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1 veriniz. Çok laUfade edersin~ 1 

Yeni .A.ır matbaaemda~biiıştır • 
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~~~k~u~;,;:!;:~:::1:111Londra ve Pariste harp muhakkak sayılıyo 

Anlaşılıyor J •ı• İ J • Jt ~ TI İ •• k•• •• K b• Arsıu lusal panayırımızı uğur: ngı iZ gaze e erı aıyanıara a eş pus uruyor. a ıne 

~~k!~~;~~~:B~b~~~=,:::::;ı Toplantıya çag" ırıldı Bir milyon zenci barba hazırlanıyor 
ismet lnonu gelemıyor. Bu hı- • •• 
zim için iki bakımdan teessür 
verici bir haberdir. 

Birincisi, özlediğimiz Başba
kanımızı aramızda görmenin 
kıvancını kaybettik. ikincisi; 
ona söyliyecek derdlerimiz 
Vardı. Bu fırsatı elde ede
medik.Birincisi için çok üzülü
~oruz. Çünkü devletin bir çok 
onemli işlerini elinde tutan 
Başbakanımızın ne gün fırsat 
bulup lzmire gelebileceğini bu· 
aünden kestiremiyoruz. 
• . lkinci kısmına gelince; bunun 
ıçın fırsat vardır. Ekonomi ha-
kanı bay Celal Bayar bugün 
tehrimize geleceklerdir. O, sa
lahiyetle dertlerimizi dinliyecek 
\re pratik kararlarile ağlıyan 
ü~etmenlerin göz yaşlarını din
dırebilecektir. 

Üzüm ve incir mevzuu etra
fında Izmir her yıl bir fırtına 
koparıyor. Hassas bölgelere 
hunun böyle oJması gayet ta· 
biidir. Çünkü her yıl varlığının 
bir bölümünü daha yıkılmış 
ıören halkın başka türlü dav
ranma!lına da imkin yoktur. 
Hele hu yıl yalnız fırtına değil, 
ilretmen)erin kıyamet kopar-
nıaları yerden göğe kadar haklı 
sayılabilir. 

Ekonomi Bakanhğmın elinde 
üzüm ve incirlerin maliyet 
fiatlerini gösteren bir çok 
hesaplar vardır. Borsa bülten· 
leri gözlerimizin önündedir. Sa
tış fiatlannın yetiştirme mas• 
raflarını karşılamadığı da alan
dadır. Nerede kaldı ki bağcı
lar~~ız bir yıllık geçinme ümit
lerına hu ürünlere bağlamış, 
çoluk çocuk1arile alın terlerini 
bağ kütüklerinin diplerine akıt
nıış bulunuyorlar. Alın terlerile 
suladıkları bağ kütüklerinden 
a ldı ldarı dört kilo yaş üzümle 
bug ün onlar, geçinmek şöyle 
d~rsun, yorgunluklarını dinlen
dırccek ancak bir kahveyi zor
lukla elde edebiliyorlar 
.. Piyasa açılmadan önce kuru 
Uzüm üzerindeki endişelerimizi 
ortaya atmıştık. Piyasanın 

açıldığı günde yapılan satışla· 
rın bile korunmasının güç ol
duğunu söylemiştik. Aradan 
ç~k değil, henüz bir hafta geç
tı. Kuru üzüm piyasasında otuz 
Para düıkünlük kaydedildi.Re
koltenin civcivli satış aylarına 
gi rrniş buiunmıyoruz. Borsaya 
getiriJeu mallar turfanda sayı
lan kısımlardır. Yarın üıüm 
ınağazalarına kırk elli bin 
Çuval mal yığılıp satışa çıkarı
lınca durumun ne olacağını, 
bugünden kestirmek güç de
ğildir. Felaket çanı baş ucu
tnuzda ses veriyor. Bunu işit· 
ınemek için kulaklarımızı tıka
mak değiJ dört açmak lazım
dir. Piyas~yı bu yıl boş bıra
karnayız. Ulusal ekonomimizi 
korumak üretmenlere yaşama 
hakkı tanımak için devletin 
her halde bu iş üzerine önem· 
le elini koyması gerl!ktir. 
Şu veya bu şekildeki yarım 

tedbirler, bu durumu kurtar· 
~ağ yetmez. Yapılacak tek bir 
1~ vardır. Buğday koruma ted
bırlerinde olduğu gibi tayin 

lstanbul, 20 (Telefon) 
Londradan gelen haberlerde 
bütün lngilterede Habeş işinM 
den dolayı halk arasında ltal
yaya karşı büyük heyecan hü
kiim sürmektedir. 

Gazeteler Mussoliniye ateş 

püskürüyorlar. Fransız gazete
leri de ihtiyatlı olan lisanJarını 
değiştirmişler Italyanın Habeş 
meselesinde mızıkcılık yaptığını 
cihanın ürktüğü harbın mu
hakkak patlak vereceğini yaz
maya koyulmuşlardır. 

Istanbul, 20 ( Özel ) - Adis 
Aba hadan gelen haberlere göre 
Habeşista11da harp hazırlıkları 
çok ilerilemiştir. Bir milyon 
asker silahlattırılmaktadır. 

Londra, 20 (A.A) - Baldvin 
bütün kabine erkanına gelecek 
toplentıda hazır bulunmaları 
gerek olduğunu bildirmiştir. 

Röyter ajansına göre bu 
toplantının yirmi üç ağustosta 
yapılması muhtemeldir. Bugün
kü gön Fransada bulunan Bald
vin ve lsviçrede bulunan Cam-

Acunu sust armak istiym B. A1 usso/i11i 
berlain de dahil olduğu halde 
kabinenin bütün üyelerinin bu 
toplanhda bulunması lazımdır. 
Parlamentonun şu Slrada bil
hassa toplantıya çağrılması ih
timali yoktur. Fakal durum 
çok fazla fenalaşacak orursa 
bu topiantı yapılacaktır. Bu da 

Banş yolww eldi' edemiym ii(ltr 

Uluslar sosyetesinin dört eylül 
tarihinde yapılacak olan kon
sey toplantısında belli olacak .. 
tır. Sir Hoare Londraya dön
meden evvel kralı görmek için 
Eden ile görüşecektir. 

Paris, 20 (A.A) - Aloisi 

İstiraltatuu bırakarak lo11dıaya 
dö11nıiye mecbur kala11 Bay Baldvin 
Romaya hareketinden evvel 
saat 19 da gazetecilere diycv
de bulunarak, ltalyanın kon
ferans esnasında telkinlerde 
bulunmadığı hakkındaki haber
leri yalanlamı;1 ve ilerideki 
diplomatik görüşmelerin sonu· 

cu üzerinde şüpheli olduğunu 
söylemiştir. 

AJoisi bundan sonra üç dev• 
letin mes'ul delegelerini bir 
araya getiren toplantının mu
vaffakiyetsiz.liğinden bahset
mekle beraber lngiliz ve ıtal· 
yan delegasyonları arasında 
daima samimiyet cari olduğunu 
ilave etmiş ve ltalyan itirazla
rının Eden'in Romaya yaphğı 

gezi esnasında doğrudan doğ
ruya Mussolini tarafından Bay 
Edene izah edilmiş olduğunu 
hatırlatmış, ayni zamanda ltal
yamn başlıca amacı sömürge
lerinin güvenliği olduğunu kay· 
detmİ!Jlil'. 

Nevyork 20 (A.A) - Nev
york Times gazetesinin Vaşing· 
ton aytarma göre Amerika çe
venleri Paris görüşmelerinin 
inkıtaa uğramasından ötürü çok 
endişe etmektedirler. Bu inkı· 
taın Avrupa ve Amerikadaki 
akislerinden korkulmaktadır. 

Paris 19 (A.A) - Gazeteler 
- S<mu 4 föıcft Sayf aıla -
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•• gidiyor •• gunu cuma il bayımız 
General Kizım süren tatlı Dirik on yıl 

aramızda bırakarak Hatıralarını ayrılıyor 
eeesuz 

Dün gece Şehir gazinosunda işyarların şöleni çok heyecanlı geçti 

il # 

l ~~.+-;,. ~~ r .... : 4 :- ı __ ~ 
Omeral }(_azım umk /z1111r ubayl!f!ma Oc11n al Kiizım Dilik drı•ıi/11 irin 

Ofldiği g ii11 . 
L"" D · · · ilimiz irin saçlamu aı'fnrlarak g id('/krd 

Trakya genel enspektörlüğü- ''"2 1111 mğin 1~111!' ilbay/ığı. 11~akamma oturduğu gı711 rıkardwı bildirinı b 
e tayin edilen iJbayımız gene- dırm" ekspresı ıle şehrımıze ile beraber değerli bir hahra uyrduğuyle 918/935 tarihinde 

n . C .. " gelecek ve B h d t•• 1 . atan ım. raf Kazım Dirık uma gunu asma ane e 0 - o an llbayın on yıl önce ilk H . .. 
k 

·ı 1 t b 1 renle karşılanacaktır . b emen on yıldanberı buyük 
Bandırma e spresı e s an u a · ışe aşladıg-ı gün yaptıg-ı bil- f d . şere ve sorav uygusıyle ya-
gidecek ve oradan yeni vazi- General Kazım Dirik dün dirimin klişesini neşrediyoruz: d _ . _ 

· k ·· T k be b ı t - · 1 • ta ıgım lzmır Ilbayhgından ay-
fesıne başla~a uzere ra ya- k"ra er ~at ış1 ıgı ışyar ara ve Memurlara gönderilen rılıy:ırum. 
ya geçecektir. oy mu ar arma ayrı ayrı Blldlrlm . 

