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Panayır için imtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGİN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU Reldamıanhızı Egenin en 
çok okunan gazetesi 

Üzüm Piyasası 
Beklenen gÜn-gelip çattı 

Dün üzüm piyasası törenle 
•çıldı. Onbeş gündenberi alı
cılar ve satıcılar sebepleri baş
lca batka olan tesirler altında, 
ol~ukça üzüntülü günler geçir
•ış bulunuyorlardı. 

Küçük bir konuşmadan 
•onra başlıyan satışlar, akşa
llıa kadar üç bin iki yüz 
çuvala vardı. Bunlann dokuz 
Yüı ıekaen beş çuvalı beş ile 
1tekiz kuruş arasında diğerleri 
de sekiz ile on dört kuruş 
•rasında satıldı. 

Bu fiatlar memnuniyete de
\ier olrnaktan çok uzakta bu
tunmakla beraber, acun rekol

~sinin durumuna ve bizim re
koltemizin fazlalığına bakılırsa 
Pek te fena sayılmayabilir. 
~enıen ilave etmeğe borçluyuz 
k~ dünkü satışlarda normal 
hır gidişin .sonuçu değildir. 
Oretmenlerin heyecanını, ga-

letelerin hücumlarını gözönün
de bulunduran ihracatçılar he
llıen yeai bir patırdı ile karşı
laşmamak için dün uysal dav-
1•nnıışlardır. 
. Eğer bütün İf mevsimince bu 
fıatların devam edebileceğinden 
e11ıin olıak belki ağlaşmalarımızı 

biraz. kısacağız. Fakatdüşünce
lbiı şudur ki; açılış fiatlan bor
.. Ya boJ ürün gelince tutuna
llıanı ak korkusile kartı kar
tıyadır. 

Ôlünıü ıörilnce baıtabiı ni
nıet sayan insanlar gibi biz de 
Yarının korkusile bugünün, iı
t'b 1 sal masraflannı zor karşılı· 
Yan satışları da hof ıörmek 
llıecburiyetinde kalıyoruz. 

Bununla beraber devlet bu 
Grün üzerine elini koymazsa 
~arının büyük bir felaket do
l~racağına dair olan düşünce· 
~ııden biç birşey eksiltmiş bu-
Unınuyoru:ı.. Hatta ilave etmek 

İaliyoru:ı. ki piyasada nazımlık 
rolü 1 • h" 1 l" b ya nız ın ısar erın e ıne 
rakılnıamalıdır • Nasıl teci-

~~rler kendi kazançlarını 
Ufünmekten nefislerini kur

taraınayorlarsa, inhisarlar ida
reaınin de birtecim evi sa-
Yılabilm . .. .. d . d-.. esı yuzun en aynı u-
tunceye kapılması ihtimali çok 
Yakın - "I k d' Ü .. d goru me te ır. zum 
avası 1 1 k . . -. u usa e onomımız uze-

rınde - l" b" 
1 

onem ı rolü olan ır mes-
~ edir. Bu bakımdan işin daha 
aşka bir gözle etüd edilmesi

:e ihtiyaç vardır. Bunun için 
evlet adına yapılacak müba

rıeatın ekonomi bakanlığının eli 
e onun gfüıtereceği yol ile 

Ya~ılması daha doğrudur. 

1 ~konomi bakanlığı dış kol
arıle arsıulusal piyasaları çok 
Y<ıdkından takib edebilir. Elde 
e ec Y• 

~gı sonuçlara göre fiatları 

:nyin eyliyebilir. Açılacak bir 
ktediye dayanarak, Ziraat ban
~ 1 vasıtasile, blığday işinde 

; duğu gibi, tayin edilecek bir 
ıa•ıa Şuurlu bir mubayea yap
M ası çok faydalı olacaktır. 

esela yedi numara üzüme 
Yedi v . . k d w 

l . eya seKız uruş eger 
lı T çı ırse banka bu fiatlarla 
daiına alıcı mevkiinde bulun
lllalıdır. 

Bu fiyatlar üstünde devam 
~ .Souu 2111cı Sa/11/t dedu 

akk,ı C>cak.oğıu. 

YeniAsır'a 
Cumhuriyetin Ve Oumhuriyet Eserinin Bekçisi, 11abahla~• QtkM Siyasi GaMJledir 

veriniz. Çok istifada edersiniz 

Yem Amr matbaasında baaıbmfbr • 

• 
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Uçler konferansı birşey yapamıyacak .. 
ltalya yeniden elli bin askeri silih altına çağırmıştır .• 

On iki adada hastaneier hazırlanmaktadır .. 
B. Eden ltalya barba başlarsa Avrupa işlerinden lngilterenin elini çekeceğini Fransaya bildirdi 

1 

Jlabeş tayyarecileri 
Paris, 15 (Ö.R) - Bugün görüşmüşlerdir. 

saat 10,40 da ltalyan delegesi Londra, 15 (Ö.R) - lngiliz 
baıkanı yanında ltalyanın yeni delegesi B. Eden ile Fransız 
Paris sefiri Bay Ceruti oldu- başbakanı B. Laval arasında 
ğu halde başbakan Bay Lavali yapılan görüşmeler hakkında 
ziyaret ederek bir buçuk sa- Deyli Telgraf gazetesi uzun 
at Habef meselesi üzerinde tafsilat vermektedir. Bu tafsili-

ta göre üçler konferansının 
harbın örtüne geçebilmesi ümit
leri çok zaifJemektcdir. B. Eden 
B. Lavala eğer ltalya savaşa 
baş vurmak isteğimle ısrar 
ederse genel durumun ne 
o!acağını anlatmaya çalış-
mıştır . B.Edene göre İtal-
yanın ısrarndan doğacak ne· 
ticeler şunlardır: 

Birincisi; uluslar sosyetesi, 
il-i üyesinden birinin diğerine 

saldırmasına müsaade etmesini 
gö:;terecek bir vaziyet hasıl 
olacaktır. Bu durum mevcut 
andlaş"Jlaların akim kaldığım 
ispat edecektir. 

İkincisi: Avrupada sükün ve 
kanunun bundan sonr~ anlamı 
kalmadığını ortaya koyacaktır. 

Üçüncüsü; ltalyanm lngiliz 
fabrikalarına milyonlarca lira 
borcu vardır. ltalya bir savaşa 
ablırsa il>u parayı ödeyt:miye
cektir. lngilizler ise daha fazla 
kredi açamıyacaklardır. 

llalumı 

Bay Eden Frarısız başbaka
nm:ı bu sonuçları anlattıktan 

sonra ilive etmiştir ki: 
- Eğer bu vaziyet karşısın

da lngiltere ile Fransa birlikte 
uluslar sosyetesinin perestişini 
kurtamağa çahpıazsa Büytik 

ash'ct·la.-i 

Britanya devleti Avrupa mese· 
lelerine bir daha kanımamak 
kararını alacaktır. Bunun neti
celeri herkes tarafından önce
den göz önünde tutulmabdır. 

B. Eden de Göriişlerini böy
OHU J. ütıc:t. &ı11faıla -

.............................................................................................................................................................................................................................. 

uva 
Bundan evvel sayın okuyu

cularımıza üzüm piyasasının 
15-8-935 Perşembe günü açı
lacağını haber vermiştik. 

iki gündenbcri borsada bu ış 
için yapılan hazırlıklar bitmiş 
ve evvelce kararlaştırıldığı 
nzere üzüm piyasası dün saat 
on birde filen açılmıştır. 

Sabahleyin erkenden borsa 
salonlarında kuvvetli bir çalış
ma göze çarpmakta idı. Bor11a 
üzüm salonu baştan başa se
vimli bayraklarımızla süslenmiş, 
misafir salonu açılmıştı. 

Saat ona doğru üzüm sim
sarları, üzüm .satıcıları bazı 
üretmenler ve ıhracatçılar sa-

lonu işgal et
mişlerdi. 

On buçukta 
Borsa başkanı 
tüccar la rı mız
dan Mnzha cel
seyi şu sövle-
vile açtı: 

Sayın arka-
daşlarım; 

Memleketi
mizin kıymetli 
ü r ün le rin den 
birini teşkil e
den çekirdek
siz kuru üzüm 
piyas:ısınm bir 
az sonra aç
makla kıvanç 

duyacağız. Her 
seneden daha 
bereketli olan 
bu seneki mah-

• s s 
ar 

• .. .. 
yenı -un 

Borsa ıe;si ]{(ıy 1lfo:l1at· l:miroi}lıı 

ıl Panayırdaki pavyonların 
Hepsisatılmış bulunuyor 

~ın a 3216 · · ~ 

tı d 
sulümüzün üretmcnler teci· 
merler ve ulusumuz hakkında 
daha hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni ederiz. 

Heyeti idaremiz kararile alı-
cı ve satıcı rençberlerin piyasa 
açılmazdan evvel fiatlar hu
susanda fikir birliği yapmaları 
nı faideli ğördüğünüzden bu 
toplantıyı ihzaL· etmiş bulunu
yoruz. Alınacak aonuçlann 
memlekete nafi neticeler ver
mesini temin ederken Atatür
ke, ı~met lnönüne ve Celil 
Bayara ve onların sayın arka
daşlarına yüksek sevgi ve say
gılarımızı sunarım. 

- Somı 6 ncı salıi/edc -

llbay geııerat K. Dirik, ... 'arba31 l>r. /J!'ltcct Uz ve Panayır 
'1t-0nıitesi 1'yeleri1ıdetı. ba~ı. ~evat 1Ja uayrnla işleı·i i11celerlm,.keıı 

Arsiulusal lzmir panayıra faal Panayır yerindeki bütün pav-
komitesi dün akşam şarbay Dr. yonlar satılmıştır. Dün akşam 
Behçet Uzun başkanlığmda satılmamış olarak tek bir pav-
toplanmış ve panayır işleri ilze- yon kalmıştı. 
rinde görüşmüştür. - Sm111 :.! ııri 11mıfadtı -. 

Birgij) yi Nasıl Aldık 
Aydın Oğlunun Kahramanlıkları 

Bugüne kadar takip 
Üzülmeyiniz, size 

edememiş iseniz 
anlatalım: 1 

...................... , ...•.....•.••••.•...........................•........•......••. 
: Prenses Sotya kahramanlıkJarmı duyduğu Aydın oğuUa- i 
rından Bay Mehmede görmeden aşık olmuştur. Bizansın : 
debdebe ve sefaheti içinde yaşarken bu muhayyel sevginin 
ıztırabı içinde inim inim inliyor. Bizans generalı Dimitri 
Sofyayı sevdiğinden prens Edmonu kıskançlık ile yaralıyarak 
ortadan kayboluyor. Sofya gene Aydın oğlu Bay Mehmetle 
görüşmek için yallar arıyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bugünden itibaren tefrikamızı okumağa devam ederseniz Ege 

toprakları üzerinde geçmiş tarihlerin heyecanını duyacaksınız. 
Merakla takib ediniz l 

l zıım lJoı·sa~mııı açılma foıcm'11deıı bfr iHtıba 
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T er biye, b İr yekun itiyad 
Bu yekun müfredabnın çoğu 

evde, bir kısmı da mektebde 
ve muhitte elde olunur. 

En büyük terbiye ocağının 
ev ve aile~ olduğuna şiiphe 

yoktur. Mckteb ve muhit, bu 
terbiyeyi tenmiye veya tadil 
eder. ltiyadat yekununun ke
miyet ve keyfiyetinde en b&
yiik imi~ aaaelerdir. Bunun 
içindir ki bütün ilerlemiş ce
miyetlerde kadının vazifesi ve 
binaenaleyh mevkii çok mühim, 
pek yüksektir. 

Kadın, herşeyden evvel an
nedir. Anne demek, doğuran 
demek değildir. Çocuğun ru
hunu açan, ona maali hislerini 
veren, seciye telkin eden, yat
masını, kalkmasını, oturmasını 

yemesini içmesini öğreten an
nedir. 

Hülisa çocuk bir hamur, 
anne bir hamurk!rdır. Ona 
istediği şekli verebilir. 

Madem ki terbiyenin esası 

annelerin elindedir. O Halde 
kadının vazifesi, evladının ye
kün itiyadabnı hem keyfiyet 
ve hem de kemiyetce kıymet
lendirmektir. 

Mazi Om ·-· 
Kız Enstitüsü 
Yapılacak bina için 

arsa hazırlanıyor 
Kız San'at Enstitüsü için 

bina inşa edilmek üzere evvel
ce 10 bin metre murabbalık 
arsa alınmııtı. Bu arsa az gel
diğinden daha on bin metre 
murabbaı alınacaktır. 

Avrupa tetkik seyahabndan 
gelmiş olan kız san'at ensti• 
tüaü direktarll Bay Hasib dün 
mühendislerle birlikte yangın 
yerine giderek evvelce alınmış 
elan arsalar yanındaki diğer 
arsalan tetkik etmişlerdir. 

Elektrik tesisatı 
Noksanlar tamamlanacak 

Geçenlerde hülcnmet kona

ğmdaki elektrik teıisab bir fen 
heyeti tarafından tetkik edil
mi~ ve yangın tehlikesi mevcut 
olduğu görtilmOştil. Onun için 
bazı yerlerdeki elektrik tesi
sab da kapablmıftı. Finana 
bakanhjı bu dairelerde yeni· 
den elektrik tesiaab yaptlmau 
için Ilbayhğa 800 lira gander
miştir. Bu paıa ile elektrik te
sisah yapılacakbr. 

•••• 1 ••• 

Usturası allndı 
Deniz yolcu salonu amelesinden 

Ahmet oğlu Sadıkın üzerinde 
bir ustura bulunarak alınmışbr. 

Askerllk ,ubeslnden: 
ihtiyat zabiti yetişti

rilecek kısa 
Hizmetlilere ait 

1 - ihtiyat zabiti yetiş· 
tirilecek kısa hizmetlilerden 
330 doğumlu ve bunlarla 
muamele görenler ve daha 
evelki doğumlulardan olup ta 
muhtelif sebeplerle geri kal
mış deniz sınıfından gayri 
sınıflara aynlmış olanlardan 
yalnız askeri tam ehliyetna
mesi olanlar 1 Eyl\ıl 935 ta
rihinde ihtiyat sübay mek
mektebi komutanlığında bu
lunmak üzere sevkedilecek-

, lerinden 20 Ağustos 935 ta
rihinden itibaren yerli ve 
yabancı bilümum kısa hiz
metliler As. ehliyetname hü
viyet cüzdanı ve mektep şa
hadetnameleri beraberlerin
de olduğu halda şubeye mü
racaatları: 

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

ŞEHİR HABERLERİ 
-

lzmirden çıkmıyaccik mı? 
40 bin lira veren yurddaşa eş 
Olacak lzmirliyi bekleyoruz 

Hal 
52030 Liraya mü

tahhide verildi 
Evkaf idaresi tarafından 

Mezarlık başındaki meydanda 
inşaası takarrur eden büyük 

Türk Hava kurumnna kırk kadar yüksek bir verit yapa- yüksek gelirli olanları bilirler. hal'ın dün eksiltmesi vardı. 
bin lira verit yapan özveren bilecek zenginler bulunduğunu Onlar yurddaşların varlığını Hal'ın inşaasına birçok mü-
yurdda•ın kı"m oldugw unu o··gw _ t h · d. teahhidler iştirak etmişler fa-

y a mm e ıyorsunuı. ulusun istiklalini tehlikeye kat en az fiat teklif etmiş 
renmek için bir aytarımızı - Elbet yurdun tehlikeye düşmekten korumak için olan mühendis bay Vahide 
haK va kurumuna göndermiştik. düşmesinden doğabilecek bü- açık ve temiz b·r ida- 52.030 liraya ihale edilmiştir. 

urum başkanının dileklerini tün acıları ve sızıları içinde Hal mukavelename mucibin-
lzmir zenginlerine duyurmak duymuş olan lzmirde de ser- renın icabı olarak milletin ce 9 ay içinde ikmal edile-
için bize şunları söylemiştir: vetinden bir parça feda etme- özverenli~ine baş vurulduğu cektir. Fakat mütaahhid bu

nu daha evvel bitireceğini de 
Yüksek bir yurdsever oldu- den yalnız senelik geliri bugünlerde verimli olmanın söylemiştir. 

ğunu güzel işi ile gösteren ile böyle bütün yurdda yüksek zevkine ermek ister- Hal binası en modern bir 
yurddaşan kim olduğu kuru- sevinç. ve takd r uyandıran lerse Izmir adını da ferdi öz- şekilde ve lzmirin ihtiyacına 
mumuzca da 'belli değildir. özverenlik örnekleri verecek verenliğin müstesna örnekleri tamamen cevap verebilecek 

Kurumumuz bu olgun yurd- kudretli ve değerli insanlar bir halde olacaktır. İnşaata 
severliğin lzmirde yaşayan zen- vardır. göstem.ek şerefini kazanmış hemen başlanacaktır. 

olan memleketlerin yanına ka- - n ·-· • 
ginleri de arkasından koştu- - Bunlardan bir kaçının Binmesini bllmlyordu 
racak temiz bir. davranıı oldu- isimlerini misal olarak zikreder ta bilirler biz, bmir zenginleri- galiba 
ğuna kanidir. mısınız. nin lzmiri böyle temiz bir ıöh· . Kemerde Mekteb sokağında 

Ali oğlu pideci Nuri velespi-

ıyasa 

Beklenen gün gelip çattı 
- IJaş tarafı I inci sahifede -

edecek satışlara elin isokmaııı .. 
ve fiyat düştügü günlerde al
makta tereddüt göstermedir 
lidir. Ancak böylelikle o•
zımlık rolü yerine getirilıoİf 
olur. Bu suretle Ziraat Sa'; 
kasının deposunda birikece 
üzümler de mal oldukları dr 
ğerle, ihtiyaç nisbetinde inhi-
sarlar idaresine ordu için Si 
Bakanlığına,mektepler için 1' .... 
tür Bakanlığına taksim edil~ 
bilir. Piyasayı felaketten korO .. 
yacak biricik çıkar yol budul· 

İnhisar idaresi gelir, piyi .. 
saya ayak uydurur, •e'I' 
iki ay sonra mübay~~ 
başlarsa bundan hiç bir fai4 
elde edilemiyeceği gibi ~e~ 
de lüzumsuz yere ve netiC 
bir işe elini uzatmıt olur. aılJ 

Anlattığımız pratik yoU ,fi, 
üretmenleri korumak ti bit 
hükümetine en çok yakışan 
ödevdir. 
~ak.k.ı 

. .a.Jt' 
C>cakO" 

------~~-.------

Nihayet Bunun üzerine aytanmız sor- - Buna ne hacet. lzmirde retten de mahrum bırakmıya- dini Şükrü kızı dört yaşında 
muştur: yaşıyanlar kadar lzmirin dı- cakları kanaatmı muhafaza Adviye'ye çarpbrmış ve alnın- • ti 

- Demek ki lzmirde bu şında bulunanlar da lzmirde ediyoruz. dan yaralamıştır. lzmı·r Şampı·yoll"' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yarın Istanbuldan altmışlŞeker, tuz ucuzluğundan . Anl~şıl~• ,,.., ... 
•• v ı k • lzmır şampıyonlugu ~ 

ogretmen ge ece tır mukaveleler değişecek ~e:: ::~~m~::~~~~D ~ı~ ~ 
Y ki ' • k} • • h } kJ " derasyonu genel sekreter• Jtil 

apaca arı tetkl er IÇIIl azır l ar )}baylığa gelen bir bildirim Kemal Halim burada ya~ 
Yaann Istanbul öğretmenle- Sonra Bornova Tarım oku- Ş'.!ker ve tuz fıatlarının indi- Aksi takdirde bir taraf bun- tahkikattan sonra lstao ı,etİ 

rinden altmış kişilik bir grup lunu ve haşarat enstitüsünü, rilmesinden ötürü mevcut mu- 1 dan zarar göreceği gibi diğer dönmüştü. O zamand~1 
lzmire gelerek tetkiklerde bu- öğleden sonra ilbay general kavele hükümlerinin değiştiril- taraf da sebepsiz faydalana- şampiyon Altınordu mu! . ıııj• 
lunacaklardır. Konukların lz- K. Diriki ziyaret edeceklerdir. mesi lazımgeldiği hakkında caktır. Bilhassa mevcut stokla- mı bilinmiyor ve kestirÜe ~ 
mirdeki gezileri için kültrır di- Daha sonra isteyen öğret- ilbaylığa bir bildirim gelmiştir. nn zararını telafiye matuf ka- yordu. Daha doğrusu ~e~ti"' 
rektörlüğünce bir program ha- menler örnek köylerinden Narh- Bunda şeker ve tu7. fiatla- nuni hükümler çıkarılmış olma- tarafı tutanların da iiJOI 
zırlanmıştır. dere ve Kilizmanı, yahut Şaşal rında hasıl olan tenezzüliin pi- sına rağmen akidden sonra vardı. 1ı1f 

Programa ıöre Bandırma kaynaklarını, Liselerle enstitü- yasa temevvüçlerinin ve eko- evelçe düşünülmemiş olan Bu cevap nihayet mıııt• ,dl 
tr · t ki ıı·d B bir sebeple fiatı çok düc- ım· t' Ce a t AlbOO em saa on se z e ı e as- ye gidip tetkikler yapacak· nomik şartların husule getir- ,.. ge ış ır. v P a .... -.ki' 

h · t ı k müıı olan Şeker ve Tuzun · ı k tan~ J ma ane ıs asyonuna ge ece Iardır. digw i tabii bir netice olmayıp ,.. şampıyon ° ara fi' 
mukavelelerde tayin edilen Al 1 vaP 

ve öğretmenler lzmirdeki mes- 19 Agw ustos Pazartesi günü necredilen kanunlardan dogw ma ve taya 0 suret e ce 1 .... 
y fiatlarla alınması için akıt dai- 1 1 bul kta~ 

lektaşları tarafından karşılana- lzmir öntükler müzesi, Karşa- bir keyfiyet olduğundan illet reye bir mecburiyetin yüklen- ri mesi yaz.a 1 unma 
ki dı ô v nl d k k b ... .. • .. - ,. 

;:ca S:r~~k ö~::!::n e~kuı:!~ ~:r, a kö~~e:ğ:~;i~si:~~1:ku~:~ :: ;:rt~:; ~~ii:~!y1~n::~!:h;;! :f;!c:t~~b!yi:~e k~~fiu:e~!:: Panayırdaki P3, 
gidecekler ve orada konukla- Fevzipaşa ilkmektebi ve Ata- şünülerek mukaveleye yazıl· ler mukavelelerin değiştirilmesi 1 h ~4 
yacaklarchr. türkün anasının mezarı ziyaret ması adet olmıyan bu ıibi ye- zaruretini husule getirir. Bu yon arın er l 

Pazar ıünü saat 8,30, 9,30 edilecektir. ni vaziyetlerde mukavelelerin mukavelelerin yeni ahvat ve satılmış bulun Uf~ 
arasında Cumhuriyet alanına Konuk öğretmenler büyük finansal hükümlerine yapacağı prtJara göre değiftirilmeıini ,. 
giderek Atatürkün heykeline ananın mezarına çelenk koya- tesirleri, mukaveleyi akdeden- müteahhitlere teklif edilmesi /Jaş ta,.afı lıirimi sahil~ 
bliyiik bir çelenk koyacaklardır. caklardır. lerin maksad ve menfaatları- eğer bu değişikliğe muvafakat Komite, icabettiği tak ,JI. 

na en uygun olan ıekilde edilmeue mukavelelerinin feshi lüzumunda çabucak kU~ 

iki kişi denize düşerek 
boğulmuşlardır 

Evelki gün Ôzb~k köyünde 
Bostanyeri dalyanı yakınında 
feci bir kaza olmuş ve iki kişi 
boğulmuştur. 

