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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET Bİl:_G~N 
Başmuharrir ve umumi neşriyat mudurü: 

HAKKI OCAKOGLU 
1 .A.:BC>~ Ş~~:iTİ 
Devamı mUdde1 Türkiye için r=ariç için 
. Senelik . . . . . . . 1300 2500 

A Ilı a11lık . . . . . . 700 1300 

. - 'i'ELC:FON : 2&97 

• Birgi'yi Nasıl Aldık 
Aydın oğullarından Bay 

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

CıııııJıuriyetin Ve Ounılı.uriyet Eserinin Bekçisi, Sabahlan Ç'ıkar Siyo.ıtı Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

ün he n · steriş yapılac kt 
. 

Bo~:.,:~s:~:~:de Parti B&şkanı · Bay Avni Doğan 
re~~r'~:ı~::~i;~kka:.kı~:ı~ ılzmir Akdenizin en duygulu ve ateşli kalplerin çarptığı bölgedir 

durdurdu 

~ Yllrdumuzun birçok yerle-
,:~e. yaşama ve çalışma d"ü· Bu memlekette hiç. yoktan eme siz ve başkasının alın terinden çıkarılmak yolile bol 

n~nı bozdu. Hele Ege bol· 

f:ınde bu _duru~ kendisini Para kazanalı birkaç duygusuz, rvetlerinden beklenen ödevi yapmamakta inad ediyorlar 
da ~ ~ok gosterdı. 926 ya ka· 
E: r ıyı çalışan, iyi kazanan 
I geliler, yurdlarını bayındır· 
.a~ırına ve toprak ürünlerinin 
~Stibsalini arttırma yolunda 
neın[i hamlelere atıldılar. Bu 

;unaca varmak için varlık· 
•kı retmiyordu. Gidişe uya· 
. • ınanarak borç altına 

f9ınekten korkmadılar. 1929 -
it 30 yıllarında büyük felaket
§- rld karşılaştılar. Ürünler der:.r en düştü. Borçlar ve ağır 
ııı:zler ödenemez oldu. Bunlar 
y lııda kımıldamak güçleşti. 
d'ı _la~ ğeçtikçe bu ağırlık ken
b18'(ı daha fazla göstermeğe 
,;ş .. ad~ . Yurdu planlı bir yü
d Yuş ıle ekonumi bakımından 
~ kaldırmağa, yükseltmeğe 

~ıı:Şan devlet, varlık yılla
o( 11 k borçlarını da bir dava 
ı;!r~ ele almak mecbu
d etınde kaldı. Bu yol-
8~ jlınmış kararları biliyoruz. 
lıır ııkarııı öncekilerini bir yana 
~ıa. ~rak devletin bütçe sıkın· 
ilıv ıçı.~~e son defa onayladığı 

erlıgı ele alalım : 
B.~~kiımet çiftçilerin Ziraat 
darı kasına olan varlıklı yıllar
bk t a~ma borçlarını onbeş yıl
fai jk~ı~lere bağladı. Bu borçlar 
B z erını yüzde üçe indirdi. 
cea.~kanın bu yüzden görebile
ın·gı zararlara karşılık ta bir 

ılyoıı lı' .• d . .. 1 d d ra o emeyı ıoze a • 
b '.' 1

• Köylülerimize çok geniş 
ii:- ~fes aldıran bu karar 
d un e ne büyük bir heyecan 
,:Yduğumuzu her zaman tek• 
d r etmekten en derin zevki 

11 uyEaktayız bu böyle iken ge
i e ge bölgesindeki finans 
rŞYarlarının yakışıksız bir dav· 
anışın ... . b 1 

" 1 ogrenmış u unuyoruz. 
1 Urd 'h \'e a a ~ anet ederek kaçan 
n/ kınubadele yolile yurt dışı· 
ınaır arılan kimselerden kalan 
Yıld arın .bir kısmını devlet 8 
sııt a tasıtle ödenmek üzere 
Yıllnııştı, Ba satışlar da varlıklı 
ın arda yapılmıştı. Borç bakı-
b~ııf an karar bağlananlardan 
Ş . 11 arın hiçbir fa rkı yoktur. 

11Ddi p· . 1 b ınans bakanlığı ışyar arı 

u borçları tahsil için istihsal 
nıe"s· . d k il •ınııı e harekete geçme 
Zere bazı tedbirler Alına· 

ıa koyulın'1şfardır. Gerçi sa-
lı~ ınukavelenamesine göre 
kı davranışı yasaya ay· 
ti rı bulamayı z. Fakat devle-
.0 eski borçlar için güttüğü 

:1Yas_ay~ uygunsuzluğunu açık· 
siİı s~ylıyebiliriz. Eğer müstah· 
dık~rııı sekiz yılda taksitle al-
2.. arı bağlar ve bahçeler yü · 

1 Unden altına yattıkları borç· 
~r~an dolayı ürünlerini elle· 
lı n. en alır, onları hacze gider, 
k agfarını, bahçelerini satışa çı-
,/~•rsak haksızlık etmiş oluru.z. 
b a nız haksızlık değil devletın 
t ~rç hakkındaki siyasasını bal· 

ııa•anıak yoluna girm'ş bulu· 
Uruz. 

ın E~k; borçların taksitlendiril
f esı, faizlerin indirilmesi bir 
k~ııtezi değildir. Ödenmesi im· 
b~ııı bulunmadığından doğım 
.,ır zarurettir. Borcun bankaya 
g~~~ Finans bakanlığına olması 
ru ulen amacı (hedefi) değiş
hreınez. Hatta iyi düşünülürse 
... ~ııka borçları geri bırakılırken 
rına b 'b' e k' ns akanlığına ait, bu gı ı 
s ı " r alır. 

Harp tehlikesi kar.şısında canlı cansızherşeydevletin malıdır 
Başbakan İsmet İnönünün, 

yurdun bava bakımından teh· 
like altında bulunduğuna dair 
söylediği sözler yurdun her ta
rafında ulusal bir heyecan 
uyandırmış, kalpleri yurd sev
gisi ile çarpan yurddaşlan va
zife başına koşturmuştur. Ana
dolu ajansının bildirim l e.~i ~er 
gün bize yurdun her koşesın· 
deki kaynaşmayı yetiştiriyor. 

Bu kaynaşmadan övünç duy· 
duğumuzu gizleyemeyiz. Tür· 
kün en büyük hasleti yurdu ko
rumak yolunda canını, malını 
seve seve vermesidir. Acunnn 
her köşesinde bu hakikat böy· 
lece bilinmekte ve bugünkü 

Türk varlığı bu özverenliğin 
üzerinde durmakta ve yüksel
mektedir. Bunu böyleee tebarüz 
ettirdikten sonra lzmirde hava 
tehlikesine karşı ödevlerini (va· 
zifelerini)yerine getirmiyen duy
gusuz zenginler bulunduğunu da 
açıkça ortaya atabiliriz.Netekim 
bu varlıklı admların yurda karşı 
ödemeğe borçlu bu lundukları 
vazifeleri yerine getirmeme!eri 
yurd sever gençlik arasında asa· 
biyet uyandırmıştır. Bazı gençler 
birleşerek şehirde bir nümayiş 
yapmıya ve yurd sevgisinden 
uzıı.k kalan varlıklı, para 
canlı, duygusuz adamlara va
zifelerini batır(atmıya karar Bay Avni Do{Jaıı 

vermişlerdir. Bu gençler şehir 
içinde ııezinti yapacaklar ve 
bu duygusuzların mağazaları 
ve evleri önünde durarak yurd 
tehlikesini anacaklar, onların 
duymıyan kulaklarına korkunç 
tehlikeyi bağıracaklardır. 

Bundan haberdar olan parti 
başkanı Y ozgad Saylavı Bay 
Avni Doğan gençlerin heyeca .. 
nını yatıştırmağa çalışmış ve 
onlara haklı olan düşüncelerini 
ortaya koymak için daha vakıt 
bulunduğunu söylemiştir. Dün 
de hava tehlikesine karşı İzmir
deki çalışmalan gözden geçir· 
mek için şehrimizde bulu
nan saylavlarla, vali Gene· 

ral Kazım Dirik bir top
lantı yapmışlardır. Bu toplan· 
tıdan sonra bir muharririmiz 
bay Avni Doğanı görerek lz
mirdeki bava tehlikesini kar-
şılamak çalışmalarının son du
rumunu sormuştur. Bay Avni 
Doğan muharririmizin sorgu· 
sima karşılık olarak demiştir ki: 

- Başbakanın yurdun teh· 
likede olduğu yolundaki sesine 
lzmirde de büyük bir duygu 
ile karşılık verilmektedir. Köy
lüler her türlü ürününün 
yüzde uçunu gönül isteği 
ile ve toplu gösterişlerle altı 
kazada taabhüd etmişlerdir. 

- Sonu 2·nci sayfada -
.............................................................................................................................................................................................................................. 

Cumuriyet Gediz köprüsü Deveyi 

O.. l l b. h . . d lamadan 
kesmişler Sa
yakalanmışlar un u usa ır eyecan ıçın e 

Büyük törenle açıldı Şüpheli görülen araba aranınca 

Bay Ali Çetin Kaya kordelayı keserken dedi ki: 
" Cumuriyet Gediz köprüsünü Atatürk.ün, ismet lnönünün 

VP CumuriyPt hükuınetinin nan1ına açı~'orum __ 

HHDJ3;J aoH 
SUMU ~tl~IJ~ 31' 

. ' 
' .. , 

Baµ Ali Çetiııkaya Gedi::ı Cıııızırriyet köpr i".•üııü açarken 
Cumhuriye_t'.n so~suz fe~i.z: 90 bin küsur liray~ inşa edi- lar sallarla Gedizi geçmc't 

!erinin önemlı ızerlerınden bırısı len ve beş ayaktan ıbaret bu- mecburiyetinde kalıyordu. Ha ~-
daha olan Gediz köprüsü Ba· lunan 166 metre uzunluğundaki ta daha dün denecek kadar 
yındırlık bakanımız sayın B~y beton köprü yakın bir mesafede yakın bir geçmişte . bu köpıü-
Ali Çetin Kayanın kutlu ehle bulunan eski ve hiç bir i :ıe den geçmek isti yen bir kaLı -
açıldı................................... yaramı yan, köhne haldeki tahta yon köprünün kırılması ile G e-
.d~~~:nışlarını herkesten fazla köprü yanında canlanmış bir diz çayına düşmüş ve müesaef 
devletin ana siyasasına uydur· abide halinde idi. bir kazaye sebebiyet verilmi;fi . 
mak mevkiindedir. Eğer bu Eski köprü hakikaten hiç bir Töre için lzmirden Bayındırlık 
i asaya uymak bir kanun işi işe yarayamıyor ve sık sık ka· bakanı Bay Ali Çetin Keya 

~s~ kanun projesini hazırlaya- zalara da sebebiyet veriyordu. ile birlikte ilbay General Ka-
k ta yine finans bakanlıi'ı Sular biraz yükselince köprü zım Dirik, lzmirde bulunan 

ca kt büyük tehlikeler arzediyor, aaylavlardan Bayan Benal Nev-
~~a ı~ 'b' ı u. otomobil ve kamyon gı ı ta,ıt- - ,s., .. ,. 4 unot1 sayfada -

Kaç.akçılar, yah'alanaıı 

Evvelki gece saat yirmidört
te Eşrefpaşadan Değirmendağı 
yoluyle inen Nihadın idaresin
deki 204 sayılı tek yük ara· 
bası ıüphe üzerine tutulmuş ye 
Belediye et takip memurları 
tarafından aranmıştır. Arabada 
yeni kesilmiş yarım deve bu
lunmuştur. Bunun kime ait ol· 
duğu sorulunca Eşrefpaşada 
Terzi sokağında Giritli Miçi-

etler ve yıılwlayaıılaı· 
kof Hasana ait olduğunu söy
lemiştir. 

Getirtilen daha birkaç me
murta ev sarılmış ve sabablayin 
evde kesik devenin diğer ya· 
rısı ve bir de kesik oğlak bu
lunmuştur. 

Mezbahaya götürülen etler 
tartılmış ve 390 kilo gelmiştir. 
Kaçakçı hakkında kanuni 

takibata başlanmıştır. 

Biiyük }l,·mısı:z tııruım kazaııaıı Mayes Romen uarıi!f sıı·asmda 
- Yazısı a Uncu sayfada -
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T ecimel Etüdler 

Acun üzüm istihsalatı ve istihlakatı 
karşısında Türkiyenin durumu 

-s-
va, Uzllm ihracata barile iki kısma ayrılır. Bunlar 

Umumi harpten evvel Tür- da: 
.kiyeden ecnebi memleketlerine 1 - Ale.undria, yahut Mus-
•e batlıca müşterimiz olan cant at Alxandria 
Mısıra iki buçuk milyon kilo- 2 - Sultana, yahut Thom-
yu mütecaviz yaı üzüm ihraç son Seedles 
edilmekte idi. Son seneler Amerikanın b8f senelik 
içinde kuru üztlm seYkiyabmı- UzUm lhraçah 
zın artmasına mukabil yaş Son beş acne zarfında Bir-
tizüm ibracabmız azalmış ve leşik Amerika devletlerinin 
mliatehlik pi1ualardaki yeri- kuru hüm ihracatı şudur: 
mizi komşulanmız almıştır. Sene Ton 

latilııalibmızın bir kısmını 1928 - 29 110.151 
JM olarak ihraç etmek içhı 1929 - 30 61.421 
Ofisimizin ririttifi teıebhilsler 1930 - 31 61.847 
neticeler vermek &zeredir. lı- 1931 - 32 56.368 
tibsal mahallerinde bu seneden 1932 - 33 59.917 
itibaren yq t1ılim, yaş meyve Amerika üzümlerinin başhca 
•e sebze ihracı için ban te- aüfterileri : lngiltereı Almanya, 
ıekküllerin vtlcuda getirildiği Holanda, Isveç ve kanadadır. 
mahallerinden verilen maltlmat-l lngiltere 1932 - 33 de 
tan anlaşılmaktadır. Mahsülle- 24.524 ton, Almanya 8.491, 
rimizin orta, şimalt Avrupa pi- Holanda 2.466, Isveç 4.256, 
yasalarına ve Mısıra ucuz tari- Kanada 5.051 ton üıüm almış· 
felerle ve seri bir surette HY· lardır. 
ki için !i.zımgelen tedbirlere 
tevessül olunmuştur. 

Şarap lmalAtlmaz 
inhisar idaresinin tanzim et

tiği istatistiklere nazaran Tür
kiyede imil olunan şarap mik· 
darı şu merkezdedir : 

Sene Hektolitre 
1930 22.204 
1931 38.316 
1932 53.857 
1933 51.351 
1934 44.917 

Cihan UzOm 
lstlhsalatı 

T6rki1 .. en maada Sultana 
l:ıtlmü yetiıtiren memleketlerin 
aon seneler içinde iatihsal ey

ledikleri ftzllm mikdarları ıu 

suretle teabit edilmiıtir : 
Türkiye ve rakib memleketlerin 

Sul aniye hlml iatihaalab 
ton olarak 

Memleketler 932 933 934 
Ttırkiye 65000 62000 50000 
Kalfor 262000 182000 157000 
y UIWl 27000 29000 17000 
Awnural 45000 68000 42000 
lran 25000 30000 40000 
lapanya 20000 15000 15000 
C. A. 1. 4500 8500 8000 

448500 390000 329000 
Korent Uzumu 

Kllf üztlmil tlbir olunan kil
çük siyah korent llziimll ye
tiıtiren memleketlerin vasatı 
iatihsallb: 

Yunanistan 
Avusturalya 

Ton 

Cenubi Afrika ittihadı 

130.000 
20.000 

3.000 
3.000 

156.00(} 
Diğer yerler 

Korent dahil olduğu halde 
kuru üzümü fazla istihlak eden 
memleketler: 
Memleketler 
Birleşik Amerika 
lngiltere 
Kansda 
Merkezi Avrupa 
A vusturalya 

Bin ton 
180 - 200 
100. 120 
15 - 20 

100. 120 
10 - 15 

Sovyet Rusya, ltalya, 
İspanya 30 - 35 

435 - 510 
KalHornlyada 

UzUmcUIUk 

Yekfın 

Türkiyeden fazla çekirdeksiz 
üzüm yetiıtiren memleketlerin 
başında Birletik Amerika var
dır. Amerikan.o 1905 ten 2914 
senesiPe kadar olan vasati 
üzüm ıstibsaliti 68,000 tondan 
ibarettir. Bu miktar 1923 -
1932 aruında 300 bin tona 
kadar yiikaelmittir. 

Kaliforniyada üzilmler Ağus
tos sonlanna doğru toplanır. 
Eylül ve llkteşrin aylarında ser
ıilere konur. Üzümler esas iti-

Yunanlstanda 
UzUmcUIUk 

Ywıanistanda istihsal olunan 
Uz.ümler iki kısma ayrılır. Bun· 
lardan birincisi ve en mühimmi 
Korent cinsidir. Son beş sene 
zarfındaki korent üzümü istih
salitı; 

Sene Tonn 
1930 147,000 
1931 73,000 
1932 143,000 
ı 933 l 14,000 
1934 135,000 

Y unanistanın çekirdeksiz. ku· 
na müm iıtibaalltı da şu mer
kezdedir: 

Sene Ton 
1930 21.000 
1931 21.000 
1932 27.000 
1933 29.000 
1934 17.000 
Y unaniatanuı Saltana üzüm-

leri Tilrkiye çekirdeksizlerinin 
hemen aynıdır. Yalnız kabuk
lan biru kaluıcadır. 

Yanan tldmlerinin istibllk 
olduj'uu yerler: lngiltere, Al
manya ve diier Kontinan 
memleketlerdir. 
Avusturel~ade UzUmcUIOk 

ATIUturalyada üzümcülük bil
husa umumi harpten sonra in
kişaf eylemiş istihsalit on sene 
evvelkine nazaran iki misli art
mışbr. 

Son seneler içindeki üzüm 
istibsalit miktan: 

Seneler 
1930-31 
1931-32 
1932-33 
1933-34 

Avusturalya 
itibarile dört 
Bunlar da: 

Ton 
50,000 
58,000 
77,000 
66,000 

üzümleri esas 
kısma ayrılır. 

1 - Sultana, 2 - Korent, 
3 - Leksiya, 4 - Muscatdır. 

Avusturalyada üzümlerin ha
sad zamanı coğrafi vaziyet do-
layisile diğer memleketlere 
benzemez. Korent üzümü Son-
kinun aylarında toplanmağa 
başlar ve bu iş Şubat nibayet-
lerine kadar devam eder. Sul
tana denen çekirdeksizler de 
Sonkinunda toplanmaia baş· 
lanır ve bu ameliye Mart son-
lanna kadar uz.ar. 

Avusturalyanın son sene!er
deki ihracab: 

Sene 
1930-31 
1931-32 

Ton 
37.000 
43.000 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nalbantların imtihanı 

Dün baytar direktörltığünde 
56 nalbandın imtihanlan yapıl- . 
mıştır. 

On kişi imtihanda muvaffak 
olamamış diğerleri beyenil-
miştir. 

