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Dün müstesna bir hava günü yaşandı 
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Mektep:erimizde -. -Yabancı dil neden 
öğretilemiyor? 

935 inci ders yılı başlıyor. 
Bu vesile ile kültllr bakanlığı 
hani harıl çalışıyor, müfredat 
Programlarında değişiklikler 
Yapılıyor. 

.l!_!(ültar bakanlığının yabancı 
uwer tedrisatına ne kadar 
a,em verdiği 1'erkesin bildiği 
~ırşeydir. Yalnız 1imdi1e ka-
~r kimsenin akhna gelmiyen 

tll'fey var ki ders senesi baş· 
lllazdan evel, ben ona işaret 

et!Dezsem vicdanım rahat et· 
lbıyecek. 

Uzun ıenelerdenberi ecnebi 
~kteplerde Türkçe hot~alığı 
..l!~rk .mekteplerinde yabancı 
\il&. hocalığı etmiş ve şimdi 
~rahate çekilmis bir insanım. 
. ınaenaleyh fikirlerim, naza· 
rıyeye değil, tecrübeye daya
nır. Faydalı olacağına inanım 
~hluğu için yazmayı kendime 
oorç bildim. 

.. Okullarımızda yabanc• dil 
6gret111e usulleri kökünden sa-
kattır. Ne okuyanların, ne 
0 kutanlann, azami hüsnü ni· 
Yeti • tedrisat bu şekilde de
•anı ettiği takdirde - şimdiye 
kadar alınan neticeden en ufak 
Lir fark gösteremez. 
Eğer hususi surette öğren· 

llleınişse bugiin ilniversiteye 
Iİl'en talebe - yabancı dil nok· 
ta.andan - dünkünden. bir tek 
lceJinıe fazla öğrenmiş olmaz. 
Obiversitede başlıyan dil öi· 
renme gayreti de talebenin bu 
llliiddet zarfında araştırmalarına 
Yard1111 edemiyecek olduktan 
8~Dra ·epey geç kalmış, bot 
t~r gayret değil midir? Hem 

~ anket yapılsın, aransın, so· 
ru .sun, üniversite talebesinden 
Yüzde kaçı tahsilini babasının 
1'eıesinden yapıyor? 

Ben eminim ki, kadmlı er· 
lt~~li bu gençlerin yüzde yet· 
:_:ıı, belki daha fazlası, tah8i-
. e devam edebilmek için ha

l'i~te çahşmıya mecburdur. 
Şınıdi insaf ile dütünelim: Bu 
ıenç lbıiversite derslerini mi 
t~hsil etsin, maitet derdile mi 
11ıra111n, yoksa ecnebi dil mi 
6" ırenmeğe savaşsın? 

Bu zavallı gencin eğlenmeğe 
de11ıiyorum fakat kafasını ve 
•ü ' . b c:udunu dinlendirmeğede mı 

alclu yoktur? Biltün bu yüklü 
Çahtaıa programı arasında il· 
llaen bazmedebilip kendisine 
~e llliktannı sermaya yapabi-
~ektir? Babasının kesesinden 

rçirıen azlığın bu müddet zar
ında çahııp çalış p bir dil öğ· 
~enecqini -bir müddet için· 
•but edelim. Geç o1duğu i~in 

faydası asgariye inmiş bir 
errıek değil mi bu? Öyle ya, 
llsıl kendisine lazım olan bir 
de.irde imdadına yetişmiyecek 
o!duktan sonra ... 

Bu aaydıklarım herkesin bil· 
diii dertler .. Bu dertlere deva 
olarak 1rösterebileceğim şimdi· 
Ye kadar düşünülüp tatbik 
~dilnıiyen çarelere geçelim. 
Oı ı tedrisatını (cours) şeklinde 
Yapnıak. 

Bu J.ıususta fikrimi izah ede· 
Vİrn: t 

Büttin lise sınıflarmı lisan 
•aatları aynı zamanda - mesela 
llltıayy.en günlerde ya öğleden 
evvel veya öğleden sonra iki
fer saat - olur. Bu şeklin son· 
lnz fa)'daları vardır, birer birer 

Bay Anonin 800 metreden paraşütle abldı 
Kordon üstünde binlerce halk bu heyecanlı manzarayı alkışladı 

Dünkü sayımızda Türk kuşu 
uçuşlan için saha aramak üze
re şehrimize gelen uzman Bay 
Aaonİllİll parafiitJa atılma tec
rübesi 1apacağını haber ver
~ıtik, Guetemizi okuyanlar 
dlln saat 16 dan itibaren bi
rinci kordona akın etmi
ve başlamışlardı. Saat 17 
ye çeyrek kala Şehir Gazi
nosundan cumhuriyet meydanına 
kadar birinci kordonda ve mey
danlıkta iğne atsalar yere düş· 
m · yecekti. Binlerce halk bu 
heyecanlı ahhşı seyriçin deniz 
kıyılarına dökülmüştü. Saat 
16 da uzman bay Anonin hava 
kurumu başkam bay Hamdi 
Akyürek ve arkadaşile birlikte 
tayyare alanına gitmişlerdir . 
Anonin burada tayyareye bin· 
mek ilzere kalmış diğerleri 
geri dönmüşlerdir. 
Saat 16,30 da dört motörle 
bava kurumu yöne'ım üyeleri 
parti başkan vekili bay Kamran 
ilbayhk ileri gelenleri, tayyare
ciler ve Sovyet konsolusu bay 
T erentiyef pasaport önünden 
denize atalmafiardır.1110 çeyrek 
kala tayyare lzmir üzerinde gö
rünmüı, lzmir ile Karşıyaka 
ara~mda üç tur yapmış ve 
tam saat 17 de tayyarenin sol 
kanadı üstünden kendisini 
boşluğa bırakmıştır. Tayyare 
bu sm&da gazını kesmiş bulu· 

-

l ::ıııu u dc11 i~cleu 
nuyordu. Bay Anonin sao met
reden atılmış 200 metre kadar 
paraşütü açmadan inmiş ve 
müteakiben paraşütü açmıstır. 
Paraşüt açılınca kordon üze
rinde heyecanla bu manzarayı 
sevreden b

0

nlerce halk bir r 1 

kış tufanı koparmı ~ır. Uzm:i!tt. 
yavaş yavaş inerken rüzgarih 
tesirile Yeni ka!eye doğru yot 
almaya başlamış bu sırada mü
vazene temini ve daha yakın 
yere inebilmesi için dizleri üs
tündeki ihti} at ikicci para şutu 
da açmıştır. iki bcvaz ipek -

r; ıı·tıkfan soııra Kordon boymıdaki halk 

llava kurumu ba.~katıı ve Sovııet konsolosu uoıanla birat·ada 

şemsiyenin altında ağır ağır 
iniş ve bunları rüzgarın vazi· 
yetine göre idare ediş cidden 
ıseyire ~eğer bir manzara idi. 
Bay Anonin denize inince 
paraşutlardmı kendisini kur
tararak yüzmeğe başiamıı 
ve bazırlanmıı olan motörlerde 
sür'a~ lizJrİDC. si~ek kendi
sini d~zd'en ç~armııbr. 

Sovyet dostlanmızın bu de
ğerli gencı mot6rde hararetle 
tebrik edilmiştir. Karaya çık· 
bğı zaman Pasaport önünde 
bekleşen kalabalık bir halk 
kitlesi uzmanı hararetle alkıı
lamıştır. 

Bay Anonin bugünkii abllfl 
SonK 2 •ci sayfada -

F ransada işçiler kanlı 
Gösterişler yapblar •. . ·-·-.·. 
Müsademelerde iki ölü elli bir 

bastırıldı .. Yaralı vardı--. Hadise 

Bir Italyan tayyare i düştü 
Bayındırlık bakanı Luigi ozza ile 

Birlikte on kişi .öldü 
•• • 

Uçler konferansı toplanıyor - Harba hazırlanan Habeş 

Jı 1·a usa da komütıistlerin n11ma11işleri 

Kuvvetleri ne kadardır, nerelere yerleşmişler 
Paris, 9 ( Ô.R ) - Kahire· 

den bildiriliyor: 
ltalyadan Eritreye uçarak 

gitmekte bulunan bir ltalyan 
tayyareşi Kahireden 14 kilo· 
metre mesafede düşmüı ve 
parçalanmışhr. Tayyaı enin için· 
de ltalyan bayındırlık bakanı 
Loizi Rozza bulunuyordu. Pilot 
ile birlik e bakan da ölmüştür. 

Italya Bayındırlık bakanının 
Eritredeki yol inşaahnı teftişe 

T oulon, 9 ( A. A ) - Diln leyin gösterişler daha büyük bir gitmekte idi. ltalyan nazırıııın 
akşama doğru yeniden önemli şiddetle tekrar başlamışbr. ölümü Pariste bütün nazırlar 
bir kargaşalık olmuştur. işle- Her iki taraf ateş açmış iki arasmda teessür uyandırmış 
rini bitiren işçiler sükunetle kişi ölmüş, elli kişi kadar da Fransa hükumeti namına ltal-
tersaneden çıkmışlardır. Az yaralanmıştır. yaya telgraflar çekilerek Fran-
sonra şehrin merkezine Saat 22-ye doğru kargaşalık sız ulusunun taziyetleri bildi- Sonıalide yerli askerler talinı ederken ... 

Yakan meydanlara halk en had devresini bulmuştu. rilmi•tir b 1 k 1 b Y • yakınında ltalyan bakanının' 1 et mese eaini g6rlişece o an 
gurupları görUnmeğe aş- Hükumet kuvvetleri grevcilere Roma, 9 (A.A) - Dün kay- hayatına malolan uçak kaza- üçler konferansının ne g0ıı 
Jamış ve bunları püskürt- karşı saldırışlar yapıyordu. bolduğu bildirilen ltalyan uça- sında altı kiti daha 6lmllftilr. toplanacaj'ı benllz belli değildir. 
meğe çalışan hükumet kuvvet- Sokaklarda barıkatlar yüksel- iı Kahireye yakın bir yerde Bunlar arasında Onla Jtalyan Londra, 9 (Ô.R) - Dıt ba-
lerine taı ve iskemleler ahi· miş ve evler yağma edilmeğe düımnıtnr. 4 kitiden mürek- keıpflanndan Baron Fransetti kanı Sir Samoel Hor JiJ Bay 
mıştır. Muvakkaten ağıhlan baılanmııhr. mllrettebatı ile 3 yolcusu 61- de vardır. Eden bugOn uzun bir konuıma 
ğrevciler yan sokaklarda ye· Toulon, 9 (A.A) - lfçiler miifttlr. ltaıyan Bayındırlık Ba- Paris 9 (Ô.R) - lngiltere- yaparak ltalya - Habeı meac· 
niden toplanıyerlardı. Saat bu sabah tersaneye normal bir kanı bay Lujgi Rozzada ilen nin uluslar sosyetesi delegesi lesini ve ıefirliklerden gelen 

do w ru durumda bir ıekide d6nmllılerdir. Hiçbir yolcular arasındadır. Bay Edenin salı sıllnü Pariıe raporları gözden geçirmiperdir .. 
_ ...._. _ _ __________ _.__.Jr.U::&lllı.li.---lı~~---===-==::.=.::.___-1._:... _ ____ .:..._ ____ :_____.;L.:.----- __..........._ ___ ~~-~~-_ı__.___,_-L-LJ-.J-..::_....__.__._. "'- .. .. .1 ... ~ •• ··" C'I--·"- ·- -
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Bana yalan söylediğin-
den değil, arhk sana . "' . . 
ınanamıyacagını ıçın 

mustaribim ! 
İnsanlar için yalan ne kadar 

mezmumsa, inanmakta o ka· 
dar ihtiyaçtır. 

insan bilhassa büyüklerine, 
ilimlere, sevdiklerine çok ina
nır. Bunların söyledikJeri çık
tıkça sevgisi artar, sevgisi ço
galdıkça inancı kuvvetleşir ve 
o hale gelebilir ki artık onla
nn söylediklerini düşünmeden, 
hesaba kitaba vurmadan bir 
hakikat olarak kabul eder. 
İçinde havsalasının alamıyacağı 
feyler bulunsa bile altında nu
fuz edemediği bir hikmetin 
mevcudiyetini fark eyler de 
bunlara da iman eder, karşı

sındakini bir doğruluk mabu· 
du haline getirir. 

Fakat günün birinde onların 
yalam meydana çıkb mı, ta 
içinden, benliğinden sarsılır. 
Bir çok hurafeye, sürü sürll 
masala, sonsuz hayallere aldan
mış olmaktan ziyada, itimad 
mabudunu kaybettiği için mü• 
teessir olur, " bana yalan ıöy· 
Jediginden değil, artık sana 
inanamıyacağım için muztan· 
bım ,, diye bağmr. 

Sonra, başkalarma inanmağa 
başlaması çok gecikmez. Çün
kü inanmak bir ihtiyaçtır. 

Mazi Om 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mekteplerimizde 
· Yabancı dil neden 

öğretilemiyor? 

-Baş tarafı 1 inci sahife<lc-
1 - Evveli okutan karşısın

da az çok mütecanis bilgili bir 
talebe topluluğu bulur. Bu su
retle bu şahsın öğretme kabi
liyetinden azami ( rendenant ) 
alınmak imkim basıl olur.Aksi 
ıeklinin insant hem ağlatmıya 

hem güldürmeye sebep olabile
cek bir nümunesini bu sene 
mekteplerden birinde mümey
yizliiimde gördüm. 

Talebe son sınıfta... Müfre· 
dat proğramında, on sekizinci 
ve on do!rnzuncu asırda Fran
sız edebiyatının tanınmış sima· 
ları, eserleri, karakteristik çiz· 
gileri, filin hakkında kayıtlar 
var. Öğretmen bunları göıter
meğe, zavallı talebe bunlan 
ezberlemeye mecbur. Halbuki 
talebe henüz • bunun sebeple
rini de aşağıda sayacağım - al
fabeyi sökmekten aciz. Bu ha· 
lile biçare çocuğun gözlerini 
tavana dikerek, hazan kelime· 
leri gülünç surette atlıyarak, 

yahut anlaşılmaz manasız 

kelimeler ilave ederek, ede
biyat hakkında • muhakkak 
Türk harfleri ile yazı p 
ezberlediği - malumatı tekrar· 
layışı insanı çileden çıkaracak 
bir manzara... İnsan bu zavallı 
çocuklara ediJen bu ilmi engi
zision karıısmda adeta isyan 
ediyor. 

Talebelerden birçokları ya
bancı bir dilin alfabesini bile 
liyıkıyle öğrenmeden mektep
ten çıkıyorlar, mübalağa etmi
yorum, bu nasıl oluyor size 
anlatayım: 

Herhangi bir lisenin ilk sı
nıfına giren talebe o sene me
sela lngilizceye aynlıyor. Bil
tün bir sene iyi, kötii Ingilizce 
okuyor, fakat nedense o sene 
sınıfta kalıyor. Ertesi sene ilk 
sınıf fransızca okuyacaktır, bü
tün bir senelik emeği bir ta· 
rafa bırakıp haydi bu sefer 
fransızcaya başlıyor, emeğinin 

bu semeresizliği çocuğun ne
sesini karıyor, onu çalıımak 
zevkinden uzaklaştırıyor. Fa
kat bu şekli ihtimallerin en 
iyisidir. Bir de ]ise smıflarının 
ortalarmda sanıf kaldığım, bir 
iki senelik emepıin bop ıit-

ŞEHİR H -ERLERi 

General Kazım Diriğin Fiat kıran üzüm ihracat
Buyuruğu dünde gelmedi çıları dün de toplandılar 