Gümrük muhafaza memurla
nndan Sabri oğlu Hayri dalyanı 
kontrola gitmişti. Vazifesini 
gördükten sonra yine ayni 
dalyanda bulunan kuşçulardan 
Mustafa ve oğlu 12 yaşlarında 
Mehmed ile birlikte Niyazi 
oğlu Mehmedin kayığıoa bine
.rek dalyandan hareket etmiş
lerdir. 

Kayık su alıyordu, dalyandan 
150 metre kadar açılınca ka
yığa fazla su 2'irmeğe başla
mıştı. Hayri suyu bir taraftan 
boşaltırken diğer taraftan da 
istimdat maksadile havaya iki 

el tabanca atmıştır. Tam bu 
sırada kayık ani olarak dev
rilmiş ve içindekilerin hepsi 
denize dökülmüşlerdir. 

V aka yerine Ali oğlu Hü
seyin kayığı ile yetişmiş ise 
de Hayri ile Mustafanın bo
ğulmuş oldukları görülmüştür. 

Bu iki kişi yüzmek bilmi
yordu çırpma çırpına boğul
mu~lardır. Çocuk kurtulmuştur. 

••• 
Dellrdl mi dersiniz 

Arif oğlu Emin Servilimes
cidde aebepsiz olarak Mehmed 
oğlu Mustafanın önüne geçmiş 
ve bıçak çekerek öldürmekle 
korkutmuştur. 

Panayıra yalnız iştirak yetmez 
--.. ııı--

Pavyonunuzu tanıtınız 
Propaganda ve reklam en 
Büyük muvaffakıyet yoludur 
Emekler~ ~izin boşa gitmemesi için 

Reklamlarınızı en çok okunan 

Yeni A~ır' a veriniz .. 

takdir ve tatbik etmek icap 1·1e ihtiyaan yeniden eksiltmiye b·ı k parf"" ... ı ece seyyar . ' wl 
ettiği bildirilmiştir. konulmı.sı lizımdır. eoP:". 

Süt satışı 
Devamlı bir kontrol 

Altına alınacak 
Sıhhat ve Sosyal Yardım ' 

Bakanlığından dün llbaylığa 
süt ve sütçülük hakkında bir 
bildirim ve buna ilitik bir de 
talimatname gönderilmiştir. Bu
na göre bundan sonra ıüt işi
ne büyük önem verilecek ve 
süt satışı tam bir kontrola ta· 
bi tutulacakbr. 

Süt istihsal eden Ye satan
ların Belediyeden hır •esika 
almalan lazımdır. Belediyeler 
icabında bu vesikaları istirdad 
edebileceklerdir. 

U.- l iMI 1 

14 yaşında 
Katil oldu 

Kemalpapnın Apğıkızılca 
köyü bağlarında müessef bir 
kaza olmuştur. 

14' genç 
Şimdiden Türk kuşuna 

hazırlandı 
Albnordulu on dört genç 

Türk kuşuna üye yazılmak için 
hava kurumu lzmir şubesine 
müracaat etmişlerdir. ............ 
Küçük Haherleı·: 

Bir ı,çı du,ıu 
F evzipaşa bulvarında davarcı 

ustası Tikvetli Süleyman oğlu 
Ahmet, Bayburtlu Necibin ke
reste deposunda dıvar örerken 
yerde dayalı tahta perde ftsttl
ne düşerek yaralanmışhr. Ya
ralı hastaneye kaldırılmıştır. 

Kadın gazeteci 
Sofyada çıkan önemli kadın 

mecmualarından birinin muhar
riri olan Bayan Mateo Stefano 
dün lzmir vapurile Iskenderi-
yeden fehrimize gelmiş ve ak
şam ayni vapurla lstanbula git
miştir. 

• • ••••••• 

inşa ettirecek ve istJY ~-
verecektir. Bu pa vyoolar ·# 
cihetteki sahaya yerle~ 
cektir. Arka taraftaki k• r f 
da özel birçok pavyonl• 

1
,.te' 

pılmış ve burası da tall1 
dolmuştur. ,o'~ 

Pasaport karşısında P~ 
hakkında isteyenlere ,11•

0 
til 

malumat verebilmek ıçı 
istihbarat bnrosu açılııı•ştı'~ 

Burada dil bilir ıııedl "' 
bulundurulecaktır. aort~ ( r e"' • günden ıtibaren faa •Y ...,,, 
çecek ve panayırın k•P 1ıtit· 
sına kadar devam edece 'IJ!. 

Y unanistandan pana~ ~ 
nasebetile özel g~e~ 
çok ziyaretçi geleceg• ~ 
mışbr. Komite batkall~ I'!. 
bay Behcet Uz dün •~ 
vakta kadar Panayır el ~ 
kalarak ekspozanları0 iJe 1,,,
işleri ve müracaatlal'I lf 
dan alakadar olmUftut~" 

.,. . 

Kızılca köyünden ondört yaş· 
larında lbrahim oğlu lbrahim 
elinde kurcaladığı çifte tüfen· 
gini ateş aldırmış ve karşısın
d2ki Burnavalı onsekiz yaşında 
Aliyi yarahyarak öldürmüştür. 
Ibrahim tutulmuştur. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

1 

1 
Bu sokaklarda 

Bu kazalar dalma beklenlr 

Aydın Tecim od8:5' ııe'J".,1 
mire gelmiş olan hır ~ıtr ~ 
pavyon tutmuştur. SU ~ 
ların hazırlanmasına , ~t..lf 

br. Bu yıl Aydın oda . şe"'Jİ 
illerden daha üstün . bıt ed' 

Alef fazla gelmlf 
Panayır yerinde makinist 

Ahmet ve amele Reşadın ida
re ettikleri asfalt kaynatma 
makinesinde, ateşi fazla gel
mesinden, ziftler ateş almış 
ise de kum atılarak söndürül-
müıtür. 

Şoför Arif oğlu Mehmet Bal- mal ve ürün teşbır .. t~~ 
cılarda idaresindeki otomobili memnuniyetle görülıniif '-~ 

k f tar~ .1,.. 
Arap hanına sokmak için ma- Panayırda ev ~. etP'- f 
navra yaparken 12 yaşında da bu yıl yine ıııu~ril;;,-a 
Hüseyin oğlu Mulıarrepıe çarp- pavyon vücuda geti 
bmııı ve çocuk otomobille du- karrür etmiştir. ""' 
var arasına sıkışarak kolundan Bu pavyonda ~f e~ 
yaralanmıştır. Şoför zabıtaca eski ve yeni birçok 11 

yakalanmıştır. , hir olunacaktır. 
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- Ta kendisi. Gel.p onu - Oy eyse eve ' aya ' 
Markiz Lage de Vo!udc '. rr ·, 

gördünüz. Çok memnun olaca- _ Pasaportunuz haıır o.a-
ğını temin ederim. Halk mü- cak bayan. 
messili Talyenle de aramız çok Prokoıısulun geldiğ" bildiril-
iyidir. Çok defa yemeğe bize di. Girdi. Ter .. zya kolları ara-
ıelir. sında kıvrandı. 

- Azizim Bidos, ona veri- _ Senin dairende daima 
lecek bir istidayı acaba üzeri- çok halk görüyorum. 
ne alır mı dersin? Zavallı ha- - Zavallı kimc;eler, dostum. 
bam, yetmişlik bir ihtiyar, La - Beni kucakla. 
Reolda hapistedir. - Ha, münasebet düşmüş-

- Egv er Bayan bu işe karı- ken ... 
d _ Kucaklamak mfinasebe-fırsa bay babanız yakın a 

· ti mi? ıerbest olur. Dilekçenizı yapı- _ Hayır, Zavallılardn bah-
nız. Ben kendim bayana veri- b t' L on setmek münase e ı. ong 
rim. civarında Kaste şatosun~ !et-

8. dö Paroy hemen daire· mişlik bir ihtiyar hapsdlımış. 
sine koşarak dilekçeyi yazdı. _ Sabık Marki Paroy mu? 
Yarım saat sonra, nüfuzunu _ Evet. 
göstermekten koltukları kaba- _ Varsın kendini unuttur-
ran Bidos bayan Fontenayın mağa çalışsın. 
kendisini hemen görmek iste- - Onu pek fazla da unut· 
diğini bildirmek üzere onun miyalım. Ölebilir orada. 'k' kil 
yanına döndü. Talyen aflar dağıtan ı 1 

.. -

Franklin oteline gelen müs- çiik eli tehlikeli dereced.e co-
tedi, en çoğunun elJerinde di- mert oİan bu güzel ellerı ya-
lekçcler olan birçok kimseler kaladı. İçinden: "Beni mahve-
orada görmekle şaşırdı. Hep~ decek,, diye diişünüyordu,_ f~-
ratandaş Fontenayı medhedı- kat bu ellere dot<ununca, suzu-
yorlardı. Onun sayesinde gi- len gözlere ve nem ağza yak-

ı d laşınca, prokonsu! a:hk sadece Yotin makinesi ulusa mey an 
dan kaldırılmış diyorlardı.Hapis- bir itık oluyordu. . 
hanelerdeki vaziyet de dil- T erezya bir pasaport çekıyor 

bir kalemi hokkaya bahrarak 
zeltilmiıti. kendinden geçen adama uzadı-

Bir an sonra, bir kraliçe Fbi d 
k yor u. 

ıevinmit olan Terezyanın •- L~ _ 1 , ._ d kil - ımza a ••• 
,.. açıldı. BOtln ıalon a er ff Urrlyet tenrlce•I 
derin bir ıellmla tazimde balan· lhtililin eseri olan esirlerin 
-...,.. Tern:ya ıevimli bir te• azadolma lnerasim 17 şubat 
'beuômle cevab vererek IOl'du: 1794 te AkıJ Mabedinde kut-

- Vatandq Paroy aranızda lulanaı. 
au? T6ren sırasında Talyenin iki 

Paroy ilerledi ve em~l~in~ tarafında, kendisi gibi üç renk· 
hemen icabet ettiğini bildırdi. }i eşarplarla kuşatılmıt iki renkli 
Kadın onu daireıiae firm•i• adam vardı. 
da Eski ve yeni dünyada asil 

vet etti. • • kd · · · 
Bay Paroy bütün san'at pa,. hürriyet ıehitlerını ta ıs ıçın 

tilerinin birleıtikleri bir odaya söylenen söylevlerden, yapılan 
giriyor gibi olmuştu. Bir pi· andlardan sonra, hürriyet mar-

ile heyecana çok alııkan olan 
Yano açık duruyor, bir masanın 1 ' b · ti 

b ihtilalci balkın asıasıye 
lzerine notalar serpilmiş bulu· u k v b · 

d en son noktaya çı hgı ır sı-
ııuyordu. Bir kanape llzerin • rada kızıl bir perde açıldı ve 
bir kitare ve kötede de birrtl· arkasından tanrice gözüktit 
bap göze çarpıyordu. Bir ayak· Kendisini beykell~re b~n~e-
hk &zerinde yarı bitmiş bir ten beyaz bir entarıye burun-
Yağb boya resim vardı. Ziyaret· müş, kolları çırçı~lak, ab~CJ.kla-
çi bunlara bakarak: da sandallar, elınde ır asa, 

- Bayan dedi, sördilğüme b:şında bir kıkrml ızı • d~üllal., 
bakılırsa zan'atınız bududsuz- Terezya ba~am~. a~ı .~n ı. 
dur. Fakat iyiligv iniz şahsınızın Halk tanrıcesını goruyor zan· 

netti onu alkıtladı ve kollar 
ıtizelliklerinden geri kalmaz. iizeri~de taşımak istedi. 

T erezyanın kllçük masaaı Gene delikanlıların koşul-
lllUbtiralar dilekciler ve yalnız dakları kırmızı bir arabaya 
bir imza bck'iyen pasaportlarla bi11di. Bu kılıkta, balkın ıevki 
dolu idi. Müstediye: • içinde, böylece ,ehri dolaşh. 

d k ')aı -Sonu Var -- Mektubunuz ben e ço 1 •· 

•Jandrrclı dedi. Bidoıun hakin· 
lllzda anl~ttıkları da biç gecik
lllekıizin sizi kaoul etmeme se
l>ep oldu. Ben de B. Sertinin 
evinde babamla birlikte sizi gör
dtiiümü hatırlar gibi oluyorum. 
Fakat babamz hapistemiş. Tal· 
Yen vatandaştan onun serbes
tisini elde edeceğimi ümid 
ederim. Dilekcenizi bu akşam 
kendisine vereceğim. Bana ina
nınız. 

B. dö Paroy son derece se
vinçele çıktı.Bu kadar zarafetle 
bildirilen bu kadar eyiliie ina
nacağı gelmiyordu. Oda hiz
tnetçisi kocasiyle buluşmağa 
acele eden bir Amerikalı diye 
kendini takdim eden yaşlı bir 
kadını içeri soktu. T erezya : 

- Bu sıfatle size bir pasa
Port elde etmeğe ça 'ışacağım, 
dedi, fakat hakikatte ihtilal 
tnahkemelerinden bir kurban 
kurtarmak mevzuu bahsoldu
iunu öğrensem daha çok se-
vinecektim. 

Y •han.:a itiraf etti : 

Romanya ya 
Mal gönderenler 

Okusunlar 
Ankara, 14 (A.A) - Türko

fis başkanlığından: 
Romanya hükümeti konten-

jana tabi tutulan malların Ro-
ya ulusal bankasından 

man k . h l 
transfer vizesiyle birli te ıt a 
müsaadesi alınmaksızın Roman
yaya ihracı bir çok zorl~klar 
doğurduğunu bildirmektedır. 

Romanyada kontenjana tabi 
tutulan eşyanın bu ülkeye ih
racı ancak Romanya ulusal 
bankasından evvelce alınacak 
hususi müsaade ile mümkü.n: 

d.. Aksi takdirde bu gıbı 
u~ 1 

eşyanın gümrüklerden çıkarı -
maması hakkında Romanya 
hllkGmetinin kat'i emri vardır. 
ilgililerimizin buna g&re hare
ket etmeleri tavsiye olunur. 

Bakanlar Istanbula geliyor Bulg'!-r 

B C !"'1 B Kabinesi 
ay e a~ ayar panayır açılma ı Değişecek Mi? 
Töre~·=nde Jzm· ı·re gelecektıer ı ıstanbui, 15 (Telefon> -

.&.I a Sofyadan bildirildiğine göre, 
Bulgar kabinesinin değişeceği 

ve Dışbakanının yeni kabineyi 
kuracağı hakkındaki rivayetler 
yeniden kuvvet bulmuştur. Bu· 
nunla beraber Başbakan bay 
T oşef bu rivayetleri tekzip 
ediyor. 

ı ürkofis teşkilat • • 
pro1esı hazırlandı 

Istanbul 15 (Öze) - Sovyet 
Ruc;yada endüstri etütleri yapan 

ekonomi bakanı Bay Celal Ba-
yarın Viyanada bulunduğu 

hakkında şehrimiz nı:ı'ümat 
gelmiştir. Ba ı Ce1fıl Bayar 
bir kaç gü11 içinde Viyanadan 
gelecek burad:ı -bakanlar ku
rulunun yapacağı top!anhlara 
iştirakten sonra arsıu !usal Iz-

1 
mir panayırının açılma törenin· 
de bulunmak üzere lzmire 
hareket edecektir. 

lstanbul, 15 ( Özel) - Ba-
kanlar kurulunun şehrimizde 

yapacağı toplantılara iştirak et-
mek üzere Tarım bakanı Bay 
Muhl'c; Lu akşam şehrimize 

J • ... ge mışdr. 

-----------·--•-ııtZ~~~~~-------------
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Aalaşehirde ağcılar 
Bir toplantı yaptılar 
Başbakana heyet gönderecekler 

Aalaşehir: 15 (Özel) - Alaşehir bağcıları dün çok önemli 
ve büyük bir toplantı yaparak uğradıkları ve uğramaları 
muhtemel görülen fe!aketleri yuce Başbakan General ismet 
İnönüne anlatmak için aralarında bir heyet seçmişlerdir. 

Arsıulusal İzmir panayırmı açmak üzere Başbakanın bu
günlerde lzmire gelmesi beklendiğinden heyet 20 Ağustosta 
şehrimize hareket edecek, toplantıda tespit edilen esasları 
General ismet lnönünc bildirecek ve kurtarılmalarını istiye
ceklerdir, ., ., 

Denizci sporcular 
Pireye kotra ile hareket ettiler 

lstanbul, 15 (Özel) - Moda 
denizcilik kulübünün fpar 
katrası bu sabah Pireye mü

teveccihen şehrimizden hareket 
eylemiştir. 

Kotra Tekirdağ ve Çanak
kaleye uğradıktan sonra, hava 
milsait olursa, doğru rota ile 
Pireye gidecek, deniz dalgalı 
olduğu takdirde yine Pireye 
gitmek üzere Adalara uğrıya
caktır. 

Denizcilerimiz Atinada Oç, 
beş gün kalarak, dönecekler
dir. Yolculuğa çıkan denizciler 
Refi Bayar, Zekı Spor, Fazıl, 
Mahmud Baler, Rüştü, Namık 
İsmail ve diğer arkadaşlarıdır. 

Kotrayı Ahmed Rüştü zade 
Hayri kulübe hediye etmiştir 
ye Kotraya, hediye eden zatın 
soyadına izafe edilerek İpar 
adı konmuştur. 

Italyan kralı Su altında 
Kalanları yokladı 

c.. 

Yıkılan evler altından yüz ceset 
Çıkarıldı - Faaliyet devamda 

Roma 15 (Ö.R)- Orlea gö
lü sularının köyleri basmasın
dan doğan bOyilk felaket ltal-
yanın bertarafında teessür 
uyandırmıştır. Kral Viktor 
Emanoel bugl1n feliket gören 
mıntakayı gezmiı acı duyan 
halkla temasta bulunmuştur. 

Şimdiye kadar yıkılan evlerin 
altından yüz ceset çıkanlmıştır. 

Zazaı ve ziy&ır.ın tesbitine en
kaz altındı: k:ı!znların çıkarıl-
masına devam olunuyor. • 

Roma, 15 (A.A) .- Orlea 
g&Ul sulanndan teşekkül eden 
sun'i ıölün boyunc:ı ilerleyen 
beş kilometre uzunlujundaki 
sed yıkıldığı sırada gölde 15 
milyon metre mikabı su bulun
makta idi. Yıkıntı sonunda 200 · 
ev harap olmuıtur. 

ORTAKÇI llıcala.rı 
Nazilli - Denizli arasında Bürhaniye istasyonundan gidibıı. 

romatizma ve taallukatı ve emrazı nisaiyede böbrek, mide, 
kum, safra taşları ve bağırsak iltihabatı gibi miizmin ve 
müz'iç hastalıklarda pek mühim ve kat'i tesir ve devası 
bulunduğu pek çok doktorların mahfuz tahlil raporlarik 
sabit ve ünlü Ege mıntakasının bu itibarla en kıymetli 
ılıcası kabul edilen (Ortakçı ıhcası) tarafımızdan icar 
ye ihya edilerek işletmiye açılmış ve müşterilerinin yatak, 
yemek içmek ve esbabı istirahatları temin ve fi::ıt!arda sabık 
senelere nazaran tenzilen te! bit o!unarak muhterem müşte
rilerinin rağbetine arzetmiş olduğunu, istasyondan ılıcaya 
gidip gelme otomobil ücreti yalnız seksen kuruş ve dört 
günü geçen misafirliklerinde yevmiye oda ve banyo ücreti 
olan 50 kuruıtan, dört günden sonraki hesa plarından yDzde 
yirmi tenzilat yapılacağı muhterem balkın muztariplerine ve 
tebdilhava ibtiyaçWarma illn olunur. 

(1060) 

1 Ankara, 15 (Ö.R) - Türk
ofis yeni teşkilat kanunu pro-
jesi hazırlanmıştır. Kamutayın 
önümüzd ~ lci toplantısında ka-

- ·---Tecim anlaşması 
Roma 15 (A.A) - lta)ya ile 

Portekiz arasında bir tecim an · 

nuniyet kesbedecektir. Proje 
hazırlanmış olmakla beraber 
Bay Celal Bayarm dönüşünden 
sonra projede değişiklikler ya
pılması muhtemel görülmek
tedir. Jaşması imzalanmıştır. ........ 
ıRomanya da Bulgarların 
durumundan şikiyetçi .. - ··-·-·· . 
Tayyare ile yapılan ıpek kumaş 

Kaçakçıları yakalandı 
Bükreş, 15 ( A.A ) - Ana

dolu Ajansının özel aytarından: 
Romen gazeteleri son zaman

larda Bulgaristanda Dobrice 
adı altında faaliyette bulunan 
lre Dantiste teşkilatının ıeçen 
hafta Romanyaya karşı tertip 
etmiş olduğu gösteriler ilgisiyle 
tidrletli yazılar yazmaktadırlar. 

Üoiveraul gazetesi bu gös
terilerin Vamada Polonya krah 
Ladislas adına dikilen anıba 
1lçılma tlSreninden sonra yapıl-
dığmı kaydederek Bulgarlar 
tarafından Romanyaya karp 
gösterilen diitman duygulann 
Romenler &zerinde gayet fena 

bir etki bıraktığını yazmakta
dır. 

Bükref, 15 ( A.A) - Ana-
dolu ajansının özel aytanndan: 

Sud France uçak soı1etesi
nin mah bulunan bir uçağın 
olt sancağında Draganesti ka
yllne yakın bir tarlaya laaber-
ıizce konduğunu haber alan 
polis bu hususta yaptığı ger
çinde uçaktan çıkanlaa bazı 
paketlerin otomobil ile Bükrete 
aevkedildiiini 6ğrenerek oto· 
mobili Blkrete girerken te.kif 
etmiı ve içinde 85 kilo ipekli 
kumaş bulmuıtur. 

Talim terbiye heyetine 
Üç Öğretmen 

hancı dille 
tayin ediliyor ya
yazılan kitaplar 

Ankara, 15 (Telefon) - Açık bulunan talim terbiye heyeti 
ilyeliklerine Gazi terbiye enstitüsü fizik öğretmenlerinden bay 
Avni, pedagoji öğretmeni Halil Fikret, lzmir lisesi riyaziye öğret
meni bay Nazminin tayinleri tekarrur etmiıtir. 

lstanbul, 15 (Özel) - Ecnebi mekteplerde okutulan yabancı 
dil ile yazılmış kitaplann talim ve terbiye heyetinde tetkiklerine 
baılanmıştır. 

