile görüşmeye im-
Prat Habeı hududuna gitti ve kan var mı? 
oradan mektuplar yaz.mağa General cevap etti: 
başladı. Bu mühim mektupları Zannetmem. Çünkü General 
hulasa ederek naklediyoruz ) : De Bono sizin hududu geçme-

ltalyan sömürgesi Eritrenin nize müsaade etmez. 
nüfusu, resmi istatistiklere gö- Sözü bağlamak istiyerek 
re, yarım milyondur. Habeşis- sordum : 
tan bu sömürgecik yüzünden, -0 halde bütün bu hazırlık-

Ragastan lsviçrelilerin Se
zarı alarak kaçbklarını ve 
kendi süvarilerinin de onları 

'~ovalamakta olduğunu görünce 
bu iri yarı düşmanına döndü. 
Her ikisi ölü, yaralılarla dolu 
bu lcanlı topraklar üzerinde 
dövüşmekte başbap kalmış
lardı. 

lerini çıkararak Orsini ile kar
şı karşıya akşam yemeğini yi
yen Ragastaoın yanına kapıyı 

vurarak Kiren lspada Kappa 
yanaştı ve dedi ki: 

- Dışanda bir kadın sizi 
görmek ve sizinle görüşmek 
istiyor. 

Kral getirilecek mi Konsey toplanıyor 
deniı:e kavuşamıyor. Bu yanm lardan maksat, muharebe değil? 
milyon halkın 400,000 i eski· - Evet. Biz katiyen harp 
den Habeşe bağlıdırlar. Bun- düşünmiyoruz. Bütün bu faa-

Zırhsız olduğundan dolayı 
hafif ve daha çevik davranan 
Ragastan kendisine atılan mız
raktan korunabildi. Hayvanını 

zaptedemiyen düşman ilerle
mi11ti. Ragastan bu defa onun 
ilıerine mukabil bir ıaldınş 
yapb. Çok geçmeden bu iri 
yara adam korkunç bir 11es çı
kardı. Şövalyenin kılıcı onun 
boğazına saplandı. yaralı yere 
dilştü, hayvam kaçb. 

Şövalye kafasından bu ada
mın kim olduğunu tanımakta 
güçlük çekmemişti: 

- Ah!.. Bizim Astorre imiş. 
Vah zavallı vah .. 

Astorre hafif bir gülümseme 
ile cevap verdi: 

- Evet! Ta kendisi... Se
kizinci yarayı almıya geldim. 

- Baron bundan çok üı:ül

dtim. 
- Adam sende! Üzülme 

Bu sonuncudur. 
Bu kelimeleri ağzından çı

karan baron can çekişiyordu. 

Nihayet bayata gözlerini yum-

du. Ragastanın dudaklarından 

da "Zavallı Ahmak,, sözleri 
d6külürken derin bir diifün
ceye dalmış bulunuyordu. 

Ordularının başına döndüğü 

zaman kopanlan alkış fırbnası 
onu düşünceden uyandırabildi. 

Alkışlanan kimdi? Neyi alkış
lıyorlardi. Bundan bir mana çı
karmak için etrafa bakındı. 

Gördüğü bu tezahürat kendi
sine teşekkürii bildiriyordu. 
Hayvandan indi. Prens Man
fredi onu kollan arasında sıktı. 

- Bizi bozgundan kurtar
dınız!... Diyerek aJnındnn öptll. 
Kont Alma, Orsini, yaralı Ma
letiıta ve diğer yirmi kadar ku
mandan onu kucakladılar, bu
raya çok yakın bir tepeden at 
üstünde olan Primver bu ku
caklaşmaları seyrediyordu. 

Etrafında buJunanlann hiç 
biri bu seyrin onda uyandırdığı 
teessür ve heyecanı sezeme
mişlerdi. 

Daha uzaktn bir kayanın 
üstünde oturarak müthiş har
bın tekmiJ saf aha tını adım 
adım seyreden diğer bir kadın 
Yardı. Bu kadın herşeyin bit
tiiini, mahvolduğun görünce 
Monteforte yolunu tuttu. Evvel
ce ihtiyar söğüd ağacının kö
kiinde ouyğa gizlenerek Perim
verle Ragastanın konuşmala

rım dinliyen da bu kadındı, 
• • • 

Monte F orteyi kurtaran or-
du çok hırpaJanmışb. Zayiatı 

büyüktü. Fakat Şimdilik tehli
ke atlatılmıştı. Bazı kaçak as
kerlerin Sezann yarasının olduk 
ça derin bulunduğu ve bir kaç 
gün içinde yeni bir hücuma 
kalkınmanın imklnstzhğı öğ
renilmişti. 

Kont Alma, Prens Manfredi 
ve diğer birkaç Sinyor yeni 
bir abluka karşısında, yolda 
davramlacağını kararlaşbrmak 
üzere Monte Forteye dön-

- Bir kadın mı? 
- Evet! .. Yüzü maskeli bir 

kadın ... 
- İçeri getir ... 
lspada Kappamn haber ver

diği kadın içeri girer girmez 
soğuk kanlığı elden bırakmı
yarak önce maskt:sini çıkardı. 

Kadının yüzünü gören Ra
gastan şaşkınlık içinde bağırdı: 

- Madam Lokres Borjiya 
ha .... 

- Evet 1 Bemim, burada 
bulunmaklığım sizi şaşırtıyor. 

Yoksa güzel manzaralı sarayda 
aramızda geçen ufak kavgadan 
bana karşı bilfı kin mi besli
yorsunuz? 

Kendisini toplamağa çalışan 

şövalye mırıldandı : 
- Duşes Dö Bizalya! 

Lokre~ gülümseyerek cevap 
verdi: 

- Ah! Hayır dostum yanı· 
mJıyorsunuz. Ben artık Duşes 
Dö Bizalya değilim. Bu zavallı 
Dük bir kaza neticesinde öldü. 
Ben şimdi dul bir kadınım. 

- Madam uğradığım bu şaş· 
kınlıktan dolayı beni afediniz. 
Bu ne cesaret ve ne cür'et .. Na
sıl oluyor da Monteforteye gi-
rebiliyorsunuz. Karşımda oldu

ğunuz halde gözlerime inana
mıyorum. Rüya gördüğümü sa
nıyorum. 

- Hakkınız var. iş önemsiz 
değll. Sezar Monteforteyi ab
lokaya çalışırken ve kardeşinin 
ondan önce şehre girmesi ve 

Sezan yenen bir adamı ziya
ret etmesi pek mühim bir iş 
oldugunu itiraf ider ve şaş
·kınlıiınıza hak veririm. 

- Fakat madam) Hakkımz
da şüpheler uyanmasından ve 
sizi bir kimseain tanımasmdan 
korkmadınız mı? 

- Evet Şövalye! Bunları çok 
düşündüm. Sizin bir buyruğu
nuzla yakalanacağımı ve kadın 
olmaklığımın da kurtulmıya yet
miyeceğini gözden geçirdim. 
Haydi Şövalye isterseniz bağı
rınız! 

- Som. Voı -
1 1 ..... ... 

Bir sual 
Menemenin Emira'.em nabi 

yesi hükümet konağına inşa
at ilavesi yapılacaktır. Finans 

• bakanlığı havale gönderilmek 
ilzere bu paranın taallük et
tiği hizmet senesini ilbaylıktan 
sormuştur. 