. -
lzmir ilbaylığına Konya saylavı Bay 

Tahsin in atanacağı An karadan bildirili yor 
~~~~~----~---

İlbay general Kazım Diri in tedir. Dün telefonla Ankaı adan 
Trakya genel inspektörlüğüne bu hususta ma:umat istedik. 
atanmasına dair kararname Orada da kat'i bir haber mev-
dün de ilbayJığa gelmemiştir. cut olmamakla beraber yüzde 
Ancak gazetemiz tarafından seksen gibi büyük bir ihtimal 
verilen bu haberi dün akşam ile lzmir llbayhğına Konya say-
Ankara postasile gelen Anka· lavı bay T ahsinin ismi dillerde 
radaki Ulus gazetesi de bu ha- dolaşmakta bu'unduğu bildiril-
beri teyit etmektedir. Dün kay- miştir. Bay Tahsin evvelce de 
dettiğimiz gibi tebliğin bir iki bir müddet lzmir vali!iğinde 
gün gecikmesi tabii görülmekte bulunmuş, Ardıban saylavı ola-

' dir. lzmire getirilecek yeni ilbay rak Kamutaya girmiş ve ıon 
hakkında gene şehirde muhtelif seçimde de Konya saylavı ol-
şayialar ve tahminler dönmek- muştu. .......... 
Dün müstesna bir hava 

Günü yasandı 

Uzman denizden çıknrHU"lrnu 

ile şimdiye kadar yapbğı devam ediliyor. Yüksek tay-
paraaüt denemelerinin 39 ncu yare mektebi için de Aydın 
olduğunu söylemiştir. ve Torbalı havalisinde yer!er 

lzmirde gençlerimizin hava· bulunabileceği tahmin olun· 
cıhğa karşı sevgi ve alakalarını doğundan uzmanlar etütlerini bu 
şiddetlendirecek ( Türk kuşu ) mmtakalara da teşmil eyleyecek-
kurumu tetkikleri hayli ilerle· lerdir. Dün bize müstesna bir 
miştir. Buroavada uçuşlara el- hava heyecana yaşatan uzmam 
veritli saha bulunmuştur. ve Hava Kurumunu candan 
Mamafih yeniden tetkiklere kutJulanz. 

••••• 
Bakanlık 

Nekar emlak verildiğini 
suru yor 

İçbakanlıktan İlbaylığa gelen 
bir bildirimde lzmird~ iskin 
işleri batladığindan bugüne 
kadar muhacir, mubadil, ha
rikzede ve mü tecilere veril
miş olan emvalin bir defteri
DID hazırlanarak !>akanlığa gön
derilmesi istenmiştir. Bu defter 
yakında hazırlanarak gönde· 
rilecektir. 

4J •••••••• 

Bir Kadın 
3 Kız doğurdu 

Kahramanlar mahallesinde 

88 incı adanan beşinci sokağın

da 6 numaralı evde ot'1ran 

Konyalı Mehmedin k~rısı bayan 

Nesibe bir batında üç kız ço· 

cuğu dünyaya getirmiştir. 

• Gerek ananın ve gerek ço

cukların sıhbatı mükemmeldir. 

Az kaldı 
Cevahircilerin kutu 
Fabrikası yanacaktı 

Çekmt!ceciler çarşısmda 1 O 
sayılı bay Şükrü Cevahircinin 
kutu fabrikasının kiremitliği 
altındaki tahtalar ateş almış 

ise de derhal söndürülmüştür. 
Ateş, fabrika bitişiğindeki dök
meci bay Nazminin dökümha· 
nesindeki ocak bacasmdan çı
kan kıvılcımlardan çıkmış ve 

tahkikata başlanmıştır. 

u ···~··· Otobüs 
Tramvaya çarptı 

Ilyas oğlu şoför Mehmed, 
Bergama belediyesinde yazılı 

9 numarala otobüs Karantina 
sanatlar mektebi önünde vat
man Mehmedin idare ettıği 24 
sayılı tramvaya çarpmıştır. 

Otobüsün çamurluğu parça
lanmıştır. Nüfusça bir zarar 
olmamıştır. Tahkikata devam 
ediliyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tiğiıai, buna mukabiJ bir iki leket evlatlanmn işkencesine 

senedir az çok b'rşeyler öğ- bir nihayet verin. 
renmiş bir sınıfın ortasına böy- 2 - ikinci fayda da bir dile 
le hiçbir harfı tanımayan iki başJıyan bir çocuk sonuna ka-
üç talebenin düştüğünü tasav- dar onu takibeder ve nekadar 

kabiliyetsiz olursa olsun dört vur edin : Bu vaziyet karşısın· 
beş sene içinde, hayatta mu· da okuyan ne yapsın, okutan 
hakkak kendisine faydası ola-

ne yapsın ? Okutan müfredat bilecek kadar bir şeyler öğ-
programını takibe mecbur, renmiş olur. 
okuyamn takip etmesine imkan 3 - Başka mekteplerden 
yoktur. Biçare okutan için acı naklen gelen talebe de mev· 
bir kayıt ta var. Mevcudun cut ( cours ) lar içinde, nasıl 
üçte ikisinin muvaffakıyetsiz- olsa kendi bilgisine uygun bir 
liğinden kendisi mesuldür. Size tanesine girerek, ilmi müvaze-

nesi sarsılmadan tahsiline de-
yalvanyorum, böyle allak bul- vam etmek imkanını bulur. 
lak bir sınıfın içine giren öğ- işte benim düşündüklerim 
retmenin muvaffak olması için ve gördüklerim. Bilmem itiraz 
bir usul, bir çare biliyonanız edilecek hir noktası var mı? 
yazın, bildiria, bq za alla meaı-

Hazırladıkları raporu gözden geçi
rerek ilbayhğa vermeği onayladılar 

·-9~ 
Kuru meyvacılar birliği dün 

de borsada ofis direktörü bay 
Ziyanın ve Ticaret odası mü
messillerinin huzurile ikinci bir 
top1antı daha yapmışlardır. 

Bu toplantıdan maksat Eko
nomi bakanlığmın üzüm fiatları
nın düşürülmesi sebepleri hak
kındaki sorgusuna verilecek 
cevabı gözden geçirmekti. İlk 
içtimada bu cevabm esasları 

konuşulduğu için araJarından 

ayrılanların raporu tanzim ey
lemiş bulunuyorlardı. Rapor 
toplanhda okunmuş ve İl· 
bayhğa verilmesi onay -
lanmıştır. Paporda c han 
rekoltelerinin durumlan hak
kmda Jiro ticarethanesinin 
elde ettiği rakamlar ileri sü
rülmekte ve cihan üzüm piya-
sasmın açılışından sonra vukua 
gelen tenezzüllerle Türkiye 
üzüm alivre satışlarının başla

dığı ğünlerdeki Hatlarla bunu 
takib eden fiat kırmalar 
mukayese edilmektedir. Bun-
dan başka fiat kırmak hususun
daki kendilerine göre bulunan 
zaruretleri leri ~ürülmekteBerlin 
Türk ticaret odası raporundan 
ve bu rapora dayanarak neşri
yat yapan gazetecilerden şikayet 
olunmaktadır. Birlik raporun 
sonlarında ofisçe iddiaları ka· 

bul edilirse keyfiyetin yine ge
nel efkara matabuat vasitasile 
bildirilmesini kabul edilmediği 
takdirde de takibedilecek yol
ların bildirilmesini istemektedir. 

Toblanhya iştirak eden 
üyelerin çoğu heyecanlı 
ve asabi idiler. Dün foto-
ğraf muhabirimizi gönde-
rerek toplanbnın resmini al· 
dırmak istedik. isimlerini kay
detmek istemed ğimiz bir kaç 
ihracatçı asabiyetle: 

- Bizi yazı ile teşhir etme
niz yetmiyormuş gibi bir de 
resimlerimizle mi teşhir etmek 

istiyorsunuz diyerek fotoğraf 

muhabirimizin resim çekmesine 
mani olmuşlardır. 

Gazeteciler herhangi bir ha
disenin lehde ve aleyhde olsun 
cereyanını takib ve bunları 

imkan dahilinde fotograflarla 
tespit etmeği vezife bilirler. 
Bunun hadise ile hiçbir ilgisi 
yoktur. Bu kadar basit bir 
hakikati kavrayamıyan tecimer· 
lere şaşmamak elden gelmez. 
Mamafi biz yine yetiştiriciler 
adına fotğrafsız da olsa bu 
davan1n üzerinden ayrılacak 

değiliz. Raporun bütün metni
ni öğrendikten sonra düşünce· 
!erimizi de ayrıca yazacağız. 

Bayan Cenanın bulduğu 
Formül tetkik ediliyor 
Yaş uzum ve •• •• 

Karşıyakada oturan Cenan 
admda bir bayan Ekonomi 
Bakanlığına müracaat ederek 
yaş üzüm ve incirlerimiz hak
kında önemJi bir formül bul· 
duğunu bildirmiştir. 

Bayan Cenanın bulduğu for· 
mül Ankarada eh~mmiyetle 
karşılanmış, kendisinin şehrimiz 
Ticaret Gdasına çağrılarak for
mülünü izah etmesi bildiril· 
miştir. 

Bayan Cenanın bulduğu for
mül, üzüm ve incirlerimi2.İ hiç 
bir kimyevi madde kullanma
dan ve pastorize etmeden uzun 
müddet bozulmadan koruyarak 
ihracını temin etmeğe matuf
tur. 

Ticaret odası da bu işle 

POLiSE 
Yumruk atanlar 

Pasaportta vazife gören 221 
numaralı polis memuru bay 
Mehmede vazife sırasında ha
karet etmek ve yumrukla vur· 
makla suçlu Nafiz oğlu Nuri 
ve Şerif mevkufen iiçüncil ka -
rar hakimliğine verilmişlerdir. 

......... 1 .., 

Panayır komitesi 
Panayır faal komitesi dün 

Şarbay Dr. Behçet Uz'un baş· 
kanlığında mutad toplantısını 
yapmıştır. 

incirlerin ihracı 
alakadar olmuş ve kendisini 
odaya çağırmışbr. 

Bayan Cenan son tecrübe· 
lerini bu yıl yapacaktır. Razakt 
çekirdeksiz ve siyah üzümler
den üç ambalaj hazırlayarak 
birini Ticare odasına, birini 
de Ekonomi bakanlığına gön
derecektir. Bu ambalajlar Şu
batta açılarak tecrübelerin so
nuçları tesbit edilecektir. 

Bayan Cenan önümüzdeki 
mahsul yılında üzüm ve incir· 
!erimizin yaş olarak ihraç 
imkanını temin edecektir. 

Bu sayede Türk incir ve 
üzümleri yaş olarak da kolay
lıkla Avrupaya gönderilebile
cektir. 

SALiH 
Aşk yolunda katil oldu 

Karaburunun Saip köyünden 
Hasan oğlu Salih adında biri 
Anbarseki köyünden Yusuf oğlu 
Alinin kızı 15 yaşında Refikayı 
evlenmek maksadile babasın
dan istemiş, babası vermeyince 
kızmı' ve av tüfenği ile kızı 
öldürmüştür. Katil tutularak 
adliyey~ verilmiştir. ,_ ..._.......... 

Jandarma kamutanı 
İJ jandarma komutam binba

şı bay Lütfi bazı tetkikler için 
Çeşmeye gitmiştir. 

~ 1 MAVi GECE 
• 

Sürprizlerle Dolu Eğlenceli 

AH O GECE 

•• 
KOŞEMDEN 1 

'------~ Mevzu de ·di 
Gazetelerde fıkracılık det9 

dini ilk önce açan kimdir bil
miyorum. Ardı sıra özenip it' 
girişenler her dala konan ~ 
çah kuşu gibi bugün ak dedi
lerse yarın kara, bugün bJ 
dedilerse, ertesi gün böbe' 
diye çalışbnyorJar kalemi .• 

Yazı yazacağım zoruna zibİlf 
sıkıştırıp pabuç gıcırbsındallt 
ayak tıpırtısından bahsedeolel 
mi ararsın, kendi keodit' 

mektup yazanlar, cevap vere"' 
ler mi ararsın; neleri var, ot" 
leri ki saymakla tükenme" 
kimisinin pir aşkına çalıtb, 
bu yolda çeşitli yazı karakter" 
leri görüyoruz. 

Iıte ben de onların araı ... 
ablmış bir deli dil'im. 

Bir zamanlar doktor KonGf 
Anadolu halkının adet ve ~ 
şayışlarını, sözlerini ; tetk* 
ederken balkın ağzandan alclr 
ğı bir masal başlangıcını " 
yazmışta : Kasap olsam salht"' 
mam satırı, naJband olsam rıJ* 
Iıyamam kabn, hamamcı o~ 
dost, ahbap hatırı.. Diye ~ 
şir bu tekerleme .. 

Düşündüm, tapndım; y8' 
yazarken, iş ~örürken her kif 
bir derdin, bir kendine Dl-
sus düşüncenin içinde açıb!t 
kapanır durur. Nasıl ki de~ 
ler, elemler boğazda bir hıçkt° 
nk gibi bkanır, insana Jaft,.. 
işten, yazıdan bırakırsa b; 
benzer haller de aynı neticl' 
leri doğurur. 

Dostlar ben bir makine dl' 
ğilim ki hergün size bir te~1' 
doğrayıp doğrayıp yazı çııı--
rayım. Ben de derdin, ben ~ 
elemin zebunu, hatta zenCIP" 

esiri olduktan başka h~ 
o tekerlemede söylediği r 
dost alıbap hatırı ile ~ 
mme doğan fikirlere 
kişeleme yapıyorum, çıkıyo,..
işin içinden, kahyorum b&fl' 
mevzusuz ... 

Hadi ben bugün size; "" 
dan ve gönülden bir sel..-1' 
kusur bağışlandırayım. 

Çünkü her gün taze ve f". 
niş mevzular bulmak selA;,.ı 
kafaların karadır. 

Tokdll ..... 
Bir tahsildar 
Adliyeye verlldl 

Karataşta oturan tabsİ~ 
bay Ahmet Behcet zimnıe lıl' 
eJJi lira 30 kuruş geçiraıe, 
suçlu olarak üçüncü mast 
tikliğe verilmiştir. ...... _... 

iskan işleri ·Jd• 
iskan işlerinin kat'i şek• 

tasfiyesi için iskan Dire~ 
lüğünce bazı hazırhklar y•I"" 
masın'i başlanmıştır. ('. 

Karışık müracaatların uı• ,j 
gitmesine meydan verUnı~# 
için yakında semt semt, eti"' 
köy bütün işlerin bitiriloı ~ 
ve hak sahiblerinin tap td'• 
nın verilmesine çalışıla~k ~ 

Bir gün bir semt halkı ıık ~ 
çağmlacak ve ayni ,00~ 
başka semte oturanların Jll if' 
caatlan k.~':~, =~~iyece~ 

Ko:>a caddeye sıOalll ~ 
Kaymakam Nihadbey "81 

desinden geçmekte olan 'İ'!. 
sayıla otomobil şoförü Ali 0bl 
Ziya, idaresindeki otoi11° d' 
Osman oğlu Mustafaya r 1f 
tırarak hafif surette yar• a 
ğından yakalanmıştır. i.A-. --

Geçmiş olsun ' 
İzmir merkez ilçesi kolll0 

yüzbaşı bay Hikmet Cuos' 
nahiyesinde büyük ornı•11 

gının söndürülüşünc\e 
bir kaza geçirmit ve . 
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BAYAN TALYEN 

Bohesplyeri 
Kadın Yere Seren 
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Bıiuiil: tarilıi rn111011 ,-;;,.~::;.;;; ................................ .. 
. ,....................................... Bununla beraber erzak da-

Kısık sesle görüşülen keli- k 
meler kulağına gelmedi, fakat ğıtımı haftada iki defa anca 
Bayan Fontenayın bir mendil yapılır 'Ve iki ons ekmekle beş 
açarak masava yaydığını gördü. ons pirinç veya kestaneden 
Sonra bir kutuyu açarak, Ba- başka birşey verilmezdi.. Bor-
yan oradan son derece kıy- de'da sefalet o dereceyı bul-
nıeUi mücevherat çıkardı ve muştu. Boşanması yüzünd~.n 
karmakarışık, mendil rçine attı. yeniden ecnebi olan ve ne gu-
Böylece kutunun bütün gözle- ven kartı ne de ikamet tez-
rini boşaltıp içinde tek bir şey keresi ol~ıyan T erezya daire-

b d ·1· sı'nde kapalı kalmıştı. Bu ka-
ırakmadıktan sonra men ı ın 

uçlarını düğümledi ve adama ğıtları olmaksızın sokağa çı· 
uzattı. Yabancı bunu aldı, saygı kan ar yakalanıyordu. 
ile eğilerek çıktı gitti. Bidos içinde üç yüz göç-

H men Olan bir İngiliz gemisinin 
izmetçi gözüktüğü zaman b 

boı kutuyu göstererek sordu: limanda tutulduğunu ha er 
- Bayan vatandaşın artık verdi. Terezya ile Frenelle ba-

ınücevheri kalmadı mı? kıştı. Sordu: ~ . 
b - Harekete kim manı olu-

- Hayır, dedi. Terezaya, u 
ad b k d M'' yor? Gözet komitesi mi? am enim ocam ı. ucev-
herlerimin bir kısmını o ver- - Hayır, dedi. Bidos, ka~-
lllişti. En çoğu da annemden tanın kendisidi. Pazarlık edı-
kaımıştı. Yarın Martinik ada- len bedelden üç · bin frank 
aına gidiyor. eksik verilmiş .. 

Süel komisyon tarafından _ Nasıl, bunca adam üç 
çok büyük bir para cezasına avuç altın için ölüme mi mah-
lllabküm olan Jan-Jak Devin küm olacak? 
•ahte bir pasaport elde etmek Kalbinin iyiliğinden başka 
İçin servetinin kalan kısmını bir şey dinlemçdi. Bidosa em-
da Lakombun adamlarından retti: 
birine rüşvet vermişti. " Fran- _ Beni gemiye götürünüz. 
ıız çiftçisi,, olarak daha az ha- Lazım olan parayı saydı, bir 
tin bir toprak aramağa gidi- manto geydi ve başına bir örtü 
yordu, fakat T erezyanın cö- d 

f k" ıar ı .. 
mertliği olmasaydı, bir a ır Dışarıda gece pek soğuktu. 
ribi hareket edecekti. Hizmetçi kız bayanile uşağın 

La Frenel yaklaşb ve kısık uzakla~masını seyretmek için 
aeıJe: camın boğusunu silmeğe mec-

Bayan, dedi, otelci bur.~ 
korkun~ :bir bal>er . verdi. - ...---· 

~6messil-vatanaaı Tal yen me
•uriyetioi birkaç kelimeyle 
hlilisa etmiş: Keseleri emmek 
ve kafaları bir hizaya getir
ınek.,, 

Terezya tludaklan berine 
bir parmağını koydu. Fakat 
hizmetçi kız nefretle devam 
etti: 

- Seksen yaşında bir ihti
yar yerine yakalanan on alh 
Yatında bir çocuk eşafonun 
latırı altına sürüklendi. Ada
tının yaşında olmamakla be• 
raber inayetleri bakımından 
•eksen yaşında olduğunu ona 
ıöylemişler. 

İki kadın sustular. Bir ay
dan beri Bordoda dehşet hü-
kum sürüyordu. Mütteheml~r 
cevap hakkından mahruoı ıdı-
ler. Münakaşasız satır altına 
atılıyorlardı. Mevkuflar Blay 
kaleni ile Ha istihkioıına is
tif ediliyor ardı. Bu zındanlar 
Çauıur doln idi. 

Kendilerine gıda verilmi-
Yordu ve şikayetlerine Talyen 
IÖyle karşılık veriyordu: 
,,öıum arfeslnde sank• 
~eye lhtlyafları olablllr 

ki •• " 
Prokonsul giyotini kendi pen

ceresinin karşısına kurdurmuş
tu. idamlar güpegündüz, ayak 
takımının çığlıkları arasında 
Yapılır ve bunlara bağırıp al
kışlamak için günde iki frank 
Verilirdi. 

Talyen Pariste "Genel kur
tuluş,, komitesine yazdığı ra-
Porda şöyle diyordu: 
. "Bordo belediye reisi Sej 
ışlediği bir çok cinayetlerin 
~ezasını iki gün evvel eşafo 
uıerinde çekti bu ölüm ulusa 
on mi lyondan fazla mal 
~emin ediyor. Bununla Bordo 
ıhtilalinin masrafım kapatmak 
ve halka ucuz ekmek bulmak 
mümkün olacaktır. Öte taraf
tan para şeklinde zenginlerin, 
llıürabahacılarm ve meşrutiyet
tilerin kanlarını emmekten de 

kaJm VOnlL~ 

Geminin küçük iskelesi he
nüz genç kadının ayakları al
bnda titreyordu .. Kadırga gece 
yarıaı hareket ediyordu. lske· 

lede bir devriye T erezya ile 
Bidosun önüne çıktı. 

Terezya Bidosa : 
_ Dostum, dedi, vatandaş

lara güven kartını göster. 

Polis muamelesi tamam olan 
Bidos otele dönebilirdi. Bayan 
ise karakola sevkedilecekti. 

Kad n mahvolduğunu anladı. 
Tahkikat yabancı olduğanu ve 
eski bir Parlamento üyesinin 

adını •0 da haksız olarak- ta
ııdığını meydana çıkaracaktı. 
Fakat yaptığı eyi hareketin 

verdiği kahram'"8nhkla: "Ayrı
Jahm, cesur Bodosum. Çocu-

ğumu sana emanet ediyorum,, 
dedi ve apartıman anahtarıdır 

diye kasasının anahtarını ona 
verdi. 

Terezya devriye tarafından 
Ha tabyasına götürüldü ve bu-
rada habsedildi. Genç kadın 
için kurtuluş imkanı kalmamış
tı İhtilal tuttuklarına aman ver-

miyordu. Terezyanm bütün es
ki doıJtları birer ikişer dehşet
çilerin hışmına uğramışlardı. 
Ya kafaları kesilmiş, ya kaç
mışladı. Boşandığı kocası da 

işte kendi yardımile Anavatan
dan uzaklaşıyordu. Artık ona 
el uzatacak kim kalmıştı? 

Habishane nizamına uygun 
olarak güzel lepiska saçları 
kesilirken T erczya işte bunu 
düşünüyordu Fakat o çabuk 
yılan ve kedere boyun uzadan 
kadınlardan değildi. Umutsuz
luk içinde bile lcendi güzelli
ğine ve onun sihirli etkil.erine 
güveniyordu. Ama asıl ış bu 
zındandan çıkmakta idi. Ona 
dışarıdan kudretli bir el uzan
madıkça koskoca demir kapı
lar berine kapalı duracakb. 

- Soatı Hl' -

YENi ASIR 
& 
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Altın madeni bulundu 
Finans bakanı diyor ki: Vergiler ne 
Eksiltilecek ve ne de artırılacaktır 

r ~Üze bakanlığında hazırlanan yeni projeler var 
İst anbul 9 (Özel) - Ergani keme u'ullerinin sadeleştiril- lstanbul, 9 (Özel) - Finans 

bakır madenleri civarmda Ke- mesi Tüze işlerinde çabuklu- bakam bay Fuat finans işleri 
ban madeninde on tondan h · h 1 etrafında dönen bazı rivayetler 
fazla h 1 b 1 ğun tC901ini, yeni apıs ane er 

Danzig 
··-Verdiği kararı Leh· 

lilPrt~ kabul ettirdi 
Varşova, 9 [A.A] - Polon

ya ile Danzig ar.asında buflln 
bir uyuşma prafe edilmiştir. 
Bu uyuşmaya göre; Danzi_ı 
senatosu dışarıdan gelen eua

ya konulan son resimleri kal
dırmakta ve Polonya da 18 
temmuz buyurultusunu ıen 

almaktadır. am a tın u.unmuştur. hakkında gazetecilerin sorgu-
A t l d d 'l k inşası hakkındaki projeler ta-raş ırma ara evam e ı ere larına çevabmda demiştir ki: B R f t 
altın damarlarının ele geçiril- marn en hazırlanmıştır. Gölcük a Y 1 a 
mesine çalışılıyor. Civardaki yaylasında istirahat etmekte Finans bakanlığındaki çalış- İstanbulda tedavi 
tepelerde de bu araştır""alar Ş k ma VP. hazırlanan projeler vergi 

·~ olan Tüze bakam bay • ü rü d"l" 
arasında gumüşle birlikte birçok toplaması usullerindeki zorluk- e 1 ıyor 

Saraçogw Junun Anknraya dön- l k ld ı · · d" y ks ı b ö ) D' madenlere de rast gelinmiştir. arın a ın ması ıçın ır. o a stan ul, 9 ( zel - ıya-
Araştırma sınırları genişlctile- mesini mii\eakib bu projeler vergilerin azaltılması, arhrlması, net işleri başkam bay Rıfat 
cektir. bir ılaha gözden geçirilecek yeni vergiler ihdas olunması tedavi edilmek üzere Ankara-

lstan bul, 9 (Özel) - Muha- kat'i ş eklini alacaktır. asla mevzuubahs değildir. dan şehrimize gelmiştir. 
••······•·••···········•·····•···••······•····•········••··· ·············································································~····································· .. 

Koca Sinan için 
iç bakanlığında toplantı 
Türk S'1nat tarihinin ş .. refli sembolü 
Adına anıdlar yaptırılacaktır 

F ransada yeniden 83 ka-
rarnaırıe Neşredildi 

Reisicumurun başkanlığında toplanan 
Kabine çok önemli kararlar verdi 

.il111ıw>· ~nwwu (;ô cr/ct·nHlcu. Bciinıe :>ıtllum,etuu camii. B. Löb>·ou 
Ankara, 8 (A.A) - Türk çabuk yeretilmesine karar ve- Paris, 9 (Ô.R) - Köyünde ekonomik kalkınmanın çokça· 

mimar ve mühendisleri bugün ren komite derhal etütlerine istirahat etmekte bulunan re- buk hızlanacağını ilave eyle-
iç bakanı Şükrü Kayanın b~ş- başlamıştır. isicumur 8. Löbrun Parise dön- miştir. Kabul edilen yeni ka-
kanlığı altında toplanarak mi- Kaca Sinan Türk san'at ta- müş ve kabinenin iki büyük rarnamelerde işçileri ilgilendi· 
mar Koca Sinan için bir anıt ren önemli maddeler vardır. 
yapılmasına kararlaştırmışlardır. rihinin şerefli Sembolü oldu- toplantısına başkanlık etmiştir. I bl J k 

ğundan anıtın yeri ve büyük- Bu toplantılarda yenı'den 83 şçilerin su eman o ara ça-
Türk mimarisinde bir tarih 1 ı d"I · r K 
1 lügw ü Türk tarihi araştırma kararname onaylanmıştır. Bu ışma arı yasan e ı mış ır. on-

o an Koca Sinan değeri ve d · il 
kurumu ile saptanacaktır. kararnamelerin 42 si buaün tenjan usullerin e sanayıc ere 

ünü ile uygun olması istenen Komite bir yandan para • büyük kolaylıklar gösterilmek· 
bu anıt için toplantıda bulu- resmi srazetede neşrolunmuş- tedir. Hükümet Fransa ile sö-
nanlar aralarında bir komite tophyacak bir yandan da bu tur. Fınansal ıslahat ç 
seçmişlerdir. anıt için biri düşünüş diğeri 1 ın mürgeleri arasındaki mübade-

"k çok Önemli karar alınmakta- leyi genişletecek krediler aç-
Büyük Türk dahisinin eşsiz proje için olmak üzere ı i ar- d 

1 h b .. t.. k ır. Bay Laval gazetelere maktadır. Hayat bahahh«ı ile eser erinin ayranlarile u un sıulusal konkur açaca tır. • 
sevenler lcomitenin tabii üyesi Bu toplantıda mimar ve mü beyanatında 16 temmuzda mücadele genişletilecektir. 
sayılmışlardır. Memleketin bii- hendislerden Ankarayı bayın- bütçe denkliğinin kurulduğu- Paris, 9 (Ö.R) - Iskonto 
tün aydınlarınca (münevverle- dırma direktörü B. Semih iJe nu ve frank için korku kal- faizleri 3,5 dan 3, altın iizerine 
rince) Sinan'a yakıştr bir halde B. Bedri Mehmed Galip Ah- madığını söylemiş hükümetin avans faizleri 7 den altıya otuz 
yükselmesi gönülden istenen durrahman Nacı, Zühtü irfan aldığı kuvvetli tedbirlere halk giinlük kısa avanslar faizleri 
ve sık sık ileriye sürülen bu Fehmi Kudret Hurşid bulun- de yardımcı olduğu takdirde 3,5 den üçe indirilmiştir. 
fikrin mümkün olduğu kadar muşlarsır. •• 

"Daktilo-;;··· ·• ·1 _ Uçüncü genel müfettişlik 
anıyor'' } an lstanbuJ, 9 (Ôzel) - Tesis edilecek üçüncü genel müfettiş-

larile kızları aldatanlar liğin p~Jr;·um t~;ff niyiisteıen 
İç bakanlığın Önemli bir bildirimi lstanbul, 9 ( Özel ) - Polislerin terfi listeleri hazırlawaııtır. 

Ankara, 8 (A.A) - iç işleri 
bakanlığı ilgili makamlara şu 
tamimi gondermiştir: 

Gazetelere verilen iş ve hiz
met ilanlarından bazılarının 

kötü maksatlara hizmet için 
yapıldığı birkaç örneğindt-n 
anlaşıldı. Mesela daktilo ara
mak bchanesile bazı muhtaç 
kızların baştan çıkarılmak is
tendiği göriildü. Ve suçlu hak
kında tahkikat başladı. 

Bu gibi Hanların dürüstlüğünü 
araştırmak gazeteci ve ilancı
Iardan rica edildi. Fakat, bunu 
yalnız gazetecilere ve ilancılara 
bırkmak hem kendilerine fazla 
kUlfet olacağı ve hem de mes
elenin takibini temin etmiyece
ğinden bu gibi ilanları veren-
lerin polisçe aruua hüviyetle-

Ha!J :;ıui.rii. ]\aya 
rinin ve ciddiyetlerinin yoklan
ması ve hakikaten gençleri 
baştan çıkarmak ve yahut para 
dolandırmak gibi maksatJarı 
anlaşılırsa müddeinmumiliklere 
ieSlim edilerek tevkif ettirilmesi 
muvafık görüldu. 

Cumuriyet bayramında tebliğ olunacaktır. 

M. Baldvin Havalard ·;ı, 
Fransa şehirlerini! Saatte 453 ki 1 

metre gidilt. ~ 
-

dolaşıyor 
Paris, 9 ( Ö.R ) - lngiliz 

Başbakanı B. Baldvin karısı 
ile birlikte Paris'ten geçmiştir. 
Ekslabcn' e istirahate giden B. 
Bald'lıin birçok· Fransız şehir-
lerinde kalarak geze geze se
yahatını yapmr•ktadır. 

lstanbulda 
Partide toplantı 

lstanbul, 9 (A.A) - C.H.P. 
Genyökurulu bildiriğidir : 
Dün Istanbul ilgenkunıl kura
ğında toplanan 2enyönkural, 

Paris, 9 (Ö.R) - B. . ı~ 

Arno adındaki Fransız ta ,;!-

cisi acun sürat rekorunu r-
mışlır. Tayyareci Reno m ü 
bir uçak ile 100 kilom 'fi 
13 dakika 13 saniye 215 ı-
sedc katederek yeni bir or 
tesis eylemiştir. Bu rekor .. ~ rö
re tayyareçi saatte 453 k•k.
metre 743 metre katetmişti . . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
partinin iç işleri üzerinde ~ö-

rüşmelerde bulundu ve gere
iYıde kararlar verdi. 



Aydın oğlu Bay fw-'lehmed ile Pren So lya arasında bir macera 

o • e 
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P enses Sofiya Ayd ·oğ nu görme c atesile yanıyor 
ve generallar onun bu isteğini önlemiye çal ş yorla dı 
Bir kayaya yaslanmış kımıl

danacak bir halde değildim. 
Aralarında kanlı bir savaş baş
lamıştı. O hem çarp·şıyor, 
hem de korkma Prens diye di
ye bana da laf yetiştiriyordu. 
Bay Mehmed Kaplanın her atı
lışında palasile hayvanı paralı
yordu. Boğaz, buğ~za bir sa
va~: Nihayet, " e fazla oluyor
sun dostum sana kaçmak için 
fırsat verdim, anlamadın. 
Diyerek bu defa hücumu ken
disi yaparak bir vuruşta hay
vanın beynini parçaladı ve de
belenen hayvana ... 

" Hayat böyle kahramanım; 
bu sefer mağlübiyet sana düş
tü dedikten sonra bana döndü; 

" - İnşaallah bir yart.anız yok-
tur azizim; sesinizi işittim. Çok 
şükür tam zamanında yetiştim; 
:yoksa aziz misafirimin mate
mini ölünceye kadar çekecek
tim. Nasıl oldu aziz prens, her 
halde ani bir hücuma uğradı
nız.. Evet insan böyle birden 
bire vak'alar karşısında şaşırır 
kalır. Dedi. 

Bu kahramaca hayretle, tak
dirle bakıyordum. Elbiseleri 
parçalanmış, sol kolunun omuz 
kısmı kan içinde; " Aman Bay 
Mehmet; yaralanmışsınız, hcman 
saralım, fazla kan zayi etmiye
Jim,, dedim ve elbisesini hançe
rimle keserek yanında daima 
taşıdığı ( Tiryak ) denilen ilacı 
sürdüm ve iyice sardım. 

O hala; yerde ceançekişen 
hayvana bakıyor ve bana aziz 
perens; postu mükemmel; benim 
yamağa söyliyelim yüssün, beni 
unuiınamanız için bir hediyem 
olur diyordu. 

Odamda yatagımın arkasını 

kaplıyan o yırtıcı hayvanın pos
tu o korkunc habramm arma· 
ğanıdır. 

Hasılı aziz prenses; bu gen· 
ce hayatımı borçluyum. Aydına 
avdetimizde bir daha bu hadi
seyi ağza almamakhğımı ehem
miyetle rica etti. Güzelliği nis-
betinde cesur, kuvvetli ve 
fedakar bir kahraman; bu gen
ce hiç gönül verilmez mi? 
[Prenses ve meclisdekiler hay· 
retle bu hikayeyi dinlediler.] 

Prenses Sofiya: Bu genç 
hakkında verdiğiniz harikulade 
malumat beni hayretlere dü
şürdli. Fikrimde yine israr edi
yorum. Madam ki dostunuzdur, 
bu genci behmehal görmek 
isterim. Korkmayınız; Sofi} anın 
kalbi Bizansm surları kadar 
metindir. O surlar nice hücum
lara mukavemet etmiştir. Gön
lüm yine yurdumun erkeklerine 
açılacaktır. 

Prens Edmon: Fakat bu 
mümkiin değil aziz prenses; 
bay Mebmedi buraya davet 
etmek siyaseten ne kadar gay
ri mümkün ise, sizin de Aydı
na gitmekliğiniz o derece güç
tür. Aydınoğlunun Birgiyi zi
yaret etmesi onun kalbinde 
bu yeşil memleket aşkını uyan
d ıracaktır. Aydına gitmekliğiniz 

ise ayni surette büyük bir 
ihtiyatsızlık olur. ilahi gü
zelliğiniz karşısında Türk şebza 
desi esiriniz olacak ve bi~ 
ginin zaptı uğrunda kendisine 
bir güneş cazibesi lrndrelini 
vermis olacaksınız?.. Affınıza 

Prenses Sofiya, kahkaha ile 
gülerek dedi ki: meseleyi izam 
ettiğiniz\ zannediyorum. Haya
liniz ve vehminiz çok kuvvetli 
ve bu derece ihtiyat ta lüzum
suzdur. 

Bu Türk genci her halde 
sihirbaz değildir. Her insan 
gibi fani bir. güzelliğe malikti. 
Gönüllere yalnız maddi güzellik 
hakim olamaz Ne kadar erkek 
ve kadınlar vardır ki; zahiri 
güzellikten hiçbir parçaya ma
Jik bulunmıyan insarlara bağ
lanmışlar ve 1'ayatlarını bu 
uğurda feda etmişlerdir. 

Ruh güzelliği ebedi bir ca
zibeyi haizdir. Prensesiniz; ma· 
nevi güzelliğe meftundur. Zira 
yüz ve vücud güzelliği geçici, 
kalb güzelliği ebedidir. Hakiki 
aşkınız ruhlarda tecelli eder 
maddi rabıtalar geçicidir. 

insanın yalnız maddi hayat 
iJe yaşaması, kendisini hapse, 
zindana kapanması demektir. 
Ruhu sevenler o zindanın ka
pısını açmış demektir. Hakiki 
saadet o vakit başlar. 

Araya uçmak, yılana süriln
mek, balı~a yüzmek nekadar 
tabii ise, insana da hakiki 
muhabbet lazımdır. İnsan ha
kiki meziyetini, en yüksek sa
adetini kaybetmek isterse, mu
habbet ve aşkı yüreğinden 
silmelidir. Muhabbet hususunda 
fikrim, kanaatım budur. 

Prensin ikinci düşünceleri de 
varid değildir. Bizans erkek
leri arasında çok gilzel ve kah· 
raman gençler vardır. Edmon 
cenablannm bu korkusunu da 
manasız buluyorum. irademin 
bukadar ısrarla za'fı::ıdan bah
setmek biraz da hakaret olu· 
yor. Nezaket hududnnu aşıyor. 

Prens Edmon - Aman Pren
ses hazretleri; hassaten affı
nızı istirham ederim. Bizansın 

biricik incisini tezyif etmek 
haddım değildir. Bahusus 

Hnedana mensup zatıhaşme
tanclerine karşı hürmet ve ita· 
ate resmen mecburum. Tekrar 
ediyorum, sözlerimi geri alıyo
rum kstahlığı af buyurunuz. 
hatamı ve boşbuğazlığımı mu
terifim. 

Prenses Sofiya: -Zararı yok 
prensEdmon, samimiyetinize iti-
madım ve size karşı hususi bir 
teveccühüın olmasaydı bu ka
dar açık konuşmazdım. Müna
kaşa ediyoruz. Siyasi cihete 
gelince; sürlerimiz iskambil 
kağıdı, cengaverlerimiz de her 
halde kedi değillerdir. Bu ille
rin de kahramanları vardır.Mü
dafaa imkanını bu kadar zaif 
görmekliğiniz doğru değildir. 
Türkler birer yıldırım olsalardı 
çoktan bu diyarları yakarlardı. 
Türk gencinin kuvvet ve cesa
reti sizi fena yıldırmış . 

Prens!.. 
Prens Edmon; fikirlerimin 

yanlış anlaşılmasından çok mü
teessirim. Zatı haşmetinize hak 
veriyorum. ,Maddiyetim gibi 
maneviyetim de zaiflemiş sakat 
düşünmüşüm. 

Prenses Sofiya - bu pren
sı ; bu kadar teessüre ve rü
cua mahal yok. Meı.iyetlerinizi, 
her vakit iakdir ederim. Bu 
gece uykusuz kalmamzm tesiri 
sizi böyle yanlış muhakemelere 

saretiniz ve zekiimzla şöhreti

nizi kendiniz yaptınız. Şahide 
ihtiyacınız yok. Bizansın sevil
miş, takdir edilmiş b!f prensi 
bulunuyorsunuz. Hemen darıl· 
mayınız. 

Prens Rayrnon ; haksl'dık 
ediyorsunuz aziz pre'lses ; Ay
dınoğlunu yakından ben de 
gördüm. Prens Edmon eksik 
bile söylemişlerdir. Bu Türk 
genci Hegül kadar kuvveti=, 
Venüs kadar güzel, Diyana 
kadar zeki ve caziptir. Biz er
kekler bile bu güzellik karşı
sında ağzı açık kaldık. Allah 
bu insanı kusursuz yaratmıştır. 
Edmonu bu lrndar tekdir et
meyiniz. Hakikati söylüyorlar. 

Genç Genernl Dimitri: -Ben 
bu Türkü görmemekle bera
ber; bu kadar harikulade ve 
şahsiyet olarak tavsif edilme
sine şaşıyorum. Affınıza sığı· 

nırım prens Edmon hazretleri! 
Mübaleğa buyurduğunuz söy· 
lemekliğime musaadenizi rica 
ederim. Güzellik kraliçemizin 
kalbini bu kndar zaif farz bu
yurmayınız. Prenses bizim gü
zellik ve kibarlık alihemizdir. 
Prenses ltalpJerimizin egemeni· 
dir. Bizansın kahraman genç
leri dururhen bir Türke gö
nül kaptırmast gayri mümkün
dür. Ben venüsumuzu bundan 
tcnzi ederim. 

Siya.si cihetine g elince: 
Memleketimizi ve prensesi 
muhafaza için her vakit ne-
fisimizi fedaya hazınz... Bi-
zans güneşinin gözleri bizler 
ıçın kahramanlık punarıdır. 

Her asker gibi ben de pren
sesin en ufak işaretlerile ölü
me atıJmağa hazırım. 

Meselenin gittikçe büyüme
sini nazari dikkatte a1an pren
ses Sofiya dedi ki: 

- Dostlarım soğuk kanlı 
olunuz. Ne gelen var, ne gı· 

den; Prens Edmonı biraz üz
mek istedim. 

Ve kendisini sıkıştırdım. O 
kadar; bu bahsı arhk kapatalım. 
Akşama neredeyiz Prens Ed
mon ? .. 

Prens Edmon: 
- isterseniz bu gecemızı 

deredeki vil!anızda geçirelim. 
Kiraz ve vişne yer eğleniriz. 
Ayın da en güzel bir günü; 
mini mini yuvanızda bu gece
nin mehtabı olursunuz. Bu nur 

bizlere ·generalın sözlerini ima 
ederek- bir kahramanlık kay
nağı olur. Kalplerimizde bula
madığımız cesareti yaratmış 

olursunuz. Hele bendeleri için!. 
Bu sözler üzerine General 

Dimitri dudaklannı ısırarak 
ilave etti: 

- Prensimin her sözü ben
deleıi için iltifattır. Tekrar hu
zurunuzda teahhüt ediyorum ki .. 

Prens Edmon generalın sö
zünü kesti ve alayla: 

- Bundan eminiz general; 
vazifeniz zaten budur. Bir as
ker hizmetinde bulunduğu ha
nedana sadakatle bağlı bulun
malıdır. icabında hayatını seve 
seve vermelidir. Yalnız anlaya
madığım bir nokta var. Cesa
ret ve fedakarlık satın alınır 

bir mal mıdır? 
Bu yüksek hisler ne vuilir, 