Fenerler idaresi de 
Devletçe satın alınacaktır 

Anka~a, 15 (Telefon) - Fenerler idaresinin de Devletçe ıatın 
alınması için tetkiklere başlanmıştır. 

Greta Garbo 
Merdivenden inerken 

Ayağını kırdı 
lıtanbul, 15 (Özel) - Bil

yük sinema artisti Greta Gar· 
bonun denizde bir kaza ge
çirdiği babt:r verilmitti. Son 
gelen haberlere göre Greta 
Garbo merdivenden inerken 
düştüğü ve ayağı kır 1ldığı al
çıya alındığı Isveçten bildiriliyor. 

•• • • 
• •• • • • 

LOYDCORÇ 
Hükumete şiddetli 
tenkidlersavuruyor 

Londra, 15 (A.A) - 8. Lo
yd Corç itçi birliklerinin ulusal 
kurulunda verdiği bir söylevde 
bükümetin ekonomi ve dıt 
siyasasını şiddetle tenkid ~tm!ş 
ve bugünkü durumun yenı bır 
hükumet ve yeni bir parla· 
mento istediğini söylemiştir. 

• 

MAVi GECE 
~afi • 

Büyük Sürprizlerle Dolu 
Bir Eğlence Gecesidir .. :. 

--· :1. 7 Ağustos Cu rııartesi Aakşanu 

Şehir ·Gazinosunda 
Bu Fevkalade geceyi kaçırmayı11ız 
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Hakiki bir aşk er fedaka lığı 
birleşebilmek için herşeyi, atta 

yapt!rır. Aydın oğlile 
ayatın1ı fedaya hazırım 

İkinci kısam 
Prenses günler, haftalar ge

çiyor. Muhayyel aşkını unuta
mıyordu. Arasıra prens Edmo
nu söyleterek Türk prensinin 
hayatı ve ahli!kı hakkında ma
lumat atıyor ve kalbinde yer 
tutan aşkını tazeliyordu. lzh
rabı, elemi !iOn haddma gel
mişti. Aydın oğlile görüşmek, 

bir vesile ile buluşmak mümkin 
değildi. Prens Edmonu ikna 
etın~in de imkanı yoktu. 

Prensesin gece ve gündüz 
çektiği ıztırabı bir kadın kalbi 
ile anhyan Viyolet bir akşam: 

Sofiyanın ayaklarına kapana-
rak dedi ki: 1 

Melek prensesim; azabınızı 1 
goruyorum. Geceleriniz hep 
düşünmekle geçiyor. Size hiz
met etmek bu ıstırabmıza bir 
çare bulmak acaba mümkün 
değil midir? Kölenize inanabi
lirsiniz. Hayatım zaten sizindir. 
Neden böyle cehennemi bir 
azap içindesiniz. - ellerine sa
rılarak ve öperek - Kalbi bir 
eleminiz var? Siz ki dünyanın 
en güzel bir kız.ısınız, asalet 
Te mevkiinizc herkes gıpte 
etmektedir. Gönlünüzü minnet 
ve şükranla kabul etmiyecek 
bir erkek tasavvur etmiyorum. 
En mağrur bir erkeğin güzel
liğiniz karşısında ayaklannıza 
kapanacağından emin olunuz. 

Oda hizmetçisinin bu samimi 
alakasından çok sevinç duyan 
prensesin gözleri yaşardı ve 
cevap vt:rdi; 

- Viyolet samimiyetin ve 
bana karŞl olan muhabbetin 
dolayisile çok mütehassisim, 
müteşekkirim. Bütün bu senet 
ve ihtişam neye yanyor? Kal
ben mesut dejilim ve olmak
hğıma imkan yoktur. Taliimin 
bu zalim cilvesine ağlıyorum. 
Ne yapabilirsin ki; sana azabı
mı anlatayım. Mn"kadderatrma 
boyun eğerek yaşamağa çalı

şıyorum. 

- Pırensesim; bu kadar zor 
olan bir şeyi halJetıMğe belki 
gücüm yetmeı:.. Fakat azabı

nıza iştirak etmek vicdani bor
cumdur. Bu azabı paylaşalım. 
Söylenen her elemin yarısı 

gider. Sadaknhma inanınız. An
latacaklarınızın hepsini tanrı 
bilecektir. 

= Otur Viyolet şöyle kar
şıma otur. Samimi alakan beni 
ağlabyor. Pek yalnızım giizel 
kız; dilerim ki bu aut ba 
düşmiyesin. 

Prenses başını Viyoletin 
göğsüne dayayarak hıçkıra, 
hıçkıra ağlamağa başladı. Vi
yo!et sükünet buluncaya kadar 
bekledi ve sonra prense in 
koluna girerek yatağına 
yabrdı yuzunu ve ba-
şını güzel ferah veı ici kokular
la oğarak teskine çalıştı. 

Bu derin alaka ve şefkat 
lcarşısında çok mütehassis olan J 
Prenses dedi ki: ı• 

- Bundan sonra ben senin 
küçük kız kardeşinim Viyolet; ! 
sana ruhumun sırlannı verecek 
ve temiz kalbinden teselli ara-

~ca~m ~ 
- Her vakıt cariyenızım; l 

B;J.pa teveccühünüz yeter. Tek- ı 
rar ediyorum Tann şahidim 
olsun ki; size ebediyen sadık 

- Sadakatmızdan emınım 
Viyolet; Bu hakiki bir dert ar
kadaşına kavuşmak benim için 
büyük bir saadettir. Bu gece 
dertlerimi sana dökeceğim. Sa
kın bana güfme. Kalbimde o 
muhayyel gence karşı derin 
bir sevgi uyandı. Evvela bu 
hissimi geçici bir heves ve rzu 
.sandım. Fakat gün geçtikce 
derinleşen ve kökleşen bu his 
bende sabit bir fikir halini 
aldı. Bütün gayretlerim boşa 

gitti. 
Yalnız bulunduğum zaman· 

lar ruhumda bir alev; yanan 
başımda onun hayali; ... , Ken
dimi eğlencelere verdim. Unut
mak çarelerini aradım. Fakat 
ne mümkün; gittikçe bütün 
mevcudiyetimi saran ~kın çö
zülmez ağı içindeyjm. Her 
menfi hareketim esaretimi art
tırıyor. 

Hasta olduğumu düşündüm. 

Doktorum Hanri; uzun bir mu· 
ayyeneden sonra vücudumda 
hiçbir şeyim olmadığını temin 
etti. Dün yine muayyene olun
dum. Sinirleriniz bozulmuş di
yerek banyo çok uyku, düşün
memek gibi tedbirler tavsiye 
etti ve ilaça bile hacet gör
medi. 

Artık anladın değil mi yav
rum. Muhayyel bir insana gö
nül vermek; bu işidilmemiş bir 
şey •• , Neler düşünüyorum bil
sen Viyolet? .. Kaçıb Aydm'a 
gitmek ve ona berşeyi olduğu 
gibi anlatmak istiyorum. Bu 
duşüncem bile gülünçi bu genç 
muhakkak düşkünlüğüme hük
medecek .• Ya katbsiz bir adam 
ise, yahud başka bir sevgilisi 
varsa?. . Görüyorsun ya; ne 
elim bir vaziyetteyim. Haya
tımdan bıkbm, içimdeki ümid
sizlik beni öldürüyor. • • Sesi 
titriyerek - bütün bu del>t:kbe, 
bu haşmet, servet içinde ne 
kadar bahtsızım. 

Viyofet; Prensesi göğsünde 
bir ana çefkatile sıkarak teselli 
etti: 

- Müsterih olunuz. Herhal
de bu işin bir çaresini bulaca
ğım bayancığım .. 

- Y ool Viyolet bir daha 
bana bayancığım demiyeceksi
niz. Yalnız bulunduğumuz za
manlar lazkardeşim, yahut So
fiya diye hjtap edeceksiniz. 
Görüyorsun ya? Ben kimsesizim 
n~ anam var, ne babam, kar
deşim de yok. 

Samimi hitaba muhtacım.Ha
riçte ise yalnız prenses diye
ceksin, Beni üzme ablaağım. 

Görle.ri yaşaran ViyDlet; 
- s:ze ebediyen minnetta

rım. Bana dünyanın yüz ve kalp 
itibarile engü1e1 bir hemşiresini 
hediye ettiniz. Evet kızkardc-
şim. inanınız ve sahulı olunuz. 
tekrar ediyorum. Behemehal 
bir çart! düşüneceğiz. Ha; .şev
gili ıkardeşim aklıma şöyle bir 
çare geliyor; Aydınoğluna bir 
mektup yazarsıniz . Hadiseyi 
bütün açıklığile anlatırsınız. 
Mesele kalmaz. Ondan sonrası 
düşünürüz. Söz veriyorum, ha
yabmı uğrunuzda fedaya ha
zırım. 

- Bu mektubu 

a-

hut bu derin aşln anhyamıya

rak reddederse?. O zaman bu 
hayal ele sönecek? 

- Emniyet hususunu bana 
bırakmız. Aydmoğlunuu cevap, 
hem de muvafık bir cev:-p ve
receğinden eminim. l\1eiek So
fiyam; ilahi güzelliğin her halde 
onun da lrnlağına gitmiştir. 

Prenses Sofya - derin bir 
Minnet hissile Viyoletin boy
nuna sarılarak bağırdı: 

- Benim şefkatlı ablacığım, 
hayatım, aşkrm senin; saade
timi ve bahıtsızlığım~ eline bı

rakıyorum. Emniyetli ve bize 
sadık bir adam buJmağa ça
lışalım. 

- Bu işdc de a kın eli bize 
hizmet edecektir. Birgi genç
lerinden cesnretile ve kuvvc
tile meşhur (Roheri) tamrsınız 
sanırım. Çok samimi bir adam
dır. Bu gencin b'4na karşı çok 
derin bir a~kı var. Size Ö)'le

meğe cesaret edememiştim. 
Kaç kere evlenmek tekJifinde 
bulundu. Size yalvaraeağıoı 
söyledi. Fakat cevap verme
dim. Şimdi sırası değildir. 
Sabrediniz diye haber gön
derd m. 

Prenses Sofiya ; Gülerek : 
- Ya sevgjJj ablacağım ; 

senin de kalbinde demek bir 
ateş ~armış. Neden şimdiye 

l·adar ~öylemedin. Hemen ev
lenmenizi bizzat yapar ve saa
detinh:i temine çalışırdım. 

Çok güzel, çok güzel ; he
men (Roberlc) görüş dc!di. 

Bana bir hafta kadar izin 
verınız. Bu genci tamamen 
kendimi bağlıyayım. Görüşmek
liğime müsaade buyuracak mı
sınız? 

İtimad edebiJirsem meseleyi 
kolaycacık hallederiz. Aksi 
takdirde ben bizzat gider mek
tubu elimle Aydınoğluna veri
rim. 

- İsterseniz ve münasipse 
villamda görüşürsünüz. Sizi cid
den seviyorsa mesele halledil
miş demektir. Hakiki bir aşk 
her fedakarlığı yaptırır. Aydın 
oğlile birleşebilmek için her 
şeyi, hatta hayatımı fedaya ha
zırmı Viyoletciğim. 

Prenses ve Viyolet Sabaha 
kadar böyle dertleşerek uyu
madılar. Prenseste büyük bir 
~vinç uyandı. Çoktan beri 
güJmiyen çehresinde devamlı 

bir tebes~üm hüküm sürüyordu. 

Ertesi günü Viyo1et etbisefe
rini değiştirerek Roberi buJma
ğa gitti. Rober evinde rahatsız 
yatıyordu. Evini öğrenere'k ıı:i
} aretine gitmeğe karar verdi. 
Gelen mi afirin kim olduğunu 
biJmiyerelp Roberin annesi V:i-
yoleti misafir odasına aldı. 

Robuin anası rordu: 
- Kızım Robexi görmekten 

maksadınız nedir? Oğlum bir 
buçuk aydır rahatsız yatıyor. 
Kimse ile görüşmiyor. Göster· 
mediğim doktor l<almadL Y av
rumun derdine çare bulama
dım, Biçare oğlum gönlünü 
merhametsiz, kalpsiz bir ka
dına kaptırmış. Ümitsiz bir 
aşkın esiri. . Kaç kerre o 
vicdansız !kadına gidip yal-
varacaktım. Fakat o pren
sesin yakini, biç benim 
~· teneuüt edef' mi? 

•• 
Uçle konf e ansının birşey 

~ .. 
ya a ·ı soy r 
l 

Genel katipliği, Uluslar sosye- mecbur edebileceği fikrindedi~ - Baştaıaıı l3iı inci sah it ede -
lece anlatarak maksadının 

Fransayı tehdit eylemek ve 
korkutmak olmadığını, lngilte
renin takip edeceği siyasayı 

açılcça bildirmek mecburiye
tinde olduğunu söylemiştir. 

tesi üyelerine kamilen bildiril- Paris 14 (A.A) - Bugünk~ 
mek kaydile gönderilen pro- gazeteler Pariste toplanac~ 
testoda deniliyor ki: olan üç devlet konferansına: 

Hakem komisyonunun top- bilhassa lngilterenin alacBf 
lanmasıoa rağmen ltalyanlar durumdan endişe etroekte-

Deyli Telgraf gazetesi gö· 
rüşmelerin neticelerinden edin
diği kanaatle ltalya - Habeş 
anlaşmazlığının barış yolu ile 
bir halle bağlanması imkanı 

bulunmadığı ve Üçler konfe
ransı neticesiz kaldığı takdirde 
Ingilterenin doğrudan doğruya 
meseleyi uluslar sosyetesine 
vereceğini ve buradan çıkacak 
kararları tatbik edeceğini yaz
maktadır. 

Afrikaya asker, silah gönder· dirlcr. 
mekte devam ediyorlar ve bu Pöti Pariıien gazetesioİll 
sevkiyatın savaş için olduğunu Londra aytarı şunları yaııYor: 
açıkça söyliyorlar. İtalyan fab- Bütün ülke üyelerinden bı· 
rikaları gece gündüz mühim- rının diğerine saldırmasıo• 
mat yapmakla meşguldur. müsaade etmemesini ulu5lat 

Habeşistanın ise, ne silah sosyetesinden istemekte 1.e 
ve ne de mühimmat fabrikası arsıulusal teşkilata böyle b~ 
vardır. Buna ilaveten hariçten darbe vurulmasını menetıoe. 
silah ve mühimmat temini im- üzere hükumetin elinden gef~oı 

·ıdır-kinları da ortadan kaldırıl- yapmasını kesin olarak bı . 
mıştır. Bu vaziyete bitaraflık mektedir. Bu his o kadar kU"" 

Roma, 15 (Ö.R) - Yabancı 
memleketlerde bulunan ltalyan
Jardan onbir bin kişi gönüllü 
olarak Habeşistaua gönderil
meleri için müracaatta bulun
muşlardır. Yalnız Habeşistana 
gönderilen askerlerin sağhk 
yoklamaları çok sıkı bulundu
ğundan bunların hepsinin ka
bulüne imkan görülememek
tedir. 

denebilir mi? Zuhuru muhte- vetlidir ki genel seçiın y•~ 
mel harb acı bir müsavatsızlık yapılacak olsa bu mesele oPtit· 
içinde olacaktır. Zayıf 1 barış• esas noktasını teşkil edece" ,ı 
ıever bir millet kuvvetli ve Parisı 14 (A.A) - B. L•~, 
harbug bir ulus tarafından 1ngiliz delegesi B. Edenle da 
katliam edilecektir. Bunu bütün gün yaptığı görüşme esoasııt • 
üyelere bildirilmesini isterim. 

Londra, 15 (Ô.R) - Niyas 

Kronikl gazetesi Habeş iıopa
ratorunun yeni bir diyevini 
neşzediyor. imparator barışa 
karşı bağlılığını ve harp zuhu

runda son nefsine kadar top
raklarını müdafaaya çalışaca
~nı bildirdikten sonra demiş
tir ki: 

Roma, 15 (A.A) - B. Mus
solini yabancı memleketlerde 
oturan ltalyanlardan dört bin 
kişilik bir siyah gömlekli gö
nüllü alayı kurulmasına müsa-
ade vermiştir. Um.it etmiyorum ki Fransa 

Roma, 15 (Ö.R) - İtalya ve lngiltere, ltalyanın adalet-
yeniden eUi bin askeri silah sizliğine bir adaletaiı.lik daha 
albna çağırmıştır. ilave edebilsinler. Esasen bu 

Roma, 14 ( A.A) - 1914 hükumetler Habet toprakları· 
doğumluları 3 ay askerlik et- mn tamamiyetiui tekeffül et-
mek üzere silah altına çağnl- mişler. imparator sözlerinin so-
mışlarclır. Bu sınıf kura erle- nunda teklif edilebilecek her 
!erinin fiilen silah altma alın- hangi bir himayeyi de kabul 
maları adet değildir. etmiyeceğini açıkca söylemiş-

Roma, 15 (Ö.R) - İtaly n tir. 
gazetelerinin İngiltereye karşı Londra, 15 \A.A) - DaiJy 
hücumları devam ebnektedir. telgrafın diplomatik muharriri 
jurnal Ditalya gaı:etesi bugün bir yazısında diyor ki: 
Pariste toplanacak olan kon- - Sanırt.aı ki Eden ltalya 
feransı mevzuu bahsederken ile Habeşistan arasında harp 
dedi ki; başladığı takdirde logiltererun 

logi!tere gazeteleri tarafın- bu hareketi Cenevrenin bay-
dan Paris konferansı et- 5alhk sistemine vurulmuı öldü· 
rafında yazılan makaleler gös- rücü bir darbe telakki edece-
teriyor ki lngiltere nok- ğini ve bunun lngiltereııin Av-
tai nazarını hiç değişttrmi- rupa işlerinden çekilmesine 
yecektir. Bu durum doğru de- sebep olacağını 1Laval'a anla-
ğildir. Böyle o!ursa konferans tacaktır. 
toplamaya ne ıüımm vardır. ltalyanın görüşmeleri uzlaş-
Mamafih ltalya bu konferansa hmıa komisyonunun raporun· 
iştlı ak etmeğe karar verdiği dan sonraya kadar uzatmağa 
için gidecektir. Fakat noktai çalışması ihtimali vardU". Bri-
naza.rını son noktasına kadar tanya delegasyonu bu manev-
mahafaza edecektir. ralara .asla yanaf!Dıyacakbr. 

Paris 15 ( Ö.R ) - Uluslar Muharrir, Aloisiye verilen 
sosyetesine Habeş imparatoru talimatın onu lngiltereye karşı 
yerıi bir müracaat yapmışbr. tahrik edici bir yol tutmıya 

vr••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hakaret görmekten korktum, yiniz .. Bütün kalbimi, hayattmı 
affedersiniz kızım. Derdimi verdiğim ba kadın ne söylü-
dökmekten ziyaretinizin sebe- yor? Çabuk, allahaşkma çabuk 
bini öğrenemedim. Bir arzunuz anlatmı~t. 
mu var? Viyolet te bu sözlerden çok 

Viyolet - Sayın ana, Ro- büyük ut.irap duymuştu. Tit-
berle hususi görüşmek istiyo- reyen ıesile cevap verdi : 
xum. O kalpsiz kadın tarafın- - Evet; möıyö Rober, onun 
d n ge iyorum. Oğlunuzu se- tarafından geliyorum.Hila ken-
vindirecek haberlerim var~ disini sevip sevmediğinizi an-
Kadmcağız, gözleri dolarak; lamak istiyor, ve !iize azap 

allah onun kalbine merhamet ıveıdiğinden dolayı affınızı yal-
vermiş demek; allah senden nızı varıyor. 
olsun eyi kalpli kızım. Robere - Ne diyorsunuı: aziz ma-
haber vereyim diyerek hemen dam; sevmek mi? Aşkımın kud-
odadan fırladı. Oğlunun yanına retini bilmiş olsaydı bana bu 
koştu ve bir aı: soma gelerek kadar ıztirap vermekten çeki-
büyük evladım. Rober heye- ııirdi. Onu taparcasına seviyo-
c.anl sizi bekliyor dedi. Viyo· rum. Ümitsizlik içinde bir bu-
fot te der:in bir halecan içinde çuk aydır bu odaya kapandı n. 
yüzü siyah bir peçe ile lrnpalı Sıhhatım bozuldu. Hayatımdan 
olarak odaya girdi. bıktım. Onun bir tebessümüne 

Rober kısık ve muıtarip bir hayatımı vermeğe hazırım. Fa-
sesle mırıldandı: kat siı:o nun akrabası mısınız? 

- Buyurunuz madam, bana 
her haJde semadan haber ge-
tiriyorsunuz. Ruhumda garip 
bir his var. Aylar oluyor ki 
gecelerim hep ..sabaha kadar 
AIIahıma yalvarmakla geçiyor. 
Siz hakikaten Viyolet tarafın· 
dan 11111 geliyor•unuz?. Söyle-

Tavrınız, sesiniz ona ne kadar 
benziyor. 

- Evet; Mösyö Rober. Vi
yolet seni ilk gördüğü günden
beri sevmektedir Lakin vaziye
ti kalbini açmasına müsait de
ğildi. 

- Sonu var -

ltalyan - Habeş anlaşmaıht111 , 
katiyen barış yolu ile bi~; 
nuç vermek lUzumunu bal 

miştir. . tt' 
Bulunacak tasviye sure~ . ~ 

biatiyle iki taraftan hiç b~, 
zorla kabul ettirilmek yol ,o· 
gidilmiyecektir. B. Laval ftcl~ 
sanın bu mes' eledeki an t 

ti • 
Prensib durumunu anlatlilış .

