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Akıl, naklin terazisidir 
Akıl ile nakil birbirine mu

arız bulunduğu vakıt., akla tabi 
oluruz. Aklımızın bir . vazifesi 
de, bize nakledileni tartmak, 
vezne uygun diişmiyeni kaldı
rıp atmakbr. 

Ancak bu hareketi, başka 
delil ve müşavir olmadığı tak
dirde ihtiyar etmeliyiz. Çünkü 
aklımız, dalına sağlam ve has
sas bir terazi vamesi ~öremez. 
Havsalai idraki mahdut olan
ların akıl terazisi ayarsızdır, 

bozuktur. Bu terazi, ancak tah
sil ile, tecrübe ile, tetebbu ile 
ayarını bulur, taınussıbha olur,. 

Binaenaleyh falancanın akıl 

terazisine sığmadığı için kıy
met veremediği bir nakil, sizin 
aklınıza pek güzel tevafrik 
edebilir. Meşveret ve münaka
şanın faydası da, zaten bu iti· 
barledir. 

Lakin, hiç bir aklın istiap 
etmiyeceği, umumiyetle redde
dilen bir çok şeylerde pek ala 
vaki ve mümkün olabilir. Me
sela radyo, mesela televizyon, 
bundan yüz sene evvel hiç bir 
aklın kabul etmiyeceği ve geri 
çevireceği nakiller arasına gi
rerdi. Bugün ikisi de birer ha
kikattır, emrivakidir. 

Bunun için, akıl terazimizin 
tartamadığı her şeyi reddet
mek doğru değildir.Fakat baı
ka bir delil, başka bir müşavir 
bulunmadığı zaman akla tabi 
olmak doğrudur. 

Mazlum 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Küçük Haberler: 

Demlrba' ••ya cetvellerl 
Mektepler için alınmış olan 

demirbaş eıyanın mektepler· 
deki demirbaı eşya defterleri
ne yazıldıklan halde sıra nu• 
maralarının Ktıltilr direktörlü
ğüne muntazaman bildirilmedi
ği görülmOıtür. Kültür direk
törlüğünden blltün mekteplere 
gönderilen bir bildirimde bun
dan sonra bu gibi eşyanın cet• 
Yellerinin muntazam bir ş~kil
de gönderilmesinin usul ittihazı 
emredilmiştir. 

Mallyede t~ylnler 

İstanbul Tarlabaıı maliye 
tebliğ memuru bay lbrahim 
dikili taıı.ildarhpa, laparta 
malmüdürll bay Süleyman Sa
dık Ödemit malmüdürlüğüoe 
atanmışlardır. 

Takdir edildi 
Ödemiş baytarı bay izzet 

Vur ala mesaisindeki müvaffa· 
kiyetinden dolayı Tanm Ba
kanlığınca bir takdirname ve
rilmiştir. 

Askerllk ,ubeslnden: 
ihtiyat zabiti yetişti

rilecek kısa 
Hizmetlilere ait 

1 - ihtiyat zabiti yetiş· 
tirilecek kısa hizmetlilerden 
330 doiumlu ve bunlarla 
muamele görenler ve daha 
evelki doğumlulardan olup ta 
muhtelif sebeplerle ieri kal
mış deniz sınıfından gayri 
sınıflara aynlmış olanlardan 
yalnız askeri tam ehliyetna· 
mesi olanlar 1 Eylw 935 ta
rihinde ihtiyat sübay mek
mektebi komutanlığında bu
lunmak üzere seYkedilecek
lerinden 20 Ağustos 935 ta
rihinden itibaren yerli ve 
yabancı bilfunum Kısa hiz
metliler As. ehliyetname hü
viyet cüzdanı ve mektep ıa· 
hadetnameleri beraberlerin
de olduğu halda şubeye mü
racaatları: 

2 - Tam vaktinde mek
tepte bulunmıyacaklar hak
kında kanuni muamelenin 
tatbik olunacağı ilan olunur. 

ŞEHİR HABERLERİ 

Fakirler • • 
ıçın ekmek 

~ ................................................... .. 

Denemelerden iyi neticeler alınmıştır 
Bugün son karar verilecektir 

G~çenlerde fırıncılarla fırın 
işçileri arasında gündeliklerin 
arbrılmaması yüzünden çıkan 

ihtilafın belediyede İlbay Ge
neral Kazım Dirik'in başkanlı-
ğında ve Parti başkam Y ozgad 
aaylavı Bay Avni Doğanın da · 
ittirakiyle iki önemli toplantı 
yapıldığı ve son toplantıda asıl 

ortaya çıkmış olan fakir halk 
için bir tip ekmek imali mese
lesi için mütahassıslardan ve 

Üç kişi ...... 
Bir kızı kaçırmak 

İstemişler 
Hükümet önünden bir oto

büse binerek Bocaya gitmekte 
olan genç bir kızı çizmeli üç 

kişi kaçırmak ist"mişlerdir. Ta
kip Bucaya kadar bir fırsat 
elde edememişlerdir. Otomobil 
Bucaya varınca şoföre maksat
larını açmışlar ve şoförün böy
le bir işe tavassut edemiyece· 
ği cevabını vermesi üzerine 
parasını da vermiyerek kızı 
kaçırmaktan sarfınazar etmiş
lerdir. Zabıta bu üç şahsı ara
maktadır. 

800 Çocuk 
Bu yıl kamplarda 

Bakılmışbr 
16 ilçede kurulmuş olan ço

cuk yurdu kamplarında bu yıl 
bakılan ve gıdalandırılan ço
cukların sayısı sekiz yüzü bul
muıtur Bu çucuklar eylülde 
kapanacak olan kamplarden 
inerek mekteplerine iİdecek· 
!erdir. 

Y •m•alardaki fakir çocuklar 
kampındaki çocukların yeme, 
içmelerine medar olmak Ozere 
evkaf dairesi tarafından ytız 
lira telterru edilmistir. 

Urayca 
Tamir edilen yollar 
Belediyece Kocatepe, Eski 

kuyu, Mektep, Kireçlikaya so-
kaklarile Gazi bulvarı ve uray 
ar asin da ki yolun iki tarafında 
kaldırım döşemeleri ikmal edil
miştir. 

Şuayp kalfa, İrfan sokakla
rında yeni lağım aıecralan yap
tırılmış, Damşbey sokağı ağ
zındaki lağım temizlettirilmiş
tir. 

Komiser Dilaver sekağının 
tesviyesi yapılmış, Göztepe 
tramvay caddesinin bozuk kı· 
sımları onarılmıştır. 

Romanya ya 
Mal gönderenler 

Biikref konsolosluğumuzdan 

Tecim ve Endüstri odasına ge
len bir yazıda yabancı ülke
lerden Romanyaya gidecek 
maJlar kontenjane ise transfer 
muamlesinin daha önce yapı
larak Romanya milli bankasın
dan müsaade alınması lazım 

i"eldiğini bildirmektedir. Buna 
riayet edilmezse ithal edilecek 
malların kabul edilmiyeceği 1 
ilave olunmaktadır. ihracatçı
larımızın bu meseleyi gözönün

aları fa dalıdır. 

alakada ·lardan mürekkep bir 
ihzari komisyon teşekkül ettiği 
malumdur. 

ihzari komisyon bir hafta
danberi tetkikat yapmış ve bir 
tip ekmek işini muvaffakıyetle 
ıonuçlandırmıştır. ihzari komis
yon dün akşam geç vakıt 

urayda şarbay doktor Behçet 
Uzun başkanlığında bir top
lantı yapmış ve bu toplantıda . ...... 

tetkikat neticeleri etrafında 
görüşülmüştür. 

Komisyon fakir halkın kese
sine elverişli bir tip ekmek çı-
karılmasının çok mümkün ol
duğunu, bu ekmeğin hem ucuz 
ve hem de gloten ve saire gibi 
evsafı tamamen haiz olacağını 

kestirmiştir. Bugün öğleden 
sonra genel heyet toplanacak 
ve bu önemli işi sonuçlandıra
caktır. 

incir Kurdu nie Nasıl 
Mücadele Edilecek 

Talimatname bölgelere gönderiliyor 
'·-·-·. incir bölgelerinde yapılacak 

incir kurdu savaşı hakkında 
Tarım espektörlüğünce hazır
lanmış olan talimat yakında 
bütün incir bölgelerine gönde· 
rilecektir. 

Ayrıca bir de incir kurdu 
mücadelesi yapmıyan üretmen
lerin ne şekilde cezalandırıla-

cakları hakkında bir ihtarname 
bastırılmak üzeredir. İncir kur
du tal matını aynen yazıyoruz: 

1 - İncirler ıskaralı kere
vetler üstünde kurutulacaktır. 

( Ziraat idaresinin verdikleri 
örnek kerevetler iyidir. Bu ke
revetlerin çıtaları kargıdan ya
pılmış, ucuz, dayanıklıdır. Bir 
kargı dörde dilinerek kereve-

Jin enine çakılmış kuşakların 

üstüne uzunlamasına nalın çi
visile çivilenir. ) Kurutma müd· 
detince her akşam bu kere
vetlerin 10-12-15 tanesi üst 
üste konub baştan aşağı bir 
cibinlikle örtülecektir. Cibin
liklerin etekleri düzgün smk· 
larla veya taşlarla kapanıb ge
celeri incir kurdu kelebeğinin 

cibinliğin ıçıne sokulmasına 
meydan verecek ufak bir 
delik bırakılmıyacaktır. ( Ke-
revetlerin üstüne ayrıca 
kova ve sakız otu koyup bun-
ların üzerinde incir kurutmak 
yasaktır. Çünkü incir kurdun~ 
yapan kelebekler gündüzün 
otların arasına gizlenip cibinlik 
örtülünce gece otların arasın· 
dan çıkan kelebekler hazır in
cire konup yumurta atarlar. 

Cibinliğin çiy, yağmurdan 
incirleri koruduğunu bilen bah
çeciler incir kurdu yapan ke
lebeklerin dışardan içeriye gir
melerine mani olduğunu da 
bilmelidirler. Esasen kelebek 
ve cibinlik incir kurdundan 
kurtulmak için yaptırılıyor. ) 

2 - Kerevetlerde kurutulan 
incirler daha sergide iken süz
me, elleme, natürel, hurda ve 

;saireye aynldıktan sonra hemen 
çuvallara konup ağızlarını bağ-

lamak ve doğruca pazara veya 
depoya göndermek çok iyi olur 
Olmadığı takdirde damlara 
kaldmlan incirler yere dökül-
meyip genişçe bir çarşaf üs
tüne dökülecektir. Akşam 
olunca çarşafın uçlan bir-
leştirilerek bir sicimle ke· 
se bağlar gibi bağlanacaktır. 

Ve burada da kelebeğin ara· 
lık bulup incir yığınına sokul
masına mani olunacaktır. 

( Gerek sergide gerek dam
da incirlerin üzerine hasır, 
çarşaf, kaad örtmek kelebek 
için faydasızdır. İncir kurdunu 
yapan kelebekten korunmak 
incirleri sergide veya bahçe 
damında ancak geceleri kese-
lemekle kabil olur. ) 

3 -- İncir konacak daa2 ve 
ambarların temiz olması şart-
tır. Duvarlarının koyu kireçle 
badana edilmesi ve pençerele
rine elek teli gerilmesi ve bunla:.
rın kapılarının yalnız gündüz 
açılıp geceleri kapatılması la
zımdır. incir depoları ve incir 
işliyen mağazalar dahi bu mad
deye göre mevsiminden evvel 
temizlik yapmaya ve kapı ve 
pencereleri ince tellerle ger• 
meye mecburdurlar. Ortalık 
kararmıya başlayınca kapılar 
kapanıp ancak ertesi sabah 
f!Çılacakhr. 

4 - Sergiler incir depolarile 
anbarlar, işletme mahalleri ku-
rutma ve işleme mevsiminde 
ziraat idareleri tarafındnn mü· 
temadiyen kontrol edilecektir. 

5 - Ziraat idarelerince ya
pılacak tebliğ ve ilin mucibince 
hareket etmiyen alikadarlar 
hakkında 14 ağustos 933 tarihli 
ziraate irası huar eden haıarat 

ı ve tufeylatın itlifına ve nebati 
muzırranın kal' ve imhasına 
dair kanunun 5 inci ve 1528 
numarolı yabani ağaçların aıı
lanmisı hakkındaki kanunun 
29 uncu maddesi hiikilmlerine 
tevfikan kanuni takibat yapı· 
lacakhr. 

Panayıra yalnız iştirak yetmez 
il 

Pavyonunuzu tanıyınız 
Propaganda ve reklam en 
Büyük muvaffakıyet yoludur 

Emeklerinizin boşa gitmemesi için 
Reklamlarınızı en çok okunan 

Yeni Asır'a • 
verınız .. • 

Bugün .. ...... 
Borsada törenle 
İşe başlanacak 

Bugün saat 11 de y- ui yıl 

üzüm piyasası borsada açıla

cak ve satışlara başlanacaktır. 
Piyasa törenle açılacaktır. 

Bu münasebetle borsa binası 
bayraklarla süslenmiştir. Saat 
11 de borsa başkanı bay Maz
har lzmiroğlu bir söylev vere· 
rek yeni yıl örününün kutlu 
olmasını dileyerek satışları aça
caktır. 

incir piyasasının da onu-
müzdeki pazartesi günü açıla
cağı kuvvetle tahmin edilmek
tedir . 

Şehrimiz tecim odası başka· 
nı bay Hakkı · Balcıoğlu incir 
durumunu yakından görmek 
üzere dün Nazilliye gitmiştir • 

! Öğretmen~er 
Anadolu içlerinde 

T etkiler yapacaklar 
lstanbullu altmış öğretmenin 

Cumartesi günü Bandırma yo
lile şehrimize gelecekleri ha· 
ber alınmıştır Öğretmenler iz
mirde üç gün kalarak bazı 
tetkikler yapacaklardır. Bunun 
için lzmir kültür direktörlüğü 

tarafından zengin bir program 
hazırlanmaktadır. Öğretmen
lerin otuzu bayan otuzu bay
dır. Buradan Anadolu illerine 
giderek tetkik gezilerine de
vam edeceklerdir. 

Hal bugün ihale 
Edilecektir 

Evkaf idaresi tarafından şeh
rimizde mezarlık başında ya 
pılacak olan bilyOk Halin inşası 
bugün ihale edilecektir. ihale 
komisyonu Evkaf direktörlil
ğünde toplanacak ve inşaat için 
yapılan teklifleri tetkik ede
cektir. Halin intası en müsait 
şartı yapmış olan müteahhide 
verilecektir. 

Yapılan müracaatlar epiy faz
ladır. Halin keşfi elli bin küsur 
liradır~ 

••• 
Çıkan eserler 
Türk Hava kurumu (Hava• 

cılık ve spor mecmuası)nın yüz 
kırk sekizinci sayısı intişar sa
hasına çıkmışbr. Okuyucuları
mıza tavsiye ederiz. 

•••••••••••• 
Maliyede teftişler 

Varidat tahahkuk direktürü 
bay Akif Pura dün maliye 
şubelerinden bazılannı teftiı 
etmiıtir. 
--- - ---,. - . 

Ölüm 
Gazetemize değerli yazıları 

ile yardım eden yazıcı arkadaı· 
lanmızdan bay Tokdil'in küçiik 
yavrusu da tutulduğu rahatsız
lıktan kurtulamıyarak g'enç ya
tında hayata gözlerini yum
muştur. 

Beş on srün evvel anasını 
kaybeden T okdil'in henüz yü
reğinde açılan büyük yaranın 

acısını dindirmeğe çahşırken 
böyle yeni bir evlad acısiyle 

karşılaşması bütün tahrir aile
mizi derin bir teessüre düşür
müştür. Ne çareki ölümün 

1 önünde durmak kudreti kim· 
senin elinde değildir. 

Tokdile en samimi taziyetle
rimizi sunarken onun kadar 
kendimizi de teselliye muhtaç 
bulduğumuzu içten gelen duy
gularımızla bildiririz. 

•• 
K<)ŞEl\tDEN 1 

'·---=-mın:--..... Yine 
Anamın ruhuna 
Senin acınla dertlenip durıır 

ken en sonunda oğlumu dl 
gönderdim yanına ana.. G6'. 
lümün şenliği, gözümün nur' 
süt kuzusu yavrumu da top; 
lara gömdük. 

