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Anlaşılmıyandava 
Fiatleri kır~;lar şimdi de 

Bıravo istiyorlar 
Eski bir ataJar sözü vardır: 

"hem suçlu hem güçlü,, derler. 
Bizim ihracat tecimerlerinin de 
durumu hemen hemen buııu ı 
gibidir. işledikleri bata ile 
Alman alıcıları gfıcendirerek 
ınemleketin finansal haysiyetini 
kırdılar. Ucuz fakat çok sata· 
cağız diye bir yol tutturdular. 
Bunu da başaramıyarak a livre 
satış' arı büsbutün durdurdular. 
Yaphldarı biricik iş vardır ki 
0 da yüz elli bin çuval olarak 
oranlanun aiivre satışların ki
losunda dört beş kuruş kazan· 
mayı şimdilik g aranti etmiş 
bulunmala rıd ı r. Eg~ er sert ve öz-
1" u t etbirler alınmazsa ihracatçı-
ların şimdiye kadar yapılan aliv
r d erden kiloda en az dört beş 
kuruş kazanç t emin e ylemeleri 
muhakkak !!ayılıyor. Ü züm re
koltemizin geriye k alan kısımları 
satılmıyacakmış. Yetiştiriciler 
bir yıl içinde toprağa döktük· 
leri varlıklarını ve emeklerini 
karşılayamıyacak, geri alamıya
caklannış. Onların ne umu
runda. Apaçık durumları bu 
iken Ustüne üstlük seslerini 
kıs caklan yerde kızıyorlar. 
En iyi bir iş yapmışlar gibi 
bir de bravo istiyorlar. 
Dünkü toplantılarında bir· 
çok rakamlar ortaya atmışlar 
\re gazetelerin hücumlarından 
devlet eliyle korunmalannı is
temişler. 

Atılan rakamların amacını 
araştırdık. Şöyle bir mukayese 
Yapıyorlarmış: 

Kaliforniya, A.vusturalya, Yu· 
nan üzümlerinin satışına baı· 
Lındığı günden bugüne kadar 
Uğradığı düşüş ile, bizim ürün· 
lerimizin satışma başlandığı 
~~nden bugüne kadar geçirdi
ıı safhalar karşılaştmlmakta 
v~ neticede başlangıç ile şim
~ıki durum arasında yine Türk 
llzümlerinin daha az sukuta 
maruz kaldığı tebaruz ettiril
rnekte imiş .. 

Raporu başdan başa okuma
dığımız için rakamlar üzerinde 
ltonuşmak imkanını bulamıyo
ruz. Yalnız müdafaada tutulan 
llsuJ, hayretimizi muc:b o!mı:ık
tan uzak kalmıyor. DJpedüz 
"Ş u ve şu memleketler bu ka-

dara satıyorlar biz ise şu fiata 
sat ıyoruz. Arada fark yok ur. 

A)'sıulusal piyasaya uyu~·orllz,, 
demek varken bunu yapma
Yıp da dolambaçlı yollardan 
Y~rütmenin anlamını kavrıya-
mıyoruz:. "Rakip memleketler 
ba angıçtan şimdiye kadar 
Yüzde yirmi kırdılar biz ise 
Yüzde onbeş indirdik. Deınek 
bana öyle geliyor ki davanın 
esnsını halletmez. Tersine ola
rak bunun bir manası daha 
olaLilir ki dünya piyasasını 
kırunların bizler olduğunu or
l? ya koymaktır. Bu demek
h r ki işe ucuz başlamışız. 
O nlar bize uymak için yaklaş
tıkça biz daha kırarak sıfıra 
d~ğru ilerileyoruz. Yani dam
Pıng yapıyoruz. 
Eğer durum bu ise yalnız 

!.ürk köylüsü bakımından de
gı) bir de arsıulusal piyasalarda 
bozguncu olmak yönünden de 
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yapacak? 
• Laval Italya 
gönderdi 

Başbakan 
Pazartesi 
Ankara ya 

•• •• 
guııu 

döniiyor 

llayat ınucizesi sergisinde 
J Atinada jşçilerle polis 
Arasında vur şmalar Al la n ere 

Berlin: s Ağus os 
Hitler iki cephede tecavüze 

geçmiştir: Kotoli.klere ve .. Ya
hudilere ayni şıddetle huc.um 
edilmehtedir Hele yal~udıl~r 

1 h "ndeki hareket tahmınlenn 
a ey ı B'"t" b çok üsti.ine çıkmıştır. u un u 
hareketi idare eden doktor 
Gocbelstir. 

Yahudiler aleyhind.~~i n:':ü
cadele bin bir şe~le burunmu~
tür: Filmler, teşhı r. boykotaj, 
tevkif pogrem ... 

Berİindeki yahudi mağ:zala-
d rlar~ ve camekanları 

rın ıva 

hakaretamiz afislerle doludur: 
"Ben yahudiyim, Buradan alış 
"•eri~te bulunncak olan Alman-

. far tehlikeye maruzdurlar." 

• • 
erı ın 

Dre den sokaklarında bu 
kindar sesler duyulur: "Yahudi 
geber. Bir Alman kadını bir 
vahudi hmzırı ile münasebette 
bulunamaz. ,, 

Te hir vasıtaları 
Yahudilerle münasebette bu

lunan genç A lman kızlarının 
ve kadınlarının adları ve re
simleri gazetelerde teşhir edil
mektedir. Aryenliğe tecavüz 
su çile yakalanan Yahudiler 
aşk ortakları olan Alman ka
dınları ile birlikte üsera ka
rargahlarına yollanmaktadırlar. 

Steten'de bütün yüzme ha
vuzları ve banyolar Yahidilere 
karşı kapanmıştır. Bunların 

olan 
• r 

ıle filiyattaki 
kısırlashrılıyor mu? 

~~-..,...,_---·1 kapılarında "Sa
rışın Almanlar 
Yahudi çehresi 

görmeğc daya
namazlar ., diye 
afişler vardır. 

Katolik papas 
farı da aynı taz-

yikala maruz-
durlar. Bunlar 
hnl<kındH Kul-

' turkamp'm Bis
mark devrinden 
beri tatbikten 
kalmış olan bir 
maddesi tat bik 
olunuyor. Bu mad 

deye göre, :Katolik papaslar 
devlet işlerini genel baysallıgı 
bozacak şekilde izah ettikleri 

takdirde hapis v ya kalebend 
edilmektedirJer. 

Berllnde bır se,.gl 
Berlinde Alman propaganda 

bakanı Dr. Goebels'in başkan
lığında orijinal bir sergi açıl
mıştır. Irk bahsında üçüncü . 
Rayşın en büyük fütuhatı şek
Jinde gösteriJen bu sergi "Ha
yat mucizesi,, sayılıyor. Birbiri 
içine girmi halk yığınlan bu 
sergiyi ziyaret ediyorlar. Ora· 
da herşcy teknik bir düzen 
içine alınmı~tır • . Afbetli stand· 

- Sou11 7 nci sa1ı i/ede -

. ·-·-· Yunan donanması 
lstanbulu ziyarete 

pek yakında 
hazırlanıyor 

Ymwn cloummınsı 

lstanbul, 10 {Özel)- Pire ve kumet kuvvetleri vaziyete ta· 

Atinada işçilerin ha7.ırlamakta mamen hakim bulunmaktadır. 

oldukları grevin önüne geçmek Yeni hareketlerin önüne geç-

için hükumetçe bazı tetbirlere mek için de Polis devriyeleri 

başvurulmuştu. Bu yüzden Ati- süel lrnvvctlerle tal viye edil· 

nada işçilerle polis arasında 

yeni çarpışmalar olmuş iki ta

raftan birçok l<im eler ya

ralanmıştır. Zabıta müsademc
ler dol:ıyısile geniş tcvkifot 
yapmaktadır. Atina i.htilalden 
onta daima heyecanlı günler 

yaşadığından işçilerin nümayiş

leri ve müsademeleri genel 

korku ile karşılanmıştır. Hü-

miştir. 

lstanbul 10 (Özel) - Yunan 

donanması yakında lstanbulu 
.ziyaret edecektir. Dost liükü
metin bahriyelilerine sıc k bir 
lcabul resmi yapılacaktır. Do
nanmanın har~kel tarihi henuz 

belli olmamalda beraber ziya
retin çok yaKin bir günde vu• 
kubulncağı Atinadan bildiri
liyor. 



Anlaşılmıyandava ..... 
Fiatleri kıranlar şimdi de 

Bıravo istiyorlar 
- Baştaraıı bbinci sahifede -

kabahatlı mevkie düşüyörzu. 
Açıkça söyliyelim ki bu sene 
üzüm ürünlerimiz, büyük bir 
manevranın kurbanı oluyor. Üç 
bet tanın•ış ihracat evinin tu
zağına düşftrlilüyor. Nasıl mı 
diyeceksiniz? 

işte iş alanda; Türkofis kuru 
meyveciler birliğinden fiat bir
liği istedi. Bu isteği yerine ge
tirmek isteyenler ve istemiyen
ler de vardı. Ofisin manevi 
nüfuz.una dayanan büyük ve 
tanınmış tecim evleri bu tezi 
arkaladılar. Fiat birliği kara· 
rını aldılar. Kuvvetli sahşlar 
bağladı lar. Piyasanın açılması 
yaklaıınca bu defa da rekolte· 
nin fazlalığına dayanarak iki, 
iki buçuk kuruş kadar fiatları 
kırmak karannı aldılar. Bu su
retle elde edilmesi mibnkin ka· 
zancı faz.luile sigorta ettiler. 

Şimdi Ofisin sorgulanna ce
vapla, raporlarla vakit kazanı
yorlar. Bq ıün sonra piyasa 
açılınca sabılannı tez elden 
diledikleri fiatlarla kapatacak
lar, ondan sonruını düşünmi
yecekler bile., Varsın Ofis bu 
iti ettid etmekle uğrat• dur· 
sun .. 

Bizce hatanın bir kolu da 
Ofistedir. Yanm müdahaleler 
daima fena sonuçlar verir. Eier 
fiat birliği yapılmamış olsaydı 
bu üç bef firma buıünkü ka· 
du seslerini kuvvetle yükıel
temezlerdi. Önce kuvvetli iıle· 
ri bağladılar. Sonra da paniye 
yol açhlar. Fiat birliği yapılma· 
saydı önceden durum anlaşılır 
daha baıka tethirler dtişünü· 
le bilirdi. 

Madam ki ofis fiat birliğini 
istedi. Bunu tutacak, iıini daimt 

kontrolu altında bulunduracaktı. 
Buna ıöre tedbirler alacaktı. 

Yarım ve yalnız manevi nü

fuza, ricaya dayanan tedbirler 

bu kadar olur. Bizce ya mü· 

· dahele tam yapalmah Yeya bu 

işlere hiç el sftrtılmemelidir. ,,,,. 
Şilphesiz ikincisinin taraftan 

değiliz. Değiliz amma yarım 
faydasız miidahaleler karıısında 

ikinciyi söylemekte hakkımız 
yok mudur? 

Şimdi yapılacak it laflar ar
kasında koımamak, faydaları 
geleceğe bağlı üzüm ve incir 
gllnlerini daha geriye bırak· 
mak, ürtinleri ve yetiıtiricileri 
koruyacak fiili, ciddi, sert ted· 
birlere baş vurmaktır. İnhisar
ları harekete getirmektir. Çün· 
kil kaybedilecek günümüz kal
mamııtır. Hatti bir ay sonra 
yapılacak müdahaleler de fay
da vermekten uzakta kalacaktır. 

.E:la.k.k.ı C>cako~1"U. 

Hak yerinde 
ı\1üze ambar memuru 

mahkum edildi 
lzmir müzesinde Bizans, Os· 

manlı ve Venedik altınlarından 

bir kısmmı çalarak satmakla 

ve parasını zimmetine geçir

mekle suçlu müze ambar me· 

muru bay Esad'ın Asliye ceza 

hakyerinde devam eden du· 

ruşması bitmiı ve bir sene iki 

ay hapsine ve okadar müddet 

ile memuriyetten mahrum kal

masına ve çaldığı altınların 

kıymeti olan dört yüz yirmi 

üç liranın kendisinden tahsiline 

, .. 
.13:er Jö;u.:n. 
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Mazlumların zalimleri 
fı, celladları tebcil 
n1eğe kadar ileri vara 

•• 
Uzüm • 

pıyasası 
Bay Yaşar ...... 
Yarın~ eni vazifesi 
Başına gidiyor 

İnsanlar ve milletler ha 
farında affa ne kadar 

verirlerse o kadar büyük 
göstermiş ve o kadar 

Karara göre 15 Ağustos Perşembe 
Günü saat on birde açılacaktır 

etmiş olurlar. Zalimler 

birinde mutlaka maılu 
afdilemeie mahkumdırlar. 

Af, en büyük bahşay 

onu verene ne mutlu 1 F 
af, aynı zamanda tehlikeli 

Borsa idare heyeti uzum 
piyasasının açılması için önemli 
bir toplanb yapmıştır. Bu top· 
Jantıda komiserliğin daveti 
üzerine Türkofis direktörü 
Ticaretodası aa başkanı ve ge
nel kitibide iştirak eylemiş!erdir. 

Bu seneki ekirdeksiz üzümpiya

sasının açılacağı gün hakkında 

uzun boylu görüşmeler yapıl

mış ve piyasaya 1500 çuval 

üzüm indirilmedikçe satışlara 

başlanmanın mahzurları üze........ 

rinde durulmuştur. 
Neticede 15 Ağustos 935 

perşembe günü saat onbirde 
piyasanın açılmasına karar ve· 
rilmiştir. Bu tarihe kadar iste
nilen mikdarda malın piyasaya 
indirileceği muhakkak sayılıyor. 

silahdır da, vereni tepüp 

bilir. Bunun için affeyle 
dikkat etmelidir. Hele mm .... _, 

lat ın zalimlerin afü, celli 

tebcil etmej'e kadar ileri 
mamahdır. 

Cellat, bunü ne için 

ödemişte Söğütlü 
-.--------

Yatı 
olursa olsun nihayet bir 
dir. Muhterem katiller pek 
dır. Hele baıkası hesabın• 

düren cellatlar, ekseriya 
kaddes bir gaye güdebi 

incir kn;;; mücade- Dün akşam limanım!za geldi içinde 
lesi genişletildi Talebeler ve öğretmenlef var 
Ödemiş, Kuşadası ve Tirede 

Ağustos başından beri incir 
kwdu mücadelesine başlan· 
mışhr. lzmirden atanarak gön· 
derilmiı olan mücadele memur-

ten uzakhrlar. Bunlar sa 
ic:rayı sanat ederler, geçi 

cellatlıldarındandır. Manevi 

lan ile birlikte yerlerindeki 
ziraat memurlan bütün incir 
bahçelerini gezerek üretmen· 
ler)e görüşmekte ve lazımgelen 
tavsiyelerde bulunarak ne şe· 
kilde mücadele yapılacağını 
izah etmektedirler. Her bahçe 
sahibinin yapmakla mükellef 
olduğu işler hakkında hazırlan· 
mış olan talimatnamelerden bi
rer tanesi verilecek ve savaş 
iki ay devam edecektir. 
Ödemiş incir bölgesi daha 

geniş olduğu için buranın bir 
Ziraat memuru ile idaresine 
imkan görülememiştir. Onun 
için işi nisbeten hafif o '.an 
Torbalı tarım memurunun da 
Ödemişte çalışması muvafık 
görülmüştür. Bay Hasan ve bay 
lbrahim adında ı ki genç incir 
kurdu savaş memurluğuna ata
narak incir bölgelerine gitmiş· 
lerdir. -. _,,,,, 

Ziyaretçilere 
Yerler hazırlanıyor 
Panayır başkanlığının yaptığı 

tebliğ üzerine Karşıyaka ve 

Göztepeden bazı ev sahipleri 

evlerinden bir kaç odasını pan

siyon şeklinde ziyaretçilere ver

meği kabul ettiklerini başkan
hğa bildirmişlerdır. 

.. -·····-·. 
l!bayımız 

Bir çok tebrik telgraf
ları Almaktadır 

ilbay general Kazım Dirigin 

Trakya genel espektörlüğüne 

atandığı hakl:ında henüz ken

disine bir tebliğ gelmemiştir. 

Mamafi genera!, Ankaradan 

bir çok zevattan ve hatta bazı 

milsteıarlardan tebrik telgraf
ları almaktadır. 

••••••••• 
Namus hırsızları 

Dün Ağırcezada 
Çarphrıldılar 

Cumaovası nahiyesinin Gü· 

nerli köyünden Ali kızı Hati

ceyi zorla kaçırarak kirletme-

- ..... 
Diln akıam üzeri Söğütlü karılmışlardır, Söğütlfi yatı bll-

yatı limanımıza gelmiştir. Yatta tün Marmara sahillerini gez· 
İstanbul bahriye ticaret mek- dikten sonra Çanakkale, Ay· 
tebinin son sınıf talebesini teş- vahk yolile Ege denizi kıyıla· 
kil eden on bir genç ile mek- · nnı dolaşarak dnn lzmire gel-
tebin öğretmenleri (muallimleri) miştir. 
bulunmaktadır. Yat yann limanımızda kala· 

TaleebelP-r deniz kıyılarında cak Pazartesi günil yine deniz 
etütler, yapmak, ameli dersler tetkiklerine devam olunmak 
görmek üzere seyahate çı- üzere yola çıkacaktır. 

Katil Debreli lbrahim 
Suçunu açık söı_l~yor 
" Her ikisini öldürmek için attım 

Ne çareki birisi öldü ,, 
Ayd1n bira fabrikasında 

direktör bay Emil Hayferi dört 
yerinden ağır surette yaralı
yan ve makinist Tibcri yara
layarak öldüren mezkfir fabri
kanın eski kavası Debreli İb-
rahim soru hakimligınce istiç

şerek beni ekmeğimden etti

ler. Ben de ikisini öldürmek 

için attım amma ne çare ki 

birisi öldü diğerini ötdüreme• 
dim. 

Tahkikata devam edilmekte-

dir. Hadiseye şahid olan bir vap edildiğinden sonra ceza 
evine gönderilmiştir. çok kimseler dinlenmiştir. 

İbrahim dün bir muharri- Fransız hastanesinde teda-
rimize işlediği cin:ıyet hak- vide bulunan yaralı direktöriln 
kında demiştir ki: sıhhi ahvali iyiliğe doğru yüz 

- Bu iş ekmek için oldu. tutmuş ise de tehlike henüz 
Direktörle makinist ikisi birle- geçmiş değildir. 

•• •• • •• •• 

...... 
inşaat yerlerini 
Gözden geçirdi 
Şarbay Dr, Behçet Uz dün 

öğleden evvel Karşıyakaya gi· 
derek inşa edilmekte olan rıh
bmı, çocuk yuvasındaki inşaatı 
gözden geçirmiş ve dönüşte 
panayır yerini teftiş etmiştir. 
Panayırın açılma zamanı yak· 
)aşmakta bulunması hasebile 
inşaat faaliyeti humma)i bir 

.. .... 
Delegeler bugün An -

karaya gidiyor 
Baymd1rhk bakanlığının da

veti üzerine Belediye ıle şir

ket arasındaki son ehemmiyet
siz ihtilafın halli için iki tara-

fın delegeleri bugün Ankaraya 

hareket edeceklerdir. Uray de· 
legesi encilmen üyeıinden Bay 

Muz~ffer, hava gazı ıirketi de· 

}egesi de Mister Lurimerdir. 
3. 1 •• 11 .. 

Bay Yaşm· Ali.Jcıras 

Çankri emniyet memurluğu
na terfian tayin edilen vili· 
yetimiz emniyet müdürlüğü 
birinci kısım reisi Bay Yaşar 
Albuu yarın Ankara posta
sile yeni vazifesi başına hare
ket edecektir. 

Bay Yaşar Albaras on yıl
danberi vilayetimiı polis kad· 
rosunda çok önemli vazifeler 
almış ve bunları kuvvetli ida
resiyle çok iyi başarmıştır. 

Şehrimizin muhtelif karakolla
rında serkomiserliklerde bulun
muş, idari ve siyasi kısımlarda 
başkanlık etmişti. Bu itibarla 
her sınıf halk ile temasa gel· 
miş kendisini sevdirmişti. Iz
mirden ayrılışı cidden büyük 
ziyadır. Fakat memuriyet ha
yatının icabları bu ayrılığı 
doğurmuıtur. Bay Yaşar Alba
rasa bayırlı seyahatlerle bir
likte yeni vazifesinde mu· 
vaffakıyetler dileriz. 

.. --- ' 
Altı genç 

Tetkikleryapmak Üzere 
Bölgemize geldi 

Kültür bakanlığı adına Av· 
rupada arkeoloji tahsili gör· 
mekte olan Halil, Şaban, Ek
rem, Sadi ve Sedat Alp lzmir 
bCSJgesinde arkeolojk tetkikler 
yapmak üzere Ankaradan şeh
rimize gelmişlerdir . 

Dün ilbaylıkta as yar ilbay 
Diliveri ziyaret etmişlerdir. 

Bergama, Efes ve Larisa 
harabelerinde Kültür bakanlı-
gının emrile araştırmalar yap
tıktan sonra diier öntük tet· 
kiklerine devam edecekler ve 
Türkiyedeki bütün değerli 
önlükleri göreceklerdir. 

Ondan sonra tekrar Avru
paya giderek arkeoloji tahsi· 
line devam edeceklerdir. 

latlar da böyledir. 
Bunun için, esbabı mO 

ve muhaffefe bulunarak 
lar affedilse bile tebcil o 
maz. Yoksa maddi, mane-' 
zam bozulur, her şey 
olur. 

M -·-Kaçan suçlu 
Jandarmalar tarafın 

• • Yakalanarak getiri 
Değirmenderenin GiilD 

köyünde muhacir Rizaoıll 

tün çardağında bir sigara 
zünden Arap mustafayı bı 
kasığından ağır surette 
lıyan Afyonlu Mevlüd "I 

sonra kaçmışb. JandanD 
sıkı takibi neticesinde 
tutulmuş ve dün şehrinıis 
savumanbğına getirilınifÜ"• 

• ••••• z4 , .. • 

Zabıta Haberle# 
v eıesplt uçmut 

Bayraklıda Muradiye 

sinde oturan Ahmed otJıl 
san bahçesinde bulu-" 

velespitin belirsiz bir ş 

rafından aşmldığını id 

şikayet etmiştir . 
Uyurken saatılll 

a,ırmı,ıar . 
Dün saat 12 de F 

parkı içinde ve bir k 

uyuyan Mehmed oğlu 
yanma sokulan Halil 
Mehmed, saatını aşı 

şikayet ilzerine hakkmd• 
bata başlanmıştır. 
Olur açık gözlük 

Keçecilerde sabıka 

Abdullah oğlu Tevfik 

satan Osman oğlu R 

dış cebindeki cüzdanını 
surette devam etmektedir. Pa
zartesi günü akşamı panayırda 
ziya tecrübeleri yapılacaktır. 