1 AAustos ıeas 

ŞEHİR HABERLERİ 

Gösteriş yapılacaktı 
P. başkanı B. Avni Doğan durdurdu 

-lJcu tarafı 1 i1tci sahifede- işi candan benimsediklerini 
Öbür ilçebaylıklar da bu yolu kendilerine güçlükle ispat 
sevgi ile istekle tutacaklardır. edebildik. Ve ancak 2'ençliğin 
Memurlar üstlerine düşeni pek haklı olan ulusal heyecanı· 
yapıyorlar. Kazançları orta halli nın önüne bu yolla geçebildik. 
olan yurd çocuktan başbakanın - Bazı zenginlerin ve.rdik-
gösterdiği tehlikeyi çok can· lerini kafi görmiyoruz. Bu hu-
dan duyarak yaşayışlanndan, susta ne düşün6yor sunuz ? 
çoluk çocukJannm geçimlerin· - Duyulan bu haberlerde 
den keserek seve seve vermek- eksik yerler vardır. Bana da 
tedirler. bazı tüccarların az verdikleri 

Yurdunu parasından daha yolunda duyumla!' gelnıektedir. 
çok ıeTeD bir çok zeeginle.ri- Ve bu eksik ölçülere göre 
mizde ödevlerini yerine getir- fikirler yürütülmektedir. Meseli 
mektedirler. Balcı oğlu hay Hakkının, Kar-

lzmir Akdeniziıı en duygulu dıçah bay lbrahimin biner lira 
ve ateşli kalplerin çarptığı verişlerini ölçü tutmak istiyen-
bölgedir. Hiçbir yerden eksik ler var. Halbuki biner lira bun-
ve geri kalmak onun sevme· ların yıllık üye taahhütleridir. 
diği bir iştir. Yurd iç.in sevine Kendilerinin servetlerine denk 
sevine öldüğü gibi parasını olarak verecekleri teberru bun-
da vatana sevine sevine ver- dan ayn olacakhr. 
mektedir. - Ege bölgesinin diğer ilbay 

Yalnız bu memlekete biç lıklannda da ürünlerin üzerin-
yoktan emeksiz ve başkasının den üç yıl için yüzde üç veril-
ahn terinden çıkanlmak yoliyle mesi yolunda bir görüşme ve 
bol para kazanan birkaç duy- anlaşma gütmiyor musunuz? 
gusuz. boş beyinli, se"etle- - General Kazım Dirik'in 
riuden beklenilen ödevi yap- başkanlığı altında bu günkü 
mamakta inad ediyorlar. toplantımızda bunlar da konu· 

Son kelimeleri büyük bir şulmuştur. Zaten Türk hava 
asabiyetle ağzından çıkan bay kurumu başkanı Fuad Bul-
Avni Doğana muhanirimiz ca Ege bölgesinde bulu· 
"Bunların kimler olduiunu, nan yedi ilbaylığın gönde-
isimlerini öğrenmek istediği- receği dcleielerle bir kurul-
mizi,. söyleyince parti başkanı tay yapılmasını uygan bul-
demiftir ki: maktadır. Bundan alınacak 

- Bu güç duyan ve geç sonucun yurdumuzun yüzünü 
anbyan :tava!l..ılann tehlikeyi güldürecek kadar kuvvetli ola-
sezeceklerini umuyorum. Yor- cağına inanıyor ve şim~·;.. 
dun kendilerinden beklediği övünüyoruz. 
borcu yerine getireceklerinden • * • 
daha umudumu kesmedim.Eğer Buradan aynlan muharriri-
duygusuzlukları devam ederse miz nümayiş yapmak ıstiyen 
yalnız adlarını değil fotoğraf- gençlerin bazıları ile konuş-
larını da size vereceğim. muştur. Bunlar da muharriri-

Ulusa karşı yurd selametinin mize demişlerdir ki: 
mes'uliyetini omuzunda tutan - Bu ülkede yaşıyanlar bil-
partim harp tehlikesi karşısın- melidirler ki yurd tehlikeye 
da, ywdda canlı cansız, herşeyi düştüğü gün mal, can herşey 
devlete mal edecek kadar, yurdundur. Öztürk çocukları 
programına kesim i kararlar bunu böyle bilmekte Ye her 
koymuştur. zaman özverliklerini ortaya 

Bunun lizerine muharririmiz koymaktadırlar. Sayıh beş on 
gençlerin kararlannı ileri süre- kişi vardır ki bunlann dinleri, 
rek sormuştur: imanlan, yurd sevgileri ancak 

- Duygulu gençlerin bu paraya tapmakta toplanıyor.Bun 
h lann mağazaları öaüne giderek 
areketsizliğe karşı bir gösteriş tehlükeyi bağırmak yurd sev-

yapmak l istedikJerini duyduk. gisi hakkındaki heyecanlarımızı 
Bundan haberdar mısınız? ortaya koymak istedik. Parti 

- Evet. lzmirin duygulu ço- başkanı parti kurullarının bu 
cuklan, yurd borcunu bilmiyen- iş üzerinde önemle çalıştıkJannı 
lcre, Her medeni memlekette örnekler göstererek anJattt. 
yapılmasa bir ödev sayılan, bir Partinin çalışmalarına inam-
ders vermek istiyorlardı. Sa- mız olduğundan şimdilik ka-
yısı çok az olan bu kıt anlayış- ranmızı geri brakbk. Listele-
lı, para düşklinlerine verilecek rin neşrini bekliyecek bu sa-
dersin henüz sırası gelmedijini yıh birkaç zenginin davranış· 
söyledik Parti kurullanmn bu Janm gözetliyeceğiz. 

•••• 
Şarbay 
İlbaya telefonla 
izahat verdi 

lstanbulda bulunan ve lmıir 
arsiulusal panaym için tecim 
müesseseleri sahipleri ile gö
rüşen panayır komitesi başka
nı Bay Dr. Behçet Uz dün te
lefonla panayır komitesi genel 
başkanı ilbay general Kazım 

Dirikle görüşmüş ve Istanbul
daki müesseselerden pek ço
ğunun lzmir panayırına iştirak 
icin hazırlandıkJarını bildirmiş
tir. Dr. Bay Behçet Uz pana
yır için teşebbüslerine devam 
etmektedir. .• ....... .. 

izin verlldl 
Üçüncü müstantik Hasan 

Günale bir ay izin verilmiştir. 
Bay Hasaa Günal izinini Kuş· 
adasında ıeçirecektir. 

Misket 
inhisar idaresinden 
Tallmat beklenlror 

inhisarlar idaresi ltu yıl da 
Bornova ve havalisi misket 
üzümlerini satın alaca&wr. 

15 Giine kadar misket üzüm
ler kemale ermiş olacağından 
şimdiden bazırlıklarabaşlanmış
tır. inhisarlar idaresi sabo ala
cağı misket üzümlerin fiyabm 
henüz tesb.it etmemiştir. Bugüıı
lerde inhisarlar genel direk
törlüğünden fiat hakkında ta
limat bekl!!nmektedir. 

••••• 1 .... 

Takdir edildi 
lzmirin muhtelif yerlerinde 

31 ev soymuş olan ve geçen 
defa Kemalpaşaya kaçarken 
tutulan methur hırsız CeWettini 
y~lda teşhis edip yakalamağa 
muvaffak olan lzmir ceza evi 
gardiyanlanndan Mahmud ça· 
vuşa ilbaybkça bir takdirname 
verilmiştir. 

Işıklar köyü Cinayeti 
Vak'ayı katil 

Şahitler 
Musa nasıl anlatıyo 
ne diyorlar ? 

birkaç ay önce Bornovanın 
ltıkJar köyünde bir cinayet 
olmUJ Ali oğlu Musa adında 

bir adam; aynı köyden, Meh
med oğla Mehmedi öldürmüş 
ve Mutafa oğlu Yusufu da 
öldürmek kastile yaralamıştı. 
Suçlu dün ağır ceza hak yeri 
önüne çıkardmııtır. 

Okunan kağıtlardan anlaşıl
dığına pre bidite şa1le ol
olmoştur: 

Suçlu Masamn köy civarında 
icarla tuttuğu bir ekin tarlası 
var. Maktul Mehmed oj'lu 
Mehmed hayvanlarım bu tarla
nın içine salıvermiş ve ekin 
tarlasında ziyan yaptırnıqtir. 

Hidise günü suçlu; bu hay .. 
vanların tarlasında ziyan yap
tığını görünce hiddetlenmiş ve 
Mehmede ağır kilfürler savur
muştur. 

Mehmed de aynı küfürle 
Muıaya mukabele etmiş ve iş 
çığırından çıkarak Musa elinde 
bulunan 35 santim uzunluğun
daki kamasını çekmiş ve Meh
medi birçok yerlerinden yara· 
lıyarak öldürmüştür. 

Bu hadiseyi görüp te koşan 
Yusuf namındaki adam da: va
ziyetin vahametini anlıyarak 

kaçmış, suçlu Musa arkasından 

B. Ç.Kaya ....... 

yetişerek buna da kamasını sal· 
Jamış ve yaralamışhr. Etraftan 
yetişenler, Musanın elinden ka
masını almışlar amma, bu me· 
sele bir ölü ile bir de aiJr 
yaralıya malolmuştur. 

Dünkü duruşmada; suçlu Mu
saam sorgusu yapılmış ve hl· 
diseyi şöyle anlatmrşbr: 

- Köy civanndaki ekin tar· 
lama bu adamla hayvanlarını 

bırakmışlar ve ziyan yaplDlf
lardı. Kendilerine bu işten vaa 
geçmelerini ve hayvanlannı ba
şıboş bırakmamalarını söyledi· 
ğim halde aldınş etmediler ... 
Östelik ağızlarını bozdular ve 
hücum ederek beni altlarına 
aldılar.. Ben altta iken ka· 
mamı çıkardım ve bunlan ya· 
raladım.. Eğer ben bunu yap· 
masaydım, onlar beni öldüre· 
ceklerdi .. 

Halbuki dinlenen şahitler, 
bu anlatışın tersine olarak 
suçlunun ~linde büyük bir ka
ma olduğu halde, Yusuf ve 
Mebmedin üıcrine hücum ede
rek yaraladığını ve Mehmedin 
hemen yere yuvarlnnarak öl· 
düğünü söylemişlerdir. 

Hakyeri; gelmiyen bazı şa
hitlerin getirilerek dinlenme· 
sine karar vermiş, muhakemeyi 
başka bir güne bırakmıştır. 

Katil 
Cumartesi günü Taarruza uğradı
Balıkesire gidiyor ğınısöylemektedir 

Bir haftadan beri şehrimizin Namazgahta. Şeyh mahaJla· 
kıymetli konuğu olan Bayın· sinde ~z kardeşinin mşanhsı 
dırhk bakanı Bay Ali Çetin Ka- Abmedi ve yoldan geçen ma-
y~nın Cumartesi günü şehri- kinist Hasanı tabanca kmıunile 
~ızden ayrılarak Balıkesir yo- öldürmekle suçlu Sabrinin do· 
lıle Ankaraya dönecekleri ha- ruşmasına dün ağır ceza hak 
ber alınmıştır · d d d'I · · 5 b • ..; _ • yenn e evam e ı mıştir. a rı 

dünkü duruşmada kefaletle sa· 
Borsada 

Yeni heyet bugün 
Toplanacaktır 

Yeni seçilmiı olan borsa 
yönetim kuruluna tecim odası 
namına tecim odası üyesinden 
hoca zade bay Ahmed Ragıp 
Ye Aydınlı bay izzet secil
mişlerdir. 

Bugün yeni borsa yönetim 
kurulu toplanarak başkan ve 
ikinci baıkan seçimini yapa
caktır. 

-·····-· 7 İnhisarlarda 
Yeni enspektörler 

lstanbul ve Bursa inhisarlar 
enspekt6rleri bay Riza, bay 
Numan ve bay Münir Ata iz
mir inhisarlar bölgesi enspek
törlüğtine atanmışlar ve diin 
gelerek yeni vazifelerine baş
lamışlardır. 

-·••1111 

Kooperatifçiler 
lzmir memurlar kooperatifi 

kurulu dün İlbay general Ki
zım Diriğin başkanlığında Em
niyet direktörlüğünde toplan
mış kooperatifin yeni yapacağı 
bazı işler hakkında kararlar 
almıştır. ........ , .. 

ilbay belediyede 
ilbay general Kazım Dirik 

dün öileden sonra belediyeye 
gelerek Aı başkan bay Suatla 
muhtelif itler ve bilhassa pa· 
nayır itleri etrafında uzun müd
det 2örtı1mti1tür. 

lıverilmesini istemiş ise de bak 
yeri kurulu bu dileği kabul 
etmemiştir. Bunun üzerine 
Sabri, maktul Abmedin ken· 
disine taarruz ettiğini ve bu 
haksız taarruzu karşılamak içiıı 
bu işi işlemek mecburiyetinde 
kaldığını söylemiş, Salihlide 
ve lzmirde bunu bilen aiti 
şahidin miidafaa noktasındao 
dinlenmesini istemiştir. 

Hakyeri kurulu müdafaa 
hakkı dolayııile bu şabitlerİP 
dinlenmesine karar vermiştir. 

Duruşma başka bir güne bı· 
rakılmıştır. 

Ateş bastırıldı 
Urla, Torbalı ve Kemalpaşa 

ilçelerile T abtalıköy yakının· 

daki ormanlarda çıkan yangın· 
lar halkın, jandarma ve me· 
murlarm gayretile söndüriil
müştür. Yangını yapanlar td" 
pit edilmiştir. Yakalanmalatl 
için takiblerine başlanmıştır. 

Ölüm 
Şehrimizin tanınmış kereste 

tecimerlerinden keresteci ba1 
hafız Recebin validesi bayaJI 
Ayşe dün ölmftıtür. Cenazesi 
bir çok dostlarının iştirakil• 
Karşıyakadan kaldırılmış mak' 
beri ebedisine meraaimle ko
nulmuştur. 

Keresteci bay hafız Rec•ı,. 
ve kardeşi bay Osmana taıİ"' 
yetlerimizi sunanz. 



Kültür Kaynaklarından 
HALK ŞARKILA 1. •.• 
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Tarlada biter ekin 
Aldırdım elimdekin 
Dirler benzin ne solmuş 
Bilmezler gönlümdekin 

yarı [!Önderdim yola 
Gözlerim dola dola 
Mevlam bir bulut gönder 
yanma gölge ola 

A benim ceviz içim 
Derd dolu benim içim 
Ne çektimse ben çektim 
Ne çektin benim için 

Şu gelen kimin kızı 
yanakları kırmızı 
Yanağında beni var 
Sandım seher yıldızı 

Denizin dibi kaya 
Yüzün benziyor aya 
Tahammülüm kalmadı 
günleri saya saya 

Demedi ah demedi 
Elinde gül demeti 
Ben nasıl da güleyim 
Yar bana gül demedi 

~~ dağlar maviş durur 
•• 0 reni kavuşturur 
Üzülme na;!ı yarim 
Hak bizi kavuşturur 

inci buldum dizi ile 
Gören yokmuş ğözü ile 
B~n yarimden ayrılmam 
Bır ınunafık sözü ile 
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. Bay Girayın gönderdiği ma
nılerden: 

~o'!akal aldım handan 
enı severim candan 

Sana bir mektup yazdım 
Kalbimden akan kandan 

~nhçelerde sarmaşık 
annadan oldum aşık 

Sen hatırıma gelince 
Düşüyor elimden kaşık !? 

Ben 0 yarı almadan 
Girmem kara toprağa 

Keder ölümden beter 
Alay varsa hep göster 
Ver sevdiğim güzeli 
Ekmek, su bana yeter 

Ben bir uzun kamışım 
Kapına dayanmışım 

ister al, ister alma 
Ben sana yazılmışım 

Karanfilim sarkarım 
Açılmıya korkarım 
Deseler yar geliyor 
ÖJü olsam kalkarım 

Meyvalardan nar tatlı 
Herşeylerden kar tatlı 
Anam babam sağ olsun 
Hepsinden yar tatlı 

Şu dağlar ne dağıdır 
Ardı duman· dağıdır 
yatsam yarin dizine 
Sanırım Cennet bağıdır 

Evlerinin önü iğde 
İğdenin 4ah yerde 
Yarim gelin olacak 
yakında bizim evde 

Denizin dibi esmer 
Üstü maviye benzer 
Hiç aklımdan çıkmıyor 
Güldüğümüz geceler 

Al eline kalemi 
Yaz başına geleni 
Seni sevdim seveli 
Oldum gönül veremi 

Zülfünün telleri çok 
Bakışın bağrımda ok 
Derdime derdler kathn 
Yaramı saracak yok 

Gözlerine yaş olsam 
Gönlüne yoldaş olsam 
dolandığın yerlerde 
Döşenmiş bir taş olsam 

- Sonu Vm· -~tladım girdim bağa 
ntarim deydi dala 

STAMONUDA K 
Çiftçilerin kar;;;~; 'Bayındırlık işleri 

Kastamonu 31 (A A)-Mer· 1 tır. Olukbaşından geçen Araç 
kez Dad T k.. . .. Tosya yolunun deredeki rıhtım yapısı 
" ay aş opru. .. .. da bitmiştir. 
k~ Araç ilçelerindekı butü~ Kastamonu 31 (A.A) - Şar-

oyler ürünlerinin yüzde üçünu kurulu yaptığı önemli toplan-
hava kurumuna vermeyi yü- tada fenni bir mezbaha yapıl-
kenmişlerdir masına kadınlarımızın peçe ve 
Kastamon~ 31 (A.A) - Şe- ı çarşafı' atarak mcde~i kıyafetle 

• ı · kı afet-hırde Ded k" ·· ·· ı'le bükü- gezmelerıne ve eskı Y e oprusu b. liy · il 
ınet k"op .. .. .. 'uetonarme )erin kaldırılmasına oy ır gı e rusunun · f 
olarak yapılmasına başlanmış- karar vermış ır . .. .. . .. ·-

Sefirimiz le Fransız 
Reisic;··:ru kö

yüne çekildi 
Paris, 31 (Ô.R.) - Reisicu

ınur M. Löbrun bugiin Paris
~en ayrılmıştır. Reisicumur bi~ 

aç hafta Mers Loo'da yanı 
doğduğu köyde kalacak, isti
rahat edecektir. 

Havalarda 
Yeni rekorlar 
Yaratılıyor 

Paris, 31 (Ö.R) - M. Arno 
adındaki bir Fransız tayyare-
cisi Reno motorlu Lodron tay
Yaresile sürat rekorunu kırmış
tır. Tayyare saatta 470 kilo: 
ınetre katetmek suretile yenı s.. . . 
urat rekorunu tesis etmıştır. 

Paris, 31 (Ö.R) - Moskova
dan haber verildiğine göre Lo
vancks adındaki Rus tayyare· 
cisi de Moskovadan kalkarak 
Şirnal kutup yoluyle Fransisko
Ya uçmak suretiyle baıırlıkla
ruu bitirmiıtir. 