~~~------------~-
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ad· senin sebebi ka il imin işde çıkar imasıdır 
Dün saat 11 de Halkapınar- kapıdan içeriye girmiş ve yazı hadise mahalline yetişerek 

da Bomonti Nektar bira fab· masasının başmda oturan di- tahkikata başlamışlardır . 
rikasmda bir cinayet olmuştur. rektöra bravnık " tabancasını Ağır yaralı bulunan direk" 

Fabrika kavası Debreli İb- tevcih ederek ateş etmiye baş- törle mak:nisti otomobille Meın" 
rahim, tabancasını yedi el ateş lamıştır. Tabanc&da yedi kur- leket hastanesine gönderıniŞ" 
ederek fabrika direktörü şun vardı. Direktör göğsü- lerdir. 
Çekoslovak tebaasından Emil niin ve karnının sağ ve sol Makinist, az sonra Memleket 
Hayferi dört yerinden ağır taraflarından dört yara alarak hastanesinde aldığı yaranın te· 
surct~e yaralamış ve kendisini yere rlüşmüştür. Bu hal kar- sirile ölmüştür. Direktörün ya· 
menetmek istiyen fabrika ma- şı:;ında dahi kavas lbrahim raları ağır ve hayatı tehlike" 
kinisti Türk tebaalı Tiber Zel- tabancasını ateş etmekte de- dedir. . f 
meki de bir yerinden yarah- vam ediyordu. Katil İbrahim, suçunu itır• 
yarak öldürmüştür. Silah seslerini duyan fabrika etmiş ve hakkı verilmediğiO" 

Cinayetin sebebi sekiz yıl- makinisti Tiber koşarak direk- den ve tahkir edildiğinden ~o 
danberi fabrikada kavaslık törün odasına girmiş: cinayeti işledigini söylemiştif· 
eden Debreli İbrahimin son - Ne oluyor, diye direk- Ölmeden evvel makinist Tiber 
zamanda işten Çlkarılmış olma- töre doğru koşmuştur. O de katille evvelden hiçbir kaf' 
sıdır. sırada kavas Ibrahimin atb- gası bulunmadığını ve direk• 

Aldığımız tafsilata göre cina- ğı mermilerden biri de kaza törü kurtarmağa çalışırkeıı 
yet şu suretle vukubulmuştur: eseri olarak karnına gelmiş atılan kurşunlardan kazaen 
Kavas ll>rahim, bazı yolsuzluk· ve biçareyi yere sermiştir. yaralandığını söylemiştir. •