.. ~- .. , 

Bir ka"akçı . kaçhğı s1rada yakalan 
~ Şapka glymell 

ŞUphell görUlenler Arabalar arasında esrar ıstemlyenıer 
Dün saat on iki yirmide Al· k k 1 d b - lu 

Karı koca çullanmıtlar 
Bayraklıda Bornova cadde· 

sinde İsmail ve karısı Emine 
ve iş ortağı Kamil, bir hayvan 
meselesinden aralarında çıkan 
kavgada döğüşmüşler Adem 
oğlu Kamil sopa ile adamakıllı 
dayak yemiştir. Dövenler ya
kalanmıştır. 

Satar en ya a an ı Mersinlide Rece og 
sancakta dolatan Ismail oğlu M · a 

Dün gece saat yirmi iki Bünyamin oğlu onn ' 
Mustafanın vaziyeti ıüpheli aö- b k t Ç kk d B ·ı d._ • uçu a ora apı a as- oğlu Adem Keçecı er 
rülerek karakola getirilmiş, mahane önünde bir kaçakçı oğlu Receb. Hurşid oğlu 
üzerindeki nüfus tetkik edile- yakalanmıştır. 

Mehmed ofy lu Emin adındaki Habib oğlu Ahmed • rek doğum hanesinin tahrif 
bir geçmişi ozuk, o civarda şahıslar şapka kanunun• edildiği anlaşılmış ve ceplerin· 1 

k. b duran arabaların arasına giz- harekette bulunduk 
de i ı gümüş ilezik çıktığı lenmiş, kendisi iİbi esrar düş-
için araşhrılmağa başlanmıştır. kün)erine esrar satmağa ko- yakalanmışlardır. 

ğe ve babasını ağır surette ya- yulmuştur. Tam o sırada bun- Şehir l;lnde efk•Y8 

ralamakJa suçlu Hüseyin oğlu e Jarı kollıyan araştırma memur· Süleyman oğlu Ahlll 

karar verilmiştir. Mustafa ile kendisine bu işde 1 M A v 1 G E c E ları yakasına yapışmıştır. Ali oğlu Hüseyin arkad 
Sabıkalılar memurları gö- M ·-....... yardım eden Kuşadalı Ahmed dan Ismail oğlu usf1 

K 1 t b 1 1 rünce kaçmak istemişlerse de k ama ı ve a anca ı ar ve Osman ~ğlu Halimin Ağır- arkasını takib edere 
buna fırsat bulamamışlardır. Şehit Fahrittin karakolu ceza hakyerinde devam etmek- • : .._ , 11

11
, 

1 
hastanesinin arkasında 

önünde Riza oğlu Caferin te olan duruşmaları sonuçlan- • Sürprizlerle Dolu Eğlenceli Kuduz köpek sına yapışmışlar ve 

üzerinde bir bıçak ve Karşı- mıştır. 1 h AH o GECE Bornovada kuduz bir köpek parasını almağa teşebb 
yaka iskelesi önünde Ali oğlu Mustafa, beş yı aiır apse, •• • iki insan ve üç hayvanı ısır-
Hasanın üzerinde de bir kama arkadaşları da ikişer buçuk : • mıştır. Kuduz köpek çifte ile mişlerdir. Şikayet üıer 
ve bir tabanca görülerek alın· sene ağır hapıe mahkum ol a...._ _ öldürüldü. Isırılan diier bir bıtaca soruşturmai• 
mıştır. _ _!_~m~u!şl~ar~d~ır.:_ ______ - _!_~~~ll~ll~lll~ll~ll~ll~lll~ll~ll~ll~lll~H~ll~llllllllltltll~lltlll~lllllll~ll~llllll~ll~ll~ll~~tll~~~k~ö~pe~k~te:.!m~iı~' şa~h~ed~e~a~lb~Q~a _!!al~ın~dı!:...· J.2m!!!ıf!şt!!;ır.:...._ __ _...__:.il) 
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••••••••· ••••••••••••••••••••••••••••••••• d G ' L u el de neden ona uzan- Jet gibi görüyor u. enç Ka-

dının ayaklarına atılmamak 
masın? Şimdi Bordonun dikta-

için ·Talyen kendine bir tavur 
törü sayılan T alyen üzerinde, ı ı 

verdi Masasına oturup ca e-
güzelligv inin kudretini tecrübe • 1 ı 

mini yontmakla meşgu o.u-
etmemiş mi idi? Ve Tal yen ken- F k 
d d yor gibi gözüktü. a at mer-

isi, "Bütün müstebidler " ar- divenin her basamağı gıcırda-
ağacına çekildikten sonra bu- dıkça kalbi yerinden sıçrayordu. 
luşacaklaı mı bildirmemiş midi? d d 

T erezya her a ım a ~en-
Terezya fazla tereddüt et- deleyordu. Kendisini bekhyen 

tnedi. Talyene bir mektup yaz- akıbetten artık şüphesi kalma-
dı. Eski kocasının boşanmış mıştı. Zalım, eski hakaretleri-
.c:arısı olmaktan başka bir suçu nin cezasını çektirmek üzere, 
olmadığım anlattı. Ve 14 Tem- onu gece karanlığında vbir so-
tnuı gece~i yolda kendisine kak kıza gibi yanına çagmyor-
2österdiği alakaya güvenmek du. Bu mahkum vücu"'.ldan zevk 
istediğini anlath. cekmek istiyordu. 

Talyen bu mektubu aldığı Odaya girdi, gözlerini kal-
d. k l İzabo zaman, ığer pro onsu dırdı. 

ile görüşüyordu. Terezya zın- Hayalinde yaşattığı haşin ta-
danda. Onu bu vaziyette bı- vur yerine, iki mum arasında 
rakabilir miydi ? İşte ona kar- iş masası üzerine c~ih~.iş .~ati~ 
fı beslediği isteği yerine geti- yüzlü bir delikanlı gordu. Uz~ 
recek bir fırsat eline geçmiıti. b k ı ve uç 
ı ri miişam a ap ı _ _ .. 
ızaboya meseleyi açtı : renkli bir rozetle süslu b~yu.k 

- Ben bu kadını seviyo- bir askeri şapka içine gırmış 
rum, dedi. Onun gerçekte!' olan başından orman gibi san-
ihtilale karşı bir suçu da yok. şın bukleleler fışkmyord~'. Ka-
Onu kurtarmak istiyorum. lemi tutan el de itinalı ıdı. 

Ve elı"nı· kalemine uzatb. - k lkt Uzun Prokonsul ayaga a 1• 
lzabo kolundan tuttu: b d Mavi ve mevzun oyu var 1• 

- Tal yen, delirdin mi ıen? çohadan bir redingot taşıy~r 
Ne yapmak istiyorsun? ve bunun üzerinden de uç 

- Onun yardımına koşmak. renkli bir kordelaya asıfmış bir 
- Çok sıkı gözetildiğimizi kılıc sarkıyordu. 

ve her hareketimizin ulusal Bekçileri dışarı cıkartb. 
kurtuluş komitesine taşındığını Sonra eskiden kalmış bir mah-
bilmiyor musun? Kendioi mah· viyetle: 
•etmek mi istersin? - Bayan, dedi, emin olu-

- Onu kurtarmak isterim. nuz ki tevkifinizden hiçbir ha-
- Vazifeni afkına feda et- berim yoktu. Ben Bek Damb 

tiğini söyliyecekler. Bir ~aba~- mevkiinde teftişte idim ve an-
a kadının veya sabık bır ası- cak yarım saattenberi dönmüş 
liıı aşıkı olduğunu haber ala_n- bulunuyorum. Heyhat, bu kısa 
lar seni mutedillikle ve arıs- müddet zarfında sizin oJdukça 
tokratları korumakla itham ıstırab çektiiiniıi iÖrüyorum. 
edecekler. Genç kadın, henüz yeniden 

lıabo kötü bir adam değil- canlandığına inanamıyor gibi, 
di. Eski bir vaizdi ve tetebbu hüzünle gülümsedi. 
merakını muhafaza etmişti. _ Size kötü muamele et-
Kadınlar onu şaşırtamazlardı. 1 1 miş er. 
Onların iğf allerini mümessi Kesik siyah saçlı kafasını 
vatandaşlar için meşum sayı- salladı. 

Yordu. Talyen içini çekti: 
- O sana vazifelerinden _ Sizin güzel saçlarımı. 

yüz çevirtecek. Kendi sınıfının, Onun yanına gelmişti. Sıcak 
••ilıadelerle bankerler ve vur- soluğu, onun çıplak kalmış en-
gunculann himayecisi olacak. sesi üzerinde dolaşıyordu. 
Eğer onu seviyorsan, hatırını _ Bayan Fontenay .. 
kırabilecek misin? O vakıt, _ Artık bana bu adı ver-
halkın inanma güvenmesi ıe- meyiniz. 
reken ulusal mümessillik iti- Fakat B. Lametin eski ka-
barsıılık içine düşecekti: . tibi, eski matbaa garsonu için 

Talyen arkadaşını dınlemı- bu emsalsiz kadın daima Ba· 
Yordu. Büyük adımlarla odada yan F ontenaydı. 
dolaşıyor ve mahpus kadının Beş senedir ki Jan - Lam-
•erbest bırakılmasını istiyordu. bert Talyen bu anın ümidile 

- Fakat vakıt geçtir şimdi. yaşamıştı. Bir kapıcı oğlunun, 
Tabya kapanmıştır.Yarını bek- Terezyamn dizlerine baş sür· 
liyelim. nıesi için bir rejimin devrilmesi 

- onu serbest bırakmak ancak yetmişti. 
benim elimde ilcen daha bir O şimdi herşeye razı bir 
gece hapiste kalmasına daya- kurbandan başka bir şey de-
naınan. Azizim İzabo, ban_a _ ·ıd· Fakat belki de yalnız 
Yardım et. Bulunduğum vazı- gı ı. b w • 

minnettarlık hissine oyun egnıı· 
Yette bir gaf işlemekten kor· k t · r 
karını. T erezyanın hemen hıra- yor ve etinin mu av eme sızı-
k 1, B . w 1 ·nden, bir tehlikeden kurtuluş 
1tmasını sen emret. eoım g d 

Veya ölüme sürükleniş anın a, arabacımı gönder, onu alsın. ki 
Acele et dostum, acele et. yaşıyanlatı aşk~ sü~~. .iyen 

- Bir mahpese nakledildiği cinsi isteğin yukseldıgını de 
z v duyuyordu. 
annını uyandıracagım. idam satırı için hazırlanmış 

- Buraya ~elsin. olan çıplak ensesi üzerinde, en 
Pencereye yanaştı. Sabırsız- hassas nokta_ya ilk öpii kon-

lık Ja parmakları camlara vuruk· dugv u zaman zevkle titredi._ 
Yordu. Dehşetçi ortadan yo b -Tazyikini uzatan u agzın 

ıolınuştu. Şimdi, ilk aşkını bek- sıcaklıgv ı genç kadının boyn.unu 
iyen yirmi altı yaşında bir de- h 

gıdıklıyor ve bütün assasıye-
likanlıdan başkası yoktu. t• . bir noktaya tophyordu. 

Onun erabadan indiğin; gö- mı d · t•f Erkek ustalıkla bun an ıs ı a-
rünce içinden bir sevinç çığ- d 
ı v deye hazırlanıyor u. . _ 
ığı koptu. Meşalelerin ışıgı Fakat hafif bir ateşın olmek 
altında onu sararmış, saçları d d 
k h .. ere bulunduğu yan o a a, 
esilmiş, yakası açılmış, ma • uz · d ona 

h\la elbisesi tq,ı~ bir hava· bir asker yatw üzerm e 

· SO. N . HABER 
Lise, orta mekteplere ta- Sümerbank yeni fabrika
lebe kahulüne haşlanıyor lar için kararlar alıyor 

~----~--------

yoklamaların giinü de tayin edildi 
Ankara 10 (A.A) - Kült· r ] 

ba anlığmdnn bildirilmiştir. 
Lise ve orta oku'!ara yeni 

namzed ta!ebe kaydı yoklamcı 
lan yapılma ve okulların aç ı 'ma 

günleri aşağıda gösterilmiştir. 
1 - Lise ve orta okullara 

nanızed talebe yazılmas na 
20/8/935 sah sabahı başlana
cak 31/8/935 cumartesi saat 
13 de bitir:lecektir . 

2 - Lise ve orta oku!lann 
1, 2, 3, 4 ve 5 ·ci sınıflarının 
bütünleme ve engel yoklaıra

larma 2 9/935 pazartesi baş:a
nacak 16 - 9 - 935 pazart esi 
akşamı bitirilecektir. 

3 - Lise son sınıf bütün!e
me ve engel yoklamalarına 
2 - 9 - 935 Pazartesi başlana· 
cak 10 - 9 - 935 Salı akşamı 
bitirilecektir. 

4 - Olgunluk yoklamasile 
eski öğreneğe göre yapılacak 
olan lise ve orta okul meznni
yet imtihanlarına 11 - 9 .. 935 
Çarşamba günü başlanacak 
21 - 9 - 9 5 Cumartesi saat 13 te 
bitirilecektir. 

5 - Parasız yab talebesi 
seçim sınaçlarma 23 - 9 - 935 
Pazartesi başlanacak, 

A - 23 - 9 - 935 Pazartesi 
T. r 'tçe, edebiyat, 

B - 24/9/935 Salı riyaziye 
C - 2519 935 Çarşamba ta-

l\ii/tii1· lıahtııı B . • 'ıı/t:cl ... fri1rnıı 
rih, coğrafiya, 

Smaçları yapılmak şartile25/ 
91935 Çar.şamba bitirilecektir. 

6 - Durslere 30-9-935 Pa
zartesi günü başlanacaktır. 

7 - Parasız yatı talebesi se
çim smaçları mezuniyet imti
hanları ve yokl~malar hakkın
da daha çok bilgi edinmek is
tiyenler bulundukları şehirler· 
deki kültür direktörlüğüne ve
ya lise ve orta okul direktör
lükleı ine başvurmalıdırlar. 

Koca Sinan Anıtı 
SüJeynıaniye camii önüne mi kurulacak ? 

lstanbul. 10 ( Özel) ..... Büyük Türk can'atkan Koca Sinanın 
aaına dikilecek olan Anıt için şehrimizde tetkikler sür'atle ile
rilemektedir. Anıtın yeri ~çin muhtelif fikirler ileri sürülmektedir. 
Maamafih en kuvvetli ihtimal Koca sinanın en büyük eserlerin
ded biri olan Süleymaniy*! camii önüne kurulmasıdır. 

Galatasaray futbolcuları 
Ro~uanya }' olile Peşte ye gitti 

lstanbul 10 (Özel) - Galatasaray futbolc•ıları bugün (dün) 
Romanya yolile Peşteye hareket eylemişlerdir. Sporcularımız 
Macaristanda birkaç maç yapacaklardır. -· ....... . 
Yağmur Aydın' da --- •• 

Muğla ve Deniz1iye Çarşaf Ve Peçe-
şiddctle yağdı ler Kaldırılıyor 

Muğla. 1 O ( A.A ) - Dört 
aydanberi yağmur yüzü gör· Aydın, 10 (A.A) - Bugün 
miyen Muğlaya bugün öğ1cden toplanan şar kurulu kadmlarm 
sonra yağmur yağmağa baş~a- çarşaf ve peştemal örtünmele-
mıştır. Yağmurdan önce şıd- rini yasaklayan bir karar ver-
detli bir fırtına esmiştir. 

Denizi. 10 ( A.A ) - Altı miştir. 
aydanberi hiç düşmiyen yağ- Aydın, 10 ( A. A) - Hava 
mur bugün saat 17 dP. başla- tehlikesine karşı halkımızı il-
mış ve bir saat ka -tar çok gilendirmek ve hava tehlikesi-
şiddetli olarak yığmıştır. Et- nin önemini anlatmak için halk-
rafta da kuvvetli yağmur yağ- evimiz köylere irşat hey'etleri 
dığı haber alınmıştır. göndermiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
mülaki olduğu zaman, en mü- değil, idam makinasımn git· 
debdeb yatak odalarına alış- mesi lazım. 
mış olan bu güzel vücud önün
de halk çocuğu diz çöktü ve 
onun dizlerini öptü. 

O, yeni aşk döşeği üzerine 
sıcaklık ve gölge serpen oca
ğın titrek ışığı karşısında bir 
an duşünceli, kimbilir hangi 
hulyaya dalmıı kaldı. 

Ertesi sabah pençereye dal
gın bir göz atan T erezya deh· 
şetle geriledi. Tal yen onu kol
ları arasına aldı. Genç kadın: 

- Bır daha buraya gelmek 
istemem, dedi. 

- Eğer bu ev hoşunuza 
gitmiyorsa, ben sizin otelde 
oturmağa giderim. 

T erezya şimdiden halkın top
lanmağa başladığı meydanı 
gostererek: 

- Hayır, gene buraya ge· 
lece&lın, dedi. Buradan sizin 

Destan 
Onu sevmiyordu. istihkar 

ediyordu onu. Fakat hur
riyeti, belki de hayatı teh
likde idi. Bordoda artık 
ona Kabarus kadm adı takıl-

mıştı. Ve Kabarus kadın, ka
dınlıktan, hem d muhteris, 
hükmetmeğe alışmış kadınlık

tan hiç bir şey feda etme
mişti. 

Dehşetle burada hüküm sü-

ren adam, onun için yine bir 
uşak olmustu. Kadınca bir 
i:'Urur, bu adam üstündeki hiik
münü genişletmeğe ve bunu 
açığa vurmağa onu sevkedebi
lirdi. Şan kazanmak için mah
kiimlarm affmı elde etmeğe 
çalışabilirdi. Fakat o sadece 
eyiliğinden buna çalıştı. 

-= Soııu tJar --

Nazilli fabrikası plan aı:·ı hazır 
lstanbul, 10 (Özel) - Beş yıllık sanayi proğramına göre ku

rulan fabrikalar tamamlanmak üzeredir. Bu fabrikaların bir misli 
daha büyütülmesi için Sümerbank tarafindan faaliyete girişilmiş
tir. Banka aynı zamanda toprak ve kimya sanayii hakkında etüt
lerde bulunmaktadır. Nazilli fabrikası hazırlıkları tamamlanmışbr. 

Pilanların tatbikine ve inşaata süratle başlanacaktır. 

Hicaz Veliahtı -· ... 
B~ Mussoliniyi beğendiğini söyliyor 

Roma, 10 ( A.A ) - Hicaz Veliahdı fbnissuud Cenovadan 
ayrılmadan evvel gazetecilere şu diyevde bulunmuştur: 

- Mussolini çok büyük bir adamdır. Üzerimde büyük bir etki 
yaptı. Ötedcnberi onun büyük bir takdirkanyım. 

·~--~~~--~-...... --.-•-_...IH•--~-------

Uçler konferansı 
Ne yapacak? 

-llrış tarafı l 1'11ci salıifcde
ler ancak karışıklığa sebeb 
olabilir. 

Bu gazete son günlerde alı
nan tedbirler sonuncu olarak 
doğu Afrikaya gönderilmek 
üzere ordudan 7 fırka ile siyah 
gömleklilerden 6 f11kanının se
f erbef edildiğini ve ayni za
manda giden kıt'aların yerini 
tutmak üzerere bir o kadar 
yeni fırka teşkil edildiğini ilave 
eylemektedir. 

Giornale D'ltalia son sefer-
berlikte en göze çarpan hidi-

aenin silah altına ahrin son 
yeni fırkalardan birinin malul 
gönüllülerden ve son harpte 
vuruşmuş olan eski mubarip
lerden mürekkep olduğunu, 

bunun ise hükumet rejimi ile 
ulus arasındaki tam kaynaşma
nın bir belgesi olduğunu kay
detmektedir. 

Yeni Asır: Bu haberi gazete-
miz özel istihbaratı ile iki gün 
evvel vermişti. 

Adis-Ababa, 10 ( A.A ) -
Habeşistanın Japonyadaki ilk 

konsolosu süel okul direktörü 
Ato lba Boru Tokyo'ya git
miştir. 

•••••••• 
Sükun tamamile 

iade edildi 
Toulon, 10 (A.A) - Dünkü 

gün tam bir sükun içinde geç
miş ne tersanede ne şehirde 
hiç bir hadise olmamıştır. --

Çekoslovakya 
Bizden bir milyon 
kllo tutun alacak 

İstanbul, 10 (Özel) - Çe
koslovakya rejisi Türkiyeden 
bir milyon ki!o tütün almağa 
karar vermiştir. Yakında alıcı 
mümessillerinin b:mire uğra-

maları muhtemeldir. -
Zonguldakta 
Devrim çalışmaları 

Zonguldak, 10 (A.A) -
Bugün p&rti il başkanı saylav 
Altıok ve saylav Hasan Kara
bacakla halkevi adına bir ku
rul Beycuma kamunu merke
zina gitmişlerdir. Kurul orada 
toplanan köyler halkıyle ya
kından değetlerde bulunacak, 
parti programım ve devrim 
ülkülerini konuşacak, kayna
şacak, hastalarına bakacak, 
eksiklerini ve ihtiyaçlarını kar
salamıva çalışacaktır. 

Uç tekzlb 
Roma 10 (A.A) = Bir ya· 

hancı istıhbarat Ajansı ıon 

günlerde bir haber yaymışbr. 

Bu haberde lnsbrukda yayılan 
şayialara göre birçok ltalyan 
asker kaçaklarının her gün 

Tirole gelmekte olduklan ve 
bunlardan ikisinin sının geç

meye teşebbüs ederken telef 
olmuı olduğu bildi;ilmektedir. 

Bu haber asli" ;asaıtan aridir. 

Vaşington, 9 ( A.A ) - Dış 

bakanlığı Amerikanın resmi 

mümessili sıfatile ltalyan - Ha
beş anlaşmazlığını görüşme! 
Uzere Romaya bir Amerikan 

diplomahnın j'Önderildiğine da

ir olan haberleri yalanlamak

tadır. 

Londra, 10 (A.A) - Yetik 
çevenler uluslar kurumunun 

gelecek konseyinin ltalya-Ha

beş anlaşmazlığı hakkındaki 
lngiliı- Fransız - ltalyan görilı
melerine daha fazla zaman bı
rakılması ergesile 30 Eylüle 
bırakılac~ğı yolundaki söylen-

tileri yalanlamaktadır . 