Parlamentolar 
konferansında 

Türkiyenin iç ve dış barışı 
Brüksel 27 (A.A) - 31 nci 

arsıulusal parlamentolar kon
feransı B. Cartor De Viartın 
başkanlığı altında açılmıştır. 
Genel konuşma yapılırken B. 
Fazıl Ahmed Ayraç Türkiyenin 
iç ve dış barışı istemekte ol
duğunu ve hakikiğ demokra
sinin fikirlerini tatbik alanına 
geçirerek kadınlara se~mek ve 
seçilmek haklarımn ver:ldiğini 

getirilmiyecek 
mi davası 

Londra, 26 (A.A) - Röyter 
ajansı Viyana'dan öğreniyor: 

Siyasal görmenler, resmı~ 
çevenlerd e Habsburglara karşı 
gösterilmekte olan soğukluktan 
dolayı hayret içindedirler. Son 
24 saat içinde üç Avustarya 
aya!eti Noralberg, yukarı 

Avusturya ve Tirol Habsburg
lann Avusturyaya dönmelerine 
karşı olduğunu ilin etmiştir. 

B. Litvinof 
Marienhad kaplica
larında dinleniyor 

Prag, 27 (A.A) - Litvinof, 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
Marienbad kaphcalanında resmi 
sıfabnı gizli tutarak kür yap
maktadır. Beraberinde Paris 
büyük elçisi Potemkin ile bir 
takım Sovyet ileri gelenleri 
bulunmaktadır. 

••• 
Göynükte 

Göynük, 26 (A.A) - 11-
parti başkanı dün halkevinde 
hav&. t~hlikesi hakkmda bir 
konferans verdi. Konferans 
dinleyiciler üzerinde büyük bir 
tesir yapmıştir. Hazır bulu
nanlar derhal tehlikeyi bilen 
üve yazılmışlardır. Bagcılar ve 
ekidler ürünlerinin yüzde üçü-
nü hava kurumuna vermeği 
kabul etmişlerdir. 

Uluslal savaşta özveriliklerle 
kendilerini a-östermiş olan 
Göynüklü'er, hava tehlikesini 
önlemek için de, içten gelen 
bir istekle çalışmakta ve di
ğer ilçelere örnek olmak is· 
temektedirler. 

Göynük, 26 (A.A) - Her 
tarafın bağ ve bahçelerle çev
rili olan Gönyük her yıl yeni 
yeni bayındırlık işlerile ilerle
me yolunda hızla yürümekte· 
dir. Geçen yıl içinde bir fırka 
ve bir de uray kurağı yapıl-
mışbr. Bir çocuk bahçesinin de 
dıvarlan çevrilmiş. bahçenin 
tanzimine başlanı mak üzere 
planı beklenmektedir. Bun
dan başka iyi bir spor alanı 
da yapı:arak etrafı dıvarla 
ç~vrilmiye başlanmıştır. 

Sıcaklar 
Ve depremeler 

Ankara, 26 (A.A) - Tanın 
bakanlığı meteoroloji enstitü
sünden: 

Orta Anadoluda gök yüzü 
bulutlu, bava sıcaklığı bir gün 
evvelkine göre 2 - 7 derece 
daha düşüktür. Yurtta bugün 
en yüksek sıcaklık D. Bekirde 
40, Malatyada 39, Adana 36, 
Kilis ve NaziUide 34 derecedir. 

Ankara, 26 (A.A) - Tarrm 
bakanlığı meteoroloji enstitü
sünden: 

Busabah saat 4,25 te Balı
kesirin 25 kilometre kuzeyinde 
Kebsutta ve 4,55 te lstanbulda 
10 saniye devam eden depre
meler duyulmuştur. Zarar yok-

- BaştarJ/l birinci salıiıede -
Bu esaslar dahilinde bir an

laşma hasıl o!abiJeceği ümitle
ri kuvvetlidir. Eğer ltalya kon· 
seyin tekrar toplanmasına ka
dar harp etmiyeceğine söz ve
rirse beşinci hakem seçilecek 
ve iki tarih arasındaki zaman
dan faydalanarak diplomatik 
yollarla barışı koruyacak, Ital
ya ile Habeş arasındaki an 
Jaşmazlığı ortadan kaldıracak 
ve bir sonuç elde edileceği 
umuluyor. 

Roma, 27 (A.A) - Tribüne 
gazetesi, ltalyanın uluslar sos
yetesine Habeı meselesi hak
kında verdiği notadan bahse
derek diyor ki : 

Bu nota Ualual hadisesi ko
misyonunun işlerine devam et
mesinden yanadır. Bu şu de
mektir ki, 25 temmuz.da 1928 
Italya - Habeş andlaşmasın· 
daki anlaşmazlıklann kotarıl

masına dair olan hükümlerden 
henüz vazgeçilmiş değildir. 
ltalya bunların yerine başka 
bir usul veya girişit konulma
sını kabul edemez. 

Roma, 27 ( A.A ) - İtalya 
hükfuneti, uluslar kurumu kon
seyinde bulunmaia çağnlmıştır. 

Paris, 26 (A.A) - Dış ba
kanlığı uluslar sosyetesinin 31 
temmuzda toplanacağını bil
dirmektedir. 

Cenevre, 26 (A.A) - Ulus
Jar sosyetesi konseyinin top
Janbsına aid davet mektupla
rının bu sabah gönderiJmiş 
olması muhtemeldir. Toplanb 
tarihi çarşamba olarak tesbit 
edilmiştir. 

Cenevre, 26 (A.A) - Bay 
Avenol konsey üyelerine gön• 
derdiği bir telgrafta konseyin 
toplantısı için 31 temmuz ve 
yahut 1 ağustos tarihini öner
gemiştir. 

lı.merika 
Her türlü muha
rebelerin haricin

de kalacak 
Vaşington, 26 (A.A) - Si

lah meselesi hakkında gerçin 
yapmağa memur komisyon ileri 
gelenlerinden ve ayan üyesin
den bay Niye gazetecilere de
miştir ki : 

- Birletik Amerikanın ilk 
amacı her türlü muharebenin 
haricinde kalmak olmalıdır. 

Alman yada 
Verilen yeni emirler 
Berlin, 26 (A.A)- Almanya 

gizli polis kurumu başkanı 
Himler, gençliğin dini kurum
larının faaliyetini daraltan bir 
karar almıştır. Bu karar geçen
lerde Prüsya için Goering, Al
manya için de İç bakanı Frik 
taraflanndan \Terilen talimatı 
tamamlamaktadır. 

Bu kurumlar üyelerinin üni
forma ve özel alamet taşıma-
ları, geçit töreni yapmalan, 
kamp yapmal!n, g6zönünde 

larm bugünkü Habeşistana kar- liyetten maksat işsizliğe çare 
fi vaziyetini ve ltalyamn nasıl bulmak, ticari bir tecrübe yap-
hazırlandığını anlamak için bu- mak için genişlemektir. Italya 
raya gitmek lazımdı. Pariateki işsizlerini ihraç ediyor, mesele 
Italyan konsolosuna pasaportu budur. 
götürerek vize ettirmek iste- ltalyan generalı ile konuş-
dim. tuktan sonra elime geçen bir 

- ımkinsızt dedi, Eritreye ~azetede Musolininin bir nut-
girmek için hususi bir emir kunu okudum. Doçe şu sözleri 
lizım! söylüyordu : 

Bir kaç gün sonra istediiim '' Eski yeni bir takım hesap-
vize verildi. Ben de Cenevre- lanmız var. Hepsini te•viye 
den bir vapura atladım. ilk uğ- edeceğiz. Hududumuzun geri* 
radığımız yer, Napoli idi. sinde söylenenlere kulak as· 

Burası, Eritre ve Somaliye mıyoruz. Çünkü menfaatlerimi· 
gönderilecek askerlerle çalka- zin, istikbalimizin biricik haki· 
nıyordu. miyiz. Faşist İtalya gençliğini 