11
• .. ,. 

ltalyan delegesi B. Ah0~11,. 
de aynı durumu alması 
vetle muhtemeldir. t:de~ 

Pari" 14 (A.A) - 13. ts•~· 
İtalyan-Habeş anfa§masJPI çil' 
kında fevkalade hakeııı se iif 
miş olan B,Politisle göriişıO 1>1f 

tür. B. Politis daha önc.C tıt 
LavaJ ile bir görüşme yapıOllte' 

Paris, 15 (A.A) - Gd'"~· 
ler Paris görüşmelerinin okJ ge· 
ça durgun bir hava içinde b' 
çecegını söylem-:k~e beti dit 

·kbiıt basının g<:nel duruşu nı jOİ~ 
Esasen basın en büyük attt ..:ıı· 

•eler" 
Bay Lavalın görüşme ı,.. t· 
deki kabiliyetine ba~aııı1~111 

Londra, 14 (A.A) - l?~f 
çevenlerde İngilterenin ı-t:ı J· 
istana ,ıidecek silahlara 1<

1
'jo· 

muş olan ambargo rnesc ,17'1 
deki durumunun son ti o')" 

~.' 
protestosile değişmiyec.el1 

lenmektedir. ,;ı5te 
Üç devlet arasında ~' 

yapılmakta olan ko0 • efl 
sürdüğü müddetçe l•~ıet 
ambarroyu tutacaktır. "''*' 
bu konuşmalar boşa ç~~ 
o vakıt !ngiltere özgli~ıedii 
tekrar ele alacak "'e 
gibi yapacaktır. ,., fJif 

Bükreş, 14 ( A.A ) .,.tıı" 
Habeş işyarıntn eski A' •'' 
ya - Macaristan süb•Y~ ,_; 

·.,e 
mnda ic:ayıd muamdc:S' ~· 
ladığı hakkında yabaPct ıal'~ 
le ketlerde çıkan hilber y 
!anmaktadır. Jtlfe 

Atina, 15 ( A.A) -
Ajansı bildiriyor : ~~~~ 

Oniki ada Rumları b'lı eJi 
da sıkı bir kontrol tat 

1 
61' 

l ,.d• ( 
mektedir. Bu ad3 8 

11 ''b 
idre ve muhasara dufdl" ti 

f c1ısıı . ' dır. Italyanlar tara ıll 
1 

sı 

irim edilen Leros ndıı~şliflJ 
ve mühimmat deposu 

dir. ııd'~~ıJ 
Rodos ve Leros ııt~ 

bir çok evlere el k~" fJ '', 

Bunlar Eritredeki ltt' Y' .,e f 
k bastB • hesinden gelecc J(tıf· ~ 
d·ıece 

raltlara tahsis e 1 f ıı) / JJ 
lstanbul 15 (Tele 0 

.... ~ ı 
1 ı ili r ~ 

Aloisi ile B. Lava 
0 0 ~ ... ~ 

yapılan konuşma!ar ;erı f ~ 
lngiliz delegesi B. E bİ' f, 
sız başbakanı ile tııofl fJIJ 

ştıt· 
rüşme daha yapını 

19 
ı 

rüşme akşam saat 
devam etmiştir. 



Habeş ordusu sillh başında 
Hcibeş imparatoru Haile Slasiye hakkında 

fikirleri .. Bir Fransız gazetesi aytarının 
.. Voila" baftabk dergisinde 

lanın1Dlf F ranaız raporterlerin
den .. H. de Monfreid" Habe
tiatamn bupkll durumunu 
İncelerken imparator Haile Se
laaiye hakkında ltalyan gaze
telerinin g6riiflerini andıran 
bir tarzda fU sabrJan yazıyor: 

ltalyan - Habet kavgası bu
ahtln afitlnde yer aldı. Ko
llledi veya dram, glnln bek
lenen l»Gylk temsili odur. Halk 
d6f&ncelerini neye dayandığını 
bilaıeclen ba durumu mtbıaka
fa ediyor, pronoltilderde bulu· 
..,or, muhakeme ediyor. 

1933 Jlhnda .. Habefin dOf
._ topraklan ,. adh kitabın· 

da fa bqlanrıca yamyorduia: 
• Hai»et JDedeniyatinin uuJar· 
da.beri yerleşmit bulunma• 
ha alaaan ruhuna uygun bu· 
lan111aımdadır. Ona, derhal 
haaabqka bir medeniyeti ka
ha) •ttirmeğe çahşmak, fik
l'İIDee, ODU &ldllrmektir. n 

NegUs'Un ilk ı,ı 
imparatoriçe Zaoditou'nun 

llamtbaden sonra yabanca elçi· 
ilklerin yardımı olmadan nllfm 
•e altanabn kuramıyacağım 
anla11Ufb. D&nya htıkümdarla
l'lnclaa bir çojıınun davetli bu
landuklan taç geyme resminde, 
Neg1a yeni siyasasının da te
lllelini atmıf, Cenevre prensip
lerine uygun bir surette mo
dena bir Habefiataoa viicut 
•ermek için memleketinin bü
tln ananalan iJe bağlanbıını 
keamiıti. Hakikatta ise Negiis 
'6tb Habef uluıu ile bağlanın 
luımekte idi (?). O bunu ıaşa· 
lacak bir ıoğuk kanlılıkla ve 
•uhakeme güvenci ile yapmış· 
tar. Haile Seluiye anlaml§b ki 
bitlln Habeı uluıu muhariple· 
rile birlikte Meneliğin habra
ıına, ananalarına, adetlerine 
gizliden gizliye sadık kal· 
~ıştır. Avrupaya vadedilen 
•ıla\ıattan hiç biri yapılamıya
cakbr. Yin-ı biliyordu ki mu
kabilinde hiç bir it görmeden 
topladıtı ağar vergilerle sadece 
kendi muazzam 1e1Tetini arbr
-•ldaa bqka bir ıayai yok• 
bar. Habq ulusu kendi.mi 
bayle bir itham altında tut• 
lllaktac1ar. HakOmet kanetini 
lllerkezileftirmek v..Ueaile 1>8-
tia bl,ak derebe,terin Mr

~ mO..dere etmit " 
baJlec:e kenclisl ve1a aJleli 
İlllparatorlatun d&rtte ._... 
'-"ib olmDttar. Koekoca eya· 
letıer halkı onun için çah11rlar. 
Bat1n .. haulleri imparatorun· 
-.,. Siclamo ve Borona ıibi 
Y•l111a kahve istihsal eden eya· 
Jetlerdelü Gretmenler mahnl-
1etiat imparatordan bafkuma 
••taınaz1ar. 

BUyOk Menelllc 
•vrlnln hatır••• 

Bu.adan ltlrOdllr ki klyHHer 
çok ıert ve barbar bir devir 
?~rak tanınan BUyOk Meneli-
1111 Saıtauat devrini hasretle 
.......... Zira o devirde en fakir
ler için bile adalet vardı. Ne
IGa'ln ruaiyetinden bir aaker 
l>.na fU anektodu anlatb: 

BGyllk Menelik birglln, tah-t , 
•uda oturmut ve memleketin 

bntnn tefleri etrafını almıtlar
dı, Halk arasında bir kiSylO 
~Abiet .•. Abiet ... Abiet,adaletn 

Ye baimyordu. 
llenelik k6ylly0 yanana ça

l11tarak feryaclımn aebebini 
llfda: 

- bir memuruna kuUMmi. 
~. ve laaJTaalarama mlM· 

Menelik k&ylünü mensup ol
duğu viliyet valisine d&nerek 
bu hareketin sebebin a;renmek 
istedi. 

Vali p cevabi verdi: 
- Majeste, mevıuk veıaike 

gire bu adam size ait olııı" 
araziyi haksız olarak 
ifgal etmektedir. 

Bu .az Meneliği tat
min etmedi. ihtiyar bil· 
k&mdar ayağa kalkb. 
Elife tahbm ipret ede· 
rek gnkreyen ıeıile 
ıunları s&yledi : 

- Herkea bilsin ki 
benim evlerim, tarla
larım, servetim budur. 
Bu adama mallan iade 
edilsin. 

Menelik bu ihtan ile 
bir btikümdar için tah
tından başka servet 
o!amıyacağım söylemek 
ve anlatmak istemiıti. 

işte Habeş ulusunun 
bugün habrladığ ı da 
bunlardır. 

Halk, adam başına 

bir talar vergiyi ödeye
mecliii için hapse ab
lanlan, biriktirdiği pa
raların yerini göster
meğe mecbur etmek 
için evleri yılolanlan, 
&deyemediği vergilere 
karııhk olarak bir ev
lldını k61e olarak ver· 
meğe zorlanan aileleri, 
Vollo, Kafa ve Vallaga
da vukubulan bütün bu 
hldiaeleri girenler baı
ka ne dOfOnebilirler ? 
Adiubabaclaki ••ra
yında oturan tüccar bir 
imparatorun müdafa
asız halktan cebren top
lanan Talar yllklO tay· 
yareleri Zays dtirbiloll 
ile g6ıetlediğini gören 
ihtiyar Aniıliler neler 
dtitlnlrler ? 

Ba vasiyet Haile Se· 
luiyenin ltalyanlara en 
klçllk bir taviutta bu
hmeemm bile iaakln· 
.. 1a1am9br.Zirablyle 
bir )lareket albnlan ye 
yumupk siyasası ile temin et
tiil bir iltikran altDlt edebilir. 

N.,e.aa pçeD yallar içinde 
ıGtttıil iç aiyaıa nedir? 

Haile Seluiye yeniletme ai-
1uuıu muhalefet edebilecek 
.. bitin tefleri imha etmif
tir. Ba tefferin bltOn tebaa• 
lan da bl1lece derebeJleria
dea yok .. kalarak merk..U. 
iatefine bo,.. ejmej'e mec

bur kalmaflardar · 
Jmparator bGt&a Yill1atJere 

kendi itimaduaa muhar olan 
va&ler tayin etmiftir. Çok &a

manlar ben de bqkalan fibi 
bu imparatorun milletiain btl
tlbı ananaJanaı reforme etmek 
istediğine inanmıf, onun bu 
hareketindeki zorluklan dtııO· 
aerek jeatlerini k .......... ca 

bulmu.ttum· d • • • eu,ense garp me emyetinm 
ani teması ile ölüm d.ereceıin
de yara!anan bu eıki ulusun 
kalbe elem veren manara11 
ile brıdapnış buhmayorum ??? 

Haile Selisiye ıeçmiain kili· 

1 . Ozerinde saltanabnı kur-
erı • . • 

mak için bu ihtiunn bıtmeslDI 
bekliyor.(???) 

( y A _ Bu bab ayt.arlan 
ne kadar ıarip in•nlarclar. 
Habqistanda gerilikten, me
deniyetin yokaunlajmada bah· 
Htlilirkea, batta ba __.ekete 
~, ......... w-

diası ile ltalyan orduJan Habeş 
aınırlannda toplanırken vatanı· 

nı derebeylik hayabndan uzak
laıbrarak medeniyet bavaaına 
ulqbrmağa çalıtan bir devlet 
reisinin Lu hareketini biJe ten
!:!! ;-~·ijlf'! ;:;recek ";tarlftr 

Jlabq i•paralolu ce Ha~e, 
bulunuyor. Fakat bu yazman 
aıaia kıamı daha ziyade 16ze 
batacak mahiyettedir. Zira 
Habetiatam ltalyan emperya· 
lizmaamm kollan araaana atmak 
için Lu memleketin Cenevrede 
meclenis milletler aileai araaın
cla Jer almap hakkı olmaclı
pu iddia etmektedir.,. 

lluhabir uray nazın Fitaori 
Ababaauı bqmdan seçen bir 
faciaya babrlatarak diyor ki: 

"MahkOman bafllldan aya
iına kadar b&tlhı vlcudu 
pamuk bandlarla sanlauşb. 
B17lece canh bir fitil Ylcu· 
da ptiıilmltti. 811 fitile ayak 
ucandan •tef nrilcli. Marcel 
Giraale .. Adam yalacalar" e.e
riade biuat talücli IMahuıduju 
bu vakayı blltlin dehptiyle 
aulatıyordu. O sarada impara-
toriça Zaodita hayatta bulu
nuyordu. Haile Selasiye henllz 
kral deiil, saltanat naibi idi. 
Kraliçe yalnız kral katillerine 
kar11 tatbik edilen ba cezaya 
tiddetle muhalefet etmek İl-
temit: 

- Bu cezayı tatbik ettirmi
ye hakkın voktur. Bahusus ki 
sen hea&z kral dejilsin de
mifti. 

Haile Seluiye, o u•an Raa 
Tafan unvamm ta11yonlu. Sor 
tak kanhhpa hiç bJbetme
Clea 111 ceftba wldi: 

- 7-an JOlr. ..... kral 

değilsem de pek vakında ola· 
cağım. 

Sonra memleketin hakiki 
lıikimi kencliai olduğunu Ha
bet uJuıana iabat etmek için 
itkenceye devam edilmuini 
emretti: 

Ot"dtısı.wtla11 bir t11tuora 

Ve bu tath bakıth adam 
mlttbit itkencenin aonana ka· 
dar oradan ayrılmadı. 

Bitani AMbamn idamından 
bir slba ince Nelflda bam
runa kal>al edİlmİftİID. Aclia 
Al»aba pomta mlcllrl Ato Ser
han Marcoa bu mlllkab t..m 
etmifti. Gebi aarayma ilk riri
ıimde kendimi hir oyuncakçı 
dOkklmada l&Dlyordum. hDpa· 
ratordan imtiyaz koparmak 
ve.Ueaile her taraftan pnde
rilmif hediyeler, Bilardolar, pi-
7anolar, banyolar, yalclızh ara
balar, bahçe tulumbalan, çqit 
çetit koltuklar her tarafa JI• 

tılmqb. 
Genif bir merdiveni çalmca 

enfes çiçek kokulan ile k•· 
elimden ıeçmiı Jibiydim. Ya
DllDdan balmumlanmq pamukla 
bantlan taşayan kaleler. geçti
ler. Merakla aordum ; 

- Bunlarla ne olacak? 
- Blyik mmnlar yakılacak 

decliler. 
Çiçek kokulan içinden •eçen 

balmumlu bantlan hiç unutma
Jacajım. O bantlar ki bir slha 
aonra aaray DUlnmD ricadUDa 
unlarak canla canla yalnhne. 
llDda bllaaahmfb. 

Biti• bm'er ltlse nbti,... 
........ Bananla beraber Ne-
sll yarcldqlarmm her huıi 

birisinden daha zalim ve bar
bar dejilclir. 

O ela Habetli naha laflyr. 
Hepsi bu kadar. 

Habetistanı Avrupah alm-
larla m&..Yi olmağa çajaran 

• si!asamwn çal,..Wjmı niçin 
itiraf ve tamir etmiye• 
lim? 

ItaJyanın a6milrgeye 
(mllıtemlekeye) ihtiyacı 
vardır. Bu koloniyi ya
ratabileceii yerde an
yor. Tıpkı Franuılar 
ve lnrifiderin yapbklan 
sibi ••• 

Ereytre ve Soma&nin 
hiç bir dejeri yoktur • 
ltalya felaketle netice
lenen 1896 aeferinden 
beri orada tutunmak 
için btıyik fedaklrhk· 
lara katlanmışbr. Dtice 
1926 da Habefistana 
b:r dostluk muahedesi 
teklif ederek mlselllh 
bir savattan çekindi. 
Bu muahede ltalyanm 
Habeşelinde tecimael 
selişimini sathyordu. 
Habefİltanın taalıhl· 
dabnı tutmamaaı ve bu 
memlekette yabana 
dtlflDanhj'IDuı pden 
giine artmua ytlztbıden 
ltalya aillhla m&cade· 
leye hazırlanıyor. Şimdi 
o karar hararetle giriı
tiği bir teıebblllten 
ltalyanan vazgeçmesine 
ihtimai verilemez. Av· 
rupanın cahil " p· 
rurla rlzleri karleflDİI 
olan Habeti teşvik ve 
teıci etmek suretile boy 
&lçllşemiyeceii kanh bir 
barba drll~lememeai 
temenni edilebilir. Av· 
rupada bogln bu me· 
ıelenin uyandmhjt he
yecan mlatemleke ftlta· 
halımn takbib edildi· 
tine deBldir. Bugtha 
himaye altmda olan 
Hindi Çini, Hindiatan 
ve F• tilH llkelei' 
.. Da ........ Ha-.,.. ...... ~ 

)erdir. Bu tlaftlllD alacala ne
ticeye pe Anapaclu .-ı 

beaplan anyaWlirler. Glmla 
birinde lalrri1•tlae kawpcak 
olaa Hincliatanm ,..W tat
map Mmaet ......... Afrib-
da Jasiltereabt~Wr,...._ 
ayatah•••etaa-- ap 
ettiren HHpler ko1aJea anla-
11labllir. - .... , ..... 
dakl uaflmma habna tla Ja. 
,utereyl baslnkl ....,........ 
arar etmete Hvk.U1or. Fa· 
kat bitin inunhk mecleniye
tİDİ bojmak. malantmek tela
didinl aneden yeni bir barbm 
lntıae seçmek icin - çok bir
Jef1Deie ihti1a' •u,.ldup Wr 
11racla Anapaya y..Wea tef
rikaya ujratmama ...... , 
mıdır? 

Feodal Krallar Olkeelnde 
Habedn en kuwelU iki ""' 
ttasıl te11lim ol.dularfl· Baylutttm 

maceran 
Habefistu bir çok bl,ak 

eyaletlere taluıün edilmiftir: 
Harar, Şoa, Gocam, Begamder, 
Tigre bu villyetlerin • met· 
laur olulancbr. 

Bitin ita Yill,.tler krallar 
krala laparatorm alfw ft 
otorit..-e tlW •mi••• ..-. 
ele ..,._. (derebe,&.iaia) ye 

Ru'lann idareaindedir. Haile 
Seluiyenin 1950 da Habet 

tahbna çakmuma kadar dere
beyi baroDlan anclaru IMa ..ı. 
aade tefler ve Ru'lar •eruet 
yolu ile ellerine seçen yuler· 
de huduclam bir ..ıalü1ete 
malik bÜhuauyorlarclı. 

Habep.tamn tarihi bu reis• 
lerin birbirlerile yapbldan harp• 
lar, entrikalar, ihanetler ve 
kralJar krala aleyhindeki la· 
yamları ile doludur. Hıristiyan· 
hj1 ilk urına teaadGf eden 
Akıum banedanmdan Haile 
Seluiyenin ultanabna kadar 
derebeyleri, Ru'lar luaUar 
krala mevkünde birbirlerlal ia
tilılaf etmiı!erdir. HabeşUtaına 
on birinci Luiai uyılan Haile 
SeJasiyenin ilk hedefi beyleria 
ve Raslann ıallhiyetlerini glln
den gGne tahdit ederek dere
beylik rejimini yıkmak ve bl· 
tlln aallhiyetleri merkezde top• 
lamak ıuretile de memleketin 
birliiini temin etmek olmuftur. 
imparator bu hedefine kısmea 
vanmt aayılabilir. Haile Sela
aiye dahıa Ru Tafari ikea 
merkeze karti en kanetB bir 
Raı'an kıyamam ezmitti. Ati 
Rat Guk.. Oliye idi. Ru 
Taferi daha o glnden mocle111 
n11talardaa iltifadeyi dlflae
rek kendi maiyetinde çahpn 
Fran11z tanarecisi Mailet'yl 
hı Raa'ın kararrlhına ghde
rerek handan bombardıman 
ettirmlfti Ru Gaıka Oliye 
Begamder villyetinin hlkimi 
idi. Ras Tafarinin kuvvetlerine 
majl6p oldu. Kendisi aarayın
da lldlrlldl. Ba safer Haile 
Seluiyenin pereatifini artbnh. 
Dijer derebeyleri en kunetl 
tanıdıklan bir tefhı bu hezi
metinden o kadar yalmıtlardı 
ki 1950 da Haile Selaaiz•ia 
taç siyme merasiminde hepli 
hazır bulunmut n krallar kra· 
hna aadakatlanm bildirmiflerdi. 
Y almz .. ,lanna imparatorla· 
ğun yan111a& sahip bulma 
Ru Kasa ve Raa Hayloa en 
kunetJi derebeyleri iken Haile 
Seluiyeain ayaklan uamcla 
hlrmetle dilÇlktller. Haile Se
luiJe de iMi wlakat tewiaa
bBclaa i8tifade ebHJİ biJdL 
S. iki lmnetli tefe teveccA-
Jeriai iüar etti. 

Onlara bitin tlrenlerde • 
,.re111 yeri verdi. Ba teulalrat 
teflerin kalplerine aerinlik Yer• 
miiti. F kat bir kerre pnDkler 
bitip te kadretli Ru'lar ._.. 
leketlerine d&maek iat.,me. 
imparator kendiluiae olan ...
ilden dola11 J&DIDClan aynl
malarma tah••mll edemi1ece
liDi Wlclirdi ve he,.mi kencll 
ura,..U ikamete memur etti. 
Birkaç ......... da apa tef
ler maiyet bnetlerini dajat
...... kamım- .......... 
çıkarmaja, ailelerlle Adia Aba• 
hada yerlspwte davet eclil
clller. il.betin Ud majrur tel 
elan ıc... Ye Ha7lon talilerine 
ı.o,- efdiler. O pden aonra 
..aa.ı laer tlreHe imparatorua 
yamada slnilek kabil oluyor
du. Bayle ike Ru Hayla giz• 
liden gizliye ça)ıf1Daktan fariı 
olamıyordu, 1932 ihtililini o 
huarlaclı. Eski imparator Licl 
Y ... 1917 denberi •alapu ba• 
lunduju yerden kaçmata mu
ftffak ...... Çok tedbi .. 
n basiretlrb bir ıef olan Ku
l& lae ı.,anın lehinde ~ya 
aleylaincle balu11111&k i~ · ae\i
c:eJi bekli,ordu. Lici Yiaun• 
kaçbia haberi Adia A'-baya 
gelince Hayla bu baberdea çok 

- ~°"" 6 ıncı ıahıttk -
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zum piyasası açıldı 
ı:;mm C::::~D 

Dün 5 ile 14 kuruş arasında 3216 
Çuval yeni ürün satıldı 

• - • - • il 

eşhur bir 

- Başfarafı J nci sahifede -
Bundan sonra üzüm piyasa

sının nasıl ve ne fiatlar üze-

kaçakçı rinde açılması muvafık olacağı 
hakkında samimi bir görüşme 

raat Bankası asdirektörü, ga
zeteciler ve daha bazı zevat 1 

salonda idiler. 
Saat henüz onbire on vardı, 

bunun için alıcılar al bayrak
larm temiz ve renkli gölgeleri 
altında biraz daha altınlaşan 
üzümleri gözden geçirmişler ve 
muamele saatinin geldiğini gös
terir çanın çalınması üzerine 
mübayaaya başlamışlardır. 

P 
--d-,-d----~---..----··- ·. · h. · ' yapıldı. Bu yıl fazlaca oranla-

etrogra a en muhteşem hır ayat nan rekoltemizin satılabilmesi 
.. .. d G .. .. b. . d ve fiatıarın bir kaç gün sonra suruyor u. unun ırın e... düşürülmesine ihtiyaç hasıl ol-

Payıtahtın saraylarında Virz
.JOlovo'nun saygi b:len jandar
ma kumandanı az zamanda bir 
şahsiyet olmuştu. Nevski'de 
onun adı geçiyor, ondan sık 
'ık bahsediliyordu. Hatta Mi
yasoidofun methü senası Çann 
kulağına bile gitmişti. Bir çok 
kontesler, düşesler, arşidüşesler 
hep onun metresi olmağa can 
atıyorlardı. Harba tekaddüm 
eden bu yıl Miyasoidofun Rus 
asilzadelerine ait saraylarda 
hükümran olduğu yıl sayılabilir. 
Günün birinde onun Polonya 
sınırındaki mevkiinden kaldı

rarak Petrograda çekmek için 
teşebbüsler başladı. Virzbolo
vonun prensi hatta hükümdarı 
sayılan bu adam fırsattan en 
geniş surette istifade ediyordu. 
Maiyetindeki jandarmalar onun 
emrile kaçakçılık yapıyorlardı. 

Böylece Miyasoidof zengin olu
yordu. 