· b 1 - t B t'd k' 'k' d . d" . . Acı, tatlı hırçok hatıralarını il ay ıgımıza a anan ursa a ı e ı ı ı ve a bıl ınmıni u Trakya Umum müfettişli- d - b" .. k Tü k D 1 ilbayı Fazlı Güleç bugün Ban- göndermiştir. Bu iki bildirim g-ine en büyüg-ümüzün yüksek yaşa_ıg~m uu~u . ı "fırt • _eve-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4..:0tllf J lltl ,lt(l ll Clt 

····~··· k b. d ~ J d J t h il k··.················································································································ edılece ır e~er ~ ev e a e yetece tır. Ordu, mek- acıkh bir durumdan kurtara- salahiyetli elin bu yarayı sar-
adına hudutsuz bır mubayaaya tepler, inhisarlar gibi elinde cak tediye denkliğinde Devlete mak istemeleri bir iki gün 
hemeıı girişmektir. Bu giriş- kuvvetli istihlak müesseseleri de yararlı sonuçlar elde etmek içinde korku bulutlarını dağıt-
menin devlete büyük özveren- bulunan devlet, bu üzümlerden fırsatını verecektir. lnhisarlu mağa yeter. Bu soouçu bekli-
lik yükleyeceğini sanmamalıdır. bütçesine yük olmadan zazar- ~enel direktörü şehrimizde bu- yor, pratik kararlar ahnacaiını 
devletin eJli bin çuval üzüme sız çıkabilir. Fakat zamanında lunuyor. Bugün B. Celil Baya- umuyoruz. 
alıcı çıkması davayı kökünden yapacağı müdahale llretmenleri nn gelmesi bekleniyor. Bu iki ~a.k..kıı C>cakoAlu. 

Trakyada -...... 
Süel manevralar 
Yapılmaktadır 

İstanbul, 20 (Özel) - Genel 

erkanı harbiye başkanı Mare

şal Fevzi Çakmak Trakyada 

yapılacak garnizon tatbikab 

manevralarında bulunmak üze

re Trakyaya gittiğini akşam 
yazıyor. 

••• 
Sporcular -···· Romanyaya bisiklet 

Yarışına gidecekler 

Ankara, 20 (A.A) - Bisik
let fecleraıyonu bu ayın yirmi 
beşinde Romanyada yapılacak 
1725 kilometrelik büyük Ro
manya turuna iştirak için ya
pılan çağmyı kabul etmiş ve 
sekiz bisikletçiyi bu yarışlara 
~öndermiye karar vermiştir. 

Çankırı, 20 \ A.A ) - Dün 
Ankara Çankaya takımı ile 
Çankırı sporcuları arasında 
yapılan maçı sıfıra kartı beşle 
Çankaya kazanmıştır. 
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EGE ÜZÜMLERİ 
Ankara, Ulus gazetesi bu 

başlıkla şu önemli başmakaleyi 
yazmıştır: 

İzmirde dıt pazarlara kuru 
üzüm ve incir satan tecimer
lerin bir birliği var. Birlik 21 
haziranda loplanıyor, yeni yıl 
kuru üzüm alivre satışlarının 
enaz hangi fiatlarla yapılaca· 
itm kararlaşbrıyor. F'ıatlar 
pbancı piyualarda iyi karşı
lanıyor. Alıcı firmalar önemli 
miktarlarda alivre satışlara 
başlanıyor. Yurd içinde ise 
kararlaşan fiat azımsanılmıyor. 

Birlik 3 Temmuzda bir da
ha toplanıyor. Üzüm rekoltesi 
ilk tasınlardan daha bol ola
caktır diyor ve önürdeş mem
leketlerin ılış piyasalara daha 
aşağı fiatlarla önergelerde bu
lunduğunu ileri sürerek 13 gün 
önce kararlattırdığı fiatları in
diriyor. 

ikinci karar, üzümle ilgili 
çevenlerde şaşkınlık ve peri
şanlık doğuruyor. 

Dış piyasalarda ilk fiatlarla 
üzüm alanlar olmuştur. Bunlar 
yeni düşük fiatlar karşısında 
zarara uğrıyacağız diye sızlan
ma&'a başlıyorlar. Bir daha 
Türk fiatlarına nasıl inanırız 

diyorlar. 
Pek çoğu bağcılıkla geçinen 

Ege halkı, üzümlerini son dü
tük fiatlara mal edemediklerini 
söylüyor, bütün yıl toprağa 

verdi&'imiz emek, boşa ıridiyor 
diye feryat ediyor. 

Türkofis, ikinci kararın yer
siz olduğunu biliyor. Bu yıl 

rekolte bol değildir kendi İn• 
celemelerine göre de önürdeş• 
!erimiz dıf piyasalarda bizim· 
kinden atağı fiatlarla mal iste• 
memiılerdir. 

Dış alıcılarıaızla üzüm yetiş· 
tiricilerimizin ve TUrkofisin 
söylediklerile İzmirdeki birliği 
• ırönlümüz iıtemiye istemiye • 
suçlu buluyoruz. 

Geçmit yıllarda çıkat teci· 
.. ı erlerimizin birçoğu birbirin· 
.. en habersiz va birçok kötü 
>yunlara Ye hırslara kapılarak 
iç ve dıf piyasalarda ürünle
rimizi hiçe indirmişlerdir. Bun
lar henüz unutulmıyacak kadar 
yakındır. Bu yönden lzmir'de 
dıt pazarlara kuru meyva sa· 
tanların bir birlik yaparak ça· 
lıtmalannı saygı ile karşılarız. 

Ancak birlik halinde de ve· 
rilmiı olsa tecimerlerimizin ka
rarlarında yurd asığlarına ay
kırı hiçbir şey bulunmaması 
üzerindeki titizliğimizden de 
vazgeçmeyiz. 

Birlik, rekolteyi iyice ölç-
medeki zorluğu ve dış duyum
lar arasında en gerçeğini he
men seçivermekteki güçlüğü 

ileri sürebilir. Ancak fiatların 
indirilmesi kararı verilirken 
TUrkofisten hiçbir şey sorulma· 
dığını sanıyoruz. Üzümün bağ
cılarımıza neye malolduğunu 

ise kendileri herkesten iyi bi
lirler. 

lzmirdeki kuru meyva çıkat 
tecimerlerinin kararlarında ma
zur olmalarını çok isterdik. 

Çıkat tecimi, ekonomi ala
nındaki çalışmalann, en gucu 
bu sebeple de en değerlisidir 
ve bu değerledir ki dış teci
merlerimizin başarılı çalışmala
rına yardım büyük Parti prog
ramında ayn bir yer al
mıştır . Dış pazarlarda 
mallarımızı satanlar, çoğalt

manların emegını değerlen
dirmiş, ve genliğini artırarak 
yurdun korunmasını ve yücel
mesını sağlamış olurlar. Bu 
yönden kendilerine üstün bir 
saygı duyduğumuz tecimerleri· 
mizin ulusal ödevleri de ağırdır. 
Kendilerine bütün varlığiyle 
yurdun herşeyi emanet edilmiş
tir. 

Ürürılerin, son yagatım yeri· 
ne kadar iyiliğini, temizli 

- --- --~ 

ŞEDiR HABERLERİ 

inhisarlar 
Dün 20 bin kilo 
yaş üzüm aldı 
Avrupadan prese ve birçok 

büyük şarab fıçıları getirilmek 
suretile tesis edilen Şehidler
deki şarab fabrikasında şarab 

imaline başlanmıştır. 

Bu sene imal edilecek şarab
ların maliyet fiatı iyi sonuçlar 
verdiği takdirde gelecek sene 
inhisarlar idaresi şehrimizde 
büyük bir şarab imalathanesi 
vücude getirecektir. 

Dün akşama kadar inhisar
lar idaresi tarafından 2,5 ve 
2,75 kuruştan 20 bin kilo şa
rablık çekirdeksiz üzüm satın 

alınmıştır. 

İnhisarlar genel direktörlü
ğünden şehrimiz başdirektör
lüğüne 2elen emre göre mis
ket üzüm mubayeasına da üç 
ırün sonra başlanacaktır. 

Kaza 
Bekçi kadın yaralandı 
Cumaovasında bir bağda 

bekliyen Fatma adlı genç bir 
kadın ürünlere gelecek hayvan
ları kaçırtmak için atılmak 

üzere ağaçta .ıısılı çifte tüfe
ğinin yere düşmesi yüzünden 
ağır surette yaralanmıştır. 

Fukaranın efyasına 

Göz koyan 
Tepecikte ,zeytinlikte Mus

tafa kızı Hediyenin barakasın
dan eşya çalan Şaban oğlu 

Yatar tutulmuştur. 

Mahkum oldular 
Dede başı köyünde karısını 

kazma ile yaralıyan Arnavud 
Bayram sekiz ay, arkadaşı 

Kayserili Ömerin elbiselerini 
çalan Hüseyin oğlu Mustafa 
iki ay iki gün hapse Asliye 
ceza hak yerinde mahkum 
edilmişlerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yacaktır. Yapılan bir krediyi, 
verilen bir sözü iyi kullanarak 
Türk ıraaımn sağlamlığını o gös
terecektir. 

Türk tecimerl~rinin ağır bir 
ödevi daha vardır. Geçmiş 
zamanların başı boş bırak

tığı her çeşit insanlar, ürün
lerimizin yabancı memleket
lerde sürümünü kıracak bir 
çok şeyler yapmışlardır. Bun• 
ları düzeltmek, Türkün arı ve 
met ırasını tanıtmak ve bu ıra 
üzerinde en geniş güveni ya
ratmak bugünün çıkat tecimle
rine düşmüştür. 

Kendilerine, saygılı olduğu 
kadar ağır bir iş seçmiş olan 
tecimlerimiz üzerinde bu ka
dar geniş düşündüğümüzü söy
ledikten sonra lzmir kuru mey
vacılar birliğine diyebiliriz ki: 

Eveli verdikleri kararla Türk 
çoğaltmanın zararlanmasına 
imkan yoktur. ilk fiatla biz
den mal alanların da bizim pi-
yasalarllllıza olan güvenleri 
korunacaktır . Bu ergelerle 
üzüm fiatlarının birinci karar
daki dereceden aşa&'ı inmemesi 
için geniş tedbirler alınmağa 
başlanmıştır. 