...... 
Fransız ticaret 

Nazıri konuştular 
Parie, 31 (Ö.R) - Tec m 

bakanı Bay Bone Türk sefiri 

bay Suadla Amerika sefirini 

kabul ederek yeni tecim an

laşmaları etrafında bir görüş· 
me yapmıştır. 

Cezairde 
Biiyiik bir heyelan 

Paris, 31 (Ö.R) - Cezairde 

Kostantin şehri civarında uzun

luğu 300 ve gen· şliği 80 metre 
olan bir toprak parçası kay

mağ:: başlamıştır. Bu parça 
.. erindeki evler barab olmuş 
uz b' d 
ve yakınındaki birkaç ına a 

hı.keli vaziyet :ılmışbr. Fakat 
te ı l b' k 
heyelanı daha evve ır aç . 
Arab hisseettikleri .~~~s~~tıdan 
anladıkları cihetle gurultu yap· 
oaişlar ve etraf keyfiyetten ha· 
berdar olarak kaçmış, insanca 

.zayiat elnıamı$br. 

YENi ASIR 
El 

y se esinde 
a 

a 
ngilterenin 
, ze eleri 

anlaştığını 
yazıyor 

Habeşistan talyaya bırakılmıyacak ve buraya Uluslar 
Sosyetesi nam\na Danzigdeki gibi bir manda konulacak 

Paris, 31 ( Ö.R / - Bugün İtalya - Habeş meselesinin çisi Sir Corç Klerk ve lngiliz 
saat 9 da başbakan M. Laval ana hatları üzerinde tam bir bış ba~an~ığının uluslar kuru-

d A k · ı · · b k d H b · t mu daıresı başkanı B. Strang yanın a le sız eJe ve Pıyer muta a at var ır. a eşıs ana .. .. . . 
Roşe olduğu halde Ccnevreye karşı Italyanm şikayetleri esas ~~ goruşmeye ıştirak etmışler-
varmış Fransız sefiri Klozel itibarile doğru görülmekte ise ır. 

d b k B. Lava! gazetecilere bu gö-
uluslar sosyetesi genel se1<re- de izam edildiği ka ar üyü rüşmenin ltalyan _ Ha.J>eş da-
terliği kalemi mahsus dirı-ktörü ve yerinde değildir. Uluslar vasına taallük ettiğini ve Ce· 
ve daha bir çok siyasal adam· sosyetesi bugün medeniyetin nevrede de buna dair daha 
lar tarafından karşılanmışbr. ideallerini temsil ediyor. Bu- başka görüşmelerde buluna-

Ayni trenle ıngiliz delege. i gün hiç bir kimse Hebeşistanı caklarını söylemiştir. 
Eden de Cenevreye varmış \'e uluslar sosyetesi prensiplerini B. Laval ile B. Eden gece-
istikbal edilmiştir. Fransız de- unutarak cemiyetin dışarısına leyin Cenevreye hareket etmiş· 
legesi için Otel de berk önce- atamaz. Bundan başka Habe- lerdir. 
den· siyasal konuşmalar için şistanı kendi taline bırakmak Londra, 31 (A.A) - Diplo· 
hazırlanmış bulunuyordu. Bay düşünülecek bir şey değildir, masi çevenleri lngilterenin 
bıval otele girince hemen ltal- Fakat uluslar sosyetesine aza uluslar kurumu konseyindeki 
yan delegesi başkanı Baron olmak için vazifeler ve mecbu- durumunun tamamiyle B. Laval 

ile. B. Edenin dünkü görüşme-
Alloisi ile konuşmağa başlamış riyetler vardır. Jerı sonucuna bağlı olacağını 
ve bu konuşma öğleden sonra Her hangi bir ulus kendi sanıyorlar. 
ikiye kadar sürmüştür. Konsey evinde intizam ve asayış ku- Cenevre, 31 ( A.A ) _ Bay 
bugün ( dün) saat 17 de top- ramazsa bu vazife medeni ve Eden B. Laval, B. Leje ve Ro-
lanacaktır. Bu toplantı tama· medenilertirici uluslara yani so bugün buraya gelmişlerdir. 
men husuni olacaktır. uluslar sosyetesine düşer. Her Cenevre, 31 (A.A) - Dün 

Londra, 31 (Ö.R) - Bugün d k akşam hurade daha nikbin bir 
halde böyle bir urum arşı- hava esivordu. Bir l:>uhranın 

çıkan bütün Londra gazeteleri sanda savaşçı bir devlete bu önüne geçebilecek bir formül 
Paris muhabirlerinden aldıkları vazife verilemez. M. Laval ile bulunabileceği ümid edilmek-
bay Laval ile bay Eden ara· M. Eden arasında bu düşünce- tedir. 
sındaki konuşmalardan elde ler üzerinde mutabık kalın- Londra 31 ( A.A ) - Röy-
edilen neticelere dair haberleri mıştır. ter Ajansı Romadan öğreniyor: 
neşretmektedirler. Gazeteler Bu düşüncelerin pratik bir Bugün bura çevenlcri B. 
gerşeyden öne~ bu konuşmalar- şekle konulması yolları Ce- Mussolininin barışçıl bir hare-
da Fransa ile lngiltere arasında nevrede aramlacakbr. Habe- kettette bulunmuş olduğuna 
tam bir anlaşma ve çalı,ma şistan üzerine uluslar sosyetesi dair birtakım haberler dolaş-
b. l"Y · b 1 d .. llKlndası konacak, bu manda- maktadır. Sanıldığına göre 

ır ıgı mevcut u un ugunun ltalya beşinci bir hakem gös-
bir kerre daha tebarüz ettiğini nın idaresi uluslar sosyetesinin 

. l k d d0 1 kontrolu alhnda bir ali komi- terilmesine karşı şimdiye ka-
memnunıyet e ay e ıyor ar. dar yaptığı muhalefetten vaz· 
Taymı·s az t · P ·s muha serı'n elı'ne bırakılacaktır. Dan-g e esı arı - geçecektir. ltalva uluslar sos-

birine atfen daha halledilecek sig" 'de oldug" u gibi. Habeşistan yetesi konseyi uzlaştırma usu-
ufak tefek birkaç nokta kal- uluslar sosyetesine kolaylıklar lü bir sonuç vermez ve kon-
mış olmakla beraber elde edi- gösterecek ve uluslar sosyete- sey lüzum gösterirse Hayanın 
len neticelerin çok mühim ol- sinin adamlarını kabul ede- H abeşistana karşı olan duru-
duğunu ve geri kalan kısımla- cektir. mu hakkında etraflı izahat 

Başbakan . ·- -
Erzurumda hayvan 

~erg· s · ~ i d·,~zdi 
Erzurum, 31 I A .A) - Ba .. -

bakan ismet İnönü dün hasta-
neyi ve doğum evini gezmiş, 

hayvan sergis'.ne girerek atları 
görmüş, yetiştirilen hayvanları 
beğenmiştir. 

Muğlada 
Kuraklıktan az 

Olan ürünler 
Muğla 31 (A.A) - Bu yıl 

içinde Ceviz ve Badem ürünü 
azdır. Kuraklık yüzünden bu 
yıl Zeytin ürünü de azdır. An-
cak eski rekoltenin onda biri 
kadardır. Bundan ötürü Zeytin 
ve Zeytinyağı fiatleri art· 
maktadır. 

ltalya 
Ödünç para bul
mağa çalışıyor 
Londra, 31 (A.A) - Daily 

Telgraf gazetesi, İtalyanıR 
ödünç para aramakta oldağunu 
yazıyor. 

lngilizler 
Davis kupasını 

Kazandılar 
Londra, 31 (Ö.R) - Davis 

kupası için yapılmakta olan 
tenis• maçları sonuna ermiştir. 
Ameriltalılnrla lngilizler arasın-
da yapılan final maçını da in· 
gilizler kazanmışlardır. Davis 
kupası bu yılda lngilizlerde 
kalmıştır. 

H 
Yeni kabine 
1 uruldu 

a 

rın da Cenevrede halledllece- Paris, 31 (A. A) - B. Laval verecektir. Paris, 31 (Ö.R) - Yeni Ho· 
ğini yazıyor, Aynı gazete bay ile B. Eden dün saat 17 den fstanbul, 31 (Özel) Kahire- landa kabinesi eski Başbakan 
Lava! ile bay Eden arasındaki 18 e kadar dış bakanlı~ında den bildirildiğine göre 12 İtal- M. Kalizins tarafındandan teş-
görüşmelerdeki görüş birliğinin görüşmüşlerdir. Dış bakanlığı yan harp tayyaresinin Mısır kil olunmuştur. Bakanlıklarda 
şu şekilde tespit edildiğini genel sekreteri B. Aleksis Leje üzerinden uçarak geçmesine önemli değişiklikler olmamış 
ilave ediyor. ile Ingilterenin Paris büyük el- izin verilmiştir. yalnız dört bakan değişmiştir. 

.........................•.................................••...............•.........•••••.•............................................ , .......•.....•................•....... 

Ü t ·· r ha a ı lstanbul- Bir Katolik a s 
daki tetkiklerini bitirdi Kilisede neler •• y 
Kültür işl~rinde değişiklik yapılacak 

lstanbul, 31 (Özel) - Şehri- "İmtihan talimatnamesini bir 
mizde bulunmakta olan Kültür defa daha gözden geçireceğiz. 
bakanı bay Saffet Arıkan t~t- Gereken değişiklikleri yapa-
kikleri bitirmiştir. Kültür işle- cağız, okutulan kitaplarda 
rinde yapılacak değişikliklerin faz a kısımlar varsa araş· 
esasları kat'ileşmiştır. Talim tırılacak, çıkarılacaktır. Köy 
ve terbiye dairesine genç ele· mekteplerinde esaslı yeni-
manlar getiriiecektir. Tetkikleri likler yapılacaktır. Lise, orta 
bakında gazeteler.a diyevde mektep ders programlarında 
bulunan Bay Saffet demiş- da önemli deiişiklikler yapıla-
tir ki: caktır. 

Bisikletçiler büyük 
Törenle karşılandılar 

Brükselde eczacılar kongresi toplandı 
Brüksel, 31 (Ö.R) - Fran· şarbay tarafından mükellef bir 

sa büyük bisiklet turuna işti- ziyafet verilmiştir. Kral tara-
rak etmiş bulunan bisikletçi- fından bay Mayese Alhn ma-
ler bugün buraya geldiler. dalya verilmiştir. 
Bu büyük turun birinciliğini Brüksel, 31 (Ô R) - Arsı· 
kazanmış bulunan Belçikalı ulusal Eczacılar Kongresi bu-
Romen Mayeste deberaberdi. gün toplanmıştır. 900 delege· 
Bisikletçilere büyük kabul tö- nin iştirak eylediği bu toplan· 
reni yapılmışJ halk tarafından tının açılma töreninde Kral ve 
hararetle alkışlanan sporculara Kraliçe hazır bulunmuştur. 

......... 1 -

Papas korkusundan Berlinden kaçtı 
-------..... ---------

Bertin, 31 (Ö.R) - Nasyo· 
nal Çaytung yazıyor : Nazilerin 

genç katolik kurumunu dağıt

masından öfkelenen bir kato
Jik papası kilisede vaiz verirken 
Nazi liderleri aleyhinde çok 
ağır sözleri kullanmıştır. Papas 
ezcümle demiştir ki : 

"Nazi liderleri Alman genç-

liğini köle haline getirmek 
istiyorlar, bunlar şeytanın mü
messilidirler. Yalancı, iftiracı, 
kuzu şekline girmiş kurtturlar.,, 
Papaz heyecanla söylediği bu 
sözlerin sonunda "Ey Katolik 
Almanya! Uyan!.,, demiştir. 
Papaz tevkif edileceğinden 
korkarak Almanyadan kaç· 
mıştır. 

Zonguldak telef onları 
Ağustos içinde görüşmeğe açılacak 

Istanbul, 31 (Özel) - Zon-

guldak şehrinin Ankaraya tele

fonla bağlanması işi sona er

miş gibidi. Zonguldak telefonu 

Ağustos sonunda genel görüş
meye uçılac:tktır. 

lzmir - ZonjZ'uldak telefon 
muhaberesi üç dakika için 1 ,5 
lira olacaktır. 

5 Yıllık tarım pro~amı 
ITSANBUL 31 ( Özel ) - Tarım Bakanbğıaca hazırlanmakta 

olan yıllık program ikmal edilmiştir. Yeni proğramda çiftçileri

mizin çeşit ekim yapmaları temin edilmekti! \fe sulama i~lerine 

büyük önem •erilmektedir. 

ri: ..
~a-

de 
'loğ 

Dcrv 
l~ 

Jeyin 
ııı 

r. 
rdı1 
ni B 
·sız ' 
ise d 

rağı 
_dınd 

se 
ın ı 

J baş 

a 
ıl esiı 

la h 
evı 

en it 
lürm 
yan 

>eri 

~ı 
fUŞ 

Si 
·ülef 

r. 
ize 
ırın 

lemi 

ri 
cak 

Beri in 



Dehşet Devrinde Büyük Bir Aşk Kadını 
................................................................................. 

lhtilil Kraliçesi 
BAYAN TALYEN 

Cumuriyet 
Dün ulusal 

-Raştara/ı 1 inci so.Mfeck
zat, Bay Mustafa Rahmi, bay 
Hüsnii, bay Sadettin, bay KA
mil, bay Nazmi Topçuoğlu, 
müstahkem mevki kumandanı 

bay Ruim, devlet demiryoDarı 
genel direktörü bay lbrahim 
Baybura, Bayındırhk hakanlığı 
idari müşaviri Sururi Devrimer 
erkim askeriye ve mülkiye, 
~ mühendisleri ve gazeteciler 

bir 

]Gediz 
heyecan 

köprüsü 
içinde açıldı 

Bobesplyerl 
Yere Seren Kadın 

....................................................................................... 
Bı'1.yii'k tarilı-f. roman - 5 - Birinci baWnı ........................................................... .............................. 

lhttlAI mahkemesi rimden onun için kazanılacak 
Kral hapiste ve vatan tehli- bir şey yoktu. 

kede idi. Marat, Danton, Ro- 10 Ağustos günÜ: 11 Halk 
bespiyer ve Herbert işba~nda Dostları" nın şevkini soğut-
idiler. ihtilal mahkemesi işe muştu.. ihtilalin ileri adımların· 
başlamak üzere idi. · dan korkuya düşen Lamet geri 

Arbk adı asalet un11anların- dönmek, kral ve meşrutiyet 
dan sıyrılarak yalmz Jan Jak lehinde son bir gayret sarfet-
Devin olan eski marki vaktin- mek istedi. Lafayet te yeni 
de F ransc:dan kaçabilmiş olan hükumete mukavemet ediyordu. 
aristolaatlann haline imreni· Böylece rejime karşıkoyanlar 
yordu. ihanet suçu albna alındı. 

Kato kadın, sözlerilc karşı- T erezya ilave etti: 
ıındakini didiklercesine: - Yeni tevkifler yapıldı ve 

- Biliyorsunuz ya, dedi, mu• komiin pasaportlann verilme-
bac.İJ'lerin aileleri yabancı isti- sini yasak etti. 
Jlıına karıı ulusun rehineleri- Devin kendin mahvolmuı 
dir. Yine biliyonua ki mahsus saydı. Tam 1789 senesinde 
bir takım sahte pHaportlar marki unvanını kazanmak gaf-
çıkarılmıştır. Ta ki bunları kul- letine diıfen eıki bir parla-
lanacak olanlar hudutta yaka- mcnto müşaviri iç.in istikbalin 
lanıp pasaportları kendileri pek emin olmadığı muhakkaktı. 
yapıı11ş olmakla itham edilsinler. Terezya da bunu dilşünmüş ol-

- Fakat beyhude anlahyor- malıydı. 
sun bunları. Kaçmak benim - Beni dinleyiniz, Bay, de-
ak.Jımdan geçmiyor ki. Ben di. ihtilalin hiç olmazsa bir eyi-
şüphelilerden değilim. Vatan liği olmuştur. Bu da bo,anına 
ocağında 16,946 Jira banknot hürriyetidir. Aynlalım. Kato 
yakmadım mı? yoldaşla evlenerek siz de ra-

Kapı açıldı ve Fontenay ka- hat yaşarsınız. 

ve üs tarafı olan 70 bin küsur li
rası da Bayındırhk bakanlığınca 
verilmek suretile işe başlana
rak fU gördüğünüz btiyük ese
rin güzelliği ve sağlamlığı ile 
meydana geldiğini bildiririm. 

İşte yanında ağaçtan kurul
muş ve qaiı yukarı yirmi yıl
dır bu büyük eserin ödevini 
görmek iizere yapılmıı olan 
ah!3!l kö!>rii bu,!!iin bQ! bir 

rüsüdür. 
Menemen, Muradiy~, Ma

nisa yolunun yakın bir zamanda 
açılışı da yine Ali Çetinkayanın 
başaran himmetleri arasına gi
recektir . 

Bah Anadolunun en önemli 
tecim ve ekonomi merkezi olu 
lzmir, bu köprü ile Balıkesir, 
Çanakkale, Bursa ve hu yol
larla iç anadoluya bağlanmıı 

nsı Kabanıa kadın g6züktü. - Asli. Gdie 'kiip>·üsünün açılma töt·eninde bulıman misaffrlei' Kubilay mektebinde 
ÔUl gibi sararmıştı. - istediğiniz gibi yapmız. otomobillerle, Menmene on beş kamyon ile geç.iJemiyecek de- bulunuyor. 