Yahudi kaçakçılardan isti
fade etmekte idi. Sonralan 
Vişzbolove ile en yakın Alman 
köyü olan Edktun arasında 

gizliden gizliye kaçakçı otomo
billeri işlemeğe başladı. Bu ka
dar geniş cür'etkarlık karşı

sında şaşıran gümrük korucu
ları müdahaleye cesaret ede
miyorlardı. Bu kaçakçılığın 

resmiğ eller tarafından yapıl
masından mustarib olan bazı 

zabitler yllzbaşılarına merkeze 
haber verdiler. Artık hükume
tin harekete geçeceği zanne
dilebilirdi. Halbuki böyle ol
madı. Petrograd'ın çürümüı 
aristokrasi çevresi Miyasoikofu 
okadar himaye ediyordu ki, 
hükumet bu kaçakçılığa da göz 
yumdu. Yüzbaşı bu Iakaydiden 
büsbütün cür'et alarak kaçak· 
çılığı en ıceniş şekline çıkardı. 
Artık sınırm biricik hakimi o 
sayılabilirdi. Cinayet mahkum
ları gibi Siberya kaçkınlannın 
da sınırdan ıerbesçe geçme
lerine milsaade ediyordu. Serj 
Miyasoidof üç yılda Çarlar 
Rusyasının en zenginlerinden 
sayıJacak kadar muazzam bir 
servet sahibi oldu. Payitahta 
gittiği zaman milyonerlerin ya
tağı olan Örob otelinde en 
lüks bir apartmanda oturuyor 
idi. Orada balolar veriyor, ka· 
bul resimleri tertib ediyor, 
Çarın sofrasını bile göl-
gede bırakacak ziyafetler 
ve müsamerelerle gözleri ka
maştmyordn. Artık Miyasoido· 
fun balolarında, ziyafetlerinde 
bulunmak bile bir şeref olmuş-

tu. Genç zabit bu sayede Pet
rogradm en yüksek muhitine 
mensup en güzel kadınları eJde 
etmekte ıdi. Gradüklerin ziya
fetleri onunkinden muhteşem 

olamıyordu. Böyle iken bu yüz· 
başının akıllara hayret veren 
zenginliği hiç kimsenin nazarı 
dikkatını celbetmemişti. 1912 
1913 senesi Petrogradın en 
coşkun sefahet seneleri sayı
labilir. Miyasoidofun Örop ote
lindeki apartmanında gizli ran
devulanna (?) koşan kadınlar 
arasında Rus asilzadelerinden 
bir çoklarının karıları, hatta 
grandüşesler bile vardı. 

işte servet ve ihtişam içinde 
yüzen bu adamdır ki Alman
ların göz[erinden kaçmamıştır. 
Petrograddaki gizli Alman t~ş · 

kilatı ilkönce Miyasoidofu elde 
etmeğe çalışmış ve muvaffak 
olmuştur. 

Miyasoidof Alman imparato
ru ile bir mülakattan sonra 
Alman gizli teşkilabnda yer 
almağa razı olmuştur. 

Virzbolovo köyünün jandar
ma kumandanlığından çarlar 
sarayının en nüfuzlu şahsiyeti 
mevkiine geçmeyi aklına koy
muş olan bu adamın ihtirasına 
hudut yoktu. Alman casusları
na verdiği cevap gayet kısa 

olmuştu: 

- Sizinle değil, imparato
runuzla görüşmeli. onun ağzın
dan istediğim vaadları alma
lıyım. 

Bu, onun mevkiinde olan bir 
adama çok görülemezdi. Pet
rograd Alman elçiliği Miyasoi
dofun vaziyetini Berliııe bildir· 
di. imparatorla mülakatına ze
min hazırlamağa çalıştı. Niha
yet bu mülakat en beklenil
mez şerait içinde oldu. 

Yaz sonunda 
Yaz mevsimi ile Sonbaharda 
Ikınci Vilhelm Şarki Prusya
daki Ruminden şatosunda bir 
centelmen çiftçi hayatı sürme~ 
ğe alışmışb. Zahiren sakin bir 
hayat geçirirdi. Hakikatte ise 
Almanyanın son imparatoru 
burada siyasetten uzak kalmak 
şöyle dursun en muazzam pro
jelerini hep burada hazırlardı. 
Filhakika Ruminden de Posts
damm muhteşem diplomatik 
kabul resimleri yoktu. Aybat ı 
üniformalar, burada, kapalı 
doplaplarda uyurdu. Fakat bu 
sükunet içindeki çalışmalar 
Potsdamdan daha feyizli, daha 
heyecanlı idi. 

IZMIH O[KOH 
PANAYIRDA 
PROJE. DEKORASYON. '"fEZYiNAT 

lESiM. YAZI. GRAFiK. TEŞlliR 

ELEKTRiK '" "'ESiSA Ti 
EN HVE ŞERAİT 
EN UCUZ GÜZEL iŞ 

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

maması için müzakerelere gi
rişildi. 

Satıcı tüccar aralarında kısa 
bir ~örüşmeden sonra rekolte 
vaziyetinin nazarı itibara alına
rak mutedil fiatlarla işin açıl

ması ve ilerilemesi için satıcı

ların ittifakile (7) numara için 
sekiz, 8 numara için dokuz 
buçuk, 9 numara için on bu
çuk, 10 numara için on iki 
buçuk, 11 numara için on beş 
ve 12 numara içinde 17 - 18 
kuru~ üzerinden piyasa açıl

masum karar verilmiş ve bir 
de ihracatçıların bu baptaki 
fikri sorulmuş ise de ihracat
çılar takarrür ettirilecek fiat!a 
mal mübayeası taahhüdüne gi· 
rişilemiyeceğini ve ancak ha
len fazla üzüme ihtiyaçları 

olmamakla beraber mahza 
piyasayı kuveetli açmış ol
mak için lüzumundan fazla mal 
satın alacaklarım söylemişler· 

dir. Borsaca piyasanın açılma 

saati olarak tesbit ettiği vak
tin geleceğinden alıcı ve satı
cılar üzüm muamele salonuna 
çıkmışlardır. Ofis müdürü Bay 
Ziya muavini Bay Rahmi Zi-

-1Jaştaraıı :; wcı salıifede

heyecanlı ve müteessir görü
nerek hükümdarını keyfiyetten 
haberdar etti. Haylu derin bir 
sadakat eseri olarak ta bir or
dunun başında olarak firari 
kral üzerine yürümeyi ve Go
cama sığınan Lici Yasuyu ya
kalamayı teklif etti. Gocam 
Haylunun memleketi idi. Orada 
huzuru ile içsel harba mani 
olacağını sağlıyordu. Haile Se-
lasiye bir suikast kokusu istiş
mam ederek bu teklifi reddetti. 
Ertesi gün de imparatorun po
lisleri Lici Yasudan dostu Hay 

' luya bir mektup getiren bir 
adamı yakalamıya muvaffak ol
muşlardı. Lici Yasu mektubun
da, Gocam Rasının harekete 
geçmekte gecikmiş olmasına 

hayret ediyordu. Mektup Hay
lu ile Lici Y asu arasında bir 
anlaşma mevcut olduğun süphe 
bırakmıyacak mahiyette idi. 
Haylu derhal zencire vurularak 
şeflerden müteşekkil bir mah
kemeye sevkedildi. Orada ida-
ma mahkum oldu. Fakat im
parator isyanı hazırhyan bu 
acıyarak cezasını müebbet ka
lebentliğe çevirdi. Lici Y asu 
da muvakkat serbestisinden 
çok zaman istifade edemedi. 
İmparatorun takip kuvvetleri 
tarafından yakalanarak· Harar
bir özel hapishaneye tıkıldı. Ve 
orada öldü. Hayluya gelince 
o da cenubi Habeşistanda bir 
küçük adacıkta cazasını çek
mektedir. 

En kudretti fef 
Haylu ile birlikte Habeşin en 

büyük şeflerinden biri siyaset 

Kadın erkek elbisesi 
Giyince 

Kemerde zeytinlikte erkek 
elbisesi giyerek komşularile 
eğlenti yapmakta olan Hüseyin 
kızı Kül'izarı karakola ı:ötüre
ceğini söylüyen Tikveşli Selim 
oğlu Yusuf kolundan tutarak 
yere çarpmış ve başından ya· 
ralamıştır. Yaralı hastaneye 

İlk mübayaa işi borsanın ka
ra tahtasına şöylece yazılmıştır: 

Salıcı : Leblebici oğlu Reşat 
Alıcı : Şerif Rıza halefleri, 
Çuval : 2. 

Bu suretle ilk piyasa açıl
ını!' ve muamelelere başlan
mıştır, 

Ancak piyas:\ fiatı olarak 
tekarrür ettirilmiş olan fiatlar 
ile mal alacaklarını söylemiş 
olan alıcılar üzümlerin nevi
lerde gördükleri düşkünlük 
hasebile fiatları derhal indir
mişlerdir. Dün hakikaten mu
ameleler zayıfça idi. Verilen 
numaraları tamamen tutmiyor 
idi. işe başlanan saattan akşam 
saat beşe kadar satılan üzüm 
miktarı 3216 çuvala ulaşmış
tır. Bu miktardan 985 çuvalı 
S ile 8 kuruş arasında ve ka
lanı da 8 ile 14 kuruş arasında 
fiatlarla satılmıştır. 14 kuruşa 
satılmış olan miktar da yalnız 
beş çuval olup Solari ticaret
hanesi tarafından mubayaa 
edilmiştir. 

A 
sahnesinden çekilmiş bulunu
yor. Bu adam Saba melikesi 
ülkesinin en sempatik tiplerin
den biri saytlmakta idi. Haylu 
Evrupa paytahtlannı gezmişti. 
Rama, Paris ve Lo~drada dev 
let reisleri tarafından kabul 
olunmuştu. Avrupadan dönüşte 
Locamdaki Debra Markos sa
rayını birlikte getirttiği kart-
postallara göre boyatmış, tef
riş etmişti. Adis Ababa şehri-
rinin yarısından çoğu Haylunun 
malı idi, T evkifinde sarayının 
hazinelerine el konuldu. Bu· 
rada önemli miktarda altın ve 
altı milyon talar bulundu. Hay
lunun tevkifi ile imparatorun 
eline geçen servet yüz milyon
larca liralık bir servete muadil 
sayılma~<tadır. Haylunun tev
kifi Habeşistanda, hele Go
cam' da büyük heyecan uyan
dırmıştı. Debra Markoşta Hay
lunun oğullarJT1dan 18 yaşın
daki Alam Saggad hükumet 
kuvvetlerini Gocam'm payitah
tından kovmağa bile muvaffak 
olmuştu. Fakat imparator yeni 
kuvvetler gönderince Gocam'ın 
merkezi çevrildi. imparator kan 
dökülmesini istemiyordu. Asi
lere teslim olmaları şarHI~ af 
ilan edeceğini bildirdi. AJaın 

Saggad teslim oldu. Bir tay· 
yare ile Adis-Ababa'ya nakle
d;Jdi. Adet mucibince başında 
bir taş olduğu halde impara
torun huzuruna çıktı. lmpara· 
tor babasının intikamım alma
ğa çalışan cesur muharibi af e
derek kendi maiyetine aldı. 
Alam Saggad o gündenberi 
Gebi sarayındadır. 

Keylfe gelmlş 
Dolaphkuyuda Veli oğlu 

Şükrü evinde arkadaşlariyle 

rakı içerek sarhoş olmuş ve 
havaya iki el silah atmıştır. 

Şapka geymek 
istemlyormu 

Bayraklı Mersinlisinde şapka 
yasasına aykırı olarak başına 

stur. 

~ı7.Z/7Z7..7~ Al d 
Borsa Haberleri N manya a 

DUn Borsada 
Yapılan Sabflar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
636,5 Y i Talat 5 50 13 50 
544 H Z Ahmet 5 12 
319 Alyoti bira. 7 25 12 
311 Jiro ve Şü. 7 12 
309 Ş Riza Halef 6 13 

· 284 F Solari 7 50 14 
233 M J Taranto 8 12 
159,5 T Debas 6 50 10 75 
147 K A Kazım 5 25 11 
80 Vitel 7 9 50 
57 M Alberti 9 9 50 
50 S Celardin 6 9 
38,5 S Süleymano 7 9 50 
26 H Alyoti 8 10 50 
14 Len Reciyo 7 25 7 25 
4 J T aranto M 8 8 
4 Şınlak Z bira 8 9 

3216,5 Yekrm 
Satış yekununun 985 çuvah 

adi mallar olup 5 ile 8 kuruş 
arasında sablmişlardır. 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 

1119 Buğday 4 50 
50 Bakla 4 87 

500 Kumdarı 6 25 

5 31 
4 87 
7 50 

198 K Palamut 250 
218 balye pamuk 45 

9 Harar u 

,, 

250 
47 50 

•ıııı: 

Para Piyasası ı., 

15-8-1935 ~ 

~ 
Alış Satış 

~ 

~ 

Mark 50 22 50 72 
' İsterlin 619 50 624 50 

Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 60 79 90 h 

Belga 21 12 21 50 
İtalyan lireti 1 O 30 10 375 
İsviçre Fran. 40 80 41 12 ~ 

Florin 84 55 85 
~· 

~ ~ 

Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Şilini 23 50 24 

Sürtük Yüzünden 
Kaç Kişi Birbirni 

Yaraladı 
Keçeciler caddesinde sabı

kalılardan Mustafa oğlu lsmail 
Samsunlu Osman, Mehmed 
oğlu Mustafa ve Halil oğlu 

Konyalı Osman birbirile kavga 
etmişlerdir. Bunlardan !smail 
sustalı bir çakı ile Konyah 
Osmanı sol kolundan hafif ve 
Mustafayı göbeğinden ve Sam
sunlu Osmanı da kabasından 
ağır surette yaralamıştır. Sam
sunlu Osman da çakı ile Is
maili sol omuzundan hafif su
rette yaralamıştır. Suçluların 

hepsi tutulmuştur. Tahkikata 
yar genel savman bay Ali el 
koymuştur. 

Vak'anın sebebi lsmailin be
raberinde götürmekte olduğu 
bir sürtüktür. 

Diğer üç kişi zabıtada kayd
lıdır. Bunlar lsmailden parti 
istemişlerdir ve kavga bundan 
çıkmıştır. Sam~unlu Osman 
evvela lsmaili omuzundan ya
ralamış ve sonra o da bıçakla 
diğerlerini yaralamıştır. Tah
kikata devam ediliyor. 

Arabacı görn1.emlf mi? 
Halimağa çarşısında Hüseyin 

oğlu Mehmet idaresindeki bi
nek arabasını yolda tahta ta· 
şıyan Mehmet oğlu Kazıma 
çarptırmış yere düşerek başm
clan ve sol kolundan yaralan-

sebebiyet vermiştir. 

• • 

•••••••••••• 

Ne kadar musevi 
Olduğu anlaşıldı 

Berlin, 15 (A.A) - Volkis· 
cher Bcoahter, Alman yahudi· 
leri hakkında önemli bir ista· 
tistik neşretmiştir. Bu istatisti· 
ğe göre Almanyada yaşıyao 

. yahudilerin sayısı 499,682 olup 
bunların üçte biri hükuoıet 
merkezinde oturmaktadır. Bu 
mikdar Berlin halkının · yüzde 
4 ünü teşkil etmektedir. 

Konuşmalardan 
Almanya memnun 

Berlin, 15 (A.A) - S ıyasa~ 
çevenler B. )ekin görüşmelerı 
hakkındaki Helsinfors bildiri· 
ğini memnuniyetle karşılaaıış· 

lardl!·, 
F eniandia hükümetinin : ıı· 

hancı siyasaya dair olan te· 
likkilerinin Hitlerin barış °'e 
anlaşma siyasasındaki prensip· 
lerine ve amaçlarına uygun ol· 
duğu söyleniyor. 

Varşova, 15 (A.A) - Dıı 
bakanı B. Bek F enlandia ge· 
zisinden Gdyiniaya dönmüştür· 

Malta' a 
İki Torpil Gemisi 

Emir Aldı 
Malta, 14 ( A.A) - Roytet 

Ajansından: 
Kaeo deniz manavraJarıP~ 

istırak _decek olan iki to!&· 
ğemisi ile iki torpito nıubrı ~· 
ne burada kalmalan için eınıt 
verilmiştir. 

Bulgar~standa 
Temel yasa yeniden 

Hazırlanıyor 
Sofya, 1-' (A.A) - Başbak8f 

T oşef hazırlamakta olan telll~i 
yasa projesinin Eylülde bıı~ 1 
olacağını söyl;miş.tir. Ba~a~,:~ 
kurulu seJahıyetlı şahsıye rl 
ve seçilen parlamento nyelel<' 
bu projeyi iÖzden geçirece·Jıı 
lerdir. Karar bir genel of cJ~P 
değil parlamento tarafın 
verilecektir. 

Belçika 
·Tekzip ec~iyor 

bS' 
Brüksel 15 (A.;.-..! -- Dış 1 

kanlığı Belçika ile Alrıııt0~~ 
arasında bir pakt yapılaı35~11 

t' 

görüşüldüğü hakkındaki ha e 
leri yalanlamaktadır. 

Ayırmak lsterke11 

Yaralandı ğlı 
Servili Mesçitte Lütfi ~ıı~· 

Ahmedle Hüseyin arasmda aY' 
ga çıkmış, Hüseyin kav~,ed 
yatıştırmak için araya g Iııl1' 
Remziyi hafif surette yarıı 
mıştır. 

Alacağı lsternel< 
Kabahat mı? ııe· 

Ödemişin hamam inabııl<et 
sinden Mustafa oğlu şevcıır 
Hacı Hasan oğlu Alide ala jçiO 
olan yüz lirayı isterııek }(ııll~ 
kapısına gitmişti. Bunda~ )(ıı~l 
Hasan bıçakla Şevkeh.. 5ıı 
önünde üç yerinden agıt 
rette yaralamıştır. . li"tı 

Şevket bıçağı ile bır 
tutulmuştur. 

IZMIRDE 

At~isr Tütüncüler Bant sı 
Komisyon yazıhanesı 3s 

Yemiş çarşısı Cezayir Hanı Sokağı No. 3~8,,1' 
Tel on: %?333 Telgraf adresi: lzmlrde bsuııit 

Bankanın lzmir yazıhanesi her nevi emtea ye ııı~ etİt1.e 
üzerine komisyon işlerı yapar ve gönderilen mallar. uı ıırı•' 
avanslar verir. Tütün ve diğer mahsuller için müsaıt(ı183 
yeleri vardır. (S. 6) 2 - 15 h.3 

.. 
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Daktilolar ·hayattan yalnız bir dilim koparabilirleı· 
Fakat 

Daktilolann batı olan ciddi 
tavurlu ve tatlı sesli genç ka
dın Yeni gelene hitaben : 

- Madmazel Jorjet, dedi, 
buraya oturabilirsiniz. Arkada
şınız madmazel Lüsi size lazım 
olan bütün izahat ve malzeme
yi verecektir. 
. Yeni daktilo, Jorjet, 20 dak-
lılon · · k' un yırmı yazı ma anasını • 
çıtırdattıkları koca daireye . 
hayretle baktı. Bu sarışın, es
~er, kumral kadınların, şef 
•çeri girince bir -ses çıkarma
dan hep işleri üzerine eğilip 
durmaları jorjete biraz üzüntü 
Verdi. Demek o da bu kuvana 
;tılacaktı, meslt!kleri icabı üni-
ormalaşan bütün bu genç kız

:ara karışacaktı. İlk önce on
llrın yalnız benzeşen tarafları-
~1 görüyordu : Ense üzerinde 
kısa saçlar, idarenin mecburi 
ıldığı beyaz bluzlar, makina

~·~ sağına veya soluna yerleş· 
tırılrn. . d f . . ı~ stenografı not e terı-
~ın şifrelerini a an bakış'ar .. · 

1 
u ı:::rada çev: ı: parmaklar hız

a ınakinanın klavyesi üzerinde 
uçuyorlar. 

k Bu başldngıç günü ne kor
b~~~- Jor jet Bekier kendini 
~tun hayat için kürek mah

~unıJan gibi oturdu~u iskem
eye zencirlemiş sanıyor. Bir ay 
s~nra bu hayal onu ne kadar 
guldürrnüştü. 

Tanışıyorlar 
Vorrnster ve ortakları çelik 

kosyetesi hiç te kürek mah
Uınlarını andıracak bir yer 

de'"·ıd· gı ır. Jorjetin arkadaşlarına 
gb~lince, İnanılmayacak kadar 
ırb· · k ırınden başkadırlar. Anca 

altı aydanberi steno - daktilo
f'afi ö henmek için birçok yıl 
d

eraber yaşadığı mektep arka· 
aşları d J · t · d" n an ayrılan orje şım-

1 de bu başkalığa hayret edi
Yor. Çü k·· · t b" ay· . n u, aynı er ıye, 

nı Yaşayış, mektep arkadaşla
rına ayn ı aile kızları halini 
\'er~ekte geri kalmıyordu. 

k Şımdi etrafında olan genç 
tı . 

b ve kadınlar ise onlardan 
i ~tnbaşkadırlar. Bunlar hayat 
Çındedir. Hayat onlara dokun-
muş .. b 

. • uzerlerinde markasını ı-
:t<ı . , ki b ' nış, onları -bazan acı ı 

·• surette- kalıbına sokmuştur. 
rıJektep bekleme odası idi. 

v Bürodakiler ise yolculardır. 
•a ı . d l f k çın en şarkı dalga arı ış-

k~ran e&-lence katarlarına, ya 
Uçllk mevzii katarlara bini

Yokrl~r. Bunlarda beklenilmiye-
Ct b' b lt · ır şey yok. F akal u 
d:~lerde bazan bir imdat dü-

güntın çınladığı da oluyor. 

t'" işte Jorjet yavaş yavaş bü· 
un bu yaıayışları keşfedecek 
~~slck icabı olan duruşun ile· 
rısınd d h e arkadaşlarının uygu 
.a~atını, yani hakiki çehrele

tını .. 
Y i 0 recektir, . . . 

İlk ab~ncılık çabucak ~rımış.tır: 
b' sekız gün içinde Jor1eti 
_'raı Şaşırtan oniki ad birbi· 
~ne k d s· ar1şrnıştı. Monik, An re, 

l ırrıon, Mart LüsiJ Süzan, 
"o ' ' ., n, Hanriye, Jermen, Janet, 
. s. 

Evı· k ad'! 1 admlar kocalarının 
1 e ç .. ·ı· B K L· agrı ıyorlar: ayan or· 

k~Ye, Bayan I..enuvat. iki geç· 
ın llf t ~ d a nıazele beslene saygı 

da, aile isimlcrile çağmlışların-
.. 1 •• an betli oluyor- Mtmazel Laf· 

Or 1\1 . E atmazel Arnodi. 
ist n Yakın arkadşı Lüsil, çok 
j e~ıe, ona yardıma koştu. 
"orJeyin tecrübesizliğinden zi-
,, ade b d 
iltr' aşlangıç heyecanın an 

1 gelen ufak tefek yanlış-

aşk mahbesi onlar için en büyük kurtuluş yoludur 
)arı ctüzeltmek için ona çok gibi daracık bölmelere ayrıl-
dostça yardım etti. mışh. Hiçbir pencere yoktu. 

Sırdafhklar Ancak tepeden ışık gelirdi. 