Şu halde kuru meyva birli
ğindeki tecimerlerimiz son yan
lış kararlarından dolayı belki 
biraz zarara uğrıyacaklardır. 

Ancak yanlış kararın alınışında 
haysiyet ve şereflerini kırıcı 

bir mahiyet olmadıiına biz ne 
kadar seviniyorsak kendileri 
de okadar övünebilirler. 

Panayırımız yarın açılıyor ............................. ____________________ __ 

Ekonomi bakanı bay Celal Bayar'la 
Sovyet büyük Elçisi geliyorlar 

Arsıulusal lzmir panayırı ya
rın saat 18,30 da Ekonomi 
bakanı bay Celal Bayar tara
fından açılacaktır. Panayırın 
açılma töreninde hazır bulun
mak üzere bay Celal Bayar 
ile birlikte dost Sovyet Rusya ~ 

Rkoııomi bakam B.Celüt Ba11ar 

büyük e!çisi Karahan Yoldaş ta 
şehromize gelecektir. 

Bay Celil Ba)ar ile Karahan 
yoldaş 3:in Erlurğrul Yatı ile 
Eandırma~·;:ı lıar,.ket etmişler
dir. tandırmndan hususi bir 
tr<;n!e şehrimize !!elecekler ve 
yar;n açıın töreninde buluna
caklardır. 

* .. , 
Dün akşam geç vakıt haber 

aldığımıza göre Arsıulusal İz
mir panayırına fran hükumeti 
de resmen iştirake karar ver· 
miştir. 

Iran eşyasının teşhiri için düıı 
sabah güzel bir pavyon inşa
sısına başlanmıştır. 

Havagazı şirketi ile 
Uray anlastı 
Tesisat 15 Eyliilde devralınacak 
Havagazı şirketi tesisatının 

belediyeye devrinde Uray ile 
şirket arasında bazı ufak tefek 
ihtilaflar çıktığı ve bunun halli 
için her iki tarafın da Bayın

dırlık Bakanlığının hakemliğine 

müracaat ettikleri, iki taraf 
delegelerinin Ankaraya gittik
lerini yazmıştık. Delegeleri 
Ankarada devir mukavelesini 
imza ederek avdet eylemişler. 
Şirket tesisatı mukaveleye göre 

Eylulün 15 inde Uraya devr
olunacaktır. 

Yine mukaveleye göre Uray 
şirketin elinde mevcut stok 
malzemeyi almıyacak ve halen 
şirkette müstahdem olanları 
isterse istihdam edecek isterse 
etmiyecektir. Fakat bizim ha
ber aldığımıza göre Uray ha
len çalışmakta elanların hiç 
birinin işlerine nihayet vermi· 
yecektir. 

Menemen yolu Üzerinde 
Yine bir facia oldu 

Bir otobüs ile bir kamyon çarpışh 
Bir ölü iki ağır yaralı var 

Dün Menemen kazasının 
Ulucak köyü yakınında bir 
otobüsle bir kamyon çarpışmış 
yolculardan biri ölmüş ve iki 
kişi de ağır surette yaralan
mıştır. 

Kaza hakkında şu tafsilat 
verilmektedir. 

Bergama belediyesine 25 
numarada mukayyet otobüs, 
ıoför Halil oğlu Mehmedin 
idaresinde lzmirden Bergamaya 
giderken karşıdan gelen Bür
haniyeli lbrahimin idaresindeki 
kamyonla çarpışmıştır. Çarpış
ma çok şiddetli olmuştur. 

Yolculardan jandarma bay 

Mekteplere 
Namzed talebe kaydına 

Başlandı 
Şehrimizdeki Orta mektep

lerle Liselerde dünden itibaren 
talebe kayıd ve kabul muame
lesine başlanmıştır. Bölge san'
at, Erkek ve Kız tecim okul
ları ile Kız san'at enstitüsüne 
de talebe kayıd ve kabul olun
maktadır. San'at okulıyle An

kara usta inşaat okuluna mü
sabaka ile yatılı talebe alına

caktır. istekliler lıbaylığa mü· 

Ahmed derhal ölmüş ve lstan· 
bullu olup Ragıp paşa otelinde 
oturan Salih oğlu bay Ekrem 
ile kamyonun şoförü bay ibra· 
him ağır surette yaralanmıt

lardır. Yaralılar lzmir memleket 
hastanesine getirilmiılerdir. 

Diğer şoför tutulmuştur. Ka
zanın nasıl olduğu hakkında 
tahkikata devam edilmektedir. 

Bu da bafka 
Şoför Mehmed, idaresindeki 

Armutlu 9 sayılı kamyonu Zi
yaettin oğlu Hasana çarptır
mış ve yaralamıştır. Şoför 
zabıtaca tutulmuş ve hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

Öğretmenler 
Dün gittiler 

Anadolu ilbaylıklarında bir 
tedkik gezisine çıkarak bu 
meyanda şehrimize de gelerek 
üç gün kalan lstanbul öğret

menlerinden altmış kişilik bir 
grub şehrimizde tedkiklerini 
bitirmişler ve dün Afyon tre
niyle Konyaya hareket etmiş-
lerdir. -.._ 

Öğretmenler buradan sonra 
Adana, Mersin, Kayseri, Sam
sun ve Ankarayı ziyaret ede
cekler ve oradan lstanbula 
döneceklerdir. 

Sovyet biiyiik elçisi B.Karalıaıı 

Azad 
Bazı yerlerde 

tatbikat yanlışlığı 
Ulusal bayram ve genel ta· 

tiller hakkındaki kananun tat
bikinde gözönündft bulundurul
ması gereken hususlara dair 
iç bakanlık hukuk müşavirliği 
tarafından yazılan mütalaanın 

bir örneği bakanlıktan ilbaylığa 
gelmiştir. 

Bu mütaleaıiın örne&'ini ya
zıyoruz : 

Ulusal bayram ve genel ta
tiller hakkındaki kanunun tat
biki dolayısile Fethiye maden 
şirketinde bazı zorluklar çık
mıştır. 

Kanunun mer'iyete girmesi 
üzerine şirketlerinin işletme 
merkezi olan Fethiye ilçesi 
yakınındaki ocakları ve fabri
kalarındaki faaliyetin cumar· 
tesi günleri saat on üç
ten pazartesi sabahına kadar 
tamamen durdurulması ilçebay
lıkça emredilmiştir. Halbuki 
ğerek maden ocaklanndaki, 
gerekse elektirik kuvveti is
tihsal eden fabrikadaki çalış
manın bazı işleri devamlı ya
pılmazsa fen bakımından bir
çok mahzurlar ve bunun sonu
cu olarak da maddi ve manevi 
birçok zararlar olacaktır. 

Ekonomi bakanlığı daimi 
surette çalıfmağa mecburiyetleri 
tesbit edilmiş bulunan mües
sese ve it yerlerinin eskiden 
olduğu gibi işçilerini haftanın 

başka günlerinde sıra ile ta
tilden istifade ettirmek şartile 
çalıştırabilecekleri mütalaasın
da bulunmuştur. 

Kanunun dördüncü maddesi 
hükmüne göre gördükleri işle
rin mahiyetleri itibarile daimi 
surette çalışmağa mecburiyet
leri alelusul tesbit edilmiş olan 
müessese ve iş yerlerinin haf
ta tatili devresi içinde yine 
eskiden olduğu gibi işçileri
ni haftanın başka gün !erin· 
de sıra ile tatilden istifade 
ettirmek şartile çalıştırabi
lecekleri düşünülmüş ve eko· 
nomi bakanlığının bu şekildeki 
mütaleasına iştirak edilmiştir. 
Bu gibi müesıeselerde yuka
rıda yazıldığı gibi muamele 

a ılacaktır. 

'N'~/Tıl"/7//~ 

~ F:ı:er ~ün.. 

·······aır·aiaiar sözu ~ 
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Kim kaaınmaz-a bu 
dünyada bir ekmek 

parası 

Dostunun yüz karası, 

d .. k ' uşmanının mas arası. 
Yiiz karası ve maskara o/nıa/ı' 

bir i11san111 olabileceği en fena şef' 
lerde11dir. Ekmek parası kazanmıJ#l · 
tar, dostlarınuı yüz ltarası, diişf116JI. 
lannuı maskarası olduktan baPa 
niltayet aç luılmaja da tnJllıJtdmıJa~· 

BiiylrleriM lüç kimse ilelebed atJ• 

yıp yardım etmez. Oücü, kavveli Y~ 
rinde her insan için çalışıp rkntt 
parası kazanmak, ekmek yimekfen 
daha labiiif. daha lılzımdır. 

Mirasyediler bile çalışarak ekme~ 
parası çıkarmanın yolanıı öğre11me11Lı· dirler. Yoksa onlar da güniin birİfl t 
dostlarının yüz karası, düşma11tarıtt111 

111askarast olarlar. 
1 !(arınca kararınca.:-: Fakat nıu · 

kO· lqka herkes çalışıp ekmek parası 
zan111alıdır. 
Sakın ey nuru didem, geçmesin 

beylıııde eyyamlfl· · 
Çalış halin müsaüken... Bilinnı'Z 

çünkü erıcam111 

MazlOrP 
··· ~ ········~ ~ · ··~ , ..........•...•••.. 

Haberleri: 
Slllhh ve blçakldal" 
Kemerde Lale sokağınd• 

makinist Muharremin üzerinde 
bir biçak, Zülfkar og· lu Abba5t• 

·ııı bir tabanca ve Mehmet oi 
Esat'ta bir ustura ile bir kaııı• 
bululunarak zabıtaca alııınııŞ' 
tır. 