Bana vapurda ancak bir kü- silih başına çağırıyorsa bunun 
mes gibi bir yer ayırabildiler. sebebi ıtalyanın fevkalide mü-
Burası o kadar fena idi ki kap- him bir vaziyetle karşılaşma-
tana gidip protesto ettim ve: sıdır.,, 
Eritreye kadar yüze yüze git- Nihayet Masavya vardık. 
mek burada yatmaktan evli- Bana general Dobononun Er-
dırl dedim ve bazı zabitlerin tire merkezi Amarayı ziyaret 
yardımiyle daha temiz bir yere için bir otomobil gönderdiğini 
yerleşebildim. söylediler. Sahil üzerinde hum-

y olculuğumuz on iki gtln malı bir faaliyet vardı. Beyaz 
devam etti. Kızıl deniz.den ge- siyah insanlar harıl hani çalı-
çerken Generalferin birine şıhyorlardı· 
sordum.. Müthiş sıcağa ve insanların 

- Harp olacak mı? üzerine sanki tefessuh etmiıaı 
_ Kollarını kavuşturarak dü- birer cesetmişler gibi hücum 
şündü ve cevap verdi: eden binlerce sineğe, gözleri 

- Aslal harp olmasına zerre ve ağızları tozla dolduran ıı-
kadar ihtimal yok! cağa rağmen geniş bir fa&ti-

Hayret ettim. General izah yet varc\ı. Beline kadar çıplak 
etti? yüzleri tozdan kararmış asker-

- Bütün bu hazırlıklar ih- )er birer ifrit gibi çalışıyor. 
tiyati bir takım tedbirlerdir. Sordum: 
Ulusal hadisesi Italyanın sınır· 
larma hakim olması lazımgeldi
ğini gösterdi. Eritred~ nihayet 
kırk el1i bin beyaz var. O hal
de ihtiyatlı davranmak icabedi
yor. Tekrar sordum? 

- Habeşistan Avrupalı bir 
devletle barba girecek dere
cede ailihlı mıdır?. 

ltalyan Generah cevap verdi: 

- Habeşistan yalnız değil
dir. Onun arkasında Almanya 

var. Başka milletler de var .. 
- Kim gibi? 

General cevap vermedi. Sor
dum: 

- Habeşin muvualab, tay• 
yareleri, tanktan, gazlan var 
mı? .• 

General bana beylik bir ce
vap verdi: 

- Adis-Ababada büyük bir 
tayyare karargahı yapmışlar. 

İmparatorun etrafında bir ta
kım Avrupalı mütehassıslar 
var. 

Yine sordum: 
- Habeşliler hududu tahkim 

etmişler mi? 
General anlatmağa başladı: 
- Eritrenin ilerisinde Tigre 

ülkesi var. Bunların reisi Ras 
Seyoum, İmparatorun Jonun 
torundur. Habeşin asıl hüküm
darları onlardı. MeneJik bun
ları tahttan indirip yerlerine 
oturdu. Bu zatın merkezi Ado
vadır. Şimd ki imparator ken
disinden şüphe ediyor. Ros 
Seyomun Kasa adlı bir tek 
o~lu vardı ki şimdiki impara
torun emriyle öldürüldü. 

Bu malümat beni çok alaka-

- Bu kadar çalışmağa ne 
lüzum var? 

- Müstemlekeyi t<tnzioı edi-
yoruz. 

Sonra zift kaynatanlara ba-
karak sordum: 

- Ne yapacaksınız bunu? 
- Yol yapacağız. 
Esmere yüz mil ötede idi. 

Yol veya vasıta yok. Şehre 

varmak için 7500 kadem yük
selmek lazım. AskerJer yürü
yerek gidiyorlar. Ben de sa-
bahleyin saat yedide hareket 
ettim. Güneş üzerimize ateı 
yağdın yor. 

Gnneşin hararetile kızan 
kumlar da, güneı kadar hara
ret saçıyor. 

Yol ilzerinde siyah insanlar 
çalışıyor ve yol yapıyorlar. ltal
yanın işsizlerinden bir kısmı da 
bunların arasında iş bulmuştur. 

Ordu nakliyata yolumuzu iki
de birde kesiyordu. Her tara
fında hareket ve faaliyet vardı. 
Fakat bütün bunların arkası-· -
da ne var ? Bu sualin cevabu t 

belki de Asmarada buJacağ•z. 

'"B::" e:b:=ı 
DUn Borsada 

~şlarJ 
Uz Um 

Çu. Alıcı Fiat 
10 M J Taranto 10 75 10 7.5 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 
300 ton Buğday 4 12 

67 Susam 12 12 
15 Mercimek 7 
O K Palamut 30S 

4 12 
12 12 
7 50 

430 
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TAÇLI 
DELiLE 
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Tarihi Tefrika 
ikinci Kısım No. "&3 n 

·1--·--------~~~--·ıamz~· Nazırlarının yüzlerini görmemek 
İçin şemsiyesini açıyordu 

Şatolarda kullanılan bardak
lara, vazolara, masalara, kol
tuklara kadar her şey Wagne
rin "Lohengrin.,inde yarattığı 
"Koğu kuşlu şövalyeyi., hatır
latıyor. 

Neuchwanstein şatosuna ge
lince 1887 de inşasına başlanı
lan ve ancak kral Luis'nin feci 
olümünden sonra bitirilen bu 
şato w agnere aşık olan kralın 
yuvası olacaktı. Wagner "Tann
haüser" adlı bir eserinde bu
rasını yaştmıştır. 

Neuehhawanstein'de yatak 
odası buzlar üzerinde akan bir 
ırmakl:ı çevrelenmiş çiçekli bir 
ormanı temsil ediyordu. Oda
nın kubbesi gökyüzü gibi yıl
dızlarla süslenmişti. 

Parsifal'ın tarihini temsil 
eden bir salon ... Burada binbir 
gece masallarını gölgede bıra
kacak feerilere yer verilmiştir. 

Kral Paris dönüşünde Ver
say, Triyanon saraylarının tesi
rine kapılınılfb. Mimarlarına 
" Linderhof " şatosunun inşa
~ını emretti. Burası bütün "Bric
- a - Brac ., !arın randevu yeri 
idi. Şato melankoli veren bir 
tepede yapılmıştı. On dört ve 
Oll beşinci Lui ile Fransız ih
tilalinin bir kasırga halinde si
lip süpürdüğil on altıncı Lui 
ve Kraliça Marie Antuvaneti 
koynunda yaşatan sarayların 
haşmeti, Bavyera kralına, ayni 
ihtişamı kendi şatolarında be
lirtmek hevesini uyandırmıştı. 

"Herrenchinıeseer şatosunda 
Versayın mimari üslubunu tak
lit ettirmiştir. Bu ciddi bir 
eserin gülünç, alaylı bir takli

dine benziyordu. Versayın Hor
loj salonu kopye edilmişti. Na
zırlar meclisi salonunda bu 
benzeyiş hayalini daha tam 
yapmak için büyük saatta ya
pılan bir makanizma, her ça· 
lışta, on dördüncü Luiyi kur
tizanlannın reverans!arını ka
bul ederken gösteriyordu.Yine 
on dördüncü Luinin yatak oda
sına giren geçid salonu kopye 
edilmişti. ikinci Lui üç milyon 
marka mal olan bu salonda 
çok muhteşem möbleleri, mo
tifleri toplamıştı. 

Bu salona hiç bir yabancı 

Zabıta Habeı·leri: 

lncıraı:ında 

Inciraltında fena kadınları 
gazinosuna kabul ett:ği içiıı 
bir gaz nocunun gazinosu za
bıtaca lcapatılmıştır. Zabıta ln
ciraltını nezih bir aile yeri yap
mak kararrndadır. 