Biraz şundan bundan konuş- Yalnız tepe camlarından bir 
tular. Lüsil yirmi iki yaşında ikisini iterek hava alırdık bir 
sevimli bir sarışındı. Sol elinde az. Amma yine 36 dereceye 

1 J · t kadar sıcakta taşıdığı yüzüie işarete, orJe 
sormuştu: kaldığımız olur 

_ Nişanlı mısınız? du da bazıları· 
Liisil biraz hüzünle tekrar mız sahiden ba-

etti: . . l yılırlardı.Bunun 
_ Nişanlı? Hayır. lkı yı -

dan beri bir dostum var. 
Jorjet, çekingen, devam 

etti: 
_ Şüphesiz ya-

kında evlenmek 
fikriodesiniz? 

_ Evlenmek 

mi ? Yazık ki 
hayır.Elbe~, ~ütün 
kadınlar gıbı, be-
nim için de hül
ya bu idi. Fakat 
ncyleyim ki be-

S · •ıli tavıı·larla gevezelik cderlaı·.Bfri 
(?{lllı • a·~ • • l I 

bit• yiizellik reçctes1 .. lgen ::aır emeı~ 
için bir raırnı sorar 

nim Janım evlidir ... 
"0 beni yanlış muhakeme 

'. · O evinde mesut etm eyınız. , 
değildi ve ben de o kadar yal-
nızdım.. Zira dokuz yaşından: 
b 

. _k .. ·u·m o yaştan berı 
erı o suz ··· . . 

k . beni sevmemıştı ... 
ımse bil" . 
"Janı tanıdım. Evet, ırı'.!1, 

b t degv ildi ve onunla bag-
ser es · 
lanmamah idim. Fakat ne yap-

ı ? Erkekler, hele kocalar 
ma ı. . . k d 
nadirdirJer. Bunun ıçın ab ın 

h t mı feda etmektense, u-aya ı .. 
nu tercih ettim. Buh.hakıkı ~a
adct değil, fakat ıçten yıne 
daha iyi ... " 

Jorjet cevab vermiyor. Bu 
hayat dilimi onu 4a~ırhyor. 
Halbuki, işte birkaç ay oluyor, 
Bossuet'nin ahlak vaizlerini 
tahlil ediyordu. Bu.nca .asil ve 

"ksek fikirlerin a kıslerıle dolu 
yu d "d"? lan aziz sınıfı nere e ı ı. 
0 Lüsıl tarafından "Yeni,, hak-

k da toplanan malümat da 
ın J • d 

çabucak bütün ate yeyı ev-

tt. Onun hakkında en esaslı 
re ı. . ·1 b" 

leri biliyorlardı. Aılesı e ır 
şey h. 

d Oturuyordu. Orla ta sı-
ara a . . . 
lini bitirmişti. Bakıre ıdı. 

* .. . 
ilk günler çok yorucu. Genç 

kız durmadan, . dinlenme.~en 
diyor. Makınaların mute-

tape e d .• 
d• gürültüsü, bu aımı tema ı \ 

hareket, gelıb giderken metro 
istasyonlarında itişib ka.kışnıa 

J 
. t" yoruyor. Bu da nıbayet orJe ı k .. 

ayda 700 frank kazanma ıçın. 
Steno daktiloluk hiç .de rah~t 
b

. . degw ildir. jorjetın bu du-
ır ış k L"" ·ı 

şüncesine karşılık olara usı : 
- Alışılıyor, diyor. Yine 

burada ne isene, fak~t 
benim evvelki dairem bus
bütün kötü bir yerdi. Büro, 
atların yerleştirildikleri yuvalar 

için bıraktım orasını. 
Vormster müessesesinde ise 

daktilo'arın dairesi genİf, ha
valı, ferahlıktı. Geniş pancc· 
relerden bava ve güneş yayı
lıyordu içeri. Gök yüzü gürlü
yor, ilkbaharda yakın parktan 
kuı cıvıltıları ve çiçek koku
ları geliyordu. 

Burunlar havada, bütün bu 
genç kızlar hulyaya dalıyorlar. 

İlkbahar ... 
İlkbahar bu Parisli kızlar 

için şairane düşünceler gftir
mez. Güzel bir şapka, şık bir 
robla gidilen dans yerlerini 
hatırlatır. 

- Suzan bu katalogdaki 
zarif elbiseyi gördün mü ? 
Ekose varöz ile siyah rob, 
ikisi birden 150 frank. Ne 
dersin? 

- Sana pek iyi gidecek. 
Ben hazır giyemiyorum. Çok 
şişmanım. Ah, bir zayıfhyabil· 
sem. 

Bunun ıçın on çare göste
riliyor: 

Yemek yirken su içme. 
- Ne yapayım, susayorum. 
- Unlu, hamurlu, şekerli, 

yeme. 
- Ama pastaları o kadar 

seviyorum ki ... 
- Sabahları jimnastik yap. 
- Hep te geç kalkıyorum. 
Bir diğeri güzellik çareleri 

soruyor. Kadın mecmuaları, 
moda gazeteleri elden ele ge
ziyor. Birbirine şarkılar gös
t~riyorlar. Jorjet kopya ediyor: 

"·:· Kutrunda yarı sert çelik 
siparişinizi aldıimızı bildir-
mekl. .. ,, 

Bayan Korbiye: 
- Kepek suyu, diyot, cild 

ve ten için çok iyidir. Ben asla 
başka şey kullanmam. 

Kırk beş yaşında, kır saçlı, 

fakat genç kızları imrendirecek 
kadar güzel cildli ve tenlidir. 

lvon soruyor: 
\ 

İki senedenheri kocasından 
boşanmıştır ve küçük bir ço- l 
cuğunu yetiştiriyor. Bununla be- 1 
raber etrafındaki bütün bu 

ğmı ve babasını da birlikte 
kabul edemiyeceklerine çok 
üzüldüklerini bildirdiler. 

B.Lorans kendilerini rahatsız 
etmek istemediğini bildirerek 
otelde bir oda tuttu. Ertesi sa
bah Bayan Vinterle jilbertin 
gelip kendisini aramaları ka
rarlaştırıldı. 

- Söylesen e, Suz, senin 
kullandığın ruj hangisidir? Be
nimkini değiştirmek istiy-:rum. 

Jorjetin aklı artık yan sert 

çeliklerde değil, fak2t 

arkadaşlarının şen geveze .. 

Iiklerindedir. Bu onun te

selJi.ıi oluyor. 

gençliğin müteaddit projelerini 
tebessümle karşılar ve çok de-

fa onlara yerinde tavsiyelerde 

bulunur. 
Parlsln tuzakları 

Bu nasihatlar lüzumsuz de
ğildir. Meseb, bürodan hep 
beraber çıkan Andre ve Mart 
bir gün perişan bir halde gel

diler. 
Bir gün evel, ak-

şamı bir dansingrle 

geçirmişlerdi. Çok 
kibar iki bay onları 

bir çok defa dansa 
kaldırmış ve pek 

nazik davranmışlardı. 
Onlara içki ikram 
etmişler , sonunda 

01.u .,·oh ılö ıbny 1,'{lbul elti; 
Tıik1'inin mektup wız<frmakta->ı bam 
ba§ka oltlltfjıw?t daktilo /umum anladı 

İlk bahar: Hepsi bu kızların da, otomobille evlerine götür-
k~kettir, güzel görülmek ıs- meği teklif etmişlerdi. 
terler. Mart ve Andr~ aevinçle ka-

Jorjet te diğerleri gibi ya- bul etmişlerdi. Bu tesadüf 
pıyor. Bir cild kreminin mar- üzerine şimdiden kimbilir nasıl 
kasını, iyi bir kuvaförün adre- hulyalar kuruyorlardı. Halbuki 
sini not ediyor. otomobil onları evlerine götü-

"Baba kız kucaklaştılar. Za
vallılar, son defa olarak öpüş
tükleri ve bir daha birbirlerini 
görmiyecekleri akıllarından bile 
geçmiyordu. 

11 filhakika, ertesi sabah Bay 
Lorans bütün gün Jilberti bek
ledi ise de gelen giden olmadı. 
Akşam geldi, gece geçti ve 
ertesi sabah, meraktan çıldı
racak gibi, müthiş bir önseziye 
yakalanan zavallı baba, bir 
kelime lngilizce bilmediği bal- · 
de, Bayan Viuterin verdiği ad
resi iıulmaia uğraştı. 

"Adres uydurma idi. 
11 Ayaklandırılan polis kuv

vetleri de meş'um kadını keş
fedemediler. Londrada bir Ba
yan Vinteri aramağa kalkış
mak bir yığın saman içinde 
bir toplu iğne bu!mağa muadil 
bir iştir. Bu kadın belki de 
artık, nvile birlikte, meçhul ve 
uzak bir istikamete doğru va
pura binmişti bile. 

Jilbertin ailesi, resmi polisin 
aczi lrnrşısmda hususi polisi 
harekete getirdiler. Bu araştır
malar :çin bütün biriktirmiş 
oldukları paraları harcadılar. 

' Nafile. Çocuklarını Ur da-
ha görmediler. ve ondan hiç 
haber alamadılar. 

"B. Lörans Jilbertin bırakb
ğı şahşi öteberiyi almak üzere 
büroya gelmişti. Bir liigat, kü
çük bir ayna, bir kutu pudra. 
Zavallı adaml Bana ne dedi bi
liyormusunz? 

11
- Bayan onu ölü bilmek, 

mezarını tanımak ve üzerinde 
diz çökmek, çektiğime nisbetle 
benim için bir sevinç olacakb, 
anlıyor musunuz bir sevinç. 

"Ve pek ili anlıyordum. Za· 

0 da koket oluyor. receğine itirazlarına aldırmı-
0 da kadın oluyor. yarak Paristen çıkmış ve iki ' 

OUç bir vazife "kibar bay" ıssız eir noktada 
fş başı bayan Barsad tatlı daktiloların el çantalarını ala- 1 

vaUı küçük jilbert. Arkadaı
lan arasında o kadar neı'eyle 
cıvıldarken menfur bir kadın 
pazarcısının kendisine hazırla-

rak onları bırakıvermişlerdi. 1 
sesli, sarışın, henüz genç bir 1 
k d O akşam, Bayan Barsad, 

a ındır. Bu cılız vücutta bü- kendisile birlikte tramvay bek-
yük bir enerji var. )iyen Jorjete anlatıyordu: 

Camlı küçük bürosu dakti- - yerine sizin geldiğiniz 
loların büyük bürosuna açılıyor Gilbert Loransm başına çok 
ve onları daima gözetliyor. fra- d 
d aba müellim bir vak'a geldi. 

esi, iyiliği, hakkaniyeti bütün 
b Gilbert yüzü ve vücudu mü· u genç kızları sendelemeden 
idare etmesine imkan veriyor. kemmel, çok ciddi, kibar ve 
Bu da kolay bir iş değil. iyi tahsilli nefis bir kızdı. 

Buradaki yirmi kadın arasında "Ailesile Cenevre gölü kıyı-
büyük bir arkadaşlık ama ba- lannda geçirdiği geçen tatilde, 
zen de rekabetler, güzellikten, ayni otelde annesi Misis 
az veya çok maaştan ileri ge- Vinter ile birlikte bulunan bir 
len rekabetler de eksik olmaz. İngilizle tanışmıştı. 
Buhrandan evvel genç kızların "fngilizce bilgisini tamamla-
en çoğunu en çok takd"m eden mak ve daha kazançlı bir işe 
meslek buhranın tesirlerine çok geçebilmek üzere lngilizce ste-
tabi olmuştur. işe başlarken nografi öğrenmek hevesinde 
300 franktan fazlasını bulama- olan Jilbert dönüşte iki Ingiliz 
yan daktilolar olduğu gibi çok kadınile muharebeye girişti ve 
tecrübe sahibi, işgüzar steno- bunlar kendisini Paskalyayı 
daktilolar çahştıkları müesse- geçirmek üzere bir kaç gün 
seden her ne sebeple olursa Londraya davet ettiler. Jilbert j 
olsun ayrılınca, yeniden 900 - on beş günlük bir mezuniyet 
1000 franktan fazlasını bula- istedi ve yalnızca hareketine 
mazlar. dünya yerinden oynarsa müsaa-

Daktilolar arasında tab&il, it de etmiyecek olan babasile bir- l 
kabiliyeti, faaliyet, zekavet gi- likte Londraya gitti. 
bi sebeblerle çok maaş farkı Londrada bayan Vinter ve 1 

olur, fakat ekserisi bunun se- kızı Jilbert istasyonda bekJi- i 
beplerini takdir etmezler. Bu- yorlardı. Bay Lorasın da ııel- ı 
nun için Bayan Bersad burada diğini görünce şaşaladılar ve 
ahengi devam ettirmek için bir gün evvel bir çok dostları 
çok ustalıkla harekete mec- olduğu için o gece yalnız Jıl-
burdur. bert için bir tek odaları kaldı-

diğı korkunç talihte hiç haberi 
var mıydı? 

Eskllerden birinin 
Hatlraları 

Daktilo denilen gençlik ve 
güzellik unsuruna kartı erkek 
memurların akıülamelleri ne
dir? Kadınların iş hayabna iı· 
tilisı sırasında nice nice feli-

' ketler tefcül edilmiştir. Zaman 
oldu ki kadın kitip veya dak
tilo unvanlan kendi minasin· 
dan büsbütün başka birşey 

iÖıterir gibi olmuıtu. 
Jarjetin bulunduğu dairenin 

en eski memuru bayan Korbiye 
anlatıyor. 1, te 20 sene oluyor 
en ciddi gazetelerden birine iş 
arama açın bir steno - dagtilo 
ilanı koyunca bir çok devletler 
almış. Kadıncağız, bunlardan 
birine, gösterilen gün ve saatte 
gidince ğeniş minderli bir iş 
odasında nefis bir rob dö şambr 
geymiş bir bay tarafından ka
bul edilmiş. 

"iki üç cümle teati edince 
bayan Korbiye pek ala anlamıs 
ki bu bay kendisine mektup 
yazdırmaktan büsbütün başka 
fikirde. OJdukça kızarak h'!v
retini bildirince bay ne 1 ne• 
versin beğenirsiniz: 

- Nasıl, Bayan? Asıl ben 
hayret etmeJiyim. Steno - Dak-

- J uf feu çc ı:irhıi: -



tilo olduğunu bildirerek gaze
teye bir ilan veren kadının ne 
demek olduğunu bilmiyen yok
tur. 

Zamanlar ipiy değişti ve halk 
bugün bir daktilonun zaruri 
olarak patronunun metresi ol
madığım pek ala kabul ediyor. 
Vakia açık saçık gazete ere 
ilan dağıtan havai meşrep bazı 
daktilolar mevcut olabilir. Fa
kat bunlar küçük bir akali
yettir. 

Daktilo bazan bir şef veya 

patronun hadden aşırı nezake
tinden kendini sakınmağa mec
bur kalırsa da en ziyade onla
rın kızgınlıklarına bir kelime 
söylemeden dayanmak mecbu
riyetiııdedir. En kibar sosyete 
adamı, dairesinde, eo aşalık 

kaba bir herif olabilir. Patro · 
nunun karısına söylemeğe ce
saret edr..mediğ söı.lerin veya 
metresi tarafından yalancı bir 
randevü verilmesinin veya di
ğer her hangi bir kızgınlığın 

cezasını çok defa daktiro çe
ker. Maaşlıdır, sükuta mecbur-
dur Kadın değil, daktiJodnr. 

Ağır bir iş, hürriyetsizlik, az 
maaş daktiloları çok defa bunu 
telafi edecek bir şey aramağa 
heveslendirir. Bu da sabit veya 
geçici aşk ve flörttür. 
"DaktdorErın cenne 1 

Orası,, 

Vormster müessesinde ida
renin, memurlar arasındaki 

münasebetlere ilişmediğini Jor
jet öğrendi. Suzan dediki: 

- Bemm evvelce çalıştığım 

büroda hiç böyle değildi. Pat
ron bu hususta çok sert dav
ranıldı fakat dakti!o!ar ekse
riya bundan birşey kaybet
mezlerdi. 

Mesela patron bir memurla 
bir daktiloyu flöt esnasında 

-her ikisi de serbest ol
mak şaçtiyle: evlenmek 
veya işten çıkmak şıkla

rından birini ihtiyara on
ları mecbur ederdi. 

"Bir gün, genç bir mühendis 
bekleme odasında arkadaşla
rımızdan birini öperken yaka
landı. Patron hemen ültima
ton.u bastı. Delikanlı işini bı
rakmak istemiyordu. Zaten 
ğenç kız da hoşuna gidiyordu. 
Onunla evlenmeği tercih etti. 

14 Bir başka defa, bu usul 
sayesinde bir mühendis mü
kemmel bir iş buldu. Bir genç 
kızı kolları arasında sıktığı sı

rada müthit patron tarafından 
yakalanınca, bürodan gitmeğe 

mecbur kaldı. Fakat çok ik
tidarlı olduğundan ona Bre
zilyadaki bir şubenin ida
resini verdiler. işin enfes 
tarafı ne , biliyor musu
nu1? Suçla mühendis işten çı

karılan dakti:oya karşı vicdan 
azabı duydu. Muhabereye gi
riştiler ve Fransaya mezunen 
avdetimie n:übendis onunla ev
lendi. 

Mart bu hikayeyi, bütün 
gazeleri gülen çapkın yüziyle, 
dikkatle dinled : 

- Böyle bir müesseseyi niçin 
bıraktığını anlamıyorum. Bak
san a, Suzan, bu altından bir 
büro, adeta daktilolann cenneti 
ımış. 

Diğerleri de hep bir ajız-
dan sordular: 

- Evet, Suzan, niçin, niçin? 
Suzan, samimi ve meyus: 
- Çünkü, dedi, benim tali-

him yokmuş. Benimki evli 
çıkh. 

Simon 
Jorjet, kolu altında daima 

bir kitap taşıyan zeki bakışlı 

Simonla arkadaş oleu. Simon 
ayda dokuz yüz frank ka
zanır. Annesile beraber ya
şar ve küçük bir kızkarde
ıını yetiştirmek ıçın ona 
yardım eder. Cep parasından. 

sözü geçen bütün kitapları 

satın almak imkanını da bulur .. 
Gerçe süse pek meraklı değil
dir. Jorjete şu sırrı tevdi ~ei
yor: 

- Bir kutu pudra bana bir 
yıl gider, kafat her hafta ye
ni bir kitaba ihtiyacım vard:r. 

Romanlardan şiirlere ve se
yahat hikayelerine kadar he
mtn her şeyi okur. Böylece 
ilk dereceyi geçemiyen tahsi
silini sık ve iyi seçlmiş oku
malarla tamamlamıştır. Herşeyi 
bilir. Arkadaşları müşküllerini 

ondan sorarlar. 
Fazla olarak yazar da. Jor

jet onun yazdığı şiir ve ne
sirleri gördü. Son derece cana 
yakın, kavrayıcı şeyler. 

Bu mütalaa karşısında Simo· 
nun ciddi gözleri sevinçle pa
rıldadı: 

- Gerçek mi? Yoksa beni 
memnun etmek için mi söylü
yorsunuz? 

- Vallahi gecek. Sanatınız 
var. Bunu daha iyi an ıyan 
birisine okutmalı. Belki daha 
çab~mamz lazım amma, yaz
dıklannız arasında çok güzel 
:eyler var. 

Güzel bir günün güzel bir 
akşamı. Projeler kuruyorlar. 
bir kaç gün Simonun bütün 
eserlerini yenidee kopya ede
rek ikisinin de beğendiMeri 
bir muharrire gönderiyor ve 
pek mahviyetle, onun fikrini 
soruyorlar. 

Kadın yUzl rl 
Daktilolarda yaptıklarım sev

mek ve işlerine bağlanmak ih
tiyacı o kadar büyüktür ki 
kadın tabiatine pek yabancı 
olan işlere merakla bağlanabi
liyorlar. Vakıt oluyor, Jorjet çe
liğe sahihden ilgileniyor. Z ten 
çok çahşkan ve anlayışlı 

olduğu için şimdi ayda bin 
frank kazanıyor. Artık canı sı
kılmıyor. büyük büronun ciddi 
havası içine bütün bu gençli
ğin cıvıltıları neş' e saçıyor. 

Mesela ilk önce ezeli nişanlı 
Janet var. daima aşk muhabe
releri, fotograf teatileri, nişan
lanma ve bozuşma ile meşgul. 

Üç nişan yüzüğü şimdiye kadar 
parmağında birbirini takip etti. 

- Tek incili nişan yüzüğü 
pek bayağı, diyor. " Gelecek 
defa ,, etrafı pırlantalı bir inci 
istiyeceğim. 

Sonra kapıyı kapamasına ka
dar herşeyi sporcu olan Jer
man var. Daireden çıkar çık

maz, yazın havuza, kışın pati
naja can atıyor. Konuşmaları 
yalnız spor rekorlarına aiddir. 
Bununla beraber bir müddet
tenberi jak isminde birisi bu 
rekorlarda fazJaca bir yer tut
mağa başladı. 

Şahsiyetleri bu kadar ayrı 
olan bu genç kızlar umumiyetle 
çok eyi anlaşırlar. Bazan, tali
sizliğe uğramiş kibar kadınlar 
da buraya düşerler. Uk önce 
uzak dururlar. Fakat zcld ise
ler hemen Paris midinet!erinin 
kız kardeşi olan genç kızJarla 
kaynaşırlar. 

Kendisini kibar gösteren, fa
kat sadece aşığı kibar olanlar 
da var. Parlak münasebetlerle 
küçük arkadaşlarının gözlerini 
kamaştırırlar. Tuvaletleri o ka
dar sade şık ki büyük terzi
lerden çıktığı belli. Matma%el 
Dobye bunlardandı. Elbiseleri 
büronun en şık kızı olan İvonu 
bile imrençten sarartırdı. Eski 
zamandan kalmış elbiseler ol
duğunu söyledi amma, nihayet 
lvon dayanamadı da yeni dak
tilonun elbjseleri geçmiş bir 
refahın artığı olamıyacak de
recede son moda olduğunu 

söyledi. 
Nihayet bu bayancıkların her 

biri bir polis hafiyesi kesilerek 
işin içyiizünü araştırdı. On beş 
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gün büroda yalnız bundan 
bahsedildi. Nihayet Lusil Bayan 
Dobyenin sırrım keşfetti. Me
ğer altmış yaşlı kont D ... nin 
metresi imiş. A!lesir:e karşı 
onun katibi diye geçindiğinden 
kontun seyahatte o!<luğu bu 
sırada görünüşü kurl:armak için 
daktilo yazılmağa mecbur kal
mış. 

Zazen, kış gelir gelmez kız 
ortadan kayboldu. Zavabiri 
kurtarmak kaygısı ilk soukJara 
mukavemet edememişti. 

AUslu çor' pi arı 
Bayan Dobye dakti!olar ta

rafından tamamilc aralarına 

alınmış değildi. Bütün dal·tilo· 
lar iffet nümunelcridir demek 
istemiyoruz. Bazıları erkek ar
kadaşbrile f:ort yapar ve on-
lardan öteberi hediye de lcabul 
eder!er. Büroda, Bayan Bar
sadı haberi olmadan nefis bir 
hikaye dolaşıyordu. Bu AJis:n 
çoraplarının hikayesidir. 