1 ları görüldüğü için cvelki gün Fabrikada bulunan diğer me- Haber aldığımıza göre katı 
işten Çlkarılmışb. lbrahim, di- murlar ve işçiler direktörlük İbrahim işten çıkanldıkt•0 

rektörü görerek bu kadar sene kapısına koşarak kanlı vak'ayı sonra tekrar işe alınması içİ~ 
fabrikada çalışmış olduğundan görmüşlerdir. direktöre söylemelerini fabrt' 
vazifeden çıkarılmamasını yal- Şehitler polis karakolundan kadaki diğer memurlardan d• 
varmış ve kendisine ikramiye da, silah seslerini duyan polis yalvarmış, onlar da direktör~· 
verilmesini istemiştir. memurları koşarak vak'a yeri- aralarında geçmiş olan btf 

Direktör ikramiye vcrilemi· ne gelmişler ve orada elan ta- meseleden ötürü tarziye verıne-
yeceğini söyleyince İbrahim de bancasını elinde tutan lbrahimi sini ve bu takdirde tekr•t 
ısrar etmiştir. Bu ısrardan cam yakalamışlardır. i~e elınabileceğini söylemişle~~ 
sıkılan direktör : lbrahimin üzerinde cinayeti de lbrahim tarziye vernıiyece 

- Defol oradan şimdi seni işlediği silahtan başka bekçi ğini ifade etmiştir. . iti 
buradan atbrınm, diye bağır- yazifesini görmesi için kendi- Bu mesele katil lbrahı~ , 
mıştır. sine verilmiş olan bir de kara- fabrikadaki bazı yolsuz işled11 , 

Kavas İbrahim direktörlük· dağ tabancası bulunmuştur. den doğmuştur. Tahkikata ~eo 
ten kovulunca birşey söylemeyip katilin iki tabancası da alına- vam edilmektedir. Katil 011 

çekilip gitmiştir. Dün saat 11 rak vakadan genel savımanlık adliyece tevkif olunmuştur.Btl~ 
de tekrar fabrikaya gelmiş ve haberdar edilmiştir. Yar genel gün soru hakimliğine verilere 
k imseye bir şey söylemeden savıman Bay Ali Akkaya emniyet hakkındaki tahkikata başlatıl' 
doğruca direktörlüğe giderek direktörlü adli kısım başkanı cakhr. ~ 

______ .::.;;.... ____ _..::._::.._ __ ..:.::;;:::-:============================~========:::::;:;;..--,~ 

n ayyaresi ş i1 
_____ ..._"""""""'_____ l ,, 

- Baştaruıı birlncı salıi ede - ber lngilterenin davranacağı Diğer taraftan imparator t~. 
Gazeteler B. Eden ile birlikte müsaadekarlık nisbetinde Ital- yan ordusundaki zenciler 8 

11
, 

Sir Samoel Horun da Salı günü ya hükumetinden de hüınüni- sanda kaçmak hareketi uY'·tt 
Parise gideceğini Çarşamba yet gösterilmesini ileri sürmek- dırmak için adamları vasıt35~ 
veya 'Perşembe günü üçler tedirler. çalışıyor. Adis - Ababada ~~e~ 
konferansının toplanacağını Roma, 9 (A.A) - Habeşis- taarruzlarına müdafaa tedbırtl•' 
yazmaktadırlar. lngiltere Italya tanın harb hazırlıkları hakkın· alınıyor. Somali cephesinde ıı' 
ile yapılacak konuşmaları Fran- da Giornale D'ltalya gazetesi beş tahşidatı son safba

51i1" 
sa}a bırakmak istemektedir. aşağıdaki malumatı vermek- gelmiş bulunmaktadır. Talı~ ~e 

Oeyli Meyi gazetesi Fransa· tedir: lere göre Temmuz nihayet~ıı Je 
nın llalya üzerinde daha fazla Habeş kuvvetleri Eritre cep- Eritre ve Somali cepheler•~,ıı· 
ıniiessir olacağını kaydederken hesine 1000 ve 2000 kişilik 110000 Habeş askeri to~ (lo 

bu işin idaresinin M. Lavalın küçük gruplar halinde gelmek- mış bulunuyordu ki, bu11 '16 
eline bırakılacağını esaslar an- tedirler. Bunlar mitralyözlerle 80000 i Eritreye karşıdır· j~,j 
Jaşıfdıktan sonra lngiliz delge- silahlanmışlardır. Ve hemen Temmuzda imparator her -1e 

!erinin ltalyanlarJa temasa ge· muhtelif yerlere dağıtılmakta- cephede bütün topJantalarıtı fiıle 
çece.klerini yazıyorlar. Aynı dırlar. Bu şuretle 13 temmuz- hazırlıkların eo son 12 EYret' 
gazeteler anlaşma hususunda da 12,000 kişi Adu·Vada top• kadar bitmiş olmasını eıı1 

11 

ümitsizlik izhar etmekle bera • lanmış bulunuyordu. miştir. • ••• •'' • ••• t ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• }-1 yre, 
kuvvettir. Bunun ne ilhama, Hayal önUnde sevgi duymaktayım 3 'tıllıı' 
ne de emre ihtiyacı yoktur. Prenses Sofiyanın muhteşem Kulaktan bir aşka hiç 

1 

Söylenmez. icabında bu yüksek yatak odas:; her şey penbe mazdım. 1' ıı&i' 
hisler tecelli eder. Köylüleri- ipekte işlenmiş, mavun ağa- Odada gezinmeğe ve :şfl 
miz arasında öyle insanlar cından bir karyola, sedirler, sini başka şeylerle fll tbitı' 
vardır ki; ne okumuştur, ne kuş tüyünden yastıklar, dıvar- etmcğe uğraştı. Fakat kıt 

11
)' 

ilham almıştır! Harp meydan- da ~uhayyel, güzel. bir ~rkek de bir sızı , kuiağında fllo~"dt 
.. d'k . resmı· ormanlık bır sahada 1 . .. 1 · hayı:ılı d Iarında goster ı len kahra· . k' .. .. d ' ye genem soz erı, . 8te• 

ı ı h . . . . b. .. k bır ayanın ustun e oturmuş... t . d'I 'benıl1 man ı i: epımız ıçın ır orne - p k d. . . d. . asvır e ı en o cazı . renses en ısını se ırın f' 
tir. Dedım ya ceneral; kahra- üzerine atarak: vardı. . . bileşi)'o 
manlığın en mühim vasıfların- - Viyolet· bu sabahki mu· Prenses gıttıkçe asa c,ı'f" 

' d K d' · t - a att1• d dan birisi de tavazu ve mah- havereden yorulmuşum. Beni u. en 101 ya agın cıııl 
viyettir. yalnız bırak, sen de istirahata ihtiyari yine hayalete el 00~1~ 

General büsbütün bozula- çekil.. Dedi. Gözlerim kapayınca AY 
1 

• 5( 
S f . .. l . - d d k• h estı 

rak;... Bendenizde o sözlerimle 0 ıya; goz erını ıvar a 1 uzun boyu . gülenç çe r ~, 

k k d hayali erkek resmine dikerek b .. 1 ·ı kend·ısine b!Jıı·~' 
Sada atımı arzetme iste im. k d k d 1 d ya goz erı e e en i en ine söy eniyor u: ~ ve Ç 
Prens hazretleri, mavsadımı 
anlatamamışsam aflarınızı yal-
varırım. 

Prenses Sofiya - Münaka
şaya lüzum yok dostlarım; bu 
akşam villamda misafirimsiniz, 
Prens Edmon icabeden emir
leri vereceklerdir. Gece eğlen
cemiz için hazırlanmak lazım; 
biraz istirahate çekilelim. -Oda 
hizmetçisine dönerek- haydi 

ni takib ediniz. im-

A b T .. k · şu yor; ellerini uzatıyor d 0g5 - ca a, o ur gencı, k or l' 
. k d .. b" .. l ten iki kol onu sı ıy b 

resım n ar gur uz ve guze . tal11 
1 

midir? .. Prensle~in t-öyleyi.şle.ri- ne . b~&ıyo.r.. Sofı~~ bır'81'i11J 
ne bakılırsa harıkulade bır ın- teslımıyet ıle. kendın 110,ıt1 
san; .. Ah mümkün olsada ha· bitkin bir halde, d~:a :ıcı, >

1
: 

yalimde yaşattığım ı aşkın bu ateşli bir teması~ Ç~ ır J{tl 
timsalini görebilsem;.... Fakat kıct hararet le ınlıY 0~. ıı~~ 
bu mümkün değil.. .. Prens Ed- ğında "ben senin ebe 

1 uıı ' 
monun hakkı var... Hiç gör· nım Sofiyal Mukadder~edi>' 
mediğim bu gence karşı derin her ikimizi birbirin~ .e 1ııJı) 
bir temayül hissetmekteyim. bağlamıştır.,, Sözlerın• ç 
Kalbimde bu muhayyel kah· gibi idi ... 
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Kont Çerninin sözleri 
Klemanso "Çernin yalan söylıyor '' 

Diye bağırmıştı 

Armand bir çok sürekli gay
reUerinden sonra hiç bir ne· 
tice elde etmeden Parise dön· 
meğe mecbur kalmışb. Fransız 
kabinesinin devrilmesinden son· 
ra bu müthiş kavgada muvaf· 
fakıyetle devam edebilmek için 
diktatörlük salahiyetlerini hai:ı: 
bir ıefe ihtiyaç vardı. Bir şef 
ki yenmek veya mahvolmak 
şıklarından başka bir ihtimal 
ile karşılaımıyan koca bir mil· 
letin bütün nevıııidane olan 
mukadderatını idare etmek 
mesuliyetini lizerioe alacaktı. 

Fransız devlet sefinesi kor· 
kunç bir fırtına içinde çırpın· 
makta idi. Batmak teWikesioe 
maruz kalan bu gemiyi ancak 
tek bir iradeye inkıyat kurta· 
rabilirdi. Fransızlann ihtiyar 
kaplanı olan Klemans sahnede 
görilnmüştü. Harbı bundan 
sonra idare edecek olan o idi. 
Klemanıo iktidar mevkiine 

gelir gelmez ilk iti kont Ar· 
manın gizli mllzakerelerinin 
vardığı neticevi ve müzakere· 
lerin geçirdiği safahatı öğren· 

mek oldu. 
Birleşik Amerika milttefik· 

leri yanında barba girmit idi 
amma Alman ordusu her giln 
daha fada olarak Verdunu sı· 
kıtbrmakta idi. Klemansodan 
6nce Ribet-Painleve· Loid 

. Corç ve F och gibi o da göz· 
lerini harbın neticesini tacil 
edecek olan cihete Avusturyaya 
çevirmiştir. 

Klemanso 30 ikinci kiııun 
1918 te kont Armandı ne:ıdine 
çağırarak kendisine daha sarih 
talimat verdi. Isviçreye gide· 
rek dostu Rovertera ile g6rü'· 
meğe memur etti. Bir kerre 
muvaffak olsun, Armand iste· 
diği yere büyük elçi olacakb. 
2 Şubat 1918 de gizli sulh mu· 
rahhası Armand yeniden Fri· 
burgta gôründil. Bütün ümitler 
onun yeni vazifesine bağlan· 
mıştı. 

Klemanso son zaferi elde 
edinceye kadar harpta devam 
edeceğini söylemesine rağmen 
Almanlann büyük tecavllzleri 
karştsında derin endişeler du· 
yuyor, Avusturyayı Alman blo· 
kuna ayırmağa çalışıyordu. 
Görüşmeler uzun sürmüş ise 

de paskalyadan evvel zorluk· 
ların halledileceği umuluyordu. 

Ansızın hiç beklenmiyen bir 
hidise Avusturyaya müteveccih 
olan ümitleri suya düşürdü. 
Avusturya başvekili kont Çer· 
nin, Almanların intikamından 
korkarak müttefiklerle gizli 
ınüzakerelerden çekinmeğe, 
hatta bu müzakereleri mlltte· 
fileler aleyhinde bir zaaf silahı 
ola ak kullanmağa karar verdi. 

Viyana belediyesinde irat 
etliği bir nutukta Fransız hü· 
kUınetinin kat'i zafere kadar 
harpta devam edeceğini söy
lemesine rağmen Avusturya ile 
hususi bir sulh aktına çalıştı· 
ğını ortaya atb. Çernin nut
kunda diyor ki: 

uM.Klemanso ıarp cephe· 
sinde Alman tecavüzünlln baş· 
ına ından az önce benden sulh 
ınüzakerabna imade olup ol
mad ığımı, hangi esaslar dahi· 
lind bir sulh müzakeresine gi· 
ri 

itimat ettiği bir şahıs olan kont 
Armandla müzakerata girişti. 
Isviçrenin Friburg şehrinde vu
kubulan bir görüşme esnasında 
iki mlirabbas genel sulha va· 
racak bir müzakereye imkan 
olup olmadığını araştırdılar. 
Kont Revereta benden aldığı 
talimata tevfikan Fransanın Al· 

181 Loren ilzerindeki müddei
yabndan va:ıgeçm~i !~~ i.Ie 
mlb:akerata girişebılecegını bıl
dirdi. Kont Roveretaya Kle· 
manso adına olarak verilen ce· 
vapta Fransanın Alsas .Lore~~ 
istemekten vazgeçemıyecegı 

bildirildiğinden görüşmelerde 
devamın lllzumsuz olduğu an· 

!aşıldı,, 
Kont Çerninin bu beyanatı 

Pariste bir bomba tesiri yaptı. 
4 Nisan 1918 de Paris sansör 
idaresi bu beyanatı gazetele.r· 
den çıkararak Klemansoya bıl
dirmekle iktifa etti. Kleman~o 
bu beyanattan hiddetlenerek: 

- Kont Çerııin yalan söyli· 
yor diye bağırdı. 

Bu kısa ve kesin beyanat 
ertesi günkü Paris gazetelerin· 
de intişar etti. 

Kont Ç.ırnin, boşboğazlık et
mişti. Fakat doğru söylediği 
muhakkaktı. Kont Armand'ı 
Friburga gönderen Klemanso 
idi. Teklifler onun adına ola
rak yapılıyordu. Şu halde kont 
Çernin yalan söylememişti. 

Yalnız Avusturya başvekilinin 

hatası iki muharip ıümre ara
sında doğrudan doğruya mil· 
ıakereler ihtimalini yok ede
cek surette bir uçurum daha 
açması olmuştur. 

Klemansonun tekzibine en 
büyük tekzip Kont Armandın 
Friburırta bulunması idi. Kont 
Parise dönilnce ikinci bilrodan 
çıkarıldı. Orlean ordusu genel 
Kurmayı nezdine memur edildi. 
Kumandan kont Armand bir 
sabah Luvar kıyılarında atla 
gezinirken beklenmiyen bir 
hadise ile karşılaştı. Poli~ me
nıurları evini bastılar. Eşyası nı 

allak bullak ederek araştır
mağa koyuldular. Kont Armand 
bu hareketi protesto edince 
bizzat soyunmağa mecbur 
edildi. Vatana ihanetinin vesi
kası üzerinde aranıyordu. Ar
mand kendi şahsiyetini her 
türlü şüphelerin fevkinde tutu
yordu. Protesto etti. 

- . onu var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HUcum ettiği söylenince 

Alipaşa meydanında Hüse
yin oğlu Osman ile katib 
Mehmed oğlu Ali aralarında 

çıkan kavganın sonunda Ali, 
Osmanın üzerine bıçakla hü 
cum ettiği iddia edildiğinden 

Ali yakalanmıştır. 
Bıçaklılar 

lkiçeşmelikte zabıtaca yapı· 
lan silah araştırma~ında Mus
tafa oğlu Hilmi ile Hüseyin 
oğlu Ahmedin Üzerlerinde bi
rer bıçak bulunarak alınmıştır. 

Karısını yaraladı 
Kemerdn Yeni mahallede 

oturan Mümin oğlu canbaz Re
cep, karısı E ma ile geçimsiz
lik yüzünden kavga etmiş ve 
çakı ile karısı Esmayı hafif su· 

inden araladığın· 

Kuşadasında uray seçi-ı Türk'ler gi • 
ıyor ar 

hazırlıkları bitti • 
mı 

Bozulan seçim yenJenmek Üzeredir 

Romanya'lıların topraklarından 
Ayrılan ırkdaşlarımız hakkında 

Düşünceleri samimidir 

l\11 .~fl(/ııs ıı ıt/1111 lı i r ıııoıı:rıı ·ıı 

Danıştayca bozulan şarımız Temizlik ve etlerin yıkanması 
uray seçimi için yapılan hazır· eşekle taşınan su ile yapı· 
lıklar sona ermiştir. 2 Ağustos lıyor 
Cuma günü halkın içten gelen 
güven v~ inanile encümen se
çimi yapılmıştır. Seçime şarı· 

mız balkı çok ilgi göstermiş 
oy sandıklarının bulunduğu 
parti salonunun bir tek boş 
yer kalmamak üzere doldur· 
muştur. Seçim balkın isteğine 
uygun serbest bir bava içeri· 
sinde ve şimdiye kadar görül
memiş bir şekilde olmuştur. 

Oyunu isteğine göre kulla· 
nan şarlımız seçimin sonucun· 
dan çok kıvançlıdır. Yakında 
bütün işler bitirilerek uray 
üyeliği için seçim yapılacaktır. 

Eski heyet aleyhine çalışma· 
lar kuvvetlidir. Bunun da se
bebi şunlardır: 

1 - Kuşadası için berşey
den önemli iş su işi idi. Bu işi 
herşeyden üstün tutmak gere· 
kirken eski uray heyetinin ça· 
lışma alanını üç kola ayırması 
her üçünü de yüz üstü ve so
nuçsuz bırakmağa sebep ol
muştur. 

Bu yüzden şarlımızın güve
nini kaybeden eski heyet se· 
çimin kendilerinden yana ol
masına ve bu işin güven ve 
inanı kazanmış başka ellere 
geçmesine yol açmıştır. Şarlı
mız bu işin bilgin ve güvenli 
ellere geçmesi için içten gelen 
sevinç ve ilgi ile çalışmaktadır. 

Park mesele:.ıl 

Sokaklarınıızda 

Ka!eiçi adı ile anılan ma· 
hallenin sokak başlarına(araba, 
kamyon yüklü olarak geçemel) 
yazısı yazılmıştır. 

Bu şu demek olabilir: So
kakların kanalizasyonu bozuk
turda bir kaza çıkmak ihtimali 
vardır, onu önlemek için ya· 
pılmıştır. Çok yerinde ve çok 
doğru fakat bu semtte evi 
olupta araba ve kamyonla iti 
olanlar bu işlerini acaba nasıl 
görebilirler. Bu düşünülme· 

miştir. 

Selçukta 
ilçemizin Selçuk kamununda 

gençlerin önemli çalışmalarile 

bir spor birliği kurulmuştur. 

Gençler kısa bir zaman içeri· 
sinde amaçlarına daha çok 
yaklaşabilmek için özlü çalış

malarile bir müsamere vermiş· 
lerdir. Gerek birliğe bir ka
zanç ve gerekse etraflarını 

dolduranları ilgilendiren bu 
iş de gençlerimizi övmeli· 
yiz. Yükselmelerini istediğimiz 
gençlerimize iyi başarımlar di
leriz. 

Kamunda yapılmakta olan 
andaç düzenine konulmuştur. 

Pek kısa bir zamanda bitirile-
rek kamunun en güzel yeri 
o1an Aydın demiryolu durağı· 

nın önünü süsliyecek ve ka
muna güzellik verecektir. 

Riikre, t~ ıı 

L'ındependance Roumaine 
gazetesi Romanyadaki Türk· 
!erin ana yurda göçmeleri do· 
layısiyle yukarıdaki başlıkla 

yazdığı bir yazıda diyor ki: 
"İnanılmıyacak şey, vapurlar, 

kendilerine borçlu olduğumuz 
bütün hak ve imtiyazlardan 
istifade ederek memleketimizde 
yıllardanberi oturmakta olan 
sakin ve intizamsever bir halkı 
taşımakla meşııul ... 