Jan-Jak, korku ile sordu: Ben kendı hesabima, nüfus dakikalık mesafede bulunan receye geldiği şu sırada Cum- Bu bağlantının, ekouomi 
- Yine ne var? l memuru huzuruna çıkarak ev- Gediz köprüsünün bulunduğu huriyetimizin doğurduğu bu bil- alandan baıka süel bakımdan 
- Hiçbir fey yok, hiçbir lenmemiıin bozulmasını iste· mahalle gitmişlerdir. Köprü- yük canlı eser her şeyin önünü ela önemi apaçık bulunmak-

teJ•.• J meğe karar vermişimdir. nün cİ\'arı, Menemen llçebayhğı almıştır. tadır. 
Fakat Kato çekilir çekilmez - ÔJüm dakikasında beni He köylerinden gelen binlerce Cumhur hükumetimizin ve Eskiden salla, daha ıonra-

Teruya kocasına yaklqb: J bırakmak istiyorsunuz. kadın. erkek halk ile civar hususile büyük önderimiz Ata- ları, şu, ilerideki, genel savaşta 
- Odama geliniz, dedi. - Bilakis sizi lrurtarmaia kazalardan gelen heyetJerJe türkün her şeyde olduğu gibi ordu tarafından yaphnlan ve 
jan-Jak titredi. Birbirinden çalışacağım. dolmuş bulunuyordu. lzmirden her gün bu ve bunun gibi top· her yıl binlerce tamir parası 

.ıyn yaşadıklan zamandanberi - Benden ayrdarak mı ? konuklar köprüye yaklaşınca rağımızı ıenlendiren eserleri yiyen ve artık son takab da 
ancak tehlike onları birlqtire- - Kendi pasaportumla bir- Menemen müzikasının çaldığı birer birer görmekte ve kıvanç kalmamıı olan tahta köprii ile 
biliyordu. likte sizin de pasaportunuzu bir marşa halkın fiddetli nl- duymakla gururumuz yüksel- yapılan geçişler, tiirlil zorluk-

Oda kapısı arkaJanndan ib- ı elde ederek. kışlan kanşb. Köprünün Me- mekte deYa• ederken ve bun· larla oluyordu. Bugün, bu öl-
tiyatla kapandı. Terezya kor- - hpany41ya mı gidecek· nemen cihetindeki ağzında mü- lann meydana gelmesi için de mez iı:er ile arbk bu zorluk-
kudan titreyen bir sesle: siniz? kemmel bir tak inşa edilmiş Bayındırlık Bakanının göster- lar arkada kalmıt l:»uJunmak-

- Komün 8. Lameti suç - Heyhat. Oraya gitmek ve bu takın ortasına Atatür- diği çok büyük dikkat ve him· tadır. 
altına aldı. aklımdan geçemez. Şarl Dl kün, General ismet lnönünün meti bütün varlığımızla anmayı Cumurluğun her alandaki 

Koca: uoh olsun, benim ne· öleli beri, babam saray nazırı ve Bayındırlık bakanı bay Ali kendimize bir ödev sayarız. sailam izlerine, bu~, ağzın· 
me gerek!,. diye haykıracak kont Florida-Baokamn zulmu- Çetin Kayanın fotograflan bay- İfte fU gördüğünüz betonar- daki kırmızı ipek kordellya 
oJda. Fakat tuttu kendini. Bu aa uğramaktadır. raklarla ve de:fne dallerile sa- me köprünün açılma törenini vunılacak bir makas darbcsiy-
llaberin Yahametini anlamaşb...ı .. .-----·==-S•o"•u.-tıa•r--.. nlarak konulmuıtu. Tören tam o Bakanlığı yilkseltmekte olan le, kahlacak olan bilytik Gedis 
Kan koca hnldhnet başında tr 2' saat on birde ilbaylık bq mü- ve daha birçok yeni eserleri köprilsü, bize, başka bir yön .. 
bir adamın himayesinden mah- G Jd • hendisi bay Mehmed Nuri Ku- ortaya koymakta bulunan yüce den de, baıkaca kıvanç ver• 
rum kalıyorlardı. Bu haber ay- e ) ranın bu köprü hakkında gü- Bakanımız sayın Çetinkayaya mektedir. Diğer izerler ıibi, 
ni zamanda ayak takımının it Altı aybk ondülede aranı- zel ve şu izahatı muhtevi söy- terkederek cümlenize derin bu izer dahi Türk müh.endia· 
başına çıktığını bildiriyordu. lan evsafı size ancak Paris- levile baflanmışbr. saygılarımı sunanın... leri elile meydana gelmittir. 
Ibtilil ilk dakikadaki müttefik- ten büyük fedakarlıkla ge- Sayın arkadaşlar, Menemen Şarbayının Ulusal zekiyı, ulusal kudreti, 
lerini, "Doğru adamları" yutu- tirdifrim 1935 modeli makina Bugün açılma törenini yap- söyltJVI uluul kabiliyeti biit6n acuna 
yor ve ulusun en aşağı taba- ile dokuz ay için ıaranh makta olduğumuz Gediz be- Bay mehmedin alkıılanan bu karşı ap açık rösteren eser• 
kası yüze ieliyordu. edebildiğim gibi bayanların tonarme köprüsü cunıur hüku- söylevinden sonra Menemen- lerden biri, işte, gözümüzün 

O vakta kadar T erez.ya da pek korktuklan cereyan ile metinin 11 yıldanberi durmak- liler adına Menemen Şarbayı önünde, hayret ve takdir ıöz-
dostlannın hayallerine iştirak alikası yoktur. sızın ve dinlenmeksizin ülke· avukat bay idris aşağıda yaz- lerimiz 6ntlnde yiikıelmektedir, 
etmiıti. Modaya uymak içiu, G 1· • •• •• •• mizin her köşesinde yaptığı dığımız söylevi verdi ve çok Bu yüce es~rin yapıhıına sa• e ınız gorunuz _11 ••• 1 d 
veya hakiki bir insanla, cum-

1

. fen andaçlarının en önemlile- a.uu""an ı: yın ilbay General Kazım Oi-
buriyet fikirlerine saplanlDlftl. Su ondülesi ve bükle için rinden birisi ve yapı dolayisile Sayın bakan ve sayın riğin büyük lllzmetleri hiç bir 
Albn çağının geri geleceğini Paristen diğer bir makina birincisidir. Konuklarımız zaman unutulmaz. Büyiik Ge-
unmıftı. Fakat o zengindi, se- getirttim. Arzu edilen her Ege çevresinin bu noktasın· Ülkemizin bayındırlık ala- diz köprtlıü önünde geoerahn 
vilen bir kadındı, aristokrat forma yapılır. da yapılmış olan yüce eser nında ilerlemesi, Türk ulusu- gayretlerini, varlıklarını anmağı 
zevkli idi ve yaldızlı talibi bir Adres : Hükumet cad- memleketimizin gerek ekono· nun, bütün uluslar arasında ve bir borç sayarım. 
Fontenayın asilzadelik iddiaları desi No. 23 AH Rlza Ak mi ve gerek daha birçok ey- 6n safta bulunması için Ata- Bize, cumurluğun sayısız 
ile birleşmiş bulunuyordu. De- Çakır Telefon 3294 likler getirecek bakımımdan tnrk tarafından millete karıı, feyizlerini veren ve Tnrk 
mek oluyor ki bir sosyal dev- l-15 (1105) h.3 ötürü çok ve pek çok önem· cihana karşı, açık olarak, ve- vatl'ln ve ulusunu Bayın-

Jidir. rilen söz, başbakan ismet in· dırlık ve ekonemi alamnda 
Bu köprünün beher gözü <Snil ve bayındırlık bakanı Ali yükselten Büyük Atatürke 

otuazr metreden beş gözü var- Çetin Kayanın yüksek kırıl- egemenlik savaıından sonra, 
dır. Ve bunlann tutan olan maz Azimleriyle başarılmış bu savaşta olduğu gibi vatanın 
yani köprünün boyu 166 ve eni bulunmaktadır. dört bucağını demir hatlarla 
de 6 metredir. Yurdumuzun her tarafında, birbirine bağlamakta yükıek 

932 yılında bu köprünün yer, yer demir ağlar, Beton haşarılık s,tösteren Başbakan 
yapılması karar altına alınmış köprüler, sağlam yollar, yapd · ismet lnönüne ve Bayındırlık 
ve gerek olan projeleri hazır- makta, bu yüzden ekonomi ve Bakanı Ali Çetin Kayaya, yaf-
lanmıfb. Ilkyapılan projeler süel liudretimiz artmaktadır. nız Menemenlilerin değil, bü-
daha geniş bir noktada 6 göz Yabancı soıyetelerin elinde, tün batı Anadolunun, sonsuz 
olarak hazırlanmış ise de son· ekonomi kudretimizin inkişa- sevgi ve saygılannı benim ağ-
radan seleflerim zamanmda fına engel olan demir hatlar, zımdan sunmağı bir vazife sa· 
daha dar bir yere ietirilerek bugün, Sayın Bakanımızın yük- yarım. 
beş göze indirilmiş ve ilk ya- sek varlıgiyle miJlileşmiş bulu- Yaşasın Büyük Atatürk, 
pılan ihale tutarı 123581 lira nuyor. Sayısı pek çok olan Yaşasın İsmet İnönü, Yaşasın 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON 31&1 TELEFON 3UH 

BUGÜN 
iki büyük filim birden 

Aşıklar 
A N N Y O N il R A'nııı 

Oteli 
Şaheser komedla• 

iki Yüzlü Aşk 
Fransızca sözlü, ,arkıh bUyUk fllm 

iken beş göze inmesile bu mik- Bayındırlık eserlerimizden biri Ali Çetin Kaya, Yaşasın Bü-
tar da dolayısile 98 ltin liraya de, bugün tamamlanmış bulu- yük Türk Ulusu ..... 
düıerek bunun27700küsur lirası nuyor. O da, ıu üzerinde bu- Açdtt töreni 

Seanslar 
Hergiiıı saat 16 da Cumartesi ve Pazar günleri saat 

14 te başl r. 
ilbayhk 6zel idare b&tçesinden ludutumuz Büyik Gedia köp- Bu söyle•İ mlttaakip Baym-
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dırlık Bakanı Bay Ali Çetin 
ya kendisine zarif bir te 
içerisinde uzatılan makasla 
mızı beyaz kordeliyı : 

- Cumuriyet Gediz köp 
aünü Atatürk'ün, ismet lnönl 
nün ve Cumuriyet hüküme · · 
namına açıyorum" , diyer 
kesti. 

Şiddetle ve dakikalarca 
kıt tufanı koptu. Mütemadiy 
yaşasın AtatÜ1'k, yaşasın 

muriyet, yaşasın ismet Inö 
ve ya9asın Ali Çetinkaya a 
zeleri ayuka çıkarılıyordu. 

Konuklara lkr 
Konuklar ve ora halkına 

baylık başmühendisliğince 
zırlanmış olan pastalar, sı 

ralar ve ayranlar ikram edil 
Müteaddid fotograf makin 
rinin objektifleri dakikala 
açıbp kapandı. 

Eski köprUnUn b••• 
Köpriinün bakan tarafın 

en ince teferruatına kadar t 
kikindeıı - mra tekrar otolll 

f'billere binilerek halkın alk 

ı 
lan arasında eski köprüye 
di.di ve kapanmış olan köp 

ı . açılarak bakanın tetkik !\: mukayesesine arzedildi. 8 
dan doğruca Nenemen halk 
viac gelen konuklara kahve 
ayran ikram edildi. 

YUz kltllik zir• 
Burada da bir müddet is 

rahati müteakıp Kubilay JDe 
tebine a-idildi. Burada sa 
bakan şerefine yüz kişilik dl 

keUef bir .ziyafet verildi. 
Ziyafetin sonlannda MeO 

men C.H. Parti başkanı a 
kat bay Kemal bir söyleY 
rerek kısaca dedi ki: 

Sayın konuklarımız! 
Şu dakikada MenemenliJe 

duyduğu pruru tarif edeın 
Bunu nasıl duymasmlar ki b 
kın tek olarak yarattığı A 
türkün, seçilen arkadaşını ar 

mızda görmekle bahtiyarız. 
yük bir Türk izerini açdl 
Yesilesile kasabamıza şeref 'f 

ru Atatürkün yakın arkad 
ve ulusun değerli 
Ali Çetin Kayayı Meli 
menliler nam1na selimla111• 
bir borç telekki ederim. E 
devirlerin birçok kötüliikleriY 
bnıan ve birçok darbele 
maruz kalan bu muhit de\'I 
ricalinden en belli başlılar 
ancak cumurluk zamanın 

görmek ıerefine nail olmu 
Camurluğun değerini ölçlll 
bu mukayese kafidir. Eskid 
devlet ricalini değil herball 
bir devlet İf yarım halk ara 
kanşmış görmek adeta ga 
kuşunu maddi bir hale ift 
etmek demekti. 

Cumurluk idaresi bu ziboİ 
yeti kökiinden s6küp atmalı 
tam minisiyle halkçı bir id 
olduğunu a-östermiştir. 

Bu itibarla bize bugünü yı' 
ıatao, bize benli(imizi tanıt~ 
ulu Atatürke ve onun se\' 
ve candan arkadaşlarına ıoiO' 
net ve şükranlarımı arzeuoe1' 
bir vecibe sayarım. 

Bar Çellnkara•"" 
cev•"' 

Menemen parti reisinin ~ 
söylevine Bayındırlık bak• 
Bay Ali Çetinkaya cevap ~ 
rerek kısaca dediki: , 

- Müsaadenizle arkasıııı•'1 

Menemenlilerin hislerin~ ter .. ,,, 
cüman olarak söyledikleri ,o . 
lere kısaca bir cevap vereY; 

Menenlllarln bu 8 
1 gösterdi ki : rl iyi kebll11 ve fUurlu duyguıat 

hassaten tetakkUr e~ 
rlm. Bu duygular t•P"' 
bizim fahıslarımıza 
111, sosretemlzdeld 
h•relcete, ulu ... we 



, Ai)ustos 1935 ----- ---- --~ 

1111 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• 

Casuslar Avı 
BUYUK 

VE 
HARPTA iNGILIZ - ALMAN 
FRANSIZ CASUSLARI 
:S1rtnc1 ~ısını , 

b~~--------~~----------- 19 -

v 

Kadın casuslar 
ilterede faaliyette bulunan kadın 

_; Casusların en meşhurları 
Popoviç Londraya nakledilince 
Scotland Yarda getirildi. 

Basil Thomson, bu kadın 
hakkındaki tahkikatını şöyle 

lııg i : izlerin eline düşen ca
rnsiardan biri de Albert Me
yer adlı bir Yahudi idi. İdam 
edilece&'i ııün çok sakindi.Ceza 
yerine souk kanlılığını biç anlatıyor: 
bozmadan gitti. Orada kendi- " - Hayatımda bu kadar 
sini kurşuna dizecek olan as- kısa boylu. şişman bir kadın 
kerlerin birer birer ellerini görmemiştim. Gllzel Fransızca 
sıktı. Bundan sonra da Tipe- konuşuyordu. Kendisine alelide 
rary'yi söylemeğe, ıngiltere bir şahsiyet gibi muamele et-
aleyhinde hararetler savurmağa meyi münasip görmedim. Ben 
başladı. lngiliz milletini, ordu- sorgularımda ısrar ettikçe o be-

lı hki d. d ni telin ediyordu. Bu kadını sunu ve kra uı ta r e ıyor u. 
Meyerin vaziyeti ansızın değiş- isticvap etmek hayli güç bir İf 
mişti. Yerinde durmıyordu. olmuştu. Sorguları.mı dinleme-
Hükmüıı infazı için elini ve den söyliyor, soluk almadan 
ayak arını bağlamaktan başka konuşuyordu. Yavaş yavaş sesi 
çare görülmedi, buna rağmen yükseliyor, bir feryat halini alı-
tepiniyordu. yordu. Bir aralık oturduğu yer-

Kadın casuslar den kalktı. Yumruklannı bur-
Ingiliz zabıtası Almanların numa kadar uzatarak bağır-

• ı dın casuslarile Fransızlar mağa başladı. Jestleri tehdit 
!.adar meşgul olmamıştır. 1915 edici idi. Masam üzerinde ma-
senesi sonlarına doğru Malta deni ne varsa hepsini kaldırt-
telgraf bürosundan çekilen bir tım. Popoviç. üzerimize yürüye-
çok telgraflar Scotland Yardın cek, hatta saldıracak kadar 
eline geçmekte idi. Bu telgraf- cür'et gösterince yumruklan-
ların heyeti mecmuasından mızı sıkarak kapıya doğru git-
mana ç ıkarmak imkansızdı. tik. Muhafızlann nezareti al-
Bundan ötürü bunl>aın şifre tında bu çılgın casusu tıbbi 
olduklarına hükmedildi. Tel- müşahede altına aldırdık. Po-
grafları gönderen Marie Edvige poviçin casus olduğu kadar deli 
Pepoviç . adında bir kadındı. olduğu da muhakkaktı. Nihayet 
Sırp milletinden olan bu kadın kendisini muhakemeden sarfı 
sıhhatını alakadar eden sebep- nazar ederek bir timarhaneye 
!erle, hava değiştirmek için gönderdik. 
Maltada bulunuyordu. Beceriksiz bir casus 

Cazip bir konuşuşu vardı. Alınanlann kullandıkları ka-
y anında bir Hollanda diksi- dın casuslar arasında en bece-
yoneri bulundu. Lugabn bazı riksizi Eva Burnovildi. lsveçli 
barflan çizilınişti. Bu diksiyo- olan bu kadın güzel tahsil gör-
nerin bir şifre kitabı olduğuna, müştü. Çok zamanlar yabancı 
Maltadan çekilen telyazıları ile elçiliklerde daktiloluk ve kıi.-
Akdenizdeki lnııiJiz filosunun tiptik etmişti. Bir çok dil bili-
barekıi.tı hakkında malfımat ve- yordu. Bir müddet Balhk ka-
rildiiine hükmedildi. Marie sahalarında mürebbiyelik et-
Edvige'nin Londraya gönderil- mİf, sonra da artist olınUJtıı. 
mesi istendi. H.M. S. Terribl En ıon Fransada bir lngiliz 
harp gemisi lngiltereye hare- askeri hastanesine masajcı ola-
ket etmek üzere olduğundan rak yazılmı§tı. Burada giizelli-
Popoviç te buna bindirildi. ğile lngiliz zabitlerinden bir 
Yolculuk çok gürültülü oldu. çoğunu baştan çıkarmağa mu-
t dvige Popoviç yerinde durmı- vaffak olabilecek b•r mevkide 
v n, saldıran bir deli gibi idi. idi. Fakat beceriksizliği yüzün-
_.apiten bu kadını teskine mu- den etrafında bir şüphe mu-
•affak olamıyordu. biti uyandırmıştı. 

Vapur lngilte~~~.~ •• ~:.'!r.. ;~. , ... , , , ,, ,, , , , , ,, , , , , , , .. ::.~~~.~, :~: .. : .. ,,, 
•••••••••••••••••• ••••• 
ilk kalkınm, hamleleri- Bugünkü izer ufaktır. Fakat 
ne, ulus ;rd llglslne o cumuriyetindir ve ulusal b r 
karşıct ır. ~ t;u temiz değeri vardır. 
:fuygular istikbal için, Bunu tebarüz ettirdikten son
refah ve saadet için bir ra eski günleri de hatırlıyarak 
ı:ımandır. Menemenin temiz halkını kal-

Menemen ulusal sa"aşta her bimin bütün samimiyeti ile 
türlü hadiselere sahne olmuş, ulusal ve ideal sevgilerle se-
ag· ır felaketler geçirmişlerdir. İamlarım. 

Sayın bakanın söylevleri da-
Böyle toplantılarda onun akis· kikalarca alkışlandı ve yaşa 
leriııi tabii vicdanlanmu:da du- sesleri alkışları takib etti. 
yarız. Ve işte bu duyuştur ki Yol üzerinde bulunan süel 
bize daha fazla, daha imanlı mahfelde de kahve içildikten 
çalışmak kudret ve isteğini ve- sonra kafıle saat tam ikide 
riyor. Başka bir yerde de söyle- Menemenden ayrılarak şehri-
miştim; ulusal savaşa başladığı· mize döndü. 
mız vakıt şüphesiz evvela yurdu ---·-
kurtarmak için elbirlik ça- ihtiyar amele 
iışmak bütün halkın vazifesi 
İ c\ İ . Başımızda büyük adam, Lançanın alhnda kaldı 
Atatürkün sevk ve idaresile ni- Dün Şaphane sokağında feci 
hayet yurdu kurtardık. Fakat bir kaza olmuş ve 2 bin kiloluk 
yalnız memleketi kurtarmakla bir yai lançasını bir depodan 
kalmak dalalete düşmek olurdu. diier bir yere nakle çalışan 

Asrın icabına ve ulusun,yur- işçilerden 53 yaşlarında Meh-
dun ihtiyacına göre çalışmağa met, lançanın devrilmesile ezi-
hazırlanmak gerekti. Bunu an· !erek ağır surette yaralanmış-
ladı k. Başta liderimiz ve baş- tır. Yaralı memleket hastane-
bakanımız olduğu halde o gün· sine kaldırılarak tedavi altına 
den itibaren idealimize bağla- alınmıştır. Tahkikata yar sava-
na k alı tık ve çalışmaktayız. man Bay Mümtaz el koymuştur. 