Dört klfl çullanmıfuır 
Hükumet konağı avlusuııd~ 

Mehmed oğlu Halil, Meh~~u 
oğlu Mehmed, Mehmed og' 
Osman ve Ahmed oğlu Osnı'11~ 
öteden beri araları açık olaııı 
Hüseyin oğlu Nuriye büC:\ 
ederek kendisini dövmüşlerdi · 

on kuruf ı;ın el• 
Alsancakta birinci kordoll . o· 

deniz sporları yurdu gaz•~,, 
ııunda evvelki akşam bir "' el 
olmuştur. Adem oğlu Zeyli 

cısr 
ve garson Osman oğlu HaY 1• 
on kuruş yüzünden kavga e. 
·ı H .. ~us•o mış er ve garson üsnuy 

dalye ile yaralamışlardır. 

Kasayı açamadı 
cıe· 

Kantarcılar çarşısında bİP 
mirci Hüseyin oğlu Rece 

11 
dükkanına kiremitlikte bulu~:ıı 
aydınlık penceresinden gıt cıe 
belirsiz bir hırsız yazibaııe .~ 
bulunan demir kasayı açlll 59 . k • . de )ıa 
ıçın ço ugraşmış ıse ,, 

.ııııı, 
açılamamış ve hırsız savu. oı 
tur. Zabıtaca tahkikata defa 
edilmektedir. I 

ıer. 
Okurlarımızın şlkiY~.ı,.,. .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

işçiler 
Sağlıkların1n 1'0' 

• ·ı1ot 
runmasını Jstı, ele' 

Dün idaremize kadar ~111 a 
rek işçi arkadaşları . n~i: 
ağlaşan iki kişi demişt r . Jıİ' 

Biz inhisarlar idaresiıı 111 5ı·, 
raladığı Gazi bulvarında tO' 

lamon Celardinin binas~ncl·~erill 
tün işliyoruz. Şefimiz ışÇ~ııı•' 
hava almak üzere dışarı ça tıOlll' 
!arını yasak ediyer. rJaı tıl•' 
ler gibi üzerimizden k•P"sııi' 
rak çalışıyoruz. Depod9 dlıir 
lığı koruyacak hiçbir teııslı' 
yoktur. Hava ihtiyacındııll giW 
sedilince bizlere tarııÇ• 1,r•'. 
teriliyor. Yakıcı güneşte Jff1 

çada nasıl durabilirİZ· Jıııll''ıı 
sağlığı ile ilırili bir ııııı 1ıiıiı9 
gelib Tanrı aşkına tıJ1119ı11 1 

durumumuza göz 8 

yalvarırız. . ,o' 
YENi ASIR - lşçiıı• 11 Jıa~lı 

!attığı şikayet bize çolı a •'' 
.. "ld"' T"t" d poJarıll el•'' goru u. u un e ııJl . k ıaı ~, 

pıratorlar koyma eli'""· 
Sağlık ve sosyal yardı~ e ,1.ı 
törlüiünün bu duruııı ıl 1elef 

. e " kadar olması temenn1Y 
önemli bir meseledir. 
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örümcek ağları gibi 
Casus 

,.. 
teşkilai;nı kurdu şimdi 

sokulmak istiyordu ~a·ı-aya 
V . M' .--- vaya sonsuz ümitlerle dönmüş 

on Hohenau, Ser] ıy~s.oı- idi Hali başkalaşmış, duruşu, 
dofu adam akıllı avuçları ıçıne k · d y ·şmişti Rumin-
ald v . M k d onuşması egı · d 

ıgına ınanmıştı. a .sa a ~n denden dönen sanki alela e 
kısa yoldan yürümeyı tercıh bir jandarma zabiti değil de 
ederek devam etti: . bir çok büyük meydan muh~-

- Mıntakanızdakı kuvvet- rebeleri kazanmış muzaffer hır 
lerle birlikte müstahkem nok· generaldı. O kadar gurur du· 
laların son durumunu da bildir- yuyordu. içi içine sığamıyordu. 
lllenizi isteriz. Ancak bunların Bir kaç gün bu heyecanı.n tat· 
teknik kıymetleri hakkında ve- lılıkları içinde yaşadı. Nıhayİt 
receğiniz malumat bizi fayda· faaliyete geçmek zamanı g.e -
landırabilir mişti. Ondan aranılan şey ~~s-

Kont H~henau duvarda asılı yanın Alman sınırl~;ın1dakı 
1~~ 

bulunan bir erkanı harbiye ha- tihlkamlarbı~lıdn. en zkaı b?u.::n ~~v-
't b ta arım ı ırme , 

rı asına dönerek orada azı k·ı · n duru-
n k l kulceyş mev ı erın so 

o ta arı işaret etti. teknik tafsilatla ortaya 
B . 1· l b. b'l munu - u gız ı ma iimatı ız ı - koymaktı. 

~ekteyiz. Sizden yeni bir şey Miyasoidof şimdi bi~ kaçakçı 
ogrenmiş olmıyacağız. Yalnız gibi clcğil, kurnaz bır casus 
lnıparator bildiklerimizin Al- olarak harekete geçti: Hudut 
~anyaya sevgisi olan sizin gibi bölgesinde yardımcı bır ş~beke 
hır sözüne inanıhr adam tara- kurdu. Aynı gayeye. hı.zmet 
fı!ldan da teyidini istemektedir. edebilecek insanlardan ıstı~a~e 
Sıze emniyet ettiğine göre bu ediyordu. Az zamanda vbutun 
emniyete layık olduğunuzu gös- enerjisini kullanarak aglarını 
tereceğiniz~ emin bulunmak· germiş bulunuyordu. Gayrı 
tayız. memnunları o kadar çok olan 

Şayet bu işi görmek husu- bir memlekette yardımcıy• b~l-
sunda yardımcılara ihtiyacımz makta zorluk çekec~k degıldı .• 
varsa onları da bizzat bulabilir- · Miyasb~idb?~ dgayelerkı badkı~ınk· 
· · b'l v · · dan ır arın en uza ve agm 

sınız. Faydalı göre ı ecegınız k 1 • k d' t f d t 
h . uvvet era en ı e ra ın a op· 

er çeşit yardımları en gemş 1 v 1 t 
ölçüde olarak kullanmaktan çe· amAaga ça ış ıd. ll'd f l 
ı_~ • • b z zaman a e ı en az a 
-unmeyınız. imparator u on . 1.k 1 t B .. 1 
L• • • v b . a1ana ma ı o muş u. oy ece 
uın rubleyı sıze vermege enı R . t 

1 
y k 1 

ın · B ·ık f us ımpara or ugunun sev u • 
emur ettı. u~u ı masra • ceyş bölgeleri arasında örüm-

larınıza mukabıl olarak kabül cek ağları işlenmişti. Bu hare-
ediniz. ikinci giyomun saray ket yavaş yavaş o kadar iler-
Dazırı bu sözlerden sonra Rus Jedi ki Rus saraymda bile yar-
labitine imparatorun armasını dımcılar buldu. Bilhassa impa-
t~şıyan bir paket ıigara tak· ratoriçe bütün bu harekatın en 
dun etti. içtem yardımcısı sayılabilirdi. 
. .Bu kutuda ihanet parası ıaklı Miyasoidof, kendi kanaatına 
ıdı · · b. d - ·ı Al · . . . göre, hır casus gı ı egı , -
Mıyasoıdofun bu on bın ruh· man imparatoru ile ittifak akd· 

leye ihtiyacı yoktu. Kaçakçı· etmiş bir devlet adamı olarak 
lakla bir kaç defa milyoner olan bekliyordu. Bu beklentisi u.z~· 
bu adam şimdi Petrogradan dıkça da sinirlenmekte ıdı. 
en maruf simaları arasında yer Hohenau'a raporlarında .hep 
•lmak, Rusyanın mukadderatını bu asabiyetini izhar. ~dıyor, 
idare k" k · t hala bir jandarma zabıtı mev-. mev nne geçme ıs e- . 

1 dıgv i iç" d. k. K J h A kiinden yükselmemış o masına m ır ı ayser e ususı 

dostluğa ehemmiyet veriyor, kızıyordu. 
günün b" · d Al k • Acaba Rominden şatosunun ti ann e man uvve .k. . G. 

ne dayanarak Çarlar Rusya- tadı efendisi, ı ıncı ıyom 
~ının en kudretli siması olaca- vaadlarını unutmuş muydu? 
gını umuyordu. o zaman Ro- Unutmamışsa ?ede~ Petrog~ad 
manofJarm üç asırlak sarayla- ı elçisi delaletıle ımparatorıçe 
tında Çarın adı kadar Miyasoi· nezdinde teşebbüste bulunmı-
dofun adı da duyulacak, Rus yor, Virzbolovonun jandarma 
asilzade çevresinin en güzel 

1 

kumandanını saraya aldırmak 
en cana yakın kadınları ona çaresini bulmıyordu. 
Yaklaşmak için birbirleriJe re- t Serj Miyasoidof Almanların 
kahet edeceklerdi. nankörlügüne hükmetmek üzre 
. işte Miyaso:dofun hulyası bu idi ki bir tesadüf onu çok 
ıdi. pitorsek ve sevimli bir vaziyetle 

. Casus - Artık ona böyle karşılaştırdı. 
~p etmek lazımdır. Virzbolo- - Son1l ırm· -

Panayıra yalnız 
u 

Pavyonunuzu tanıtınız 
Propaganda ve reklam en 
Bü}'iik muvaffakıyet yoludur 

Emeklerinizin boşa gitmemesi için 
Reklamlarınızı en çok okunan 

Yeni Asır'a 
• 

verınız •. • 

""•-lllZi:~m:n ... EBı'llliiD_.~---mıom=+~----ı., 
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Bakanl~r bugun toplanıyor M.Laval 
Sefirimizle Politİ 

~i kabul etti anayırı açmak üzere Bay Celal 
ayar bugün geliyor Paris, 20 (A.A) Bay Laval 

Türkiye elçisi ile bay Politisi 
kabul etmiştir. 

lstanbul, 20 (Özel) - lstan- Bakanı Bay Celal Bayar aça- mer bank genel direktörü Nu- 15 Kilom :tre bulda toplanacağını bildirdi- caktır. rullah Esat refakat edecek-
ğim Bakanlar Heyetinin müza- lstanbul, 20 ( Telefon ) - lerdir. Orman yandı 
kerelerine büyük önem voril- Bay Celal Bayar bugün de Bay Celal Bayar ve seyahat Çankırı, 20 ( A.A) _ Çan· 
mektedir. Bakanlar Kurulu şehrimizde tetkiklerde bulun- arkadaşları lzmir panayırını aç- km - Kastamonu - Tosya 
yarın ( bugün ) toplanacaktır. muştur. Yarın ( bugün) Ertuğ- taktan sonra Cuma günü Na- arasında İlgaz dağmm His 
General ismet lnönü bu önemli rut yeitı ile Bandırmaya hare- zilliye gidecekler ve orada ku- mevkiinde çıkan yangın sön-
toplantılar dolayısile Arsıulusal ket edecektir. rulacak büyük mensucat fab- dürülmüştür. Onbeş kilometre· 
lz~ir Pa?ayırını açmaya gele- J -Ekonom~ .balrnnımıza Sovy~~ rikasının temel atma töreninde lik bir alan tamamen yanmış· 
mıyecektır. Panaym Ekonomi Rusya scfırı Karahan ve Su hazır bulunacaklardır. tar. 