Önderleri Atatürkün yaratıcı 
dehası tarafından kendi yurd· 
ların adavet olunan Türkler 
gidiyorlar. Evlerini, barklarını 
ve tarlalarını bırakıyorlar ve 
bütün mallarını yanlarına alarak 
yurdlarının sakin yolunu tutu
yorlar. Bu ayrılışın kendileri 
için o kadar misafir sever olan 
Romanya toprağına verdiği 
teessürü de beraber:erinde gö· 
türüyorlar. 

Burada kimse onları Roman· 
ya toprağını terke icbar etmedi, 
sevdikleri o toprafı ki yeni 
Türkiye cumhuriyefnin yeni 
yuvalarını kurdukları zaman 
dahi unutamıyacaklar. 

Dobricenin Türk ahalisi yüz 
yıllardan beri Romanya topra· 
ğında oturmaktadır. İstila ile 
buraya yerleşen bu ahali ka· 
naatkar, çalışkan ve Romen 
kanunlarına hürmetkar olarak 
tanınmıştır. Bu aile hayatını 

sever iyi huylu halk Romen 
ulusu ile daima iyi geçinmiştir. 
Şunu ilave etmek lizımgelir 

ki Tlirkler gerek umumi gerek 
hususi hayatlarında tam bir 
istiklala malik bulunuyorlardı. 

lıiı· maıı::aı·u 

Heı türlü kanunlarına hürmet· 
kar olanı Romen ulusu, Tilrk· 
!erin, hayatlarının serbest su· 
rette inkişafına müsaade etmit· 
tir. Çünki müsamaha an'ana• 
sına sadık kalan Romanya 
devleti Türklerin yaşamak iste· 
dikleri adetler rejimine hiçbir 
enegellik etmemiştir. 

Yukarda söylediklerimizden 
başka tebarüz ettirilmesi lazım 
gelen bir noktada asıl kendi 
vatanında yaşamak üzere bu 
balkın kendi isteğ ile gittiğidir. 

Yeni Tür ki yenin mükemmel 
teşkilitı ve önderinin kurucu 
dehası hakkında her kesten 
ziyade malumattar olan bu 
Türkler, kendi vatanlarında 
vücude getirilen bütün terak· 
kilerden istifade etmek ıçın 
gidi yotlar. 

Yeni An karanın devlet adam
ları, bütün Türk ulusunun 
minnettarlığını kazanmışlardır. 

Ulusun dünkü düşmanlanna 
karşı kat'i bir galebe temin 
ettikten sonra bunlar, devlet
lerini, mutlak bir terakki 
yoluna sokmak için, organize 
etmeğe koyulmutlardır. 

Tllrkiye cümuriyeti yüksel
mesi için çalışıyor. Gürültü 
etmeden ve can 11kıcl propa
gandalar yapmadan dünyanın 
bil köşesinde yeni bir medeni
yetin ilk memleketi olmak için 
kurtuluş yolunda ilerliyor. 

Memleketimizin Türkleri, gi
derlerken, kendilerine karşı 
her zaman için dostluk besli· 
yen Ronıen ulusunun samimi 
teessürlerini de beraber götür· 
mektedirler. 

2 - Şarımızda urayca yap· 
tırılan park, dıvarlarını gilzel
liğile şarımızın bir bölgesini 
silslemiştir. Parkımızın kapısın

dan içeriye girilince heryerde 
yapllan parklardan bambaşka 
bir durumda karşılaşırsınız. Her 
yerde parklara ağ~çlar ve çi· 
çekler dikildiği ha'de park ı
mızda Tomates darı, karpuz 
dikilmiştir. Bi ıncm bizde an
lıyamadık park mı, sebze bah
çesi mi? Düşündük bir tlirlii 

Kamunda her yoldan önemli 
çalışmalar göze çarpmaktadır, 
bu işierde çalışan arkadaşlar 
öviilmeğe değer .. 

Davutlarda 
Davutlar kamununda da ça-

lı malar göze çarpmaktadır. 
Burada yapılan okuma odası 
görülmeğe değer ve önemli 
çalışmanın başarımlarından bir 
örnektir. Kamunbay bay Ke
malin sonsuz çalışmaları bura· 
da yeniliklere önayak olmuştur. 
Kendisini sevgi ile anan köy· 

1 
lüler arasında bay Kemal her 
yeniliğe doğru sağlam ve çe· 
tin adımlar atmaktadır. Bu 

Cezalandırılan berberleri 
Ticaret odası idare heyeti 

dün öğleden eve! toplanarak 
verilen karara aykırı pazar gü
nü dükkinlarını açan berber
ler hakkında bazı cezai karar· 
lar almıştır. Dükkanlarını tatil 
glinü açan berberler birinci de
fasında beşer lira para ceza
sına çarptırılmışlardır. 

Zabıta Haberleri: 
Zorla gUzelllk olur mu? 

karar veremedik. 
Mezbc:ha ı,ı 

Parkımıza benzer bir de 
susuz mezbahamız var. Bilmem 
su ile yapılan işlerşarımızda 
susuz yapılması kabil oluyor da 
mı suya lüzum görülmüyor. 
Mezbahamıza söylemeğe uta
nıyoruz • eşekle - su taşınıyor. 

arkadaşımıza candan ve yü
rükten yorulmadan çalışmalar 
dileriz .. 

1 

Beraet etti 
Zimmetine para geçirmekle 

suçlu Menemenin Ayvacık kö
yü muhtan bay Mahmudun 
ağırcezada devam etmekte olan 
duruşması bitmiş ve suçu sabit 
olmadığından beraetine karar 
verilmiştir. 
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1.4 Agustos ÇARŞAMBA ~ünü akşaını saat S da 

TAYYARE SİNEMASININ 

VEDA Müsameresi 
Zengin ve orjlnal bir fllm programı 

İstanbul radyosunun kıymetli sanatkan Bayan BELMA 
DET ve arkadaşlarının büyük ve zarif musiki müsamereleri. 

• 

Dikkat: Mevkller numaralıdır. Biletler tlmdlden 
kl,ede satılmaktadır. 

CEV-

lkiçeşmelik caddesinden ge
çerek evine gitmekte olan 
Halis karısı bayan Fatmaya 
rastlıyan İzzet oğlu Şadi ken· 
disile alika peyda etmemesin· 
den kızarak Fatmayı bıçakla 
sol kabasından yaralamıştır. 

Sustall çakı yasaktır 
Kemerde yapılan silah ara· 

masında Ali oğlu Ekremin 
üzerinde bir sustalı çakı bulu
narak alınmıştır. 

Kafaları tUtsUlsylnce 
Keçecilerde Kabasoğan so· 

kağında Mehmet oğlu Haşim 
ve Ali oğlu Nevzat fazla sar
hoş olarak Mehmet karısı Ay
şenin evine girmek için taar· 
ruz ettiklerinden yakalanmış· 

!ardır. 

KUh1hlı 

Kemeraltı caddesinden geç· 
mekte olan Bornovalı Haydar 
oğlu Hüseyinin başına şapka 
yasasına aykırı olarak külah 
geydiği görülerek yakalan· 
mıştır. 

ea,ıarına po'u saranlar 
Bayraklıda Hasan oi'lu amele 

Hüseyin ile Selim oğlu araba 
sürücllsü Ahmedin başlarına 

apka kanununa muhalif olarak 
poşu sardıkları görülmüı hak
larında kanuni muamele yapıl
mıştır, 
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- Ah Ragastan neredesin ? 
Kelimelerini mırıldanabildi. 

Alma ailesinin yıldızı 
Ragastan Manfrediye verdiği 

sözün birinci bütümünü tutmuş, 
bir daha Beatris ile karşılaş

mamıştı. Manfredi bunu yaki
kin en biliyordu. Şimdi onun 
kafasında yer edn şövalyenin 
kendisini ölüme atıp atmıya
cağı idi. 

Ragastan ise ölüme yaklaş
bğından ve bir kadın tarafın
dan sevildiği halde ölüme koş· 
masından çok müteessirdi. 
Kendi kendine mınldanıyordu. 

- Çok şanlı bir surette 
öleceğim. Kahramanlıkte acuna 
parmak ısırtacağım. Lakin onun 
da bana acımasını isterim. Fa
kat ne ne yazık onu uzaktan 
olsun körmeden haAata gözleri 
7ummak.,. Acaba istesem onu
,rröremez miyim? Beni bu yoldan 
ldm alıkoyabilir. ihtiyarla karşı
lnşsam dahi onu tahkir edeceğim 
isterse hançerini kalbime sok
sun. Manfredinin isteklerin~ 

boyun eğmek deliliktir. Beni 
öldürmeğe hakkı olabilir. Fa
kat benden onu unutmaklığımı, 
kalbimden sevgisini çıkarmak
Jığımı isteyemez. Aceba! Ay
nlığım zavallı kızın kalbinde 
bir tesir uyandırdı mı? Hayır! 
Hayır! .. Madamki ölmek kara
rını verdim. Ölmeliyim. Ma
damki onun görmemek için 
yemin ettim. Ölüm yolunda bu 
yeminden de vazgeçmeliyim. 

Aklı başından gitmiş gitmiş 
olan Şövalye ateşler içinde 
yatıyor ve böyle deliler gibi 
kendi kendine söyleniyordu. 
Beatrisi görmek kararını ver
di. İspada Kappaya hayvanını 
hazırlamasını söyledi. Doğru 

saraya koşarak lakırdı söyle
meksiziz Primveri görecek yi
ne atına binerek orduların içi
ne koşacakb. 

Bu kararına rağmen yine 
on dakika kadar tereddüd 
içinde odada dolaştı. Ve so• 
nunda birdenbire odadan fır
lıyarak kendisini sokağa attı. 
Ummadığı bir durumla karşı

laşmıştı. Sokaklarda müthiş 
alkış tufanı çınlıyordu. meşale

arasında yürüyen atlıların önün
de kont Alma ile prens Manfredi 
vardı. Oldğu yerde donup kal
mıştı. Atlılar yanına yaklaşın
ca prens kendisine seslendi: 

- Haydi B. Ragastan! Seni 
de birlikte götüreceğiz. 

Kont cenapları toplanacak 
harp kurultayında sizin de 
bulunmanızı ıstiyorlar. 

Ragastan ansızın bekleme
cliği bir teklif ile karşılaşınca 

titredi. Dudaklarından dökülen 
"Elveda Primver, elveda genç
lık, hayat, sevgi,, söıleri oldu. 
Sonra da yüksek sesle 0 Hay
vanım, silahlarım,, diye haykır· 
dı. lspada Kappa dizginlerini 
tuttuğu hayvanla yanı başında 

idi. Ragastanm kulağına bir
şeyler söyledi. Şövalye atına 

atladı. Atlıların içinde, balkın 
alkışları arasmda o da kafile 
i!e birlikte ilerledi. Vakit te 
Gece yarısı olmuştu. 

* • • 
Kont Alma ile prens Man-

frediyi takip eden atlılar 
Monteforte kapılarından çıkar
ken diğer bir atlı da bunların 
içine karışarak şehirden çık
mıştı. Bu atlı yavaş yavaş kim
senin gözünü üzerine çekmek
sizin arkada kalıyordu. Bir 
aralık hayvandan indi. Ağır 

ağır kayaları tırmanmaya baş
ladı. İki saat içinde cehennem 
boğazına hakim tepeye vardı. 

Otlar üzerine uzanıp bir kayayı 
\'astık yaparak uykuya daldı. 

Bu adam papas Gargonyo idi. 
* . .. 

Ragastan Monteforteden ay
rıJırken lspadakappayı yanma 
almamış, ona başka vazifeler 
vermişti. Ispada Kappa da 
alayın arkasından Kakakayas 
yolunu tutmuştu. Yaylaya va
rınca Kafakayas eteğindeki 

lokantaya doğru hayvanını 

sürdü. •Heybesinde büyük bir 
paket ip de vardı. Montefor· 
tede iken Ragastanla lspada 
Kappa günlerce şehirden bir 
araba ile çıkmışlar, kimsenin 
bilmediği bazı işler y~pmışlar 

idi. Bunların neler olduğu ya· 
vaş yavaş anla~ılacaktır. 

Kafakaya lokantası bomboştu 
yer altındaki mahze~e · indi. 
lspada Kappa buralarını lo
kantacının hikayeleri anlatır
ken gezmişti. Alt katta üç 
bölme vardı. Birincisi adi bir 
kapı ile örtülmüş, ikinci ve 
üçüncü bölmeler sağlam demir 
parmaklıklarla kapadılmış bu
lunuyordu Üçüncü mahzende 
lokantacının anlattığı şeytanın 

çatalı ile delinen delik vardı. 
lspada kappa bu deliğin ya

nında diz çöktü. Heybeden 
ipleri çıkardı. İki kulaç kadar 
kesip uçlarından birini deliğe 
~oktu. Pakette kalan diğer ip
lerle tekrar yukarı çıktı. Ce
hennem boğazına bakan kaya
ları takip ederek Monte Forte 
istikametine yöneldi. Lokanta· 
dan yüzadlm ileride bir kayanın 
önünde on dakika durdu. Bu
radan daha uzak bir yerde 
aynı hareketi tekrarladı. Boş 

lokantaya döndüiü zaman ip 
paketindeki bütün ipleri kul
lanmış bulunuyordu. 

•*• 
Kont Alma ile prens Man

gredi sabahın iki buçuğuna 
doğru ordugahına varmışlar ve 
Sırp kurultayını toplamışlardı. 
İleri kollardan ge!en raporlar
da Sezar ordularının yanaşık 
ve derin bir kitle halinde top
lanmakta olduğu bildiriliyordu. 
Tan yerinin ağarrnasile beraber 
hücuma kalkacakları muhak
kaktı. Kont Alma'nın çadırında 
bu işler konuşurken Ragastan 
da yavaş yavaş kendisini top
layabilmişti. 

Kont Alma: 
- Ragastan sızın düşünce

niz nedir? Diye sorunca Şöval
ye şu cevabı verdi: 

- Sezarın bu suretle topla
nışına aynı suretle karşılık 

vermek lazımdır. Eğer sözüme 
inanırsanız birleşik ordular 
herşeyden önce m 'i:lafaası la
zımgelen geçidin ilerjsine ta
mamen yerleştirilmelidir. 

Herkes şaşkınlık içerisinde 
bırakan alaylı gösterişlede 
prens manferedi söze karıştı: 

- Çok güzel bir oy (rey). 
Fakat benim düşüncem büs
bütün başkadır. Kütle halinde 
toplanan düşmanın bu hatasın 
dan istifade ederek ayni za
manda her taraftan Sezar or
dularını çevirip hücum etmek 
daha doğrudur. 

Birleşik orduların azlığından 
Ragastanın düşüncesi ne kadar 
yerinde ise Manfredinin planı 
da çok cüretkarane idi. Bu-
nunla beraber prensin tek-
lifi onaylandı. Ragastan da 
ses çıkarmadı. Kurultay 
dağılırken saat dört olmuştu. 
Güneş doğuyordu. Manfredi
nin buyuruğu üzerine borular 
çalındı. Birleşik ordular Seza
rın ordugahına doğru yürüye
rek açılmıya başladılar. Seza
rın orduları yerinden kımılda
mıyordu. Birleşik ordular hu
cum boruları arasında dliıma•. 

~ ... kanlar kel e ost •• 

Yugoslav siyasal partileri arasında ceryan ar 
lft::::!f+ 

Muhtelif gruplara ayrılan partilerin düşünceleri 
Yugoslavyada siyasal parti

lerin karşılıklı durumları son 
günlerde gittikçe belirmeğe 
başl~mıştır. Son gelen Yugo
slav basını bugün Stoyadinoviç 
kabinesini tutan muhtelif par
tiler arasında tek bir parti ku
rumuna doğru çalışma birliği 
görülmekte olduğunu kayde · 
derken diğer tarafta Maçek'in 
başkanlık ettiği Hırvat köylü 
partisi ve bu partiye yatkın 

diğer siyasal grup ve partiler 
arasında da yeni yeni bir ta
kım grupmanlara ayrılış yolun
da bir hareket görülc\üğünü 
bildirmektedir. 

Yugos'av Bİynsal Partileri 
arasmdaki bu yeni clurumlan 
in eliyen bir yazısında "Vrc
me,, diyor ki: 

11 Eski Partilerin toplanması 
suretiyle Yugoslavyada sıya

sal kuvvetler arasında bü
yük bir faaliyet vardır. 

Şimdiki ha1de sarih bir pro
gram etrafında sarih bir amaç 
için bir tek siyasal teşekkül 
olarak birleşmek istiyen par
tiler radikallar grubu, müs
lümanlar ve Slouen halkçı
Jarıdır. 

Birleşik muhalefet ise bir 
zamanlar memleket hayatında 

büyük bir rol oyn1yabilecek 
ör emli bir unsur olacağı ümi
dini verdikten sonra gittikçe 
birleşik bir programa sahih 
olmamanın fenalıklarını göster
mişt r. Siyasal muhafilin birle
şik muhalefete bağladıkları 

ümidler bu suretle boşa çık
mış bulunmaktadır. 

Filhakika, Maçek, Davidoviç 
ve Yonanoviç arasındaki iş 

birliği bunların temsil ettikleri 
Hırvat köylü. Sırp demokrat ve 
çiftçi partilerine dahil bulunan 
bütün unsurların da birleşeceği 
fikrini vermekte idi. Böyle bir 
kuvvet ise gerek hırvatları 

gerek Sırpları ayni zamanda 
ıçıne almış bulunacağından 

çok önemli olacaktır. Halbuki 
Maçek, her şeyden önce Hır
vatlık meselesinin hallini ileri 
sürdüğünden buna muvaffak 
olunamamıştır. Üç muhalefet 
şefinin iş birliği yapmalarını 
iç siyasanın iyi bir surette yü-

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nın üstüne atıldılar. Muharebe 
lıertarafta son derece şiddetle 
başladı. Sezar hertaraftan ç c v
rilmesinden ürkmiyordu. Hiçbir 
hareket göstermeden birşey . 
beklediği anlaşılıyordu. 

- Onu bu suretle hareke· 
tinde serbest bırakmak lazım. 

Orsiniye dönerek yavaş ses
le dedi ki: 

- Sevgili dostum ele geçi
rebildiğiniz kadar askerleri 
toplayıp boğazın için çekili-
niz. Sezar sizi Monte Forteye 
kadar takibetsin. 

- Anhyamıyorum. 
Bana inanınız var mı? 

- Son derecede ... 
- Öyle ise dediğimi ya~ 

pınız. 

- Siz ne yapacaksınız? 
- Ben de Monsenyör Se-

zan haaırladığım bir busuya 
düşüreceğim . 

- Pekala! Öyle olsun. Unut
mayınız ki bütün ümitlerimiz 
size bağbdır. 

Orsini ric'at borusu çaldıra
rak sağ kalan askerlerle Ce
hennem boğazına girdiği sıra· 
da Ragastan da elden gelen 
çabuklukla muharebe alanın

dan uzaklaştı. Yarım saat 
sonra yaylanın geçilmeıi güç, 
dik kayalanna tırmanmağa 
başladı. Kaptan arkasını bırak 
mı yordu. 

rümesi için gayet önemli bir 
keyfiyet telekki eden geniş 
halk tabakası, Hırvat liderinin 
bu durumunu heğnmemişlerdir. 
Bundan do!.:ıyı muhalefet ara
sında başlıyan uyuşamamazlı
ğın gittikçe ilerliyeceği bekle
nebilir. Ve bu kimseyi hayrete 
düşürmez. 

llely1'atta >ı 
Diğe:r taraftan Dragoljup 

Y ovanoviç'in birleşik bir çiftçi 
hareketi yapmak tasavvuru di
ğer şefler tarafından onaylan
mamıştır. 

Davidoviç'in demokratları ile 
Yovanoviç'in çiftçileri, arkala
rından yürüyen halkın istekle
rine tercüman olabilmek için 
daha müsbet ve vazih bir du
rum almak mecburiyetini duy
maktadır!ar. Söylendiğine göre 
Davidoviç'in Belgrada c.'.önmesi 
üzerine bu hususta birleşik ve 
açık bir program için yeniden 
konuşmalar başlıyacaktır. 

V reme, bundan sonra hükü
metin yakında çıkaracağı siya
sal kanunlarla ilgili olmak üze
re en önemli siyasal partilerin 
durumunu inceleyerek diyor ki: 

" Hükfımetin parlamentodan 
aldığı salahiyetle yapacağı ka
nunlar çıkınca, birbirlerine 
kendilerini en yakın duyanlar 
birle§eceklerdir ve bu suretle 
siyasal hayatımızda yeni temel
ler atılacaktır. Maçek partisi 
içinde, birbirleri ile pak uzla
şamıyan altı grub vardır. 