Kaza 
ı:.aris Sovyet sefaret 

Miisteşarı öldü 
Metz, 10 (A.A) - Otomo

bili Fauligny ka!IBbası y5re· 

sinde bir ağaca çarpan Paris 

Sovyet elçiliği yönetgeri Divi

kovaki hastahanede ölmüştür. 

Anlaşmadan 

Memnun 
Berfin, 10 (A.A) - Siyasa 

çevreler Lehistan ile Danzig 

arasındaki gerginliğin gevşe

mesinden ötürü memnundurlar. 

Hususile Danzig hükumeti ta• 

rafından yapılan müsaadckiir· 
Jıkları kaydetmektedirler. 

•••••••••••• 

lzmirspor 
Kongresi 
lzmirspor kulübünü ı ser .k 

kongresinin 18 Ağustos Pa
zar gecesi toplanacaiı ha· 

ber alınmıştır. 



Aydın ollu Bay Mehmed ile Prenses Sollya arasında bir macera 

Birgiyi nasıl aldık 
ölümle biten sevg · nin kuvve i 

~ak.iki 'tarihi :roman. -3- '"'YPzn:n; :l?P :r·vi.n ~erna1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............. , ..................•........•...... 

Aziz misafirlerim, Sjzleri bugeceni~1 güzel · ği; m ~hta
bın, aşkın saltanatı namına içmeğe davet ediyorum. 

Prenses deiiçesine yatağın
dan fırladı, acaba çıldırmış mı 
idi? Ne oluyordu? Bu ses ne
reden geliyor? .. Kalbinde, bü
tün varlık bu ateş ne idi? 
Kendi kendine, aman yarabbi; 
bu ne hal?.. Rüyamı görüyo
rdum? ... Çıldırdım mı?,. Bu bir 
hayal; fakat ruhumdaki fırtına 
nedir? Kalbimdeki cehenr:em 
ne o1uyor? .. 

Diye bağırdı .. 
Ayağa kalktı, yüzünü yıkadı. 

Uyumak imkanı kalmamıştı. 
Kitaresine sarıldı. 

Narin eller ar~smdan çıkan 
bir ses; ıshrap çeken bir kal
bin feryadı onu seraem etti . 
Başı yanına düştü . .Gözleri yine 
da1dı. Ayni hayal!.. Ayni ses: 
" Gel mabudem, sana hiç kim
seye veremediğim temiz ve bi
ricik aşkımı veriyorum " sözle
rini kulağına fıslayordu. Bay 
Mehmedin hayali karşısında 

kendi sini dinliyor gibi idi. 
Sofya; kendisini bu tatlı ha· 

yallere kaptırarak sattlarca 
çaldı ağladı; bitkin yatağına 

düşerek gözlerini kapadı; ayni 
rüya, ayni hayal karşısında ... 

Birgi deresinde 
ikindi vakti Viyolet kendisini 

uyandırdığı zaman her tarafı 
kırık, döküktü. Yıkand:, siyah 
bir elbise giyerek hazırlandı. 
Odasından çıkarak salona 

geldi. Bütün meclis hürmetle 
eğilerek Prensesi selamladılar. 

Prens Edmon : Aziz prenses; 
bugün baharın yeşil rengi gö
nülleri sararken, zatı haşme

tanelerinin siyah geymeleri ; ... 
çok yorgun görünüyorsunz ! 
Rahatsız mısınız ? .• 

Prenses Sofiya - Hayır 
prens, hasta dej'ilim ; fakat hiç 
uyuyamadım. - Düşünerek - rü
yamda annemi gördüm. Solgun 
simasında hüzünlü bir eda var. 

Elimden tuttu. Beni hiç düşün 
müyorsun kızım. Diye şikayet
te bulundu. Bu teessürle uyan· 
dim, ve bunun için siyahlar 
gcydim. V c bu içimden geldi 
prens. 

Prens Edmon bu matem 
rengi ile karanlık gecelerin 
mehtabını andırıyorsunuz, ayın 
rengindeki solgunluk güzel 
yüzünüze aksetmiş, hayat böy
ledir aziz prenses, gelmek ve 
göçmek; .... 

Annenizin yoluna hepimiz 
gideceğiz. Yeter ki ; fenalıkla 

kalplerimiz kararmasın. Bu 
alemde herşey fanidir. Salta~ 
nat, gurur, servet, ihtişam, gü-
zellik aşk ve herşey;... Ben de 
felsefeye daldım. 

Bu bahısların hiç sırası değil; 
emriniz mucibince villanızda 

herşey hazırlanmıştır. Atları

mız da bizi bekliyor Prenses 
Sofiya hiç durmayalım. Grup 
hayatın son günlerini andırır 
dostlarım;,. 

Atlara binilerek Birgi dere
sine doğru yollandılar. Mayıs 
ayının yeşillikleri arasında bül
büller ötüyordu.Toprak yorgun, 
sessiz dinlenirgen, günes, ufkta 
parçalanan bir nur ve ziya 
kaynağı halinde penbe, mavi 
leylaki renkler arasında süzü
len altın ziyasile, toprağı ku
caklıyor. O artık ufkun mavı, 

Son ışığile toprakları gene 
okşayarak durmuyor akıyordu 
ufuk renkten renge giriyor. 
Gittikce pek hafif penbeJik 
muhite gözlerin doyamadığı 
bir güzelliii veriyordu. 

Şimdi herşeyi geçici bir his
sin matemli :mkutu içinde ağ
lar gibi seviniyor. Bilinmiyen 
bir tül dağları dereleri örtü
yordu. Gözlere ve kalp1ere 
neşe veren tepecikler, ağaçlar 
herşey siyahlaşb, yalnız hazin 
bir ses; derelerin ve pınarla· 

rın bu sessizlik içinde ağlıyan 
sesi duyuluyordu. Villanın çok 
renkli çiçeklerle süslenmiş bir 
büket halindeki bahçesinde, 
her türlü zevk ve neşe vasıta
ları hazırlanmıştı. Minimini bir 
havuz etrafında dizilen kol
tuklara gömüldüler. Bu bava
linin alhn sansı üzümlerinden 
yapılmış esiri şaraplan, şen ve 
yahud kırık kalplere aşkın 

tatlı veya acı hislerini doldur
mağa başladı. Gözler du
manlandı gönüller taş~. Biraz 
sonra; ay ışığı karşıki tepe
lerden kızıl bir ateş halinde 
derenin hüzünle dolu kuytu!u
ğunu şenlendirdi. 

Villa, c~nnetten bir köse, 
hürilerle, gilmanlarile, şarap ve 
musiki ile coşkun ve taşkın 

bir alem .. 
Muvakkat bir zaman da ol

sa fani hayatın zalım izlerini 
kalplerden sildi. 

Ay yükseldi, yıldız ile karşı 
karşıya işve ve naz eden ka-
mer, tepecikleri, ağaçları can
landırdı. Nur ve aşk birleşti. 

Prenses Sofiya; kadehini eline 
alarak arka.daşlannı çağırdı: 

- Aziz misafirlerim, sizleri 
bu gecenin güzelliği, mehtabın 
aşkın saltanatı namına içmeğe 

davet ediyorum. Hayatımın en 
heyecanlı gecesini yaşıyorum. 

İçelim, bu fani hayatın akış 
zehirlerini kalblerimize doldur
madan içelim. Hakikaten, bu 
nurlu ve sakin gecede ruhum
da aşan ve taşan bir his var. 
Haydi dostlarım şerefe!. 

- Yaşasın melikemiz! 
Diye kadehler boşaldı. 
Prens Edmon sevgili ve ilahi 

Prenses; bu akşam o ruyanın 

1 
acılarını taşıyorsunuz. Güzel 
gözlerinizdeki düşünce, hassas 

l cmelinizin in'ikasıdır. Anneni
zin tatlı hayali maneviyetinizde · 

fırtınalar yarattı. Siyah renk te 
o matemin işaretidir. Neden, 
mukaddes mabfıdemiz? Neden 
bu derece ıstırabın esirisiniz!.. 
Güzel yüzünüzde - meh
tabı işaret ederek - bu 
gece alihesinin hüznü vnr. 
Ne tesadüf yarabbi; bugün Av
rupayı görmek ve mateme bü
rünmek.. Hepimiz bu tesadüfe 
müteessiriz .. Söyleyiniz bu ma
temi bu acıyı gidermek için 
canımızı verelim. 

Preııses Sofiya - İltifatınız
dan ve alakanızdan cidden çok 
memnunum. Ruhuma çöken 
karanlık, ne yapayım ki; mu
hayyel ve silik bir ruyanm ya
rattığı bir kudret... Bilinmiyen 
ve görünmiyen bir kuvvet ... 
Meçhul ve yalnız kalpte hisse
dilen bir sızı; .. Haydi zevkimize 
bakalım. Bu sızıyı unutalım. 

Size mehtap ve aşktan bahse-

[Bir alkış tufanı derenin ses· 
sizliğini ~ınlattı. J 

Prens Edmon - Yalvarırız 
size; ruhlanmızdaki siyal. örtü 
yırblsın ve biz ya mz aşkın be· 
yaz elile bu karanlığı parçah
yalım. 

Prenses Sofiya - Dinleyiniz 
dostlanm. [Allahın yer yüzünde 
gizli tuttuğu esrarın perde
sini o endişe veren perdeyi 
ölüm kaldırmadnn şu varlığının 

vücudunun nereden geldiğini 
arama ... Meçhulatm zalim elini 
kır ve vücudunu neJP.rin bek
lediğini düşünme. Zira dost-

larıma ne sevmek lezzeti gibi 
lezzet, ne sevmek humması ka~ 
dar ezici, parçalayıcı, zevk ve-

ren humma vardır. 
Mehtap, gecenin bir hasret 

anı gibidir. Ey uz.aklardan biz 
fanilere nur ve aşk gönderen 

güzel Ay... Sonsuz semanın; 
nihayetsiz hıçkırıkları altında 

beraber olmak şevkiyle, haya
liyle titriyen kalbimle sana hi-

tap ediyorum. Senin kalbinde 
de ayrılık ahları var mıdır?!.. 

Ey gönül! ... Yıldızlarla konuş; 
zira onlar nihayetsiz gecelerde 

yanan ruhlardır. Onlar gibi 
yan; sev, titre, mihnet çek! ... 

Ey bana elim göz yaşları dök
türen aşk!.. .. Beni öldüren sen-

deki hangi sırdı r. Niçin sen 
kalplere yerleşince insan ölüme 

susıyor?. [Prenses Sofiye, yor

gun başını arkasına dayadı) 

Prens Raymon - taptığımız 

prenses - biz sizden bir sevda 

neşesi beklerken, bize yine 

aşkın matemli kadehini sun-
dunuz. ' 

Prenses Sofiya yavaş, yavaş 

başını kaldırarak kapakları 

yarı kapalı gözlerile meclisde

kilerinı süzdükten sonra ilave 
etti: 

- Dostlarım ne y.ıpnyım? 

Hakikat acı.. Demek siz aşkın 
öldürücü kuvvetini bilmiyor
sunuz! Aşk; hayatı beşerin ka

ranlık sahralarında bulunabilen 

yegane incidir!.. Saadet ümidi 

besliyen, o incilerden bir tane
sine malik olan fanilere ne 
mutlu!.. 

Prens Edmon: 

- Çok doğru muazzez ha

tibemiz; aşk ruhlarımız& tatmin 

edebilen biricik lahuti bir kuv
vet; yahut düsturu insaniyettir. 

- 801111 rm· -

Alh aylık ondülede aranı
lan evsafı size ancak Paris
ten büyük fedakarlıkla ge
tirdiğim 1935 modeli makina 
ile dokuz ay için garanti 
edebildiğim gibi bayanların 

pek korktukları cereyan ile 
alakası yoktur. 

Geliniz Göriiniiz 
Su ondülesi ve bükle için 

Paristen diğer bir makina 
getirttim. Arzu edilen her 
forma yapılır. 

Adres : Hükumet cad
desi No. 23 All Riza Ak-
çakır Telefon: 3294 

Fransa ile imzalanan son tecim mu
ahedesinin Ana hatları 

Dün Borsada 
Yapılan Satışlar 
~ 

Zehire Borsası 
Paris, 8 (A.A) --- Anadolu 

Ajansının özel aytarı bildiriyor: 
Pazartesi günü imzalandığını 

bildirdiğim Türk - Fransız te• 
cim ve klering anlaşmaların1n 
esasları hakkında muhtelif 
kaynaklardan aldığım haberleri 
aşağıda sıralıyacağım. Y almz 
bu esasların iyice anlaşılabil

mesi ve aiınan büyük netice 
üzerinde açık bir fikir edinil
mesi için, daha önceki vaziye
tin kısaca hatırlanmasında fay
da vardır: 

1933 de Londrada toplanmı~ 
olan a!'sıulusal para ve ekono
mi konferansının anlaşamamaz· 
lıktan dağıldığı 27 Temmuzda 
Türkiye ve Frans;ı bir moduJ 
bir de klering adaşması imza
lamışlardı. Bu İsmet İnönü hü
kümetinin hararetle müdafaa 
ettiği tediye müvazenesi esası
na ba Iı ilk anlaşma idi ve ti• 
caret mukaveleleri politikamız
da esaslı bir değişimin başlan· 
gıcı oldu. Ondan sonra imza
ladığımız anlaşmaların hiçbiri
sinde bu prensipten ayrılma_
dık. Bu mukavele ile iki mem
ı~ket arasındaki siyasal dost
luk ticari ve iktisadi imkAn
larJa kuvvetlenmiş ve dünya tica 
ret işlerinin gidişi ortasında iki 
taraf Londrada beraber müda
faa ettikleri bir prensibi ta
hakkuk alanına iletmiş oluyor
lardı. 

Bugün de sürüp giden cihan 
buhranı başladıktan sonra bu 
biçimde ilk anlaşma 1930 or
talarında Macaristan ve Avus· 
turyadan doğdu, fakat bu mem
Jel•etlerde yaşayamadı. Mal 
trampası sailam iktisadi bün
Y~ istiyor. Türkiye ve Fransa 
daha sonra bu yola girdiler. 

Fakat iki memlekette ayrı ayrı 
istikametlerde inkişaf etti. Ve 
ancak Tür ki yede muvaffak oldu, 
iftiharla söyiiyebiliriz ki Türk 
sistemi gerek ilim, gerek tek
nik bakımından başlı başına 
özellikleri olan bir sistemdir. 
Türkiye bu yoldan hemen bü
tün itbalat eşyasına şamil olan 
kontenjanı yılda yediyüz binli
ralık bir miktara indirdi, baş
ka tabirle tamamen süpürdü. 
Fransa ile intihap mülahazala
rını hesaba katmıya mecbur 
siyasal çeşitli fırkaları ve kısa
ca iç politikası yüzünden kon
tenjan sistemini günden ğüne 
genişletmeye doğru yürüdü. 
Bundan dolayıdır ki, yapılmış 
anlaşmaların 1935 ortaları
na kadar olan ta t b i katı 
Türkiyel\İn daima kolaylık 
göstermiş olmasına rağmen 
Fransamn, mesela almayı taah
hüd ettiği tütünü bile pek geç 
almak, vermeyi taahhüd ettiği 
kontenjanları vermemek neti
cesile karşılaştı. Fransanın yüz 
milyon frangı aşan matlubatı 
memleketimizde toplandı. Fran
sa bu parasını ancak memle-

ketimizden Türk malı alarak 
çıkarabilirdi. Hey'etimizin Pa
rise vardığı gün dört memle
ket Fransa ile umumi Klering 
ithalat resmi fazlalarının ref'i 
kontenjanların tezyidi ve ta
ahhüdü gibi esaslar üzerinde 
üç aydır münakaşada bir 
anlaşma zemını bulamıya-

rak burasını terke hazır

lanıyordu. Filhakik bu mem
leketlere inkıta geçikmedi. 
Hükümetimiz modüsü, Fransa 
ise klering anlaşmasını feshet
mişlerdi. Fransızlar yilzde otuz 
nisbetindeki Türk fazla ihra
catı kaydına ve bedellerinin 
cumhuriyet merkez bankamız 
emrine verilmesine itiraz edi
yorlardı. Laval kabinesinin 29 
kararnamesindeki prensiple
re· göre de yeni bir anlaşma 

imkanı çok güçleşmiş bulu
nuyordu. 

Bu çetin şartlar içinde baş
lıyarak, bayram ve tatiller ol
mak üzere fasılsız onbeş gün 
süren müzakerelerin vardığı 
neticeler şôylece hülasa edi· 
le bilir: 

1.- Umumi klering esası 
muhafaza edilmiştir. 

2.- Türk klering sisteminin 
hususiyeti olan geniş husust 
klering, yani takas esası kabul 
edilmiştir. 

3.- Kontenjanlar arthrılmıı 
ve bazı maddeler için yeniden 
kontenjan alınmıştır. 

4.- İthalat munzam resim .. 
leri kaldırılmış, yani malları
mızdan alınmakta olan yüzde 
6 ithalfıi takası yüzde ikiye 
indirilmiştir. 

5. -- Evvelki anlaşma devre
sinden ka!ma yüz milyon küsur 
frank tutarında olan ve klering 
muamelelerinin önünde tıkaç 
teşkil eden Fransız ticari ala
ca klan ayrı bir hesaba alına
rak, Türkiyeden Fransaya ih
raç edilecek, F ransada kon
tenjana "tubi ve yeni alınmış 

kontenjanlarla yıllık tutarı on 
milyon frangı bulan ithalatı
mızla tedricen tasfiyesi esası 

kabul edilmiştir. Bunlardan 
başka sürümü güç muayyen 
bir kısım mallarımızın hususi 
takas yoliy]e bu tksfiye işinde 
kullanılması da temin edilmiş
tir. Yani hem yeni klering'in 
işlemesi, hem eski alacakların 
uzun vadeli faizsiz bir ticari 
kredi haline inkılabı, hem 
de sürümü çetin muayyen 
mallarımıza prim temini kabil 
olmuş ve nihayet bu suretle 
eline en az sekiz sene bu para 
faizsiz kalacak olan Cumuriyet 
Merkez Bankamızın bu parayı 
iskonto ve ticari finansman iş
lerine hasretmesi imkanı elde 
edilmiştir. 

6. - Cumuriyet Merkez Ban
kası serbest emrıne tahsis 
edilecek olan döviz nisbeti 
devlet ve belediyeler müba-

Çu. Alıcı 

129 Buğday 
95 Arpa 
2 va. " 
33 Kumdarı 

Fiat 
4 25 
3 75 

6 75 

Para Piyasası 
10-8-1935 

Alış Satıl 
Mark 50 25 50 75 
İsterlin 619 50 624 50 
Fr. Frangı 8 28 8 3() 
Dolar 80 50 79 80 
Belga 21 05 21 3~ 
İtalyan lireti 10 22 10 3 

2 İsviçre Fran. 40 87 41 ; 
Florin 84 55 84 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 'fi 
Austr. Silini 23,5 24 _........ 

yaah, hususi ve umumi lderİ:; 
fer ve eski alacakları da t• 
olmak üzere yüzde otuıda' 
yüzde otuz beşe çıkarılınıştır·. 

7 - istikrarı temin için " 
laşma müddeti yirmi aya çılıt' 
rılmıştır. • 

8 - Fransız rejisinin ~ 
dan önceki anlaşma ile k• 
ettiii mikdar ~evkinde . be~; 
ne tesbit olunmu~ mıkd _, 
muntazaman tüıün satınalıll..ad 
temin olunmuştur. " T eıı,..
nisbeti yüzde ellidir.,, f 

9 - Modus ve klering a."~· 
maları, müddet ve meriyet ıtı ,,. 
riyle birbirine bağlanrlll~ 
Anlaşmanın hnkmfi 13 3 r 
tostan itibaren yürümiye bl 
lıyacaktır. r) 

Yeni anlaşmanın başl: 
h b ı d fraJ1f1' ana tarı un ar ır. ..d8,a 

kompansasyon ofisi ~u dit' 
Jolly bu anlaşmaların şı~ ,.,,. 
kadar yapılmış benzerlerı "r 
sında teknik ve tatbika~ ~ 
meti en yüksek bir ınu~~r~ 
meliyette bulunduğunu ve dt 
sisteminin Fransa .için ~· 
bir tekamül olduğunu silJ~e 
Nmiştir. ihay~t memnuniYe0~ 
ilave etmeliyiz ki, 1933 te d'° 
duğu gibi, yeni politikasııı _,. 
sonra da ilk olnrak ~r'0_, 
memleketimizle böyle bır .,e 
laşma imzalamış bulunuyor (ı' 
bu yeni Fransız Tica~e! "~e· 
nnın da ilk mukavelesıdır. rf'' 
le müzakere müddetinin 1' 
lığı sahih bir rekordur. . Jt 

Fransız resmi tebliği.n•Jl ,e' 
kaydettiği gibi, heyetir~ııı50.~ 
islik eden büyük elçiınız _,1, 
Davas, böyle bir anlaşıo tdıl' 
iki memleket için ° b'' 

l · as• ğu kadar 1 arsıulusa sıy d( 
bakımından da önemi 11e b"' 
ğerını anlatan beya~a~ta}ıiJ~t 
lunmuştur. ismet Inonu .... ,, 
metinin kendilerine vcrdığ'• j~ 
yük ve güç vazifeyi h~ b'' 
memleketin hayrına olara. ~e· 
şarmasını bilen müzakere;u f1 

yetimizin elde ettiği. öne iJPIJ' 
değerli netice hıç ş ,,-· 
yoktur ki, iki millet Ueftif 
sındaki dostluğu teme " 

Souıı 8 cı s11 1ıt-fcnirı tırr~'' 
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:1.4 Agustos ÇARŞAl\fBA günü akşanıı saat 9 da 

TAYYARE SİNEMASININ - •a 
ED •• • 

usameresı 
Zengin ve orjlnal bir film ı:orogramı 

İs anbul radyosunun kıymetli sanatkar1 Bayan BEL;MA CE\f .. 
DET ve arkadaşlarının büyük ve zarif musiki müsamereleri. 

Dikkat: 
Fiatlar: .. 

Mevkiler numarahdır. Biletler şimdiden 
kişede aalllmaktadır. 