··········~·········~···························································································································································· 

Her tar 
şleri sona 

nu • arata] 
irildi 

Sayım hazırlıkları devam ediyor 
Ankara 19 (A.A) - Haber 

aldığımıza göre Y ozgad, Niğ· 
de, Içel, Adana hariç olmak 
üzere yurdun her tarafında nu
marataj işleri kaza ve nahiye
lere varıncaya kadar bütün 
kontrol edilmiş ve bu kontrol 
esnasında idare reislerine sa-
yım ameliyesi hakkında şahsen 
izahat verilmiştir. ismi sayılan 
dört vilayette de bu ay sonu
na kader kontrol yapılacaktır. 
Kontrollar neticesi halkın ve 
idare teşkilatının bu işe mat
lup ilgiyi gösterdiğini meydana 
çıkfrmıştır. 

lstanbul şehrinin sayım bü
rosu yarından itibaren resmen 

faaliyete geçecektir. Gazete, 
radyo, sinemalarla propaganda 
işi 1 Eylülden itibaren başla
mak üzere tertibat alınmıştır. 

Sayımda tesbit edilecek nüfus 
o gün her mevkide ve şahsen 
hazır bulunan nüfustur. Nüfu· 
su mukime tefrik edilmiye· 
cektir. 
Sayım işleri hakkında mü· 

şahede ve mütalealarını bildir-

mek üzere müşavir sıfatiyle 
angaje edilen Isviçre istatistik 

genel direktörü Brouchvailere 
20 Eylülde memleketimize ge· 
lecek ve 30 Teşrini evvele ka · 
dar kalacaktır. 

Yüz elli kişi birden 
Paraşütle atladılar 

·-·-· Moskova, 19 (A.A) - Dün 
Moskovada uçak alanında uçak 
gunu şenlikleri yapılmıştır. 
Uçaklar parti ve hükumet baş
kanlarının, diplomatların ve 
yüz binden fazla seyırcının 
ön!ınde güç akrobasi hareket· 
leri yapmışlardır. İlerleme ve 
teknik gelişmini gösteren bu 
hareketlerden sonra yolcu 
uçaklarile motörsüz uçaklardan 

karışık hava trenleri parlak 
bir geçid yaptılar. 150 paraşüt
çü altmış uçaktan ayni zaman· 
da atladılar. Şenliğin sonuna 
doğru üç balon alan üzerinden 
uçlu. Bundan başka şarın bü
tün parklarında yüz binlerce 
halkın iştirakiyle büyük şenlik· 
ler yapılmıştır. 

Yeni Asar - Dün bu haberi 
vermiştik. 

Son Dakika: 
Amanullah han tekrar 
Tahta çıkmak istiyor 

-
Y onan reisisicumuru çe
kilme kararı verecek mi? 

Sovyet ve Afgan hududu üzerinde 
Bulunan kral hücuma hazırlanıyor 
lstanbul 20 ( Telefon ) -

Pöti Pariziyen gazetesinin neş
rettiği bir habere göre Afga
nistanda bugünlerde kanlı bir 
ihtilalin başlamasından korkul
maktadır. Ayni gazetenin ver
diği malumata göre eski Afgan 
Kralı Amanullah Han Rus 

Efgan hudutları üzerinde bu
lunmakta ve Efgan karakolla
rına hücuma hazwlanmaktadır. Rejim davası etrafındaki haberler 

ATINA, 19 (A.A) - Başba

kan B. Çaldaris Atinaya dön
düğü zaman krallığa taraftar 
olduğunu bildirirse cumur baş
kanı B. Zaimisin çekileceği ve 

bu takdirde de prens Nikola 
veya kralın amcası Andrenin 
naipliğe geçeceği hakkında 

yayıntılar dolaşması üzerine 
gazeteler etkili kaynaklardan 
aldıkları aşağıdaki notu yay
maktadırlar: 

B. Zaimis siyasi anlaşmazlık-

Londra gazeteleri ise Ama
nullah hanın Efgan - Rus hu
dudunda bulunduğunu te.yit 
edici bir delilin mevcut olma
dığını yazmaktadırlar. 

Yirmi kişi öldü 
Berlinde bir tünel çöktü 

İstanbul, 20 (Telefon) - Berlinde Metre Politen inşaatı 
nellerinin biri çökmüş ve çalışan 20 işçi ölmüştür. 

Ordu terfi listeleri 
t 
.. 
U· 

lardan daima uzak durarak n· Zaimis 
yominine bayrı (sadık) kalmak- olan) cumur başkanı normalli- Istanbul, 20 ( Özel ) - Sü Bakam General Kazım Özalp or-
tadır. Daima uzaklaşma pren- gın pekiştirilmesi uğrundaki du terfi listelerinin hazır bulunduğunu ve bir iki güne kadar 
siplerinden esinlenen (mülhem uğraşlarına devam edecektiri ~ arzolunacağını söylemişdir. ... ····· .. ~ 

Makteplere 'parasız yatl ORTAKÇI Ilıcaları 
Talebesi alınacaktır Na~illi - Denizli arasmda Bürhaniy~ i~tasyon~.ndan gid!Jen 

Ankara, 19 ( A.A ) - Kül
tür Bakanlığından: 

1935-36 ders yıla için ilk 
öğretmen okullarına parasız 

yatı talebesi alınacaktır. 
1 - İsteklilerin şu şartları 

taşıması gerektir: 
A - Türk olmak 
B - Orta okulu ıyı veya 

pek iyi derecede bitirmiş, lise 
birinci veya pek iyi derecede 
bitirmiş, birirıci veya ikinci sı· 
nıfı iyi veya pek iyi derecede 
geçmiş olmak 

C - Ulusal knrekterinin iyi-

liği öğretmenler kurulundan 
saptanmış bulunmak 

D - Yaşı ilk öğretmen 
okulları öğreneğinin saptadığı 
çağda olmak 

E - Tinel ve bedensel sağ
lamlığı okullara göndel'ilmiş 
olan rapor örneğine göre okul 
doktoru tarafından saptanmak 

2 - Şehid çocuklara ile ye
till'ler üstün tutulacaktır. 

3 - Bu şartlara uygun ta
lebenin bnğh oldukları okul
lara hemen başvurmaları ge
rektir. 

romatızma ve taallukatı ve emrazı nısaıyede bobrek, mıde-, 
kum, safra taşları ve bağırsak iltilıabatı gibi müzmin ve 
müz'iç hastalıklarda pek mühim ve kat'i tesir ve devası 
bulunduğu pek çok doktorlaran mahfuz tahlil raporlarile 
sabit ve ünlü Ege mıntakasının bu itibarla en kıymetli 

ılıcası kabul edilen (Ortakçı ıhcası) tarafımızdan icar 
ye ihya edilerek işletmiye açılmış ve müşterilerinin yatak, 
yemek içmek ve esbabı istirahatları temin ve fiatlarda sabık 
senelere nazaran tenzilen tesbit olunarak muhterem müşte
rilerinin rağbetine arzetmiş olduğunu, istasyondan ılıcaya 
gidip gelme otomobil ücreti yalmz seksen kuruş ve dört 
günü geçen misafirliklerinde yevmiye oda ve banyo ücreti 
olan 50 kuruştan, dört günden sonraki hes plarmdan yiizde 
yirmi tenzilat yapılacağı muhterem halkın muztaripleriııe ve 
tebdiJhava ihtiyaçlıl rına ilan olunur. 

(1060) 7-1·5--

ANKARA BiRASI Ankurada Orınaıı çiftliğinde öz 
Milli Bira Fabrikasının pek 

1,ürk sernıayesile kurulan 
kıyınetli ınahsuliidür. 1 



Aydın oğlu Bay Mehmed ile Prenses Soflya arasında bir macera 

Birgiyi nasıl aldık 

ölümle biten sevginin kuvveti 
:Fl:nk.1.JiL1 "ta:rlh1 roman. -10- -v .. z:an.; :P.,r-vln ~en.-ıa1 
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Ceneral ordudan kovulmuştur. Cezanız idamdır. Zira 
Prensesin hayatına kasdetmiş bulunuyorsunuz 

Hepsi yaralının yattığı oda
ya gittiler. 

Prens Edmon - Adın ne? 
Neden bu suikaste iştirak et· 
tin. Sizi teşvik eden kimdir. 

1 Arkadaşlarınızın adlan ne dir? 
\ Yaralı adam - Muhterem 

prens; adım Piyerdir. Ceneral 
Dimitri bize prenses hazretleri 
tehlikededir. Büyük bir bahşiş 
alırsınız, belki de hassa ordu-

\ suna kaydedilirsiniz diyerek 
getirdi. Ne bilelim, biz de 
geldik. 