Gülerek ölen yavrumu• tr 
hunu kim bilir nasıl büyiik ~ 
sevincle karşıladın ana. Fa~ 
ana siz böyle ölüp sevinirk; 
ölüp rahat ederken arkanı 
bıraktığınız acıları duyaııYo'' 
bize acımıyor musunuz ? • 

Bize şenliklerinin hatıralat1 
nı ağlatmak için bırakan ~ 
rom kendi anasının kuca d 
babasının sevgisini terketti e 
uçuverdi ana yanına. . lr 

Ben Tevfik Fikret gibı ~p 
dülhak Hamid gibi isyan eda' 
Allahtan hesap sormağa ka. 
ilerliyemiyorum, sustuğud_! 1~; dir ki elimden seni ve og b• 
aldı. Ana AJlah niçin bana oi• 
kadar ıstırap, elem veriyor, • 
çin benim gözbebeğim ya;. 
mu bana bırakmadı. Bıra ,. 
yacaktı niçin bu kadar fO 

dirdi. · · .. .. le 
Ah ana, oğlumun oluo:ıilf , 

göğsüme giren acı o kadat; 
kıcı, o kadar ağılı ki artık ao· 
züm dünyayı görmüyor~ G dC 
lümde onun hatırası, gozillll dl' 
hayali yaşarken ölümün ne ,) 
mek, ne manasız şey delll • 
olduğunu düşünüyorum, ~ 
mıyorum ana bu ilahi acı ~ 
humunun içinden, inanamıY0 ~ 
ana öldüğünüze, inanamıY0 te' 
yaşıyan, sevilen canlara a,..., 
ölüm geldiğine, inanamıY0iİ" 
ölenin bir daha dirilmiy~ce ,r 
inanamıyorum ölüm dende~ _, 
rara.. Bana öyle geliyor k~ 
tekrar geleceksiniz, sizi te 
göreceğim.. ~ 

Heyhat! Heyhat ne bo! t ot' 
ki böyle düşünüp kendimı a'I"" 
yorum. Uzaklarda ölen ~ 
bir nefesle, gülerek All•~ 
kavuşan gözümün nuru 0 ~ 
bizden; biz burada yaş~dl il 
ayrı kalacaksınız. Sizi bır _., 
ha göremiyeceğim, öldn;_., 
Çünkü ben gözümle gör~ 

. sevgili yavrumu ben topra f" 
gömdüm, ben onun topr• 
çıçekler serptim. af":. 

Ölüm ah ölüm, ne in• :ş'J 
ne amansız bir pençe. 
Eşref: 

k ,,,, 
Her ielen gitmek mu arjıp'. 

bu benfier~ 
Koymadı hurda Hüda ~ 

Mu dl 
ot• Anlaşılmaz bir ınuaDJ ~ 

hayat 1' 
1
,, 

Anlayan varsa hayatın 5öY~,.,,, 
nıi.,,.. 

o " Diye hayflanmıştı. Be ,.( 
onunla bir söylerdiaı ao:ı; f 
gisi gönlümde ölüm acı /11_ 
şıyan oğlum için buna 'fi' 
varmıyor, dilim varoııyor # 
biat kanununun hükoıii 
ğuna. ,;,. 

Sana da veda yavrurll• -,_ 
da veda sevgili kuzurllı ~ 
da veda sana da veda 0~ 
mün şenliği, gözümOn t,,f_ 
veda, veda büyük ac~ar ~ 
kan en büyük sevgıo:ı .,,.; 
aihyan anası~a ağlıyan ~ 
sına acımadan uçuveren 
tum veda. ki' 10 .. 

Yeni ~iz:ınnafll~ 
Tatbik mevkllne k011 ".I_. 

Şehir meclisince tanzir ' 
len ve Sağlık ve sosY8 

,... 

dım Bakanlıiıncii tasdi1' dd~ 
rek gelmiş olan 600 fil.~,-... 
yeni sıhhat zabıtası 111 Z, 
mcsinin tatbikına başldt 

Bahkeslre gl .,ı 
Şehrimiz hususi hesaP ,ı 

rektörü bay Adil Sa~ 
hafta izinle Balıkesirc 
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··········································:············· 
Kızll takye 

Aynı 1793 yılının 30 ilk ka
nununda, Tulonun istirdadı 
Bordoda çok parlak kutlulandı. 

Bütün dıvarlarda şu ilan 
okunuyordu: "Tulon alındı. 
lngiliz yenildi ve cumurluğun 
ıilabları her tarafta zafer ka-
ıandı,,. 

Trompet istihkamı ve liman
daki gemiler bir çok toplarla 
bu zaferi bildirdiler. Kışla 
meydanında hürriyet marfı 

söylendi, sonra alay Akıl ma

bedine yürüdü. 
Şapele meydanında eski Do

miniken kilisesi bütün bu ka
labalığı alamadı. Bilhassa ka
dınlar çok kalabalıktı. Zira ilk 
defa olarak, Bordoda bir ka
dın umumi bir toplantıda söz 
ıöyliyecekti. Bu kadının bir 
tanrice gibi güzel olduğunu, 
ve Prokonsul Talyenin taş yü
reğini yumuşattığını söylerlerdi. 

Hükumet erkanı bir tribünde 
yerleştikten sonra trampetler 
uzun uzun gürledi. Eski kili· 
aenin basamakları üzerinde bir 
genç kadın belirdi. Mavi kaz-
nıirden bir amazon elbisesi ta
flYordu. Düğmeleri yaldızlı, 
yaka ve kollukları da kırmızı 
kadife süslü idi. Güzel kara 
aaçlarının üstüne kenarları 
kürkln kızıl bir b~ne yerleşti
rilmişti. Tere:ıya cellad tarafın
dan kıyılan nefis saçlarını en
sesi üzerinde bukle bukle top
hyarak daha da güzel olmuştu. 

Kızıl Son• 
ilk önce halkı selamladı, son

ra hükümet erkanına döndü ve 
tatlı, fakat bililtizam zaifletil 
nıiş bir sesle, nutkunu bizzat 
okuyamıyacağından dolayı özür 
diledi. 

Tal yen metresinin elinden 
kağıtları aldı ve onu kendi ye· 
rine oturtarak, vatandaş Te· 
rezya • Kabarus - F onteuay ta
rafından gençliğin talim ve 
terbiyesi için h zırlanmış kü
çük bir plan olan nutku okudu. 

Bu eseri Parise göndermek-
le beraber boşu boşuna kiğıd 
dolduranlar gibi gülünç bir 
Dlevkie düşmek istemiyen Te· 
rezya bunu bir iddia üzerine 
hazırladığını iddia ediyordu. 
Fakat hakikatte bu işe Talye· 
nio isteğiyle giriştiği farze
dilıebilir. Zira bu nutuk ale-
ni bir vatandaşlık hareketi, 
hareketli bir cumuriyetçilik ifa
desi idi ve Prokonsulun eski 
bir asilin boşanruış karısiyle { 
Dlünasebetlerini ileri sürerek 
ihtilalciliğinin sonüklüğünü bu
na atfedileceklere karşı evvel· 
den hazırlanmış bir cevap olu

C .. mleler o zamanın tumtu-
raklı ifadesiyle yazılmıştı. Mu
harrir daha o zamandan mek
teplerde Hitince okutulma~ı 
aleyhinde bulunuyor ~~ bu ~ı
Jin yüksek güzellıklerını tasdık 
etmekle beraber okutulma~~~·~ 
mecburi olmaması gerektıgmı 
bildiriyordu. İdm~n ha~~ketle
rini bilhassa tavsıye edıyordu : 

" Bütün beden hareketleri, 
askeriğ manevralar, aklı. ba
şında kimseler tarafından ıdare 
idilecek çarpışmalar, hulasa 
çeviklik ve kuvvet verece~ her 
şey, iyi askerler, barare~ı c~
muriyetçiler, hürriyet mu?a!ı
leri, nihayet insanlar yetıştır
mek için elzem unsurlardı~. it. 

Dinliyenler, itira~ etmelı kı, 
nutku işitmekten zıyade yazanı 
seyretmekle meşgul ~diler: '!a
kit vakit, çığlıklar dıkkatı yıne 
hatibe çeviriyordu. Şehvet d~
lisi yabancı kadın şöyle dı· 
yordu: 

tarikidünyalar, " Yabancı 
sizin meş'um uyuşukluğunuz 
artık vatanımın yeniden can 
bulmuş sinesinde gözükmesiıı_.. 
Mukaddes hürriyet, kalblerı· 
mizi ısıt. Dinsel saçmalar biz
den uzak olsun. Gençliği idare 
edenler, genç talebele~i
nizi parlak şafaklar seyretmege 
gotürünüz. it 

Arada sırada Terezya kaşla
rını çatıyordu, ıira okuyucusu 
bütün cümlelere kendi verdiği 
ehemmiyeti katamıyordu. Tal-
yen sözünü bitirdiği zaman, 
hazır olanlar hatibi alkışladılar 
ve nutkun basılmasını istediler. 

Prolfonsulun araoasına bi
nen güzel amazon, kırmızı bo
nesile. mabedden çıkarken 
yine alkışlandı. Tal yen onu 
şehirde gezdirdi. Liman dona
tılmıştı. Tahtaboşları, redingotu 
ve bütün sokak balkı kıyafe-
tile kızıl ihtilalcilerden birini 
andıran yaşlı bir adam araba
nın geçidi üzerinde bulundu. 
Büyük karagözlü kadının pro
konsulun yanına yaslam~ış. ol
duğunu gördü, başını egdı v~ 
Bordodan kaçmıya karar ve~d~. 

Bu adam Galabert dayı ıdı. 
Aflar bllrosu 

_ Günaydın Bidos. 
_ Oh; Kont cenahları ... 

- Sus: 
- Günaydın vatandaş Paroy. 
- Söyle bakayım, Bidos, 

daima Bayan Le Brunun ya
nında m1S1n? 

- Çoktan beri ondan ayrı· 
hp hiç şüphesiz tanıdıklarınız· 
dan olan Bayan dö F ontenayın 
hizmetine girdim. Kocası Paris 
Parlamentosu üyelerindendi. 
Kendi adı Kabatusdur. 

- Onu tanıdığımı sanıyorum. 
Zira bir çok defalar kont Ber
tinin evinde B.Kabarus ile ye
mek yedim. Eyice hatırlıyorum 
ki pek genç ve çok güzel bir 
kızı vardı. 

- Eomı t•ar -
. . . . . .... . . .. 

Yordu. , . . 

ORTAKÇI llıcala~~ 
N ·ıı· D . 1· da Bu" rhaniye istasyonundan gıdılen 
azı ı - emz ı arasm .. "d 

romatizma ve taallukatı ve emrazı nisaiyed~ .bobr~k, . mı e, 
k - k ·1t·h batı «ıbı muzmın ve 

um, safra taşları ve bagırsa ı 1 a , • . 
müz'iç hastalıklarda pek mühim ve kat i tesır. ve dev~sı 
bulunduğu pek çok doktorların mahfuz tahlıl raporları!~ 
sabit ve ünlü Ege mıntakasının bu itibarla en kıymetlı 
ılıcası k b 1 d"l (Ortakçı ıllcası) tarafımızdan icar 

a u e ı en · ı · · t k 
Ye ihya edilerek işletmiyc açılmış ve müşten erının ya a ' 
Yemek içmek ve esbabı istirahatları temin ve fiatlardn ~~bık 

1 
• b't 1 arak muhterem muşte-

sene ere nazaran tenzılen tes ı o un 
rilerinin rağbetine arzetnıiş oJduğunu, istasyondan ılıc~~a 
gidip gelme otomobil ücreti yalnız seksen kuruş ve .. dor~ 

.. .. . f' 'ki . d 'ye oda ve banyo ucretı gunu geçen mısa ırlı crın e yevmı .. 
olan 50 kuruştan, dört günden sonraki hesapların.dan .yuzde 
Yirmi tenzilat yapılacağı muhterem halkın muztarıplerıne ve 

tcbdilbava ihtiyaçlılarına ilan olunur. 
(1060) 

.._._. ... ._._ -- - - - ------- -- -- -- -- - - --- -

. . 

... · .. · S O N H A B E R . 
Italyada büyük bir f elik et 
Suların ·· cumu müthiş zararlar 

ölü var v • •• 
eş yuz ı-

Roma, 14 (Ö.R) - Cenevre bilinememekle beraber 40 ile santralını bu sular!a işlemekte 

Karahisar 
Maden ()rneklcri 
An karaya gönderildi 

Karah sar, 14 (A.A) - Baş

bakan ismet lnönü ilimizi teş-

riflerinde, gördükleri ve ör

neklerinin ekonomi bakanlığına 
şehri c:varındaki sun'i bir gö- beşyüz arasında tahmin edil- idi. 
lün barajı müthiş bir fırtınadan mektedir. Maddi zarar bü- Torino, 14 (A.A)- 700 nü- gönderilmesini emrettikleri ili-
sonra yıkılmış ve sular birden- yüktür. fuslu olnn No'are köyü ile miz içinde bulunan madenler 
bire ovalara hücum etmiştir. Torino, 14 (A.A) - Nolare bütün muhabere ve muvasale şunlardır: 
20 milyon metre mikabı su felaketi çoğu evlerinde ansızın kesilmiş olduğu için ölenlerin 
korkunç bir şekilde iki köyü su baskınına uğrıyan kadın ve sayısı kesin olarak belli de· 

kı 1 k .. k k k' acı kara boya, demir, tebeşir. 

Altın, simli kurşun, kömür, 

bamıştır. Yüz kilometre lrndar çocu ar 0 mn uzere ır ı- ğildir. Birbirine zıd olan ha-
uzanan bütün ovalar su altında- şinirı ölümüne sebeb olmuştur. berlere ve bu haberlerden bi- Bu madenlerin örnekleıi dün 
dır. Alınan muhtelif haberlere Divarlnrı y ı kılan Galceneva rine göre ölenlerin sayısı beş Ekonomi Bakanlığına gönderil-
göre ölülerin adedi l' ati şekilde fabrikaln rmı Cnlistiran elektrik yüze yükselmiştir. miştir. 
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........ 
IIususi muhasebede 

eski bir su5istiınal 

lJcılıkebir 1m~usı umlw~ebe 

mifdılri4 lıuu Jlrrsrrn fı eluui 

Ayvalık, 13 (Özel) - On 
gündenberi kazamızda tetki· 
katla meşgul olan muhasebei 

hususiye müdürü bay Hasan 
Fehmi kaza muhasebei husu-

siye memuru bay Rasimin 932 

senesinde işlemiş olduğu bir 
cürmü meydana çıkarmıştır. 

Cürüm adi zimmettir. Miktarı 

da dört yüz elli küsur lira
dır. Hadise 1609 uumaralı ka

nunun şümulü dahilinde oldu

ğundan suçlu memur hakkında 
takibat yapılmak üzere vila

yetçe müddeiumumiliğe mezu

niyet verilmiştir. Memur vazi

fesinden çıkarılmış yerine mer~ 

kez katiplerinden bay Seyfi 

vekaleten tayin edilerek gön

derilmiş ve işe başlamıştır. 

Bugün icmal katibi Mehmet 

Rıfat ta eski senelere ait ev-· 

rak ve cetvellerle birlikte vi

layete gelmiş ve müdürün ne

zareti altmda eski hesapların 

tetkikine başlamıştır. 

Yeni 
Italyan sefiri 
Parise geldi 

Paris, 14 (Ö.R) - ltalyanın 
Paris sefirliğine atanan Sa

bık Brezilya ve B ... rlin sefi

ri bny Çoruti ve madamı 

bugün berlin'den Paris'e gel
diler. istasyonda protokol 
direktörü, ltalya iç küderi, ha· 
va ataşesi general Piniçyo ve 
Italya kolonisinin ileri gelenleri 
tarafından karşılandı. Madam 
Çiı otiye kırmızı güllerden ya
pılmış bir büket verildi. 

ler nizamnamesi 
<'" 

ze bir komisyonda t .. tkik ediliyor 
lstnnbul, 14 (Özel) - Ge

çen yıl Ankarada toplanan 
tütün kongresinde verilen ka
rara tevfikan ve yeni lütün 
kanununun 12 nci maddesine 
göre inhisarlar müdürlüğünce 
eksperler nizamnamesi hazır
lanmıştır, Özel bir komis
yon bunu tetkikten geçır-

Beş yıl 

meğe haşlıyacaktır. Komisyo
na ekonomi hakanlığı namına 
bay Mümtaz Kavalcıoğlu işti

rak edecektir. Şehrimize gel
mit bulunan bay Mümtaz Ka
valcıoğlu kömisyondaki vazife
sini bitirdikten sonra Yunan 
tütüncülüğünü tetkik etmek 
üzere Yunanistana gidecektir. 

sonra 
120 l\1iJyon ]iralık yabancı ülkelere pamuk 

Satnıak imkanı elde edilecek 
lstanbul, 14 (Özel) - Yurdun birçok y~rlerinde pamuk yetiş

tirilebilmesi için Tarım bakanlığınca yaptırılan tecrübelerden 
çok iyi neticeler alınmıştır. 
Tarım Bakanlığının 5 yıllık planı tatbik edilince beş yıl sonra 

yabancı memleketlere 20 milyon değerinde pamuk satmak im
kanı elde edileceği temin olunuyor. 

iç ve Finans Bakanları 
Doğuillerini teftişe çıkıyorlar 

lstanhul, 14 (Özel) - iç Bakanı bay Şükrü Kaya ile Finans 
Bakanı bay Fuat yakrnda doğuillerinde bir teftiş gezisi yapa-
caklardır. Bu teftişte Başbakan ismet lnöü'nün alınmasını gerekli 
bulduğu hezı ı edbirleri iki bakanın birlikte ve yerlerinde etüd 
edecekleri söyleniyor. 

s·nama yıldızı 
Greta Garbo kazaya uğradı 

Paris, 14 (Ö.R,) - lstokbolmdan bildiriliyor: Meşhur sinama 
yıldızlarından Greta Garbo bir kotra ile denizde gezerken ka
zaya uğramıştır. 