Didişmeleri şimdiki parti 
çevresini aşmıyan bu altı grup
tan birisi Maçek'in başkanlık 
ettiği gruptur. 

ikinci grup ölen Radiç'e en 
yakın olanların grubudur ki, 
bunların başında Devçiç bu
lunmaktadır. Bu grubun isteği 
Hırvatistanın istiklal ve hür· 
riyeti yolunda daha enerjik 
yürünmesidir. 

Üçüncü gurup baılarında 
Reberski bulunan Frank par
yizonlarıdır ki Maçek aleyhinde 
gayet kuvvetli ıurette çalıt
maktadır. 

Dördüncü ırurup, Maçekten 
ziyade Reberskiye yakın olan 
hırvat Klerikalleri teşkil et-

mektedir ki : Bunların başında 
da profesör Gırgetz bulunmak
tadır. 

Beşinci gurup ise Maçek ye
rine başkanlığa Pernarın geti
rilmesini i~tcmektedir. Nihayet 
tunu da ilave etmek lizımge· 
lir ki Maçekin dostu olarak 
görünen Sute j ve Subaşiş ken-

bil' man:ara 
dilerine emniyet edilemiyecek 
bir siyasa gütmektedirler. Bun
ların Maçekten ziyade kim 
muvaffak olursa onun arkasın
dan koşacakları şüphesizdir. 

Altıncı ve son gurub Vilder'in 
müstakil demokratlar gurubu
dur, Bu gurub Maçek'i şef ola
rak tanımakta ise de Frank
çıların ve Klerikalların durumu 
dolalayısiyle çekingen bulun
maktadırlar. 

Eski çiftçi grubu içindeki 
durum ise, Maçek grubun du
rumundan eaha iyi değildildir. 
Resmen partinin Başkanın Da
vidoviç ile birleşmek isteyen 
Yuvonoviçtir. Fakat diğer ta
raftan Drago)jup Yuvanoviç 
ayrı bir durumda bulunmakta
dır. 

Müstakil çiftçilere gelince, 
bunlar başlarında Stajiç ve 
Laziç olmak üzere duruma uy
gun bir program yapmakla 
uğraşıyorlar. Voja Djordjeviç 
ise Y evtiç ile çalışmakta ve 
bir kooperatif hareketi vucuda 
getirmeğe uğraşmaktadır. 

Siyasal otoritesi inkar edil
miyecek kadar önemli olan 
Davidoviç'in demokratları ara
sında da ihtilaflar yok değil
dır. Bunların bir kısmı Yova
noziç'in ç~ftçileri ile birleşmek 
isterken bir kısmı hunun için 
daha münasip zaman gelmedi
ği düşüncesindedirler. 

Müstakil demokratlar daha 
ziyade Marinkoviç'in arkasın· 
da bulunmakta iseler de ara· 
larında hiç bir tecanüs yok
tur. Bir kısmı Yuıoılav 

ulusal partisini tutarken di
ger kısmı hükumete biraz 
yakınlık 2öıtermektedir. · 

Yugoslav uluıal partiıi ise 
bütün diğer guruplardan ayn
lanlardan teşekkül etmektedir. 
Bu parti aynı zamanda timdi~ 
ye kadar partilerin haricinde 
kalmış olanlar için de bir me .. 
los işini görmektedir. 

Nihayet, halk arasında bü-
yük bir faaliyet gösteren 

IZMIH O(KOH 
Makine, elektrik Dekortör ve 
Dekorasyon işleri mütehassısları 

9 EY-LU-L 
Panayırı Münasehetile 

Komple pavyon 1n,ası dekorasyon tezyinat, 
projeler, yeni modern sergi ldelerl, grafik ve 
her nevi boya ı,ı, elektrik tenvirat ve mlhanlkl 
tesisat. Te,hlr ve temsll ve genel sergi ı,ıerl 

Adres: Saman iskelesi iş bankası karşısında 
2 • 10 (S. 5-6) (1159) 

ve istekleri 
Hodzeranın Yugoslav halk P 
tisi de vardır. 

Stoyadinoviç hükumetini 
tae partilerin bir tek bil 
parti olarak birleşmesi yol 
daki çalışmaya ğelince. po 
ka hazetesi de bu mesele 
rafında şu malamatı verııı 
tedir: 

ve 
menfaatları için çalışmaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzciKema ....... 
4600 kilöinetrel 

\. 

Bir yolculuğa çı 

Kastamoni, 9 (Özel) - G 
çen senelerde olduğu gibi 
sene bir bisiklet turuna çı 
tım. Bu turum evvelkilerd 
uzun olacak ve bir ay kad 
sürecektir. 

Ankaradan hareketle . 
grı üzerinden Kastaıno0S 
geldim. Buradan Samsun, 
vas üzerinden Mersin, ı<o0 

ve Afyon yolıyle ıeçeceği 
Oradan Edirne ve Çanakk~ 
den dolaşmak suretiyle bJJJı 
geleceğim, bu suretle ~r 
illerinden gayri bütün Türk•Y, 
yi gezmiş ve 4600 kilometre 
yolu dolaşmıı olacağim. 



en·~;• -Bu cevapta bana tuhaf gel-
Herkes, başından geç . t. H if altmış beşlik gö-

heyecanh vak'ayı anlabyordu. ~.1Ş . .'· der Demek ki kırkın-
ı . ti runuyor u. 

Sıra Bebcete ge m1ş • d ocug~ u olmuştu. Bu, 
Y d kapımız an sonra ç 

- atsı an sonra k ·k' · doguv ruşu imiş. O 
h l hı lı lı dı d d. h dok- ızının ı ıncı 
ız ı z ça n ' ~ ı, ~ ' halde kızı da oniki, onüç ya-

tor değil miyiz. Yıne bır hasta d ı miş olacaktı... Her 
d d. T b . . ibi de şın a ev en 

var, e ım. a mmım g halde gayritabii insanlardan 

~ıkb. • . mürekkep bir nyleydi bunlar ... 
Uzun boylu, zayıf• ıskelete S b bu kadar genç bir 

b . b. d telaşla onra en, 
eozıyen ır a am _ . I· d d gu"' rttuğumu hatırla-

"Doktor Behcet beyi gorebı- ca ını 0 

1. . . ? d' d mıyorum. . . .. 
ır mıyım ,, ıyor u. Gayri ihtiyari ıçıme mubbem 

"Benim cevabını verdim. "B k k" 
" . . endiceler giriyord. u.. a. ır o· 

- Aman doktor dedı, sız· " N 
yünden ileriye gıtmıy~yım. . e 

den büyük bir ricamız var .. Be~ olursa olsun döneyım,, dıye 
yeşil.köyde oturuyorum, şımdı 

düşünUyordum. 
ta oraye gideceğiz.. . .. Herif de pek soğuk duru-

D vudpaşa neresı, Y eşılkoy d 
d Yor; konuşmıyor u. . . 

neresi? Birdenbire şaşır ım. k 1 ştik 
1 Nihayet Bakır öye ge mı • 
Meçhul muhatabım bunu an- Aldığım paranın çokluğun~an 
lamış olacak ki: . mıdır, nedir, bilmem... Boyle 

- Hayret etmeyin! Dedı, ku·ru kuruntularla bir hastayı 
y eşilköyde de doktor var am- yüıüstü bıralcmağa da gönlüm 
ına sizin kadar meşhur değil 

· · d' raı.i olmıyordu. . . 
Sonra istediğiniz ücrcrı şım 1 "Adam sen de ı,, Deyıp gıt-
peşinen takdim edeyim. 

. . meg~ e karar verdim. 
Başımdan savmak ıçın: di 

d di Sıska adam, "buyrunu~,, . -
- Yirmi lira ısterim, e m. T d dık 

yerek ileriledi. ren e~ ın • 
Deı hal çantasını açıp yirmi istasyonun kenarında ~ıft bey-

sarı lirayı avucuma sayma:illl . 1. kupa denilen nevıden her 
nıı? gır ı, r 

tarafı kapalı bir araba ge ıyor, 
Şaşırdım, kaldım d 

b 1 Dı'ye fenerleri de yanıyor u. 
- Ne hastası u .. •· Arabacı, efendisini gorunce 

iordum. 
Herif içini çekti: 
Ben Halepliyim, dedi, yirmi 

seneden beri orada idim. 
Kızımın ilk çocoğunu si% 
dünyaya getirmişsiniz. Şimdi de 
dokuz aylık. Kocası zaten 
veremden öldü, Kendisi de za
yif mi zaif. Benden bete~ .. <?l
ınesinden korkuyorum, sızı ıs
tedi evinizi tarif etti. Fakat 
bir ~ürlü bulamadım~ .burala~~n 
yabancısıyım. Onun ıçın gecı -
tim, yoksa ikindiden evvel gel
miş bulunacaktım. 

- Peki, cevabını verdim, 
hepsi eyi, hepsi güzel amma 
bu va kıttan sonra Yeşilköye (t) 
nasıl gideceğiz? 

- Acele edelim, dedi, saa-
hnı çıkarıp bakarak: 

- Yarım aat sonra Samat
yadan son tren var. Amma bu 
tren Bakırköye kadar gider. 
Ben tenbih ettimdi, arabam 
[2) orada belr'" · ordu. Tabii 
artık yann dönt::. ,ıniz, bu ge
ceyi bizde geçireceksiniz... . 

Bu iş bana bir tuhaf geh
yordu amma yirmi lira da az 
para değildi. O zaman hasta
lara bir mecidiyeye bakıyor
dum. Eve gitmenin ~cret~ en 
'"ok yarım lira idi. Bır dogum 
için beş liradan foıl~ ~ara ve
rene hiç rasl~elmemışti~. 

- Şimdi geliyorum. dıyerek 
herifi kapının önünde .bırak
tım, ne olur ne olmaz dıye ta
bancamı aldım alatımı, edeva
t mı çantama' doldurdum. iki 
kelime ile vaziyeti eve anlat
tım, bana "gitme!,, Diyorlardı. 
"Merak etmeyin!,, diyerek mer
div'!nleri endim. Meçhul arka
daşımla hızlı hızlı Samatya is
tasyonuna doğru yürümcie 
<>aşladık. 

Hakikaten trene ancn.k ye
lisebildik. Hastanın sahibi bi
etimi aldı. Birinci mevkie ku

rulduk. 
Sıska adam düşünceli görü· , .. 

nliyordu. Bunu, kızına acıdıgı-
na atfettim. ilaha ziyade, ko
rıuşma zemini açılsın diye 
sordum: 

- Hastanız kaç yaşında ? 
Düşünmeden : 
- Onaltısında var ! Dedi. 

[ 1] Y eşilköyün ismi~ va kıt 
"Ayastefanos,, du. 

[2) O zaman lstanbulda oto-

tanımış olacakh ki hemen ye
rinden indi, arabanın kapısını 
açtı.ikimizde içeriye &?rdik.Bir 
kamçı şakladı. Hızla ılerleme
ğe başladık. 

Neden sonra farketmiştim: 
Arabamızın camları, dışarısıoı 
göstermiyecek bir renge bo
yanmıştı: Ne ışık, ne sokak, 
hiç bir şey görmiyorduk. Yine 
sıkılmağa başlamıştım. Yan ka
pılana üstündeki camları aça
yım da biraz hava alalım, di
ye düşünmüştUm. 

Fakat hastanın sahibi : 
- Sabittir efendim o cam

lar, açılmaz 1 Cevabıoı vermişti. 
Hakikaten de açılmıyordu .. 

Korkum büyüyordu. Öm
riimde böyle araba görmemiş
tim. Bu adeta araba değil, 
bir nevi hapisane idi. Sonra 
bu esrarengiz basta, bu esra-

rengiz adam .... 
Hiç konuşmıyordu. Benim de 

ağzımı açacak takabm kalma-

mıştı. 
Hay böyle doktorluğa ve pa-

raya lanet olaydı ... 
Mamafih iş işten geçmişti, 

arbk mukadderata ve badisn
ta boyun eğmekten başka ça
re kalmamışb .. 
Arabamız durr.ıadan sür'atle 

ilerliyordu. Biz yola çıkalı her 
halde iki saatı geçmişti. Bu ne 
varılmaz Yeşil köydü ! 

Cebri nefis ederek soru-

yordum: 
- Daha çok gidecek miyiz? 
Hastanın sahibi sovuk bir 

eda ile: 
- Yarım saat ister! diyordi. 
Yarım saat daha... Bu bana 

yarım asır kadar geldi. Niha
et arabamız sarsılarak durdu. 

y Arabanıo içinde sıcaktan ve 
sıkıntıdan terlemiştim. ince, 
serin ruzgar alnımı okşadı, 
üzer mde bir eksir tesiri yaptı 

adeta ... 
Büyük bir kapının önünde 

durmuştuk. Araba fenerinin 
donuk ziyası içinde bana etraf 
bomboş bir arazi gibi göründü. 
Fakat herif beni kolumdan 
çekti, adeta sürükliy.ere~: 

_ buyurunuz, dedı. Bır lah-
zada kendimi evin içinde 

buldum. 
Taşlığın ortasındaki masada 

b•. .. k bir Jiimba yanıyordu, 
uyu ld b · 

sıska adam bunu a u, em 
altkatta salonumsu bir odaya 

a 
Yunan başbakanı B. Çaldaris 

son günlerde tedavi için Al
manya 'ya gitmek üzere Yu
goslavya'dan geçerken Bled'dc 
Kral mıib~ Prens Paul ve baş
bakan Stoyodinoviç ile görüş
müştilr. Başba1rnn B. Çaldaris 
bu seyahati esnasında kendisi 
ile görür.en Po'itika gazetesi
nin bir muharrfrine Yun:ınista
nın iç ve dıs siyasası h:ıkkm
da şun 'an söylemişt: r: 

1( ralın dönmesi ihtimali etra
fında yapılacak I<amoy, en 
lrnnuni ve en serbest bir şe
kilde icra edilecektir. U'usa, 
rejime değişmesi işinin geniş 
bir halk konsültasyonu sonu
çuna bağlı bulunaca ~ ı hakkın
da söz vermiş bu!unuyoruz. 
Rejimin de-işmesi için kafi 
addedilecek kamoy yüzdesine 
gelince, bunun hakkında müs
bet bir rakam vermiyeceğim. 
Çünkü yalnız benim tarafımdan 
değil faknt bütün hükumet 
üyeleri tarafından halledilebi
lecek bir iştir.,, 

Yvgoslavya ile Yunanistan 
ara!ındaki ilgiler hakkında da 
şunları söylemiştir: 

"Dost Yugoslavyada bulun
maktan pek ziyade bahtiyar 
olduğumu söyliyebilirim. Mem
leketimizde Bled'de bu kısa 
bulunuşum esasında gerek kral 
naibi prens Paul, gerek başba
kan B. Stoyodinoiç ile tanış
mak şerefine ereceğim. Bu ko
nuşmalar esnasındaki ilgilerden 
de bahsedilecektir. Bu konuş
malar esnasında ne gibi işlerin 
görüşüleceği hakkında rimdilık 
birşey söyliyemem. Fakat mu
hakkak olan bir şey v&rss oda 

J1al1mnlardo dostluk yaı·atan mi.~a ·krn imzosmdaıı bir lıafrnı 

L>u koırnşmalrm iki memleket halledileceğine büyük ümidim 
arasındaki dostluk bağlarım vardır. Fakat ekonomik mese-
kuvvetleştirecektir. O bağlar leleri halletmek için daha evel-
ki gittilcçe kuvvetleşen Bal- den öteki meseleleri konuşmak 
kan pakdı ile başlamış ve daha iyi bir hareket olacakhr. 
bunu imza edenlerin karşılıklı Başbakan Yunanistan ile Ar-
iyi münasebetlerine dayanmış navutluk arasındaki münasc-
bulunmaktadır. betler hakkında da demiştir ki: 

Yugoslavya ile Yunanistanın "Her iki memleket arasın-
münasebetlerini tam ve iyi bir daki münasebetler iyidir. Ara-
nizama koymak için Bled'dc da halledilmemiş olarak kalan 
iki memleket deleğeleri arasın- kültürel ve dinsel mahiyette 
da son günlerde yapılan ko- birkaç meseledir. Bunlar bak-
nuşmaların muvaffakıyetle bi- kında da La Haye hakem 
teceğine inanmaktayım. mahkemesi kararını vermiştir. 

Elen başbakanı, Yunanistan Yunanistan, şimdi Arnavutluğ'un 
ile Bulgaristan arasınoaki mü- bunları tatbik etmesini bckle-
nasebetler hakkmdaki sorguya kt d' me e ır. ,, 
şu cevobı vermiştir. Başbakan diyevinin sonunda 

"Neuilly,, muahedesinin im- Almanyaya sırf sıhhati ıç.ın 
zasındanberi iki memleket mü- yaphğı reyahatm Yunanistan-
nasebetleri gayet dos:çadır. daki rejim işi ile ilgisi olduğu 
Vakıa, en önemli kısmı eko- ve Alman yada eski Kral Yor-
nomik olmak üzere arada hal- ginin tek bir delegesi ile bu-
ledilmemiş bazı meseleler kal- luşacnğı hakkındaki şayiaları 
mışbr. Bunların da bir gün yalanlamıştır. 

Çu. Alıcı Fiat 

606 Buğday 4 50 5 7 
134 Arpa 3 12 3 : ı 

44 Susam 12 50 12 5 
260 Kumdarı 6 6 s· 
911 Bakla 5 5 

100 ton " 
120 ton Ful bakin 4 87 4 8 

• a a ıyasası 
9-8-1935 

Ahş 

Mark 50 25 
fsterliu 619,5 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 50 
Belga 21 05 
İtalyan lireti 10 20 
İsviçre Fran. 40 87 
Florin 84 62 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. Şilini 23,5 

Sahş 
50 75 

624,5 
8 30 

79 80 
21 55 
10 30 
41 12 
84 87 
5 27 
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ARKİTEKT 
Bu aylık derginin 54 üncü 

sayısı çıkmıştır. İçinde yapılmış 

binalara ait bir çok fotogr Har 

ve planlar ile mimariye ait de

ğerli yazılar vardır. Güıel 
sanatları sevenleri alakadar 
edecek derecede olan (ARKı
TEKT) i tavsiye ederiz. 

Kiralık Yalı 
Karantinada Köprü civa

rında deniz kenarında 760 
sayılı konfurü havi bahçe 
içinde bir yalı kiraya veri-

lecektir. Görmek ve görüş· 
mek istiyenlerin içindekilere 
müracaat etmeleri rica olu
nur. S.8 4-4 ıı1137" 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Burada beni bekleyiniz. 

Şimdi gelir, s :zi alırım, basta
ları görürz, dedi ve odadan 
çıktı ... 

Haştaları mı? Bu da ne de
mekti? Hani ben bir kadım 
doğurtmağa gelmiştim! Kalbim 
hızlı hızlı çarpıyordu. Soğuk
kanlılığımı ele almağa çalışı· 
yordum. Kendi kendime: 

- Acaba herif burada yok
ken kapıyı açıb sıvışsam mı? 
diye düşüniiyordum. Fakat 
gece yarısı bu ıssız kır
da ne yapacaktım ı Odanın 
penceresinden dışarıya bakayım 
demiştim. O ne demir parmak
lıklardı öyle •.. Etrafta ses sada 
yoktu. Koyu karanlık i.cin~e 
evin bulunduğu yer genış bır 
vadiye benziyordu. Biraz uzakta. 
yüksek daglar1ı1 korkunç heyu
lasını görüyor gibi oluyordum. 
Burası Y cşilköy olmamalıydı, 
ama neresiydi acaba? 

Ben hayret ve dehşet için
de iken. arkamda kalan kapı
dan birinin içeriye girdiğini 
hissettim. Zembereklenmişim 
gibi birdenbire o tarafa dön
düm: 

ismini bile sormağı unuttu
ğum adam karşımda duruyor
du, Tebessüme çalışarak : 

- Haydı yukarıya çıkalım 
buyürunuz, diyordu. 

Çuntamı kapayarak arka
sına düştüm. Müdevver bir 
merdivenden yukanya çıktık. 