Prens Edmon - General 
hükiımetçe hiyanetinden dolayı 
ordudan kovulmuştur. Bir işi 
tahkik etmeden, anlamadan 
atılmak doğru mudur? Ce-

1 zanı:ı: idamdır. Zira prensesin 
hayatına kasdetmiş bulunuyor
sunuz. 

Piyer - Aman; Prenses 
hazretleri; Isa hakkı için biz 

1 sizi kurtarmağa gelmiştik. Ge
. neralin koğulduğundan haberi
miz yoktu. Demek alçak adam 
bizi aldattı. Yalvarırım size 
aziz ve merhametli prenses1m. 
Bizim canımıza kıymayınız. 

1 Prenses Sofya - Aldatıldı
ğınıza inanıyor ve sizi affedi
yorum. Yalnız iki arkadaşını
zın isimlerini ve yerlerini baş 
muhafıza söylemeniz !izim. On
ları da o ahlaksız adam aldat
makta devam etmesin. (Prens 
Edmona dönerek) generalin 
mel'anet ve hiyanetine binaen 
askerlikten çıkarıldığını ilan 
ettirinız. Millet bu alçak ada
ma aldanmasın. 

Prens Edmon - Aziz dos
tum. Emriniz hemen yarın icra 
olunacaktır. Ve Bizansa da 
bütün olup bitenleri yazarım. 

Müsterih olunuz prenses haz
retleri. 

Salona avdet eden dostlar; 
sofra başına geçerek eğlen
meğe başladılar. 

Prenses Sofya - Mösyö Ro
ber; düğününüzün hemen icra 
olunmasını arzu ediyorum. Ni
hayet on beş günde saadet 
yuvanıza kavuşmalısınız. Zaten 
- Viyolete latife ederek - Vi
yolet sabırsıılanıyor. Çek sev
gili Viyoletinıi üzmek istemem. 

Viyolet ut a ncından kıpkır

mızı kesilmişti: 

- Merhametli prensesim; 
. saadetim ancak saadetinizle 
yürüyebiiır. Tanrı sağlığınızı 
ve saltanatızı herşeyden koru
sun. Biricik dileğimiz budur. 
Rober,daha bir zaman haıırlana
mayacağım. aceleye lüzum yok
tur, diyor. 

Prens Edmon - Düğün mas
rafınız bize aittir. Mosyö Ro
berl Viyolet çok memnun olu
yorum ki; bu genç gibi kahra
man ve cesur bir hayat yolda
şına kavuşuyor. Herikinizi tek
rar candan tebrik ederim. Bu 
sevgi nasıl başladı. Ve prenses 
hazretleri bunu nasıl anladı. 

Rober -- Sayın prensim; Vi
yoleti at yarı şlarında bir sene 
evvel görmüş ve bütün kalbim 
ile sevmiştim. Fakat benim iç!n 
hayali olan bu saadete erişmeyi 
hiç ummayordum, ıstırabımla 

yalnız kaldım. Viyolete bir mek· 
tup yazmıştım fakat istediğim 
cevabı alamayınca hayata küs
tüm ve evime kapandım. Mer-

miş. Halimize acıdı ve bizi 
birleştirdi. 

Prenses Sofiye - Evet prens 
Edmon; Viyoletin halinden an
ladım. Önce katiyen gizledi. 
Fakat ısrarıma dayanamadı ve 
ağlıyarak itiraf etti. Robere 
dönerek; aşk mevki ve asalet 
tanımaz mösyö Rober. Sizde 
çok değerli bir gı:nçsiniz ve 
birbirinize layıksınız. Saadeti
nizi bütün kalbimle dilerim. 

Viyolet - Siz: aziz prense
sim; merhamet ve şefkat pren
sesisiniz. Ben ve Roberi ebe
diyen cariyeniz ve kulunuz ola
rak kabul buyurunuz. Bu bizim 
için en büyük lutuf, en değerli 
saadettir. 

Prenses Edmon - Bana mü
saade buyurunuz, sabah olu
yor ceneral meselesini hallede
yim, her tarafa müfrezeler çı· 
kar:ayım. Bu alçak herifin or
dudan kovulmuş olduğunu her 
kese yayayım . 

Edmon hepsinin ellerini sı· 

karak prensesin önünde eğile
rek odadan çıktı. 

Pı enses Sofya ve Viyolet; 
general hadisesini Robere uzun 
uzadıya anlattılar. Yazdıkları 

mektubu kendisine teslim etti
ler. Bir gün sonra da Rober 
yola çıkacaktı. 

Prenses Sofya istirahate çe
kilmişti. 

İki sevgili başbaşa kalınca 
Viyolet dedi ki: 

- Kalbimin biricik kahra
manı Rober; senden ayrılıyo

rum. Tanrı yardımcın olsun. 
Çok dikkatlı davranarak geç 
kalma. Ruhun seninledir. 

İki genç birbirlerine sanla· 
rak ağlaştılar. 

Rober - Viyolet ben dün
yanın en bahtiyar bir adamı· 
yım. Senin aşkını kazandım. 
Bundan sonra ölümden bile 
korkmam. Güzel kalbinde ya
şamak benim için ülküdür. Hiç 
özülme; Tanrı bizimledir. Pren
sesi mesut görmek en büyük 
emelimizdir. Kalbim bu aşkın 
karşılık bulacağına inanıyor. 
Aydın oğlu; bu aşkı bütün ru
bile tatacaktır. Beni unutmıya
cağından eminim. Yalnız Tan
rıdan sağlıkla dönmemi dileyi
niz. Yeter ki melek Sofyamız 

bahtiyar olsun. 
Güneş doğunciya kadar Vi

yolet, Rober'in kucağında aş

kın şerabını içtiler. 
Rober - Melek Viyoletim; 

nezih ve temiz sevgin ile ba
şım dönmüş olarak gidiyorum. 
Dudaklarının şarabı dudakla
rımda erisin vs ben susuzlu
ğumu gidereyim. Sevmek ve 
sevilmek; hayatın yegane an
lamı budur. Ebedi aşkınla sız
lıyan bu kalbi yine senin aş

kın kurtardı. Gönlüm ve her 
şeyim senindir. 

Bir daha sarılarak ayrıldılar. 
Viyolet gözyaşları arasında 

odasına dönerken karşısında 
Prensesi görünce, şaşırdı ve 
utandı. 

Prenses Sofiya - Ağlam:ı. 
melek ablacığım. Bu ıstırab
lara hep benim yüzümden kat
lanıyorsun. Ayrılmanıza ben 
sebeb oldum. 

Viyolet, Presesin ayakla-

bu şekilde konuşmayınız. Ha
yatım, aşkım hep sizsiniz Ro
Ler yüreğimi sızlattı. Onun 
için ağlıyorum .. 

Prenses Sofya - Haydi be
nim odama; ben de hiç uyu
madım. Orada biraz dinlene
lim. Tanrımız ıstırap çeken 
kalblere merhamet etsin I!! 

Üçüncü Kısım 
Rober bir ııün sonra yola 

çıkmıştı. O gün akşama kadar 
at üzerinde epeyce bir yol 
aldı. Hila Birgi toprağından 
ayrılmamıştı. Bu havalinin ~ü
ze! köylerinden şimdi ki Göç
beylide komıklıyacaktı. bir ha
na indi. Akşam yemeğinden 
sonra köy kahvesine çıkmıştı. 
Köşede kıyafet değiştirmiş 

bir adam, iki kişi ile gizli 
gizli konuşuyorlardı. Dikkat 
edince bunun general Dimitri 
olduğunu hemen anladı. Yan· 
larındaki masa va oturarak bir 
kahve ısmarladı. General yeni 
gelen bu yabancıdan hemen 
kuşkulanmışdı. Dikkatle ken
disine bakıyordu. Zira general 
de Roberi çok iyi tanırdı. 

Rober daha evvel davrana
rak hürmetle generale selam 
verdi. 

Buunun üzerine genral Di
mitri ayağa kalktı: 

- Vay mösyö Rober, sizin 
buralarda ne işiniz var. görüş
tüğüme memnun oldum, dedi. 

Rober; iltifatınıza teşekkür 
ederim Ceneral derken Dimitri 
hemen sözünü keserek: 

- Mösyö Rober bana sıfa
tımla hitap etmeyiniz. Pek mü
him bir iş için burada adımı 
kıyafetimi değiştirerek bulu
nuyorum. 

- Emredersiniz efnndim, 
muvaffakiyetinizi dilerim. Ben
deniz de nafakayı temin için 
yağ toplamağa çıktım Ne ya
parsınız; bayat kazanmak lazım. 
Ucuz bulabilirsem hayvan da 
satın alacağım. Silahşorluktan 
bir fayda yok. Ticaretin tadını 
aldım. 

- Çok güzel; evet artık 
kahramanlık fayda vermiyor. 
Size yardım edebilirsem mem
nun olacağım. Birgide neler 
var? Vazifem icabı epice bir 
zamandır bu güzel kasabadan 
ayrı bulunuyorum. 

- Hakkımda yapacağınız 
yardıma minnetlerimi sunarım. 
Birgi'de birşeyler yok. Fakir 
sınıf ıstırap içinde; zenginlerse 
kendi midelerinin ve zevkleri· 
nin tatmini için eğlenceler ter
tib edib duruyorlar. iki giln 
evvel bir at yarışı yapılmıştı. 
Bana da haber gönderdiler. 
Gitmiyeceğimi söyledim. 

- Zevk ve saadet onların; 
muharebe ve ölüm bizim hak
kımız Rober; nasibimize bu düş 
müş, müteessir olmıyalım. Ha
kikat yerini bulacaktır. 

- Affınızı istirham ede
rim • Zatı aliniz kılıncınızın 
hakkını alıyorsunuz, kahraman
lığınız herkesce bi 1 iniyor .. 
Kendinizi bizimle bir tutma· 
yınız. 