Arabacı caddeye 
sığamamış 

Kahramanlarda Şeh ;tler cad
des'.nde Ahmed oğlu Receb 
idaresindekı tek yük arabasını 
cadde üzerinde oynamakta olan 
5 yaşlarında Süleyman oğlu 
Enver adındaki çocuğa çarp
tır rak iki ayağından c!a ya
r.,' ınıştır. Arabacı yakalan
mıştır. 

Her birinden birer tane 
Zabitaca yapılan genel araş

hrm~da Karantina Mısırlı cad
desinde Halepli oilu Ali Riza 
da bir tabanca, K ~merde Ah
med oğlu ishak da bir ustra 
ve Keçecilerde Kadrı oğlu 
Tatar "{ah ya da bir hı.çak 

giremezdi. Yalnız bir defaya 
mahsus olarak sesi kralın ho
şuna g:den bir aktri~ ~:r kaç 
dakika için kralın harımıne so
kulmuştu. O uzaklaşır uzak
laşmaz hizmetçiler, buraki kötü 
havayı (?) değiştirmek için sa
lonu keskin esanslarla sula

mışlardı . 
ikinci Luinin yaptırdığı son 

şato, teçlı delinin felaket gün
lerine rastlamıştır. Burası Berg
te, Starnberg gölü kıyılarında 
mütevazi bir sayfiye olarak 
yapılmıştı. Saltanattan düşü
rülen kralın son ikametgahı da 
burası olmuştur. 

İkinci Luis, bütün hayatında 
kadınlardan kaçmıştır. Söylen
diğine göre, kralın bir ~~n at
tan düşmesi bu anormallıge se
bebiyet vermiştir. Oda hizmet
çilerinin ifadesine bakılırs_a 
Luis'nin yatak odasına, asla bır 
kadın girmemiştir. 

1865 de bir Münih gazetesi, 
kralın şu~rundaki bozukluğu 
işaret etmiş bulunuyordu. Bir 
sene sonra, çıkarılan bir bro· 
şürde ise "Ava aşık olen kral,, 
diye bahsediliyordu. 

1866 da. "Nikolsburg,, musa
lahasının imzasında, Bavyera 
elçileri kralın imzasını a lmağ a 
lüzum görmüşlerdi. Kral Starn
berg gölündeki adada Amerika 
vahşisi kılığına girerek dolaşı
yordu. Saçlarında vahşilerin 
taktıkları kartal tüyleri vardı. 

" Mocicans'ların sonuncusu ., 
eserini okuyordu. Elçiler bu 
sahneden hayret içinde kaldı
lar. Kralla görüşmek, vaziyP.ti 
anlatarak imzasını almak zorlu 
bir iş oldu. 

Lui yalnızlıktan hoşlanıyor, 

insanlardan kaçıyordu. Cemiyet 
hayatına karşı içinde derin bir 
korku verdı sanki ... 

Aleni merasimden de çekin
mekte idi. Yapılan törenlerde 
bulunmağa razı olduğu ~aman, 
kimseyi görmemek için, kendi 
bulunduğu yeri ç:çeklerle sar
dırırdı. Hizmetçileri gibi nazı~
ları ile de paravanlar arkas n
dan konuşuyordu. Nazırlar mec
lisine başkanlık edeceği za
manlarda ise, nazırlarının yüz· 
!erini görmemek için şemsiye· 
sini açıyordu. 

- 8oıııı \'m· -

Düşüp bayılmış 
Gaziler mahallesinin Çorak 

sokağında oturan Dramalı Elmas 
kızı 20 yaşlarında Feride aı>
s , zın bayılarak yere düşmüş ve 
ağzından, burnundan faz'a 
mikdarda kan gelm"ştir. Feride 
hastahaneye 1 a'cl ı . . lm ışlı r. 

Sarho~lu · 
İkiçeşmelik Eşrefpaşa cad

desinde Bektaş oğlu P.z"z ve 
kardeşi Müslim sarhoş ofar:uı: 
seyyar fotoğrafçı Ahmed oğlu 
Bahaeddini dövdüklerinden ya
kalanmışlardır. 
iki hi::ne el birleşmişler 

Karşıyakada oturan lzmir 
saylavı Bay Kam lin evinde 
hizmetçi Edremitli Ayşe ile 
Tireli Ayşe 75 lira kıymetinde 
kadın elbiseleri ça arak kaç
mışiardır. Zabıtaca tahkikata 
başlanmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pcrşen1be Mecınuası 

Perşembe mecmuasının on 
yedinci nüshası çıktı. Müte
nevvi münderecat ve kıymetli 
imzalarla çıkan bu sayıyı ka
rilerimize tavsiye ederiz. 

Ekstase 
Filmi 

Baş t rafı IJ ıl' ı ı s ,1hi 'cıl~ 

turya Vis şansölyesi Staıhem
berg'in en yakın dostudur. Dün
yanın bu meşhur zeng;ni Hedy 
Kies!ere adamakıllı tı • tulmuş
tu. Ona adını ve muazzam 
servetini verdi. Sadece artist 
kariyerinden çekilmesini şart 
koştu. Hedy ile ııişan!andı'.ar. 
O günden Mondel n'şanlısının 
bütün geçm~ş ~ün 1 erinin de 
kıskanç ~şıln o'du. Onun do· 
!aştığı her mem1ekette satılığa 
çıkarılmış ne kadar fo•grafı 
v9rsa, yahut ta foto.,.raf'arını -· basmış ne kadar mecmua var-
sa hepsini büyük p:ıralar sar
federek top1 a'.tı. Bilh1su Ex
taze filmindeki çırılçıp'al{ sal1-
ne1erim yol,, eU:rmek için kat
lanmadıi{ı fedakar'•'< hı'rnadı. 
O ~ünden sonra He· v 'ie•'er 
ha1k nazarında unuhı'mıı~ b"r 
kadın o1du. İki sene Herly 
Kies!erin adını kimse duymadı. 
Yeni evliler herşeyden uzal· lıir 
hayat yaşıyorlardı. Pusene Ve
nedikte açılan beynelmilel 
filim ser.,;•;mle her millet 
en P,'Üzel film"ni te•ı,:r etli. 
Cekoq'ov~1 · va Güstav Machaty
nın skand. 'lı ıriirült"iler uyan
dıran meşhur filmini hiç bir 
parçası kesilmeksizin aynen 
gösterdi. Se·giyi ziyaret eden
lerin hepsi Hedv'nin hir çok 
sahne1eri çırçıp 1ak ve ba~ıları 
iııce bir tiille örtülü o'an ku
SUf'tıZ v:icut ıriizelliiVini hay
r:ınhlda seyreWler. Hedy bir 
tesadüf eseri olarak l · ocası i'e 
b;rlikte bu tern~illerde hazır 
bulunuyordu. Onu beyaz pe.·· 
dede (!Örenler 1'u kadar sevimli 
ve ilahi bir güzelliğe malik 
o'an icadının ilelebet şerl'f sah
nesinden uzak!a~ması imkansız 
oldu~una hükmettiler ve hatta 
Venedikte bulundu~unu yeni
den es"i hayata dönmek için 
muhitini hazırlamıya matuf bir 
hareket snretinde saydılar. Bu 
düşüncede o'anlar Hetlv'n:n 
l<0casını k-ı 1 e hile almıyor':ırdı. 
f-talbuki orta <1vrupa silah f~b
rikalarının kralı o1an adam v~
nediğe büsbütün başka bir 
ma satla gelmişti. 