0 Husus! mevki ve birinci balkon 100, salon 50, ikinci balkon 3 
kuruştur. Localar 600, 500 kuruştur. J -
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Kont Armand casus 
-------..-..- -

ikinci büro onu böylece suçladı 
Ve intihara davet et i ----------Kont Armand, Klemansonun kadar feci bir vaziyette. ken-

iste· · .. · F ·b niderek dini nasıl müdafaa edebılecek 
gı uzerıne rı urga 6 -

Avusturyalılarla müzakerelerde idi? ~~ k~bil suç.Ja~alara karşı 
bulunurken ikinci büro hafiye- kendını şıddetle mudafaa .et-
lerinin kendi aleyhinde rapor- mek istiyordu. Fakat söz kıfa-
lar yağdırdıklar ndan artık yet eder miydi? 
şüphe edemezdi. Harp içinde Kolonel sertleştikçe sertle-

kiınse vaziyetine güvenemezdi. şiyordu. . . 
Hele resmiğ casuslar daima - V ~nsa~dan bır çok ham-
şübbe altında tutulduklarını ler geçtı. Sızden daha az suç-
bilmek mecburiyetinde idiler. ları olan hainler karıuna dizil-• . "b' "ki . 
Ba.ıusus ki Friburgtaki Fransız diler. Fakat swn gı 1 ~ DCJ 

caausları kont Armandın Avus- büroya mensup yüksek bır ı.a· 
turya elçisile görüşmelerinin bit, eski bir se~rin oğlu, Ş~ay-
salahiyettar makamata daya- der Kröze fabnkalannın hısse-
narak vukubulduğunu bilmiyor· darı o.lan. bir Kont ~~mand'm 
lardı. Onlar ikinci büroya men- da adı bır casus gıbı oradan 
sup bir kumandanın bu faali- geçmesi çok elimdir. Fransayı 
) etini şüpheli görerek rapor· böyle bir rezaletle karşılaşmak-
larını doldurdular. tan korumalı idiniz. Taşıdığı~•~ 

Öte yandan kont Armand adı, mazinizi düşününüz. Sızı 
bir muamma içinde yüzdüğüne burada yalnız . bırakı!o~u_?J 
kani idi. Bu saçma suçlamaları Mösyö. Eyiden ~~ıy~ . duşunu· 
kime karşı tevcih ediyorlardı? nüz. Bir ölüm sızın ıçın bala~-

0 ki resmi bir vazife ile kir olabilir Yalnız o re-ıaletin 
Friburgta bulunmustu. Nasıl önün~ _geç~rek eski bir ısilenin 
tasavvur edebilirdi ki Kle- ıerefinı kırlenmekten koruya-
manso, kaplan adam söziinü, cakbr. Suçunuzun cezası~ çek-
kendisine tevdi ettiği vazifeyi mek zamanıdır. Haydı cesur 

bir dakikada unutacakbr. Mou- olunuz. 
geot'nun ajanları onun için ne- Kont Armand odada yalnız 
ler yazmamışlardı? Kont Arman kalmışb. Kafası altüst olmuştu. 
lıendini müdafaaya muktedir Muhakeme edemiyordu. Masa 
olacağına güveniyordu. ib.erinde kolonelin bırakbğı 

Kont kendi iizerine tevcih tabanca vardı. Silahı aldı. Şa-
edilen lekeyi temizlemek için ICağına dayatarak çekti. Onu 
Parise kadar gitmesine izin Hamlen sokağındaki aile ote-
verilmeıini karargah kumanda· Jine götürdüler. Ailevi tebliğ 
nından rica etti. Fakat zavallı kumandanın gripten öldüğünü 
adam aleyhinde hazırlanan sui- bildiriyordu. Böylece Kont Ar-
kast tebekesi 0 kadar geniıti mandan muhakemesi halinde 
},j 

0 
bir kaç saat içinde saç- ortaya çıkacak bir çok baki-

lannın sıkıntıdan beyazlandığını katlann önüne geçilmit bulu-

görecektir. Kumandan Armand nuluyordu. 
Pariae dönünce ikinci bürodan Harp içinde unutulan bu 
izahat istemek imkanını bula· mesele harptan sonra 1922 de 
cağını umuyordu. Bir çok m6· yeoiden ortaya çıkanldı. Kont 
racaatlanndan sonra nihayet Armand laakkında ikinci defa 
bir kolonelle göriifebildi. olarak verilen hüküm mes'uli-
lkinci bnro ıeflerinden olan bu yet ihtimalini kabul etmiyen 
zat kendisine çok sert bir dille bir htıkümdllr. Fakat ölüyü di-
bitap etmiıti: riltmek imkansızhğt karıısında 

bu hükmün ne faydası ol-
- Sizin gibi bir binb~şı na· 

sıl olur da harp içinde düş- muştur? 
rnan casusları ile görüşmeğe Alman casusluk teşkilatı Is-
ceaaret eder? panyada tiç istihbarat dairesi 

- Kolonel ben aldığım emir kurmUftu. Bunlardan birinin 
.. · Em · karargihı Madritte Calle Del 
uzerine hareket ettim. rı 
veren de baıvekildir. Pradoda .. Matbuat istihbarat 

- Harp içinde size bu emri bllrosu,, ıekliode çalıfıyordu. 

k 1. d' E ·r Bu bliroya bahriye zabitlerin-
•nca ben verebi ır ım. mı 
-alacağınız yer başvekil değildi. den kolonel Von Kroner riya-

Bu k d ıet etmekte idi. Barselonda 
izahabnıza aldanaca a am 

deiiJ'' faaliyette bulunan ikinci biiro-
Ko~7Armand ,aşkındı.O ka- non bpnda kolonel Von Ro-

dar ki sıkıntıdan kafasına in· land vardı. Sen Sebastiyende 

d 
beıler erkanı harbiyesi adını 

me inecek gibi oluyor u. 
Kolonel devam etti: taııyan teşkilatı i•e general 

Von Schultz idare etmekte 
- Kont, siz ihanetle kalma-

d D l ü . idi. ınız. üşman a en m raıyane Fransızlarla Ingilizler de b-
bir surette müzakerata bile k J b • ı d panyada o u ag ı urmıyor-

girittiniz. )ardı. 2 Ağustos 1914 ten 
Kolonel bundan sonra Şili- sonra ispanya Casusla harbma 

deki bir madeni Almanlara sahne olmuştu. Kartacadaki 
satmak için harptan önce ya- Alnıan Vis konsolosunun casus· 
Pılınış bir mukaveleyi Armanda luğu Jspanyol bükfım~t!ne h~-
gösterdi. ber verilerek tevkıfi teman 

- Bu utanç verici müzake- edilmişti. Bu vjs konsolos U.6 
reler size milyonlar temin et- Alman denizalb gemisinin iaşe-
ıniıtir, dedi. Böylece Avustur· sine :.,izzat nezaret etmekte idi. 
Yalılarla bilemem hangi çeşit Bir Alman Vis konsolosunu 
siyasal müzakerelerde bulunur- harp içinde en mühim mevki-
lcen Almanlardan avuç dolusu den kovdurmak, diğer Alman 
albnlar koparmaktan da çekin- ajanlarının da ccsar~~e?ni kır-
miyorsanuz. Üzerinizde taşıdı· maya muadil sayılabilirdı. Fran-· 
iınız üniformanın şerefini iblil sız ve Ingiliz teşkilitı aynı za-
ettiniz. manda ispanyayı müttefikler 

Bu kadar taşkın ittihamlar lehinde olarak barba sürükle-
karııaında Kont Armant büs- meie çalışıyorlardı. 
.... pfkınlaia diişmfiltü. Bu - Sonu var -

YENi ASIR , --
Pek akında döneceğiz'. -Hapishane ka:pısına bu sözleri yazmak yaraşırdı 
Mahbuslar çıktıkları zındanlara yeniden dönmeğe mahkum oluyorlar 

Geçenlerde Amerikanın en 
biiyük hapishanesi olan Sing· 
Sing ceza evinde bir isyan 
çıkmış, madende çalışmafıa 
gönderilen mahpuslar gardi
yanlarını yakalıyarak bir 
müddet vaziyete hakim kal
mışlardı. Bu isyanın amacı 
Amerikan mahbeslerinde 
mahbusların acıklı vaziyeti 
üzerine kamoyun dikkatini 
çekmekten ibaretti. 
Bu hapishanenin eski dok
toru Amos Skuayr orada gör
düklerini şöylece anlatıyor: 
Bu Havz ( Büyük Ev ) avlu

sunda en eski mahbuslard n 
biri bana teklif11izce dedi ki : 

- Doktor, bizim Sin,g - Sin
gin büyük kapısında bir levha 
eksiktir. Ceza idaresinden ora
ya, yaldızlı kocaman hnrf!erle, 
cana değer şöyle bir kaç söz 
yazmalı. BuradDn çıktığımız 

zaman parmaklıkla büyük ak 
dıvara bakmak için bir kaç 
defa arkamıza döneriz. Ser
best bırakılan meb'usan orada 
sembolik bir cümle okuyabil
mesi köt~ olmaz. Bu cümleyi 
de ben buldum. 

- Neymiş bakalım? 

-
0 Pek yakında yine bu-

rada. " 
Bu umudsuz şüphesiz ken

disi için söyliyordu. Zira bu 
kudretli dıvarJarın arkasında 
uzun bir istirahat geçirmeğe 
gelişi ilk değildi. Acaip bir ta· 
vırla: "Ben sebat yolunun yol
cusuyum,, derdi. 

Bununla beraber bunun al
bnda su götürmez 
vardı. 

bir gerce 

Sing - Sing eski misafirlerini 
sık sık yeniden kabul eder. 
Mevcudunun yüzde ellisi yeni 
gelen eskilerdir. 

Bir aşk rande~usuna koşar 
gibi hürriyete koşan iki salın 
mış mahpustan biri talih tara
fından tamgalanmışhr. Geri 
gelecektir. 

iyi dUfUnenlere Uç 
HlkAye 

Neden böyle oluyor? Bu 
mahbese giren adam iliklerine 
kadar bozulmuş, ruhunun di
bine kadar çürümüş müdür? 

Her vakıt değil. Fn çoğu, 
o talihsizlikle birlikte doğan 
ve sosyal zaruretlere boyun 
eğmiyen bir zavallıdır. Duru
nuz da size üç hadise, öz do
lu liç küçük hadise an!atavım. 
Bunlar .. sabıkai mükerrere 
esbabı" nın nasıl vücud bul
duğunu ıize anlatacaktır. 

1932 de ceza idaresinin gö
zeti altında mahbuslar tara
fından kurulan karşılıkla yar
dım sosyetesinin birkaç yüz 
dolarlık parası birikmişti. Ge
çen sene bu fazla ile bütün 
Bih-Havz sakinleri için sıcak 
elbiseler 1atın almışlardı. Bu 
defa ne yapacaklardı? Mab
buslar her teneffüste toplanı
yor, aralarında sacak müna
kaşalar oluyordu. Büyük avlı 

bir parlamento görünümüne 
girmişti. 

Bir gün bu tuhaf saylavlar
dan biri bir sıra üzerine biner 
ve sükutu elde etmek için bir
çok işaretlerden sonra. 

- Sizlere bir teklifim var, 
centilmenler. Elimizde para var, 
fakat ne yapacağımızı bilmiyo
ruz. Para insanlara en gerekli 
neye yarayabilir? Yemeğe, 
arkadqlar. 

Bir ses yilkselir : 
- Fakat biz kifi derecede 

r.da alıyoruz. Hayır, hayır, 
zla para yiyeceie ıarfedil-. 

mecın. - ....... , 

Hatip tetiğini bozmadan de- renmeleri gereken özırün adam· be1111yordu. Kirli ve fena hraş 
vam eder: lara gıda verdiler. 1!dilm;1ti. Hapishaneden B.ldığı 

- Sizin için yiyecek alaca- Bu merhamet, namuskirlık 
ğınızı söylemedim, koca kafa- ve cesaret hasletlerini büyük 
lar. Doğrudur, biz yete .. dere- bir nispet tutan sabıkacıhkla 
cede yemek yivoruz. Fakat dı- nssd uyusturmalı? 
şarıda işsiz ve aç adamlar var. ~için geri gelrller? 
Bunun ne demek olduğunu lYfabpuslann serbest bırakı-
bilmem siiler kavrayor musu- hoca gidişlerini çok seyretmiş-

Ame1·iAnda mifralyozla mu1wfa:a edilen hapishane 
nuz? Ben kavrayorum. Bunun lerdir. Onlara ofak para ola-
için artık paramızı işsizlere rak on dolar verirler. Hapis· 
gıda vermeya kullanalım. hanede yapılan yepyeni bir 

Eller kalkarken bu önerğe mavi kostümü de üzerine ge-
onaylandı. Bir kaç gün sonra çirirler Göğüslerini gererek, 
insanlar, mahpus adamlar sa- hürriyetin bazan tehlikeli olan 
yesinde yemek yiyorlar. yollarında adımlanm gözetle-

Bu hikaye uydurma benzi- melerini kendilerine tavsiye 
yor. Fakat doğrudur. Alayları eden resmi kimseleri dinlemez-
ancak kendilerini gülünç yapar. ler bile. Parayı ceplerınde p· 

Diğer iki hlkftye kırdatarak, son parmaklığı dik-
ikinci hikayem de ah>yiımna başlı bir tavurfa geçer ve ken· 

birincisi kadar geniş bir he- di tabirlerince "dereyi atlarlar". 
def olabilir. Dereyi atlamak, döküntüle· 

Zührevi hastalıklann teda- rini denize, Nev-Yorka sürük-
visi için ceza evJeri merkez liyen Hudson nehrini takip et-
laboratuvarı bana günün bi- tir. Serbestliğe dönen mabbuı-
rindc tesirleri tamamile belli lar, Nevyorkun derinliklerinde, 
olmıyan bir ilaç gönder:r. ida- Okyanosta kaybolan nehir ıu· 
reye şikayet ettim, fakat na- ları gibi kaybolurlar. Orada 
file. Başka ilaç vermiyorlar. saklanırlar •e ieçmİf hayatla· 
Hastalarımı da her halde te- rınm halkalannı fimdiki endi· 
davi edeceğim. Onları toph· ıeli, lirpermİf ve kararsız ba-
yarak vaziyeti merdce ortaya yallariyle birlettirmeğe caba-
koydum. Bunlardan birisi bana larlar. iki tcyden birisi : ya 
şu cevabı verdi: bunlar cinayet profeayonelleri-

- Üzülmeyiniz, dok, sizin ridir. Şu halde eski çeteleri 
ilacınız bizi korkutmaz. Varsın, veya bir yenisi onları çabucak 
bize tecrfibe tahtası rolü oy- sinesine çeker. Yahud ilk de-
natsmlar. fa suç işlemit kim•elerdir, o 

Üçüncü hikaye. Pistburgtan vakit te kendilerini mudafaa 
bir kaç miligram radyum ge· eder ve cemiyette nam.ulu bir 
tirtiyorum. Sing - Singde ilk yer tutmağa cabalarlar. 
önce bu hazin~ sıkı bir mu- itte bunlara kartıdır ki na-
baf aza altına alındı. Gerçi bu muslu kimselerin budalahğı 
bence lüzumsuzdu ya. O kadar -değiımez bir kaide gibi- or· 
lüzumsuz ki mahbuslardan bi- taya çıkar. Eski mahbusu kendi 
rini bir toplu iğne bapnı geç· yanlarında, dükkan veya ma-
memekle beraber çok rufthim ğaulannda, fabrika veya çift-
yekön tutan bu senetle bq- liklerinde itletmeği asli kabul 
bap bıraktığım çok olurdu. etmezler. Yalnız bir ıuc iıle-
Hapishane idaresi bir hırsızlık mit eski mahbuala on beı aa-
ibtimalile titrcyor. bıkaaı olan serseri ayni mua· 

Gardiyanlar hastanemin et· mcleyle kartılatırlar. Zavallı 
rafında dart dönüyorlar. Fakat adam, hakiki ıahsiyetini gizli· 
yavaş yav&§ bu dikkat gevfİ· ycrek nihayet bir it bulsa bile 
yor. Define unutuluyor. Bu- faziletli bir aptal tarafından 
nunla beraber, çok defa çal- maskesinin yüzünden düıürül-
mış olan ellerin yanında, bu mesi yüzde yüz gibi bir şeydir. 
radyum bili oradadır. Kimse O zaman işinden kovulur, so-
ona dokunmağı aklından ge- kağa düşer, yeni cinayetlere 
çirmemittir. sürüklenir. 

Mahbus onu çalsa da ondan ipten kurtulanlar 
istfade edemezdi, diyeceksiniz. Ölümle neticelenen bir dö-
Bu biçim engeller bir hırsızı vüşme sonucu olarak Sing-
yolundan alıkomaz. Hırsızlar Sing'de bir kaç yıl kalan bir 
için de bir iş becermekte adeta zavallıyı hatırlarım. Hapisha-
spor heyecanını andıran bir neden çıkarken bir daha g~l-
heyecan vardır ve buna pek miyeceğini bana vadetti. Bu-
azı mukavemet eder. nunla beraber bir kaç gtln 

Bununla beraber benim rad- ıonra kapıyı çaldı. Artık ayni 
yumum çalınmadı, mahpuslar adam değildi. Serbest bırakıl-
tecrftbe tahtası olmağa razı dığı gtınkn azimli tavru yerine 
oldular ve serbestliklerine im- şimdi ardından koşulan bir ava 

""'"""'"' .,,,_"" 

mavi kostüm şimdiden zaif vü
cudu üzerinde dalgalanıyordu. 
Girer girmez: 

- Dok, dedi, halim harap. 

Her şeyi yapbm, hiç bir taraf
ta dikiş tuttaramadım. Nereye 
gitsem er geç, hapisten çıktı
ğımı öğrenmek beni kapı 4iı
şarı ediyorlar. Sonunda bir 
yapı tezgahında iyi bir iş bul
muştum. Usta baıı idim. Uzun 
silrmedi. 

Bir gün bir tenbeli azarlar
ken, herif bana dönüp: 
- Yeter yavrum dedi, senin 
gibi bir ip kazık kaçkını böyle 
caka satmamalı. Sing - Sin,te 
elbet bövle bağırmazdm. 

Aşağısını beklemeğe lüzum 
kalmadı. Patron gelip bizi ayır
dı. Kavganın sebebini öğre

nince bana bir tuhaf bakb. 
"Gester kiğıtlanm,, dedi. 

Verdim. Sonra bürosuna girip 
polise telefon etti. Çıkınca 
bana kağıtlarımı uzattı: 

.. Allaha ısmarladık ., Çek 
dedi. Çok ~sef edel'im ama 
seni buradn tutamıyacağım. 

- Fakat patron, ijinizi eyi 
yapıyordum ve ... 

- Münakaşaya lürum yok 
Cek. Ben mUessesemde sabı
kalı iıtemem. Bana vaziyetini· 
zi giilediniz. 

Cevab vermeden bana hesap 
pusulamı uzatb. Çıkarken bü
tftn itçiler arkamdan gülütü· 
yorlardı. Hep te böyle bitiyor. 
Hapishaneden çıkbğımızı bil
mem nasıl öğreniyorlar, fakat 
muhakkak 6ğreniyorlar. Sing • 
Sing yq bir gC>mlek gibi omuz-

larımıza yapıııyor. Sizi görme
ğe geldim, Dok, zira ..• 

Çekingen, durdu. 

- Haydi, Cek, çekinmeyi• 
niz. Ben ıizi namuslu bir deli

kanlı saydım ve size ne yar• 

clım mümklinıe yapacağım. 

- Ôyleyıe iıte, dok. Arbk 
bıkbm. lpi:z, parasız, umutsu· 

zum. Sing - Singli arkadq)arla 

bulufbnn. Mlikemmel bir İf ba· 

ZJrlamışlar. Ya 6mrimilzün ao• 

nuna kaMr Floridada yqata

cak, yahut elektrik iakemleai 

üzerinde 6ç dakikada sizi &te• 

ki dünyaya gönderecek bir İf. 

Eğer bana el uzatmauamz on• 

larla birlik olacaiımı bi.sediyo
rum. Sakın yanılmayınız, para 

istemiyorum. Fakat bir iş. Ne· 

iı olursa olsun. Beni yaptsıa 

da. Yeter ki bana .. Geldiğin 

yere git" demesinler. 
Dönnıele mecbur 

Kalanlar 
Muhakkak ki samimi idi. 

Bununla beraber onu tecr6be 

etmek istedim. Yirmi dolar 

uıattım, redetti. 
- Hayır, hayır doktor, bu 

degil. Çok teıekkür ederim, 
fakat istediğim sadece nereden 

geldiğimi araştırmıyacak bir İf. 

Yorgunum, yorgunum doktor, 
ve kimse yardım etmezse ar• 
kadaşlarJa beraber gitmeğe 
sürükleneceğim. 

Benim ne yaptığımın ehem-
miyeti yok. Cek kurtuldu. Bu
gün yeniden ıınıflanmıt bir 
adamdır. Hemen hemen zen• 
gindir bile. lılerinin müsaadeli 
nisbetinde ıık 11k beni ziyaret 
eder ve biç te "Büyük ev ,,den 

bahsetmeyiz. Fakat bakınız 

talibi neye dayanmıı. Eier 
- Iıütf etı ftl~riniı --- . 



ans 1 z o 
·yük b · r a s hocası iyor ki: 

Üç yıl sonra kadınların dans edecek erkek bulması, 
Koca bulmaktan daha - zor bir iş olacaktır 

Bu kadar yıldır dans öğretip 
duranların sağ kalmış t>lanları 
utalebesizlik il ten sızlanıyorlar. 

Bir kısmı dans hocalığını 
çoktan bıraktı. 

Bir kısmı, dans hocalığını 

yarclımcı bir iş olarak yapıyor. 
Dans edenler kalmıyacak, 

günün birinde her kes gene 
eski usul söhbetlerine, karşı

lıklı latifeler savurmağa, peçiç 
fincP.n oynamağa mı kalakcak ?. 

* * * 
Bir vakıthr çıkabata bir hal 

olan türlü danslara da bakılırsa 
dansedenler dünyasında mu
hakkak bir şey dönüyor. 

Fokstrot denen "tilki tırısı" 
esas tutulursa daha neler çık-
mamıştı!. 

Van Step vardı. 
Çarlston çıktı .. 
Blek Batım meydan aldı 

Rumba ... 
Jı igiirleri, Ç'arlistonla l:Jlltkbalrnı fitJiirleı·iue ben::iyeıı lııı dans 
.AmeJ'ikada oldukça ro{Jbct fnılmuşlm·. ı)cmu dansı denilmcktcdfr. 

Ve şimdi bilmiyorum, Rum
badan farkJı bir şey midir!? 
K . k ?1 arıyo a .. 

Korkunç bir gürültü! 
Zencilerden okunmuş olanlar 

diyor ki: 
"Afrika medeniyetini beyaz

lar anlar gibi oldular. İşte caz
band .. işte yaptıkları danslar!,, 

Fakat bu Afrika medeniye-

dan, yetmiş yaşına kadar insan 
görmüşümdür. 