Blis alelade yüzlü, göze bat-
maz viivudlu, fakat ·çok güzel 
bacaklı safdil bir kızdı. Büroya 
ilk girdiği vakıt adi fil çorap-
lar giyerken bir müddetten
beri gittikçe daha güzel ipek 
çoraplar bacaklarını süsliyordu. 

Bakınız niçin: 
iş icabı Alis sık sık yardi

rektör B. Venunun dairesine 
giderdi. B. Venu güzel bacak
lara bayılırdı. Alisinkiler onu 
sanki yıldırımla vurdu. Birgün: 

- Ne güzel bacaklar, dedi. 
Lütüfkar olsanız, onlara bir çift 
ipek çorp hediye etmeme mü-
saade ederdiniz. 

AJis süse meraklı idi. Kabul 
etti. ipek çorapları giydiği gün 
hayatının en neşeli günü idi. 
Bunu 8.Venuya itiraf edince: 

- Madam ki öyle ben de 
sizden bir şey rica edeyim: 
Nasıl diyeyim, çorabın bittiği 
noktada bacağınız üzerine kur
şun kalemile bir çizi çizmeme 
müsaade buyurunuz. 

Eh, zaten o vakıt kısa etek 
giyerlerdi ve bacaklar güzelce 
meydanda idi. Alis bir beis 
görmedi. Fakat o gündenberi 
çoraplar gittikçe daha uzun ge
liyor ve bacak üzerindeki çizi 
daha yukarı çıkıyordu. Bir gün · 
Alis istifa etti ve büroya gel-
medi artık. Kurşun kalemi çi
zisi haddinden çok yükseğe 
ç•kmak islemişti. 

açanlar 
Yaz 2eldi. Güzel giyinmek 

daktiloların en büyük merakı. 

Çoğu ancak yiyecek kadar 
para kazanıyor da yine şık 
gıyınmeğe imkan buluyordu. 
Fakat çok defa yiyeceğinden 
ve sıhhatinden feda ederek. 

Fakat genç ve kaygısızdırlar 
ve şıklık, kadınhk yolunda ta-
lilerine erişmelc için yegane 
vasıtalarıdır. Mesela Mart, ya
kında kıyılacak nikahını bir 
günü kendisini bir delikanlının 
gözüne çarptıran şapkasına 
medyun olduğuna emindir. 

Evlenmek, dal\ tilolar için bu 
cesaret hayatından kaçmak için 
bir vasıtadır. Fakat Jorjet eyi 
biliyor ki şimdi, onların birçok 
başka vasıtaiarı da var. 

Kimi fikir yoluyla kaçar: 
Hikaye ve şiirlerini nihayet 
mühim bir mecmuaya kabw 
ettiren Simon gibi. 

Mesela Monik: Yedi gün önce 
Parisin en güzel esmeri olarak 
ilan edildi. Artık sinema, belki 
de şan ve şöhret onu bekliyor. 
Fakat hayatları hiç değişmiye
cek olan ötekiler var. jorjey 
şimdi bir şeye inanmıştır. Bun
ların yaşayışı da ne kadar yek
nesak ve zahmetli olursa olsun, 
yüksek duvarları arkasında gü· 
zel bahçeler gizliyen arap ev
leri gibi, dinlendirici tarafları 
gizli bir bahçesi vardır. Çünki, 
bir kadın ruhu için kurtuluş 
daima aşk denilen sihirli mah
pesin duvarlarını kendi üzerine 
kapamaktır. 

lzmir tütsü ile temizlenmiş 
(Fümige) incir Türk anonim 
şirketi idare meclisinden: 

Şirket hissedaran umumi 
heyeti; 3 eylül 1935 salı günü 
saat onda şirketin idare mer-
kezi olan lzmi.rde birinci kor· 
donda 4 numarada kain da
rei mahsusunda aşağıdaki 
ruznamede gösterilen işin mü
zakeresi için fevkalade olarak 
toplanacaktır. 

İçtimada hazır 
istiyen hissedarların: hisselerine 
ait vesikalarım içtima günün· 
den bir hafta evveline kadi\r 
şirket merkezine tevdi ederek 
duhuliye karh almaları la
zımdır. 

Ruzname: 
Şirket esas nizamnamesinin 

dördüncü maddesinde yapılması 
idare meclisi tarafından teklif 
edilen tadilatın müzakere ve 
kabulü, 

Nizamnamenin dördüncü 
maddesi: 
~ ( Şirket aşağıda yazılı mua-
melat ile iştigal etmek üzere 
teşekkül etmiştir. 

1 - lzmirde(Ç.J.Jiro ve şü
rekası) na ait lzmirde hüku
met caddesinde No 19, 21, 
23 de kain incir tütsüleme 
(Fümigation) fabrikası ile in~ir 
işletme işlerinde kullanılan 
markalara ( alameti farika ), 
masalar, bankolar, iskemleler 
ve sair bilumum tesisat ve le-
vazım ve bilcümle hukuk ve 
imtiyaz)an ve bilumum borç ve 
vecibeleri ile birlikte incir ti
caret işini müb'ayaa ve temel-
lük ve deruhte etmek, 

2 - Mezkôr müessıeseyi 

işletmekte devam etmek ve 
alelumum incir ahm ve sabmı 
ve her türlü incir ticare
tile iştigal etmek, kendi 
nam ve hesabma veya baş
kası namına kendi hesabı
na ve başkası hesabına keneli 
namına incir ihracatı tica-
reti yapmak, incir mahsulü ve 
bilumum muştakab ve incir 
ticareti ile doğrudan doğ
ruya veya bilvasıta alaka ve 
münaseheti olan bilumum 
sınai ve mali muamelatı ic
ra etmek ve bu işlerin is-
tilzam ettiği her türlü tesi
sat, teşkilat, fabrika ve saire 
yapmak ve vücuda getirmek; 

Şirket balada tasrih olu-
nan maksadiyle doğrudan 
doğruya münasebettar bilu
mum mali. ticari, sınai mu
amelatı icra ve bu mua-
melat ile iştigal eden, di
ğer şirket'erin hisse sene-
dat ve tahviJatını mübayaa 
ve bu nevi şirketler tesis 
edebilir. 

Nevi ve mahiyet itibarile 
işbu maddede zikredilen 
muamelattan gayri her han-
gi bir muamelenin ifası şir
ket için nafi görüldüğü tak-
dirde Jıeyeti idarenin teklifi 
üzerine heyeti umumiya ta
rafından ittihazı karar edil-
mesine ve tadil mahiyetinde 
olan işbu kararın hükUıııet 
tarafından tasdik ediJmes~e 
mütevekkıftır. 

Bu suretle tasdik edi· 
len karar işbu mukavelena
meye zeylen ilave olunur. 
Şirket esası maksat ve 
tedviri muamelatı zımnında 
kanunu mahsusasına tevfikan 
emvali gayri menkule ta
sarruf edebilir.) 

Teklif kabul edildiği takdir-
de nizamnamenin dördüncü 
maddesinin alacağı şekil : 

( Şirket aşağıda yazılı mua-
melat ile iştigal etmek üzere 
teşekkül etmiştir.) 

1 - tzmirde (Ç. J. Jiro ve 
şiirekası) na ait lzmirde Hüku-
met caddesinde No. 19, 21, 
23, 25 de kain incir tütsüleme 
(Fümigation) fabrikası ile incir 
işletme işlerinde kullanılan 
markalar (Alameti farika) ma
salar, bankolar, iskemleler ve 
sair bulümum tesisat ve lev~
zımı ve bilcümle hukuk ve 
imtiyazları ve biJumum borç 
ve vecibeleri iJe birlikte incir 
ticaret işini mübayaa ve te
mellük ve deruhde etmek. 

2 - Mezkur müesseseyi iş-

Hurufat Dökümhanesi 

Abdüliziz ybeli 
!Aurabıt Çarşısı No. 25 IZMIR 

Sağlamlık 

Doğruluk 

Çabukluk 
Basımevl hurufatı, galentUr, anterlln 
ihtiyacınızı, bu Uç esas Uzerlnde çah,an 

mUesse$emden tedarik ediniz 
Talep vukuunda katolog ve fihrist gönderilir 

.,· "" • • • .. • • • ·" • • .. : ;; 1 • • ...... •. ._·. 

Zeybek Rakı Fabrikası 
Şanınız 935 ulusal panayırı münasebetile ZEYBEK rakı 

fabrikasımn sureti mahsusada hazırladığı nefis KAPTAı"'' 
SARIYER, ZEYBEK rakılan dünden itibaren piyasaya çıka· 
nlmıştır. 

1-2 (1209) 

Müzayede ile N a k i l 
Fevkalade satış 
Yolculuk doJayisile önümüz

deki pazar günü sabahleyin 
saat 10 da Göztepe vapur is
kelesi karşısında Halil Ziya bey 
sokağı Cumhuriyet kız aanat 
enstitüsü (sepet ve çiçek mek
tebi) arkasında 383 ve 385 
No. lu hanede maruf bir ec
nebiye ait birçok lüks ve na
dide mobilyalar bilmüzaye41e 
sahlacakbr. 

DiKKAT: 
Yanlışlığa mahal kalmamak 

için mektep kapısı önünde mü
zayede yerini gösteren bir 
adamımız bulunacakhr. 

Satılacak mobılyalar meya
nında gayet lüks cevizden ma
mul şifinyarala ayna!ı dolap, 
bir adet iki kişilik iki direkli 
sarı kesme yarım karyola ve 
cibinliği. tek ve çift kanatlı 

aynalı dolaplar, nikelajlı kesme 
yarım karyola ma somya, kü
tüphane, birçok hezeran Av
rupa sandalye, yeni bir hald~ 
üç petalh hils markalı Alman 
piyanosu ve taburası, gayet 
güzel oymalı büfe, açılır dört 
köşe masa ve sandalyeleri, ko
modinolar, komezalar, gayet 

Yazıhane ve depolanıııızı 

Birinci Kordon Dolmada Eski 
Hililiahmer Hanı No. 8 - 10 
Naklettiğimizi muhterem ıııUş
terilerimizin bizi oradan ara· 

malarını saygılarımızla beyaP 
ederiz. 

Nazillili Ali Bey zade 
Ali Haydar 
1-3 (1201) 

Ge 
Altı aylık ondülede aranı• 

lan evsafı size ancak Paris· 
ten büyük fedakarlıkla ge
tirdiğim 1935 modeli makin~ 
ile dokuz ay için garantl 
edebildiğim gibi bayanların 

·ıe pek korktuklan cereyan 1 

alakası yoktur. 

Geliniz Görüııiiı 
Su ondülesi ve bükle · i 

Paristen diğer bir mı: İP8 

getirttim. Arzu edilc.1 her 
forma yapılır. 

Adres : Hükumet cad-
desi No. 23 AH Rlza ""' 
çakır Tele fon : 3294 

8-15 (1105) b. 3 

güzel yağh boya tablolar, Z .J 

ayaklı dikiş makinesi, etejer, ay~ . 
çocuk arabası, üç adet abajur, C .!yanname Makbuz 'f. 
hasır kanape, kadife şezlong, N. N. 

3
4 

peşkirlik, gayet güzel kuş tüy- 3900 144403 30-12' 
34 

lü kadifeli ·kanape, kadın tu- 3903 144104 30-12· 
valeti, konsol ayna, lavuman, 3906 142168 27-11'~ 
tuvalet, duvar saati, şemsiye- 3914 142169 21-tl·-1 
lik iki adet şamdan, kolona 8 11)e 
şemsiyelik, kesme san çocuk Yukarıda yazılı beyaoP ıı· 
karyolası, vazolar, halı, kilim, Numara ve tarihli gümrük ıı>".,i-
ve seccadeler ve saire birçok budarım kaybettiğimden .~:tJJa 
mobilyalar bilmüzayede sahla- sini alacağım, eskisinin hu 
caktır. Fırsatı kaçırmayınız. yoktur. 1ıı 

Fırsat arttırma salonu Aziz Maks Unz Komsiyoncll 
Şmık. Telefon: 2056. Süreyya 

1 - 3 (1196) 2592 (1206) ·····:' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ııı•l" letmekte devam etmek ve alel- münasebettar bilumum ,e 
umum incir alım ve satımı ve ticari, sınai muamelatı i

1
ct• elet' 

her türlü incir ticaretiyle işti- bu muamelat ile iştiga e 09t 
gal etmek kendi nam 've he- diğer şirketlerin hisse sene bıJ 
sabma veya başkası namına ve tahvilatını mübayaa ".e 
kendi hesabına ve başkası he- nevi şirketler tesis ed_e~bi~;i1Jc 
sabına kendi namına ıncır Nevi ve mahiyet ıtı ıı• 
ihracatı ticareti yapmak, incir işbu maddede zikredilen. tJJbif 
mahsulü ve bilumum müştakatı amelattan gayri her baogı i~" 
ve incir ticareti ile doğrudan muamelenin ifası şir~et ııef 
doğruya veya bilvasıta alaka nafi görüldüğü takdır~~ erİ"e 
ve münasebeti olan bilumun eti idarenin teklifi uı 0 jt' 
sınai ve mali muamelatı icra heyeti umumiye tarafında tıı• 
etmek ve bu işlerin istilzam tihazı karar edilmesin~ b~e ı.ıı· 
ettiği her türlü tesisat, teşkil&t, dil mahiyetinde oJan ış tııs· 
fabrika ve saire yapmak ve rerın hükümet tarafındeP 1'ıft•'' 
vücuda getirmek. dik edilmesine müteva1' (<il' 

3 d·ıe11 • - Her nevi emval ve eşya Bu suretle tasdik e 1 ıef 
alım ve satımı ve ithal ve ih- rar işbu mukwelenaıneYe es'" 
racı ve her nevi ticari muame- len ilave olunur. Şirket 111eıj: 
lelerin ifa ve icrası ile iştiga' maksat ve tedvir ınua sas•" 
etmek. zımnında kanunu ı:nabsll IJ~aJ' 

Şirket balada tasrih olunan tevfikan emvali gayri JJle 
maksadile doğrudan doğruya le tzsarruf edebilir. 

} 



YEDIKU·LE 
GAZHANESi 

(iSTANBUL. 
Vapurları ka'afatlamak için yumuşak 

ZiFT 
Ve tuğla, boya ve yaya kaldırımları iç o se rt 

Z 1 f T 
. ~ 1;:~ .... , .. ·:· . 

KAŞE 
il 

1 
S. . .. J ıstırap çekmekten kurtarır 
ızı gun erce - eli' 

En şiddetli baş, diş, adale ağnlanm, üşütmekte~ :u:ev ıt 
biltün sancı ve sızı]ara keser. Nezle~e, .romatızm y 

kırıkhğa karşı çok mllessırd1r • 

Mideyi bozmaz kalbi ve böbreklerı .yormaz~. 
GRIPlN kaşeleri RADYOLIN diş macunu fabrıkasınm muta-

h k. ı ri tarafından yapılır. Her eczanede 
assıs ımyager e 

vardır. 7.5 kuruşa satılır 

-------------=-----
lzmir nafia başlliÜhendis i 

ğinden: . ,. . . 
y il d k llanılmak üzere 30 çadır sapı ıle beraber sekızer 

Y
ü ok ar a u k"'rek ve 50 faryoz, 100 yaba ile 30 küskü 50 el 
ı azma ve u ı k .. 15 .. 

ar b 14 t d tomro arabası satın a ınma uzere gun 
a ası, ane e d . kl"l . 29 Aw t 

müddetle açık eksiltmeye konulduğun an ıst.e ı ~rın gus _os 
935 p b - ·· t 10 da llbaylık encümenıne gelmelerı. 

erşem e gunu saa 2545 (l l 97) -

--lzmir ikinci icra memurlu-

iundan: 
Açık utırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne ol
duiu: 

1 - ismet kaptan mahalle
sinin 1046 ada 4 parselinde 
250 metre murabbaı miktannda 
ve heyeti umumiyesi 875 lira 
kıymetinde ananıu yarıaı. 

2 - ismet Kaptan mahalle· 
sinin 1046 ada t parselin.de 
Ve 640 metre murabbaı mık-
~aranda heyeti umumiyesi 3200 
hra kıymetli arsanın yansı. 
. 3 - İsmet kaptan mah~lle

tınin 1042 adanın 8 persehnde 
160 metre murabbaı mikdan~
de 800 lira kıymeti mubammı-
neli arsanın tamamı. 

işbu gayri menkul açık ar· 
tırrna suretile satılığa çıkarıldı. 
Birinci açık arttırması 21 Ey
lul 935 tarihine müsadif Cumar
tesi gilnil saat 11 de dairemiz
de icra edilecektir. Bu artır
mada muhammen kıymetin 
Yih~de yetmif beti nisbetinde 
bedel verildiği surette en çok 
artırana ihale edilecektir. Aksi 
halde en çok artıranın teahhü
dü bakı kalmak şartile satış 15 
gün d ha temdit edilerek 
ikinci artırması 7 Teşrinievvel 
935 tarihine müsadif Pazartesi 
günü yine saat 1 lde dairemiz
de :cra edilecektir. bu artrrma-
~a da yüz.de yetmiş beşi nis~e
bn<le bedel verilmediği takdır-
de satış 2280 numarJı kanuna 
tevfikan beş senede ödenmek 
üzere geri bırakılacaktır. İşbu 
gayi menkulit üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaiki ile birlikte 
ve yirmi gün içinde müracaat 

1-rı llıuncbr. Aksi halde hak-

+mrLUAiAA»tmAM H' 

Bergama asliye mahkeme" 

sinden: 
Ödemiş meşrutiyet mabalJe

sinden Mahmud Seyfi kızı Hava 
ile Bergamada Mah~u~ Seyfi 
oğlu Bedri ve kardeşı ıkamet
gihı meç~ul kıymet aralan_?da 
hissei şayıalı Bergama baglar 
mevkiinde ve tapunun31/7/1929 
tarih ve 78 No.lı tapuda ka
yıtlı ve içerisinde 59 sak zey
tini havi ve (175) lira kıyme
tindeki tarJa maa müştemilit 
§uyuunun i:ıalesi için açık ar
tırma suretile sablığa çıkanl
mıştır. Arhrma 9/8/935 ten 
9-9-935 pazartesi gününe ka
dar devam edecektir. Artırma 
şartnamesi 20-8-935 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için açıktır. Artırma bedeli pe
şin olup ittirik için yüzde yedi 
buçuk pey akçaıı alınır. Ver
a-iden maada bilumum masraf 
müşteriye aittir. Bundan fazla 
malumat istiyenler 9351270 nu
mara ile satış memurluğuna 
müracaat etmeleri lüzumu ilin 
olunur. (1200) 

)arı tapu sicillince malüm ol
madıkça paylaşmadan hariç 
kalacaklardır. Şartnameler 10 
eylül 935 tari~inde?. _itibaren 
herkesin görebılmesı ıçın açık
tır. Satış peşin para iledir. 
Yüzde iki buçuk teUiiliyc ve 
tapu hat cı müşteriye aittir. is
tekli olanlar muhammen kıy
metin yüzde yedi buçuğu nis· 
betinde pey akçası veya barıka 
teminatı ile birlikte sahş gün
lerinde müraccaatları lazımdır. 
işbu ilanın bir sureti de lzmirde 
Küçiik kardıçah hanında mu
kim iken halen ikametgahı 
meçhul bulunan mühendis Sa
dıka tebliğ makamına kaim ol-
mak üzere keyfiyet tebliğ 
olunur. 2595 (1208) 

"J\z işitenlere mahsus ~ 
Kulak aletleri· 
Yeni model 

Yeni çeşit 
Kulaktan geçme küçük 

düğmeli model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir., eczanesi N 
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SARAÇOGL 
Memleket hastane • 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmi,tir. Tel. 3956 

Evi Ka. antinıı tram• cad-
desi No. 596 T e . 25'f:i 

:as .. 
Paris fakült.:!sindcn d p!oma.ı 

Diş tat: Eple i 

Muzaffer Ero~ul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

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

T elcfon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 
@ .......... illi 

Göz Hetimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sol<ağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

FV..ZZZ-[J/./.ZlZ~7~1VJ2Z 

~ ı uzıka ,. 
Muallimi aranıyor 
Salihli Gürbüzler Yurdu 

N bandosuna bir muallim ara
N myor. lstekli'erin yurd baş-
' kanlığına müracaatları. · ~ 
~ 5 - 10 (1168) 
777.7JI/77.T.hC'7..ZZ.z7ZN./'Z7..77J~ 

Kemalpaşa Asliye Hukuk 
mahkemesinden: 

Müddeialeyh: 

Kemalpaşamn aşağı Kızılca 
köyünde otururken halen ika-

metgahı belli olmayan Sela
nikli Arif tarafına. 

Davacı: Kemalpaşa ilçesine 
bağlı aşağı Kızılca köyünden 

hacı Mehmed Ali kızı Tayyibe 
vekili H,dayet tarafından aley-

hinize açılan bofanma dava

sından dolayı ikametgahınızm 
belli oJmaması hasebile karar 

muhakemeye tevfikan yevmi 
muhakeme olarak teayyUn ve 

tesbit edilen 28 Haziran 935 
günJemecine rastlayan Cuma 

günü saat onda gerek bizzat 
ve gerekse tarafınızdan kanuni 

bir vekil göndermek suretiJe 

muhakemede ispatı vücud et

mediğinizden hakkınızda gıyab 

kararı verilmiş ve bu baptaki 

muhakemenin 6 Eylül 935 gün

lemecine rastlayan Cuma günü 

saat ona bırakılmasına karar 

veriJmjş olduğundan bu hususta 

bir itirannız varsa işbu kararna
menin tarih neşrinden itibaren 
beş gün zarfında ba istida 
muhakemeye ita ey emeniz ve 
muayyen olan günde de mu
hakemede bulunmanız ve ak
si halde müddei tarafından 

dermeyan olunan vakıaları 
mukır addeyJediğini:r. teleldci 
ve şu suretle davaya sabit 
nazariyle bakılacağından tebel
luğ makamına kaim olmak 
üıere lreyfiyet ilin olunur. 

2594 (1207) 

~...,....,._. ~u~ • ----- -- -- -- - -

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 hertUrJü 

istirahatlerinin temin edileceğini beyana müsaraat eylerim. 
Sahibi Hacı Mehmed zade Alidlr 4 - s (1178) 

NKARA 81 Si 
Ulusal fabrikanın 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
.A. ~.A..R.A. Birası içiJir 

Çünk •• Içilec.ek biricik ulusal bira budur 
~ Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksınız (865) 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Ro1ltken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

• 
7 

İkinci Beyler sokak fmn 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

Bugüne kadar piyuaya çı-

karılan traş bıçaklarının 
en eyiıi 

KIRMIZI AY 
bıçaiı olduğu herkesin tec
rübcıile aalaşılmııbr. Rahat 
ve ferahlıkla traı olmak i ... 
ti yenler 

İzmir Kuıu oilu An 
Ç&rfııı 29 numarada • 

taJyalı Sait hır~avat magaza-
sına müracaat etsinler. 