Karısının güzel vücudunu 
bütün göz1ere açan filmin ııon 
kopyasını da ortadan kaldır
mak ve gösterilmesine mani 
olmak istiyordu. Teşebbüsleri
nin netice vermesinden sinirli 
idi. Nasıl sinirli olmasın ki bir 
çok memletlerde sansörün ya
sak ettiği parçalar bile burada 
gösteriliyordu. İtalyan ahlak 
sansorunun nazarı dikkatını 

celbetti. Söz geçirmedi. Man
del me'yus olmadı.İtaly:!da b"' -
tün filim er üzerinde en yüksek 
sansör vazifes!ni gören Musso
liniye baş vurdu. Mandelin ta
leoi görülmemiş bir şeydi. 

Bu teşebbüs akim kaldı. 
Mussolini artistik bakımdan 
filmin hiç bir mahzuru olmadı
ğını bu gibi hallerde hususi 
görüşlerin ehemmiyeti olamıya
cağını söyledi. Manel İtalyada 
dostu bulunan Avusturyalı 
dip:omat,ar va,ıtası ile başvur
malarını tt"krar etli. İtalyan 
sansörü filmin gösterilmesine 
müsaade etnıe!de kalmadı. Ga
zett!erde bu filme aid çok açık 
parçalara nazarı dikkatı celb
edici makaleler, ilanlar yazıl
masıoa da müsaade etli. Man
del İtalyadan ayrılınadı. Karı
sının açık resimlerini taşıyan 
bütun mecmuaları, gazeteleri 
satın alarak toplıyordu. Fa
kat her taraftan akın eden on 
binlerce seyircinin bu filmi seyr· 
etmesine kani olıı: ıyordu. Güzel 
karısının yabız kendis!ne aid 
ol~asını isted:ği kusur su:ı: (!Öz
lerın de hayranlıkla alkışlama
sından mütevellit kızgınlığını 
bir türlü yenemiyordu. Mandel 
ve karısı Venedikten uzaklaş

tılar. Fakat film İtalyanın bütün 
sinemalarında hiç bir filmin 
mazhar olmadığı bir muvaffa
kıyetle devam ediyor. 

Satılık 
Maden su borusu 
3 ve 4 ince kalınlıkta 100 

parçadan ibaret 270 metro 
maden su borusu ucuz ve 
acele olarak satılıktır. Talip
lerin Bornovada kunduracı 

Reşat ustaya müracaatları. 

At Gezintisi 
2-2 (1071) 

z~yi 
l:ı:mir belediyesinden almış 

olduğum Buca 54 numaralı hu
susi otomobilime aid ehliyet
n~memi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

B. Rapzport 
2327 (1085) 

1-!er fiyata satış 
Azimet do!ayısile 
Acele müzayede ile satış 

Öı>iimiidel - i pazar gunu 
yaııi Temmuzun yirmi sekizinci 
günü sabahley:n alaf• anga saat 
onda Gündoğdu ikinci kor
donda 160 numarada esbak 
Aydın kumpanya memuru M. 
Josef Kaporele ait bil
cümle lüks mobilyeler bilmüza
yede satılacaktır. 

Gerek sarı iki kişilik karyola, 
hasırlı takım, maroken takım, 
oyun masaları, müdevver masa, 
2 çini vazo, heykelli beyaz 
saat, ma ıeni etajer maa 2 hey
kel, sedefli masa maa arap 
heykel, Kadifeden divan, an
tika sandalya, bir çok lüks 
ve antika ya~lı bova levhalar 
resimli levhalar, 2 yüksek siyah 
kolona, vazolarla, lüks e'ektrik 
lambaları, salamandra sobası, 
6 amerikan sandalyaları, 1 eta
jer ve heykel, şemine tuvaleti 
2 amerikan koltuk, 1 büvük 
yağlı boya antika levha, 1 ser

vant, bronz vazoları, 1 anah
tarlı yemek masası, sobac1 an 
bronz parçaları, büyük vazo 
maa altı, 1 masa, 1 r.argile, 
1 saat, 1 bakır mangal, kar
dirob!ar aynalariyle, komodino
lar, koltuklar, 1 yazıhane, 1 
koltuk, çifte kanatlı aynalı do
laplar, vantilatör, duvar saatı, 

1 kütüphane, tahta elbise do
labı, lavuman, şezlong, 1 kişi
lik karyola maa yatak ve ci
binlik, 1 beyaz karyola, halı 

seccade ve sair bir çok lüks 
mobilyalar bilmüzayede satıla
caktır. 

Büyük Kardiçalı lbrahim bey 
hanında Emniyet müzayede sa
lonu müdüriyeti. 

S-9 3-3 (1063) 

- Pervin bu yol ne kadar 
hoşuma gidiyor biliyor musunuz? 

- Hele bu vakıtta beraber 
olunca daha çok değil mi? 

Akşam olmuş, kararmağa 
yüz tutan gök yüzünde yıldız

lar tek tük belirmeğe başla
mıştı. Köyün kenarında yeşil

likler içınde kıvrılarak ilerliyen 
dar yolda yalnız bu iki sevgili 
genç dolaşıyotdu. Bütün gün 
kızgın güneşin ateşile kavrulan 
uyanık orta 'ık daha henüz se
rinlenır.emişti. 

Sessizliği yalnız yolun kena
rındaki hendekte vakvaklaşan 
kurbağalar, bahçeleri, bağları 
koruyan köpek havlamaları bo
zuyordu. 

Bu iki genC:n tanışması çok 
ani olmuştu. Daha ilk karşı
laş~ıkları zaman birbirlerini 
sevdiler. Dört beş gündenberi 
beraberce bu yolda saatlarca 
geziyorlardı. 

Pervin hakikaten sevimli ca
na yakın bir kızdı. Necdet çok 
hem pek çok seviyordu. 

Şimdi bu şirin yolda yıldızların 
altında yavaş yavaş ilerliyor
lardı. 

Pervin : 
- Necdet ! dedi atla gez

meği sever misin ? 
- Hiç şevmez olur muyum. 

İstersen yarın dayımın atlarını 
alayım d'I !Jeraberce " ........... ., 
kadar bir gezinti yapalım ol
maz mı? 

Aıtık vakit epiyce geç ol
muştu. Ertesi günü akşam bu
luş•cakları saati ve yeri ka
rarlaştırdılar. Necdet, Pervini 
orada bekliyecek ve beraberce 
" k d b" . t" .... ., a ar ır gezın ı ya-
pacaklardı. .. 

•• 
Ertesi günü Necdet dayısının 

çiftiliğinde ki en güz el binek at
larından ikisini seçti.. Akşama 
doğru hayvanları güzelce tı

marladıktan sonra sözleştikleri 
yere gitti. Buluşma vakti gel
mişti. 

Şimdi dört gözle sevgilisini 
bekliyordu. Yirmi, yirmi beş 
dakika geçti. Hala gelen gi
den yoktu. Necdet sabırsızla
nıyordu. Kendi kendine: 

- Acaba saatim mi yanlış? 
Dedi. 

D. Demiryolları 8 inci Jşletme mü
f ettişliğiuden: 
Aydın demiryollarmda mer'i umumi ve htisusi zeytinyağı, 

pamuk, halı, gaz, benzin, motorin, mazot ve maden yağları 

tarifeleri 1 Ağustos 1935 tarihinden itibaren lağvedilecektir. 

Bu maddelerin nakliye ücretleri, Devlet demiryolları umumi do
kuzuncu tarifenin birinci sınıfındaki eşya gibi ton ve kilometre 
başına 5 kuruş 25 santime indirilmiştir. 

371 kilometreden fazla mesafeye taşınacak motorin, mazot ve 
maden yağları için Ağustos gayesine !radar Aydın hattının umu
mi ikınci sınıf tarifesi tatbik edilecektir. Bundan başka sahip
lerine ait hususi sarnıçlı vagonlarla nakledilecek petrol ve müştak
katı için 5,25 kuruş üzerinden ayrıca yüzde 10 d.d.110 numaralı 
tarife yine mezkur tarihlerden itibaren 8 nci işl etme mıntakasına 
teşmil edilecektir. Fazla tafsilat istasyonlardan alınabilir. 