Yetmiş yaşına henüz yakla
şan ak saçlı bebeklerin türlü 
incelik gösterişleriyle, kolların
daki kızın kayitsiz ayaklarına 

uymak, ona gülümsemek ve bu 
becerikliliklerine iltifatlar bek
liyerek saatlerce o pul pul ter 
yağan yerde perendeler atmak 
istediklerini gördüm.. Sonra 

A.Ttiştil.· dcmslaı· 

tinin bu çok sayarsalıcı ve ku
lakları sağır edici parçası, bu
günkü gidişe bakılırsa, öz mal
ları olarak tekrar Afrikalılara 
kalacak .. 

barlar, gene on'arla doluyordu. 
Cazband bir gc. uldamıya gör-

.. ' sun ... 
Yerinde adam mı tutabilir· 

diniz? 
•"• iki eli kanda olsa, koşar ge-

Harptan hemen sonraydı.. lir, bir yosmanın önünde kıv-
Dans dersi verenlerin, dans rılmasile onun bir elini havaya 

oynanılan salonların içi adam bir tüfek gibi tutarak, öteki 
almıyordu. Orada yedi yaşın- elife belini kavrayarak seğirt-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...............•..• 
beni göımeğe gelmeseydi, ar- düşünerek müteessir olmamağa 
kadaşlariyle birleşecekti ve imkan var mı? 
Floridada omur süreceğine, ... Mavi geyinmiş insanlar, 
ende sonda idam iskemlesine ceplerinde on dolar şakırdata

rak dereyi iniyorlar. Uzun bir 
oturacaktı. 

Bhi House darbımeseHerinden 
birisi şudur: 

Geri gelmesi yazılmış olanlar 
geri gelirl0 r. Yahud:,, Bir de
faya mahsus, hep mahpus.,, 
C e çe bu sözler daima gerçek 
olmaz. Fakat ikidebir olması 

da çok değil mi? Benim kü
rek mahkümum ,tarafından tek
lif edilen yaldızlı kocaman harf
lerle yazılmış "yakında" iba
resinde, resmi raporların yarı
sinden çok hakikat olduğunu 

kafile de aksi istikamette yü
rüyerek ölü ve yarı dirilerin 
evine akıyor. 

Bunların çoğu geri geliyorsa 
kabahat biıim değil mi? Diğer 
bir mahbusun şu sözünü ha
tırlıyorum: 

- Talih yerine adaleti göz
leri bağlı olarak temsil etmeli, 
Doktor. 

Gözleri bağlı bir adalet ... 
Yaldızh harflerle yazılmış ibare. 
İlave edecek bir şey kalmadı. 
Büyük ev tasvirim tamam oldu. 

meğe başlaması bir olurdu. 
* . "' 

Şimdi barda daha çok otu-
ranları görüyorum. 

11 Dansig11 diye tanınmış ve 
akşamları bir iki saat için mu
zikle bir kaç delikanlının 
genç kızla tepindiği yerler azal
dı. Olanlarda da birkaç masa 
dansı seyreliyor. 

Bunun ardından ne siz, ne 
de ben ağlayac~k değiliz. 

Belki kafası dinlenenler ola
caktır. 

Belki cazbandın susması ve 
onun yerini haltiki, uyandırıcı 
muzikir almasiyle, gerçekter 
böyle bir rahata ihtiyacı oldu
ğunu ancak o zaman sezenler 
bulunacaktır. 

Fakat dans sahiden gürültü
ye gidiyor mu?. 

<t: . ,,. 
Bu sert ve sarsıcı tempola~ 

riyle oynanan d::ınslar ve ku 
lakzarını perdah eden cazband 
çıktığı, enikonu yayıldığı vakıt, 
harbı ileri sürerek: "İnsanlar, o 
kadar sertleşti, katılaştılar ki, 
onları ancak bu zorlu hareket 
ve se le yerinden oynatabilir, 
tad duyabiJirsiniz.. İnsan kntı
laşdı .. ,, diyorlardı. 

Ve bu, vaktin modasıydı. 
Makineleri buna, makineciliği 

buna, makine benzeri türlü zıpır 
hovardalığı buna yüklediler. O 
kadar ki, biribirini işitmediği,an
lamadığı halde ınsanlar, bu 
gürültüden daha çok bağırarak, 
daha çok ses cıkararak biribi
rine meramını öyle anlatmağa 
başladı ... 

Onun sürüp gitmesini istiyor 
ve kendini ona göre uyduru
yorlardı. 

Şimdi yumuşamyor mu der
siniz.. ·Yumuşamak ve gevşe
mek mi?!. 

* •• 
lngilizlerin veliahti prens dö 

Gale dans öğretmekle de ta
nınmış Henri Kuper isminde 
bir dans hocası, "1938 de ka
dınların dans edecek bir er-
kek bulması bir koca bulmak
tan daha zor olacağını,, söylü
yor. 

Bugünkü danslar, tango ve 
vals da içerde olduğu halde 
hele erkekleri çok sıkıyormuş .. 

1945 de başlı başına güzel 
çalım ve ahenkten ibaret ve 
cazbandın çıkarılığından çok 
başka bir sese karşı yeni ve 
herkesin gönül verebileceği bir 
dans, - Foksturot, Rumba filan 
değil - sadece DANS başgös
tereceğini anlatıyor .. 

Ve bu kımıltılarda tam ser
besliği koruyabilmek için çıft
lerin birbirinden bir adım 
kadar uzak duracaklnrını söy
lüyor. 

Aman ne iyi? Hele bir hoş
lanmadığım dans ortağı gelirse 
bir kaç adım, hatta METRE 
uzaklaşarak, başıboş saadete 
doğru oynıyarak giderim. 

Hikmet MUnlr 

ohlar yere eyec adar 
uzun yapılmaktadır 

Vücuda yapışan 
bu yıl . kış da 

Birkaç ırün önce mcdalardan 
bahsederken bu yıl çok Srap
pan renkli kumaşların rağbet 

bulduğunu yazmıştık. Bugün de 
kadın okurlarımza üç güzel 
model sunuyoruz. 

Bunlardan birisi gece elbise
sidir. Bu ağır tuvaletler saten
den ve vclurden yapılıyor. El-

1\-m of i i il Cl' kit lllll.~laıı f)fr !Jf'CC 

('[biseçi 

biselcr vücuda çok yapışıktır. 
Roplar ya dümdüz yere dü
şüyor veya kloşiar kat kat 
kıvrıklarla dökülüyor. Bu su
retle dikilmiş olan roplar bil· 
hassa uzun boylu olanlar da 
çok zarif ve çok şık duruyor. 

Bu roplar içinde vücut güzel 
bir heykele benziyor. Bu yeni 
modeller az zamanda o kadar 
ço!< sevilmiş ve beyenilmiştir 
ki ömrü yalnız yaz mevsimine 
bağlı kalmıyacaktır. Büyük terzi 
atelyeleri bu modellerin kış 
mevsiminde de küçük de
ğişiklerle devam edeceğini, 
benimseneceğini söylüyorlar. 
Modanın en kuvvetli tarafı el-
biselerin çok uzun olmasıdır. 
Etekler kuyruklu olanlarından 
başkasıda tamamen yere ka.:l&:r 
inmektedir. Geniş siyah kap
lar bu elbiselerin üzerinde 
çok şık duruyor. 

Emprime akşam elbiseleri 
de (2) siyah, beyaz ve yeşil 
renklerle karışık yapılıyor. 
Dekoltelere parlak yeşil sa
tenden garnitörler ilave edili
yor. 

Omuzlar tamamen açık olup 
yukarı kısım bir kordela ile 
tutturuluyor. Bel çok dar ya-
pılıyor. Akşam üstü bu elbise
lerin üzerine bir şarpa ilave 
ediliyor. 

Uzun roplardan ( 3 ) bir 
kısmı da pek ince, beyaz ve 
büyük siyah geniş kareli ku
maşlardan yapılıyor. Bu elbise
lerin muhtelif desenleri de var
dır. Beyaz üzerine çeşitli renk-

veya loş 
mevkilerini 

yere dökülen tuvaletler 
muhafaza edecekler 

lerle güller basılmış hayvan 
resimleri konulmuş kumaşlar da 
çok göze çarpıyor. 

Elbiselik kumaş seçmekte 
yaşın, boyun büyük tesirleri 

ı vardır. Bu bakımdan söyledi-
ğimiz modeller genç kadınları 

çok şıklaştırıyor. Yeni yeni 
beliren modeller arasında mus-

lin fulü roplarda plajlarda fazla 
rağbet kazanmıştır. Bu donuk 
kul"laşlar yanmış vücutların de-

koltelerini çok cazibeli göste· 
riyor. Mat vücutlara fulü ku
maşlar olmuş bir meyve man· 
zarasını veriyor. 
Öğleden sonralara mah5us 

olan elbiseler de bej renkler 
çok göze çarpıyor. Bu elbise· 
lerin kemerlerinde madeni 
bloklar vardır. Gene kalın 

krepondan yapılan sokak elbi· 
selerinde1,· de bej renkler ter· 
cih ediliyor. 

Şapkalar busene çok müte· 
.ıevvidir. Bir 
çokları uzun 
kenarlı siyah 
hasırı tercih 
ettikleri gibi 
kenarsız üıe· 

rinde tüy bu
lunan şapka· 
ları beğenen• 

ler pek çok· 
tur. 

Bu sene 
şapka ıno· 

dellerind ek j 
ayrılık adeta 
zarif geyin· 
mek istiyen· 
leri şaşırtmış-

' tır. 

Scme11 l'CWl l'elw· ile vapı/011 ı•e çol.' br!ırııilen l11rnlrl 
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İşte o vakıt Ragastanın ne 
kadar haklı bulunduğu anla
şıldı. Çünkil yanlanndan 
bücuma uğrıyan Sezar ordulan 
bunlara metelik vermiyor. Sezar 
bütün kuvvetile birleşik ordula
rın merkezine atılıyordu. Birle
ıik ördular bir saat kadar iyi da
yandılar. Bir çok kanlar aktı. 
cesetler birbiri üzerine yığıldı. 
Ra&'astan bir avuç kahramanlık 
birçok saldırışlar yaptı.Düşma
nın ta orta!anna kadar sokularak 
öl&mll anyordu fakat azrail 
nedense onun hayatını almak
tan çekiniyordu. 

Sezann saldınılaranı kıran 
bir h&cumdan döndüğü .va
kıt kont Alma ile Perns 
Man&edinin İs•içreli alayı 
taraf andan çevrilmiş olduğunt.1 
gördii. Ragastan yirmi kadar 
•tb ile bunlann ilzerine saldırdı. 
Bu sırada boğazına saplanan 
bir mızrakla Kont Alma cansız 
rere düştü. Cesedinin etrafında 
ııılltbiı bir mücadele devam 
•diyordu. 

Prens Manfredi ile elli ka· 
dar asker her yandan sarmıstı. 
Şovalye bunu görünce kendi 
kendine şu kararı verdi. Ôl
'llek zamanı geldi. 
Acı bir nara atarak hücu· 

rne kalktı Prensi çeviren as
kerlerin içine daldı. başı 
açık üstü başı kan içinde bu
lunan presin dudaklarında bir 
güJmseme belirdi. Bu tebessü· 
gören Ragastan "süzmekte 
duruyorum,, diye bağırdı. 

Hücumu pek şiddetli ve 
~elise oldu. Hayvanını mah
rnuzlıyarak mızrakların üzerine 
saldırdı. 

Bir kaç dakika süren bu 
kahramanca ahhştan sonra 
düşman askerlerinin önünden 
kaçtıklarını hayretle seyredi
yordu. Bu sırada on adım uzak
tan bir tüfenk sesi duyuldu. 
Ragastan kurşunun kulağı di
binden geçtiğini hissetti. Ar· 
kasına dönünce Prens Manfre
dinin de kontun cesedi yanında 
attan diiıtüğünü gördü. Ragas· 
tan yere indi. Prensin yanına 
ko,tu. Kurşun ihtiyarın tam 
alnına isabet etmişti. Henftz 
~a.şıyordu, gözleri kan içinde 
ıdı. Ragastan kendisine doğru 
eğildi. insan sesine benzemiyen 
heyecanlı bir sada ile dedi ki: 
. - Bay sözümde durdum. 

O ınek için elimden gelen her 
Şeyi yaptığıma siz de şahitsiniz. 

Manfredi başını sallarken 
0 devam ediyordu: 

- Eter ş ınd ye kadar ölme· 
llliı İsem el ' nuharebe de 
~i.trnemiştir. .~ 0 , 0 z istirahat 
ıçındc ölünüz ben de size ka-

' Ylıfacağım. 
İhtiyar güçlükle: 
- Hayır! Diyebildi. 
- Nasal bayır! 

- Ben... is... te... mem. 
- Ôlmekliğimi istemiyor 

nwsuz? 
- Hayır istemiyorum. 
- Niçin? 
- Onun için yaşamanız 

lazım. 
Ragastan diz çöktü. lçden 

gelen göz yaşlannı yanalda
nndan akıttı. Manfredi daha 
bir şeyler söylemek istiyordu. 
söyliyemedi. Hafif bafif nefes 
alarak gözlerini yumdu. Ra
gastan eğildi, yaralı alnından 
iSptil. Ayağa kalkbğı vakıt ağzı 
kandan kıpkırmızı, yüzü mos· 
mor kesilmit ve dehşetli bir 
hal almıştı. Etrafına bakandı. 
Kendisini takib eden kaptanı 

gördü. 
Prensin genit kılıncanı alarak 

hayvana atladı. Etrafı gözden 
geçirdi yaııyan birisinin ordu· 
lar kumandanlan etrafını çe
virmişlerdi. Harp kaybedilmif, 
mağlübiyet dehtetli bir paniğe 
dönmilftil. Birisinin ordular 
diSkOnt&leri siliblannı atarak 

Boğaza doğru koprak ~aç~
yorlardı. Ragaıtanın kuları eli· 
binde bir ıes çınladı. 

- Eyvah! mahvolduk, bit· 
tik. 

Ş6valye başını çevirince Or· 
siniyi gördü. Bu adam sözüne 
devam edivordu: 

- Sezar şimdi Monteforteye 
y ürilyecektir. 

Rağastan mütalaasını bildirdi: 
- Onu bu suretle hareke-

tinde serbest bırakmak lazım. 
Orsiniye dönerek yavaş sesle 

dedi ki: 
- Sevgili dostum ele geçi-

rebil<lijiniz kadar askerleri top· 
layıp boğazın içine çekiliniz. 
Sezar sizi Monteforteye kadar 
takip etsin. 

- Anlıyamıyorum. 

- Bana inanınız var mı? 
- Son derecede ... 
- Öyle ise dediğimi ya-

pınız. 

_ Siz ne yapacaksınız? 
- Ben de Monsenyör. Sezan 

hazırladığım bir pusuya düşü· 
receğim. 

_ Pekilil Öyle olsun. Unut· 

mayınız ki btitiin &mitlerimiz 
size bağlıdır. 

Orsini ric'at borusu çaldıra· 
rak sağ kalan askerlerle Ce
hennem boğazına girdiği sı
rada Ragastan da elden gelen 
çabuklukla muharebe alanından 
uzaklaştı Yarım saat sonra 
yaylanın geçilmesi güç, dik 
kayalarına tırmanmağa başladı. 
Kaptan arkasını bırakmıyordu. 

Sezar orduları Monteforteye 
giden boğaza girerken o da 
Kafakayas istikametinde ıür
atle koıuyordu. 

-Sorı'l Voı -
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Hayat mucizesi sergisinde 
Almanların yahudilere karşı husumetlerinin sebebi 

Sergide yaşatılan tablolar - Kı~ırlaştırmanın nazari şeklı ile filiyattaki 
Gösterişleri - insan haraları - Yahudiler de kısırlaştı ·ılıyor mu? 

f'aştaıa•ı Buıncı scıh11ede -

larda üçüncü Rayşın başlıca 
eserlerinin canlandırılmış sah
nelerini görüyorsunuz : 

İşte kış mevsimine ait yar
dım grafik eri... İşte bu yardı· 
mın genişliğini yaşatan levha
lar ... Mecburi işçilik, anakuca
ğı, işsizlere yardım, gazlara 
savaş, sütninelerini takım ve 
daha birçok bunlara benziyen 
sosyal girişmler ayrı ayrı stand· 
larda teşhir edilmektedir. Bu 
resmiğ serginin yaşatmak iste
diii ülkü şudur : 
Almanyanın va1'deti kan esa• 

sına dayanır 

1 ihtiyaç görüldü. Reicbgeund· 

1 
heitsblat' de neşredilen resmij 
bir sirkülerde gülünç baza hi· 

1 diseler bile meydana konul-

' 

muştur. 
Kısırlaştırma namzetleri tah· 

minlerin üstüne çıkınca birçok
larını kapalı evlerde abloka 
altına almağa lüzum görilldll. 
Ne hastalıklarının mahiyetini, 
ne de cinsiyetlerini tetkike 
imkan bulunamıyordu. Bu ka· 
palı evlerde yapılmadık rezalet 
kalmadı. Bunlar birer hara 
halini aldılar Nihayet bu fuht 
düşkünlerinden çoğu serbed 
bırakıldı. 

On yaıında küçükler içia 
kısırlaıtırma yapılmıyorsa da on 
yaşından bllylik olanlar için ba 
tedbire göz yumulmaktadır. Bir 
doktor için bu kliçük yqtaki 

Şurada itina ile belirt len şu 
diyagramlara bakmız: Hepsi en 
büyük Alman artistlerinin ve 
bu meyanda Jan Sebastiyen 
Bach, Schumann'ın çok çocuklu 
ailelere mensup olduklarım is
bat etmektedir. Saf ırktan bir 
çocuk yetiştirmek için her ai· 
lenin çok çocuk sahibi olması 
lizımdır. 

A-riyen ırkmdcın bir aile insanlann kısarlaıtınlmuına ha
klim vermenin ne kadar ağw' 
bir mes'uliyet olduğu dtltlinlll
miyor bile... ôte yandan evlat 
yetiştirmeden cinsiyet ihtiyaç-

Hltlerlzmln temell 
Çok özenle hazırlanmış olan 

bir salonda bu sözler yazılıdır: 

masım imkansız kalmak mak· ı 
sadana dayandıkça çok isab~tJi 
görülebilir. Bu hastalıklar şun• 
lardır: 

1 - Doğuıtaki irsi belibet, 

2 - Scbizophrenie, 
3 - Cinnet (manyak), 
4 - irsi sar'a 
S - irsi körlük, 

.. ")ergideki mu.sevi Uplcı·, 

"Ulusal sosyalist devlet kan, 6 - irsi sağırlık, 
ırk ve şahsiyet değerini ve 7 - Vücudun teıekkiilüne 
ezeli olan seleksiyon kanunla· ait vahim mahiyette ve irsi 
nnı önsafa alan kahraman bir kusurlar. 
doktrinden yana olup k&rkö
rüne tevellüdatın ve fuhşun 
bir cemiyet için ne kadar bil· 
yük afet teşkil ettiğini sonuç
ları ile göstermektedir,,, 

Birinci tablo: Alman l:a 
nını temizleme vazife:ıini üze· 
rine alan HitJerden önce Ber• 
linin ne halde olduğunu, dan
singleri, randevu evJeri, ıaın
panya buvatlan, möbleli, kibar 
kerhaneleri, binbir çeşıt levsi· 
yatı ile meydana koymaktadır. 

ikinci tablo : Yaşamak bu 
mudur? lşare ini taşıyor. Fuh
şun ve cinsiyet serbestisinin 
sonuçlarını gösteriyor. Çocuk 
mahkemelerindeki aile faciala
rını, ahmak. dejenere, anormal 
çocukları, küçük yaşta fuhşa 
şilrüklenenleri, ahliksız bir me
deniyetin biitün kusurlarını, 
düıkünlüklerini banlandınyor. 

Üçünçü tablo: " Bu tereddi 
nasıl bir sonuca varabilirdi ? " 
başlıklı diyğramlarda bir ah· 
makla bir atletin aynı müsavi 
haklarla harekete geçtikleri, 
tedricen kontrolsm~ cinsiyet mü
nasebetile doğan ahmakın atle
te karıı yer kazandığını, 
yükseldiğini ve en nihayet aleti 
ezdiğini, nihayet vaziyete ha
kim olarak onu nasıl ruahvetti· 
ğini gösteriyor. Kısırlaştırma 
kanununa giSre herediter ku· 
surlarla dolu olan phulann 
evlit yetiftirmelerine mani ol
mak iç n açılan .. ,. .. qağadaki 
yedi korkunç haatahtın yayıl· 

lsvlçrede 
lsviçrenin Voc\ kantonunda 

mecburi kısırlaştırına vardır. 
lsviçreli meşhur bir ilim olan 
Dr. Hanı Ma'er bazı ruhi has
talıkların tamamen herediter 
( irsi ) olduğunu isbat etmiştir. 
Bir aile içinde ana ve baba 
Schizephrenie 'ye tutulmuşsa 
onların evladü ahfadının da bu 
hastalıkla musap bulunacaklan 
çok muhtemel görülmektedir. 
Profesör Maier izahabna şöyle 
devam ediyor: 

"lsviçrede bugün cari olan 
kanun kısırlaştırma itine hu
kuki bir mahiyet vermektedir. 
Zira kısırlaştırma bizzat hasta 
veya kanunen onun vekili, va· 
sisi olan kimse tarafından is· 
tenildiği ve mütehassıs dok
torlarca lilzum gösterildiği tak· 
dirde yapı maktadır. 

Almanyada 14 temmuz 1933 
te neşredil~n kısırlaştırma ka
nunu ile bu kanuna müteferri 
olan nizamnameler bitaraflıkla 
tedkik edilf\iği zaman Alman 
hükumetinin de hiç olmazsa 
kiat üzerinde olsun insan var- 1 

lığına karşı kısırlaşbrmanın 
tatbikinden doğabilecek suiis· 
tımallerden tehlikelerden çe
kinmek istediği görülür. Bey
nelmilel sağlık ofisine bağb 
bulunan bir zat Almanyada 
kısırlqtırma iti bakında tun· 
lan s6ylemitlir: 

.. Nazari olarak Almanyada 
da kısırlaıtıraayı isteyecek 

olan bizzat hastanın kendisidir. 
Fakat hasta bunu istemeği dü· 
şünemiyecek bir halde ise, ya
hut ta on sekiz yaşına varma-
mışsa kanuni vekil veya vasi•i 
olan adam kısırlaıtırmayı iste
yebilir. Her iki şekilde de bu 
talebe Almanyada doktor· 
luk yapmağa mezun bulunan 
bir doktorun raporunu iliştir
mek lazımdır. Ge- . 
nel olarak bu raporu 
vermeğe salahiyettar 
olanlar cerrahlıkta 

ihtisası olan doktor
larla, eh elerdir. Ka · 
dmla rda müdahale 
daha :zor bulundu-
ğuna ~öre gyneco· 
logiede ihtisası olan 
bir doktor davet 
edilir. Kısırlandırma 
talebi kazanın bere-
diter ( irıi ) sağlık 
mahkemesi tedkik 

• eder. Bu mahkeme 
bir hakimin reisle 
iki doktordan teşek
kül eder. Karar 
tahriri olarak verilir. 

larını tatmin etmek istiyen • 
kadar çok kadınlar ve erkekler 
bu yanlıı yola kendi dileklerile 
silrilkleneceklerdir. 