Geniş bir sofanın tavanında 
avize yanıyordu. Etrafta beş 
kapı vardı. Bunlardan birisini 
açtı, içeriye girdik. Gördüğüm 
manzara dehşetti. Bir yer ya
foğında palnbıyıklı birisi yatı
yordu. Kafasi ve bir kolu kaba 
saba sarılmıştı. Sargılar kan 
içinde idi. 

Gayri ihtiyari, beni getirmiş 
olan sıska herifin yuzune 
baktım. O, bir heykel gibi du
ruyordu. Hissiz, heyecansız: 

- Doktor, dedi, vazifenizi 

Hemen sargıları açtım. Ya
ralar o lrndar ağır değildi. 
Hatta tehlikeli değildi. Fakat 
müteadditti. Onları temiz
ledim, tekrar sardım. 

Yaralı derin derin nefes alı
yor, hiç se.ıı çıkarmıyor, uyu· 
yordu. Bu uyku tabii değildi. 
Zavallı adamcağız mutlaka bir 
ilaç içirilerek uyutulmuştu! 

Bunu söyliyecek, yahut bir 
şey soracak halde değildim. 
işimi bitirince alatımı çantama 
doldurmıya Laşladım. 

Sıska herif gene hissiz, he
yecansız: 

- Acele etmeyin, dedi, bir 
hastamız daha varl 

Ve ben, otomatik şekilde 
doğruldum, "Emrinize amade
yim,, der gibi bir vaziyet al
dım. 

Gene o önde, 
sofaya çıktık. 
odaya gird;k. 

ben arkada 
Bitişiğindeki 

Orada da yere serilmiş ya
takta bir yaralı mışıl mışıl 
uyuyordu. Bunun yarası, ayak 
lanndandı. Bir av tüfengi He 
vurulmuştu Halbuki ilk gördü
ğüm, biçak yaraları almıştı. 

Bu zavallının da yaralannı 

temizledim, sargılarını değiş
tirdim. 

Sonra: 
- Daha var mı? Demek 

ister gibi sıska herifin yüzü
ne baktım. 

- şimdi ötekine gidelim, 
dedi. 

Üçüncü odaya geçtik. Uzun 
sarı saçlı, Ancak dokuz, on 
yaşında bir kızcağız uyuyordu. 
Bir tarafında yara, bere gö
rüf miyordu. 

- Nesi var? Diye sormağa 
mecbur oldum. 

Eğilerek saçlarını kaldırdı: 
Ensesine bakınız; dedi ayak 

altında çiğnendi de ... 
Hakikaten zavallı kızın en

sesi çürük içinde idi. Altı iri 
demir çivili bir kundra ile ba

sılarak ezilmise benziyordu. 

Ensesinin de birkaç yeri de
linmiş bir mikdar kan akbk
tan sonra kurumuş, kalmıştı. 

Onu da yıkadım, boynunu 
sardım. Bedbahat kızcağız, 
herşcyden bihaber uyuyordu! 

Nihayet dördüncü odaya 
girdık. Buradaki manzara 
hepsinden fecidi. 

Balta gibi ağır bir al~tle 

kolu kesilmiş bir adam yab· 
yordu. Kesik yerinden bir 
parça yukarısı, kuvvetli bir si
cim ile pek ziyade sıkılmıştı. 

Felfiketzede, n:.tırabından ola
cak, yüzü takallus etmiş bir 
halde uyuyor, ara sıra derin, 
korkunç bir şekilde horluyordu. 
Eğer bakılmazsa bu adam 

öle bilir, yarası kangıren ola
bilirdi. 

Tam ben işe başlıyacağım 

sırada, insanın tüylerini örper
tecek kadar acı bir feryad 
yükseldi : 

- Allah aşkına \ urma ! Al
lah aşkına bana acı ! .. 

Sonra hemen arkasından : 
- Can kurtaran yok mu ? 

Beni öldürüyorlar, öldüm, bit
tim. Olduğum yerde donakal
mıştım. Sıska adam : 

- Allah bclasmı versin, yan
lış yaptılar ! Diye mırıldandı. 
Sonra bana dönerek : 

- Doktor, sakın bir yere 
,<İdeyim veya ses çıkarayım 

deme. Sonra fena olur, pişman 
olur un. Aksi takdirde senin 
için korkacak bir şey yok. Ben 
şimdi gelirim, diyerek odadan 
çıktı. 

Boğtık boğuk feryadlar, in
leruclcr devam ediyordu. Ah! 
Ne yapmıştım da bu batak
haneye gelmiştim. Buradan 
sağ çıkamıyacağım muhakkak
tı. Ne '>lursa olsun diyerek 
pençercye doğru )coştum. 
Bulunduğumuz yer onbeş 

metre kadar yüksekti. Hakim 
sığınarak kendimi aşağı salı

verdim. Tam bu anda bir ta

banca sesi karanlıkları yırttı. 

inlemeleri bastırdı... Bacağım 
fena halde sızlamağa başladı. 
Vurulmuştum. Bu acıdan, yere 
düştüğümü bile hissetmemiştim. 
Fakat bir an sonra kendimi 
kaybettim. 

Gö!ümü açtığım vakıt ne 
görsem beğenirsiniz? Her taraf 
apaydanlıktı ve ben Veliefendi 
çayırının ortasında yatıyordum! 

Acaba ruya mı görüyorum 
diye kendi kendimi çimdiHe
dim. Hayır, bu bir hakikattıl 

O halde yaralıyım diye he
men bacağıma saldırdım. Ha
yır, yaram da yoktu! 

Aman kalkıp gideyim, diye 
bir davrandım. Hayır, bu da 
imkansızdı! Çünkü ayağım, 
pençercden kendimi attığım 

zaman olacak, fena halde in· 
cinmiştil 

Bir mitddet sonrn jandarma
ların geçtiğini görerek seslen· 
dim. Bana bir araba buldul r. 
Başımdan geçenleri anlattımsa 
da galiba deliliğime hükmetti
ler, aldırmadılar. 

Bncağımdaki sakatlık, işte 
bu maceradan kalmadır. O za
mandan beri hafif topallıyo-
rum, 

Behici dinliyerıler soıdular: 
Peki, Yeşilköyden Veli 

efendiye gelmişsin? 
- Bir defo beni Y eş lköyc 

götürdükleri şüphelidi. Kim 
bilir neresiydi or. sı!.. Sonra 
beni bulamnyınca pençcreden 
atladığımı anlamış, aramış, ba 
yılmış olduğumu gormüş, yine 
arabaya lcoyarnk Veli efendiye 
getirmiş bırakmış o 'acaklardı. 

- O ev bulunmadı mı sonrn? 
O evdeki es anlaşılmadı mı? 

- Ne ge.ter! Eyileştilden 
sonra bizzat Zaptiye Nazırına 
giderek mcsdeyi ani tmıştım. 
Ehcrumiyctlc takibata başladı· 
lar. Fakat hiç bir iz bulmak 
kabil olmadı, Bunun üzerine 
beni "sakın bunları ötede be
ride söyleme! Rüya gördüğün 
anlaşılıyor, izhanı tahd:ş eder
sen hak\unda eyi olmaz!,, diye 
resmen tehdit bile etmişlerdi .. 



ltalya - Habeş harbı 
Karşısında lnS?iltere 

Sir Samuel f lor'un bir söylevi 
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Noye Fraye Prese gazetesi- Fraosada maresal Liotey'in 1 

ne 1 ağustos tarihiyle Lend- güttüğü sa~duvulu ve üsnomal 
radan yazılıyor : siyasanın da düsüncesi bu idi. 

Bugün saat 19,30 da Sir Sa- Ak ile esmer ırk arasında ~a-
muel Hor parlementoda İtalyan V9Ş anlamında yapılacak olan 

bir harb, karşılıklı anlasma 
Habeş anlaşmazlığı hakkında yolları üzer· ne bir engel diye 
diyevde bulundu ve dedi ki: dikilecektir ki, buna hiç bir 

"= Bir harbın önüne geç- surette dayanamayız. 
için akla gelebilecek ne varsa İtalyanların yayılma ihtiyaç-
hepsini yap111aktayız. İtalya ile larına karşı sempatisi olmıvan 
Habeşistan arasındaki gibi bir bir tavır takınmamakta oldu-

ğumuzu ve bu sempatinin yal-
anlaşmazlık ortasına, sert bir nız lafta kalmadı~ını hareket 
tavır takınarak defi atmak ve tarzımızla da ispat ettik. E~er 
uyuşulamıyanı savasa çağ ırmak ltalya hükumetinin Habeş hü-
kolay ve belki de çekici birşey- kumetinden şikayeti varsa, bu-
dir. Böyle bir hareketin sonu- nu yoluvla. yordamıyla yapma-
cunda arsıulusal çalışma birli- lıdır. Bunu yapacak olursa, 
ğinin yeniden yıJlarca aksamış kar,ısında uluslar sosyetesinin 

ltalyan ası~Jarını tatmin etme-
olacağını kabul edelim: yahut ğe hazır bir halde olduf!unu 
ta gene bu hareketin sonunda görecektir. Bütün bu meseleler 
uluslar sosyetesinin bütün bir harp yapmadan da düzeltil~ bi-
nesil için inmeli bir biçime Jecek meselelerdir. Bu soğuk-
girdiğini farzedelim. istediği Juk ve kötülükleri ortadan 
kadar yiğitçe bir hareket olsun, kaldırmak icin Britanya hükii-
böyle körü körüne hareket et- metinin bütün etegerliğini kul

lanacağına parlamento güvene-
mek budalalık, hatta cinayet bilir. 
derecesinde bir budalalık ol- Uluslar sosyetesi konseyi 

hala toplantıda oldu<?undan 
henüz daha ortaya çıkmamış 
durumlar karşısında Britan
ya hükumetinin ne yapacağı
nı veya yapabilece~ini ve gi
rişece~i ilk işi bu akşam kes
tirerek söyliyemiyeceğim. Yal
nız bir şey söylemek isterim: 
Barışı korumak için en ufak 
fırsatı bile kaçırmıyacağız. 

Kafalarımızı kuma gömerek 
onune geçmiye çalışl!!adan 
üzerimize kötülüklerin gelme
sini beklemek niyetinde de
ğiliz. İtalyanların isteklerini 
tatmin etmek hususunda bü-

muş olur. Harbın önüne geçe· 
cek veya dar bir çerçeve için~ 
ıokacak yerde onun alanını ge
niılctmekte olan yiğitlerin, ar
kasından koştukları gayelerde 
aldanmamış olmaları arzu olu
nur. Britanya hükumetinin si
yasası, bu sert ve tehlikeli tav
rın büsbütün tersidir. Çok na
zik bir durumda olan kararın 
ciddiliğini her kes gibi, biz de 
iyiden iyiye biliyoruz. Uluslar 
sosyetesinin paktı ve andlaşma
larla üste alınmış olan yükümle
rin yerine getirilmesi hususun
de öbür ülkelerden daha az 
titiz degili:ı. Verilecek olan 
karann ciddiliğini bildiğimiz 

içindir ki, geri dönmek imkan
lan olan yollan kapatabilecek 
bir adım atmak istemiyoruz. 
Bize kalırsa, şimdi isterse harp 
kısa veya uzun sürsün, ye
nen ltalya - Habeşistan olsua, 
bir ltalya - Habeşistan harbının 

yapacağı etkiler çok kotü ola
cakbr. Uluslar sosyetesi üze
rinde ve bu sosyetenin savaş

bğı prensipler üzerinde yapa
cağı etkile düşünülmiyecek 
&lçüdedir. Aykarılıkların kılınç
la ortadan kaldırılması yerine 
banşla temizlenmesi için, dün
yanın harpten beri giriştiği 
bütün işler boşa gitmiş olacak
tır. Dünyanın küçük ve zayif 
memleketleri güvendikleri si
porin tehlikede olduğunu gö
receklerdir. Bütün Ayrupayı 
daha güvenli bir duruma sok
mak için büyük uğraşmalar
la yapılmış olan paktlar bir 

• yük girgilerde bulunduk. Yu-
ha toprak f arını ltalyaya 

tutan kağıttan ba-şka bir şey 

sayılmıyaceklardır. Uluslar sos
yetesinin ölmemesine çalışma

mızın sebebi iste budur. Eğer 
bir harp çıkacak olursa, dün
yanın bugünkü durumu içinde 
tecim ve finans işlerinde, harp 
yapanların tarafsız kalmış olan
ların türe meselelerinde sonsuz 
karışıklıklar, anlaşmasızlıklar 
ve buhranlar çıkacağma hiç 
şiiphe edilmemelidir. Medeni 
uluslar arasındaki bütün nor· 
mal ilgiler karruakarışık bir 
bale girecektir. 

Uzakta da olsa Avrupa dı
şındaki etkiler daha az önemde 
değer verilecek bir mesele de
ğildir.Bizler veFransadaki dost
larımız bir çok nesiller, ak ırkla 
renkli ırklar arasındaki savaş 1 
mes'elelerini ortadan kaldıra- 1 
cak sağduyulu ve hoş görücü 
bir siyasa güttük. Biz, bu ırk- ı 
lar savaşının değişmez olduğu
na inananlardan değiliz. Av- ( 
rupa ile Asya arasmda bir f' 
köprü kurmak için uğraştık. 
Hindistandaki eserimizde gü-

bıraktığı Zei'a'nın Habcş-
i§tana verilmesini de göze 
almaya hazırr!ık. Biz, bir 
üçler konferansı yapılmasına 
da giriştik. Uluslar ıosyetesi 
bugün bu buhranı görüşüyor. 

Banşın korunması işinde bu 
makineden faydalanmak için 
bütün kuvvetimizi harcayaca
ğız. işin yargıç yolile düzeltil
mesi için her çarenin kullanıl
masını sağlamak üzere gücü
müzün yettiii kadar çalışaca
ğız. işlerin ne kadar güç bir 
durum içinde olduğunu biliyo
ruz. Bu buhranda Britanya 
imparatorluğuna yüklenmiş olan 
büyük soravı da bilmiyor de
ğilir. Ancak, barışı korumak 
için her türlü çarelere başvu
ruhnadıkça, bu güç durumda 
hiçbirimizin barışı giiç~eştire
cek veya boş bir umut haline 
sokacak b r harekette bulun
maması arzı olunur.,, 

Buudan sonra Sir Samuel 
Hor, İtalyanın, Habeşistanda 
istediği gibi hareket edebile-
ccgıne Büyük Britanya ve 
Fransanın Strezada söz vermiş 
oldukları yolundaki lakırdının 
yalan olduğunu söyledi ve sö
zünü şöyle bitirdi: 

" - Avrupadaki durumun 
hem bulanık ve hem de karı
şık olduğu düşüncesinde oldu· 
ğumuzu söylemiyecek olursam 
içimizdeki duyguyu anlatmamış 
olurum. Dünya hakikiğ bir 
kaygu içindir. 

Fakat bu böyle olmakla be
raber afallamamıza ve şaşkın
lık içine yuvarlanmamıza lüzum 
yoktur. Biz, Britanya siyasasına 
ve ananasına ve hele Britanya-
hnın s:ığduyusuna bağlı kalmak 
istiyoruz. Ben, yükümlerimizi 
yapmıyoruz ve prensiplerimizi 
savgayamayız demiyorum. Fa-
kat dünyanın bu karmakarışık 
durumu karşısında kuvvet kay
naklarımızı büyük bir dikkatle 
yoklamalıyız ve büyük Britanya 
valnız açık ve sonuçlarına gü
veni olan bir siyasa değil, bü
tün düyanın saygısını kazana
cak ölçüde kendini güven al
tına alabilecek bir kuvvette 
olduğunu ııöstermelidir, diyo-

Kazanmak için de bir 
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Satış yeri: ARTÜR VETTER [ SAHıBİNİN SESİ] Samaniskelise 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON 3151 TELEFON 3151 

BUGÜN 
iki büyük Fransız komedisi 

1 - Kadın Berberi 
F ernand Gravey 

2aGel Boşanalım 
Hanry Garat 

Seanslar 
Hergün saat 

14 te başlar. 
16 da Cumartesi ve Pazar günleri saat 

Dikkat: Sinemamız on dört ağustostan itibaren yaz 
tatili yapacağınaan 14 ağustos çarşamba 

rrünü halkımıza büvük bir veda mü1tameresi hazırlamaktndıT. 

Sıhhat ve içtimai muavenet ve
ka eti hudut ve sahiller sıhhat 
umun1 müdürlüğ~~nden: 

Kuşadasında gösterilecek arsa üzerine şeraiti fenniyesi ve 
keşifnamesi mucibince yaptırılacak olan Sahil Sıhhiye idaresi 
binası otuz gün müddetle pazarlık suretile eksiltmeye konul
muştur. 

A - Keşif bedeli 4099 lira 24 kuruştur. 
B - Bu iş için fenni ve idari şartname ku,ada!llı Sa~il sıh

hiye idaresinden paıasız alınır. Binaya ait plan bu idarede gö
rülebilir. 

C - Eksiltme 24 Ağustos 935 Cuma tesi günü saat on beşte 
kuşadası sahil sıhhiye idaresinde müteşekkil komisyonda pazar
lık suretile yapılacak, ihale merkezden alınacak emre göre 
kat'ileşecektir. 

D - Muvakkat teminat miktarı 310 liradır. 
E - isteklilerin bina inşa işlerinde ehli olduklarını gösterir 

lzmir Nafia başmühendisliğinden 935 senesi içinde alınmış bir 
vesika ile birlikte Ticaret odasındRn ve davet tarihinden sonra 
alınmış ayrıca bir vesikada aranılacaktır. 

F - Eksiltemeye girecek olanların peyler sürüldüğü dakikaya 
kadar muvakkat teminatlannı makbuz mukabilınde Kuşadası 
Sahil Sıhhiye iC!aresine yabrmış olmaları şarttır. 

10.15-20 2457 (1160) 

Devlet Demir1?ollarından: 
.. 

15 Ağustos 1935 tarihinden itibaren eski Aydın Demiryollan 
yolcu ve bagaj tarifeleri lağv ve yerine De,ılet Demiryollan 
umumi yolcu ve bagaj tarifesi ikame edilecektir. 

Yolcu tarifelerinde aşağıdaki esas dahilinde tenzilat yapıla
caktır: 

1 - Alsancak Denizli kısmında (Buca, Seydiköy, Tire, Öde
miş ve Söke şubeleri dahil) gidiş bileti için yüzde 50 ve gidiş 
dönüş biletleri için yüzde altmış. 

2 - Goncalı - Eğirdir kısmında ( Çivril şubesi dahil ) 
bileti için yüzde 40, gidiş - dönüş bileti için yüzde 50. 

3 - Torbalı (dahil) Tire, Ödemiş şubelerindeki istasyonlardan 
İzmire veya mütekabilen gidiş - dönüş biletlerinde yüzde 65. 

4 - Şubeler dahil Alsancak - Denizli kısmındaki istasyonlar
dan Goncalı - Eğirdir k smı istasyonlarına veya mütekabilen bilet 
alacak yolcuların verece~leri ücret her iki kısım ücretlerinin ilavesi 
suretile hesap edilecektir. 

5 - Gidiş - dönüş biletlerinin dönüş kısımlarile, biletin satıl
dığı gün dahil olmak üzere bir ay içinde seyahata başlanabilir. 
Bu mer'iyet müddeti içinde başlanan seyabatlar ayni biletle ikmal 
edilir. 

6 - Bagajlardan alınacak ücret kilometre başına beher 10 
kilogram ve küsuru için 0.15 kuruştur. 

aillt is dan almabllir. 10-13-15 2495 1162) . 

Beşikten ruezara kadar sağlam 
ve beyaz kalan dişler ! 

Diş macunu kullananlar bir 
çok tecrübelerden sonra 
neden daima 

~!~!.?o~~a~ G 
Çünkü Radyolin -~il/Pl4 

\ 
B Dişlerde ( Küfeki -

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

R Dişleri mine taba
kasını çizip hırpalamadan 
temizler ve parlatır. 

11111 Ağızdaki mikropları 

% J 00 kat'iyetle öldürür. 