Şehirler arasında 
Telef oıı Konuşmalar1 ucuzlatılacaktır 

lstanbul, 14 (Özel) - Hükümetçe satın alınan lstanbul telefon 
tesisatının genişletilmesi için tez elden önemli tedbirler alınmak
tadir. lstanbul santralına konacak yeni makinelerle şehirler arası 
telefon konuşmalarının çabukluğu temin olunacak ve konuşma 
ücretleri uczzlatılacakhr. 

Isparta Pavyonu 
Yapılan bir toplantıda Arsıu!usal 
lzmir Panayırına iştiraki onaylandı 

Isparta, 14 ( A.A) - llbayın başkanlığında tecim ve endüs
tri odasında halıcılar ve endüstriciler ve tecimerlerin katı!masile 
bir toplantı yapıldı. Toplantıda Arsıulusal Izmir Panayırına Is
parta odasının iştiraki kararlaştırıldı. Panayırda memleketin 
başlıca çıkıt mallarından olan halılarımızla diğer çıkıt ürünle
rimizin de gösterilmesi proğrama alındı. Sergideki Isparta pav
yonunun öteki yıllara göre bu yıl daha zengin ve düzgün ol
masına çalışılacakbr. 

Bu iş için ayrılan komite derhal faaliyete geçerek hazırlık
lara büyük bir hızla başlamıştır. 

Havalarda -... --
Tayyarecilerin elde 
Ettikleri neticeler 

Londra 14 ( Ô. R) - Bir 
Fransız tayyarecisi küçük mo
törlü tavyare ile 52 dakikada 
F ransadan Ingiltereye gelmiş 
ve hararetle karşılanmıştır. 

Paris 14 (Ö. R) - Fransıı 
Kruva Dö sut tayyaresi cenup 
atlantik okyanosunu onuncu 
defa olarak geçmiştir. 

Macaristanda 
Çok önemli bir 

Sergi açıld 
Budapeşte, 13 (A.A) - Bu· 

gfm Mazar tarih müzesi sa
lonlarında Step sergisi açıl· 
mıştır. Bu sergi muhaceret 
:zamanlarında eski Step ulus· 
larının medeniyetlerini göster· 
mektedir. Avrupa ilım çeven
Jeri türlü muhaceretler esna
sında muhtelif Asya medeni
yetlerinin ta bugünkü Macar
istan topraklarına kadar ya
yıldıklarını açık surette isbat 
eden bu sergiye büyük bir 
önem vermektedir. Bu mede
niyetler o devre kadar Avru
panın bu kısmında hiç bilin· 
miyordu. Sergi o zaman ba· 
tıdan ve kuzeyden belen Cer
man akınlarının nasıl Macaris· 
tanda doğudan gelen akınlarla 
çarpıp kırıldığını da isbat et
mektedir. 

Pavyon alanı 
Arı kovanına 
Benzemektedir 

- /Jaştaıotı bi1incı salıimte -
edecek olan fstanbul ekspozis
yonlarmdan bir çoğu gelmiş 
ve pavyonlarını hazırJamağa 
başlamışlardır. 

Panayır yerinde humalı ve 
geceli gündüzlü bir çalışma 
göze çarpmaktadır. Dcnebilirki 
alan bir arı kovanına benze
miştir. 

Yerli, ecnebi, büyük küçük 
firmalar güzel pavyon ve stant
larda gösterecekleri mallar pa
nayırı zenginleştirecek yerli 
sanayi ile de ekonomik teka
mülümüze bir örnek yaratıla-
caktır. 

Ayrıca geceleri hallcimızın 
değişik bir çok eğlencelerle 
vakıt geçirmesine fırsat veri
lecektir. 

Su ve ısık oyunlarıyla süs· 
lenmiş meydan ve istirahat 
yerleri temin edilmiştir. Y ep
yeni bir dekorla gnzino hazır-
lnnmaktadır. 

Sürprizlerle Dolu Eğlenceli 

AH O GECE 

22 Ağustosla knpılarını bü· 
• : yük tecime! ve endüstriyel ha

reketlere açacak olan Panayır 
ekonomik bir propngandaya 1 

IRllMMllMMllMIMMIMllMIMllMM~W.iHHIHllH, 
vesile vermekle beraber mem
leket ve kültür bal ımından bu 
eser önemli bir lcawnc ola
cakbr. 



Aydın ofilu Bay Mehmed ile Prenses Soflya arasında bir macera 

Birgiyi nasıl aldık 

ölümle biten sevginin kuvveti 
:El:ak:lki. "tarihi. rom.an. -s- °YAza:n; F>er-v:l:n :K.ema1 
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Onun mevkii varsa benin de ordum, kuvvetim var. 
Bu kadın behemehal benim olmalıdır. 

General burada ne yapıyor· 
sunuz? 

General Dimitri bu anı çağı
rılıştan korku içinde kalarak 
yerinden fırladı. Ağzından bo
ğıık sesler çıktı. Ne söyliyece
iini f"ŞınDIŞdL 

Prens Edmon sualini tekrar
lamadı: 

- Cevap vermiyorsunuz? 
Nöbet mi bekliyordunuz! ... Her 
halde neferliğinU: hatırınıza 
gelmiş olacak. 

General Dimitri - (kekeli
yerek): Evet prens hazretleri; 
vazifem icabı prenses hazret
lerini her türlü tehlikelerden 
korumak için burada bekliyo
rum. 

Prens Edmon - Ya; gene
ral hazretleri; bu vazifeyi ifa 
için kimden emir aldınız? .. 
Prenses ne gibi tehlike için
dedir? 

İzah ediniz de biz de anlı
yalım. Haydı bakalım. Prenses 
sizi bekliyor. Kendisine vazi
feniz hakkında izahat veriniz. 

General Dimitri - (Büsbütün 
şaşırarak); Prens hazretleri; va
zife emir almadan da yapılır. 
Vicdani bir borçtur. Tehlike 
ırelmeden karşılanmalıdır.Pren

sesi rahatsız etmek istemem. 
Vazifesini yapan bir adam tak
dir beklemez ve nümayişten 
hoşlanmaz. 

Prens Edmon - Y ook ge
neral; prenses hazretleri gös
terdiğiniz fedakarlıktan sizi 
taltif etmek istiyecektir. Haydi 
yürüyünüz, gidelim. 

Prenses ve prens Raymon; 
hayretle generalı süzdüler. 

Prens Edmon - Aziz pren
ses; general hazretleri zatıhaş
metanelerini bir tehlikeden ko
rumak için gizlice bir kayaya 
ırinmişler etrah tarassus edi
yorlardı. İstiYahatını feda ede
rek bu zahmeti ihtiyar etme
leri dolayısile taltife müsta
haktırlar. 

Prenses Sofiya (alaylı bir 
tavır takınarak) evet 
Generalı taltif etmek 

prens; 
lazım. 

Y afııız bu hareketini bize o 
geceden erkekçe söylemesi 
lazımdı Gizli hareketlerden 
tiksinirim. Villamda bundan 
sonra rahat rahat uyuyacağını. 
Hele General gıbi bir kahra
man nöbetçim olduktan sonra!. 

General Dimitri - vicdani 
vazifemi yapıyorum prenses 
hazretleri zatı lıaşmetahne!eri
ni korumak vazife'!D icabıdır. 

Hayatta her şey olabilir. Ra
hatım değil 'ıayatım sizindir. 
Taltif bir fedakarlık için yapı
lır. Kullan ise vazifesini ya
pıyor. 

Prenses Sofiya - Öyle ise 
!iıe enuediyorum bir dalıa 
böyle münasebetsiz hareket
lerde bulunmayınız. Tehlike 
karşısında beni koruyacak in-
sanlar vardır. Hemen ~imdi 
k lkınız ve evinize gidinin. 

Sizi alakadar etmiyen şeylere 
lı:anşmayınu: .. 

General Dimitri - Fakat 
prenses hazretleri! .. 

Prenses fevkalade asabileşti 
ve bağırdı: 

- Swnmuz, tevile lizum yok 
bareketiniz casusluktan başka 
birşey değildir. Ne hadle ve 
ne cesaretle villamı kontrol 
ediyorsunuz. 

General Dimitri - Aman 
prenses hazretleri .. 

Prenses Sofya - Utanınız. 

Hareketiniz tam manasile bir 
küstahlıktır. Fazla söz istemi
yorum. Hemen çekilir.iz. 

General iki büklüm; dişlerini 
gıcırdatarak ayrıldı. 

Prens Raymon - Ne kadar 
hakkınız varmış aziz Edmon. 
Bu adam prensese düşman, 

çok kötü düşünceleri var. 
(Prensese dönerek) bu adamı 
her halde buradan uzaklaştır

mak lazım. Kendisini tekdir 
ederken ne kadar büyük bir 
kin beslediği bakışlarından ko
layca anlaşılıyordu. 

• Prenses Sofiye -Fena kalpli 
bir adama; dostlarımın hima
yesinde hiç bir şeyden kork
mıyorum. Fenalık yapmak ta 
elimden gelmez. Bir daha mec
lisimizde bulunmaması için ken
disine ihtar edersiniz. Bu de
dikoduyu bırakalım aziz dost
larım. Biz eğlenmemize ba
kalım. 

General Dimitri, uğradığı bu 
hakaretten kudurmuş bir halde 
evine döndü. Jozefin uyuyordu. 
Homurdanarak odaya girdi. 
Her halde intikamımı alacağım. 
Prenses, prenslerle sevişme

nin, oynaşmanın cezasını çe
kecektir. 
Masanın başına oturarak im

paratora jurnalını yazmağa baş
ladı, fakat kızgınlığını yene
miyordu. Bağırdı. Jozefin yata
ğından fırlıyarak sordu: 

- Ne oluyörsunuz dostum? 
Neden beni uyandırıyorsur.uz? 

General - Jozefin boğulu
yorum. Prenses bana çok fena 
hakarette bulundu, koğdu. Ah 
intikamımı ne vakıt alacağım. 
Fakat göreceksin! Sofiye bir 
generala hakaret etmenin ne 
demek oldngnnu göstereceğim. 
Her halde bunun mukabili çok 
airr olacakhr. 

Çıldırmış bir halde odada 
geziniyor ve söyleniyordu. 

Jozefin - Ne yaptınız ki 
prensesin hakaretine uğradınız. 

General Dimitri - Kaltak 
iki prensle kalmıştı. Villanın 
arkasında onları gizliyordum. 
Prenses Edmon gizlice gelerek 
beni yakaladı ve prensesin ya
nına götürdü. Kabahatım bu. 
Onun her halde bir kahpeliğini 

yakalıyacağım ve yüzüne vu
raca~ım. 

Jozefin - General onunla 
uğraşmak senin için eyice bir 
netice •ermez. Onlar hanedana 
mensuptur. En ufak bir işare

tile mevkiinden olacaksın.. Ak
lını başına al dostum. 

General Dimitri Büsbütün 
köpürmüştü, bağırdı: 

- Onun mevkii varsa be
nim de ordum, kuvvetim vardır. 
Sana söylemiştim. Bu kadın 

behemhal benim olmalıdır. Bu 
fikirden beni biç bir kuvvet vaz· 
geçiremez. Hakarete, şiddete 

ölüme, her ~ye tahammül gös
tereceğim. Fakat muhakkak 
emelimde muvaffak olacağım 

Jozefin. 
Jozefin; bütün öğütlerin, söz

lerin para etmediğini görünce 
sustu ve "sen bilirsin geaerai., 
benim dostluk vazifem seni ikaz 
etmektir,, demekle iktifa etti. 
O gün akşama kadar serseri 
Q:İbi gezen general gece loze• 

finin hazırladığı ziyafete geldi. 
Prenses ve prenslerde başka 
diğerleri hepsi orada idiler. 

Madamlar, prensesin gelmi
yeceğini biliyorduk. Prensler 
neden teşrif etmediler. Deyince 
general Dimitri meseleyi ka
pı;tmak istedi: 

Aziz madamlar, prensler bu 
akşam fazla meşguliyetlerini 

bildirerek gelemiyeceklerini ha
ber verdiler. Biz bize eğleniriz. 
General bu akşam yeis ve hid
detinden fazla Lçmiş, çok sar
hoş olmuştu. Hemen kafasına 
bir fikir geldi. Gece yarısın

dan sonra Villaya gitmek ve 
yine kontrolünü yap-:nak. Kim
seye bir şey söylemeden evin
den ayrıldı. Villanın bahçesine 
atlıyarak ihtiyatla prensesin 
yattığı odanın altına geldi. 
Hafif bir ışıkla aydınlatılan 

odadan bir konuşma geliyordu. 
General "oh yakaladım,, diye
rek pençereye doğru tırmandı. 
Gizlice odanın içine baktı. 
Prenses yatağına uzanmış oda 
hizmetçisi Viyolet ile konuşu 

yordu. 
içinden " ah yalnız olsaydın 

ve seni cebren kollarım ara
sına alsaydım. Taliin var pren
ses; yine gelirim,, diyerel' aşa· 
ğıya i.ıdi. Fakat ansızın dört 
silahlı adamın ortasında bulun
duğunu gördü. Askerler ihtar 
ettiler: 

- Hemen teslim olunuz, 
yoksa sizi öldürmeğe mecbu
ruz General cenapları! Silahlar 
hep göğsüne dayanmış oldu
ğundan sesini çıkarrnıyarak: 
"Peki teslim olurum, bunun da 
hesabını sorarız,, dedi. Bunların 
arasında Prens Edmonun sesi 
duyuldn. 

- Sizi bu kadar küstah ve 
alçak bir insan zannetmezdiaı. 
Masum bir kadından bu gece 
yansında ne çalmak için geli
yordun, ahlaksız herif! 

Prens askerlere dönerek: 
- Ba~layınız bu adamı ve 

alt odada sabaha kadar kaç
mamasına dikkat ediniz , Bu 
namus düşmanının cezasını ya
rın vereceğim. Prensese birşey 
söylemeyiniz, rahatsız: olma
.~nlar. 

General ses çıkarmıyordu. 
Askt:rler geueralı sürükliyerek 
götürdüler. 

Bir saat geçmemişti ki; ani 
bir gürültü Villayı altüst etti. 
General askerleri kandırarak 
bir elini çözdürmü,tü. Cebinde 
taşıdığı zefıir şişesinden biçare 
askerler görmeden masanın 

üzerindeki şarap şifetİDe akıttı. 
Ve onlara hitaben " şarabınız 
ne cinstendir. Bu akşam az iç
mişsiniz. Haydi benim şerefime 
birer bardak içelim ,, diyerek 
be§ lı:ade doldurdu. Gençleri 

aldatmışb. Askerler on beş da
kika sonra müthiş ıztıraplar 
içinde can vermişlerdir. 

Bu canavar adam; ipleri çö
zerek ve askerlerin elinden bir 
pala alarak yavaş, yavaş ge· 
neral Edmonun odasına geldi. 

EKapı kapalı idi. Bahçeye çıka
rak pençereden odaya atlamak 
istedi. Bizansın binbir türlü 
fesat Ye intirika muhitinde bü
yüyen prenses tetik bir uykuya 
dalmııtı. Generalın pençerede 
kafasını ırörünce hiç sesini cı-

•• 

Olüm gününü bekliyen 
Bir canavarın cinayeti 

Zabıta Haberleri= 
Elbette blı- sebebi ,,arrı 
Babribaba parkında lsııı•k 

oğlu Ihsan sebepsiz olar;. 
terzi lbrahime bıçak göster r 
ğinden ve kendisini dövdüğ00' 
den yaka'a71mıştır. Manisa ceza 

Hallerı 
evinde bulunanların 

oldukça acıklıdır DUz~llme • 
Dünkü zabıta haberleri s~· 

tununda Sinekli de bir bekçi i 
1 

Manisa 13 {Özel ) - Dün 
g()nderdiğim mektupta da an
lattığım gibi Manisa ceza evi
nin vaziyetı çok acıklıdır. Eski 
bir bina olan Manisa ceza evi-
nin bazı yerleri, öyle sanırım 

ki, bu kış şiddetli yağmurların 
tesirile yıkılabilir. Kapılar, pen
çereler, tavanlar tamire çok 
muhtaçtır. 