Yahudiler kıaırl8fltn 
llyor mu? 

Amerikanın baza yerlerind• 

Bunda kısarlaıtırma· Almmılarm ccdadmdaıt ta'blolur 

om niçin tasvip veya redde· zenciler nasıl cebren kııırlat· 
dildiği irah olunur. Kaza mah- tmhyorsa Almanyada da bu 
kemesinin bu kararına mafevk tedbir bir ark silibı olarak 

kullanılmaktadır. irsi aağhk mahkemesinde iti
raz olunabilir. Burası bir istinaf 
mahkemesi htıkm6ndedir. 

Alman kanununda kısırlığı 
zaruri bir tedbir olarak gös
termek için şu mülahazaya da-
yanılmıştır! 

"Sağlık bakımından her su
retle kusursuz ve sağlam olan 
ailelerin ekseriya hiç çocukları 
yokken veya ancak bir çocuk· 
lan varken düşkün değerde 
olan, irsi kusurlarla mahmul 
bulunanlann bir çocuk yetiı-
tirdikleri g6rllmektedir. Bu 
gidiıle bir kaç sene sonra 
sağlam halk yığınları bu mariz 
dütkiln inaanlar yığını tarafın
dan botuJmuı bulunacaklardır. 
Kasırlaıtırmanın hedefi halkın 
tedrici olarak tasfiyesidir. Saf 
kanın galebesini temindir. Bu 
bakımdan gelecek nesiller he
sabına olarak bir uzak g6ren
lik sayılabilir." 

FHl,ata gellnce 
Nazariye olarak cazip ve se

vimli görünen bu prensip fiili
yatta ne hale gelmiştir? 

- Bu bir sırdır. Şimdiye 
kadar kısırlaştırma faaliyetinin 
içyüzllnil giSıterecek bir ista
tistikle ka11ıla1dmamıştır. ilkin 
fuhşa kendilerini vermiş olan 
birçok kadınlar ve erllekler 
hiçbir tehlikeye maruz kalma-
dan "Yani evlAt yetiştirmek" 
tehlikesi olmadan kepazelikle· 
rinde devam edebilmek için 
kısırlaıbrma istidalan ile sat· 
hk b&rolanna hllcum ettiler. 
Bu alna o kadar büyliktü ki 
ıterbal buna bir f:ren kovmaya 

.. Hayat mucizesi" serfisİDİD 
pavyonları bu tahmine kuvvet 
verecek mahiyettedir. Bir ta-
rafta bir yahudi ailesi büttln 
ırkı karakterleriyle gösterilir-
ken ötede bir aryen ailesİDİll 
altında şu satırlar okunuyor : 
u Aile saadetinde vatan atkı 
yaııyor. Milliyet mabedinin te
meli yuvaya dayanıyor." 

Ecdat ralerisinde timal tipini 
canlandıran kumral saçh, · man 
ğözln Guttenber~, Luther •• 
bnynk Fredriki g&rüyoruz.Bua
lan Hitler, Goering ve qoe
belsin resimleri takip etmıyor 
mu diyecebini? Hayır ... Buna 
lnıum g6rmemiş olacak.. . 

Hitler, Goebels ve Goerilltf 
Alman ırkının blltiin banz ka• 
rakterlerini taıımıyorlar. Za· 
ten Almanya istisna ediline 
dlinyanın hiçbir kiSıesinde saf 
ırk fikrine inanan yoktur. Irk· 
lar birbirlerile o kadar kant· 
mıtfardır. Avrupanın herhangi 
bir yerinde oldaj'u gibi Al
manyada da ancak muhtelit 
bir ırk mevcut olabilir. 
Almanyanın en çok kanıık 

olan ıark mıatakuında Ya· 
budiler aleyhindeki mlicadele 
en tiddetlidir. H~inrich Mahn'm 
dediji gibi 65 milyon Alman 
570 bil) Yabudiye karşı cephe 
almıtlardır. Heinricb Mann bu 
savatın sebebini bir kin cere-
yanı yaratmakta buluyor. Zira 
kin b8y8k bir halk hareketi 
yaratmak için en 6nemli •e 
en tehlikeli silAbtır. Btitihl 
devrimlerde, ibtililler de haldı 
veya haksız kinin en mühim 
rolü vardır. 



un Hayvanları 
\'ard ı ki onu gör

' m .. ki ay evvel, köprü
' , .. ' • cen rast geldim. Saç

• · • . a'?mıştı. Alnının çiz
;·• d :ı ı ı artmıştı. Biraz gö

l J ..!rm şti. Çehresi, on 
~·ne evvelki dinçliğini muhafa
za ediyordu. 

Benı görmeden dalgın dal
~m geçıyordu. 

- Cemil. nereye? Diye ses
lendim. 

- Vay iki gözüm Nuri, sen
nisin ? Diye elline sarıldı, to
kalattık. 

- istersen ıurada bir yerde 
oturalım da biraz konuşalım, 

dedim. 
- Hay hay, cevabmı verdi. 

Galata rıhtımında denize bakan 
gazinolardan birine oturduk. 
Bana: 

Anlat bakalım, diyordu, ne 
llemdesin ..• 

Ben, son on senemin kısa 
bilançosunu çmkardım. Banlann 
içinde fevkalade olanı yoktu. 

- Ey Cemil, şimdi sen an
lat, dedim. 

içini çekti, bızh hczh masaya 
vurarak: 

- Garson, bize bire-r bira 
daha... Emrini verdi. Sonra 
bana dönerek: 

- Benimki uzun, upuzun 
bir macera. Öyle kolayca an
Jablabilecek cinsten dejil. Bana 
gel, bir kaç gece kahrs1n, ben 
de aana ba,ımdan geçenleri 
anlabnm, dedi. · 

- Peki, nerede oturuyor
aaa ıimdi? 

- Pendikteyim. Hemen he-
men ayda 111da bir lstanbula 
İDİyorum. O da benim bay· 
Yanlara aid öte beri almak 
için, dedi ... 

- Senin hayvanlara aid mi? 
HayYan mı be.Jiyorsun? 

- Gel de pr. Hem de ne 
çqid hayvanlar .•• Ne çqid! 

- llihi Cemil.. Merak et
tim doğrusu. Evlendin mi bari? 

- Y ook, uzun bir riiyas1111 
gördüm sade ... 

- Eh, bir itle de meJgUI 
delil misin? 

- Hayvanlanmla meıgulüm! 
- Tuhaf ... Hayvanlann sana 

para kazandırıyor mu? 
- Elbette! Hiç olmazu in

aular gibi zarar vermiyorlar 
bua .. 

- Ôyle s6yliyoraun ki... Be
nim de Hain bayvanlanndaa 
olacağım geliyor! 

- Merak etme, sen de 011-

lardansın cevabmı vereli, gii
lüpiik. Bu söze biru lnppa
d• değil. Fakat nihayet bir 
latife idi. 

Soma, adresini bana verdi, 
eriai uaun uzadıya tarif etti: 

- Ne ı.aman istersen ıelf 
Mutlaka beklerUa. Geleceğia 
gtlBI laaher veriıaen aeni kUfl
lanm. Fakat haber vermek 
prt değil. Akhna estiği, g6n
llm istediği zaman gelirsin, 
dedi. Acele işi olduğundan 
baluetti, vedalaştık, ayn)dık. 

••• 
Onun hayvuJan._ Doğrusu 

merak etmipim. On, onbeı 
~ün sonra kendiaine haber 
vermeden gidiverdim. Maba-
dua bir hazırhk yapmasına 

meydan Yermemek, onu hay· 
vanlarile başba'8 bulmaktı. 

Tarif çok mükemmel idi. 
Ev:ni elimlt! koymuş gibi buldum. 
Ön tarafı sık ağaçhk biiyiik 
bir bagçenin içindeki köşkü 
zarifti. Sokak kapısını plarken 
parmakhktan bahçeye bakıyor
dm1. lç kapadu bizzat kendi· 
ıim çıkbğlnı girdim. Hlzlı 
hm pliyordu. 

Yaklaııp beni tanıyınca : 
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- Vay iki gozum Nuri, sen 
misin? Diye haykırdı, sür'atle 
kapıyı açarak boynuma sarıldı. 

- Gel, gel. .. Günlerdenberi 
bekliyordum, dedi. 

Sade, fakat zevkiselimle dö
şenmiş bir odada oturduk : 

Burası benim çahşma yerim, 
dedi. 

O.varJarcia bir kaç kafes 
nazan dikkatimi celp etti, iç
lerinde kuyruldu, dört ayakh 
bir şeyler vardı: 

- Senin hayvanların bunlar 
mı? Dedim. 

- Bir inamı, cevabını verdi, 
en yakın hayvanlarım buolar
d1r. 

Şö1Je aha pzile kafeslere 
baktım: 

- Fakat bunlar fare! Diye 
bağırmışım! 

Kahkah'lyı salıverdi: 
Bu ne hayret böyle! Dedi, 

evet, fare ... Bunda şaşacak ne 
var? 

- Bilmem, dedim, bu muzır, 
bu pis hayvanlardan başka 
besliyecek bir şey bulamadın 
an? Tiksinip iğrenmiyor musun? 

- Hayır, cevabnn verdi, en 
yakın arkadaşlarım, beraber 
iş yaptığ mız zamanlar bir fare 
gibi servetimi, sayimi çalmağa 
çalışblar. Çoğu muvaffak ta 
oldu. Hatta içlerinde benliğimi, 
vicdaramı bir fare gibi gemir
meğe teşebbüs edenler de bu
lundu. Onlara iyilikten baıka 
Lir şey ya pmamııbm ... 

Anlar gibi olmuştum. O, de
vam ediyordu: 

- Evet, hem de bütün 
bunlan, bir fare gibi, kim
aeye görünmeden, karanlık
ta yapmağa çalışıyorlardı. 
Kapan kurup kendilerini ya
kahyabilir, ka alannı ezebi
liridim. Fakat buna tene:ızül 
etmedim ... 

Birdenbire söz.ünü kesti.Pen
çereden dışaııya bakıyordu, 
dalm11tı.. Ben !'usuyordum. Bir 
müddet sonra bana dönerek: 

- Canım, ben bir kahve 
içmeden hayvanlanmı ıana an
latmağa başladım. Ama, kaba
hat sende... Sırası gelmf!den 
benden iıahat istedin, dedi, 

•• Ayıe, Aywel,. diye seslene
rek iki kahve söyledi. 

- Annen, baban naml? De
dim. 

- Hamdolsun sıhatlan ye-
rinde... Bu inzivagibta bile 
mllnzevi y&flyorlar ... 
Ayıe kahvelerimizi getirmiı

ti. Bunlan içer ve aigaralarınuzı 
tüttüriirken, mekteb heyatımız
dan, japoayaya fitmek tqeb
biidmiizden balısediyor, mazi
nin yapraklarım evirib çeftri
yordak. 

Bea zaten öğlec:len aonra 
gibnİftİm. Artık ak,am ol
mllfla. Yemek yi1ec:ektik. Bir
den bana: 

- Şimdi canavan çağuaca
ğua, salun korkma! dedi. 

- Ne canavan canım! Eğer 
tehlikdi bir ıeyse istemem, 
görmiyeyim, dedim. 

Güldü, gftldii: 
- Korkma demedim mi, bele 

bir kere gar ... Haydi, yemeğe 
gidelim .... 

Ve koluma girerek beni bah
çeye çıkardı. Havuz kenarında 
gü:ı:el bir sofra kurulmuştu. 
Ayıe kadın ikimize bWnet edi
yordu. 

Aradan beş dakika geçme
mitti ki Cemil: 

- Canavar, canavar! diye 
seslendi. 

Bakalım bu nasıl şeydir di
ye ıCSzlerimi dart açhm. Pa
muk P,i beyaz bir Vnkedili 

Yaz günlerinde musa
vata kavusan insanlar 

Bugün denizde ve ka
~ada yapılacak yarışlar 

Deniz b:rincilikleri: 
Busabab f' arş;yakada ban

yolar arasında mıntaka resmi 
yüzme birinci.ikleri yaptlacak
br. 
Akşam üz'!ri Karşıyaka ko

yunda gelecek hafta yapılacak 
olan şarpi yanş'an11a hazırlık 
olmak üzere tecrübe yanşları 
icra edilecektir. Bu yarışlara 

Karııyakanın dört şarpisi gire
cektir. 

Cl·r;:ünr li mr:ç 
Altay birincı ve ıkmci ta

kımları aTa!ında bu!!:iu saat 
17 de Afsancak stadyomunda 
bir futbol maçı yapı'acakhr. 

Bl~UdEI y~rrfı 

Bugün sabah !:ıat 8,30 da K. 
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çulludan iJerid\! Karabağlardan 
başlamak ve yine orada bit
mek üzere mıntaka bisiklet 
mukavemet yarışı yap lacaktır. 
Yarışı hakemler otomobili ve 
motör!>ikletlerle takip ve idare 
edeceklerdir. 

Deniz yarışları 
Bugün sabah saat 10 dan 

itibaren lnc"raltında Dcnizyurdu 
tarahndan tertip olunan deniz 
yarışları hediyeler yapılacaktır. 

Yarışlar yüzme, kürek ve yel
ken olacaktır. Aynca pijama 
müsabakası yapılacak. kaza
nanlara verilecektir. 

Gece için deniz gezintileri 
yapılacak ve Gardenparti ve
rilecektir. 

Manisalı gençler büyük 
ümiderle iyi çalışıyorlar 
Birincili!< müsabakalarına hazJrlıklar 

iyi bir sonuç hazırlamaktadır. 

Bab mem
leketlerin de 
bangerlerden 
en fakir işçi
ye kadar her 
sınıf halk yaz 
mevsimin de 
oturduk lan 
şehirleri ter
kederek de
niz kıyılarına 
orman la ra 
dağlara çık

maktadsrlar . 
Bu suretle 
bir müddet 
için bütünse
nenin sıkın· 
tılarını uou- · 
tarak yep
yeni bir ba
yat yaşamak 
fırsatını ele 
geçiriyorlar . 

Plijlar, ya
n çıplaklu 
diyarı de
mek olduğu
ndan bu yer
lerde her · 
kes mfısavi
dir. Bu mü-
savat hergün 
hayatın zor· 
lukları ile çar 

Temas ettiğim gençler ara- pışanlar için 
aında kulüb idarecilerinden 
bay Cevdet bana dedi ki: 

en büyük sa-

Manisa, 10 (Özel) - Futbol 
federasyonunun ı anına göre 
18 Ağustosta başlıyacak o~an 

T ~rkiye grup birinciliklerine 
Manisan•n Sakarya kulübü ıam 
piyon olarak iştirak edecektir. 
Buna hazırlık olmak üzere iz-

adet oluyor. 
-Albnordu ile yapılan maç- m, 1'Paramont,, un en güzel figü- balık avlamalanna ti nse -·• 

tan gerçekten pek memnun d · F k t Jaıı-ranlanndan birgrup bu müsavatı şey emıyor. a a av 
olamaD\ıttık. Bununla beraber in b ı ki d "ldl S-. tamamen elde ederek Ji 'far- Y~ ~z a ı ar egı. r. ,J 

mir takımlarile üç maç yapan o kulübün müdafii Cemilin dis- P J gonuJJer de vardır kı bu güı 
Sakarya, Altınordu ile yapbğl kalifyeai bizim için bir avan- da balık avlarına çıkmışlardır. figüranlar plajlarda insaoll' 

karşılaşmadan pek memnun tajdır. .~.~ •• ~i~~~!!~~~ .. ~!!~!'!!!~!;.~!!~~~~!~ ..... i.~~~ •• ~!r~~.!~~!i.~~-~!;!~iJ.~~!~ 
olmamış ise de lzmirsporla ÔnBmüzdeki maçlarda ise Fransa ile imzalanan son tecim ınd' 
yapdan maçtan iyi denebi- muvaffak olacağımıza genel bir 
lecek bir netice almış, Altayı kanaat besliyoruz. Aydında ya- ahedesinin Ana hatları 
da yeniıi kulüp mensup- pacağımız karpJaşmalar, öyle - Jj(Jş/arofı 4 üncü S(ıhifede - !aylıklar göstermiştir. Yaş ı»~ 
lannı çok ümide düşürmüş umut ediyoruz ki, bize çok iyi miye ve tecimsel münasıbetle- va ve sebzeler bundan bö~ 
ve fazla çalışmağa ıevket- neticeler verecektir. Oyuncu- rimizi genişletmiye çok yardım hızlı gidişle ve ilk kalka il' 
mişfu. Gençler arasında he- lanm1Z1n hepsi nefesli ve ener- edecektir. katarla gönderilmek şa~tıd" 
men her gün antreman ya- jiktir. Teknik kabiliyetimiz de Ya, meyva ihracı yavaş gidiş tarifesi üzerı11 
pılmakta, her ak4am gece ko- iyidir. Gurup birincisi olamaz- Şark demiryollan kumpan- gönderilecektir. • _..it 

Yası, Türkofia ve bir kı·ım te- Yazat gı·dı"ı tarı'fes"ınin ~~ 
şulanna de•am edi'mektedir. sak bile muhakkak finale kal- "' cimenlerin müracavb üzerine 2idişte de tatbik edilmesi ·· ..1a 

Bu hararetli çalışma Manisa mağa gayret edeceğiz. yaş meyva ve sebzelerimizin ücretlerini yüzde 50 den f P'" 

gençliği için, pphe yok ki, HulOsl &Onay nakli için yeni bazı ko- ucuzlatmış olmaktadır. .-'. 
..................................................................... ······································································································~ ... 
zıplayarak Cemilin omuzuna - Allah aşkına Cemil, de- Sevip sevip te ey melek içer- - Haydi yerine! Diye w;r 

çıkmasm mıl dim, bu fena habraları böyle din aşk şarabını ..• Nağmeai ku- retti. Yılan etrafını dikk .... 
- Bu mu canavar, dedim, ~.aşabp durmak sanki iyi mi? laklarımıza çarptı. Cemil be- süzdü, yavq yavaı yine ~ 

ne güzel kedi bat Hele gözle- Uziilmiyor muson? Eden bulur, men yerinden fırladı: sına girdi: kapı üstüne ka,-' 
rine bak ... Biri mavi, biri yeıil... inliyen ölür .. Gördüğün fena- - Aman, bunu çok sever! dı kilitlendi. 
Doğrusu Cemil, bu kediye fe- lıklan ve sana fenalık edenleri Dedi ... Kim?" dememe mey- 'Arbk izahat iatemedim.ı...-
na ad takm1Şs111I unutsan ... Daha iyi olmaz mı? dan kalmadan, kifedeki b- f Cyi anbyordum. Cemile -" 

- in aşağl canavar, haydi Hazin bir tebeuim .avurda: •~ya doğru ilerledi. Cebillden yordam, uğradı;. feJike ... 
git! Gk6m ıeni görmesin! - Olmaz, dedi, kaç defa bırden çıkardığl anahtarla lf:.net, ızhralnna hürmet edif" 

Bu emri alan kedi. derhal unuttum, kaç defa affettim. ağır kapıyı yavaş, yavaı açtı: ch:m. 
omuzundan yere atladı, adeta Fakat ya aym iuanlar, yahut - Gel, Nazmiye gell diye 
koşa koşa giderek gözden başkalan, bana ellerinden ge- sesleniyordu. 
kayboldu. Cemil: len fenalığı yapmakta tereddüt Sevgilisinin iami diye düşiin-

- Evet, dedi, Görüniltte göstermediler. Hayalim aldan• dim. Acaba kasadan ne çıka-
bu kediye fena ad takmıflm- makla, aldablmakla geçti. •• Ki- cak idi? 
dır, fakat hakikatte... Belki me inanabilirim arbk? Gördü- Birden oturduğum yerden 
hatırlıyacaknn, hani benim bir ğüm fenahklan unutayım da, fırladım. 
ıe•gilim vardi, teşbihte hita bafUDA yine feliketler mi gel- Kaaanın içinden, tarif edil-
olmaz derler, bu kedi kadar sin.... Ah Nuri, ben ineanları mez pzemkte, küçücük bir 

-L 'd On k d ne kadar •everdim t Sevdilde- yılan çıkıverdi. ıftzel, na;us ı i.. a ne a ar _ Cemı"l, ne 
O b d f 

yapıyorsun 

emek vermiştim! na ne fi- rim uğrun a ne edakirhklar- diye haykırdım. 
yiik emellele lrilç&kten ye- da bulunurdum 1 Fakat heyhat 1 Soğuk kanlıhkla bana döndii: 
tifmiştim ... Nasll ki bunun yeri Hayahmda riyadan, igfaJclen, _ Sahih, dedi, Ana .ayle-
umuzumsa onan yeri de lru- biyanetten baıka birfey gör- meği unuttum. Korkma, pek 
cağım Ye kalbimdi. Bir dedi- medim. insanlardan nefret et- mlnis hayvandır. Di,idir de. 
ğini iki yapmazdım. Tam on tim. Hayvanlar daha iyi ... On- Korkma, otur .•. Ne iyi bir Jllan 
sene bir cennet bayah geçir- 1 b · · · k ar em yem yenı tuza tan, olduğunu g6recekain ••. 
miştik. O beaillldi ben onun- 1 khkl d k la k aça ar an oruyor r, va - Korka korka, hatta o serin 
dum. Ne •esuddum yarabbi,.. · · la H timi geçuıyor r. atti, yar1n havada ter d&ke d&ke yerime 

Günün birinde onu hizmet- göriirsün ya, onlann sayesinde oturdum. 
çim Bandırmab Cemalle cürmü N d di · lan yaşayıp gidiyorum... " azmiye ,, e ğl yı ya-
:::Jhud halinde yakalayamayım lştibamız kalmamıttı. Doy- vq yavaş kasadan çıkb, önün-

madan sofradan kalktık. Bana: deki masaya aktı. Orada çö-
Ah. bir canavar gibi kalbi-

mi parçalamışb 
0 

melun! - Haydi, dedi. Radyoyu reklendi, sonra başmı kaldı-
Cemilin gözlerinden iki iri açalım da bir az ferahlanahm. rarak radyoyu dinlemeie bat-

yaş damladığmi görüyordum. Yine odasına çıkbk. Pençe- ladı ... 
O sür'atli bir el darbesile bun- re'erden içeriye, bize hayat ve- Beş dakika, on dakika, ya-
ları aildi : ren serin bir rüzgar giriyordu. nm saat... Ben yerimde mıh-

- lşte böyle, dedi, halbuki Radyoyu açb, sonra: lanmış gibiydim, gözümü yılan-
benim şimdiki canavarım söz - Şunları doyurayım, diye- dan ayıramıyordum. ı 
dinler ... Gördün iıte, ne disem rek kafesteki farelerine yiye- Yılan sevimli, munis, radyo-
yapar, beni hiç kırmaz, bana cek verdi. yoyu dinliyordu. Nihayet proğ-
b. d ) Dalcnn dalcnn radyoyu din· aın istirahat faslı geldi. Cemil 
ıç ar1 maz... a· o· 
Neşem kaçmıştı. içimde bir liyordak. Bir arahk, maruf bir eline aldığı kamçıyı havada bir 

eqialik duyuyordum : artistin n ifitildi: pldatb, 10Dra: 

• • • . -*" 
Ertesi gün erkenden P--

tım. Geceleyin nayamda -"" 
madiyen fareler, bilh•- :.. 
lan karf11118 çıkmıı, belli~ 
kutmut, uyutmamışb. - ~ 
rim uykusuzluktan kı~· 

olacak ki Cemil: 
- Rahatsız oldun, 

madın galiba! dedi. . ~ 
- Yok, ben öyleyimcljr, 1'. 

taiım değiştimi ilk gece~ 
dırpnm. Fakat Allah ~ ~ 
hayvanlanndan antikaları " 
bana glsterme! dedim. 