Akdeniz kapıları: Süveyş kanalı Zabıta Haberleri: 
Bir erkaöl payıa,a

madılar ltalyan - Habeş anlaşmazlığı Süveyş kanalının önemini belirten bir hıidise olmuştur. 
Kemerde Lale sokağında 

Sabriyenin ııenel evinde ser· 
maye Abdullah kızı Nazmiye 
aynı sokakta Ahmed kızı Bah
tiyarın dostu Hasanla görüştü
ğünden Bahtiyann hücumuna 
uğramış Bahtiyar ve arkadaşı 
Kadriye tokat ve yumrukla 
Nazmiyeyi dövmüşlerdir. 

Kanalın, İtalyan askerlerinin taşınmasına kartı açık veya kapalı bulundurulması harbın taliini 
çizecek bir mesele olarak görülmektedir. 

Bu bakımdan cihan kamoyunu ilgilendiren bu meseleyi inceleyen eski Alman Dış bakanı 
B. Fon Külman'ın bir yazısını alıyoruz. 

Yazan: Rl,ard fon KUlman kum, ars!ulusal bir türe 
1854 tarihinde Mısırlı Said olmazdı. Üzerinde bir çok 

paşa, kendi adamı olan Vikont yıllar geçtikten sonra, günün 
dö Leseps'e Süveyş berzahının birinde, Fransız devlet adamı 
deşilmesi içiıı imtiyaz verince, Barer, Süveyş kanalının bütün 
bu Fransızdan önce başarılma- dünyanın malı olduğu, her za-
sına uiraşılan fakat hiç bir man ve herkese açık bulundu-
sonuç vermiyen projenin artık rulması lazımgeldiii fikrini or• 
gerçekleşeceği anlaşıldı, Türlü taya attı ve dünyanın düşün-
türlü zorluklar. akıl ve hayalin cesini hu fikre doğru sürükle-
alamıyacağı bir ölçüde idi. Bu di. Süveyş kanalının arsnılusal 
zorluklar, ortaya bir çok siya- türe ile tarafsızlandırılması fik-
sal durumlar çıkarıyordu ve ri çok daha eski zamanlara ait 
hele Babıili ile Mısır hükumeti bir meseledir. Türkiye 1877 
arasında bir türlü aydınlanmı- de Rusya ile harbe tutuşmuı 
yan durum üzerinde etkisini ve Türk egemenliği albnda 
yapıyordu. Nil topraklannd üs- bulunması dolayısiyle, Mısır da 
tün bir egemenlik kurmak için bu harbe katılmıştı. Bu durum 
Fransa ile lngiltere arasındaki karşısında Rusya Süveyş kana-
yanş da bu durumu arap saçı- lını abloka edebileceği mese• 
na çeviriyordu. lesini ortaya atmış, lngiliz dip-

Böyle büyük bir işin başanl- lomasisini ciddiğ tedbirler al-
ması için lazım olan araçları mak zorunda bırakmıştı. Inııi· 
bulmak hiç te küçük bir mes• liz dış bakanlığı kanala karşı 
ele değildi. Dev gibi büyük yapılacak herhangi bir abloka 
bir eser olan kanlı işine, 1869 teşebbüsünün, büyük Britanya 
da, Fransa imparatoriçesi Öjeni hükumetinin o ane kadar mu-
411.e hazır bulunduğu halde çok hafaza ettiği barışçıl tarzı de-

ğiştirmeğe sebep olacağını ileri 
parlak bir arsıulusal törenle 

sürdü. 
başlandı. Bundan bir kaç yıl Gene zamanlar oldu ki, Mı-
önce Mısırda rastladığım Ma- sırda çıkan bazı hadiseler, Sn-
car devlet adamı Kont Aponiy, veyş kanlı meselesine yeniden 
bana o zamanlar henüz daha ön planda yer aldırdı. Finans 
bir de l ikanlı olduğu halde Ma- işlerinin bozukluğu yüzünden 
car hükumetini bu törende 

Mısırda çıkan ulusal kargaşa-
temsil ederken yapılan sonsuz !ıklar 18882 de lskenderiyeyi 
ve anlamı olmıyan israflann, 

~ngiltere donanmasına bombar-
kendisi üzerinde" bırakmış ol- dıman ettirdi. Bunun üzerine 
duğu derin izleri anlatıyordu. 

Mıaır Hidivi lngiliz amiralı Sey
Avrupa, Hindistan, Çin, Ja-

mor' e geniş ölçüde bir işgal 
ponya ve Avusturalya arasındaki 

hareketinde bulunmak yetkisini 
ilgiler enine boyuna genişledik-

verdi. 5 Ağustosta 16 fogiliz 
çe, yeni geçidin de önemle o nis-

harp gemisi kanala girdi.20,000 
bette artıyordu. Süveyş kanalı, lngiliz askeri karaya çıkarıldı. 
Hindistan yolunu, Kap burnun- Volseley, 13 eylülde ulusal Mısır 
dan dolaşmaya nisbetle sekiz kuvvetlerini Tel. el • Kebirde 
bin kilometre kısaltmaktadır. yendei. Hemen arkasından 
Vapurlar ortalama bir hesapla Kahire işgal edildi. Mısırın 
Afrikayı dolaşan yoldan bir devlet yönetimi büsbütün lngi-
ay daha kısa bir sürede ııide- lizlerin etkisi altına girdi ve 
cekleri yere varmaktadırlar. durumda çok büyük bir deği-
Süveyş kanalı dolayısile imkıin tiklik oldu. Verilen bütün söz-
içine giren tasarruf da çok !ere karşı, İngiliz askerleri bu-
büyüktür. lngiltere, büyük bir ııün bili. Mııırdadırlar. 
önemi olan bu arsıulusal geçi- lngilizlerin Mısır üzerinde 
din büyük ölçüde bir Fransız kurdukları üstün egemelik yü-
etırerliği altında bırakmasiyle zünden lngilterenin Nil toprak-
1.şlediği yanlıp çok geçmeden lan üzerindeki imtiyazlı duru-
anladı. Fransız kamoyunun bn- mu dolayısile kanalı da hükmü 
tün bu işlere hiç aldırmadığı altında tutacağı korkusu, lngi-
bir anda, lngiliz bakanı lord liz hükiımetini, Süveyş kanalı-
Bikonsfild, 1875 de, Mısır Hi- nın tarafsızlaştırılması mesele-
divi lsmail paşadan Süveyş sini kökünden düzeltmek zo-
kanplı aksiyonlarının hemen runda bıraktı. Bu görüşmelerde 
hemen yarısını tutan büyük bir Mısırdaki Fransız - lngiliz ya-
aksiyon paketi satın almak rışının da arkası kesilıniyor 
aç•k gözlülüğünü gösterdi. Bu idi. Fransa, ihmali yuzun-
paket hıila lngiliz hükumetinin den Firavunlar ülkesinde 
elinde bulunmakta ve Süveyş kaybettiği yerini diplomatik 
kanalı sosyetesi üzerinde çok siper harbiyle yeniden kazan-
büyük bir rol oynamaktadır. mak istiyordu. En sonra, 29 
Süveş kanalının arsıulusal birinci teşrin 1888 de Süveyş 

durumu hakkınıla yapılan mü- kanalı ve giriş limanı ile üç 
nakaşalar uzun zaman arka millik bölgenin sınırlanması esa-
planda kaldı. Dünya kamoyu sı üzerinde yapılan ls.tanbul 
ilgisini, kanalın derinleştirilmesi andlaşması meydana geldi. Bu 
ve genişletilmesi, kanaldan andlaşmanın, önemi büyük elan 
geçme parasının yüksekliği iki naddesi vardır; 
gibi, yalnız pratik meselelere 1 inci maddeı "Şüveyş ka-
karşı ııösteriyordu. nalının su geçidi, gerek harp 

İtalya ile Habeşistan impa- zamanında gerekse barı~a 
ratorluğu arasındaki, gün geç- bayrak farkı gözetilmeden her 
tikçe büyüyen ve tehdid edici türlü tecim yahut ta barb ge-
bir şekil alan anlaşmazlık ve milerine her vakit açık bulun-
İtalya ile Hbeşistan arasında durulacaktır. 
bir harp çıkınce, Avrupa dev- Bun~ göre, andlaşmayı im-
letlerinin Süveyş kanalını ka- zalıyanlar, harb veya barış za 
pamak kudretinde olup olma- manında kanaldan serbest ola-
dıkları hakkında gazetelerde rak geçilmesine engel olma-
çıkan yazılar üzerine, Süveyş mak hususunda birleşiktirler. 
kanalının arsıulusal durumu, Kanala karıı hiç bir zaman 
gene yeniden kamoyu ilgilen- abloka hakkı kullanılmaz. 
dirdi. 4 üncü madde; Süveyş kana-

Kanalın imtiyaz andlaşma- lının su a-eçidi. andlatmanın 
sında tarafsız olduğunun kay- 1 nci maddesine göre, harbta 
dedildiiine hiç şüpbe yoktur. bulunan devletin harb gemile-
Ancak, yalnız Hıdiv tara- rine d• her zaman açık bulun-
fından saptalanmış bir hü- durulacağından, Osmanlı dev-

' 
Jeti bile harb yapanlar arasında 
bulunmuş olsa, bu andlaşmayı 
imzalıyanlar, ne kanalda ne 
kanalın giriş limanlarında ve 
ne de bu limanların üç millik 
çevresi içinde harı. türesi kul
lanmamak da düşmanlık hare
ketinde ve vapurların kanaldan 
serbestçe geçmelerine engel 
olmak gayesiyle hiç bir hare
kette bulunmamak hususunda 
uyuşmuşlardır. 

Kanal bölgesinin bu sınırları 
Süveyş kanal sosyetesi imtiyaz 
andlaşmasının yürürlük müd
detiyle de buclandmlmadı. 
Eğer lngiltere, lstanbul and

laşması yapılırken genel bir 
anlamda olan ( kaydı ihtirazı ) 
yı katıştırmamış ulsaydı, fatan
bul andlaşması Süveyf kana
lının arsıulusal türesi mesele
sini de apaçık ve tatmin edici 
bir biçimde düzeltmiş ola
caktı. 

Bu ( kaydı ihtirazi ) şudur : 
lngiliz hükumeti, lngilterenin 

Mısın işgalinde serbestçe ha
reket etmesine engel olabile
cek ve bu durumla bağdaşma
yacak olan andlaşma hükümle
rinin yürürlüğünü durdurmak 
hakkını muhafaza eder. 

Bu genel ( kaydı ihtirazi Mı
sırın ayral durumuna ve için
de bulunduğu geçici hadisele
re dayatılarak temelleştirildi. 
Istanbul andlaşmasının Ingilte
reyi bağlıyan kısımlarınının 

değerini bu genel (kaydı ihti
razi) nin sıfıra indirdiğide bes
belli idi. 

F ransanın var kuvvetile da

yanması, ve bele Mısırdaki ln
giliz egemenliğinin daha fazla 
kök salmasına karşı kafa tutma
sı, - eserini bitirmek istiyen 
Lord Kromer'in de önayak ol
masiyle - iki devlet arasında 

sallantıda kalan bütün anlaş

mazlık meselelerinin üzerinde 
görüşmeler ve temizlik yapıl

ması sonucunu verdi. Bu gö
rüşmelerde de Mısır ve Fas 
hakkında, önemi çok büyük 
olan 1904 deki anlaşma yapıl
dı. Bu anlaşmada Fransa, Fas 
sultanlığında geniş ölçüde ser
bestçe hareket etmek hakkına 
karşı, Mısırda artık obstnksi
yon yapmaktan vazgeçiyordu. 
Anlaşmanın 6 ıncı maddesinde 
Süveyş kanalı işi de vardı. ln
giltere hükumeti 29 birinciteş
rin 1888 tarihli lstanbul and-
!aşmasındaki hükümlerin yü
rürlüğünü, ve buna kendisinin 
de katılmasını kabul etmişti. 

Bu suretle kanaldan serbest
çe geçmek kabul edilmiı ol
duğundan her iki hükumet 
latanbul andlaşmasında yapıl
ması düşünülen formalitelerden 
de vazıreçtiler. 

Bu lngiliz-Fransız andlaşma

sının arsıulusal önemi bakımın
dandır ki, yukarıda söyl~diği
miz Istanbul andlaşmasındaki 
genel (kaydı ihtirazi) den In
ııiltere kesin olarak vazgeçmiş 
oldu. işte bundan dolayı da 
lstanbul andlaşınasın bugün 
Süveyt kanalının arsıulusal sta
tüsü göziyle bakılabilir. 

Tabancaları elinde 
Sürmeli şokağında Bilal oğlu 

Ömerde, Keçecilerde DerWş 
oğlu Muzafferde birer ta\;Mftıca 
bulunarak alınmıştır. 

iskarpini çalan 
Tilkilikte Simitçi Hüseyinin 

bir çift beyaz iskln'pinini ça
lan Mehmed tutulmuştur. 

Fuhu' telllh 
Fuhuşa tahrik suçundan maz· 

nun Hasan oğlu T evfiğin mev
kufen Asliyeceza mahkemeıine 
sevkine karar verilmiştir. 
PantanUfl kim ••ırdı 7 
Halidbey başöğretmeni Bay 

Recebin evine giren hırsız ta· 
rafından kansına aid elbise do· 
tabından 150 lira değerinde 
bir pantantif çalınmıştır. Aynı 
evde hizmetçi Emineden tüpbe 
edilmektedir. 

Bu da böyle 
Asansörde Şataret sokağında 

Veysel oğlu Yusuf adındaki 
çocnk Bünyamin oilu sekiz 
yaşında Baruh tarafından itil
mek suretile düşürülmüş başın·-...ı. 
dan yaralanmıştır. 

Baca tutuşmu 
Dün lsmetpaşa mahallesinin 

Birincisakarya sokağında hel
vacı bay Mehmedin evinde 
yangın çıkmıştır. Yetişen İtfa. 
iye yanııını hemen söndürmüş· 
tür. Tahkikata göre yangın 
bacanın uzun zamandaberi te
mizletilmemesinden ileri ııel
miştir. Zarar pek az olmuştur. 

Urla davası 
13 Ağustosta görülecek. 

Urla eski hakimi bay Ihsan 
Ziyayı döğdürterek ölümüne 
sebebiyet vermekle suçlu dava 
vekili bay Hüseyin Fehmi ve 
arkadaşlarının duruşmalarına 
13 ağustosta şehrimiz ağırceza 
hakyerinde bşlanacaktır. 

Dün ceza evinden tüze dai
resine getirilen suçluların ilk 
isticvapları ağırceza kaleminde 
yapılmıştır. 

Bugün karar 
Verilecek 

Liman tarife komisyonu bu
gün liman işleri genel direk· 
törlüğünde toplanarak öııüıniiıı· 
deki altı devre için yükleme ve 
boıaltma tarifesini tesbit ede
cektir. Bu toplantıda körfez 
vapur ücretlerinin indirillllesİ 
meselesi de konuşularak karar• 
bağlanacaktır. 

·················~·················· ..... , 
protestosu ile karşılaşmadan 1 
Süveyş kanalından geçmişti. 

Dünya harbında lngiltere 
Süveyş kanalının tarafsı.zlı&-ına 
pek az kulak astı. 

Alınan - Türk ordularının ba 
su geçidine yaptıkları hücum
ları o kadar çook müstahkeın 
yerlerle karşıladı ve zırhlılarıot 
kanala öyle bir dizdi ki, ağıt 
topların açtıkları yan ateşi 
kanalın geçilmesini h.,men he
men imkansız bir bale soktıı.. 

Bütün türe durumu incedeıı. 
inceye araştırılınca da, ita!. 
ya ile Habeşistan arasında bit 
harp başlamış olsa herhanırt 
bir Avrupa devletinin ltaly\ 
barbı ıremilerinin asker taşıy'ltl 
vapurların, ııeçmemeleri içiıı. 
kanalı İtalyaya kapıyacak bi• 
hüküm yoktur. Bu düşünceniı 
aksini ileri süren bir tetj, 

Eğer işi, bugün artık arsıulu
sal düşünüşte temel atmış olan 
bu noktadan inceliyecek olur
sak, Süveyeş kanalı a-eçidinin 
harp yapan ulusların harp gemi 
!erine de açık bulunduğu sonu
cuna varırız. Netekim bunun 
bunun bir örneği de, Rus-Ja· 
pon harbında görülmüştür. 
Amiral Roşestvenski'inin ku
mandası altındaki doiu Asyası 
yolunu tutmuş olan Rus filosu, 
Japonya ile açıktan açığa dost 
!!~Çinen lnııilterenin hiç bir 

herhangi bir yandan ortay • 
atılıp atılmıyacağı entere 
bir meseledir. 

20 temmuz tarihli Berliıı 
Ta2aplattan: 
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erkek ikten çıkarak 
inkılip geçiriyor? .. 

Bir Alman profesörünün ha
tıra defterinde dikkate şayan 

olan şu sahifelere rast gelin
miştir: 

Vak'a Paris'in Sencermen 
mahallesinde, 1930 senesi şu
batında olmuştur. Muazzam bir 
sarayı ihtiva eden sessiz bir 
sokakta yabancıların ve hele 
artistlerin devam ettikleri kü
çük bir lokanta vardır. 

O akşam Danimarkalı res
samferdan Andreas He karısı 

Grete Sparre, İtalyan dostla
rından Ernesto Ros•ini ile ka
rısı zarif bir Fransız kadım 

olan Elena'ya rastlamışlardı . 
İki do~t aile aylar oluyordu ki 
birbirlerini görmemişlerdi. Çift
lerden biri şimalde, diğeri ce
nupta seyahat etmişlerdi. Ar.
dreas, şimaılilerin csld ve neşeli 
bir itiyadma uyarak ''Skaa,, 
diye bağırmış, kadehini kal· 
dırmıştı: 

- Alp güneşi vücutlar ıçın 

ne İs\! bu şarap ta çocuklar 
ruhumuz için odur, dedi. Grete 
ve Ernesto seyahat intibalarını 
anlattılar. Müzelerdeki müşa
hedelerini, Kadiks ve Anvers so
kaklarındaki maceralarını, Bal
kan pazarlarım, Amsterdam ve 
Hamburgta gördüklerini sırala
dılar. içlerinden her biri Meki
lerden fazla anlatmak istiyor
du. Diğer taraftan Andreas 
Elenaya eğilmiş, Roma ve Med
ridin bin bir rezaletle dolu olan 
sahnelerini kulağına fısıldıyor
du. Elena arkadaşmın sinirli 
heyecanım görerek: 

- Biraz fazla kaçırıyorsu

nuz Andrea dedi. Yoksa bu 
gece zinde bir erkek rolü mü 
oynamak istiyorsunuz? 