Tamir ihtiyacını göze ahın 
ğenel savman Rifat Güllü, bi
naya bitisik arsaya bir san'at 
evi yaptırmak niyetindedir. 
işe kısmen teşebbüs edilmiştir. 

Hapishanede muhtelif san'at 

vaziyet bazı hırçın cezalılara iki ki•i arasında tahaddüs ef 
usluluk vermiştir. Mahkümlar • JıeO 
arasında bir takım sanatkarla- !iyen bir vak'ayı yazar r 
rın yalnız işleri!e uğraştıkları .. Karcı oğlu Bay Mehmed~;; 
görülüyor. Bir çokları da bom nın fabrikasındaki Yaşar oııb· 
boş çile doldurmaktadırlar. Niyazi " denecek yerde ".f:,. 
Bunlara bir iş çıirı açılsa hem rikasındaki " kelimesi ıniır fi 

k hh f tip sehvi olarak atlanınıŞ . 
eseleri hem sı atları için e- ·d sı 

Bay Mehmedali de b3 1
• na olmıyacakbr. Şimdi bunların 1 iştır· 

bir kısmını ötedenberi it için- ile alakadar gibi gösteri ın dÜ' 

d Vaki yanlışlığı teessürle e yetişmiş c>lanlarını fehir 
işlerinde kullanmak mümkün- zeltiriz. 

Bı;aklı Efele~ . 1~ dür: Genel savmanlık. Manisa- Bahriba parkında Arif oıı 
1 nın imarı hususunda belediye- Rauf, Mustafa oğlu Hasan-~~ 

ye ica.bedecek işçiyi vermiye Değirmen dağında Şaban oıı,, 
hazırdır. Şarbaylık bu fırsat- Yaşarın Üzerlerinde zabıts1f. adamları vardır. Bina ikmal tan istifade etııe ayni zaman- birer bıçak görülerek alınınıŞ~• 

ediiince sanatkarlar gündüzleri da mahkiımlere de iyi olacak, Knrekle başına vurrl' ~ 
orada c;alışacaklar, akşamları biç olmazsa ellerine üç bef A 1 1 p ıfaoıO 

kti 
rsıu usa anayır mey 

1 
~ 

koğuşlarına döneceklerdir. Bu kuruş ta geçece 'r. da bir iş meslesinden do~· 
arada hap:sbanenin tamire idamdan kurtulanlar aralarında çıkan kavgada ~ei 
muhtaç yerlerini yapmak fır- Halil, Sadri adında olan bu tem oğlu Hakkı, aınele (ıil 
satı da elde edilmiş olacaktır. iki aıabkiımün cezaları idam oğlu Aliyi kürekle başının . jo 

iken yirmi dört seneye çev- kaç yerinden yaraladığı ıÇ Bu kurum koğuşlardaki izdi
hamı da hiç olmazsa gündüz
leri hafifletecektir. 

Hapishanenin halası iç ko

guşlardan bir kaçını öldürücü 
bir koku içinde bırakıyor.Ban
yo yeri ve hamam sıhhi değil
dir. 

Su ~drdi büyüktür. içilen su 
açıktan geliyor, Ceza evine 50 
metre kadar yakında bulunan 
belediye çeşmesinden içeriye 

küçük masrafla su getirmek 
mümkündür. Bunun için Manisa 

rilmiştir. yakalanmıştır. ••'" 
ldam hükmü verildiği gün ••••••••••••••••••••••••••••••.,• 1

'
1

' 11lıo 
mahkumların bitkin bir hale ölüm cezasına çarptınl111•9 

düştüklerini koğuş arkadaşları sebebi şndur : k6' 
söylüyc>rlar. Yanımıza gelen bu Aslen Manisanın llyaslı ~ 
iki ölüm azatlısmı dikkatle yünden olan mabkfun, ' . 

· Öl d d k'" d b" kı · r ve k' seyrettim. ümün oğnr uğu oy en ır zı sevıyo 6' 
beş on günlük korku ve acı ç.ırmak istiyor, fakat kı~ f ,, 
bunların alınlarına ıstırap çiz- nülıü:r.dür. Hakkı bu yiiı 
gileri belirtmiş .. Gözleri çökük fırsat bulamıyor. aı 
kendileri bitkin.. Sordnın: Zavallı kız bir gün :ıooe5 r 

- Ölüm cazasını öğrendiği- köy dışına çamaşır yık_ ~.r 
niz zaman ne yaptınız? J •• 

Birisi takatsiz, isteksiz cevap gidiyor. Orada Hııkkı ı e ıf 
1 ıoı verdi: şılaşıyor. Hakkı evve A ~ıll 

şarbaylığına müracaat edilmiş- d ki an>' 
- Ağlamağa, iki taraftan ört çocu u ve aynı z ~c• 

se de bir netice, daha doğrusu medet ummağa başladık. Ölüm hamile olan annesini tııb• ~rı 
müsbr.t bir cevap alınamamış- gözümüzün önüne geliyor, bize kurşunu ile öldürdükten '~t3' 
tır. Şarbay Avni Gemicioğlunun sırıtıyordu. Uyku yoktu, çünkü kızı yakalıyarak ormana gobl' 
bu işe el koymasını isteriz Zira ruyamıza da giren az:railden rüyor. bu kalpsizin hırsııı~ di? 
herne suretle olursa olsun fe- rahat kalamıyorduk. kın ki kı:r.cağızı eline ge~ı~etit 
leğin tokatını yiyen bu baht- _ Kurtuluş haberi üzerine bir ağaç parçası ile jıır 1,~ sız!arın sağlıklarını korumak azrail uzaklaştı değil mi ? . berbad ediyor. Kızın f~l')'~~ol 
cemiyetin bir ödevidir. _ Ne gezer.. Bugün bile bu herifin kulağına ıı.tıı>'ıe~ 

Bir müdür,bir katip, beş tane t · • it d S ·· B k · ti ıı onun esın a m ayız. ana soy- - u ötü emaye 
gardiyanla idare edilen bu mü· !eseler: Mahkemen bitti, cezan işledin?. b' 
essese gardiyan azlığından da idamdırf. Düşün bir kerre ne Herifin dışı gibi içi de şı' 
sıkıntı içindedir. yaparsın?. Unutur musun, unu- znk.. Yegiiııe dayaodıi1 

Bununla beraber cep evinde tabilir misin onu ? . Ölümden inkardır, tevildir: b•~· 
asayiş ve intizam kıvanç vere- kurtulmayı dünyaya değişmiye- - Beo diyorum ki, t~ııf 
cek kadar iyidir diyebilirim. cek kadar değerli buluyoruz camı boş zannettim, • pıı :Jı' 
Eski dnnımunun kötülüğile yeni arkadaş .. Fakat yirmi dört sene verdi. \1iğer cürmü ı~e 
sükunet arasında büyük bir de biter şey değil!. medim. f 1or 
fark kaydediliyor. Bu mahkumların suçu adam - Ölümü nasıl karşı • 

E:kiden ne imi, burası!. Ko- öldürmektir. snn?. ~, 
ğuşlarda efe bulıınur; oıtalığı Biı- de idama mahküm olup - itiraz ettim, kurtulıı''0tı~· 
kasar kavururlarmış.. Fakat yaptıj'ı can kurtarma itirazına Hakkının yüzünde i~s'ı~!tr 
şimdi öyle değil.. Azacık ha- cevap bekliyen, Hakkı adlı bir tan eser yok. Cinayeti ·y'ettf 
şinlik yapan cezalılar birincide cezalı ile konuştum. Bunun ken de şüphesiz bu vıı',"'r 
olmadığı takdirde ikinci sefe- suçu okadar canavarcasına iş- idi. Muhakkak kalbi ca;;, ~# 
rinde soluğu mutlak surette lenmittir ki hikiyesini dinle- lık hislerini taşıyordu 
uza~ memle~etlerin bodrumlu ın.eğe dahi insan kalbinin ta- suçu işliyebildi. (lll~r,, 
hapıshauelerınde alıyoriar. Bu hammülü yoktur. Hakkının ti.,.~ .. ~·' ,ıf 
·k~;;~;i.:··H;;;~k;t·~·;;~;;··~i:········~~i~-;i;~···~;··;;~;;~·;···iı~~·····i~··b;·~~·~~···~i~;··bit~~1,.,$t 
tında bulunan lcılıcının sapına beraberce kapıyı kırmağa ça- !attı. Askerlerin ölünıııdı· (/ 
yapıştı. Gener~I odaya atlar )ışıyorlardı. Nihayet bir balta brma neticesinde aııla'1 1.,, ~ı' 
atlamaz yatagından fırhyarak b 1 d R .. tb' b" neralın yakalanması ıÇl o.t~ 
H u un n. aymon mu ı' ır . ı · Ji 
bay alçak adam hay, canına d b il idi . d f tarafa emirler verildi· ·ııli' 

susamışsın,, diyerek hücuma la~~ e Ka e gel ~erınG~nd"k- Edmona teoekkürleriııİ b~0,çfıl' 
başladı. Geueral palayla lı:en- I . . pı açıkmış ı. d r. u - - Namı:sumu size a~jfı' 
d. . . .. d f d' h erı manzara arş ısın a tıtre- P b n ıJ1 :.ti 
ısını mu a aa e ıyor ve em d'l yum, renses; unu 

11 
,, 

de aziz can nızı almağa geldim 1 Per. Ed b _ d tını bizzat imparatorda d~ 
H k . • d rens mon acagın an ve • . s· . d' ıeıııe ti'. 

prenses. a areti ıa e etmeği b d 1 t Y" .. yecegım. ızı ın 111 ; 
• Al . aşın an yara anmış ı. uzu .. 'f B es· .1 

severım. labınıza dua edinıı: alkan içinde idi. Prens çok muteessı ım. ~ ,eır 
sızı nıuhaklcak öldüreceg" im. Ra h 'lilı hemen yakalattırara 

ymoıı emen sı ına • ..ı~ 

Sonra sıra prensese gelecE'k sarılarak iferiye atıldı. Zi- vermek laıımdı. .. e f(B"'ıl" 
ve benim c>lacakbr,, diye ba- ra Edmonun hali kalma- Prens .Raymon s~ı be'~" 
ğırıyordu. mı~tı. Çok çevik bulunan - Azız prenses, t ve· ~ 

Aralarında müthiş bir bo- Raymon ilk hamlede generalın yakında herifi yaka~ '~ef!ft 
ğuşma başlamıştı. General çok ıröğıüne müthiş bir darbe in- bına bakarız. Ço ı· "'."ı 
kuvvetli bir adamdı ve cesurdu. clirdi. Herif bir boğa gibi ho- çektiniz. rahatsızraııd1111 ,P 
Bu gürültüye evvela prens Ray· murdanarak arkası üstü yu· ruza çekiliniz. istirahat. 0ir• ı 
mon koşmuş ve kapının kapalı varlandı. Hepsi Edmonun ba- Sizi beklemek vazifdı:ıı~ı ~ 
olmasından içeriye girememişti. şına toptanmışlardı. Yüziinii Bu müdhiş ı;reee e ,d~ 
Dövüş devam ediyordu .. Pren- yıkadılar. BaJmı ve bacağını Villadan Birgiye a~de!ılt.~ 
ses görültüyü işitince o da dı- sardılar. Bütfrn &n işlerle uğ- ve 11arayda generalin f(ııt 11'.'i 
Şarıya koştu. Prens Raymonn, k 1 D. • • k gı"' ii•n o un-...tu fıı d~ r.tşır en ıı-enera rmltri en- " , ·~..,.: · bıl ıı 
Edmonun odasının önünde ka- d. . . I k d arattırma ara ragnıen ·1 
pıyı kırmakla meşgul gördü. kl!fl'nt - top ıyarır ff een~ere en izini ~k müı»k>i~ ;ı ı• 

Raymon oğraşırken prense- Paçmaga Smf~va Pa 0 Emdu~tu. Ve günler geçtikçe ıs •' 
d . . 1 d renses o ıya; reııs mo- t ld 'lti' .. ~ se vazıyeti an abor o: • b u u gı . biitO· ..1 

- Aman prenses.. Hiç bir nun yatdagınm aşına oturmuş Jozefin, Prensese"' .ı•fl"'f 
şeyden malamatım yok. yalnız soruyor o: diseleri anlatarak r-0

• er' 
anladığım birşey varsa prens - Bu herif nereden geldi, ye fstanbula gitıne1' ııı 
Edmonun hücuma uğradığıdır. sizi neden öldiirmek isiiyordn? aldı ve ayrıldı. 
Gürültüyü işitmiyor musunuz? Prens Edmoır. hafif bir ses- -Sona 
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Casuslar Avı 

BUYUK 
VE 

HARPTA INGILIZ - ALMAN 
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Çarlık Başkumandanı 
1 -···. 

Suhomlinof ve karısı Almanya he
sabına Casusluk yapıyorlardı 

bu münasebetsizliği bırakınız 
emrini veriyor. Güzel bayan 

valizlerini Mihailoviçin müdaha-

lesi sayesinde geçirdiğine ina
narak ona minnetle bakıyordu. 
Böylece Mihailoviçin teshir et
tiği kadınların sayısı günden 
gilne çoğalmakta idi. 

Mibailoviç az zamanda o ka
dar ıöhret kazanmıştı ki Pet
rogradın en kapalı sanılan aris
tokrat salonları bile ona açıl-

mıştı. Aristokrat bayanlar bir 
kerre Petrograda dö1Aünce ha
laıklr tanıdıkları Mihailoviçe 
davetnameler, teşekkür mek
tupları yağdırıyorlardı. Mih~i
loviç her mezuniyetinde bu da
vetlerden birine koşmaktan çe
kiniyordu. 

- Sonu var -

._._. 
1 Ağustos t935 tarlhll gibi, diniğ hayatın tanzim ve 

Natlona - lsozla llstlsche idaresi de Diyanet işleri riya
Parkl - Korrespondenz setine havale olunmuştur. Dr. 
"TUrklyenln yUrUdUğU Tör'ün beyanatına göre, mev
yenl yollar,, başhğı al- cut şartların hiçbir güçlük ve 

, tanda şu betgeyl yazıyor: ihtilafla karşılanmaksızın tama-
J Türkiye Hükümeti Basın miyle yeni bir durum alması, 
l Genel Direktörü şu sıralarda bilhassa devletin din aleyhinde 
1 takriben on döıt gün kalmak veya lehinde her türlü propa· 

üzert Berlinde bulunduğundun- gandadan u7.ak kalmasiyle 
dan Adlon otelinde nosyonal mümkün olmuştur. Bu inkişa-
sosyalist parti mu~aberab baş f ın en bariz ifadesi dine karşı 
Yazganı Dr. Bn. ı kabul ede- duyulan bağlılığın timsali te-

İ rek gerek A 'manyayı ve ge- Jakki olunan fesin kaldırılma-
rek Türkiyeyi llgilendiren S?e- sındadır. 
nel meseleler hakkında görüş-müştür. Türk Devletin"n yeni bir şe-

Dr. Tör Almanyayı gayet kil almasile kadınları ilgilendi-
iyi tanıyan ve memleketimize ren meselelerde de çok esaslı 
ait meselelere karşı büyük bir değişiklikler olmuştur. Kadının 
alaka gösteren bir zattır. Ken- şimdiye kadar erkeğin dörtte 
disi 1916-1922 yıllarında Ber- biri telakki olunmusına muka-
lin üniversitesinde okumuş bil, Kamalist Cumhuriyetle bir-
ve ekonomik bilgilerde dokto- likte, kadın da erkeğin 
rasım vermişti. 1927 ve 1932 it seviyesine yükselmiş ve bü-
yıllarmda da kısa bir zaman için tün meslek şubeleri ken-
Almanyada bulunmuş ve son ge- disine açı!mışhr. Fakat Dr. 
ilşinde de Leipzi~ ilkbahar ser- 1 Törün de bilhassa üzerinde 
gisinde pı odaganda şubesine durduğu gibi, bu emansipas-
başkanlık etmiştir . . Dr. Tör yon birçok memleketlerde gö-
şimdi Avrupnın muhtelif mem- ı rülen emansipasyondan tamar 
leketleti arasında bir etüt gc- mile farklıdır. Bunların kadm-
zintisi yapmakla meşguldür. lık haklarının kabulünde, ek-
Şimdiye kadar Atina, Roma 
ve Paristen geçtiği gibi, bun- seriya görülen lüzum ve ihti-
dan sonra da Perağ, Viyana, yaca göre, onları s nıf ve par-
Belgrad ve Sofya şehirlerine tilerin mücadelesine sokmak 
uğrayacaktır. suretile seçimlerde ekseriyet 