Yine glldii: 
-Peki, dedi, madam ki 

min ettin, öyle olaun ..•. ti~ 
seni, beni, hepimizi te111ıil • 
"bu Kalmon,,u bile g6ste 
ceğim ... ~ 

- Aman, istemem, ~ 
sen bana öyle şeyler röSte~ 

Sonra bahçesini 1 ~ 
Kaplumbalar. tavuklar, b 
ler, kazlar, ördekler ... 

Bir sürü koyun, inek, " 
Hepsi için ne de 
yerler yapılmlf!ı. 

Cemil: 
- itte, diyordu, beoilll 

vanlarım! Ben ancak b 
sayesinde. aldanıyol'Ulll..J. 
.. •yı-lle ,...,.. 
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sınırları üzerinde ltalya - Habeş 
İngiliz kadın gazeteci prensle neler konuşt~ .- Ha~eş1iler 
"Biz he" gün askeriz, Italyanları yeneceg~z,_, dıyorla~ 

y . MARSEL PRAT ayak seslari duyuldu. Kapı Seba mchkesı zamanındanberı 
aza~ 

7 
_ açılınca iki baki cake-tli ve b.u türl~ ?iyinme usulü değ şti-

K d b
. t ·li azeteci· başlarında ıömürke şapkası rılmemışb. 

a ın ır ngı z g .k. d kt B p d b l . . . · . H b 1 d yaz- bulunan ı ı a am çı ı. ana rens e eyaz ar gıyınmış-
sınm a eş sınır arın an · ık· · d b ı 

d 
- k I ı yaz- ellerini uzattılar. tı ısı e aş arını azıcık ol· 
ıgı me tup arı evve ce . .. 1 ·· - · · · · h k · · d b d - Bıı. sue ogrenımımızı sun, are et ettırmıyorlar yal-

mışdılk. Bugün e s~:~n y:v:.: Avrupada yaphk. Önce Dani- nız gözlerini oynatarak 
1 

bize 
mı 0 an sonuncu markacla, Almanyada okuduk. bakıyorlardı 
yoruz: · 
Burada ne eşya, ne döşeme, - Ben klavuzuma s~rdu_m_: Şerbetler geldi. Ondan sonra 

. . d ü - - - kıyabile- - iki topçu askerı goru- · . . . b' d 
ne_ ~çı~ eb.Y zl~muzu yı d "tc- yorum· fakat top nerede? kı~erıl~edın b~arı kır a nm girdi 
cegımız ır ıyen, ~e e~? • fk· ' k gülümsedi: ı em e ırço at kılları var-
b . . . .. . k abılecegımız ı as er d B 1 

arasında bir çarpışma olacak
tır. Bu bllytik bir harp olacak
tır. Fakat AJlahın yardımı ile, 
Habeıiatanın erkinlij'ini kay
betmiyeceğine güveniyoruz. 

Bundan başka tabiat da bi
zimledir. Siz öte tarafta beyaz 
orduların nasıl öldüklerini, ma
laryadan nasıl kıldıklannı gör
müşünüzdür. Halbuki biz, ken
di topraklarımızdayız ve işimizi 
yiirütüp gidiyoruz.,, 

Ben söze karıştım : 
- Fakat uçaklar? 
- Evet uçaklar. Do_ğru, bun-

lar şehirleri altüst edebilirler • 
Fakat bizim şehir ve kasaba
mız pek azdır; daha çok ma· 
ğaralarımız vardır. 

erımızı uzerıne oy _ Biz burada ltalyanlarm ı. un arı prensin önünde sa-
b. b 1 yordu Pen- ' - b 1 d 1 

ır masa u unmu . ·. d - kendi sömürgelerinde yapmak- vurmaga aş a ı. Bu adamın 
Bana ınanınız, bütün Habe

şistan, ~ir avuç adamın üzerine 
yürüyüşe geçecek olursa bu 
bir avuç adam ne türlü silih
lanmış olursa olsun yere yıkı· 
lır. 

rkieler,. duvarlara dehnmış e ta aldukları şeyleri yapmıyo- "sinek kovmağa işyar resmi 
1 Berdı. h' etçilerimizde ruz. Biz toplarımıza geçit res· bir adam,. olduğmıu öğrendik. 

u gece ızm d · t onlara saklarız N'h p 
ayakucumuzda uyuyacaklar ı. mı yap ır!118:yız, ldu v zama~ ı ayet rens, bir takım 
Demek ki bu odada dört, beş Fakhatldıhtıy:ç ı° gu d sorular sorarak benim!e ko-
kişi yatacaktı. hekr a ~ e un arı mey ana nuşmağa başladı: 

A t k H b ~ d tlerine uy· çı aracagız. r ı a eş a e _ Onları bana göstermez - Amaradan geliyor11unuz, 
mak gerekiyordu. Yere oturup misiniz? değil mi? Fransızların hakkı-
elimle yemek yiyordum. Saç: - Nedf!n g~stermiyelim ? mızda düşündüklerinden do!ayı 
lanmı ufak taraklarla tutturu Fakat bu ikı. ~ yah -~ayaşp size borçluyuz. Fakat sö-
yor ve yıkanmıyordu~ı hemen fikirlerını. d~iıştırı.~uş mürgede ne o!ub 

Sabahleyin uyandıgım zaman olacaklar ki çok ışlen oldugu ? ne biti-
yüzümün üzerinde bir sürü si· nu söyliyerek bu işten vazgeç- • yor· 
nek dolathğını giirdlim. Bütlin tiler. Fakat ben, top mevzi~n!n - ~rens hazretleri, her 
bu rahatsızlıklarla beraber gene nerede oldu~unu anlamak. ıçı.n halde sız durum hakkında ben-
bahtiyardım. 1935 yılında çok onların yardımına pek de ıhtı- den daha iyi haberler almak-
eski günlere dönerek yaşamak yaç duymuyordum.. _ tasınız? Bugünkü işler ve 
. Y karda tepenın dorugu du h kk d d"' ımkanını duymuştum. u · b' rum a ın a ne uşünüyor· 
Başka bir asırdaydım. Sınırı üzerinde tuhdaf v

8
e yenbı 1~ ~unuz? 

k d" · b- b" çadır duruyor u em u ça G 
g_eçer geçm~z e_n ~ı d usbuİ: dınn bir oturma' çadırı olduğu- - elecek allahın elindedir. 
tdun ba~ka bı~. ç.~g ~çın e . . •o'"ylediler hem de bütiin Onun dileği ne ise o olacaktır 

um kı bugunun ınsanı ıçın nu " ' - K d · · · 
h

' f d k k gayretleriyle oraya ugrama· a ırı mutlak Habeşistanı 
onu ertara ın an . avrama ki - i ;0 ugraştılar daima ko d - · · 
ve anlamak imkansızdır. maB ıgım üç ·ne toplar;n ora- d k ru ugu ıçın biz bir 

Bu makina aınnda bu mem· unu~ zerı .· .. h şey en orkmıyoruz. 
leket hiç değişmemişti. Yollar da o~d~iU hakk~ndd~ı şup em Habeşistanın erkin bir dev-
hala Süleyman devrinde oldu- büEsbut~n ~uvve endaı.ı'ki askeri let olarak lcalması mukadderdir 
v • • d rtesı gun çarşı . 
gn gıbı d~r~yor ?· _ gene gördüm. Lordl~r gibi. gi· -: F .. akat ... harp hazırlıkları 

Allah duıuncesı, balkı fon~ yinmişlerdi ve ellerınde sınek ve orgutlen ıçın ne düşünü-
tisizm içinde bırakıyordu. Bır boğmak için kullanılan fildişi yorsunuz? 

~:~: d;;i~~:a~i: bahsederken i.~)~ o~İ=~e~:çeıt~~n~;~ a;~ d Otuz .~~rp k~~anmış olan bu 
- Habeşliler ellerini Allaha rıhp yol veriyorlardı. a am gu umse ı: 

uzatmışlardır ve ondan başka Bunlar, öteki insanların bil- - Avrupalılar ve Afrikalılar 
hiçbir kimseye ihtiyaçlar yok· mediği ve anlamadığı şeyleri harbı aynı zaviyeden görmez-
tur. bilen modern incan!ardı ki halk ler. Siz bir ordu kurabilmek 

* • • bunlara karşı hem saygı, hem için askerlerin'zi talim ettirir-
Adova'ya gelişimdeki baş d k k d d e or u uyuyor u. siniz. Bize gelince bütün mem-

ergelerden birisi de Habeşista- Bunlaıı orada kaldığım süre Ielcet silahl d H k .. 1- .. 
nın bu sınır ilinde ne kadar içinde sıksık sokakta dolaşır- . . . 

1 ır. er oy unun 

• ·ııa~h bulundug"u ve süel hazır- k .. d'" d bır, ıkı, üç tüfeği ve kurşunları en gor um ve sor um: d 
lıklarm ne yolda olduğunu an· - Yapacağınız bir işiniz var ır. 
lamak, öğrenmekti. yok mu? Bunlar çarşıda satılır. Bizde 

Orada bulunduğum sırada Cevap verdiler: herkes askerdir. 
sopu topu 1000 yah~t 120~ tü· - Ortada harp olmadığı Onun için bir buyruk veril-
fek gördüm ki hepsı aynı çe· için yapacak bir şey yok; harp mesi, bir ateş yakılması, bütün 
şittendi. ı d H b · d Bunlar 1896 da Italyanların baş asın a o zaman... . a t:şıslanı ayaklan ırmağa 

' 
1 

Gözümü kapayıp Erıtrcde. yetişir, Bu böyle iken ne diye 
yenilmelerinde onlardan a ınmış ı k h b gördüklerimi ve. o. aca ar ı hazırlığa dalkışalım? 
silahlardı ki çoğunun üzerinde göz önüne getırdım. Sonra ltalyanlar Adovada tekrar 
Sent Etiyen Fransız markası Seyomun bir söüsnü habrla- ycnileceklerdir. Onların bu"tu"n 
vardı. Bir takımları da Alman 
ve Belçı'ka markalarını taşıyor· dım: . h b' . . .. du-.. yeni stratejileri, bütün kuvvet-- Bız ar ı sızın gor gu- ı · b. . . . 
lardı. niiz gözle görmeyiz. )e~ .. ı~~md m.emk lekbe·tııdmızın çit 

Zaman zaman yazılan mo- Yağmur yağıyordu. Biz, sa- en o?un e, ı.s . am ı en yapıl-
dern silahlar, benim göriişilme ayda yemek yemeğe gide- mış bır ev gıbı, yere yıkıla-
göre Adova sınırından içeriye r kt H ı b' cektik. Konsolosun karısı ar- ca ır. arpte ya nız ır şey 
girmiı değildir. kamıza birer manto almamızı ye- hesaba katılmalıdır: taktik ve 

Kuabada bana klavuzluk meğc muhakkak katır sırtında ı baskın. 
eden genç adam beni. her_!s· gitmemiz gerektiğini sövledi. Afedersiniz ama, siz Avru-
tediğim ve her gidebılecegım 
yere götürllyordu. .. Hayvancağıza bindim. Yağmur palılar, baskının ne demek ol-

Ben kendileri hskkında ote- yağıyor, ve üzerimdeki ipekli duğunu bilmezsiniz. 
den beri duymuş olduğum iki elbisenin etekleri bacaklarıma Sizin Avrupalı generallar, 

. . k yapışıyordu; bu "teşrifat,, yü· bir baskın saldırımı hazırlar-
savaıçıyı görmek ıçın aya kümlerine lanet ediyordum. 
d. d' O 'd'yorduk yol larken düşmanın haberi olur. 
ıre ım. raya gı ı ' iki tarafımızda prensin as· 

bozuktu. Yollarda gözlerine kcrleri ellerinde meşaleJer tu- Bizde ise bu işleri yalnız 
sinekler konup kalkan çocuk· tarak yürüyorlar, biz de toılu önderler bilir. 
lar haykmşıyorlardı. ~i~ ~1r,:1Y8 sokaklardan saraya doğru yol Bu harp yeni ve eski sistem 
dizilmiş ol:ın evlerin bırmı ote- alıyorduk. 
kinden ayırt etmeğe imkan Prensin sarayı dıvarlnrm ve 

- Ya zehirli gaz? 
- Eğer ltalyanlar zehirli gaz 

kullanacak olurlarsa o zaman 
aldığımıı esirleri öldürürüz. 
Onlar da hu iş : en vazgeçmek 
yükümünde kahrla~ .. 

Bu önderin bu geniş ~üvcni 
ve sık sık Allahın adını ana-
rak gösterdiği sonsuz inan, 
insanı sarsabilecek bir dere
ceJe idi. 

O, devam etti: 
- Adova harbini nasıl ka-

zandığımızı biliyor musunuz? 
ltalyanlar, bütün askerleri

mizin bir yortu gününde kili
se ve gitmiş eldukları bir sıra· 
da bize hücum etmişlerdi. Yani 
Allaha saldırılmıştı. Allah da 
bizi korudu, sakladı. Gene ko
ruyub saklıyacaktır. 

Tigre ilindeki askerler, düş
manı buradan geçmiye bırak

mayacaklardır. 

ilk çarpışmayi benim ordum 
yapacak, arkasından Çoa or
dusu gelecek, daha arkadan 
imparatorun ordusu yetişe· 

cektir. 
Imparatorumuz büyük, doğ-

ru bir adamdır. Öngörür ve 
bütün Habeşistanı birleştir
miştir . 

Eritre'de de bizim kardeş-

lerimiz vardır; onlar da ıstırab 
içindedirler. Onlar da uşaklar 
gibi kullanılmağa katlana
mazlar. 

ltaİyanların çok güvcnd:kleri 
siyah askerlerde asıl bizim bü
yük umudlarımız vardır. Çün
kü onlar son dakikada yeni
den erkinliklerine kavuşabil-

mek için kaçacaklardır. ltal
yanların bu sömürgede yaptık
ları işlerden dolayı memnunuz. 

' Kim bilir, günün birinde belki 
de bütün bu işlerin bizim ıçin 
yapılmış olduğu meydana çı· 
kacaktır. 

- Harbin pe kadar sürece-
ğini sanırsınız? dedim. 

- Buna iki noktadan bakı
labilir. Eğer ilk harbi biz ka
zanacak olursak o zaman iş 

çabuk biter. Fakat İtalyanlar, 
işin !Jaşında topraklarımıza gi
rerlerse o zaman harb bir yıl 
kadar sürer .. 

Prens ayağa kalktı .. 
(BİTTi) 

yoktu. bir labirentin arkasına gizlen· 
Arada bir Habeş papaslarına miştir. Saraya vardığımız :zaman 

rastgeliyorduk. O zaman benim hizmetçiler bizi karşıladılar, 
kılavuzum, bu papasın dizleri~e selamladılar ve üzerimizi ku-
kapanıyor ve onun uzattıgı rutmağa başladılar. Bu İş te 

Y" ~N"i 
Hurufat Dökümhanesi 

'ıınçı öpüyordu. olup bittikten sonra Prens 
Pnpas diyordu ki: Hazretlerinin bizi beklediğini 
- Allah seni korusun, Ha- lıaber verdiler. 

le istam da harptan ve veba Prenle mülakat 
eliiketiaden muhafaza etsin! 

Bu papasların başlarında te
pesi kırılmış yumurtayı andırır 
tal.keler vardı. 

iki pencereli küçiik bir evi~ 
ör.üne geldik. Klavuz seslendı. 
Bir İnek geviş getirmesini dur· 
du rarak ona baktl. Birkaç ta
vuk knnat çırparak kaçıştı, 

- Burası neresi ? diye sor
dum. Klavıız: 

- Kışla cevabını v r~i. .. 
O sırada pencerede bır yuz-

l elirdi: 
- Fransız kadını sizi görmek 

isti 
Or.un üzer're 'rrr'i'r ' J; 'ı 

Bir işyar, bizi beyaz bada
nalı bir odaya nldı. Burada 
bizim ikimizin oturmamıza mah-
sus iki koltuk vardı. ileride 
tahta benzer bir nesne du
ruyor ve üzerinde hareketsiz 
iki kimse oturuyordu. 

Konsolosun karısı elini kal-
binin üzerine koyarak yerlere 
kadar eğildi; ben de aşağı 
yukarı, onu taklid ettim. On-
dan sonra koltuklara oturduk. 

Prensesin arkasında muslin 
lin bir elbise vardı. Başının 
üzerindeki tülü siyah bir hiz
metçi tutuyordu. Sanırsam ta 

Abd .. Iaziz Heybeli ----·---· l\1urabıt Çarşısı o. 25 IZI\'JIR 
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Sağlamlık 
-- $ .. -

Doğruluk 
(lttU w;; 

Çabukluk 
Basımevi hurufall, galentUr, anterlln 
lhtlyacınlzı, bu Uç esas Uzerlnde çah9•n 

mUesseaemden tedarik ediniz 
Talep vukuunda katolog ve fihrist göndarlllr 

.,_ 

~KIZILAY 
HASTA BAKiCi HEMŞiRELER 

OKULASI DIREKTÖRLÜGÜNDEN : 
Genç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir istikbal hazırlı yan 

okulamıza yeni talebe yazılma ve alınma muamelesine baş
lanmıştır. Kabul şartları • 
1 - Tilrk tabaası olmak 
2 - Sıhhatı yerinde olmak hiç bir hastalığı bulunmak 

(muayene okulada yapılır) 

3 - Yaşı 18 den aşağı v~ 25 ten yukarı olmamak 
4 - iffet ehli ve ahlak sahibi olmak 
5 - En az orta tahsili bitirmiş olmak ve yahut o derecede 

tahsil ettiğini vesikalarla iirÖstermek 
6 - Evli bulunmamak, evvelce ~vlenmit ve ayrılmış veya 

zevci ölmüş ise çocuğu bulunmamak. ... 
7 - Okulavı veya mesleği terki, beş sene mecburi hizmeti 

ifa etmediği veyahut hu hizmet esnasında izdivacı 
okuladan veya meslekten ihracı halinde tahsil masra· 
fını ödiyeceğine ve mecburi hizmeti ifadan sonra ev
lenmediği ve meslekte kaldığı müddetçe Hem~ireler 
yurduna bağlı kalacağına dair Noterden musaddak 
bir kefaletname vermek ....... 

8 - Tahsil müddeti üç senedir ve birinci teşrin başlan-
gıcında baılar .. 

9 - T af ebelerin iaşeleri, giyinmeleri ve yatıları Kızılay 
cemiyeti tarafından temin edildiği gibi kendilerine 
her ay münasip bir harçlık da verilir ... 

10 - Okulayı bitiren ve hemşire çıkan bayanlar Kızılay 
cemiyeti tarafından kurulan hasta bakıcı hemşireler 
Yurd himayesine girer.. Hastalananlara ve çahşamı
yanlara bu yurd bakar .. 

- isteklilerin 15 eylül 1935 günlemecine kadar bizzat 
veya yazı ile Aksarayda Haseki caddesinde Okula il•••• Direktörlüğüne müracaatları 
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Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
alınız 

• ldul eııtıık heva dolabı 
• OornltlıDı .,. lhtlıeıeıı 

• BGtlıı ılHı •• eıcak •ınılelı.cter. 
mehelM olar1lı .,.pıı•ıtdw 

• Aaı•rl l!lektrllı Sal'fi.,.h 
• t'lyah 180 liradan llib•re• 
• T edlyat il ıy vede 

Nııredd n •• Ştıl Ankarı 

S.lıf 1ırlerl A Veuer lımır 
•üıb!n ~ SiSi lltrtw llfıvGlu Gılall S.., 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

Satış yeri: ARTÜR VETTER ( SAHıBİNIN SESi ) Samaniıkelis1 

Karahisar Maden SuyuJ 

, karaciğer rahatsızh { arı
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Telefon : 2067 



~ .......... ·-
.. rtmlllmiirlıll!l~~I"-;~ 

z işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 

Yeni çeşit 
Kulaktan geçme küçük 

düğmeli model ~ 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi 

f.l!:TJ:7/JZ"/.77Z7.77./;'//.7//7/777./) 

' 

Göz He~imi 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Muza fter Ero~rııl 
Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

CZLL/J.ZL7/.7//.7//,,~/Z.///~/.X. 

Muzika 
Muallimi aranıyor 
Salihli Gürbüzler Yurdu 

bandosuna bir muallim ara
myor. isteklilerin yurd baı· 
kanhğına müracaatları. 

1 - 10 (1168) 
Z727.J.J aesı 11311 ı 

Bugüne kadar piyaı-ıaya çı
karılan traı bıçaklannın 
en eyiıi 

KIRMIZI AY 
bıçağı olduğu herkesin tec
rübesile anlaşılmıştır. Rahat 
ve ferahlıkla traş olmak is
tiyenler 

İzmir Kuzu oilu An 
çarşısı 29 numarada • 

talyalı Sait hır~avat 
magaza-

sına müracaat etsinler. 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rowtken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (281) 

·-tt • 
DOKTOR ~ 

l' a Gö~şin ~ 
MERKEZ hastanesi N 

KULAK, BOGAZ 
BURUN ŞEFi 

ikinci beyler sokağı N 

Beyler hamamı karşısında :'\ 
No. 41 N 

TELEFON 3686 
3-26 (924) N 

U172Z7.Z/17ZZ7JJ7J7/.7,;~ .... 