• Diş etlerini besler, 
diş eti hastalıklarına mi
ni olur. Ağız kokusunu 
keser 

Siz 
de RADYOLiN 

Kullanınız 

":~--------------------------~ 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. 2413 

lzmirliler Istanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde ... . ...... 
Sirkecide Osmaniye~ 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve her~ese kendisini sevdiren bay Omer LUI· 
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkalideliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
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VAPURDU.l\'lANI 
G .. ZLÜ~ 

f /7.7ZY / 77.//.//./.7 //./'7 / ././ //./ LY/.77.;:zJ 
Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 

ve ucuz bir g~zlük almak isterseniz BAŞTURAI< 
HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanes 
ne uğrayınız • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Az işitenlere malısus ı-.;\ 
Kulak aletleri N 

Yeni model 
N Yeni çeşit 

l\ Kulaktan geçme küçük N 

N düğmeli model 

~ TİLKiLİKTE 
ı . N 

... Yeni 11 zmir,, eczanesı 
C77-7...T./L7T~/."/.7Z'77//7//77 /fi ... 

Göz ·ue~iınl 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Tele fon: 3434 

(229) 

Kiralık 
Evi olanlar 

Birinci ve ikinci kordon 
ile Karantina, Göztepe ve 
Güzelyalı semtlerinde laakal 6 
odah kiralık bir ev aranmak
tadır. 

Evini kiraya vermek iste
yen ev sahipleri ile ellerinde 
kiraya verilecek evleri bu
lunan simsarlarınANADOLU 
matbaasına müracaatları. 

"· 
9-10 .. 

'?>fi 
Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

Muza tf er l~roAul 
Keıual Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

T clefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

İzmir ikinci icra memurlu
ğundan: 

lzmirde kfıçük Kardiçalı ha
nında imar ve inşaat şirketi 
azasından olup elyevm ikamet
gahı meçhul bulunan mühendis 
Sadık tarafına 

931 - 8006 
lzmirde Uncu Salih Nuriye 

olan borcunuzun temini zımnın
da icra kanununun nıaddei 
mahsusasına tevfikan kazanç 
vesair haklarıaızın üç gün zar
fında b !dirilmesine dair olan 
ihbarname mübaşir ve zabıta 
tahkikatına nazaran bila tebliğ 
iade edilmiştir. işbu ilan tari
hinden itibaren üç gün zarfın
da bütün haklarınızı bildirme
niz ve bildirmediğiniz takdirde 
ahkamı kanuniyenin tatbik edi: 
leceği ve ayni zamanda ubdeı 
tasarrufunuzda bu 'unan lsm~t 
kaptan malı ~ r nde 1046 ada 
4, 1 parst:. ~ , 1042 ad~ ~ 
Parseldeki ar anıza üç yenıınlı 
erbabı vukuf tarafından müs· 
tekil olana 800 lira ve Ferruh 
ile müşterek diğer iki arsala· 
rınıza da 4075 lira kıymet tak· 
dir olunmuştur. Buna dair de 
bir itirazınız bulunduğu şu
rette icra kanununun 103 ücü 
maadesine tevfikan üç gün 
içinde beyan eylemeniz lazım
dır. Aksi halde mabcuzun sa
tışı cihetine gidileceği malu· 
ınunuz olmak üzere keyfiyet 
ilanen tebliğ olunur. 

2523 (1161 

Doktor 

mal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka, antina tram'l""' r cad-

YENi ASIR :iahlle 9 

Sümerbank umumi müdürlüğünden 
1934 - 1935 lise ve ticaret mezunlarına 

Müsabaka ile memur alınacakbr 
Bankanın dahili teşkilatında, fabrikalarında ve diğer müesse-

selerinde istihdam edilmek üzere müsabaka ile yirmi beş memur 

alınacaktır. 
Müsabaka imtihanında muvaffak olanlara başlangıç maaşı 

olmak üzere, kazanacakları derecelere göre elli, altmış, yetmiş 
lira verilecektir. 

Bu memurlar ayrılacakları teşekkülün idari, ticari, teknik iş 
bölümlerinde muayy~n devrelerle çalıştırılarak yetiştirildikten 
sonra ehliyet ve liyakatlarile temayüz edenleri bir seçim imti
hanına tabi tutularak tecrübe ve bilgilerini tekemmül ettirmek 
üzere banka hesabına ecnebi memleketlerde fabrika ve ticaret 
müesseselerine gönderileceklerdir. 

Müsabaka imtihanına kabul şartları : 
ı - Türk olmak. 
2 - Liseden veya Ankara, lstanbul, lzmir Ticaret mekteple-

rinin birinden veya lise muadili ecnebi mekteplerden pek iyi 
derece ile 1934 - 1935 ders senesi mezunu olmak. 

3 - 18 yaşından aşağı 25 yaşından J ukarı olmamak. 

4 - Sıhhatı tam olmak 
imtihana gireceklerin nihayet yirmi ağustos 1935 tarihine 

kadar aşağıdaki vesaiki Ankarada Sümerbank memurin müdür
lüğüne ve lstanbulda Sümerbank lstanbul şubesi müdürlüğüne 
göndermeleri lazımdır. 

ı - Nüfus teskeresi. 
2 _ Mektep şahadetnamesi ve yahut mektep tarafından 

verilmiş muvakkat tasdikname. 
3 - Resmi bir hastaneden alınmış sıhhat raporu. 
4 - Üç adet vesika fotoğrafı. . 
Müsabaka imtiham 26 ağustos günü saal üçte başlıyacak ve 

Ankarada Sümerbank umum müdürlüğünde lstanbulda Sümerbank 

şubesinde yapılacaktır. . .. 
20 ağustos tarihinden sonra vakı olacak muracaatlar nazarı 

itibara ahnmıyacaktır. 20-10-20 2172 (1016) 

iş Bankasına yeni 
Memur a1 ınacaktır 
Türkive iş a kas ndan 

Bankamız servislerinde çalışmak üzere Lise ve Ticaret Lise
leri mezunlarından imtihan ile on beş memur alınacaktır. 

Müsabakada kazananlar arasında ayrıca yüksek tahsil görmüş 
ve yabancı lisanları bilenler tercih olunacakbr. 

Alınacak memurlara imtihandaki muvaffakıyet ve tahsil dere
celerine göre yüz lira ve yetmiş lira arasında aylık verilecektir. 
Yazı ile imtihan 31 ağustos 1935 te İstanbul, Ankara ve 

İzmir şubelerimizde yapılacaktır. 
En son yazılma tarihi on beş ağustos 1935 tir. 
İstekli o]anlar girme ve imtihan şartlarına ait izahnameyi 

bankamızın Ankara, lstanbul ve lzmir şubelerinden alabilirler. 
31-2-4-6-8-10-13-14 (2372) 1099 

lzm~r Evkaf Direktörlüğünden: 
Vakfın ismi cinsi N. mevki tahmin olunan bedel 
Hatuniye oda 63165 Pazaryeri 200 
Pazaryeri " 61 300 
lc;mail sarım arsa bili İkiçeŞ~elik 1000 
Saçmaçı ev,avlu 28 Külhan sokağı 1000 
Müftü Mustafa oda 7-18 Çerçi oğlu hanı içinde 800 
Hasan boca arsa 66 molla sokak 200 
Toraman " 24 yangın yokuşu 500 
Hacı Mahmud ,, 5 Karantina Kadri ef. s. 400 
Butçı ınesçit ,, 2-1 Gedikli s. 800 

K t '' 
39-40 Çancılar 200 ara aş 11 

Hatip oğlu ev O Mesçidden bozma Beşyüz elli s. 250 
,, 31 uzun imam s. 200 ,, 

Esnaf şeyhi ,, 19-1 Mekke yokuşu 500 
Abdullah ef, arsa 4 Fenerci s. 25 
Kaba soğan " O Kaba soğan 200 
Mazbut evkaftan 

11 
148 Dolaplı kuyu kabakçı s. 100 

Sarı hafız ev 71 Aarap fırını 600 
,. .. 73 .. 500 

Yukarda cinsi, mevki, vakfı, numarası ve tahmin edilen be-
delleri yazılı vakıf akarat ve arsaların mülkiyeti peşin para ile 
satılığa çıkarılmıştır. Arttırma ve ihalesi 19-8-935 pazartesi gü
nü saat on üçde lzmir evkaf direktörlüğünde toplanan komis
yonda yapılacaktır. Almak istiyenlerin yüzde 7,5 teminat akçe
lerile ihale günü komisyona gelmeleri ve izahat istiyenleriıı her 
gün evkaf direktörlüğü varidat memurluğuna müracaat etmeleri 
i16.n olunur. 2-6-10-14 2411 (1113) 

lzmir Yün t nsucat 
T .. rk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

iki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
ot ORYENT AL KARPET MANUFAÇÖRER LİMİTET 
(Şark Hah şirketine ait İz~irde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almışbr. F abrıka bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibnk ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve sabş fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) 

GüZEL KUMAŞ 

KUI~A Fabrikası 

inanmıyorsanız hu fabrikanın kumaşlarını 
giyenlerden bir kere sorunuz. 

Kumaşlar 
Ha is ycendür ve ucuzdur 

Bu fabrikanın çıkar2cağı şık ve çok sağlam 
PAL TOLUKLARI beklevfiniz 

Tediyede Kolaylık 
Satış yeri~ Birinci Kordon ÇoUakzade 

halı limited şirketn 
l~ELEFON : 2360 

En nefis Isparta, Kula7 

halıiarını aa burada 
Demirci, Uşak 
buiacaksını~. 

ANKARA BiRASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
..A..N9:1C.A..R..A.. Bira ı içiJir 

Ç •• kü • içilecek biricik ulusal bira budur un • Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksınız (865) 
1 ... . ., ·. . . · •.. ı.!t- . . . . ,• . . ·' 

• !"' l,~.. ı •• • . •• .. ·-. 

Azimet dolayısile 
Acele müzayede ile satış 

Önümüzdeki Pazar günü 
yani Ağustosun on birinci günü 
sabahleyin Alafranga saat onda 
Gündoğdu mes'udiye caddesi
nin başlangıcında Sade soka
ğında 5 numarada Mehmed 
Harun efendiye ait bilcümle 
mobilyeleri bilmüzayede satıla
caktır. 

Gerek, Singer dikiş ve na· 
kış ayaklı muhafazalı makine, 
Kolombiya çanta gramofon 
plaklariyJe, koltuk takımı maa 
kılıf, karderoba ayna, müdev
ver ceviz masa, despenç, kü-
çük kütüphane, çifte kanadlı 
aynalı dolap, 2 orta masaları, 
dıvar saatları, yağlı boya lev
haları, heykel şemsiyelik, kü
çük şifonyern, beyaz e bise 
dolabı, para kasası, yumurtalı 
orta mavnn masa, kardroba 
maa tuvalet, 3 sigara masaları, 
iki kız resitnli levha, 2 kişilik 
lcaryola, komodin, mermerli 
Jnvaman, tuvalet ecza dolabı, 
demirden masa ve koltuk, 
Gördes, Güney, Çal halı ve 
seccadeleri, ve sair çok mobiJ
yder b lmüzaycde satılacaktır. 
Satış peşindir. 

Büyük Kardiçalı lbrahimbey 
hanında Emniyet müzayede 
Salonu müdüriyeti. 

2-3 (1153) 

ilin 
Urla Belediyesinden; 

Evvelce 7 Ağustos 935 Çarşamba günü saat 15 te yapılacağı 
ilan olunan Urla belediyesi elektrik fabrikası ve kasaba elektrik 
şebekesinin 4430 lira bedeli keşifli tamirat ve beş sene müdaetle 
işletme işlerine talip çıkmadığından ihalesi on gün uzatılarak 
açık eksiltme temdit edilmiştir. 

1 - Şartnamesi belediye kaleminde alakadarlara parasız ve
rilir. Keşifnamesi kalemde görülebilir. 

2 - Eksiltma 19 Ağustos 935 pazartesi günü saat 15 te Ur
la belediyesinde mahsus komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 333 üçyüz otuz üç liradır. 

Nakit veya banka mektubu olarak ihaleden bir saat evvel be
lediye muhasebesine teslim edilerek makbuz alınmıı olmak 
lazımdır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin elektrik işlerinden anlar olmak 
ve buna dair fenni ehliyetname ibraz eylemeleri şarttır. 

6 - isteklilerin ihale günü saat 15 te belediyede toplu ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. ( 1164 ) 
~-"'--

J 

Muğla vilayet defterdallı
ğ~"dan: 

MuğJa vilayetinin Köyceğiz, Fethiye ve Datça kazalarında 
onyedişer buçuk lira maaşı aslili üç tahsil müfettişliği münhaldir. 
Yüksek tahsil görenler ile maliye meslek mektebi mezunları 
imtihansız, Lise ve muadil mektepler mezunları imtihanla bu 
vazifelere tayin edileceklerdir. 

Müsabaka imtihanı 20 - 8 - 935 Salı günü MuğJada yapıla
caktır. Lise ve muadili mektep mezunlarından imtihana girmiye 
talip olanların mektep şnhndetnamelerini sıhhat raporunun, as
kerliğini ikmal ettiğine dair vesikayı, bir memuriyette bulunmuş 
ise evrakı müsbitesini, hüviyet cüzdanını yanına alarak 19-8 -
935 günü akşamına kadar Muğla defterdarlığına müracaat et-
meleri ilin olunur. 2511 (1163) 



1r; llellHe to YENi A51R 

~ 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 

G ANYMEDES vapuru 12 
ağustostan 16 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

CERES vapuru 26 ağustos

tan 31 ağustosa kadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg liman arı için yük alacaktır 

SVENSKA ORıENT LıNıEN 

NORDLAND motörü 20 ağus 
tosta Rotterdam, Hamburg, 
Copenha2'e, Dantzig, Gdynia 
6öteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

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

Zee & Co. 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
DERIND JE vapuru halen li- CENDELI HAN BiRİNCİ 

manımızda olup Anvers, Ham- KORDON TEL. 2443 
burg ve Bremen için yük al- CENERAL STEAM NA VİGA-
maktadır. GA TION Co. Ltd 

ANGORA vapuru 19 ağus- ELLERMAN LA YN Ltd 
tosta bekleniyor. 22 ağustosa FLAMINIAN vapuru ay so-
kadar Anver, Rotterdam,Ham- nunda Liverpool ve Svansea-
burg ve Bremen için yük ala- dan gelip tahliyede buluna-
caktır. caktır. 

ALIMNIA vspuru 9 ağustos- DRAKO vapuru 29 temmuz-
la bekleniyor. Hamburg, An- da Hull, Anvers ve Londradan 
vers ve Bremen limanlarından gelip tahliyede bulunacak ve 

··k k kt aynı zamanda Londra ve Hull 
yu çı araca ır. . . _k l kt 

SERViCE DlRECT DANUBIEN 1 ri~,Jç0 E a ~~ Aı~TE LINIYE 
Tuna battı 

TISZA t .. ·· 11 v t ANGORA vapuru 13 tem-mo oru agu3 os-
muzda Hamburg, Bremen ve 

da bekleniyor. Budapeşte,Bra
tislava ve Viyana için yük 
yük alacaktır. 

Anversten gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

Vapurculuk 
Türk anonim şirketi lzmir 

acenteliğinden 

Ekspres postası 

Sakarya 
F evkalad~ lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam 16 

da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat 16 da İS
TANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : 

Istanbuldan her Per
şembe günü lzmir için sa
at tam t& da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma günü 
tam saat 16 da lzmire vanr. 

SERVİCEMArunMROUMAfN 

Garbi Akdeniz için ayda 
11Nr muntaz am sefer. 

A TID motörü 26 ağustosta 
bekleniyor. Budapcşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

NOT: Vürut tarih!eri ve 
vapurların isim'eri üzerine mesu' 
liyet kabul edilm ez. 

Fazla · Tafsilat için : Bi· ı ı 
rinci Kordonda 92 numara-
da f zmir acenteliğine müra- ı 
caat. T elefoııı 3658 

Q5"~-~._.wc ... -ı•j 
~~~~~ l 

Eczacı emal Aktaş ALBA JUL YA vapuru 11 
ağustosta gelip aym güııde 

Malta, Napoli, Marsilya ve 
Barcelon limanlarına hareket 
edecektir. 

alandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

7..h7J./7//Z.ZZ//./7/777/J. 

Hususi muallim ~ ... 
Jkmalc kalan ilk ve orta " 

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemera!tında An
kara luaathanesi ittisalindeki 
tuvalet salonuna miırac~atlan 

5-10 
17.-7-77 /Z/..7.7J..7..Z7..7.7777LZZ-

TISZA motörü 4 eylülde bek 
)eniyor. Budapeşte, Bratislava 
ve Viyana için yük alacaktır. 

JOHNKTON VARREN LINES 
L TD. Liverpul 

QUERNMOR vapuru 12 ağus
tosta bekleniyor. Anvers ve 
Livcrpuldan yük çıkanp Kös
tence, Galaç ve Braila için yük 
alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
Corporation 

EXCELECIOR vapuru 10 
ağustosta bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
SOCIETE commerciale BUL
GARE de navigation a vapeur 

BULGARIA vapuru 12 ağus 
tosta bekleniyor. Burgas ve 
Varna için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
1 

isimleri üzerine mesuliyet ka- · ı 
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 1 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon 
2007 - 2008 

,-- ----

Kolonya ve esanslan 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu
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. 

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, A\tmruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Son hatıra, 
Menekşe, Amber. 

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

Dikkat edeceğiniz iki· nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 

markası. 

İkincisi 

Hilal eczane .. i 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

isimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini göstermeye 

· yarıyorlar o kadar ... 

TE~ 

PUDRAS\ 

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

lstanbul 'ı23 numaralı posta kutusuna Y. A rumuzile ve 6 
kuruşluk posta pulu ile bu klişeyi kesip muvanah adresini 
yazıp gönderenlere Bedava bir kutu BOROSALiNA nümune 
Joarak gönderilir. 

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

neticesi Jüzun:: gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları net!cesi husule gelen kambur-
luklan doğrultmak icin korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır-
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsal ar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLER! 
1LE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

ı~ıı.hri lllza 
Bey tarafından yapılır 

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

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

(//L///.L/ZL//_///_//////7/////7/.L/..' ///,,!LZI 

u 

• 
NAKII~ 

S K F Bileli Rulmanları T. L. Ş .. 
MAZASlf..11 MİMAR KEMALETTİN 

C A D D E S l 35 N U M A R A Y A 
( Akseki Bankası Karşısında Köşe Maza ) 
Taşındığını Sayın Müşterilerine İlan Eder. 
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Anneler, 

Arbk müaterihdirler. 

Yavruları sancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir sııda bulmuşlardır. 

l..4AKT lN 
Sütlü un 

Az zamanda çok raibet 2örmüş ve bunu hazırhyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu a-elmiştir. 

Eczanelerde fiah 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediiiniz için kalori sarf eder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye stençlik, sıhhat ve 
neş'e vermış olan 

Ki na Lilt.li 
yi alıp kuJlanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
1 Kardeşler mohilyelerile süsleyiniz . · · 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 377P. 

;a?ube: 
Ankara 

Anaf artılar 
Caddesi 

Kınacı f'laP 
Nu.5 T eJ.1426 

Buseneki 9 Eylul panayınnda en lüks pavyon Haraççı l(a~" 
deşle~· pavyonu olacaktır. Modem mobilyelerimizi görm~ğe şiaıdi"' 
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

• eczanesi 1 So Ferit Şifa 
ı Memleketin en tanınmış lüks 

1 

müessesesidir. 

Sıhhi korsa 
Kasık bağı 

Lastik çocuk don ve mu-
şamba~ı. 

Termos 
Fenni gözlük 
Barometre 
Derece 
T'Uvalet çeşitleri 

Yerli, Avrupa ilaçları 

Daima ucuz ve tazedir. 20 llkteşrin 1935 Pazar ~Ü Ü 
E emle 'etin her tarafında ~en el 
nüf u.: sayımı yapı aca t 1.r .. 

Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi j 

1 A S T A L 1 K L AR 1 

S. Ferit 

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

2 - Numarasız binalarda oturanlar Hükumete haber vermeğe 
mecb.urdurJar. Oturduğu bina numarasız olduğu halde haber 
vermıyenlerle bu numaraları bozan ve silenler için para cezası 
vardır. . Başvekalet • 

istatistik Umum Müdürli\ğü ı 
29-6-13-20-27 ve 3-10-17-24-31 

UT ~..A.S'SISI 

oteli karşısında Şamh sokağında 

ŞiFA ' 
Eczanesi 

Hükumet sırası 