Bir basın direktörünün bil- kazanmak istiyen sıyasal se-
hassa kendi iş alanına ait olan bepler rol ovnar. Halbuki Tür-
meselelere ilgileneceği şüphe- kiyede kadınlık meselesinin 
sizdir. Doktor Tör bu sebeple geçirdiği devrim, tamamile, in-
AJman radyosu, gençlik mese- sani düşüncelerin tesiri altında 
lesi, Turizm organizasyonu ve olmuştur. 
Alman basın ve gazetecilik Türkiye, ekonomi siyasasm-
mektebi hakkındaki meseleleri da da, önderinin talimatına gö· 
tetkik e(mek, ekonomik mev- re, memleketin siyasal hürri-
zular hakkında malumat topla yetini ekonomik bir temelle 
mak ve nihayet propaganda sağlamlaştıracak bir şekilde 
nezaretinin belli başlı şahsiyet-
lerile temas etmek arzusunda- hareket etmektedir. Maksat, 
dır. Sınıf ve parti mücadelele- otarşisiz bir ulusal ekonomi 
rini ortadan kaldıran Türkiye meydana ğetirmektir. Eski Os-
gibi bir memleketin Basm Di- manlı devletinin kendi gümrük-
rektörünün, aynı şeyleri ya- leri üzerinde hiçbir nüfuzu olma-
pan yeni Almanyayı büyük bir dığı gibi hatta finansal bakım-
ilgi ile tanıyıp incele-mek iste- dan, Batı emperyalizminin kö-
yişi pek tabiidir. lesi olmuştu. işte Türkiye için 

Kamatist Türkiye, büyük sa- çok tehlikeli bir akıbet bazır-
vaştan sonra, Kamal Atatür- lıyan bu duruma, Kamal Ata-
kün idaresi altında, memleketi türk, gayesini bilen bir adam 
hürriyet ve istiklale kavuştu- sıfatile nihayet verdi. Dr. Tör-
ran bir ulusal devrim yaşıyan ün beyanatına göre, devlet si-
ilk devlettir. Konuşmamız es- parişlerinin Türkiyenin ekono-
nasında doktor Tör, Türkiye mik alandaki gayretlerine işti-
devriminin, her alanda radikal rak eden devletin veya bu 
bir şekilde tatbik olunduğuna devletlerin ekonomik teşekkül· 
gururla işaret etmiştir. lerine verilmesi. çok tabiidir. 

Bu münasebetle Türkiyedc işte bu suretle, Türkiyenin 
bilhassa en önemli meseleler- endüstrileşmesi işine, büyük 
den biri olan din meselesine mikdarda demiryolları ve ma-
temas edilmiştir. Malüm oldu· kine siparişleri alan Almanya 
ğu üzere bu mesele, din ve da iştirak e~mit bulunuyor. 
devleti ayırmak suretile ballo- Tu''rkler lb k 'k lunmuştur. Din ve itikad mev- e ette, e onomı 
zuları tamamile özel bir mahi- ödevlerini en müsait bir şekil-
yet almış ve devletin aldığı de ifa etmelerine elverişli olan 
tedbirlerle, mekteblerden din tartları tercih edeceklerdir. 
dersleri tamamile kaldırıldıiı' Bu vaziyetten de anlqıldığı 

gibi, Türkiyenin dış sıyasası, 

IZMIH O[KOH 

mütecaviz olmaktan çok uzak 
olduğu gibi diğer devletlerin 
özel meselelerine de karışmak-
tan imtina eder. Kamil Ata
türkün düsturu, " memleketin 

içinde ve dışında barış " dır. 
Kumandası altında yapılan 

PROJE. DEKORASYO . TEZYiNAl' 
RESiM. YAZf. GRAFiK. l'EŞlliR 

El"'EKl'lliK rfESiSAl'l 

EN EHVEN ŞERAİT 
EN UCUZ GÜZEL iŞ 

Adres: Saman iskelesi iş bankası karşısında 
5 - 10 (S.5-6)(1591) 

İstiklal Savaşı, sade aüel bir 
zafer değil, fakat zulüm gören 
bir ulusu hür ve müstakil 
yapan kültürel ve ekono
mik bir bevrimdir. Bu şerait 
altında, Ankarada hatta tama
milc muhalif prensiplerin esa
sı olduğu memleketlerle bile 
beraberce çalımkyı göze alan 
arsıulusal bir siyasa görülmek

, tedir. Atatürk rejimi, memle
kette muhtelif partilerin kurul
masına ve istiklalini yeni ka-
zanan TUrk Ulusu için her 
hangi bir şekilde zararlı ve
vatehlikeli olabilecek fikir-

Bay Goebels'in Önemli bir söylevi 
Son aylar içinde Almanyada- yalisl olmalarını istiyoruz. Bize 
ki katoliklerle ulusal sosya- yalnız dudak arasında kalmış 
listlerin arası çok açılmış bu bir inan yetmez; biz filiyatta da 
arada bir çok yerlerde çar- inan görmek istiyoruz. Eğer 
pışmalar olmuş, işlerin içine bugün Almanyada kiliseler bu-
yahudiler de karışmıştı. Al- lunuyorsa, bu, bizim, bolşevik-
man propaganda bakanı bir liği ezmemiz sayesinde mümkün 
kaç önce Esen şehrindeki bir olmuştur. Katolik merkez 
toplantıda bu işleri aydınlatan partisinin böyle bir şeyi ba-
hir söyle verdi. Radyb ha- şarmak için zayıf olduğu şöy-
berlerimizde bunun hulasasını le dursun, Zaten böyle bir 
okurlarımıza vermiştik. Bu harekete geçmek te istemiyor-
söylevin önemli gördüğümüz du; çünkü kendini bizden çok 
yerlerini de Fölkişer Beobah- Bulşevikliğe yakın hissediyor-
ter 2'azetesinden alarak aşa- du. Sanmasınlar ki, biz eskiden 
ğıya koyuyoruz : işlenmiş olan günahları nnut-
Bazı yabancı ülkelerin gaze- tuk. Biz her türiü dinsel ka-

teleri eskiden beri bildiğimiz naatları sayarız. Yalnız yeni bir 
melodlarla bu ay yeniden, iyi· engizisyona dayanamayız. Orta 
leşmiş olan Alman kamusal çağda olduğu gibi, kendimizden 
yaşayışında bir buhran bulmak kafa tası yığınları yaptırama-

için alabildiğine çalışmağa ko- yız. Her kes istediği gibi tinci 
yuldular. Bizler, Almanyada bir düşünce ve duygu taşıya-

temizlik yapmağa başladığımı- bilir. Gençliğin din terbiyesi 
zın her defasmda yabancı ile klise uğraşsın. Fakat, genç-
memleketler bizd~ bir buhran liğin siyasal t~rbiyesi bizim işi-
seziyorlar. Hele yanılıp ta bir mi:ıdir! 
yahudiye dokunmıyalım. Fak at Vestefaliyadaki peskaposa 
yahudilik, hükumet merkezinde karşı küfürlerle dolu bildiriğler 
bile, kendisinin hoşuna gitmi- dağıtıldı. arandı, tarandı ve 
yen bir filmi protesto etmeğe sonunda bunların katolik klisesi 
kalkarsa, hareketlerimizin ne kurumları tarafından hazırlan-
kadar yerinde olduğu çabucak mış olduğu meydana çıktı. Bu-
anlaşılmış olur. Ne yapalım- na ateşle ovnamak derler. Fa-
ki, 0 çizmeden yukarı çıkıl- kat memleket içinde böyle boz· 
maz!,, demek zamanı artık gunculuk yapanlara öyle bir 
gelmiştir. Yaptığımız işle- ders vereceğiz ki, onlar gibi 
rin sonuçları, bizim bilece· hareket etmek istiyenler bir 
ğimiz bir şeydir. Almanyada daha böyle bir şeye kalkışmak 
yabancı memleketlerin gazete- heveslerini kaybedeceklerdir. 
leri değil, biz hüküm veriyo- Kültür savaşı kışktrbcılarınm 
ruz. Tehlike içine düşmüş olan nerelere saklanmış oldukları 
devlet değil, devleti arkadan görülüyor. Bunlar, ke1tdilerine 
vurmak istiyen k~çük bir çe- neler yapacağımızı gelecek haf-
tedir. Açık gözlerin ön sıra- talar içinde göreceklerdir. Her 
lara geçmelerine ve eskiden- hangi bir yahudinin döviz ka-
beri uğraşanların arkaya itil· çırmasına hiç şaşılamaz. Çünkü 
melerine hiç dayanamayız. Bu, can çıkmayınca huy da çık-
böyle olmakla beraber, bu kü- maz. Ancak, incilden şaı-
çük grupa o kadar çok önem mayan papasın cübbesinin as-
vermeğe değmez. Kuvvetimizin tarana döviı doldurarak sınırı 
bir kısmını karşılarına dikince aştığını gelip Isa görse, kam-
1933 Şubat ve Martında ol- çıyı kapar ve hayınlık eden 
duğu gibi, gene hepsi çıktık- bu gibileri hıristiyanlıktan atar-
ları fare deliklerine ıı-irerler. dı. Kilise için bir tek çare 
Parti, ordu ve devlet bir gra- vardır: Kendi dini ile uğraş-
nit bloku gibi bunların karşı mak. Kiliseler Tanrı için ça· 
larında durmaktadır. Bu bloka lışsınlar; fak at biz ulusa hi:ı-
karşı alacakları sonuç dişlerini met ediyoruz. Devlet içinde 
kırmaktan başka bir şey olmı- sıyasal isteklerin bir tek nhibi 
yacaktır. vardır, o da bizim hareketi-

Yahudi meselesine gelince, mizdir. 
herkese sormak isterim:Kışkır- Bazı yabancı ıı-azeteler Al-
tan biz miyiz, yoksa yahudiler manyada bu olan biten şeylere 
mi? İki yıldauberi bir kuzu "devlet buhranı,. adına veri-
gibi biltün bu olan biten kış- yo::-lar. Bu bir devlet buhranı 
kırtmalara seyirci kalan kimdir? değil. sadece bir temizliktir. 

Biz, bu arsıulusal ırkın teh- Çektanberi yapılması gerek 
likesini Alman ulusuna öğret- olan şeyleri şimdi birer birer 
mekten yorulmayacağız. Al- yapmağa başladık. Yabancı 
manlarla yahudilerin evlenme- memleketlerin gazeteleri pireyi 
lerine bundan böyle katlanılmı- deve yapıyorlar. Yanılıp da 
yacaktır. Irkın, gelecek neıil- biri, Berlinde bir Vahudiye 
lerde de bezuk olarak sürüp yan baksa, koparılan kıyame-
gitmeıine arbk izin vermiyoruz. tin yankısı ta Londra ve Pe-

Doktor Göbels din işlerini kinden geliyor. Eğer yabancı 
de ele alarak demiştir ki : memleketlerin gazeteleri san· 

Ulusal sosyalist hareketi, po- saayon arıyorlarsa, bu huımta 
ilgi uyandıracak Almanyadan 

Fitif bir hıristiyanlık esası üzerin- daha baıka çalışma alanları 
ı pe duruyor ve duracaktır.Fakat vardır. 
~jbiz, nasıl ki bizler pozitif hı- Doktor Göbels örnek olarak 
Jİstiyan isek. kiliselerin de si- Habeşistan harbını, Moskovada 
yasal olarak pozitif ulusal sos- ki arsıulusal toplantıyı, lrlanda-
•••••••11•11••• •••••• • •••••••••••••••• .. •• daki karışıklı klan göstermiştir. 
lerin yayılmasına müsaade 
edemez. Türkiye Basın Direk
törünün Avrupa gezisinden 
dönüşünde beraberce götüre
cej'i intibılar çok zengin ola
caktır: Dr. Tör'ün bilhassa 
Ddolf Hitler'in Almanyasına 

yaptığı ziyaretinde, mesuliyetle 
dolu ödevinde kendisine fay
dası dokunabilecek bir çok 
enteresan görüşler ve fikirler 
topladı2ına eminiz. 

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

Yalan 
Kral prens Otto 

ile görüşmiyece~ 
BUkreş, 13 (A.A) - Kral 

Karol'un yakında Habsburg 
arşidükü Otto ile buluşacağı 
hakkında bir sabah gazetesi 
tarafından verilen haber res-

men yalanlanmaktadır. 
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Kaprera adasına gitmek için 
emin bir adama ihtiyacım var. 

Marki Altıncı Aleksandrııa 

ölüme mahkum olduğunu anla
mıştı. Sanki ortada birşey yok
muş gibi cevab verdi: 

- Monsinyor! Eğer Kapre
ra' da icra edilecek mühim bir 
emriniz varsa size çok emın 

bir adam gösterebilirim. 
- Bu adam kimdir? 
- İşimin icabı uzun uzun 

araştırdığım ve bulduğum bir 
adam. Genç bir papas, Papa 
hazretlarinin okuyucusu Papa 
Anjelo. 

- Papa Anjelo ha? 
- Ta kendisi Monsinyorf.. 

Onun için hiçbir tereddüdü
nüz olmasın, çok değerli bir 
adamdır. Son derecede mev
kie düşkündür. Cesareti faz
ladır. Mevkie düşkün olan 
adamlar sokulgan, riyakar ol
duklarından en tiksindirici iş

leri bile maksadlanna ulaşmak 
için çekinmeden yaparlar. Ona 
hasretini çektiği bir sandalyayı 
ileri sürünüz, yüreğine bir ümid 
sokunuz o sandalyeye çıkmak 
için gözünü kırpmadan istedik
lerini yerine getiren bilir. 

- Çok doğru Marki, fakat 
bu papas piskopos olmak iste
yor mu? 

- Tabiğ değil mi? 
- Ben de bunda bir mah-

zur görmüyorum. 
- Ohalde acele ediniz Mon

sinyor, vaktimiz çok dardır. 
Roma ayaktadır. Onların ara
sına dehşet salmak gerekleş
miştir. 

- Papas ş·mdi nerede 1 
- Tivoluda kaldı. isterse-

niz ben kendisini göreyim. 
- Hayır ben kendim Tivo

liye 2"ideceğim. Siz hemen Ro
maya dönünüz. Daha ne ka
dar müddet dayanabilirsiniz? 

- Birkaç gün. Eğer söyle
diğiniz meseleyi yapabileceği
nize inanırsam kuvvet ve ümit 
artar. Yapacağım bazı hayır
lar işin rengini değiştirebilir. 

- Öyle ise hemen gidiniz 
Marki !. Unutmayınız ki hayat 
ve istikbaliniz benimkine bai
lıdır. 

- Ümidim boşa çıkarsa bu
raya döneyim mi ? Monsenyor. 

Roma Polis müdürü bu sua
li sormakla beraber Çadırdan 
fırlayarak hemen yola çıktı. 

Yeni DUzanbazhklar 
Sezar Borjiya ordusunun ku

mandanlığını yanandaki mai
yetlerinden birine bırakarak 
küçük bir müfreze ile Tivoliye 
dönmek üzere yola çıktı. Erte
si akşam da oraya varmıştı. 

Babasının oturduğu köşke Pa
pas Anjeloyu çağırttı. Anjelo 
24, 25 yaşlannda fakat yirmi 
yaşından fazla görünmiyen genç 
bir çocuktu. Anjelo Rahip el
biseleri içinde nazik, şen, yü
zü pomatalı, düzgünlüğü dai
ma modayı güden bir delikan· 
la idi. Çehresi penbe ve teru 
taze olduğu gibi tavırlarındaki 
safiyet de görenlere inan ver
miyordu. Sezar koltuğuna ku
rularak rahibe sordu : 

- Ge.I bakahm rahip Anjelo! 
olup bitenlere dair fikriniz 
nedir? 

Anjelo bu sorgu karşısında 

titremişti. Şimdiye kadar Se
ıarm ağzından kendisine hitap 
eden bir söz duymamıştı. Bin
lerce defa aile medislerinde bu
lunduduğu halde ona dönüp 
bakan bile yoktu. Yüzii kıpkır
mızı kesildi ve dedi ki: 

- Aman Monsinyor! Köleniz 
böyle önemli bir sorguya nasıl 
cevap verebilir? Ben kudsal 
Paoanın aciz bir okuyucusuyum. 

Beni ne büyük şerefle karşı
laştırıyorsunuz. 