Devlet Demiryollarından : 
15 - 8 - 935 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilin edilmiş olan 

balast işi şartname ve mukavelesinin yeni şartlarla değişmesi ve 
bir grup daha ilavesi dolayısile tehir ve ihalesi 22 - 8 - 935 ta
rihine talik edilmiştir. 

Evvelce alınan mukavele ve şartnamelerin hükmü yoktur. 
Muhammen b~delleri ile miktar ve vasıflan ve her grup için 

icabeden muvakkat teminat paraları aşağıda yaztlı balast 22 - 8-
935 Perşembe günü saat 16 da kapalı zarf usulHe ve dört grup 
olarak ayrı ayrı lzmirde Basmanede Devlet Demiryolları 7 nci 
işletme müfettişliği binasmda satın alınacaktır. 

GüZEL KUMAŞ 

KULA Fabrikası 
Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda her grup yani grubu teş

kil eden kısımlarm hizalarında gösterilen miktarlarda muvakkat 
teminatları vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikaları ve ka
nunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni bu
lunmadığına dair beyanname ile şartnameye uygun olarak her 
grup için ayrı ayrı teklif mektuplarını ayni gün, saat 15 e ka
kadar komisyon reisliğine vermeleri laşımdır. 

inanmıyorsanız bu fabrikanın kumaşla ını 
giyenlerden bir kere sorunuz. 

Gurupları teşkil eden kısımların miktar ve vasıflarına göre 
muhammen bedelleri değistiğinden her gruba ait teklif me tup
lannda grubu teşkil eden kısımlar için ayrı ayrı flat verilmelidir. 

Bu bapta fazla izahat almak istiyenler 7 nci işletme yol baş
müfettişliğine müracaat edebilirler. 

İşe girecekler şartname ve mukavelenameyi yol başmüfettiş
li~inden parasız alabilirler. 
Grup Miktarı Muhammen Tem inat Evsafı 
No. M. 3 Bedeli Miktarı 

1 

2 
Afyon 
Hattı 

8000 

4000 
10000 

Lira 
10,400 

3,400 
13,000 

Lira 
780 

255 
975 

Toplama kırma 
ocak 
Toplama kırma 

ocak 

Kumaş r 
Ha .is y 0~ndür ve ucuzdur 

u abrikanın ~ıkar2caiı şık ve çok sağlam 
PAL TOLU LARI bekleyiniz 

w;g • 
3 
Bandırma 
Hattı 

1500 
3500 
1500 
3000 

1,4?5 
3,325 
2,100 
5,200 

107 
250 
158 
390 

Ted·ye e Kolaylık 
Toplama 

" " 
Ocak 

" 
4 " " 10000 4,000 300 Dere kum ve 

baJastm vagonlara 
tahmili 

( 2473 ) ( 1150) 8-11-14-17 

lzmir Tayyare sineması 
Kiraya veriliyvr 

Satış yeri: Birinci Kordon Çolakzade 
halı limited şirketi 

TELEFON: 2360 

Türk hava kurumu lzmir şu .. 
besinden: 

Isparta, Kula, Demirci, Uşak En nefis 
halılarını da burada bulacaksınız. 

lzmirin en güzel sineması olan Birinci Kordondaki Tayyare 
sineması %engin donanı, makinaları ve elektriklerile beraber üç 
sene için kiraya verilmek üzere arttırmaya çıkarılmıştır. Artbr
ma 22/7 /935 ten 11/8/935 e kadar devam edeceğinden istekli
lerin bu zaman içinde şartları görmek ve nihayet 11/8/935 Pazar 
günü saat 18 e kadar kapalı zarflarını veımek üzere bmirde 
hava kurumu lzmir şubesine, lstanbulda lstanbul şubesine An-
karada genel merkeze uğramaları. 26-4-11 2217 (1061) ANKARA BiRASI 
lzmi.- vakıflar di .. ek örı·~ ğünden 

Haham IJya Levinin mutasarrıf olduğu lkiçeşmeJik caddesinde 
kain 42, 46, 48. 5 , 52, 54, 56 ve gebeş sokağındaki 4, 6, 8 
N. h dükkanlarla 10 numaralı evin icarei müeccelesinden tahak
kuk eden 575 lira 36 kuruş borcunun bugüne kadar öden
memiş olmasından dolayı vakıf alacağının tahsili için Ikiçeşmelik 
caddtsindeki 46 numaralı dükkanın haczine ve satılmasına karar 
verilmiştir. 

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

Türkiyenin her tarafında 
A..N"K.A.R..A. Birası içilir 

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

14-23-2-11 

Ç •• k •• • içilecek biricik ulusal bira budur 
. Ufi U • Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksınız (865) 

2113 

Azimet dolayısile 
Istanbul Sihl~i Müesseseler Ar- Ac~l~ ~Üz~yede ile s~t~ş 

Önumuzdekı Pazar gunu 

(993) 

tı ma eks~Jtıre ~Omis,· cnundan: yani Ağ~stosunon birinci günü 
Akliye ve asabiye hastahanesinin 60,000 ."netre yerli Ameri- sa.~adhl:ydın Alaf~an~a saatdodnd.a 

. . Gun og u mes udıye ca esı-
kan bezme kapalı zarfla teklıf edilen fiat fazla görüldüğunden . b ı d S d k "d nın aş angıcın a a e so a-
yenı en kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. w d 5 d M h d 

gın a numara a e me 
1 - Eksiltme: 28-Ağustos·935 çarşamba günü saat 15,30 da Harun efendiye ait bilcümle 

Cağaloğlunda sağlık direktörlüğü binasnıdaki komisyonda ya- mobilyeleri bilmüzayede satıla-
pılacaktır. caktır. 

2 - ·1 ahmini fiat: Beher metresi -32- kuruştur. Gerek, Singer dikiş ve na-
3 - Muvakkat garanti: 1440 liradır. kış ayaklı muhafazalı makina, 
4 - Şartname bedelsiz olarak hastahaneden alımr ve nümu• Kolombiya çanta gramofon 

ne de orada görülebilir. plaklariyle, koltuk takımı maa 
5 - isteklilerin 935 ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ka- kılıf, k~rderoba ayna, müdev-

d A b . . ver cevız masa, despenç kü-
nun a yazılı elge ve bu ışe yeter muvakkat iarantı makbuz .. k k-t·· h 'f k' dl 

b k kt l ·ı 1·· d . . d k' kl'f k 1 çu u up ane, çı te ana ı ve an a me up arı e usu u aıresın e ı te- ı me tup annı lı dolap 2 t ı . ayna , or a masa arı, 
yukarda yazılı eksıltme saatinden bir saat önceye kadar mak- aıvar saatları yağlı boya Iev-
buz mukabilinde komisyona vermeleri. haları, heykeİ şemsiyelik, kü-

11-16-20 - 24 585-2525 (1167) çük şifonyera, beyaz e bise 

1 
Bele 

A 

an 
• • 
ı esın en; 

Ao;gari takriben 240 beygir kuvvetinde kondenseli kampa
vendsistemi dakikadaki adedi devri takriben 200 olan lokomo
bil veyahud kazanı ayrı bir buhar makinası ile bu makine ile 
doğru raptedilmiş (kayışsız) 200 1 kilovatlık ( Triphase ) 380,220 
voltluk en son model jeneratörü ile beraber Manisa'daki yerine 
konmak ve işler bir halde teslim edilmek şartiJe ( Gümrük res
mi belediyeye aiddir ) bir makina alınacaktır. 

dolabı, para kasası, yumurtalı 
orta mavnn masa, kardroba 
maa tuvalet, 3 sigara masaları, 
iki kız resimli levha, 2 kişilik 
karyola, komodin, mermerli 
lavaman, tuvale:t ecza dolabı, 
demirden masa ve koltuk, 
Gördes, Güney, Çal hah ve 
seccadeleri, ve sair çok mobil
yeler b.lmüzayede satılacaktır. 
Satış peşindir. 

Taliplerin fiatlarla birlikte Manisa Şarbaylığına 20 

Büyük Kardiçalı lbrahimbey 
hf\Dında Ef!lniyet müzayede 

gün zar- Salonu müdüriyeti. 
fında müracaatları ilan olunur. 11-14-17 2526 {1165)....... 3-3 (1153) 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: ,. 
1 - İzmirde Mezarlıkbaşı mevkiindeki vakıf arsa üzerine y•Pt,.f 

rılacak 58793,84 lira keşif bedelli hal binası inşaatı kapalı ı' 
usuliJe eksiltmeye konulmuşdur. ·r 

2 - ihalesi lSAğustos 935 Perşembe günü saat 15 de I~. 
vakıflar direktörlüğünde direktörlük odasında toplanacak )lq..01 
yonda yapılacaktır. · 

3 B · "t · 1 ·ı · IA k 'l tnaınele'
1 

- u ışe aı pro1e er ı e ıma at ve e sı tme şar 

ve mukavelename nushaları 2,94 lira mukabilinde lzmir, Aok•''' 
lstanbulda vakıflar direktörlüklerinden alınabilir. e 

4-Muvakkat teminat mikdarı 4191 lira 56 kuruştur. EksiltOl~~
gireceklerin teminat makbuzunu, veya mektubunu, ticaret 0 

111 
smda kayıtlı olduklarına dair vesikayı ve fenni ehliyet vesik•

5
' 

tekJiflerile beraber vermeleri lazımdır. f 
'ffl' 5 - Eksiltmeye girecek müteahhitlerin kendilerinin 111~0,ri veya mühendis olmaları veyahut inşaatın her dürlü kanuni, 1 di' 

ve fenni mes,uliyetini kabul ve ifa edecek mütehassıs ıniihel1 11~ 
veya mimarla bütün muamelelerde müştereken mes'ul olffl 
üze:-e birlikde çalışmaları şartdır. (JOll 

Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilmek için en az 30dlljf 
liralık bir binanın inşaatını muvaffakıyetle bitirmiş olduğuna ıet 
resmi fen heyetlerinden verilmiş veya tasdik edilmiş belge 
gösterilmesi mecburidir. ·1ıslt 

6 - Eksiltme ve ihale 2490 sayılı arttırma, eksiltme "'e 1 

kanunu uyarınca yaptırılacakdır. I ıııP 
Teklifnameler bu kanuna tamamile uygun olarak hazır ~ti' 

en geç 15181935 Perşembe günü saat 14 e kadar makbuz 
kabiJinde lzmir Vakıflar direktörlüğüne verilecektir. 

30-3-7-11 2341 (1088) 

idaresinde ; ~ ıJJ,,,, 
·BOrsada yeni mahsul üzümü piyasasının 15 - 8 . 935 Per6Ş~ günü saat onbirde açılacağı ilan olunur.. 2524 (11 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

N. V. 1 
W. F. H. an Der 

Ze~ & Co. f 
1 

KUMPANYASI 

GANYMEDES vapuru 12 
ağustostan 16 ağustosa kadar 

Anvcrs, 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, 
Copenhaıe, Dantzig, Gdynia 

Göteburg, Osla ve lskandinav· 
ya limanlara için yilk alacaktır. 

SERVİCE MARITıM RuUMAIN 

DERINDjE vapuru halen li-
manımızda olup Anvers, Ham
burg ve Bremcn için yük al
maktadır. 

ANGORA vapuru 19 ağus-
tosta bekleniyor. 22 ağustosa 
kadar Anver, Rotterdam,Ham
burg ve Bremen için yük ala-

caktır. 
ALIMNIA vspuru 9 ağustos-

ta bekleniyor. Hamburg, An
vera ve Bremen limanlanndan 
yük çıkaracakbr. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
Tuna batb 

TISZA motörü 11 ağustos
da bekleniyor. Budapeıte,Bra· 
tiılava ve Viyana için yUk 
yük alacakhr. 

A TID motörll 26 ağustosta 

Garbi Akdeniz için 
bir muntaz am sefer. 

bekleniyor. Budapeıte, Bratis-
ayda lava ve Viyana için yük ala-

ALBA JUL YA vapuru 11 
ağustosta gelip aynı günde 

Malta, Napoli, Marsilya ve 

Barcelon Jimanlarma hareket 
edecektir. 

dandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabuJ etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve tahliye binası 
arkasında Fratelli Sperco acen

talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

cakbr. 
TISZA motörii 4 eylülde bek 

!eniyor. Budapeşte, Bratislava 
ve Viyana için yük alacaktır. 

JOHNKTON V ARREN LINES 
L TD. Liverpul 

QUERNMOR vapuru 12 ağus
tosta bekleniyor. Anvers ve 
Uverpuldan yük çıkarıp Kös· 
tence, Galaç ve Braila için yük 

alacaktır. 
THE EXPORT STEAMSHIP 

Corporation 
EXCELECIOR vapuru 10 

ağustosta bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

Telefon: 2004-2005 Sf\CIETE commerciale BUL-
GARE de navigation a vapeur 

C7./J.ZZ7..7L7/77777././/77///J. BULGARIA vapuru 12 ağus 

Hususi muallim ~ tosta bekleniyor. Burgas ve 
" Varna için yük alacaktır. 

ikmale kalan ilk ve orta Vurut tarihleri ve vapurların 
mektep talebeleri süratle im- isimleri üzerine mesuliyet ka-
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) bul edilmez. 
rumuzile Kemeraltında An- N N V W F u_ • V "'--
kara raaihanesi ittiUlindeki Zee. a Co_. . .-ann an IA:I" 

bnaL t salonuu. ... nadan Birinci Kordon Telefon Ne. 
5-10 
~AO iP 200~ 2008 

\ , 

S Saç ~~~!!ani olur. Komojen 
açların dökülmesine ve ke.p~k enm~ ler. Komojcn saçların 

~~Jların köklerini kuv~e~Jendırır vİatifs bir rayihası vardır. Ko
nı ~sıdır. Tabii renkler~n.ı bozmf •~, elerle ıtriyat mağazalarında 
b 0 Jcn Kanzuk saç esksırı maru ecun 

ulun ur. tnJlll 

Türkiye Mensucat F.abri~aları 
Türk Limitet Şırketı 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu tz& tzmir 

. I'kl boyanır, kaster-
Tek ve müteaddit katlı pamuk ıp ı er, . 1 • 

katlanır kırmızı ve mavi boyaların çleşıt erı. 
FİATLARIMIZI 1STEY1N z 

Oliver Ve Şü. 
LİMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıR{NCİ 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVIGA

GA TION Co. Ltd 
ELLERMAN LA YN Ltd 

FLAMINIAN vapuru ay so
nunda Liverpool ve Svansea
dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

DRAKO vapuru 29 temmuz
da Hull, Anvers ve Londradan 
gelip tahliyede bulunacak ve 
aynı zamanda Londra ve Hull 
için yük alacakbr. 
DOYÇE LEV ANTE LINIYE 

ANGORA vapuru 13 tem
muzda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu
lunacakbr. 

NOT: Vürut tarihleri ve 

Vapurculuk 
Türk anonim şirketi lzmir 

acenteliğinden 

Ek pı·es postası 

Sakarya 
Fevkaladt! Jüks vapuru 

PAZAR günü saat tam ta 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t6 da IS
T ANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : 

lstanbuldan her Per
şembe günü lzmir için sa
at tam ta da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma ~ünü 
tam saat ta da lzmire varır. 

da f zmir acenteliğine müra-

Fazla Tafsilat için : Bi- ı 
rinci Kordonda 92 numara-

vapurlann isimleri üzerine mesu' caat. Telefon 3658 
liyet kabul edilm ez. • • 

Eczacı l . emal Aktaş 

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. 

işte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstnn bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Babarçiçeği, Altınruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Son habra, 
Menekşe, Amber. 

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 
markası. 

• 
ikincisi 

Hilal eczaoe!İ 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini göstermeye 

yarıyorlar o kadar ... 

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

neticesi lilzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocuklann vücutlarındaki iğriliklcri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve 1 endi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır-
layan kürek kemiklerinin gayri tnbiileşmcsine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKı YENıN YEGANE MUESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

t~a.h ri ·nıza, 
. Bey. !arafından yapılır 

Kabul saatlerı : 10 ıla 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: l:ımir Kaymakam Midhat bey 

Muallim 
ı >C>:ICTC>Ft 
UZ;rz;r~Y.10Z7.z7J.7../.ZXZX7..ZZN~ 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi sbhiye reisi 

1 Ç HA S T A L 1 K L AR 
1Vı:-c.JT ..A.~..A.S 'SiSi 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20) aumarab uki muayenehanesinde kabul eder. 
901 

Fakat iyice kurulandıktan sonr a 
vücudünüzu 

NİVEA 
kremi • yağı 

ı ı e uvmağı unutmayınız ! Bu saye de 
cuneşte yanmak t ehlı kes i ne 
!<arşı korunmuş o l u rsu n uz, 
tenınlztaze ve sağl a ml aş ır . 

Cıldıni z yumuşak ve gergın kalı r. 

Anneler, 

Artık müsterihdirler. 

Yavruları sancadao, ishalden, kusmadan kurtulmuı ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir ııda bulmuşlardır. 

LAKTIN 
Sütlü ua 

Ar. umanda çok raibet iÖrmiit ve bunu bazarhyan 
Dr. Ali Vabite binlerce teıekkUr mektubu ıelmiıtir. 

Eczanelerde fiab SO kunı.ftur. 

- Neden ıi:ıde içmiyonunuıı: -

Fazla sıcaklarda ittihanız kesilir yemek yiyemezıiniz 
diier taraftan fazla terledipiz için kalori aarfeder 
zayıf dllıerıiniı. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübeai yapılmış binlerce kiıiye reaçlik, ııbbat Ye 
neı' e vermiş olan 

Ki na Lfttfl 
yi alıp kullanmalı 

Kulfanrpta faidesini iÖrmeyen yoktur • 
' 

Her eczft.de .,..__. 

Salon, yeınek ve yatak odalarınızı IJaraç91 
Kardeşler ınobilyeierile süsleyiniz •.• 

Merkez: 
lzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şubeı 
Ankara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.S Tel.1426 

Buseneki 9 Eylül panayınnda en lüks pavyon Haraççı Kar
deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görmeğe şimdi· 
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

Istanbul Sıhhi mües-seseler ar .. 
tırma ve eksiltn.e komisyonun
dan: 

Azı Çoğu Tahmin Fi. 
ton ton 

Akliye ve asabiy~ hastanesine 500 600 24 lira 
Çocuk hastanesine 200 300 
Kuduz tedavi müessesine 55 75 " 

" Tıp talebe yurduna 100 150 
" Haydarpap Emrazı sariye Has, 40 50 " 

,, Nümune hastanesine 250400 ,, 
Heybeliada ıanatoryomuna ISO 250 
Yekun 1295 1825 " 

Muvakkat 
teminatı 

1080 lira 
540 " 
135 .. 
270 .. 

90 " 
720 " 
450 .. 

3285 
Yukarıda yazılı Sıhhi müeaseaelerin 1935 mali yılı kok kömürü 

ihtiyaçları kapalı zarfla cksillmiye konmuıtur. 
1 Miktar, tahmini fiat ve muvakkat garantileri hizalarında 

gösterilmiştir. 
2 - ışbu müesseselerin ayrı ayrı ihtiyaçları için de teklif 

yapılabilir. 
3 - Eksiltme 21 Ağuatoı 93S Çarşamba gDnü saat 15 de 

lıtanbul Cağaloğlu Sıhhat mUdlirllij'U binasındaki komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 219 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin 935 Ticaret odası veıikasiJe 2490 

sayılı kanunda ya:ı.ılı belgelerini ve muYAkkat garanti makbuz 
veya banka mektupJannı ve usulü dairesindeki teklif mektup· 
)arını havi zarflarını yukarıda yazılı eksiltme saatından bir saat 
önceye kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

6-9-12-15 2446 (1134) 



us 08 19~0 ,, 

ŞEVROLE fabrikası he:·kesin kesesine 

gere kamyon yapıyor. 

1 Tonluk ( Kaptı kaçtı ) tenezzüh 

• l 1/2 Tonluk Kamy~n 

Kamyon 

şası 

• 2 Tonluk şası 

• 
esı: • • 

Beşikten nıezara kadar sağlam 
ve beyaz kalan diş er ! 

Diş macunu kullananlar bir 
çok tecrübelerden sonra 
neden daima 

Radyolin 
de karar kıhyorlar? 

Çünkü Radyolin 
• Dişlerde ( Küfeki -

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

• Dişleri mine taba
kasını çizip hırpalamadan 
temizler ve parlatır. 

Ağızdnki mikropları 

% J 00 kat'ıyetle öldürür. 

• Diş etlerini besler, 
diş eti has~ i'\ 11klarına ma
ni olur. Agı:ı kokusunu 
keser 

' 

Siz 
de RADYOLiN 

Kullanınız 

•• •• 
GC>ZLU":K: 
Ş (///X///////YL/7///////./////.Y///J 

imdiye kadar görülmemiş derecede zarif 
ve ucuz bir _g§zlük almak isterseniz BAŞTURAK 

HAMDi NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uğrayınız 

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

Nakliyatınızı Ş E V R. O L E kamyonlarile 
yaparsanız masraflarınızı çıkarabilirsiniz, 

fa~la mukavemet, r eparasiyon hususunda 

kolaylık ve ucuzluk Şevrole kamyonlarında 
bulabilirsiniz. Tepeden süpap olması 

Şevroleyi daima tercih ettiriyor. 

e • 
A 

en ı Gözlük 
Üzerine her istediğinizi en ince teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

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

TOPTAN PERAKENDE 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

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

o don 32 • 
ı cı 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğrll .. 

neticesi ]üzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
ka~ık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri ~ab!i 
dogan çocukların vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma cı"' 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur .. 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olaJJ 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani 01ınak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLER• 
1LE RAGBET ve ITıMAT KAZA.~AN SuN'ı AZA AMıL 
ve Mu TEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 Ha 12,30 öğ"leden sonra 14 - 16 "13 

kadar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 

(355) S.7 
.z-. . • ~-- :., ."".' • • • , ' . 

Fenni gözlük • • 
ıçın 

lzmirde riyazi bir düstur Yardır 

Göz J Ük = Hilal eczane!i X Kemal Aktal 
lzmır r.O~ 

Gözlükcülüğün tamam çeşidi bütün cinsleri her yerd•P " 
ve pek ucuz ... 

___ T_oetan ve ~erakeııde 