28-31-2 2333 (1084) 

E. Y. E. 
Daha bekledi. Hem çol 

bekledi. Fakat Pervin gö 
zükmemişti. Nihayet onur 
gelmiyeceğini anladı. Üzüle 
üzüle geri döndü. Şimdi kafa
sını şu sorgular kurCllamağı 
başlamıştı . 

- Acaba neden gelmedii 
Yoksa unuttu mu? 

Fakat bu olmıyacak bir şeydi 
- Sakın, hastalanmasın?. 
Yerinde fazla durmadı. Ha 

zırladığı atların birine binere! 
Pervinin evine doğru yolland· 

Şa~'lacak şey. Vakıt clah. 
henüz pek erken olduğı 
halde evde tek bir ışık gözük· 
miyordu. Hiç bir şey anlıyamı 
yarak kederli, kederli ev 
döndü. Acaba sevgilisine n 
olmuştu?.. Günlerce düşündi 

düşündü. F 11kat hiç bir ıp uc 
elde edemedi. .. 

" ti 

Aradan epiy zaman geçmişt 
Nihayet bir gün postacı on 

bir mektup getird:. Necdet bi 

telaş göstermemişti.Bu mektub 
bir arkada~ından geldi sanıyoı 
du. Usulca açtı. 

Fakat ne görsün, mektu 

Pervindendi. Şu yazıları tekr~ 
tekrar okudu: 

"Sevgili N eçdet, 
Sana karşı, çok yalancı çıl 

tım. Seni çok beklettim v 
çok üzüldüm. Ben affet ... < 
gece: senden sora aldığım b' 
tel rafla annemin hastalanığı• 
duyduğum zaman yerimde dı 

ramadım. Hemen ertesi saba 
bir otomobile atlıyarak saaf 
!arca süren bir yolculuktan sor 
ra anneme kavuşabildim.Zaval 
kadın çok bitkindi. Beni gö 

rünce gülümsedi... Günlere 

ölümle pençeleşerek uğraş! 

Gözüm hiçbir şey görme 
olmuştu: Nihayet çok şükt 

ilişebildi. Geçen gün ona ser 
den bahsettim. Resmini göı 

düğü zaman seni çok beğeıı 

di. Pek yakında annemle be 

raber senin yanına geleceğir 

Artık bol bol at gezintileı 

yaparız. 

Derin sevgilerle gözlerinde 
öperim . ., 

Sevızilin 

PERVİN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aleni teşekkür 
İltihabı em'adan derin ıztı 

raplar çeken yavrum Akdoğa 
nın tedavisinde büyük hazaka 
tının hayranı bulunduğum yuı 

dun yüzünü ağartan doktoru 

muz, çocuk hastalıkları uzmaıı 
Şarbay Behçet Uza bütün ru· 
lemiz efradının en derin kalb 

teşekkür ve minnetlerini sun 
mamıza sayın gazetenizin ta· 
vassutunu yalvarırım 

NACI ARGU!' 
( 1062) 

ASI 
sal fab ika ın mahsu üdür 

Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
~ ...A.. ~...A::Ft.A.. Birası i~ilir 

Çünkü • içilecek biricik ulusal bira budur 
. • Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksınız (865) 

• 



GOZTEPEDE 
KİRALIK EV 

Doktor . 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Roatken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (281) 

' 

Bugüne kadar piyaHya çı-
karılan traş bıçaklarının 
en eyisi 

KIRMIZI AY 
bıçağı olduğu herkesin tec
rübesile aBlaşılmıştır. Rahat 
ve ferahlıkla traş olmak iı
tiyenler 

İzmir Kuzu oğlu A 
çarşısı 29 numarada n-
talyalı Sait ~:i:;:~ 
sına müracaat etsinler. 

:-------· DOKTOR 

Ziya 
1 

m 
MERKEZ hastanesı 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFİ 

~ 

ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında ~ 
No. 41 ~ 

TELEFON 3686 ~ 
20-26 (924) 

r.7777 ///// /777777.7.7.//// .z::tz_, 

Paris fakültesinden dıplomah 
Diş tabipleri 

Muz· f (er .Eroğul 

Kenıal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

lerin üzerinde halisliğini tekeffül 

eden EB markasını arayınız. 

hUMN BWw# EW&# 6 • 

E hise insanların birbirlerine k.arşı bir 
bir elbise yaptırınca 

iftihar duyar 
varlığıdır. iyi 

• 
ınsan 

Kumaş deyince ötedenberi köl,Jeşmiş bir 
zihniyetle Avrupa l. umaşı hatıra g~iir 

Fakat, 
Türk gücü Türk Endüstrisi şimdi ona yetişmiştir . 
....... _ .................................... i ................... .. 

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

Yeni tPsis edilen 

Kula mensneat ._. 
Fabrikasının kumaşlarını bir kere görmek kafidir • 

lzmir Evkaf direktörliiğünd~n: -=

Tahmin bedeli ~ En güzel Avrupa kumaşları ayarında olmakla 
Vakfı Cinsi No. Mevkii Lira 

1 Mazbut çiçek Mes dükkan 1 çiçek mescidi 200 
civarında 

2 tt " tt 1-1 tt " 200 
3 " ,, arsa 2,4,6 

" " 400 
4 " yabıcıoğlu dükkan 1-48 Yusuf dede 200 
5 

" " " 
2-48 

" 
200 

6 
" " ev 20-30 Şuayp kantarcı 200 

7 
" " hela yeri o Yusuf dede 100 

8 " " 
ev 142 " 

300 
9 ,, " " 23 Şuayp kalfa 100 

10 ,, yılan kırkan depo 122 Keçe,·iler 2000 
11 " bıyıklı H. sebil dükkan 84 Kestelli 400 

Mustafa 
12 " Pazaryeri oda ve arsa 525 Bayram yeri 800 
13 Mülhak alaca mesçit ve arsa O Namazgah civarı 1000 

14 
15 

mesçit 
" Salı tekkesi ev 
,, Perşembe ,, 

tekkesi 

o 
o 

Kara kapı 

" 

400 
600 

TER._ 

PUDRASI 

beraber fiatleri sayanı hayret derecede 
ucuzdur Katiyen diz yapmaz. 

Birinci Kordonda Çola~zade halı limited 
şirketi binasında toptan ve parça 

halinde satılır 

Beşikten nıezara kadar sağlam 

1 

MITATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

f r;.r7/.)(/./.ZLY././/J" /,/L7 L/.///.ö. 

I~ Hususi muallim ~ 
1 N İkmale kalan ilk ve orta \ 
ı mektep talebeleri süratle im- ~ 
J tihana hazırlanır. ( M. z. ) ~ 

rumuzile Kemeraltında An- ~ 
kara kraathanesi ittisalindeki 
tuvalet salonuna müracaatları 

5-10 
.'7//777.L7.7.XX77.7JJ..7..X7./.L/Z. .. 

ızmir beledlyeslnden: 
Belediyede 60 lira aylıklı 

bir memuriyet açıktır. 
istekliler arasında Ağustosun 

2inci Cuma günü saat 14 te 
müsabaka imtihanı yapılacak
tır. Lise ve orta mektep me
zunları tercih edileceğinden 
alfikadarlarların tercümei hal 
varakalarile muhasebeciliğe mü-
racaatları. 2236 (1081) 

ve beyaz kalan dişler ! 
Diş macunu kullananlar bir 
çok tecrübelerden sonra 
neden daima .. 

Rad 1olin ., 
de karar kllıyorlar? 