J kmale kaJan ilk ve orta 
mektep talebeleri silratle im
tihana haıırlanar. ( M. Z. ) 
rumuz.ile Kemeralbnda An
kara kraathaneai ittisalindeki 
tuvalet salonuna müracaatları 

5-10 
• :Z.ll.Z7.7..1'!.l'.l'ZZ717'/~~-

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik v0 istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmıt ve yeniden otelciliğe ait levuımab 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 gisterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak ıçın taraçalarımız müş
terilerimize açıktır . 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarmda esaslı tenzilat vardır. 

lznı-~r Muhasebei Hususiye Mü
düriyetinden: 

Lira 
lkiç.cımelik caddesinde 351 Nu. kahvehane bedeli sabıkı 110 
Namazgahta 46 Nu. dnkkin " .. 30 

İdarei huıusiyeye ait olan yukarıda yer ve cinsleri gösterilen 
akarın üç yılhk icarı uzahlan arttırmalar neticesinde bu yerlere 
verilen bedel haddı layık görülmediğinden müzayede müddetı 
10 gün daha uzatılmııtır. istekli olanların her gün saat 9 dan 
12 ye kadar şeraiti öğrenmek için rnuhasebei hususiye müdli
riyetine ve ihale günü olan 26-8-935 pazartesi günü de saat 
9 dan 12 ye kadar yatıracahları depozito makbı;zlarile birlikte 
vilayet encümenine müracaatları iliu olunur. 2596 (1202) 

SATILIK 
z~ YTINY AGI FABRİKASI 
lzmir Tepecik Kemer jstasyonu ittisa inde kain tam teş

kilatlı bir ZEYTINY ACI fabrikası depo ve mı.ilkiyctıfe beraber 
veyahut yalnız MAKiNELER, presalar LOKOMOBiL ve 
s i · satılıktır. 

A!Alcadarların Vali Kbım p1ş3 c:ıdd~si 53 Nu. da Jakin-
yon Limited Şirketine mOracnat etmc'cri. 

Telefon num rası : 2449 
16-20-23-27 (1198) 

• ·~· ·.:· •• 1 



Kazanmak için de bir 

ahnız 

• ldul •oOulı bavıı dolaba 
• OOrlllOıO• ve lhllu~ala 
• Btılln alSb en aıcalı .. emlelıetl•r• 

.. aha ... olanlı yapılmııdıı 
• '"ıarl f:lektrilı Sarfiyata 
o f"iyalı llO llHdan ltibaffQ 

• Tedlyal il ay 11.ado 

ll!~;;~~i!M ffured4ın •• Ş~I. Anura Salı' 1erlerı A Yeller lım lr 
~lblll' Sal llcrkul BtJO;ılu Galatı Saray 

Fiyat - 180 liradan itiba en 
tediyat - 18 ay vade 

~atış yeri: ARTÜR VETTER [ SAHıBINİN SESİ ] Samaniske:: 

Dain, a Sabit Daima Tabi"' 

'~ 

l 

. Juvantin Saç Boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

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

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

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • 
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VAPURDUMANI 
•• •• 

GC>ZL-cJ~ 
(//'7L////./////7.//././/..Z7.7/ L//.7../7..ZX.J 

Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 
ve ucuz bir g§zlük almak isterseniz BAŞTURAK 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uğrayınız ........................................................................ 

• • 
ıy~ ın • • 

No. Cinsi Mevkii Bedeli Sabıkı 
19 Hane Bornova Akkaş So. 30 L. 
24 " il il " 35 " 
Yukarıda cins ve mevkileri yazılı evler 1 yıl müddetle kiraya 

verilmek üzere uzatılan arttırma ve pazarlıkla kiralanmak üzere 
yapılan ilanlara rağmen istekli çıkmadığından bunlar yeniden 
20 gün müddetle arttırmaya çıkarılmıştır talip olanların tarihi 
ilanından itibaren her gün şeraiti öğrenmek üzere muhasebei 
hususiye müdüriyetine ve arttırmaya iştirak edeceklerin de ihale 
günü olan 5-9-935 perşembe günü sabah depozito makbuzlarile 
vilayet encümenine müracaatları ilan olunur. 2598 (1204) 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

aJjhlinin 
MEŞHUR 

rşunlu lbcaları 
Faallyettedlr 

Her türlii istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta, 
gazino hiilf sa her türlü ihtiyaç ve konför vardır. Banyolarda 
bol bah~ccik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta-
kil oda verilir. 

~ . -------~--------~ 

Fiatl?. r: Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 
karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına 1 inci 
50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri: 
Kemahh Ahmet Hamdi ve All Balcı 

4 - 26 (1180) 
* . . - .;..;.."'/.. ~·, .. ·. . ··- .' ' .s. ·.· 

Istanbul Sih Üesseseler Ar-
-t ., omisvonundan: 

Akliye ve asabiye hastahanesinin 60,000 metre yerli Ameri-
kan bezine kapalı zarfla teklif edilen fiat fazla görüldüğunden 
yeniden kapalı zarfla eksiltmiye konmu~tur. 

1 - Eksiltme: 28-Ağustos-935 çarşamba günü saat 15,30 da 
Cağaloğlunda sağlık direktörlüğü binasındaki komisyonda ya~ 
pılacaktır. 

2 - Tahmini fiat: Beher metresi ·32- kuruıtur. 
3 - Muvakkat garanti: 1440 liradır. 

4 - Şartname bedelsiz olarak hastibaneden alınır ve nümu· 
ne de orada görülebilir. 

5 - isteklilerin 935 ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ka
n unda yazılı belge ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
ve banka mektuplarile usulü dairesindeki teklif mektuplarını 
yukarda yazılı eksiltme saatinden bir saat önceye kadar mak
buz mukabilinde komisyona vermeleri. 

11-16-20 -24 585-2525 (1167) 

Sa~,r, Dilsiz ve körler ensti
tüsü direktörlüğünder ; 

Ekmek fiatJarının yükselmesi sebebile muhammenah da tadil 
edilmiş ve enstitünün 935 mali yılı gereklerinden olup isteklisi 
çıkmıyan ve aşağıda adları yazılı olan diğer nesneler ile birlikte 
yeniden eksiltmeye konmuştur. isteklilerin şartlarını görmek üze
re hergün enstitü idare heyetine ve 27 Ağustos 935 Salı günü 
saat \5 te muvakkat teminat makbuzlarını alarak sihhiye direk
törlüğünde toplanacak komisyona baş vurmaları ilan olunur. 

Cinsi En az Eıı çok En az En çok kile ve ade-
adet adet kilo kilo din muham-

menatı 

Kuruş San . 
1 inci nevi ekmek o o 9000 12000 9 75 
Koyun ve kuzu eti o o 2000 2500 35 00 
Dana eti o o 1500 1700 20 <O 
Süt o o 800 1000 10 00 
Yoğurt o o 800 1000 ıs 00 
Odun kömürü o o 3000 4000 3 00 
Kok kömürü o o 10000 14000 Devlet rayci 
Yumurta 8000 10000 1 00 
Patates o o 1500 2000 6 00 
Kuru sovan o o 1000 1500 6 00 
Tomates o o 1250 1500 5 00 
Taze fasulye o o 600 700 8 00 
Patlıcan 4500 5500 1 50 
Limon 3500 4000 2 00 

13-16 - 20 - 23 2529 ( 1174) 

illi mlak Ü üriye ·inden: 
Birinci Süleymaniye mahallesinin Altınbaş muharrem soka-
ğında 30-2 kapı numarah 152 metre murabbaı arsa 30 
Kataraş Dokuzeylül sokağında 6-8 kapı numaralı 264, 25 
metre murabbaı arsa 133 
ikinci karantina Bülbül sokağında 75 kapı numaralı 157 
metre murabbaı arsa 31,40 
Salhane Mansurzade sokağında 10-1 !::apı numaralı 194 
metre murabbaı arsa 58,20 
Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 

üzere 5-9-935 perşembe günü saat 15 de ihaleleri icra kılına
cakhr. Taliplerin o saatte Milli emlak müdüriyetine müraca-
atları. 16 31 2599 (1205) 

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

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar. 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci
hazlan, kemik hastalıklan neticesi husule gelen kambur· 
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız ola.P 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma ~snasında fır-
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
1LE RAGBET ve 1T1MAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

Muallim 

sonra 14 - 16 e 
cadesi No. 20 

(355) S.7 

ı >C>~TC>Ft 
0:7/.77//.Z7X//LLL/7.LL/X/J.Z/177Y.Z.7 .. 'X/.Z)rzxJ 

~uLUSI ALAT A 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç H A S T A L 1 K L AR 
:LVJ:UT .A.~.A.S'SISI 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20 ) numaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

Sıhhat ve içtimai muavenet ve-
kaleti hudut ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğ~nden: 

Kuşadasında gösterilecek arsa üzerine şeraiti fenniyeıi "~ 
keşifnamesi mucibince yaptınlacak olan Sahil Sıhhiye idare~: 
binası otuz gün müddetle pazarlık suretile eksiltmeye koıt\J 
muştur. 

A - Keşif bedeli 4099 lira 24 kuruŞtur. 
B - Bu iş için fenni ve idari şartname kuşadası Sahil •1~: 

biye idaresinden paıasız alınır. Binaya ait plan bu idarede 1 
rülebilir. te 

C - Eksiltme 24 Ağustos 935 Cumaı tesi günü saat on btŞ 
kuşadası sahil sıhhiye idaresinde müteşekkil komisyonda paı11'; 
lık suretile yapılacak, ihale merkezden alınacak emre gör 
kat'ileşecektir. 

D - Muvakkat teminat miktarı 310 liradır. ., 
E - isteklilerin bina inşa işlerinde ehli olduklarını göstt''.r 

lzmir Nafia başmühendisliğinden 935 senesi içinde ahnınıf bı 
vesika ile birlikte Ticaret odasınd<'n ve davet tarihinden sDPrıı 

. alınmış aynca bir vesikada aranılacaktır. 
F - Eksiltemeye girecek olanların peyler sürüldüğü dakik•>'ıı 

kadar muvakkat teminatlarını makbuz mukabilınde Kuşad'51 

Sahil Sıhhiye idaresine yatırmış olmaları şarttır. 
10-15-20 2457 (1160) 

lnşaatımz için atidekiihtiyaçlarınızı pek oonz f iya.tıarl• 
tem\n otmek i8terseniz Halim a~a çarşısında. 

Kavalah Hasan Nuri 
ticaretbaneRİDf\ müracaat edioiz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neı•t çlçakH 

Çmi ve levazımı sıhhiyeden lô.vhalar ve bun/arttı 
te/eflüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her c1n5 

musluklar ve kanalizasyon için demir dökme boruıaı 
ve lngiliz künkleri ve· bunla11n tef ertuatı vesaire ... 

f tvatlar rekabet kabul etmez 
Yarli Çlmentolar, BlltDn Markal• .. 

En lllüaalt Şar•itla 
Mağazam•zda SatlhP 

iZ Mi R 
Pamuk ensucatı Tür~ 

Anonim Şirke · 
Şiıkı•tın ;\lerke:t. ve Fahriknsı: lzınirıle lfolkapınurdnd~' 

Yerli Pamuğundan At, 1 aygore, Köpekbaş, Dcğ/rı~0ıı 
Geyik ve Leylak Markalarını lı n vı her ııovı ıfoııot !'lll 

ınıal t•y ltı ııı ekıe olup malları Avrnpaııııı nyni tip ıuen 
ıa tı ııa faiktir . 

Telefon l!fo. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

(lf 1) Per.flJ!' . . . . . . . .. ' . . ' . ' .. 



18 A §USIOS 19~!5 .... -- -
F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASt 
CERES vapuru 26 ağustos

tan 30 ağustosa kadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg liman'arı için yük alacaktır 
UL YSSES vapuru 9 eyliilden 

13 eylüle kadar Anvers, Rot
t~rdam, Amsterdam ve Ham
burg )imanları için yük ala
caktır. 

ORESTES vapuru 23 eylül
den 30 eylüle kadar Anvers, 
Rotterdam Amsterdam ve 
Hamburg 

1

lımanlan için yük 
alacaktn. 

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

NORDLAND motörü 21 ağus 
tosta Rotterdam Hamburg, 
Copenba~e, Dant~ig, Gdynia 
Göt~burg, Osla ve fskandinav
ya lımanlan 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.eburg, Oslo ve Iskandinavya 
lunanlarma hareket edecektir. 

VINGALAND motörü 3 bi
binci teşrhıde Rotterdam,Ham-

G
urg, Copenhage, Dantzig, 
dynia, Goteburg, Oslo ve 

kl~kandinavya limanlarına hare
et edecektir. 

SERV CE M ARIT1M RuCJMAİN 
.. SUÇEAV A vapuru 5 ey

lulde gelip 6 eylülde Ma ta, 
~~nova, ~"arsilya ve Barselone 
ıçın yük alacakbr. 

ALBA ]ULYA vapuru 30 
eylülde gelip 1 birinci teşrinde 
Malta, Cenova, Marsilya ve 
Barsolone için yük alacaktır. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki. değişikliklerden acenta mes
ulıyet kabul ebnez. 

Fula tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve tahliye binası 
arkasmda FratelJi Sperco acen· 
tahğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005 

1 

,_ v. l 
W. F. il. \7an Der , 

Zce & C..ı0. 

1 

ALIMNIA vapuru 14 ağustos-
ta bekleniyor. Hamburg, An
vers ve Bremen limanlarından 
yük çıkaracakbr. 

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 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacakbr. 

RAMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 28 A
ğustosta beklC"niyor. 1 eylüle 
kadar Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg için yük alacaktır, 

NORBURG vapuru 26 ey
lülde bekleniyor. 30 evlüle ka
dar Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg için yük alacaktır. 

SERVlCE DIRECT DANUBIEN 
Tuna hatta 

A TID motörü 26 ağustosta 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala-

caktır. 
THE EXPORT STEAMSHIP 

Corporation 
EXCELECIOR vapuru ha

len limanımızda olup Nevyork 
için yük almaktadır. 
SOCIETE commerciale BUL
GARE de navigation a vapeur 

BULGARIA vapuru 14 ağus 
tosta bekleniyor. Burgas ve 
Varna için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanıi Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Te1eron No. 
2007 • 2008 

Fenni gözlük için 
lzmirde riyazi bir düstur •ardır 

G 
• • • • Hilil eczanesi X Kemal Aktaı 
ozluk = Jzmır 

Gözlükcülüğün tamam çeşidi bOtün cinsleri her yerden çok 
ve pek ucuz ... 

Toptan ve peralreude 

lznıirliler Jstaııbuldaııerede bulu~ urlar 

Beyoğlunda Brı· stol otelinde 
~ ıs .zı 

Sirkecide Osmaniyeotelınde 
• H .ki t ,:_ .. t-~ .. i Türldudcn en eski otelci 

er ı o e&&11 mua ~ LUt 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay o?1.er .. -
fidlr. Bay Ömer Lütfi Izmir A~k<:ri otc!ı~ın hmuks· 
sisidir. Kırk bir senelik tecrübelı ıdaresını er e~ 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaldıyacaklar kendı 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütun bu fevkaladeliklere ilaveten fiatla r 
müthiş ucuzdur 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNCI 

KORDON TEL 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 

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

FLA 'V INIAN vapuru 20 ağus
tostan 24 ağustosa kadar Li
v rpool ve G'asgow için yük 
alacaktır. 

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

LONDRA HATTI 
POLO vapuru 25 ağustosta 

Hull, Londra ve Anversten ge· 
lip tahliyede bulunacak ve ay
ni zamanda yalnız Hull için 
yük alacaktır. 

ALGERIAN vapuru 29 ağus
tosta beklenmekte olup 6 ey-
lüle kadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 
FABİAN vapuru 7 eylülde 

beklenmekte olup 16 eylüle 
kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

The General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

AD JUDANT vapuru 23 ağus
tosta beklenmekte olup 27 ı 
ağustosa kadar Londra ve Le
ith için yük alacaktır. 

Not: Vapur tarihleri ve va
p.ur~arın isimleri üzerine deği
şıklıklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

Vapurculuk 
Türk anonim şirketi hmir 

acenteliğin den 

Ek pres postası 

Sakarya 
Fevkalade lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam t& 

da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t& da İS
T ANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : 

lstanbuldan her Per
şembe günü Izmir için sa
at tam 1& da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma günü 
tam saat 16 da lzmire vanr. 

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

• DOKTOR 

~ Ziya Götşin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFi 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamam• karşısında 
No. 41 

TELEFON 3686 
8-26 (924) 

rzzzzz--:z"'~2.,...~""'U...,..':7T.LZ7..7.7JZZZ7J.'J~ 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMllAR ÇIKRIGI 

En afak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMIR 
.. . . . . 

. . . . ' . 

Posta T.T. ba't"müdürlüğünden; 
Telgraf hatları •çİn satın alınacak demir direk takaz ve saire 

bin aiti ylz tira muhammen bedelle 13-8-935 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. Verilecek bedel 
uygun görülürse Ağustosun 27 İnci salı günü saat on altıda 
ihale olunacaktır. Taliplerin şartlarını anlamak üzere başmüdü-
riyet kalemine müracaatları. 14-16-20-24 2562 (1189) 

Devlet Demiryollarından ~ 
Her 15 günde Pazar günleri bmir ile Soma arasında işletilen 

gezinti katarlarına ~on verilmiştir. Gezinti katarla:-ı her hafta 
Pazar günleri lzmir ile Alaşehir arasında işletileceği ilin olunur. 

14 ..... 16 2528 (1182) ·== 
lzmir Muhasebe~ Hus"siye 

M .. diiriyetinden : 
No. Cinsi Me•kii B deli sabakı 
316 Dükkan Kemer caddesi 110 lira 

3 Mağaza Bekir paşa hanı içinde 50 lira 
29 Dolap Bakır bedesteni içinde 25 lira 
10 Baraka Karşıyaka Nesimiye sokağı 8 lira 
26 Mağaza Yol bedesteninde 200 lira 
32 28 Mağaza Balıkhane çarşısında 45 lira 

ldarei hususiyeye ait olup yukarıda yer ve cinsleri gösterilen 
akar üç yıl müddetle temdiden arttırmıya çıkarılmıştır. ihale 
müddeti 15-8-935 tarihinden 2.9.935 tarihine kadardır. lcanna 
talip olanların şeraiti öğrenmek üzere her gün dokuzdan 12 ye 
kadar Hususi muhasebe müdürlüğüne ve pey sürmek istiyenferin 
de ihale günü olan 2-9-935 pazartesi günü sabah depozito mak
buzlarile birlikte vilayet encümenine mUracaatları ilan olunur. 

2597 '1203) 

NAKİL 
S K F Bileli Rulmanları T. L. Ş. 
MAZASl~I MİMAR KEMALETTİN 

C A D D ES 1 35 N U M A R AY A 
( Akseki Bankası 
Taşıdığını Sayın 

Anneler, 

Artık mOıterihdirler. 

Yavruları sancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir gıda bulmuşlardır. 

LAKTl~ 
Sütlü ua 

Az zamanda çok raj'bet rlSrmUş •e bunu bazırlıyan 
Dr. Ali Vabite binlerce tışekkür mektubu gelmiştir. 

Eczanelerde fiatı 50 kuruıtur. 

- Neden sizde içmiyorıunuz -

Fazla ııcaklarda iştihanız keıilir yemek yiyemeuiniz 
diier taraftan fazla terlediiiniz için kalori sarfeder 
zayıf dUıersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıah telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye rençlik, ııbhat •• 
neş' e vermiş olan 

Ki na Lfltfi 
yi alıp kullanmalı 

Kullampta faidcıini görmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı ])araççı 
Kardeşler mobilyeJerile siisieyiniz •.. 

Merkez: 
İzmir 

lkiaci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 
Aakara 

Aaafartalar 
Caddesi 

Kmacı Han 
Nu.S T el.142& 

Buseneki 9 Eyliil panayırında en lüks pavyon Haraççı Kar
deıler pa•yonu olacaktır. Modem mobiJyelerimizi görm~ie şimdi
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

S. Ferit Şifa 
Memleketin en tanınmış lüks 

mlleueıeıiclir. 

Sıhhi kona 
Kasık bağı 

Lastik çocuk don ve mu· 
şambası. 

Termos 
Fenni gözlük 
Barometre 
Derece 
Tuvalet çeşitleri 
Yerli, A'n'11pa ilaçlan 
Daima amı: ve tazedir. 

S. Ferit 

ŞiFA 
Eczanesi 

Hükümet sırası 

• 
eczanesı 
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Ş E V R O L E fab ·jkası herkesin kesesine 
göre kamyon yapıyor. 

1 Tonluk ( Kaptı l<açtı ) 
.. , . . 

tenezzu1-n .. ası . ı 
,> 

11I 2 Tonu,. Kamyon şasi 

2 Tonluk amyorı şasi 

• ' cen es : • ve 
JI 

EN SAGLAM 

Ot mobil ve amyon A stikleri 
1 - ZAFER lastikleri, en 

yüksek mütehassısların 
nezareti altında Türk 
işçileri tarafından en 
son sistem mal<ine ve 
metodhırja imal o!u
nuyor. 

2 - Bir çok tecrübeler ve 
derin tetkikattan son-
ra yollarımıza yarıya
cak en sağlam bir cins 
lastik imaline muvaf
fak olunmuştur. 

3 - Kullanıldığı mevaddı 
iptidaiye en ala kauçu
ğu ve Mısır pamuklu 
bez kordları. 

4 - Zafer otomobil ve kam
yon lastiklerinin sağ
lamlık ve dayanıklık 
cihetinden diğer mar · -;:?-

kal ara yüksek ve faik ~ 
olduğunu ilk kullanışta Q ~~.p<~~~ 
muhakkak kani olaca- ~ 
ğmızı ve Zafer marka-
sını diğer markalara 
tercih edileceği emin 
olabilirsiniz. 

GISLA VED Ltd. Şr. - ;yun 

SATIŞ MAHALLİ: Danon ve Danon Yeni Manifaturacılar No. 12 
ı ittisalinde 

• 

t& 

1 

Na liyatınızı Ş E V R O L E kamyonlarile 
ya arsanız asraflarınızı çı arabilirsiniz, 
fazla m kavemet, reparasiyon hususunda 
olaylı ve uc z uk ev ole kamyonlarında 

bulabilirsiniz. epeden süpap o]ması 

Şevroleyi daima tercih ettiriyor. 

t 132 

GüZEL KUMAŞ 

L abrl Si 

inanmıyorsanız bu fabrikanın r,umaşla ını 
giyenlerden bir kere soıtunuz. 

uma şiar 
Halis yündür ve ucuzdur 

Bu fabrikanın çıkaracağı şık ve çok sağlalll 
PAL TOLUKLARI bekleyiniz 

• 
ıy e 

atış ye i: Birinci or on Çola zade 
lı ı·mi e ş·r et• 

'fE EFON :. 

nefis parta, K u a, De irci, Uşa 
a ı a 1'ını da burada olacaksın z. 