- Ben de ben emir kulu
yum. Bıktım, usandım bu esa
retten; milletin saadeti benim 
seadetimdir. Aristokrat sınıftan 
- söz aramızda - ben de nefret 
ederim. Onlar tüfeyli bi züm
redir. Millet çalışır, ter döker, 
canını verir. Saltanat zevkini sü 
rer. Mazlum bir milletin alınteri 
nin meyvesini yir ve israf eyler. 
Korkmayınız. Ben de sizinle 

ı iztırabı çekiyorum. 

n Londra ve Pariste 
u 

Harp muhakkak sayılıyor 
- Baştara/ı J nci sa hilede -

konferansın akim kalmasının 
fena sonuçlar vereceğini ve bir 
harbin Avrupada karışıklıklara 
sebep olacağını ve İtalyanın 
sosyeteden çekileceğini san• 
makta ve Fransanın Cenevre 
prensiplerine bağlı kalacağını 

bildirmektedir. 
Londra, 19 (A.A.)- Gazete

ler konferansın muvaffakıyet
sizliğe uğramasının vehametini 
kaydediyorlar. Taymis, İtalya
nın istediği kabul edılebilecek 
nisbetin üstündedir, diyor. 

İngiliz çevenlerinde Musso
liniye karşı büyük bir hiddet 
vardır. Habeşistanda muvaffak 
olamadığı takdirde fışizmin 
iflas edeceği söyleniyor .. Dört 
eylül toplantısında konseyden 
Italyaya karşı tatbik kararı 
verilmesini istiyecektir.İngiltere 
Cenevredeki hattı hareketini 
F ransanın vaziyetini öğrendik
ten sonra tesbit edecektir. B. 
Eden gelir gelmez dış bakanı 
ile silahlara konan ambargo 
meselesiyle Adisabaoadaki lu
giliz sefaretinin himayesini ve 
Habeşistana yakın Inııiliz müs
temlekelerinde tahşid edilen 
askeri kuvvetlerin artırılmasını 
ııörüşecek, aynı zamanda lngi· 
liz - Italyan münasebatını 
tedkik edecektir. ltalya - Ha
beş ihtilafı hakkında lngiltere 
ile Amerika arasında istişare
lere devam edilmel<tedir. 

Paris, 19 (A.A) - B. Eden 
ile Lava! konseyin 4 eylül top
lantısı hazırlıkları için sıkı te
masta bulunmayı kararlaştır
mışlardır. Lava!, Italvan dele· 
gesi ile görüşmesinde gazete 
münakaşalarında itidal göste
rilmesini tavsiye etmiştir. Ingi
liz ve Italyan delegeleri bu 
akşam Paristen ayrılmışlardır. 

Roma, 20 (A.A) - Paris 
konferansının menfi neticesini 
Giornala D'ltalia başmakale- ı 
sinde beklenilen bir sonuç 

1 
olarak telakki etmekte ve bu 
münasebetle Taymis, Deyli 
telgraf, Nevs Chronichle ga
zetelerine cevap vermekte
dir. Bay Eden Bay Lava! 
ve bay Aloisinin yapmış ol
dukları görüşmelerin zaman 
kaybolmasına bais olm~ oldu
ğundan şikayet eden Taymis 
gazetesine cevap veren Gior
nala D,ltalia, Italyanın hiç kim· 
seden birşey istememiş ve bir 
konferansın toplantıya çağırıl· 

masını talep etmemiş olduğunu 
yazmaktadır. Bu gazeteye göre 
ltalya lngilterenin daha ciddi 
ve daha ziyade nazari dikkate 
alınmaya şayan olacağını zan: 
netmiş olduğu lngiliz teklifle
rini dinlemiye amade olduğunu 
beyan etmiştir. 

Pariste yapılan görüşmeler 
neticesinde görülen noktai na
zar ihtilaflarının şekli olmaktan 
ziyade esaslı olduğu anlaşıl
mıştır. 1906 tarihli üç devlet 
itilafına Habeşistanı da ithal 
etmek suretile dört devlet iti
lafı şekline sokmaktan bahs
eden Deyli Telgraf'a cevap ve
ren Giornala D'Italia, böyle bir 
işin ltalyanın ötedenberi is
temekte olduğu emniyet gaye
lerine tamamen mugayir bir 
hal sureti olacağını yazmakta
dır, Çünkü on yıladan fazla 
bir zamandanberi Habeşistan 
komşularına ve bilhassa İtalya
ya tecavüz ·maksadile mütema
diyen silaha müracaat etmek
hali kalmamaktadır. 

Taymis gazetesinin uluslar 
kurumunun istikbalinin B. Mus
solininin takınacağı tavır ve 
harekekete bağlı olduğunu 
söyleven bu gazetenin şu fik
'ıne iştirak etmemektedir. Bu 

Hak sahibi ve bundan do
layı kuvvetli olan bay Mussolini 
Cenevre müessesesini kat'iyen 
rahatsız etmeksizin kendi yo
lunu takip etmektedir. Uluslar 
kurumunun istikbali daha ziya
de Japonyanın Çin topraklarını 
istilasından sonra da hayatta 
kalmış olan bu müesseseyi 
kendisinin hudutlarını tesbit 
etmek istemiyen ve hatta hu
kukunu bizzat müdafaa için 
bir mümessil tayin et -
mek kabiliyetinde bulunmıyan 
vahşi bir memleketi mlldafaaya 
sevketmek isteyen kimıelerin 
hattı hareketlerine bağlıdır. 

Küçük devletlerin müdafii 
vaziyetini takınmış olan N ev 
Chronnicle gazetesine cevap 
veren Ciornala D'ltalia, 
Letonya - Litvaaya ve Es
tonyanın uluslar kurumu 
na kabul edilmesi aleyhinde oy 

vermiş olan Inııiltereye karşı

lık muhalefet edeıt devletin 
Italya olduğunu habrlatmak
tadır. 

Giornala D'ltalia netice ola
rak diyor ki: 

İhtilafı mevzuu bahsolan mes
ele bir renk veya bir btiyüklük 
ihtilafı meselesi değildir. Bir 
mediyet ihtilafı mevzuu bahshr. 
Bu meseleyi de ortaya; çıkaran 
İtalyanların hayatını, emvaliui 
ve emlakini ve menafiini tehdit 
ettiği vesaikle sabit olan Ha
beşistandır. 

Paris 19 ( A.A ) - Italyan -
Habeş uzlaşma ve hakem ko
misyonu bugün saı;t 17 de Pa
rizyen otelinde toplanacaktır. 

Paris, 20 (A.A) - Italyan
Habeı uzlaştırma komisyonu
nun dört hakemi yüksek bir 
hakem tayin etmek hususun· 
da müzakere için toplanmış
lardır. 

Roma, 20 ( A.A ) - Yan 
resmiğ çe9enler gazetelerin 
Paris konferansının iflası adını 
verdikleri hadise hakkkında 
mutalea beyanından istinkaf 
etmektedirler. Bu çeven istik· 
bali sükQn ile derpiş eylemek
tedir. 

Roma'dan Mançester Gardi· 
yan gazetesine yazılıyor: 

İtalyanın uluslar sosyetesine 
kartı olan duyguları ve gaze· 
telerinin lnııiliz sömürge sıyasa
ıına olan hücumları hala devaPI 
edip gitmektedir. Hatta Lavo
ro di Cenova gazetesi, İngilte
renin uyğun bir zaman gözet· 
lediğini ve o gelince Habeşis
tanı imparatorluğa katıcağıııı 
söyliyecek kadar ileri gitmiş
tir. 

Burada söylendiğine göre 
İtalyanın 4 Eylul ulaılar sosye
tesi toplantısı için oy verme
miş olması onun orada orun· 
tanmıyacağı anlamına gelıPe" 
mek gerektir. 

Bugünkü gareteler, lngilte· 
renin sömürgeleştirmek için 
kullandıkları ıert metodlar 
yanında Italyan metodlarııllD 

pek insani olduğunu söylemek• 
tedirler. 

Korlyere Della.tera bir b•t 
betkesinde diyor ki: "Irklar 
arasında harp, değişik reıık· 
liler arasında bir çekişıııt 

çıkarmak Italyanın tabıatine 
uyma%.,. 

Böyle renkli insanları birbi· 
rine düşürmek ve onlarla çe· 
kişmek bir anglo - sakson ıne· 
todudur ki bıı, ltalyanın yük
sek ve insani ruhuna uyguıı 
düşmet. 

Italya daima sömürgeleriııde 
ki tebaasına medeni bir tarıdıı 
bir baba sevgisiyle nıuaınele 
etmiştir. Onlardan da daiıP' 
bayrıca karşılık görmüştür. 

a· ltalyanın Habeıistanda Y 
pacaiı hareketlerin Afrikaıı•~ 
öteki ıiyab ırkları arasında ııır 
takım karşılıklıklar çıkmasııı• 
imkan yoktur. .

1 Burada biricik tehlike, Iııgı ' 
•ı 

terenin büyük harpta bağlaş•ll 
1 'd • . ınede· o an ve gı ecegı yere •. 

niyet ve tolerans götüreceil" 
bayık bulunan Italyayı kıskıııı· 
masına ve onunla llnilrdeşıJleYt 
giriımesindedir. . • h 

lngilterenin Afrikadakı sıY• 
1 

d b Jı:Jar 
ırklar arasın a eyaz ır b~ 
karşı uyandırdığı nefret, i 

• e.,es 
ulusların medenıyet çerç ıı 
. . . 1 . . h' Jpıaıs ' 
ıçıne gırme erını, ıç o 
elli yıl geçiktirecektir.,, 

- ·~· . • -;·: .:- - ' . ') :.-· . r.:"· ; _ -· 

Bayanlara 
GÜZEL BİR FIRSAT 

1 Yalnız panayır gllnlerinde bulunmak üzere Ati~~ -~e f;: 
tan bulun meşhur kadın berberi BAY V ASiLi buyuk 
dakarlıklar ihtiyar edip celbettim. 