Ernesto Grete, Elenanm son 
sözlerini duydular. Grete ko
cası Andreasa dikkatle baktı. 
Ernesto da dostunun elini tut
tu : Derin bir merhametle 
sordu: 

- Dostum, yine Lili mi size 
istirap veriyor? 

AnJreas cevap verdi: 
- Ernesto çok iyi söyledi

niz. içinde bulunduğum vaziyet 
tahammül edilmez bir vaziyet
tir. Lili varlığımı paylaşmaktan 
memnun değildir. O müstakil 
bir varlığa kavuşmak istiyor. 
Bitmem ki beni anlıyor musu-

nuz? Ben biç bir şeye yaramı· 
yorum. Hiç bi" şey yapamıyo
rum: Lili bunu çoktan biliyor 
işte bu:unduğumuz vaziyet. 
Bundan ötürüdür ki o her gün 
biraz daha faza isyan ediyor. 
Ben bitkin bir adamım. Fazla 
söz istemez; içelim. Elenayı 1 

hoşnut edebilmek için bu gü
zel, tatlı şarapları içelim. 

Eleoa gözlerini Andreastan 
ayırmıyarak: 

- Bravo, dedi. 
Andreas yerinden kalkmış, 

bara girmişti. 

Elena Greteya dönerek 
sordu: 

- Grete çabık söyle... Ko
can nasıldır? Onu gittikçe 
fantastik buluyorum. Dünyanın 
dışında yaşıyor iibi garip bir 
hali var ... 

- Bugünden daha kötü bir 
gününü babrlamıyorum. Artık 
onu kurtarmak ümidimi kay
bettim. ' Meğer ki bir mucize 
ihaşgöstersin ... 

EJena arkadaşının sözünü 
'esti: 

- Mucizeden bahsediyorsun. 
Beni iyice dinle.Dresdenden ge-

len ve çok iyi dostumuz olan 
bir profesör Parisde bulunuyor. 
Kendisi bir Ginekoloğtur. An
dreastan bir dakika sonra o 
telefon etmişti. O zaman An
dreası kurtaracak biri varsa o 
oldun-unu düşündüm. Profesör 

tına nihayet vermesine ramak 
kalan bir tedavi tarzı tutmuştu. 

Bir gün biraz mistik yaradı
lışta o!an Viyanala bir şahsiyet, 
profesör Steinach en iyi teda
vi istikametini gösterdi : 

" Yalnız ciiretkar, cesur 

kadın varlığı olan Lili başka 
türlü düşünbilirdi. Zira tablo
ları o kadar büyük teshir uyan
dıran, her tarafta büyük mu
vaffakiyetler kazanan genç 
amatör ressam hakikatta bir
birinden başka iki varlığa sa-

1· rkek iken kacl m in yofcliucle Erkah. kıyafetinde 
yarın Deresde avdet ediyor. bir doktor sızı kurtarabilir. hibdi. Erkek varlığı Andreas 
Vaktimiz dardır. Bu akşam için Fakat böylesini nerede bul- gençkız varlıiı Lili adını taşı
ondan bir randevu alacağım. malı ? ,, 
Andreası kandırmalısın. Bundan sonradır ki Andre-

- Sevgili Elena... Beyhude as cesaretini tophyarak ce-
yorulma ... Andreas artık dok- rahlara başvurmuJtur. Bun-
torların yüzünü bile görmek lardan biri .. şimdiye kadar 
istemiyor. estetik operasyonları ile uğ-

Bana inan... Bu adam An- raşmadım. 11 cevabını verdi. Bir 
dreası kurtarabilir. Bu akşam diğeri de An-
doktora gideceğim. Yardımını dreasa deli 
istiyeceğim. nazarıyla bak 

Greta si~arasmı yaktı. Ma· tı. Bir çok 
vimsi bir bulut dumaııı savur- kimseler bu 
du. Boşluğa gözlerini dikti. sonuncuya 
Sonra çok yavaş olarak şun- hak veriyor- 1 

ları söyledi: lardı. Zira 
- Peki Elena ..• Sen Alman Andreas ken 

dostunu gör. Ben de Andreası 
kandıracağım. 

Bu sırada Andreas'ta görün
dü. Bir kaç kadeh şarap daha 
yuvarladılar. Sonra ayrıldılar. 
Greta ve Andrens atelyelerin· 
den pek te uzak olmıyan so
kağa dönerken genç kadın 
Elena ile muhaveresini koca
sına anlattı. 

Andreas kendinden geçmiş 
gibiydi. Sokak ortasında dur· 
du. ister Alman, ister Fransız 

veya Çinli , olsun doktorlara 
kendini muayene ettirmiyece
ğini söyJedi. 

disinin aynı 
zamanda er
kek ve kadın 
olduğunu 
inanmıştı. 

Genç res
samcn ye-

mini 
Bundan son 

ra genç res· 
sam hiçbir 
doktora baş 

vurmam ağa 
yemin etti. 
Zaten haya
tına son çek-
meğe karar 

:\• 

yordu. Bunlara tek bir vücutta 
birleşen ikizler denebilirdi. Huy
ları birJ>irinden başka idi. 

..• Yavaş yavaş Lili Andre
as üzerine tefevvuk kazanıyor 
idi. Grete zayıf, duuğlu I.!ilınin 
hamisi, Andreas'ın mahkümu 

Senelerce süren 
bir hastahk 

Andreas senelerden beri 
hasta idi. Bir çok mütehassıs
lar, ·spesyalistler onu muayene 
ettikleri halde hiç bir şey an
lamamışlardı. 

vermişti Hat- Lili ameliyattaıı soura 

Filhakika Andreasm ıstırabı 
çok garip, mahiyeti anlaşılmaz 
bir ıstıraptı. Şimdi ise büsbü
tün bitkin bir vaziyete düşmüş
tü. Hayah cehennemi bir şekil 
almıştı. Versay spesyalistlerin
den biri Andreasın bir Hyster
lik olduğunu, teşekküJatının 
normal olduğunu, sağlığını bul
mak için şuura iadesi iycap 
ettiğini söylemişti. Ona göre 
bu hasta da noksan olan biri
_cik şey normal · ve sağlam· bir 
vücuda sahip olduğuna inançtı. 

Bir diğeri onu 
Kovmuştu 

Yine Versay profesörlerin
den biri Andreası yarı çılgın 

sayarak kovmuştu. Bir Radyo · 
log ise bu ~enç adamın haya-

ta intihar edeceği günii 
tesbit etmişti. 

de idi. Andreas hem Gretanın 
hem de Lilinin hamisi olmak 

ilkbahar hayatlarından usan
mış olanlarla birlikte izdirap 
çekenler için çok tehlikeli bir 
mevsim olduiuna göre bir ma
yiste hayata veda etmeğe ka
rar vermişti. Bu kararı ver
mek için herşeyi düşünmüştü. 

Şubatta bu!unuyorduk. Mart 
ve nisan ayları müşahede ve 
beklenti ayları olacaktı. An
dreas son kararını düşündükçe 
sükunet buluyordu. Grete ko
casının bu melankolik düşün
celerini bilirdi. Bununla bera
ber onu iyi etmek istiyordu. 

İki varlığı birbirine bağlı
yan o kadar şeyler vardı ki ... 
Sevinçli ve kederli yığın yığın 
hatıralar... Andreas iki şahsi
yetti, demiştik. Onun erkek 
varhiı böyle diitlinebiıir ,amma 

istiyordu. Son ümidi Lilinin 
yeni hayatına kavuşabilmesi 

için kendisinin ölmesi i~i. An
dreas ölürse Lili inkişaf ede
bilirdi. 

Verner Krautz'un 
yanında 

Ertesi sabah Grete kocasını 
Dresden'den gelen Alman dok
toı unu ziyarete kandırdı. Bir 
saat sonra Alman doktorun 
yanında idiler Grete dostu 
Elena, Andreas içeri girdiler. 
Uzun boylu zayıf bir profesör 
onlan karşıladı. Bu doktor 
Verner Kreutz'tu. 

Andreasın kalbi şiddetle atı· 
yordu. Sanki bir rüyada idi. 
Genç kadın Andreasın hususi 
olan va:r.iyetini profesöre anlat-
b. Bu sözler de doktorunkiler 

to9BKY•oa~~---- -

gibi manidardı. W emer Krutz 
Andreası tedkik etti. Gözleri, 
ıstuap çeken bu adamın sanki 
ruhuna nüfuz ediyordu. 

Andreas merak ediyordu. 
Bu adam ona ne söyliyecekti? 
Bir ölüm kararı bekliyordu 
Bundan başka birşey hekliye
bilir, başka bir ümide kapıla 
bilir miydi. 

Bu kısa süren iyzahattan son
ra doktor Andreası diğer bir 
odaya götürerek soyunmasını 
emretti. Andreas birşeyler söy
lemek istedi. Fakat sözleri di
line dolandı, kaldı. 

Profesör çok nazik bir tavır
la Arıdreasin kırılan cesaretini 

iade etmek istiyordu: 
- Mösyö dedi İyzahat ver

menize lüzum yoktur. lstirahı
nız burada ve şuradadır değil 
mi? 

Andreas şaşırmıştı. Bu dok
tor kendisinin istirap çektiği 

yerleri nasıl biliyordu. 
Elena doktora Andreaıaın 

ikinci şahsiyeti olan Lili'yi, 

1
. onun muhtelif tarihlerde çekil
miş o an fotograflarını verince 
doktor: 

~· Bir radyologun sizi şuaı 

ile tedaviye kalkıştığını öğren-
dim. Önceden tenasül gudde
leri ve eğer varsa yumurtalık
lar üzerinde tesir yapması bek
lenemez. 

Andreas heyecanla sordu: 
- Şu halde ben bir kadın 

mıyım? 

·- Böyle olması çok muhte
meldir. Sizin aynı zamanda er-
kek ve dişi uzuvlara malik bu
lunduğunuzu zannediyorum. 
Bunlardan hiç biri inkişaflarına 
yetecek kadar yer bulamamış
lardır. Maamafih kadın karak
terlerini muhafaza etmiş bulun
manız şayanı dikkattır. Bu sa
yede size yard•m edebileceğimi 
ummaktayım. Andres elini kalbi 
üzerine götürdü. Profesörün 
tek bir sözünü bile kaybetme-
mek için önce eğildi. Bu s~ 
nuncu sualin cevabını bulmak 
istiyordu: 

- Doktor, ben neyim? 
Profesör ayağa kalktı. Oda

da belki yüz defa dolaştı. Son
ra şu cevabı verdi: 

- Almanyada beni görme
ğe geliniz. Size yeni bir bayat, 
yeni bir gençlik vereceğimi 
ummaktayım. 

Andreas ayağa kalktı. içini 
dolduran bir isteği ifade için 
zorlanarak: 

- Şu halde profesör, sızı 
Lili ziyaret edecektir, dedi. 

- Evet.. Orada icap eden 
ameliyatı yapacağım. Bu ame-
Hyat buluğa ermeden önce 
doğan engelleri ortadan kaldı
r:?. :aktır. 

Doktor Andreasla konuşma· 
sını bitirince öteki odada bek
liyen Elenayı da içeri aldı: 

- Açıkça söyliyebilir mi
Jİm, dedi. 

Andreas: 
- Söyleyiniz doktor. Benim 

Elenadan saklanacak şeyım 
y >ktur. 

- Peki •• Yanılmıyorsam ev· 
!isiniz.. Bu izdivaçtan bana 
biraz malümat verebilir misi
niz? Doktor sıfatı ile bazı nok
taları bilmek istiyorum. Oda
dakilerin hepsi sıkılıyor, mu
haverenin fantastik bir safhaya 
girdiği zehabı besleniyordu. 

Elena: 
- Sizi yalnız bırakırsam da

ha iyi olacak sanırım. 
Andrea Elenauın kalkmasına 

vakıt bırakmadı : 
- Hayır, hayır oturunuz, 

dedi. 
Doktor yardımlarına yetişti. 

Elenaya sordu : 
- Bayan, şimdi Audreastan 

bahsederken Lili diye bitap et
tiniz. Lilinin erkeklere karşı 

1 
vaziyetini söyler misiniz? 

- Fevkalada doktor ... Balo· 

l larda kadın kıyafetinde bulun
duğu zaman erkekler üzerin

~ deki muvaffakıyeti şaşılacak 
şeydir. 

Andreas sözü kesmek iste
yince Profesör gülerek : 

- Bırakınız söylesin, dedi. 
Sizin bu anlattığınız şeyler ka
famdaki lavhaya kuvvet veri· 
yor. Bundan sonrasını ameliyat 
tamamlıyacaktır. Size ıelince 

Andreas hu ismi kaybedeceksi
niz. Liliyi bütün !<uvvetile mey· 
dana çıkaracak onu yaşataca-
ğız. Çektiğiniz istirabı biliyo
rum. Sizi güzelce anlıyorum. 

Amellyattan sonra 
Ameliyattan sonra şaıılacak 

şey başgöstermiştir. Andreasın 

erkekliği büsbütün kaybolmuf, 
yalnız kadınhğı kalmıştır. Böy
lece Lili Andreasm ezıcı vo 
boğucu şahsiyetinden kurtul
muştur. Madam Greta Sparre
ye gelince, bu vaziyet karşı· 

sında kocasından ayrılmış ve 
başka bir ressamla evlenmiştir. 
Lili istediğine kavuşmuştu. 

Şi:ndi de anne olmak istiyor
du. Tanıdıklarından birisi onun · 
la evlenmek istedi. Ve evlen
di !er. Fakat analık vasfını ka
zanması ikinci bir ameliyata 
daha muhtaçtı. Lili Dresdeno 
gitti. Bu ikinci ameliyat birin
cisi kadar mesut olmadı. Lili 
ameliyat masasında can verdi. 

Andreas evlendikten iki yıl 
sonra saçları dökülmeğe, kafa
sı açılmağa başladığı halele 
ameliyat yapılıp ta tamamen 

kadınlaşınca saçları yeniden 
gelmeğe başlam~, vücudu şe
killenmiş, göjiisleri büyümüş, 
sakal ve bıyıkları tamamen 
kaybolmuştur 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuklar arasında 
Karatqta irfan sokaiJnda 

Süleyman oğlu 12 yaşında Fev
zi ve Rasim oğlu Ali bahçr ·;e 
açtıkları bir çukura karpit C: .., -

lu bir teneke kutu yerleşfo· 

mişlerdir. Bunu yakından gör

mek için giden Sait oğlu on 
yaşlarında Adem, Ali tarafın

dan Karpitin birdenbire ateş
lenmesi üzerine sağ yanağı ile . 
dudağından yaralanmıştır. 

GUrUltU çıkaranlar 
Karataşta sahil park gazino-

sunda Nazmi oğlu Sadullah 
Fethi ve arkadaşı Cemil hal
kın rahatını bozacak derecede 
prültü yapbklanndaa tutul-
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çabuk - Yarın ğece yine bekliye-
- Tann başı için 

söyleyiniz. 
- Size birşey söylemek is

temem. Çünkü sözlerime inan
mıyacaksanız. Geliniz Prens 
geliniz. Size karşı yapılan bi
Janetliği keneli gözleriniz.le gö
rünüz, caniyi kulaklannWa işi.
diniz, ğilriitü etmeden arkam
dan geliniz. 

Prens büyük bir ıstırap için
de idi, ter döküyordu. Kadı
nın arlı-asına düştü. Dolambaçlı 
yollardan kadını takip etti. Her 
ikisi büytik bir ağacın arkasını 
siper alarak durdular. Önle
rinde ay ışığı ile aydııılaııan 
bir çimenliğin öte tarafında bir 
kadının kanapede oturduğu 
karşısında diz çöken bir erke
ğin de onun ellerini mütema· 

diyen öptüğü görülüyordu. 

Manfrecli bunlan tanımakta 
gilçlnk çekmedi. iri Primver 
diğeri de Şövalye dö Rağastan 
idi. 

Maskeli kadın bunları prense 
fÖsterdikten sonra arbk yapa· 
cak hiç bir işi kalmadığından 
Manferediyi çekmekte olduğu 
azap ve ıztırap içinde bırakıp 
kaçtı ... 

* • • 
Lükres prens Manfrediye 

Primverle Ragastan arasındaki 
münasebab gösterdikten son
ra parktan çıkmak üzere sa-

yim mi? 
- Hayır! Şimdi berşey olup 

bitti. 
Monte F ortenin karanlık 

sokaklanna dalan bu kadın 
kalenin etrafmı çeviren büyük 
sur kapısına yakın bir yerde 
küçük bir eve girdi. Birinci 

kata çıkarak bir mumla odayı 
aydınlattı. Kendisini bekleyen 
adama dedi ki: 

_ Garkonyo ben ordu ka-
rargahına döneceğim. Sen bu
rada kalacaksın. Onun arka-

sını brakmıyacak, gfü~etliye
ceksin. Yalnız dikkat et ki be
nim her şeyden haberim olma-

lıdır. 
Garkonyo " şüphesiz bana 

inanabilirsiniz ,, diyerek tem.i
nat vereli. Ertesi sabah kapı 
açıldığı sırada Lükres de abna 
bindi. Yüzünü hsfif bir örtü 

ile yarı yarıya kapayıb kale· 

den çıktı. _ 
Çıkanın bir kadın oldugu 

için karakol sübayları da hiç 
ses çıkarmamışlardı. 

Dört nal ile atını koşturdu. 
Üç saat sonra sapa yellardan 

ı~çerek Sezarın çadırı önünde 
hayvandan yere indi. içeri 

girdL Küçük bir yatağa uzanan 
Sezar yanında bulunan bir iki 
kişi ile konuşuyordu. 

Lilkres çadıra ı?irince bir 
çığlık kopardı: 

- Nasıl yaralı mısın? 
- SonııVaı-

rayın bilinen kapısına Jitti. 
Hiznıetç, bu kadın da kuv
vetli para aldığından, tekrar 
ıordu: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Her ihtimale karşı 

Bir milyondan fazla Ha
beşli silihlarını hileyor 

Italyanlar da Habeşliler de imam Y ah
yadan yardım istemek için çalışıyorlar 

Aden 31 (A.A) - Burada Bir milyond~n fazla Heb~t 
d l , . ala .. ltal- silahlannı temızlemek vaya bı-

o aşan şayı .ra. gore, lemek ıuretile harbe hazıdan-"' 
!~nlar, ltalyan ısühkim ~taatı maktadır. 10 - 11 yaşında ço-
ıçın asker toplamak u.rere ukla bil silah kullanmasını 
imam Yahya nezdinde tqeb- *e~yorl:r. 
büslerde bulunmuşlarsa da, ltalyanların memleketten ay-
Imam bu teıebbüaü reddet- nlması devam ediyor. Adisa-
miştir. Diğer taraftan imam babada yalnız bir ltalyan ka-
y ahya'yı görmek ve_ Habet dım kalmışbr. ltalyan oı~ ~~-
ordusu için asker ırtemek çisinin, imparatorun yıl donu-
üzere bir Habef delegesi yol- mü şenliklerine iştirak etme-
dadır. Ve imamın Habeşistana mesi burada büyük bir haka-
kal'fı teveccühü olduğu için ret şeklinde telakki edilmekte 
bu önergeyi reddetmiyeceği ve bazı çevenler ltalya ile dip· 
1&nılmaktadır. lomasi münasebetlerin kesil~e-

Londra, 31 (A.A) - Röyter sini htavskiye edit!l1e
1 
kted~rler. Zıra 

A · Adis-Ababa aytarı bu al'e et p oması ananeye 
ıan~mın .. ül k.. d bild' · uygun gor meme .. e ır. 