Çünkü Radyolin 
• Dişlerde ( Küfeki -

Tartre ) husulüne imkan 
bırakmaz. Mevcud olan
ları da eritir. 

• Dişleri mine taba
kasını çizip hırpalamadan 
temizler ve parlatır. 

il Ağızdaki mikropları 
% J 00 kat'iyetle öldürür. 

• Diş etlerini besler, 
diş eti hastalıklarnıa ma
ni olur. Ağız kokusunu 
keser 

Siz 
de RADYOLiN 

Kullanınız 
V-ee 

lzmir H ı i~li Eu.a ak t Üdüriü~ 
ğünden: 

Sinekli tepe mevkiinde 42 adet incir 
Sinekli tepe yıkık ~ilise mevkiinde 120 adet incir 
Sinekli tepe Şükrü bey karşısı 170 adet incir 
Sinekli tepe kireç ocakları üstüne 80 adet incir 
Mersinli pınar mevkiinde iki parçada 146 adet incir 
Sinekli tepe su depoları karşısında 100 adet incir 
Kan çeşme yedi kızlar yanında 16 adet incir 
Sinekli tepe mevkiinde 180 adet incir 

16.30 
18 
25.50 
12 
11 
18 

oelediye yasasının 1 s ıncı 
maddesinin 3 üncü fıkrasında 
yazılı lokanta; birahane, ga
zino, kahvehane, kıraathane, 
meyhane, han, hamam sinema, 
tiyatro, bar, Dansiğ ve emsali 
yerlerde kedi bulunduran 

Katiyen zarar vermeden teri keser. Kokuyu tamamen izale bu müessese sahip ve müs-
eder. Elbise ve çoraplarınızı uzun müddet yeni olarak saklar. tecirlerinden bu günden itiba-

Altın dağ kalambak dere mevkiinde 181 adet incir 
Altındağ batı mevkinde 257 adet incir 
Altındağ eski lzmirlik sarı yol karakol karşısı fayraklık 

2.40 
27 
10.86 
15.42 

lstanbul 223 numaralı posta kutusuna Y. A rumuzile ve 6 ren nispi para cezası alına- koca meşe ve batı mevkilerinde 1348 adet incir. 67.-40 Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a kuruşluk posta pulu ile bu klifeyi kesip muvazzah adresini cağına dair tenbihnameye 

_ __ __.,___._ _ _..-1-.~.--ıı---.....:.-.ı.__.LL.J~"-G~ön_d_e_r_en_l_e~re_B~e_d_a_v_a_b_ir~k_ut_u...._,;_B_O_R...:O..:.S:..:.A..:..L::.l..:.N_A_...:..n....:..:ü.::m:.::u:=n-=-e_._...:;m;:..::a~d:-..::d:..:e--i:::Ja;..:;ve edildiği alaka-
Yukaarıda yazılı 935 senesi incir mahsulü 29 - 7 - 935 Pazar

tesi günü saat 15 da pazarlık suretile satılacaktır. Taliplerin ° 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

\ 

N. V. f Oliver Ve Şü. • • Vapurculuk 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru eiyevm 

imanımızda olup 19 temmuzda 

Anvers,Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg limanları için yük 

alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 16 

temmuzda beklenmekte olup 

Y6künü boşaltbktan .sonara 
Burgaz, Varna ve Köstence 

limanları için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 27 tem

muzda ıelip yükünü boşalttık

an sonra Burga• Varna ve 
K6stence için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 18 
•iustostan 12 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Amster

dam ve Hamburg limanlara için 

:rük aJacaktır. 

SVENSKA ORıENT LıNıEN 

V ASLAND motörü 30 tem
ınuzda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzig, Gdynia 

Göteburg, Osla ve İskandinav· 
ya limanları için yük alacaktır. 

SERV ı CE MARITıM RUUMAİN 

W. F. il. Van Der 
7~e & Co. 

HERA KLEA vapuru halen 
limanımızıla olup 25 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen için yük ala-
caktır. 

DERINDJE vapuru 5 ağus
tosta beklen:yor. 8 ağustosa 
kadar Anvers, Rotterdam Ham 
burg ve Bremen için yük ala-
caktır. 

ALIMNIA vspuru 10 ağustos-
!' ta bekleniyor. Hamburg, An- 1 

vers ve Bremen limanlanndan 
yiik çıkaracakbr. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
Tuna hatb 

TISZA motörü 6 ağustos· 
da bekleniyor. Budaı>_e,te,Br~
tiılava ve Viyana ıçın yuk 
yük alacaktır. 

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 

Satılık ev 
Karataı Dokuzeylül soka

ğında alt üst iki oda iki ko
ridor bir mutbab bir taraça 
ve içinde kumpanya sayunıı 
havi 54 numaralı bir ev Dç-

Garbi Akdeniz için 
bir muntaz am sefer. 

ayda 1 

yü:ı liraya acele sabhktır. 
Görmek istiyenler yam ba-

LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVIGA

GATION Co. Ltd 
ELLERMAN LA YN Ltd 

FLAMINIAN vapuru ay so

nunda Liverpool ve Svansea

dan gelip tahliyede buluna
cakhr. 

DRAKO vapuru 29 temmuz-
da Hull, Anvers ve Londradaa 

gelip tahliyede bulunacak ve 

aynı zamanda Londra ve Hull 
için yük alacakbr. 

DOYÇE LEV ANTE LINIYE 

ANGORA vapuru 13 tem
muzda Hamburg, Bremen ve 

Anversten gelip tahliyede bu
lunacakbr. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurlann isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilın ez. 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
lZMlR ACENTELİGİNDEN 

Ekspres postası 

Ak sn 
Fevkaladt: lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam 16 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t& da IS
T AN BULA GALATA RIH
TIMINA YAN AŞIR : ve 
oradan KARADENlZE ha· 
reket eder. 

lstanbuldan her Per
fembe günü lzmir için sa
at tam ta da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma 2ünü 
tam saat 18 da lımire vanr. 

Fazla Tafsil it için : Bi
rinci Kordonda 92 numara· 
da İz.mir acenteliğine müra-
caat. Telefon 3658 . , _____ __ 

Muallim 
ı >C>~TC>Fl 

rNr.Z/7ZZ/.7..Z.7.h/727.7..LLZZZ7L7./././LZZ.""LY'h. Em 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

ALBA JUL YA vapuru 19 
ağustosta gelip aynı günde 

Malta, Napoli, Marsilya ve 

Barcelon limanlarına hareket 
edecektir. 

şındaki haneye almak isti
yenler Çorakkapıda Kepek
ler sokağında 19 numarada 
bakkal Bay Yusuf Kenana J Ç H A S T A L J K L A R 

.;_ür-ac-aa•t •ets•;•nlem6·_(1m06•4•) ~lıil l 1V.["'CJT .A.~.A.S'SIS( 

dandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul ebnez. 

Fazla tafsilat iç.in ikinci kor
donda Tahmil ve tahliye binası 
.,kasanda FratelJi Sperco acen

tahğına müracaat edilmesi rica 

olunur. 
Telefon: 2004-2005 

Fenni 

Aydın icra iflas memurlu
ğundan: 

Aydında Gazi bulvarında 
kalaycı Süleyman oğlu müflis 
Mustafa Alinin dükkanındaki 
tuhafiye eşyası 5 - 8 - 935 Pa
zartesi günü saat ondan itiba· 
ren açık arbrma ile mezkür 
dükkanda satılacağından ma· 
hallinde hazır bulunacak iflas 
dairesi sabş · memuruna 935 • 
2582 dosya numarası ile mü
racaatlan ilan olunur. 