- ister şeref olsun, ister 
olmasın. Ben senin düşünceni 

öğrenmek isteyorum. Zeki, an
layışlı adam!ar çok az ele 
geçer. Siz de bunlardan biri
sisiniz. Serbestçe düşünceleri
nizi söyleyiniz. iyi bir nasihat 
kazanılan savaştan daha önem
lidir. 

Rahip kendini topladı. Um
madığı bu sorgu ile karşılaş

manın heyecanından kendi~ini 

kurtardı. Yüzündeki sahte per
deyi atarak, hakiki çehresile 
söze başladı: 

- Eger işin önü alınmazsa 

durumun çok tehlikesi oldu
ğunu tahmin ediyorum işin en 
fena ciheti kudretli ordularını
zın uğradığı bozgun değildir. 
Bu bozgunlar tamir olunabilir. 
En büyük felaket Papa hazret
lerinin memleketten ümidini 
keserek Kaprera adasına kaç
masıdır. 

- Ne kadar zeki bir adam 
olduğunuzu şimdi daha iyi an
lıyorum. Söylemiş olduğunuz 

sözler çok yerinde ve haklıdır. 
Bütün iılerimiz ihtiyarların eline 
kaldı. Bize senin gibi genç dini 
başkanlar lazımdır. Babamın 
seni asla düşünmediğine emi
nim. Peskaposluk tacı bu zeki 
başınıza ne güzel yakışacak. 

- Eğer kısmet olurda göl
ğenizde bir piskoposluk deire
sine yerleşirsem Papa hazret
lerini memnun edeceğime 

emınım. 

- Fakot dediğim gibi ba
bam seni düşünmedi, ihmal et
ti. Evet, biraz önce ortalığı 
ortalığı düzeltmek için biricik 
çare var demiştiniz. Bunun ne 
olduğunu anlatır mısınız? 

Rahip cevap vermedi tanrı

nın bir sırrı imiş gibi elJerini 
semaya kaldırdı. Sezar genç 
rahibin yanına yaklaşarak tek
rar sordu: 

- Babam hakkındaki dü
şüncelerinizi öğrenebilir miyim? 

- Papa hazretleri çok ih
tiyardır. Düşüncem bundan 
ibaret. 

- Hayır! Düşüncelerinizi da· 
ha açık söyleyiniz. 

- Söylemiş olduğumuz ~öz
ler benim de düşüncelerimi 

açıkça anlatmıya yeter. Papa 
hazretleri çok ihtiyarladı. Çok 
ihtiyarladı. Çok yorgundurlar. 
Devirleri pek şanlı ve parlak 
idi. Şimdi kuvvetten düştü. 

- Bundan dolayıdır ki Ro
maya genç bir papa lazımdır 
demek istiyorsunuz öyle mi? 

- lbtilalcılara kuvvetlerin
den daha büyük, daha ağır bir 
kuvvetle mukabele etmek la-
zımgeldiğini anlatmak isterim. 

- Sizi piskopos yapacak bir 
adama ne hizmette buhınabi
lirsiniz? 

- Her türlü hizmeti yap
maya hazırım. 

- Fakat size böyle bir san
dalya verebilmek için papa ol-
mak icap eder. Eğer ben papa 
olmuş olaydım siz de piskopos 
olurdunuz. 

Rahip soldu. Yalnız elleri 
titriyordu. Sezar yavaş bir ses
le ilave etti: 

- Anjelo piskos olmak 
sonra da kardinat rütbesine 
yükselmek ıstermisin? 

- Buyuruklarınızı bekliyo
rum. 

Sezar bu sırada yazı masa
sına giderek birşeyler karala
dı. imzasını attı. Bu mektubu 
okuyunuz diye genç rahibe 
uzattı. Buradan vazifesinin ne 
olacağını anlamak ta müm
kündü. Mektubta şunlar yazı

lı idi. 
- Sonu Var -
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Beyazların dayanamadığı yaşıyamadığı ülke 

Hb iliniAya Y orgikoruyacakmı 
Adisababada hayat nasıl geçer mahkemele 

dise distir an unu •• goze •• goz 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S Habeşistan davasını şu veya: 
:bu suretle muhakeme edenlere: 
Eşunu söyliyelim ki her haftaE 
Eltalyadan büyük heyecanlarlaE 
Egelen binlerce ltalyan genci buE 
:memleketin öldürücü iklimine! 

-

, s- Emukavemet edemiyerek hergünE · 
j-"'~~ ~~. "'°~· . Stı~rbsız, savaşsız ölüyorlar. İki~-~ 

--. ""~~ :n:ın yabancılara acımıyan sertlı-: 
. ;~;~~ :ğınden, susuzluktan,. Avrupalıla-: 

? ~· ~, "'. · _. ~, Erın hiç tanımadıkları çeşit çeşit: 

Habeşlilerin türlü türlü inan
ları vardır. Onlar zannederler 
ki Ava Y orgi kendilerini ko
rumak için günde iiç defa Ha
beş ülkesi etrafında dolaşır. 
İtalyanlar Aya Y orginin koru
yucu kuvvetini bilirler. Bundan 
ötürüdür ki Habt':şin patronu 
sayılan Aya Yorgiyi satın ala
rak Habeşleri mağlup etmek 
istiyorlar. Milyonlarla papası, 

keşişleri olan Habeş ülkesinin 
inancı budur. Geçen ay içinde 
Adis Ababayı ziyaret etmiştim. 
Sokakları yığın yığın köleleri, 
cüzamlı fakirlerle dolu olan 
Habeş payıtahtında bir eşsiz 
coşgunluk vardı. Mahalle ara
larında her akşam asker talim
leri yapıldığına şahit oldum. 
ileri ... Marş, bir, iki, üç, dört.. 
Bir, iki, üç, dört ... Habeş hal-
kının en çok hoşlandığı ulusal 
şarkı, şimdi bu oldu. 

Bize yol gösteren adam bu 
coşkun heyecandan uzak kal-
mıyordu. ipek sarıklı fötr şap
kası, Japon malı pardesüsil al
tında zarif ve sık görünmek 
istemesine rağmen ayakları 
kundurasız ve çıplaktı.Bir ara
lık bize dönerek önemli bir 

d. d' "P sır tev ı e ıyormuşçasma: ar-
lak kunduralarını da vardır. 
Fakat yarın harp olunca dai
larda kundurasız yürümeğe alış
mamız için krallar kralı impa· 
ratorumuz kundura giymemizi 
yasak etmiştir.,, dedi. 

Adis Ababada sözlü bir .i-

El.astnlıktaD ölüyorlar. ! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

nemanın üstündeki otelde kal
dık. Sinema deyince şaşmayı
nız. Adis Ababanın böyle sesli 
4 sinema salonu vardır.Paytahtm 
iki bine yaklaşan yabancı be
yazları bu sinemalardan başka 
eğlenceye malik değildirler. 

Habeşli seyirciler çok yaman
dırlar. Filmin kahramanını o 
kad::ı.r gürültü tezahüratla teş
ci etmeğe kalkışırlar ki sesli 
sinema da onların gürültüsün
den başka bir şey duyulmaz. 
En çok sevdikleri aktörler en 
kuvvetli olanlardır. 

Payıtahta gündelik törenler 
hiç değişmez. Her şefin kona
ğında veya sarayında sabah 
olunca elliye yakın köle dore
be:yini bekler. O uyandı mı lca
tırcılarını çağırtır. Alay hazır
lanır. Krallar ltrnlı olan şe

fine saygılarını bildirmeğe ko
şar. Böylece bütün şefler 

Büyük Gcbbi sarayının kapı

sında birleşirler. Maiyetlerini 
teşkil eden köleler akalipton 
ağaçları altında sıralanmış bek
lerken onlaı· Haile Seliısiyc ta
rafından kabul edilirler. Reis
ler rütbelerine göre sırayla 
imparatorun huzuruna çıkarlar. 
Saat dörde kadar orada kalır
lar. Sarayda kafi derecede iç
tikten sonra evlerine dönerler. 
Yüz binden fazla nüfusu olan 
bu şehirde on bin kişi böyle 
yaşar. 

Adis Abab.;da nüfuzlu bir 
reisin karısını tanıdık. Onu Tu
kulunda ziyaret ettik. Avrupa
yı ziyaret etmiş olan bu kadın 
büyük garp payıtahtlarınm 

göz kamaştıran manzarasından 
hayranlıkla bahsederken yalnız 
bir türlü alışmadığı garp mut
bahından şikayet ediyordu. 

- Bunun için Klariçteki 
apartımanında tavuğumu biz
zat pişirmek ve ekmeğimi ken
di zevkime göre yoğurmak 

mecburiyetinde kalıyordum, di
yordu. 

Habe,ıe adalet 
Hebeşelinde hala Musasın 

göze karşı göz, dişe karşı diş 
kanunu carid 'r. 

Habeş Fiteorari'lerindcn biri 
bize şu hikayeyi anlattı: 

- Yerli avcılardan biri bir 
gün yüksek bir ağaç üzerin
deki yuvalarden kuş yavrula
rını ve yumurtalarını çıkarırken 
ansızdan ayağı kayarak aşağı
da kendisini bekliyen arkada· 
şının kafası üzerine düşmüş ve 
ölümüne sebep olmuştu. Bu 
vak'a üzerine maktulün akra
baları " adalet isteriz,,diye ba
ğırdılar. 

Mahkeme reisi memleketin 
değiımiyen kanununa göre 
hükmünü verdi. 

Maktulün kardeşi de aynı 
ağaç üzerinden kendisini katilin 
üzerine bırakmalıdır. Eğer 
Musa kanununun bu hükmünden 
hoşnut değilseniz evin'ze dö
nerek ölünüz için ağlayınız. ,, 
Dedi. 

imparator haile Selasiye adı
na olarak verilen bu hükmü 
maktulün kardeşi tereddüdsüz 
kabul etti. Yüksek Ukaliptüs 
ağacının tepesinden katilin 
üzerine kendini bıraktı. Fakat 
isabetsiz sukutta ancak kendisi 
öldü. Katile hiç birşey olmadı.,, 

Adis Ababada şahitten bol 
bir şey yo tur. Mahkemede 
şahide ihtiyacı olan adam so
kağa çıkar. Önüne ilk çıkana 
"Kralın başı için durunuz,, der. 
Kralın adı ağıza alındı mı su
lar durur. Nerede kaldı ki bir 
adam durmasın. Yalancı şahit
le anlaşır. Mahkemeye koşar. 

Adis Ababa sergüzeştçilerin 
en son başvuracakları yerdir. 
Kolonel Lavransin ölümü sıra

sında Habeşte olduğu iddia 
edilmişti. Bugün bu iddianın 

artık yeri kalmamı,tır. Burada 
meşhur bir sergüzeştçiye rast
ladık. Adı Kara Kartal Hü
bert Julyandır. Bu Jamayıklı 
serseri İmparatora şu şekilde 
hizmet teklifinde bulunmuştu: 

- Sa Majeste, karşınızda 

kardeşlerinin hürriyetini sonuna 
kadar müdafaaya azmetmiş 

olan bir zenci vardır. 
Habeşliler kendilerini hiç te 

zenci saymadıklarından sergü
zeştcinin bu başlangıcı impa
ratorun hoşuna gitmiştir. Bu
nunlaberaber imparator Kara 
Kartala taliini denemek imka
nını vermiştir. Kedilini tayya
relerinden birine pilot tayin 
etmiş, Adis Ababa üzerinde 
uçmasını emretmiştir. Kara 
Kartal bir tayyareci miydi? 
Burası meçhuldür. Böyle iken 
imparatorun teklifini kabul 
ederek havalanmııtır. Tayyare 
bir ukaliptosa çarparak düştü 
ve paı çalandı. Kara Kartal bu 
kazadan hiç mütessir olmadan 
kurtuldu. Bu kaza sergüşetçi

nin karyerinc son vermedi. 

Hubert Juliyan kendisinin 
yaman bir paraşütçü olduğuna 
imparatoru kandırarak Habeş 
tayyare filosunun hizmetinde 
kaldı. Ve bir gün Mayenin 
idare ettiği tayyareden ken
dini cesaretle boşluğa attı. 

Yere inmeğe de muvaffak 
oldu. imparator sarayın bahçe
sinden bu tecrübeyi seyredi-
yordu. Hubert Julian karaya 
ayak basınca orada bulunan 
bir Ermeni aynı tecrübeyi ya
pabileceğini söylemiş ve filha
kika kendini Mayenin tayya
resinden boıluR-a bırakmısbr. 

-

bahirlerini 
diyevde bulundu: 

- Memleketimiz med 
susamıştır. Habeş tilk~ 
medeniyetinin yüksek 
den istifade ettirmek 
Gerilikle savaşıyOf'Ullle 

bu savaş tam verimli 
için bizim tle emai)'et 

yaşamamız lazımdır. 

deniyet getirecejİDİ 
lerden istediğimiz bill 
bırakmalarıdır. Bunlar 

kışırlarsa 

bulamıyacaklardır. 
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Zavallı çocuk! 

- Bir annem var. 
- Öyle ise ben onunla ko-

nuşayım.Nerede oturuyorsunuz? 
Bana adresini verdi. Müsait 

bir günümde evlerine gittim. 
Evleri!.. Buna kulübe demek 

daha doğrudur. Edirne kapı
sınde Neslişah Fatma sultan 
mahallesinin iğri büğrü, kal
dırımsız bir sokağı. Oradaki 
tek katlı çatıların en köhnesi, 
hemen hemen safi tenekeden 
yapılmış olanı bunlarınki idi: v. 

Civardan in cin geçmedıgı 
için açık duran kapı~ından, 
Çömelmiş ve arkasını dönmüş 
bir kadmm işle meşgul oldu-

ğunu gördüm. . 
- Küfeci Şükrünün annesı 

bayan Fatma siz misiniz? diye 
seslendim. 

iki elile başörtüsünü düzelt
meğe çalışarak ayağa kalktı, 
bana doğru döndü: 

- Benim! diye cevab verdi. 
Nur topu gibi bir kadındı. 

Otuy iki - otuz beş yaşlarında 
~~örünüyordu. B raz zayıftı. 
Falcııt beyaz teni, pembe çeh
re i bir taravet saçıyordu. 
Uzun, açık kestane rengi saç· 
lan vardı. Entarisi yamalı, la
kin temizdi. 

Yüzü hafifçe kızarmıştı : 
- Buyurunuz, diye bana 

yer gösteriyordu, siz, Şükrünün 
söylediği efendi olacaksınız, 
d•ye istifhamkarane yüzüme 
bakıyordu. 

Evet, dedim, benim ... 
Oturduğum yer kereveti üs

tUndeki minderin sertliğinden, 
İçi ot dolu olduğu anlaşılıyor
du. Örtüsünde belki on beş 
tane } ama vardı, fakat kiri, 
lekesi yoktu. 

_ .. 
, 
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ihracat mallaı!•ımızdan yumurta 
Türkiyenin dış teciminde en 

önemli maddelerden biri yu
murtadır. 1931 senesinde yu
murta ihracatımı:ı yurdumuza 
10,5 milyon lira getirmiştir ki o 
senc~i genel ihracatımız olan127 
milyon lıranın yüzde 8,3 ünü teş
kil eder. Memleketin her tara
fında yetiştirildiği için bu teci
min nüfuz dairesi geniş ve şu
mullüdür. 

Dış tedmimizde yumurtanın 
oynadığı büyük rolü göstermek 
için son beş yıllık ihracatı kı

saca gözden geçirmek Jazımdır. 
ihracatımız 

Beş yıJlık ihra-
catımızın vasa-
tisi 100 itiba-
rile endeks 

Sene Ton Biner lira 
Keza 

930 17 .870 94 8.325 
931 2.&.466 129 10.346 
932 24.753 130 8.026 
933 17.911 94 4.606 
934 10.437 55 2.628 

95.437 34.131 

endeks 
122 
152 
118 

71 
39 

Son beş senelik yumurta ih
racatı 95.437 tondur. Senede 
takriben 19,000 tondur. Beş 
senelik ihracat kıymet tutarı 
34,1 miJyon lira olduğuna göre 
senelik kıymet vasatisi de 
6,800,000 lira kadardır. 

Memleketimizde istihsal olu
nan yumurta mikdarını şöyle 

tesbit edebiliriz : Mevcut tavuk 
adedi takriben 10 milyondur. 
Beher tavuktan üst liste sene
de 70 yumurta alındığına göre 
700,000,000 yumurta istihsal 
edilir, diyebiliriz. Bunun yarısı 
dahilde sarfolunur. Yarısı da 
ihraç edilir. 350 milyon yumur
ta beheri 1440 adet yumurtnyı 
ihtiva etmek üzere aşağı yu
kan 243,000 sandık tutar ki 
1931 ve 1932 yıllarında bu 
mikdar ihraç edilmiş ise de 
ondan sonraki senelerde düş
müştür. 