ırıyor: •• •• 1 •• •= 

Y unanistanda yine rejim 
Meselesi etrafında •• 

. Atioa 31 (A.A) - Cumurluk başkam B. Zai~is sı~asile cu-
' . S ful' p aandreu ve Milooast kabul 

ınurluk önderlerınd~n ° 18

1• . a~ klmıdaki görüm noktalarım 
ederek bunların rnJUD mese esı a 
dinlemiştir. ·1 b k ı 

R .. 1 . h kk da bütün siyasal partı er aş an an 
e1ım mese esı a •n ç ld · · b ı konferansın B. a ansın ya ana 

arasında tasarlanmış 0 ~n _ .. d to lanacağı anlaşıhyor. Demek 
ülkelerde seyabattan donuşun e P 
l 

. •. 1 . ylu.le kadar asmtıda kalacaktır. 
o uyor kı re1ım mese esı e 

AL TINORDU 
ü-YÜ:K B p .. 

Garden- artısı 
günü akşamı 

Yurdunda 
3 Ağustos Cun1artesi 

Deniz Sporları 
Dans mUsabakaları _ SUrprlzler - Monoloğlar 

Canlı ve nef'ell bir geceye hazırlanınız 

YENi ASHf' 8ahffa -:7 
. assa:: 

Nazik bir "' yaş çagı 

Fizik ve ruhi karışılıklar .•. 

.,. 
Borsa Haberleri 

DUn Borsada . ' 
Yapllan Sab,lar ;"' 
~ t 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

Elli yaş, insan hayatının en nazik 
çağı sayılabilir... Çünküu. 

yaş 
ıs Y ı Talat 10 ıo 
6 M J Taranto 8 8 

21 Yekôn 
incir 

"Grup baş!ayınca yüksek tepeler aydınlık kahr. Bunlar hayatın aydınlık KL Ahcı 
kalan biricik noktası, büyük habralarıdır.,, 200000 M J Taranto 4 

Fiat 
4 

"Nel Mazzo del cammln dl nostra vlta,, -Dante- 11 
Çu. Zah!: Bor•;:~ 

insan hayatmın çağları ara- Büyük Fransız mütefekkiri di- ı lerinden mümkün olduğu kadar 401 Buğday 5 
sında en nazik olan bir çağ yor ki: çok faydalanmak isterler. 1300 ton " 3 87 
varsa o da hiç şüphe edile- Nel Mezzo del cammin di Paul Bourgct 11 cenup şeytam., 853 Bakla 4 37 

5 3 r 
3 s1 

4 6:.. 
5 5 
7 2 
3 6 J 

mez ki ellinci yaş çağıdır. Bu nostra vita - bayat yolunun or- adh eserinde insan valığının iki l 38 Nohut 5 25 
yaş ihtiyarlık değildir. Fakat tasında... baharı yoktur. Yaşlarının kışı 89 Kumdan 5 25 
gençlikte değ·ildir. Hayatm bu Dante "Kutsal komedi,, si- geldiği halde ona girmek iste- 80 Yulaf 3 62 

47 s devresindedir ki (buluğ dev· nin ilk ilahi manzumesine bu miyenlere, sayılı saatların- 262 balye pamuk 47 50 
resinde olduğu gibi) fiziki ve mısra ile başlıyor. Bu mısra dan hiç birini kaybetmeden 25 Harar " 
dimağı kanşıklıklar baş gös- be!ki yüzüncü defa olarak, hu onları susamışçasma içmek is- ,-------------
terir. Bunlar humoral muvaze- akşam hatırıma geldi. Fakat teyenlerc ne tavsiye edilebir?,. p p· 
nesizlikten, cümlei asebiyedeki ilk defa olarak beni müteessir diyor. ara ıyasası 
mmvazenesizlikten, giiddelerin etti. Bu mısraı ne kadar derin Bunlardan bazıları, kudret 31-7-1935 
içsel ifrazat ındaki bambaşka bir alaka ile kafamda evirip ve kabiliyetleri üzerinde hayale Alış Sabş 

Çeviriyor, onu ne kadar dog· ru M k 50 25 50 75 
bir işleyiş tarzından ileri gel- kapılarak delicesine serüven- ar 

k di B buluyorum. Zira onu ilk kez 1 t lin 619 624 me te r. u yaş, ensice ta- lere, akılsızca tecimsel işlere s er 
sal!ubunun azar azar muhtelif olarak kendi üzerimde tatbik ablırlar,· Bazıları aklın alamı- Fr. Frangı 8 28 8 30 

ediyorum. Eski güneş on dör- 79 70 
azalan kaplamasına dog· ru bir yacag· 1 aşk fantazilerine. batta Dolar 80 30 

düncü asnn ilk senesini kaydc- 21 65 ba~langıçtır. Devaranı dem ı ı b'l k k.ll Belga 21 lS 
Y derken Dante ne haldeyse ben anorma sayı a ı ece şe ı er 

sistemi, böbrekler kara ciğer de şimdi o halde bulunuyorum. arzeden bir seksüel (cinsi) faa- İtalyan lireti 10 25 10 35 
ve hele içsal ifrazat güddeleri Hayat yolumun ortasındayım. liyete girişirler. İsviçre Fran. 40 90 41 15 
(yumurtalıklar, husyeler hipo- Bu yolun her kes için ayni ol- Paul Bourget bu durumu Florin 84 62 85 12 
physeler, tyroide'ler) bundan duğunu ve ihtiyarbğa dayan- " cenup şeytanında 11 şöyle an- Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
müteessir olurlar. Lifi ensice dığı düşünmekteyim. Yirmi se- latır: Austr. Şilini 23 50 24 
tedricen mümta2 unsur!ann ne oluyor ki oraya varmak " Cenup adamının varlıklanm S } •k• uş·· aht 
yerini alır. Gerçek bir yara icabettiğini biliyordum. Biliyor· kaplayan heyecan bir günün de- UÇ U l l ay m 
nedbesini andıran bu tasallub dum, fakat hissetmiyordum. ğildir. kendi kuvvetini duyduğu de altında kalacak 
insan varlığını sarsan bütün Hayat yolunun ortasile Şika- müddetçe sürer. Cenup adamı İhtilas suçuyla zimmetim 
iltihabi veya tessemmüıni ma- goya giden yol kadar kaygu- mukadderatım faziletten fazi- para geçirmekle suçlu sabi 
razların sebebidir. Had, sari lanmakta idim. Bugünse. tepe· ı~te, muvaffakiyetten muvaffa. sıhhıyye veznedarı bay Fuai 
hastalıklar, verem ve frengi ye ayak basınca o kadar ça- kiyete sevketmiştir. Fakat bir· Cenabın muhakemesine dür 
gibi enfeksiyonlar, Alko!iım buk kattettiğim mesafeleri bir denbire bir tahrip fikri ona Ağırceza hak yerinde devan 
gibi tesemmümler, Artiritizm, bakışla kucaklamak için başımı musallat olur. Düşman bir kuv- edilmiştir. Geçenki celsedt 
damla ve kabız gibi bizatihi çeviriyorum. vet o~ternus hostis, onu kendi kendisinde sinir hastalığı hu 
tesemmümler hayatın uzunlu- Florenten şairinin mısraı içi- yolu dışına yokluk içinde kay- lunduğunu söyliyen bay Fua< 
ğu, ihtiyarlığın vakitsitsiz baş- mi öyle bir rüya ile dolduru- bolaca ] ı yo]a çeker. ,. Cenap hakyeri kurulunun ka-
gösterişi üzerinde tesir ya- yor ki gecemi ocaktaki ateş n Lecomte de Nouy "La revue rariyle müşahede albna alın· 
parlar. karşı.smda geçirerek bütün es- de Paris" de yazdığı \air ma-

Nazlk ya' çağı ki hayalleri, fantomaları uyan- kalede diyor ki: " İhtiyarlığa mı~~stahaoe baş hekimliğin· 
Fakat bilhassa içsel ifrazat dırmak istiyorum." karşı işlediğimiz büyük hata den gelen raporda suçlunur 

guddelerinin iclemesindeki bo- Marsel Prevo geçmiş günlerin sevinçlerini, dah •-! - h d lbnd 
'X isteklerini normal miad ileri- a i.U ay muşa e e a • 

zukluk, ifrazatın durması, on- Ne diyor ? tutulması lizımgeldiği bildi· 
ı lifı . ·ı · Marcel Prcvost " sı·r ı·adı- sinde dahi tatmak isteyişimize k dukt arın ensıceye çevrı mesı, K riJi' d Rapor o un aı dayanıyor. lhtiyarhk, gençligmv• yor 0

• 
yahut ta kötü bir ifraz şekli nm son baharı,, adlı serisinde sonra duruşmanın devamı a.k 
kadınlarda ve erkeklerde 40 la şunlan yazıyor: ölümü~ maziye veda değil de b kıl t 
elli yaş arasmda başgösteren, 

nazık yaş çağma başlangıç o!an 
kanşıklığı, bozukluğa yarahr
lar. Voronofun deneçleri bu 
hususta en parlak bir göste
ridir. 

Şahsın huyuna, hereditesine, 
sağlık şartları ile olan ilgisine 
göre deiişen bu kazalar, bil
hassa kadınlarda özel ve bariz 
alametlerle kendini gösterir. 
Yumurtalıklar vazifelerini gör
mekten kahrlar. Adet kesilir. 
ikinci derecede cinsi karekter-
ler de kaybolur. Vücutlarının 
yuvarlık şekilleri değişerek 
düzleşir. Dudaklarında kıllar 
belirmeğe başlar. Seslerinin 
ince ahengi kaybolur. Derile
rinin inceliği azalır. Kadın er
kekle,ir. Y abut ta başka bir 
cinsiyete çevrilir. Bu devirde 
erkekte olduğu gibi kadında da 
(cardio - vasculaire) kalbe. ve 
eviyeye, dimağa, hazım cihazı
na ait karıııklıklar kendini 
gösterir. Deveranı deme ait 
olan rabat.sızlıklar ise başdön· 
mesi, palpitasyon, hemoroidler 
şeklinde belirir. Beslenme 
keyfiyeti de bozulur. Deri al
tında yai toplanmağa başlar. 
İfrat desecede şişmanlık, hayz
dan kesilme böylece başlar. 
Aynı z.a.manda böbrekler faa
liyetlerindeki intizamı kaybe
derler idrarda albumin belirir. 
Hypertension, cild hastalıkları 
başgôsterir. 

Sinir rahatsızhkları 
Bu fizik kanşıklıklar yanın

da asabi rahatsızlıklar da ek
sik deiildir. Bo bilhassa fazla 
bir hassasiyet ve melankoli 
şeklinde görünür. 

Anatole France "Mon ami,, 
adlı eserinin başlan~ıçında bu 
ruhi haleti ok i i anlatmı tır. 

Yeni tecrübeler kaynağı sayı- ay sonraya ıra mış ır. 
Birbirlerini suçlamıyorlardı. K hırsızı 

Lrsa korkulacak bir şey de· uzu 
Tevekkül gösteriyorlardı. Sü- g-ildir. Çorakkapı'da hac\ AJiefend 
kütlarında aynı düşünce, aynı dd · d Ib h' vl Tahir Son konag· a baılamadan, in- ca esın o ra ımog u -
hayal vardı. Hayatlarının ba- · 15 li d v • d bir kmu san başını arkaya revirir; kat- ın ra egenn e 
kiyesi onlara uzuun, hadisesiz ,. al O - ı Meh ettiği mesafeye hakim olur. sunu Ç an sman<>i u · 
fakat gölgesiz, manzarasız bir Mi~el Gorday " yan deliler " med tutulmuştur. 
yol gibi görünüyordu.,, eserinde hayatın da tepeleri ...................................... .. 

Alphonse daudet Tartarin'de vardır, diyor. Ma:ıiye başçevi- Çok UCUZ muız:tll'. 
fikrini şöy:e anlatıyor: rince geçen yıllar ufukta bir Satılık du·· kkan 

" Kırk yaşında, bu dördüncü d J l 
h d . ağ ar silsi esi gibi görünür. Darag· ar tramv"" caddesı·n-

sahanlıkta, insan ayatın erın- k l k Y -J 

1 h b Unut an ı gecesi o dağlan de dı'rse'-te her işe eiverişli 
!iğini açan sebir i ana tarı u- F k b ı • örter. a at gurup aş ayınca ~ müstakil kargir bir dükkan 
luyor ve oradan gelecek gün- k ı dı ı k k ı 
1 k k k d. yükse tepe er ay n ı a ır. satılıkbr. Taliplerı'n gazete-erin ye n~sa , can sı ıcı ız-

Bunlar, hayabn biricik aydınhk mız idarehanesine hergün 
lerini görüyor.,. 

Nihayeı· Guy de Maupassant kalan noktaları, büyük hatıra- ~ saat S ten sonra müracaattan. 
bu ruhi olan çöküntüyü şu su- larıdn·.,, &...L...lıl'h 9- 10 f/..///////)';')IT./.JS. 

retle anlatıyor: 
"Bir nebat parçası gibi bü-

yümekten kaldık mı ölüm bizi 
kemirmeğe başlar. Her geçen 
dakika, hayabmııdan, vücudu· 
muzdan, cildimizin tazeliğinden, 
adelelerimizin kuvvetinden, bir 
daha çıkmamak üzere dökülen 
saçlanmızdan, bir parçayı alı-

····················-································································ 
Devlet Demiryollarından: 

Aydın hattının şirketten müdevver olup mer'iyetleri 31 tem
muz 1935 tarihil'de bitecek olan aşağıda numara ve hülisalar 
yazılı hususi tarifeler şimdilik yeni bir iş'ara kadar uzatılmışbr 
Hususi tarife numarası Hülasa 
976 Koıpınardan lzmire Börülce nakline mahsus .... 
977 Kaklık - Eğirdir arasındaki ista~yonJardan lzmire börülce 

fasulya, mercimek ve nohut nakline mahsus .... 
yor: çehremizi değiştiriyor, ci- 1002 
ğerlerimazden her soluk alışın- 1013 

Denizliden İzmire anason nakline mahsus. .. 
Kaklık - Eğirdir arasındaki istasyonlardan izmire dar 
nakline mahsus .... da, ayaklanmızın her adımında, 

azalarımızın her gayretinde, her 1014 
düşüneemizde bizi biraz daha 
öldürüyor, Zira sabahtan akşa- ~g~~ 
na ve akşamdan sabaha kadar • 
ne yapıyorsak, soluk almak, 1112 
uyumak, içmek, yemek, yürü- 1028 

Alsancaktan içerideki istasyonrara demir çember nakline 
mahsus ... 
Sarayköyden lımire pamuk çekirdeği nakline mahsus .... 
Tire, Bayındır, Çıplak ve Tepeköyden lımire pamuk çe
kirdeği nakline mahsus .... 
Eğirdirden Karakuyoya kf'reste nakJine mahsus ......... . 

mek, güfmek, eylenmek veya 
ağlamak ve nihayet yaşamak 
ölmektir.,, 

Fakat bu acıı, yeis ifade 

Burhaniye - Ortaklar arasındaki istasyonlardan lzmiıe 
pamuk çek.rdeğ\ nakline mahsus ..... 

Bu tarife ile yapılan her miktardaki nakJiyat ücretlerinden 
mii'ga 1015 numarah tarifeye göre üç bin ton nakliyat yapanlara 
verilıı ekte olan yüzd~ 17.30 ikramiye miktarınca tenziJit yapılır. 

Yani umumi ikinci sınrf tarifeden 38.125 % nisbetinde ten-
zilata tabi tutulacaktır. 30-1-3 2370 (10961 

eden ruhi telekkiler yanında ha
reket ve heyecanın hakim bu
lunduğu ,ahsiyetlet' de vardır. ~ 
Onlar yafm tabbiğ olan ih
tarlarına atdırmıyarak ,entellek
tüel ve hatta seksüel (cinsi) 
faal yetlerioden, bir zerresini 
bile bırakmak istemezler yabut 
tabunu bırakamazlar. 

Havatlarının son 2üzel gün-

...;c... EFZ w -aa a 

Ar :- ıu·u al lzmir PPnavırı faal 
Kö.. if as başkanlığından: 
Arsıulusal hmir panayırında paviyon ve bot yer kiralamı~ 

olan sayın firmalarJa ekspozanlann inşaat, tamirat ve dekorasyoı 
işlerine bir ao. e.nl baş1amalan lü1umu itin olunur. 

27- 30-1-3 2319 (1075) 
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TÜRKİYE 

Şeker Fabrikaları 
Anonim şirketinin 

Alpullu, Uşak, Eskişehir ve Turhal Şeker 
Fabrikalarında ve ISl ANBULDA fabri

kaların teslim edecekleri tarzda 

Kristal Kilosu25 Kuruş 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

l\luzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

karlar memleket hastanesinde 

KESMEKilosu 28Kuruştur a•~--------~-• 
~ DOKTOR ~ 

~ Ziya Gö~şin ! Müşterilerimize bir kolaylık ô)mak üzere aşağıda yazılı 
yerlerde de ve hiza!arındaki fiatlarla on ağustos 1935 tari
hinden itibaren satışa başlanacaktır. 

Kristal Kesme 
Bursada 25.50 28.60 
İzmir vagonda 26.10 29.25 
Balıkesir vagonda 26.40 29. 70 
Adana vagonda 26.80 30.15 

~ MERKEZ hastanesi ~ 
~ KULAK, BOGAZ ~ 
~ BURUN ŞEFİ N 

İzmit vagonda 25.25 28.30 
Adapazarı vagonda 25.65 28.80 
Samsun limanda Fob 25.10 28.10 

ikinci beyler sokağı ~ 
Beyler hamamı karşısında :-.,; 

No. 41 ~ 
TELEFON 3686 " 
24-26 (924) ~ 

rz.ZZ/.7/77.7.Z7.7/.//.///.///.7LJ"7.1 ... 

( Fob Samsunun fiatı; Karadeniz sahillerinde her hangi 
bir iskeleye gönderilmek üzere fabrika tarafından vapura 
yükletilmiş bulunmak kaydiledir. Ve Samsundan sonraki 
navlun vesair masraf müşteriye aittir) ........ al, ......... ... 

Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün içinde ifa 
edilir. Fabrikalann bulunduğu yerlerde en az BİR TON, 
Istanbul ve sair yeslerde en az BiR VAGON sipariş ka
bul edilir. 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 sandıktır.) 
Yukarıdaki fiatlara sigorta dahil değildir. 
Sipariş bedelleri fabrikaların bulundu~u yerlerde 

İstanbul, Ankara ve Samsun bürolarında ödenebilir. 
Diğer sipariş şartları fabrikalardan veya lştanbul, Ankara 

ve Samsun bürolarından öğrenilebilir. 
1-3 (1103) 

Göz Hekimi 
MITATOREL 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Doktor 

Karahisar ~~~~-~~~~~l: Kemal Sa~ir 
. SARAÇOGLU 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi 

1 

Milli Emlik Müdüriyetinden; 1 
Reşadiye üçkuyular Urla caddesinde 1099 eski 1135 taj nu- 1 

maralı natarram ev 175 l 
Göztepe tramvay caddesinde 733 eski 855 Taj numaralı 800 1ı dükkan 
ikinci Karantina arap deresinde 6 - 7 ve 7 - 54 taj No. lı 275 

ev ve tarla 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri bedelleri peşin para veya 

ikinci tertip mübadil vesikasile ödenmek üzere 12 - 8 -
935 Pazartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerin o saatte milli emlak müdüriyetinde mü-
!eşekkil satış komisyonuna müracaatları. 2324 (1102) 

............................................... 
ödmi~te bay 
Diyor ki: 

Şevket Şeker 

B ış seneden beri; müptela olduğum romatizma hastalığını, 

hangi ılıcaya gitmiş isem geçiremediğim halde; bu defa Bayın
dırın Bayan Fatma-Süleyman Nazıf ılcalarında on gün zarfında 
tamaı ıiyle tedavi ettirmiye muvaffak oldum ... 

Heı türlü konförü, istirahatı havi olan bu ılacaları benim ıribi 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka. antina tram ·r} cad
desi N o. 596 Tel. 25-.S 

Kiralık 
Evi olanlar 

Biripci ve ikinci kordon 
ile Karantina, Göztepe ve 
Güzelyalı semtlerinde laakal 6 
odalı kiralık bir ev aranmak-
tadır. 

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

2-10 ______________ :., 
61 .................. . 

Bir Mürebbiye . 
iş arıyor 

Türk veya ecnebi evlerde 
çocuk bakımı veya ev ida
resi ve saire gibi işlerde ça
lışmak üzere Türkçe, İngiliz
ce, Almanca lisanlarına aşina 
genç bir mürebbiye iş ara
maktadır. İstiyenlerin Alman 
konsoloshanesinden adres al
maları rica olunur. 

( s. 9) ( 1090 ) 

İzmir Turing ve otomobil 
kulübünden: 

Önümüzdeki 4 Ağustos Pa
zar günü Çeşme ılıca ve plaj- . 
larına bir gezinti tertip edil
miştir. Otobüsler saat 6/30 
da Konak önünden kalkacaktır. 
Fiatlar iidip gelme 150 ku
ruştur. Otobüsteki yerler numa
ralıdır. Biletler Dolma'da Kor
don otobüsleri işletme birliği 
salonunda bay Oaman tarafın-

E bise insanların birbirlerine karşı bir 
bir elbise yaptırınca 
iftihar duyar 

varlığıdır. iyi 
• 
ınsan 

Kumaş deyince ötedenberi kökleşmiş bir 
zihniyetle Avrupa kumaşı hatıra gelir 

Fakat, 
Türk gücü Türk Endüstrisi şimd~ ona yetişmiştir. 

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

Yeni tesis edilen 

·Kula mensneat-.. 
Fabrikasının kumaşlarını bir kere görmek kafidir. 

• 
En güzel Avrupa ~umaşları ayarında olmakla 

beraber fiatlerı şayanı hayret derecede 
ucuzdur Katiyen diz yapmaz. 

Birinci Kordonda Çolakzade halı limited 
şirketi binasında toptan ve parça 

halinde satılır 

ANKARA BiRASI 
-Ulusal fabrikanın mahsulüdür 

Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
.A..N9~..A.R..A. Birası içilir 

ÇÜ kü • içilecek biricik ulusal bira budur n • Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksınız (865) 

konkordato 
Konkordato, hükümlerinden 

istifade etmek üzere lzmir 
icra yüksek başkanlığınca 
26-7-935 tarihinden itibaren 
kendisine iki ay mühlet veri
len lzmirde Kuzu O. Çarşısın· 
da 31 No. da kayıtlı Para di 
dam Mağazası sahibi Bay Alber 
anjelden alacağı olanların işbu 
ilan tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında alacaklarının müstenidi 
olan evrak ve vesaik ile bir-
likte lzmirde Başdurak civa-

1 rında Emirler zade Bay Refik 
pasajı dahilinde 27 No.lı yazı
haneye müracaatla alacaklarını 
kaydettirmeleri ve müddeti zar-
fında müracaat ederek alacakla-

rını kaydettirmemiş olanların kon
kordato müzakeresinden hariç 
tutulacakları ve Konkordato 
teklifini müza"kwe etmek üzere 
31-8·935 tarihine müsadif 
Cumartesi günü saat 1 O da 
lzmir Asliye Ticaret mahkemesi 
salonunda toplanılacağından 
alacaklıların tayin olunan gün 
ve saatfa mahalli mezkfırde 
isbatı vücut etmeleri ve20-8-935 
tarihinden itibaren alacaklılarla 
alakadaranın evrak ve vesaiki 
tetkik edebilecekleri ilan 
olunur. 

Konkordato komiseri 
Avukat 

lzmir Evkaf direktörliiğünden: 
Tahmin bedeli 

Vakfı Cinsi No. Mevkii Lira 
1 Mazbut çiçek Mes dükkan 1 çiçek mescidi 200 

civarında 
2 ,, 

" " 
1-1 

" " 
200 

3 
" " arsa 2,4,6 

" " 
400 

4 
" 

yabıcıoğlu dükkan 1-48 Yusuf dede 200 

5 
" " " 

2-48 
" 

200 
6 " " 

ev 20-30 Şuayp kantarcı 200 

7 
" " 

hela yeri o Yusuf dede ıoo 

8 " " 
ev 142 

" 
300 

9 " " " 
23 Şuayp kalfa 100 

10 ,, yılan kırkan depo 122 Keçeciler 2000 

11 ,, bıyıklı H. sebil dükkan 84 Kestelli 400 
Mustafa 

12 ,, Pazaryeri oda ve arsa 525 Bayramyeri 800 

13 Mülhak alaca mesçit ve arsa O Namazgah civarı 1000 
mesçit 

14 ,, Salı tekkesi ev o Karakapı - 400 

15 ,, Perşembe ,, o 
" 

600 

tekkesi 

16 ,, Sarı hafız 71 Arapfırını 600 

17 73 " 
500 

" " Yukarıda cinsi, mevkii, vakfı, numarası ve tahmin edile11 

bedelleri yazılı vakıf akarat ve arsaların mülkiyeti peşin par• 
ile satılığa çıkarılmıştır. Artırma ve ihalesi 7-8-935 Çarşaoıb• 
günü saat 14 de İzmir evkaf · direktörlüğünde toplanan ko.nis' 
yonda yapılacaktır. Almak isteyenlerin yüzde 7,5 teminat akçeli!' 

rile ihale günü komisyona gelmeleri ve izahat isteyenlerin he' 
ün evkaf direktörlüwü varidat memurluğuna müracaat etrnele~ 



YENi ASIR 
e!! __ 1 Ağustos 1935 '?1"5-

Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru limanımız-

da olup 2 ağustosta Anvers, 

Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük alacaktır 

CERES vapuru 7 ağustosta 
beklenmekte olup yükünü tah

lıye ettikten sonra Burgas,Var· 
na ve Köstence limanları için 
yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 12 
aiustostan 16 aiustosa kadar 
Anvers, Rotterdaoı, Amster
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

CERES vapuru 26 ağustos
tan 31 ağustosa kadar Anvers 

Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg liman:arı için yük alacaktır 
SVENSK.A ORıENT LıNıEN 

N. V. 1 
\V. F. il. Van Ocr 

Zee & Co. 1 

HERAKLEA vapuru halen 
limanımızıla olup 25 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen için yük a la-

caktır. 
OERIND JE vapuru 5 ağus-

tosta beklen yor. 8 ağustosa 
kadar Anvers, Rotterdam Ham 
burg ve Bremen için yük ala-

caktır. 
ALIMNIA vspuru 10 ağustos· 

ta bekleniyor. Hamburg, An
vers ve Bremen limanlarından 
yük çıkaracakbr. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
Tuna hatb 

TISZA motörü 6 ağuatos
da bekleniyor. Budapeşte,Bra• 
tislaTa ve Viyaaa için yük 
yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine meıuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

V ASLAND motörü limanı

nıızda olup bir ağustosta Rot
terdam, Hamburg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 

Oslo ve Iskandinavya limanları ·----------
için yük alacaktır. Satılık 

NORDLAND motörü 20 ağus 
tosta Rotterdam, Hamburg, 
Copcnha~e, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

SERV CE MARITıM Rul1MAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 9 
ağustosta gelip aynı günde 
Malta, Napoli, Marsilya ve 
Barcelon limanlarına hareket 

edecektir. 
dandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta oıes
uliyet kabul etmez. 

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

ev 
Karataş DokuzeylUl soka

ğında alt üst iki oda iki ko
ridor bir mutbah bir taraça 
ve içinde kumpanya suyunu 
havi 54 numaralı bir ev üç
yüz liraya acele satılıktır. 
Görmek istiyenler yanı ba
şındaki haneye almak isti
yenler Çorakkapıda Kepek
ler sokağında 19 numarada 
bakkal Bay Yusuf Kenana 
müracaat etsinler. 

6-6 (1064) 

İkmale kalan ilk ve orta 
mektep talebeleri tlratle İm· 
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeraltmda An
kara kraathanesi ittisalindeki 
tuvalet salonuna müracaatları 

5-10 olunur. 
Telefon: 2004-2005 •f77.z7.)(V~.A7? ... 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

V ap r Acentesi 
CENDELI HAN BıRfNCI 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVİGA

GATION Co. Ltd 
ELLERMAN LA YN Ltd 

FLAMINIAN vapuru ay ~o
nunda Liverpool ve Svamr~

dan gelip tahliyede bulura
caktır. 

DRAKO vapuru 29 temmuz-
da Hull, Anvers ve Londradaa 
ıelip tahliyede bulunacak ve 
aynı zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 
DOYÇE LEV ANTE LINIYE 

ANGORA vapuru 13 tem
muzda Haoıburg, Bremcn ye 
AaTersten gelip tahliyede bu
luoacakbr. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mesu' 
liyct kabul edilin ez. 

Vapurculuk 
TÜRK ANONİM ŞiRKETİ 
IZMİR ACE"lTELİGİNDEN 

Ekspres postası 

Sakarya 
Fevkalade lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam 16 

da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat 16 da İS
T ANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : ve 
oradan KARADENlZE ha
reket eder. 

Istanbuldan her Per
fembe günü lzmir için sa
at tam 1e da GALATA 
rıhtımırdan ekspres posta 
hareket eder Cuma ıünü 
taoı saat t& da b.mire varır. 

Fazla T afsilit için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da İzmir acenteliğine müra-
caat. Telefon 3658 

• 
Muallim 

ı >C>~TC>Fl 
rz7.ZZ7..ZZZ/L7J.ZZ/7/.ZZ7...7.Z7.7J77.ZXZZ'77.X&Z) 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç H A S T A L 1 K L AR 
lVı:-cJT .A.H.A.S'SISI 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamh sokağında 

( 20) numaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

Eczacı emal Aktaş 

Kolonya ve esanslar1 
Koku, zevk, oıerak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki: Çocuklu
gumda, gençliğimde kokuya oıerakım bü· 
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile ufı'raştım. 

İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstii• bir koku bulup 
göstermek imkiaını vermiyorum. 

ıZMıRLtLER 
Şabidimıiniz değilmi ? 

Gönlll, Baharçiçeği, Albnruya, Yaıemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgtıneşİ, Son babra, 

ç 
1 
L 
L 
E 
R 

Kanzuk eczaııeıı müstahzaratından 

L 
E 
K 
E 
L 
E 
R 

Balsamin Eksiri 
Cildin daimi yumuşakhğıaı ve tazeliğini artırır. Yüzdeki çil

leri ve lekeleri alır. Sivilceleri tamamen yok eder. Tıraştan ıon- t 

ra cilde litif bir tazelik ve serinlik Yerir. Eczanelerle ıtriyat j 
1ba2'azalanada bulunur. 

Menekı•, Amber. 

25 - 35 - SO - 7S - 100 
200 kunıtluk şiıeler. 

Dikkat edece&-iniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 

markası. 

ikincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı· 

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini göstermeye 
yarıyorlar o kadar ... 

• A&Mff* • 

Urla Belediyesinden : 
a :ı:s:uu=a» 

Urla belediyesine ait elekt 'k f b 'k . . . n a rı ası ve kasaba elektrık 
şebekesının 4430 dört bin dört yu··z t ı· b d li k 0 fli t · t b o uz ıra e e eşı a-
mıra ve eş se .. dd ti · 1 

1 
ne mu e e ış etme işleri açık eksiltmeye çıka-

rı mış:ır. 

ı. - Ş~rtnamesi belediye kaleminden alakadarlara parasız 
verılecektır. Keşifname kalemde görülebilir. 

2 -. E.ksiltme 7 ağustos 935 çarşamba günü saat 15 te Urla 
beledıyesın~e mahsus komisyon huzurunda yapılacakbr. 

.~ - Eksıltme 19-7-935 ten 7-8-935 gününe kadar 20 ıün 
muddetle olup açık yapılacaktır. 

l 

4 .- Muvakkat teminat mıktarı 333 üçyüz otuz üç liradır. 
Nakıt veya banka mektubu olarak ihaleden bir saat evvel be- ı 
lediye muhasebesine teslim edilerek makbuzu alınmış olmak la
zımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin elektrik işlerinden anlar olmak 1 
ve buna dair fen ehliyetnamesi ibraı. eylemeleri şarttır. 

6 - isteklilerin ihale günü saat 15 te belediyede toplu ko-
misyona gelmeleri ilin olunur. 21-27-1-6 '1033) 

. ·. .· . . . _..:,.__ -~·---··- ... ' .. 

Anneler, 

Arbk müsterilıdirler. 

Yavruları sancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir gıda bulmuşlardır. 

LAKTiN 
Sütlü ua 

Az zamanda çok rai-bet göroıüş ve bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu gelmiştir. 

Eczanelerde fiatı 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diier taraftan fazla terlediiiniı: için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniıı:. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımtlır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kiıiye reaçlik, ııbhat T• 
aeş' e Yermiş olan 

Ki na LAtfl 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini ıörmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mohilyelerile süsleyiniz ..• 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
TJ. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddeai 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

Buseneki 9 Eyliil panayırında en lüks payyon Haraççı Kar

deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görmtSğe şimdi

den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

Arsıulusal lzmir Panayırı Faal 
Komitası Başkanlığından : 
Panayınn açılma tarihi olan 22 Ağustos 935 ıfinünden kapa

nacafı 11 EyHil 935 gününe kadar gelecek seyyah ve ziyaret~i
Jerin ücreti oıukabilinde yatması için evlerinin bir kısmım pan
siyon haline ifrağ edebileceklerin şartlarile adre.!llerini bildirmek 
üzere lzmir belediye dairesinde bulunan Panayır bürosuna mü-
racaatları ilin olunur. 

27 - 30 - 1 - 3 - 6 2318 (1076) 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
ahmz 

• l•uı .... lı hava dolabı 
• Olntltlolı ve lhtlıauı.a 
• Bit .. alitı e11 ••call •• ,,, ... _.._ 

••iM- elarolo yepıl•ıtdY 
• A .. arl ICJeklrilo Sarfiyab 
• l"lyah ı• llrod•e llilıa,.• 
• T e41yaı il ay vade 

H....cldlft •• Şkl .... .,. 
S.t>f ,_.,.,.. A Yeller lı,,.ı. 

•...-s.aııı.auı ................ 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

Satış yeri: ARTÜR VETTER [ SAHıBiNIN SESl ] Samaniıkclesi 



Sahife t 

1935 

ŞEVROLE ... Dünyanın en büyük otomobil 
fabrikası size ucuz ve lüks iki seri otomobil 
takdim ediyor : Biri fevkalade güzel 
''Master de lüks,, ve diğeri gayet idareli 
Standard modelleridir. 

• • • 

Fenni Gözlük 
Üzerine her iıtcdiiinizi ea ince teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

Tayyare, şoför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altın, nikel bağa 
çcrçiveleri en maruf fabrika malı camlar daima her yerden ucuz 
olarak yine S. FERiT ŞiFA ECZANESINl lE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 

etı 

Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki 

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

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

• 1 l ' : . '• ,. - ' . . . ~ . • 

~ENi ASIR . . 

• 

e 

Ya nız birkaç dakika içinde 

Istı ah yeri . e neş'e ! 

Bu mucize değil, 

GRi iı 
in her gün binlerce 
mustarib insan üze
rinde yaptığı deği-
şikliğin ufak lıir 

Örneğidir 
En şiddetli baş, diş adale ağrılarını, üşütmekten mütevellit 

bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, kırıklığa 
karşı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi böbrekleri yormaz! 
GRıPiN kaşeleri RADYOLIN diş macunu fabrikasının mü
tehassıs kimyagerleri tarafından yapılır. Her eczanede 

vardır 7,5 kuruşa sahhr. 

lzınirlil ı.r Istanbuldanerede buluşurlar 

Beyo~lunda rİs o otelinde 

Sirkecide Osma ye otelinde 
.,. _....,.. ~ ··. 
. ; 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbuJda her iki otelde konakJıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütiln bu fevkaladeliklere ilaveten fiatJar 
müthiş ucuzdur 

tt Ajiustoa 1eaa 

Kuvvetli akselerasyon aerodinamik 
h::ıtlar, yekpare çelikten tepe, az 
masrafla fazla randeman, diz tertibatlı 
sustalarla çok tatlı bir konfor yalnız 
ŞEVROLE'DE bulabilirsiniz. 

~don 132 

···························:·:···············:······················· 

~-c.JBI~ 
VAPURDUMANI 
GÖZLÜ~ 

O'",....Z~ZA'/..LJ'YZ,..7~/..7.Y'J1(LZ.Z./~~ 

Şimdiye kadar görüJmemiş derecede zarif 
ve ucuz bir g~zlük almak isterseniz BAŞTURAK 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uQ-rayınız 

•••••••••••••••••••••••••• • • • ••• y ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zong·u dak 
Miden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira : 13 
Perakende sabş kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürü yalmz 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Per İnyani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 

ln:;;aatıııı;r. ıçın atidek11btiyaçlarınızı pek uouz f ıyatlarls 
temin etmek İflterseniz Hnlim nga çarşısında 

Kavalah asan Nuri 
tıcarethaneAin~ nıiiracaat edıoız 

Ç i E T O 
Çubuk demir ve her net J çiçekli 

• Çını ve levazımı sılzhiyeden liivhalar ve bunlarlll 
te/errüatı envaı banyolar ve ter mosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunlafln te/erruatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentola r, BütDn M•rk•lar 

En lllliealt Şar•itla 
Meğ•z•mızd• S•tıhr h 3 