2335 (1083) 

Gözlük 
Üzerine her istedi(inizi en ince teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunu:ı 

Tayyare, oför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altın, nikel bağa 

~erç.iveleri eıı n sıruf fabrika malı camlar daima her yerden ucuz 
olarak yine . ::ERiT ŞiF A ECZANESINl \E bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 

DiKKAT 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamh sokağında 

( 20 ) numaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

Eczacı ~ emal Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaı diyorki: ÇocukJu
gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uğraştım. 

İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstün bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLILER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

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

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

. 
Birisi Eczacı Kemal Aktaş 

markası. 

İkincisi 

Hilal e~zane5İ 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır: 

İsimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini göstermeye 
yanyorlar o kadar ... 
~ 

Anneler, 

Artık müıterihdirler. 

Yavruları sancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklanna eyi bir gıda bulmuşlardır. 

LAKTIN 
Sütlü ua 

Az zamanda çok rağbet 2örmfiş ve bunu haz.ulıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu ıelmiştir. 

Eczanelerde fiatı 50 kuruştur. 

- N edın ıizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihi•ıı lleıiHr yemek yiyemezsiniz 
dijer taraftan fazla tet'lediiUdz İçin kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz . 

Bunu karıılamak bu zayıab telafi etmek lazımtlır. 

Ne yapmalı? 

T ecriibesi yapılmış binlerce kiıiye ıençlik, sıhhat ve 
neı'e vermiş olan 

Ki na Ltıtll 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 

Her ec:ıanede bulunur. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler 1nobilyelerile süsleyiniz ... 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar 

Caddesi 
Kınacı Han 

Nu.5 Tel.142b 

Buseneki 9 Eylül panayırında en lüks pavyon Haraççı Kar
deşler pavyonu olacakbr. Modern mobilyelerimizi görmt!ie fimdi
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

1nşaatını7. i9in atidekiihtıya9larınızı JJek ucmz f iyatlarJa 
temin etmek isterseniz Halim a~a çarşııında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarethanea.inA müraoaat ediniz 

ÇIME•TO 
Çubuk demir ve her nwi olçekll 

Çtni ve levazımı sıhhiyeden /Qvhalar ve bunlarm 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosı/onlaı ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme boru/aı 
ve lngillz künkleri ve bunların tefefluatı vesaire ... 

Fivatlaı rekabet kabul etmez 
Ye•ll Çimentolar, Bitin •••k•l•P 

En Müsait Şeraitle 
••l•••mızda s.tılt• 

Yeni nestele müsabakası 
31 temmuz 1935 te yapılacağını yaymış olduğumuz yeni mü

sabakamız tasnifinin, bugüne kadar elimize gelen pusulalann Pelikan müesseselerinden Günher, Wagner, 
de Hannover, fzmire getirdiği makinalarla stilolar 
mürekkep kalem saplan üzerine satan alanın adanı 
istenilen dille ve istenilen tekilde yaz.oıaktadar. lzmir ithalat 

dürlüğünden : 

azlığı yilzünden, önümüzdeki 30 eylül gününe bırakılmış olduğu
nu müsabakamıza iştirak etmiş olanlara bildiririz. 

•• ••""'•• •• B fı 1 gumrugu mu- u rsat a saygı değer halka sözü geçen yeni müsabakamızıa 

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

kiğıtla yazıyı .. 
Kardiçalı han No. 38 de 

JOZEF A.ASLAN 
Y azıbanesinde yazdırabilir. 
Eğer saba aldığı yer kapanmıı ve kiğıt 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 paz~r . 
Korsini biraderler - Saman ıskelesı 
Nafiz Hamdi ve şürekisı • Yol _berlesteni 
Mehmed Rasim - Yol bedeatenı 

Günther Vagner, Hannover 
4-6 h. 3 (1000) 

Liste No. Ki. G. Cins eşya 
123 O 600 Kapsul 

4 41 300 Av saçması 
11 O 430 Boş av kovanı 
" 2 680 50 adet dolu av fişengi 
" 1 320 50 adet dolu av fişeogi mamul 
11 2 230 Toplu rüverver 
11 13 220 15 adet toplu rüverver 
11 O 430 25 adet fişenk 
11 O 800 Köhne kubur 
" 1 2 adet rüverver bir fitilli 
11 O 550 56 adet rüverver fi§engi 
11 O 270 22 adet rüverver ,, 
.. 118 Kapsul 
,, O 750 99 adet rüverver fişengi 

Yukarıda yazılı esyalar 12-8-935 pazartesi günü alıcısı harice 
götürmek şartile sahlığa çıkarıldığından talip olanların o gün 

j• İthalat gümr&ğü satış komisyonuna müracaatlara ilan olunur. 
21-28 n 012> 2301 

ı çok verimli prtlannı bir daha habrlabr ve toplayıcılann puau-

l lalarmı vakit geçirmeden göndermelerini rica ederiz. (1080) 
1!!!!"~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!( 

Bayındır Malmüdürlüğünden: 
Tahmin kıymeti 

Lira K. Cinsi Hektar matre Mevkü Mütegayyip ism 
200 00 Tarla 18 3860 Şerbetçi km Pandali 
150 00 " 14 7895 " " Çolak mibaliki 

40 00 " 1 8380 " " Babacan fıtelyo 
50 00 " O 9190 " " Kara Böber 
40 00 " 2 2915 .. " Kireççi Manol 
5 00 Araa O 84 Kurt M. Hamam hacı Hara.lamba 

sokağı ada evlatları 
Eşhası mütegayyibeden metruk yukarıde cins ve hizalarında 

tahmini kıymetleri yazalı altı parça em•ali gayri menkule peşin 
para ile 22171935 gününden itibaren 22 gün müddetle ve açık 
arttırma usulü iJe- satılacağından talipleri• % 7,5 niabetinde 
teminat akçelerile birlikte arttırma günü olan 12/8/935 Pazartesi 
günü saat iki de Bayındır maliye dairesine a-elmeleri ilin 
olunur. 2328 (1086) 



ilk taksitinin tutarıdır. 
Bn kiiçiik iicret muka
bilinde artık siz de bir 

FRIGIDAIRE 
Soğuk hava dolabına 

sahip olacaksınız. 

.lftddu, 

I ~\ 
.,FRiGİDAİRE BİR TANlDİlll 

."'! 
FRIGIDAIRE 

Bir tanedir. Onun ismine dik
kat ediniz. Ve yanlışlıkla baş
ka bir soğuk hava dolabı 

almayınız. 

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

~ . 
Jzmir Gazi Bulvarında • • 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Tele fon : 2067 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• •• • 
~ ~-c.JBI~ 

VAPURDUMANI 

GÖZLÜ~ 
'77~L~Y;.7?.7.Z7.7/)lff~XJ 

Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 
ve ucuz bir gözlük almak isterseniz BAŞTURAK 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uiraymız 

•••••••••••••••••••••••••••••••••Y'•••••••• .. •••••••••••••••••••••••••• 

Şu halde daha nekadar tereddüt edeceksiniz ? 

BOU LA BiRADERLER ve Şsı. 

ST 
• 
ı j 

;~~Lüks 
Bütün lznıirliler horada bnJnşurlar 

== Tepebaşı Beyoğlu=== 
MUsteclrl: BUtUn lzmlrlilerln teveccUhUnU 

LÜTFÜ' dür 

Zong·uıdak 
W:ideı.a Kömürü . 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada te1lim 

Lira: 13 
Perakend~ sabş kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

~: 'i-' ; ':~ -: 

T üriye Mensucat Fabrikaları 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

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

FİA TLARIMIZI iSTEYiNiZ 

?' 

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

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci· 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasmda fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
tLE RAGBET ve 1TıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

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

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 
(355 S.7 

PLATT 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. ••ta P. K. No. 2a• IZMIR 