Yumurta ihracatımızın mik
dar ve luymetçe son senelerde 
geçirdiği tahavvülat mühim 
safhalar arzeder. 1930 sene
sindeki ihracatımız 1930 ila 
1934 beş senelik ihracatımızın 
senelik vasati mikdnrı olan 
19.000 tona nisbetJe yüzde 6 
derecesinde eksik olduğu hal
de bu nisbet 1934 senesinde 
yüzde 45 düşmüştür. Kıymet
lerde husule gelen değişiklik
ler ise daha büyüktur. Mesela 
1930 senesindeki ihracatımız. 
beş senelik vasati ihracat kıy
met tutarmm yüzde 122 oldu
ğu halde, 1932 de yüzde 118 
inmiş, müteakip senelerde ise 
sırasiJe yüz.de 71 ve yüzde 39 
düşmüştür. Son beş senenin 
vasatisine nazaran 1934 sene
sinde mikdarca yüzde 45 kıy

metçe yüzd~ 61 sukut vardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
bağrı yanan bülbül gibi ateşle 
şakradı: 

- Anne ... Neredesin? 
Fatma hanım yerinden doğ

ruldu: 
- Ne çabukla akşam ol

muş, diyordu, Şükrüm her· 
gün bu vakıt işden döner, ben 
saatini bilirim de onun camiin 

önünde beklerim... Beni bula
madığı için merak etmiş ola
cak, daha sokağın başından 
sesleniyor. 

Ben de kalktım. Annesi ka
pıdan: 

- Gel yavrum, buradayım, 
diyor, Şükrü: 

- Bugün otuz beş kuruş 
kazandım anne! diye koşuyor, 
sırtından küfesini fırlatıp ata
rak annesinin boynuna sarılı

yordu. 
Klmran 

Türkiyenin en büyük yu-
murta müşterisi İspanyadır. 
Evvelce ispanyadan sonra bü
yük müşteri olarak Fransa, 
ltalya gelirdi. Fakat son se
nelerde bu memleketler dahil· 
de faz1a yumurta yetiştinneğe 
çok ehemmiyet verdikleri için 
her iki memlekete ihracatımız 
birdenbire azalmağa başlamış

tır. iki sencdenberi Almanya 
Türk yumurtalarına mühim bir 
müşteri olmak vaziyetiuc gir
miştir. 

Memleketimizin coğrafi va
ziyeti itibarile ispanya, Türk 
yumurtalarının en tabii bir 
mahrecidir. Karadeniz ve Is
tanbul limanlarından aktarma
sız evkiyat yapılabilmesi ve 
yumurtaların bir hafta zarfında 
lspanyol Jimanlanna ulaşması 
gibi müsait şartlar Türk yu
murta 'arına ispanya piyasala
rında geniş ölçüde istihlak 
imkfim temin edecek hususi
yetlerdir. 

Yumurta yetiştiren başlıca 

memleketlerin ,1928/31 yıllann· 
daki istihsalah aşağıda veril
miştir: (bir milyon adet olarak) 

Memle-
ketler 1928 1929 1930 1931 

Ame- 32.523 32.276 33.530 34.442 
rika 
B.D. 
Dani- 1.157 
marka 
Holan 2.000 2.833 

lda 
!ırlan- 1.172 1.244 1.215 1.307 

f 
da 
Rusya 10488 10.166 6.500 
Belçika2.354 2.310 2.200 2.500 

Başlıca yumurta yetiştirici ül
kelerin 1932/33 yıllarındaki ih
raca h ise şu olmuştur: 
Memleketler 1932 1933 

Kental Kental 
Danimarka 690000 669000 
Hatanda 801000 570000 
İrlanda 191000 260000 
Polonya 374000 236000 
Çin 222000 222000 
Belçika 374000 200000 
Yugoslavya 165000 163000 
Bulgaristan 188000 157000 
Macaristan 64000 115000 
Mısır 127000 107000 
Romanya 158000 82000 

ACUN ISTIHLAKATI 
Acun yumurta istihlakini ke

sin olarak tayin ve tesbit et
mek mümkün değildir. Ancak 
başlıca müstehlik büyük ülke
lerin senelik yumurta ithalatı 
bize bu hususta bize bir fikir 
verebilir. 

Beşhca müstehlik ülkelerin 
1932/33 yıllarındaki yumurta 
ithalatı aşağıda gösterilmiştir: 
Memleketler 1932 1933 

Kental Kental 
İngiltere 1,500,00 1,378,000 
Almlmanya 1,433,00 639,000 
ispanya 233,000 379,000 
Fransa 129,000 157,000 
Italya 350,000 88,000 
lsviçre 168,000 150,000 
Avusturya 114,000 90,000 
Çekoslovakya 89,000 S'ı,000 

GÜMRÜK RESİMLERi 
Türlü müstehlik ülkelerin 

yumurtalardan aldıkları gümrük 
resimleri aşağıda veriimiştir. 

iSPANYA: 100 kilodan 30 
Peçeta gümrük resmi alınır. 

ÇEKOSLOVAKYA: 100 ki
lodan 140 l:ron alınır. 

ALMANYA: 100 kilodan 30 
mark gümrük .resmi alınır Bun
dan başka zaman zaman deği
şen ev dt\hili yumurtaların ko
runması için alınan muvazene 
veriisi vardır. 

MISIR: l 00 kilodan bir Mısır 
lirası gümrük resmi alınır. 

ROMANYA: 100 kilodan 
600 ley gümrük resmi alınır. 

!P 

Piyasa açılırken üret
menlerin korkuları .. 

Salihlinin bağ ·ı yanıkları yürek
lerini yakan acılarını anlatıyorlar 
ihracatçıların üzüm piyasası

nı kırmaları yüzünden bağ böl
gelerini saran korku etrafında 
temiz yürekli üretmenlerimiz
den her gün mektuplar almak
tayız. Hakkımızda gösterilen 
sevgiye teşekkür ederiz. Türk 
hasmı varlığımızın temeli ola
rak üretmenlt!rimizin dilidir. 
Binaenaleyh basın ancak öde
vini yerine getirebilirse vicdan 
huzuru duyabilir. Bugün üzüm 
piyuası açılacaktır. Güdeceği 

yolu yakından takib edecek bu 
önemli ürünü korumak için 
elden gelen gayreti yerine ge
tirmeği bir yurt borcu bilece
ğiz. Dün Salihli üretmenlerin
den aldığımız şu değerli ve iç
li yazıyı aynen yazıyoruz : 
Yeni Asır Gazetesine 
Çıkat tecimerlerinin tek ta

raflı davranıılarından doğan 
kötü fiatlar karşısında bir se
nelik emeğinin arkasından ağ
lıyan gözlerle bakmak duru
munda kalan üzüm üretmen
lerinin perişanlığını ortaya atan 
Türk Cumhurluğunda zümre 
asıilarmın üstünde tutulan bir 
ulus asığımn var olduğunu ve 
Basın gücünün ancak bir ulus 
asığını savgahyacak güç oldu
ğunll anlatan değerli yazılan

mı.dan ötürü size en içi! se· 
vinçlerimizi ve bağlılıklarımızı 

sunarız. 

En önce şunu tebarüz etti
relim ki; biz üretmenler, tecim 
alanında yer tutan ve menfa
::ıtlarıoı ulus menfaatının bere
ketli hamuru içnide arayan 

dürüst, şuurlu tecimerlerin her 
zaman hümıetkinyız. Amma 
ticareti fırıldak ve keselerini 
doldurmak yolunda ticaretleri
nin esas rüknünü teşkil eden 
üretmenleri oyuncak telakki 
eden sakat kafalı, kısa görüılü 
adamların menfaat d'>lapları 
çevrilirken gözü kapalı da kal
mayız. Hakkımızı en içli bir 
heyecanla korumak gayretini 
göstermekte olan gazetenizin 
ayak altına alman üretruen ası
ğını kurtarmak için yapbğı 
neşriyat yanık yüreğimize se
rinlik veren bir teselli oluyor. 

Şimdi size bu hal karşısında 
ne düşündüklerimizi ve ne 
isteğimizi ifade edelim: 

Biz şu kanaattayız ki: Üret
men menfaahnın korunması, 
ihrac~t işinin nizamlanmasma 

bağlıdır. Üretmen işini görmek 
için muhtaç olduğu krediyi az 
çok ve oldukÇ61 müsaid şart

larla bulabilmektedir. Bahusus 

işlerine de teşmil etsin Evveli 
bugünkü kötü durumunun pe
rişanlığım azaltmak için inhi
sar idaresi nazım rölünü en 
makul ve isabetli bir şekilde 
oynasm. Bundan sonrası için de 
yine hükumet bütün üretmen· 
leri; menfaat birliğinin emel ve 
gönül birliğinin ibyakir şart
ları içinde tophyarak yürütsün. 
Bütün milletlerin üretmenlerinin 
kurtuluş yolu olan yolda biz de 
yürümeğe elbet mecburuz.. Bu 
mecburiyeti anlamıyanlar varıa 
ulus gücünü elinde tutan yüce 
hükumetten beklediğimiz şey 

onlara hakikatın yolunu göı· 

termesidir. 
Kurtulmağa ve ilerlemeie 

karar vermiı bir milletin bir 
tek varhk halinde hareket et
tiği zaman nelere kadir oldu
ğunu göstermek yolunda dün
ya milletlerine en şerefli mi
salleri veren Türk ıı:ıilletinin 
bütün yüksek kabiliyetlerini 
en üstün bir liyakatla ve yılla
rın arttırdığı bir isbatla temsil 
etmekte olan sayın Başbakanımız 
ismet hıönünün baş olduğu 
hükümetimiz için, bizim istedi
ğimiz sonuncu istediğimizden 
üstün olarak meydana getiri· 
vermek elbet yapılmıyacak bir 
iş sayılmaz. 

Birçok imzalar 

(~~:YZZ7..H!i llorsa llaberleri 
DUn Borsada , 

Yaptlan Satlş!ar : 
~~ 

Uzüm 
Çu. Alıcı 

4 Y 1 Talat 
Fiat 

9 75 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fiat 
1605 Buğday 5 31 

25 Bakla 4 87 
172 Kumdarı 5 75 

11000 kiloPamuk 45 

r'r-

9 7 

5 7 
4 8 
7 

45 

Para Piyasası 
13-8-1935 

Alış Satış 

Mark • 50 15 50 65 
İsterlin 619 50 624 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 50 79 80 
Belga 21 12 21 50 
İtalyan lireti 10 25 10 35 
İsviçre Fran. 40 85 41 10 
Florin 84 57 85 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Austr. Şilini 23 50 24 

pfJıll7.T./.J!~.7J:7/.Z7/.Y/~ 

eski borçlar işini düzeltmek " 
Hususi muallim 

ikmale kalan ilk ve orta • 
mektep talebeleri süratle im- ~ 
tihana hazırlanır. ( M. Z. } ' 
rumuzile Kenıeraltmda An- ~ 
kara kraathanesi ittisalindeki ; 
tuvalet salonuna mlıracaatlan 1 

yolunda hükumetimizin aldığı 

son tedbirlerin genişliğini duy
mağa başladıktan sonra bu 
gün için en büyük eksiğimiz 

l.ol bol çıkard;ğımız. mahsulün 
satımım hın2iın edememiş ol-

maktır. A sıulusal piyasaların 
icapları dahilinde malımızın 
ucuz da satılmasına razıyız. 
Falcat dünya piyasalarının ica
bı do!ayisiyle değil; mün
hasıran şahsi ve zümrevi 
menfaat intirikalarına kurban 
olmaktnr.: ıztırap duyarız ve 
duymaktayız. ihracat işleri; 
Ulus rnenfeatını esas tutan 
yüksek bir yetkinin daimi mü
rakabcsindcrı uzak, günlük 
oyunların ve ihtirasların dalga-

' 

~ s~ıo t 
ı • .T.)'.'7-.7/77.1'77/./,//77//..777 // ... 
j fZZZJL/..07.7.:nYZö'..7//77 /.7/7Y /J. 

~ Muzika i 
N Muallimi aranıyor 

Salihli Gürbüzler Yurdu 
~ bandosuna bir muallim ara- ~ 

nıyor. isteklilerin yurd baş- ~ 

F' kanlığına müracaat arı. : 
4 - 10 (1168) ı 

, '7.7/.JU///~//A//,,W.///////.t//// 
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Az işitenlere mabsus : 
• 

!arma boyun eğmek vaziyetin- :\ 
Kulak aletleri . 
Yeni model de kaldıkça muhakkaktır ki 

ortada ezilen daima üretmen
Jer olacaktır. Bir de tecim ha
yatımızın namus ve şerefi 

Hükümetten istediğimiz şu

dur: Üretim için layik gördü
ğü resmi arkalamayı ihracat 

Yeni çeşit , 
Kulaktan geçme l<üçük ~ 

\ 

düğmeli model . . 
TiLKiLiKTE 
Yeni "İzmir" ecz.anesi ~ 

rz7.77~J.Z/J.Z.///]//////////7i. 



Nazilli istasyon caddesi üzerinde 
Her türlü konforu şamil ve uzun zamandanberi inşa edilmekte bulunan 

"'" ). 

Nazilli Palas otelinin 18 Ağustos tarihinden itibaren 
Muhterem müşterilerini kabule amade bulunduğunu arzeder ve gelecek müşterilerin hertiirlü 

istirahatlerinin temin edileceğini beyana müsaraat eylerim. 3 - S (1178) 

ANKARA. 81 ASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıklara beğenilmeğe değer 

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

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

' 

DOKTOR 

Ziya Götşin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFİ 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamam) karşısında :-..; 
No. 41 ~ 

TELEFON 3686 ~ 
7-26 (924} N 

r77.Z7L/./Z/77/Z/7Z//ZZ7Z/,;f/.fJ 

lzmlr be lediyeslnden: 
Yangın başlangıcında heman 

söndii:-mek işinde su kadar ve 
bazı anlarda sudan fazla top· 
rak ve kumun söndürmek işine 
yaradığı cihetle ilan tarihinden 
itibaren on beş gün zerfmda. 
içinde in •an bulunan her bina
nın büyüklerindt ellişer kiloluk 
dörder. küçüklerin de ikişer 
torba toprak veya kumun bu
lundurulması hakkında beledi
ye tenbihnamesine madde ila
ve edifmişt.r. On beş gün dol
duğunda bu maddeye aykırı 
hareket ettikleri görülenlerin 
nisbi para cezasına çarptırıla
cağı herkesce bilinsin. 

2581 (1194) 

lzmir ikinci 
ğundan : 

Gayri menkul satış ilanı 
lsmai! Hakkı ile Emine ve 

Cemile müşterek gayri kabili 
taksim olmadığından satılma
sına karar verilen tapunun 55 
numarasında ve 735 adada Ka
rantina iskele yokuşunda Me
cidiye sokağında sek;z numaralı 
ev 2400 lira kıymetle muham-
mendir. Evvelce müzayedeye 
konularak hissedarlardan Ce-
mile üzerinde 1100 lira bedel 
ile kalmış bedeli de kanuni 
müddet zarfında verilmediğin
.den dolayı ihalesi feshedilmiş 
olmakla tekrar on beş gün 
müddetle açık arttırmıya çıka· 
rılmıştır. Arttırması 2-9-935 ta-. 

• 
Y"E~I 

Hurufat Dökümha 'lesi 

Murabıt Çarşısı No. 25 IZMIR 

Sağlamlık 

Doğruluk 

Çabukluk 
Basımevl hu ruf ati, galentUr, anterlln 
ihtiyacınızı, bu Uç esas üzerinde çahşan 

mUesse~emden tedarik ~diniz 
Talep vukuunda atolog ve flhri5t gönderlllr 

,l __ Alllll __ mDllimlll:l:Zimmll!!IBllillllm __ mE __ --~ 

1 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik V"": istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza ümidin 
haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçu!arımız müş
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

günü saat 11 de ikinci icra 
odasında yapılacağından talip 
olanlar açık arttırma şartna
mesini tellalda görebilir. Talip
lerden kıymetin yüzde 7.5 nis-. . 

yüzde iki buçuk tellaUye ve 
tapu harcı müşteriye ait oldu
ğu ve fazla malumat almak 
istiyenler 935-933 sayılı dos
yaya müracaatları ilan olunur. 

1195) 

GüZEL KUMAŞ 

abrikası 

·anmıyo san z 
g·yenlerden 

u a rikanın . umaşla ını 
h~r ere sorunuz. 

O• •• 

y "n ur ve ucuzdur 

& rikanın çık rc:ca ~ ı şık ve çolf.~sağlam 
AL OLU L RI bekleyiniz 

Ted·ye e Kolaylık 
Satış yeri: Bir·nci Kordon Çolakzade 

halı ı·mited şirketi 

TELEFON : 2360 

En nefis Isparta, Kula, Demirci, Uşak 
halılarını da burada bulacaksın~z. 

PERTEV şurubu memleketimizin doktor
larının takdiratına mazhar olmuştur 



ıs Ağustos 1935 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
ahmz 

• ideal utulı lıaft dol•b• 
• ODrGllDtlı .,. lhtluıı:aıı 
• 6Dtl,. allt. en aıcalı ,...,ı.ııetkr• 

maha... olaralı yapılmıtdır 
• Aagart EJalıtrllı a.rfiyatı 

0 fiyatı 1111 llradaa itibara• 

o T ediyıl 11 ay vade 

Hu1'9ddln •• ŞU. AllU•• 
S."t ,.,teri , A Vallar l ımlr .,_,.._ •-

~Sal kbZI a.roaıa - - .. 

Fiyat _ 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade . 

Sah ·. ARTÜR VETTER [ SAHıBİNİN SESİ ) Samaniskelıse ş yerı. __ G7FI 
s.-

Daima Genç, Daima Güzel 

KANZUK Balsarnin Kremi 
Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak-

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
rnabafilinde rağbet bulmuş ciddi bir mark Jdır. Çilleri ve buru
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaı kokuıile aynca ıöhret kazanmıştır. Balsamin kremi ka~i: 
Yen k T · · · ] ti'f tazeligıv 'ni cildinizin cazip taravetını 

uruma:ı~. enınızın a 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B r defa Balsamin 
kullanan baıka krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat mağazalariyle 
hiiyük eczanelerde bulunur. 

lıta.nbul 223 numarala posta kutusuna Y. A. rumuzil~ .ve 6 
luıruıluk posta pulu ile bu klişeyi keaip muvazzah ~dr~sını ;~
ııp gö d 1 b d b' Krem Balsamin nümunesı 2'0nderılır. n eren ere ~ ava ır 

••••••••••••••• •••••••••••• ...... ~ .. ~ij·J·:ri°·iİlf ı 
.. .. K 

Q.:Q~La~lJw~~ "f 
Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarı 

ve ucuz bir g~zlük almak isterseniz BAŞTURTAK 
HAMDI NUZHE 

Sıhhat Eczarıesı 
ne u~v rayınız ••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 

Salihli Kurşunlu Banyoları 1 Umum Hastaların fi1azar1 Dikkatine 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Saljhlinin 
MEŞHUR 

Kurşunlu Ilıcaları 
FaaHyettedir 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta, 
gazino hülasa her türlü ihtiyaç ve konför vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
biJi Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kil on :ı verilir. 

Flatlar: Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 
karyola JOO - 75 diğer kısımlarda gene in~an başına 1 inci 
50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Mlistecirleri: 
Kemahh Ahmet Hamdi va Ali Balcı 

3 - 26 (1180) ... · .. ... 

Emlak ve Eytam bankasından: 
PEŞiN VEYA T AKSITLE VE PAZARLIKLA SATILIK EMLAK 
Esas No. Mevkii ve nev'i Pey akçesi 
B. 2 Ödemiş Camiicedit M. Aziziye sokağında atelyelerile 5650 

beraber Sinema binası. 
C. 54 İzmir Ahmet ağa mahallesinde İkinci Kordon Dudu 

sokağında yeni 13-10 eski 12 10-1 No. Palamut hanı 7000 
C. 58 İzmirde İkinci Kordonda Eski 4 yeni 13 No lu dört 5000 

katla han. 

Yukanda yazılı mülkler bedelleri peşin para ile veya ilk taksiti 
peşin gerisi ON DÔRt senede müsavi taksitlerle ödenmek ,artile 
satılmak üzere pazarlıkla arbrmaya konulmuştur. 
_1 - ihale birdir ve kat'idir. 16-8-935 Cuma günü saat onda 
lzmir Şubesi satış komisyonu tarafından yapılacaktır. 

2 - Bu mülklerin bedelleri birinci taksit peşin olmak üzere 
On Beş senelik müsavi taksitlerle ödenecektir. 

3 - Peşin ödenen birinci taksitten geri kalan on dört taksit 
yüzde 9 faiz ve yanm komisyona tabi olarak ikraza t faiz ve 
şeraitine tevfikan senelik anüite usulile hesap edilir. 

4 - Daha fazla izahat almak isteyenlerin şubemiz emlik 
ıervisine ·müracaatları. 8-15 2458 (1143) 

( ürük ve bakımsız 
Dişler İnsanı çok 

Çal uk ihtiyarlatır 
Genç vücutler sağlam dişlere ne kadar muhtaçsa 
dişlerin de RADYOLiN e o kadar ihtiyacı vardır 
·~·· ·······ı:·······~· · ··················· · ······· · ··········· · · · · · ·· · ·········· 'ı-ünkü KADYuLiN dişçilik ilminin icap ettiroigi bütün 
hassalara maliktir. Dişlerin çürümesini meneder. Diıleri be-
yazlatır ve güzelleştirir. Diş etlerini takviye eder, nefesi 
tatlılaştırır. Diş ve ağız hastalıklarını tedavi eder. Ağızda 

mevcut bütün mikropları 0 o 100 öldürür. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RADYOLiN 
KULLANINIZ 

En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru
neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz. kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır-
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
1LE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

Fa.bri Blza 
Bey tarafından yapılır 

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

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

uallim 
ı >C>:.ECTC>:Ft 
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HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shbiye reisi 

1 Ç H A S T A L 1 K L AR 
1Vı:UT .A..~.A..S 'SiSi 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamh sokağında 

( 20 ) ııumaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

lstanbul Sıhhi mües;eseler ar,,. 
tırma ve eksiltn_e komisyonun
dan: 

Azı Çoğu Tahmin Fi. Muvakkat 
ton ton teminatı 

Akliye ve asabiye hastanesine 500 600 24 lira 1080 lira 
Çocuk hastanesine 200 300 ,, 540 ,, 
Kuduz tedavi müessesine 55 75 11 135 ,, 
Tıp talebe yurduna 100 150 ,, 270 ,, 
Haydarpaşa Emrazı sariye Has, 40 50 ,, 90 " 

,, Nümune hastanesine 250400 ,, 720 " 
Heybeliada sanatoryomuna 150 250 ,, 450 ,, 
Y ekün 1295 1825 3285 
Yukarıda yaulı Sıhhi müesseselerin 1935 mali yılı kok kömürü 

ihtiyaçları kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. 
1 Miktar, tahmini fiat ve muvakkat garantileri hizalarında 

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

yapılabilir. 
3 - Eksiltme 21 Ağustos 935 Çarşamba giinü saat 15 de 

Istanbul Cağa!oğlu Sıhhat müdürlüj'ü binasındaki komisyonda 
yapılacaktır. 

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

sayrlı kanunda yazılı belgelerini ve muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektuplarını ve usulü dairesindeki teklif mektup
larını havi zarflarını yukarıda yazılı eksiltme saabndan bir saat 
önceye kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

6-9-12-15 2446 (1134) 

Devlet Dem~ryollarından: 
15 Ağustos 1935 tarihinden itibaren eski Aydın Demiryolları 

yolcu ve bagaj tarifeleri lağv ve yerine Devlet Demiryolları 
umumi yolcu ve bagaj tarife.si ikame edilecektir. 

Y o]cu tarifelerinde aşağıdaki esas dahilinde tenzilit yapıla
caktır. 

1 - Alsancak Denizli kıımıada (Buca, Seydiköy, Tire, Öde
miş ve Söke ıubeleri daliil ) gidit bileti için yüıde 50 ve gidiş 
dönüş biletleri için yüzde altmıf. 

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

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

4 - Şubeler dahil Alsancak - Denizli kısmındaki istasyonlar
dan Goncalı - Eğirdir kısmı istasyonlarına veya mütekabilen bilet 
alacak yolculann verecekleri ücret her iki kısım ücretlerinin illnıi 
ıuretile hesap edilecektir. 

5 - Gidiş - dönüş biletlerinin dönüş kısımlarile, biletin sabl
dıiı gün dahil olmak üzere bir ay içince seyabata baılanabilir. 
Bu mer'iyet müddeti içinde başlanan seyahatler ayni biletle 
ikmal edilir. 

6 - Bagajlardan alınacak ücret kilometre başına beher 10 
kilogram ve küsuru için O. 15 kuruştur. 

Fazla tafsilat istasyonlardan alınabilir. 10-13-15 2495 (t162) 
9 eylfil İzmir Panayırı münasebetile 16-8-935 tarihinden 6-9-

935 tarihine kadar " Söke, Denızli, Çivril Şubeleri dahil ,. Ger
mencik - Eğirdir arasındaki istasyonlardan % 50 tenzilitla on
beş günlük Halk Ticaret 12 biletleri satılacaktır . 

Bu ücretler birinci sınıfta 1750, ikinci sınıfta 1250, Uçüncü 
sınıfta 875 kuruştur. işbu bilet hamilleri, ilk seyahatları fzmir'e 
olmak şartile onbeş gün zarfında Devlet Demiryollarının bütün 
aksamında aynı biletle yolculuk yepılabilecektir. 

lık seyahatı en kısa yoldan lzmire yaptıklarını tevsik için işbu 
bilet hamilleri Iımire muvasalatlarında biletlerini Alsancak istas-
yonuna viıe ettireceklerdir. 15 - 17 - 20 ?557 (1193) 



oanne to 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CFRES vapuru 26 ağustos· 

tan 30 ağustosa kadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
bursr liman arı için yük alacaktır 
ULYSSES vapuru 9 eylülden 

13 eylüle kadar Anvers, Rot
tc'!rdam. Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala-
caktır. · 

ORESTES vapuru 23 eylül
den 30 eylüle kadar Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg lımanları için yük 
alacaktır. 

ULYSSES vapuru 22 ağus
tosta Burgas, Varna, ve ı<ös
tence limanları için yük ala
caktır. 
SVENSKA ORıENT LıNıEN 

NORDLAND motörü 21 ağus 
tosta Rotterdam, Hamburg, 
Copenha~e, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanlan için yük alacaktır. 

VIKINGLAND motörü 3 ey
lülde Rotterdam, Hamburg,Co
penhage, Dantzig, Gdynia,Go· 
t~burg, Oslo ve lskandinavya 
lımanlarma hareket edecektir. 

HEMLAND motörü 16 ey
lülde Rotterdam, Hamburg,Co-
penhage, Dantzig, Gdynia,Go
t~burg, Oslo ve lskandinavya 
lımanlarına hareket edecektir. 

VINGALAND motörü 3 bi
rinci teşrinde Rotterdam,Ham
burg, Copenhage, Dantzig, 
Gdynia, Goteburg, Oslo ve 
lskandinavya limanlarına hare
ket edecektir. 
SERVİCF MARITıM ROUMAİN 

SUÇEA VA vapuru 5 ey
lülde gelip 6 eylülde Ma ta, 
Cenova, Marsilya ve Barselone 
için yük alacaktır. 

ALBA JUL YA vapuru 30 
eylülde j!elip 1 birinci teşrinde 
Malta, Cenova, Marsilya ve 
Barsolone için yük alacaktır. 

alandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

1 W. F. H. Van Der i 

N. v. 

Zee & Co. 

Oliver Ve Şii. 
LiMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNCİ 

Doktor 

ALIMNIA vapuru 14 ağustos

ta bekleniyor. Hamburg, An

vers ve Bremen limanlarından 
yük çıkaracakbr. 

KORDON TEL. 2443 ı 
THE ELLERMAN LINES L TD. 1 

Kemal Sa~ir 
ANGORA vapuru 19 ağus

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

caktır. 

TINOS vapnru 2 Eylülde 
bekleniyor. 6 eylüle kadar An
vers, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

ITAURI vapuru 16 eylülde 
bekleniyor. 20 eylüle kadar 

Liverpool Hattı 

ALGERİAN vnpuru Liver
pool ve Swanseadan 18 ağus
ta gelip tahliyede bulunacaktır. 

FLAl\/ilNIAN vapuru 20 ağus· 

1 
tostan 24 ağustosa kadar Li
v rpoo\ ve Glasgow için yük 
alacaktır. 

OPORTO vapuru eylül baş
langıcında Liverpol ve Swan· 
seadan gelip tahliyede bulu· 

1 nacaktır. 

LONDRA HATTI 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. POLO vapuru 25 ağustosta 

RAMENT H. SCHULDT HuH, Londra ve Auversten ge-
Hamburg lip tahliyede bulunacak ve ay

ni zamanda ya'nız Hull iç.in 
HANSBURG vapuru 28 A- yük alacaktır. 

ğustosta bekle-niyor. 1 eylüle · ALGER AN vapuru 29 ağus-
kadar Anvers, Rotterdam ve tosta beklenmekte o'ttp 6 ey-

Hamburg için yük alacaktır, lüle kadar Londra ve Hull için 
NORBURG vapuru 26 ey- yük alacaktır. 

lülde bekleniyor. 30 evlüle ka- FABIAN vapuru 7 eylülde 
dar Anvers, Rotterdam ve beklenmekte olup 16 eylüle 
Hamburg için yük alacaktır. kadar Londra ve Hull için yük 

SERViCE DIRECT DANUBIEN alacaktır. 
Tuna hattı The General Steam Vavi-

1 

1 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tramt""ay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

11 
Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 

! Muzaffer Eroğul 

1 Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Fi 

Göz He~imi 
A TID motörü 26 ağustosta gation co. Ltd. 

bekleniyor. Budapcşte, Bratis- ADJUDANT vapuru 23 ağus- tj 

lava ve Viyana için yük ala- tosta beklenmekte olup 27 
MITATOREL 

caktır. ağustosa kadar Londra ve Le-
THE EXPORT STEAMSHIP ith için yük alacaktır. 

Corporation Not: Vapur tarihleri ve va-
EXCELECIOR vapuru ha- purlarm isimleri üzerine deği-

şikliklerden mesuliyE>:t kabul 
len limanımızda olup Nevyork edilmez. 
için yük almaktadır. /' 
SOCIETE commerciale BUL- ı 

GARE de navigation a vapeur 
BULGARIA vapuru 14 ağus 

tosta bekleniyor. Burgas ve 
Varna için yük alacaktır. 

V urut tarihleri ve vapurların 1 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 . 2008 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

FarA 

Fenni gözlük için 
Izmirde riyazi bir düstur vardır 

G (iz l Ü k : Hilal eczanesi X Kemal Aktaş 
.lzmır 

Gözlükcülüğün tamam çeşidi bütün cinsleri her yerden çok 
Te pek ucuz ... 

Her nevı izahat ve krokıler ıçin aşağıdaki 

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

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

~AKİL 
S K F Bileli Rulmanları T. L. Ş. 

MAZASINI MİMAR KEMALETTİN 
C A D D E S 1 35 N U M A R A Y A 

( Akseki Bankası 
Taşıdığını Sayın 

Karşısında Köşe Maza ) 
Müşterilerine İlan Eder. 

1-3 (1152) 

Anneler, 

Artık müıteriladirler. 

Yavruları ıancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir gıda bulmuşlardır. 

LAK TIN 
Sütlü Ull 

Az zamanda çok raibet görmüş ve bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu gelmiştir. 

Eczanelerde fiab 50 kuruştur. 

.. 
- Neden sizde içmiyorsunuz -

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

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye ıençlik, 11hhat ve 
neş' e vermiş olan 

Ki Ltıtfi 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

i 8alon, yemek ve yatak odalarınızı Hara~• 
Kardeşler mohilyelerile siisleyiniz · ·' 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

IKarahisar Maden Suyul
1 

. J(lf 
Busenekı 9 Eylul panayırında en lüks pavyon Haraççı .~ 

deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görm~ğe ,........-· 
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 ~ 

Tontan ve pera eudP 

lznıirJiJer IstanhuJdanercde huhışurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
. 1 

. ~rkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

o!a~ ve her~.ese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fıdır. Bay Omer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütiin bu fevkaladeliklere ilaveten fiatl.ar 
müthiş ucuzdur 

--·--

1 

·:x . 
~ · q, ~·.:I/l ( ' ··-·~·---..-........ -.wc~~=.--................ ~-.~-~:.. 

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

şif alı maden suyudur 

Her y e ir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

müessesesidir. 

Sıhhi korsa 
Kasık bağı 

Lastik çocuk don ve mu-
şambası. 

Termos 
Fenni gözlük 

Barometre 
Derece 
Tuvalet çeşitleri 
Yerli, Avrupa ilaçları 

Daim.:ı ucuz ve tazedir. 

Sa Ferit 

SiFA 
Eczanesi 