Ne için? . e 
Çünki panayırın ııüzel şehrimize temin ettiği faıd~ :. 

güzelliklere bayanlarımızda şıklık ve güzellik katmaları ıçı ı 
Bayanlarımız bu fırsattan istifade edebilmek için ya!f :., 

panayır günlerine mahsus olmak üzere aşağıda göster• 
fiyatlara bir göz atmalıdırlar. 

Yeni icat su ile permenat 
Makine ile 

350 
250 

Müracaat yeri : Gündoğdu Doktor BaY 
Esad apartımanı altında 5 numarada 

0 Kadın berberi Mestan 1 

• • 
IZMIRDE 

A~~isar Tütüncüler Ban~ası 
Komisyon yazıhaııesı 3s 

Yemiş çarşısı Cezayir Hanı Sokağı No. 3~arı" 
Telefon: 2333 Telgraf adresi: lzmlrd8 h5ulıi 1 

Bankanın lzmir yazıhanesi her nevi emtea ve ıı:ı~ ıerl~.e 
üzerine komisyon işlen yapar ve gönderilen ma~!ar ·t" 11 rı1' 
avanslar verir. Tütün ve diğer mahsuller için musaı (1183 
yeleri vardır. (S. 6) 4 - 15 h.3 



sapı, Üzümün çöpü 
Kırk beş_y_a-şı_n_a_g_e_J-miş-,-h·a·la-~ Akşam üstü elinde paket-
Armudun 

) }erle evine dönüyordu. Hizmetçi 
ev .enememiştı ••. 

IJk defa kendisine çatal za- kadın bahçeyi sulamakla meş· 
d l f · l d" guldü. Karısı ~endisini güler e erin kızını tekli etmış er ı. 
Çatal zadelerin Mahmud paşa- yüzle, şen karşılıyor, ço~kl~rı: 
da hanları, bankada paraları - Babai Bize ne getirdın? 
vardı. 200 _ 300 bin liralık bir diye cıvıldaşarak etrafını alı-
aile tahmin ediliyorlrdı. Bir yorlardı. 
kızları ile bir oğullanndan baş- Sonra, bahçede havuzun ya-
ka kimseleri yoktu. nına yapılmış olan kameriyede 

Bu çöp çabcılığı yapmağa yemek yiyorlardı. O, günün 
çalışan, en iyi arkadaşlarından haberlerini anlatıyor, kansı na-
biriydi: sıl vakıt geçirdiğini, çocukla-

- Beni dinle Nihad, diyor· rının yaramazlıklarını söylü-
du, bu kızla evlen... Sen Razi yordu ... 
olduğun gün bu izdivaç vaki Şöyle ıaat dokuza, ona ka-
olur. Hiç. düşünme, "Peki!,, eli.. dar oturuyorlar, bir taraftan da 

- .. Peki" demek kolay.... gramofon çalıyorlardı. [Çünkü 
Fakat nasıl diyebilirim? Nihad radyodan hoşlanmaz, 

- Madam ki kolay, neden eski alaturka ağır şarkı ve ga-
dimiyorsun? zellere bayılır.] 

- Benim aziz kardeşim, pek Tatil günleri nevalesini, ço-
iyi bilirsin ki ben zengin de- luk çocuğunu alarak bir deniz 
iilim. Anama, babama bakmak gezintisi yapıyo, S~nra ten~a: 
lnecburiyetindeyim. Topu topu 1 ağaçhk dir yere gıderek ıkı 
?O - 80 lira kazanClm var. kadeh rakı içiyor, yemek yiyor-
Daima bu parayı alabilir mi- lar, sırtüstü yatarak bir hafta-
yim ? O da meçhul. •• Malfımya, nın yorgunluğunu çıkarıyordu .. 
bizim işimiz devamlı ve müsta- J Ne mütevazı, ne basit hayal-
kar değil, dipsiz kile, boş an- leri vardı. Fakat talih bunu 
bar gibi... Yano, öbürgün İ§siz bile kedisine çok görüyordu .. 
kalırsam ne olacak ? Karımın Arasıra, teselli bulmak ihti: 
eline mi bakacağım 1 Sonra o yac1n1 da duyuyordu. 
zengin, ben fakir... Bana yük- Far.zediyordu ki ne evleri ne 
sekten bakıyor, beni istiskal barklan var. Kirada oturuyor-
ediyor gibi gelecek bana... lar. 
Hayır ... Ben .zengin bir kızla Akşam olub eve gelince 

evlenemem ! karısı: 
Ve bütün ısrarları dinlemi- - Aylığı bana bırak. Bugün 

Yerek red cevabında ayak ev sahibi geldi, söylemediği 
depremişti. Bundan sonra da kalmadı. Kadın gene nezaketli 
kendisine Sirkecide ham olan başkası olsa mahalleyi ayağa 
eski bir Mısır nazırının kızını, 
daha sonra matbaa sahibi bir kaldırır. Bugün ayın on dördü 

ınuharririn kız kardeşini teklif ayol ! diyor. 
ettiler. Onlar zengindiler. Ni- Sanki yemek yemiyorlar, 
had, aynı düşünce, aynı dayak yiyor! Lokmalar boğa-
zihniyet ile bu izdivaç teklif- .zında hkanıb duruyor. Çünkü 
lerini de reddetti. küçük çocuğu: 

Aradan seneler geçiyor, bir - Ben bunu yemem, illa 
fırlü evlenemiyordu. Mamafih şunu isterimi diye tutturmuş. 

tahminlerinde de yanılmamıştı. Halbuki, yavrunun istediğini 
işleri kittikçe bozuluyor, ay- alacak parası yok. 
larca kazançsız kalıyor, başına Derken karısı ile de bir 
gelmedik felaket kalmıyordu. 
Ö ı kavga: mrü sıkıntı içinde, ıztırap a k b b" - Evlenmek, çocu sa i ı 
geçiyordu. 

Bir çok arkadaşları, içlerinde olmak kelay mı zan~diyor sun? 
kendisinden kıymetsizleri mev- Karılı, çocuklu adam, onlara bak 
cut olmasına arğmen, adam malı. İlalemi görmüyor musun? 
olmuşlardı. Rahat, huzur içinde. Ne kanla-
Zerdüzü palan urasn eşek rını kırıyorlar, ne evlatlarının 

Gene eşektir boynunu büküyorlar ... Sen nasıl 
. Tabirine uyO'un bulunanlan b 1 k h b adamım canım ? Senin erkek-
1 e, eskin baltaların sapı a-

li_ni almışlardı. Fakat Nihad, liğin lafta ... Erkek olan ailesi-
şırndi özüne uygun ve dürüst nin ihtiyacını görür •.• İlah .•. 
0~duğundan mıdır, nedir bir işte bunları temsil ettiği zaman: 
turlü diki, tutturamıyor, hatti 
dokuz köyden kovulduğu bile - Çok şükür, iyi ki evlen-
oluyordu. memişim l Diyordu. Fakat ar-

Bu aralık kendisine birkaç kasından bir endiıe daha: 
falcir kızı da teklif ettiler: - Bunun bastalıj'ı, ihtiyar· 

- Çok iyi, ben de kendi lığı da var... Anneoı, ba-
sev Yemde bir kızla evlenmek bam ilelebet baki değiller 
İs~crim amma .. Gelgelelim, O :kim bakacak 
on b k H lb k' ya... .zaman a a abilir miyim. a u ı 
b bana? ı 

en kendimden aciz bir halde- Ve ne bahasına olursa olsun 
Yİrn, bir de elin kızma sefalet · f k · evlenmeğe karar verıyor, a at 
lllı çektireyim? Hele devamlı 
Lir ış bulayım da ondan son- iş sözden ve tasavvurdan çıkıp 
ta ... Diyordu. BöyJece armu- ciddileımeğe başlayınca yine: 
duıı ıapı var, ü:ıümün çöpü - Armudun sapı var, üzü-
\l«r düşüncesiyle hareket ede 

1 
mün çöpü var.. Diye itiraza, 

dursun, işte seneler ilerlemJş, redde başlıyordu. 
e\llenememişti... işte maholmuş, semeresiz 
B Tam kırk beş yaşında idi. kalmağa mahkum bir hayatı 

undan sonra bir baltaya sap MazlOm 
olacakb da evlenekti Ha! 

Arbk bundan ümidini kes
miş gibiydi. 

Rast g-eldiği güzel kadınla
~a bakarak, onlara imrenerek 
om •. n . d run geçıriyor u •.. 

-Benim de böyle bir kanm, 
Çccuklarım olsaydı.. Diyordu. 

Gözünün önüne, bahçe için
~e Y•pılmıt küçücük bir ev ge
hyordu, eşyası düzgün, terte-
'llia bir ev-

uım ...... 

Mallyade teftlfler 
DefterdarJılc varidat tahak

kuk direktörü bay Akif Pura 
dün Alsancak maliye tahsil 
şubesini teftiş etmiştir. 

Sarhof bafka ne yapar? 
Bayraklıda Menemen cadde

sinde köfteci lbrahim oilu 
Kazım sarhoşlukla devriye po
lia memurunu tahkir ettiğia-

dan tutulmaatur. 

Ilbayımız cuma gidiyor •• •• gunu 
süren tatlı General Kazım Dirik on yıl 

Hatıralarını aramızda bırakarak ayrılıyor 
- Baştaıa11 Rilinci sah11ede -

tini kuran ve sağlam temeller 
fistünde yaşatan Atatürk reji
minin bütün ideyellerini yavaş 
yavaş fakat hiç durmıyarak 
kesinlemeğe çalışbm. Bütün ar
kadaş ve yardaşlanm el ve söz 
birliği ederek ve her yerde 
halkımızın, köylümüzün bi:ıi 
şahlandıran sevgi ve inanına 
dayandım. 

Savaşların ve ondan daha 
ağır olan eski rejimlerin bı
raktığı bütün f enahk arı ve 
bütün boşluklan ancak devri
min ve Cumur1uk rejiminin yıl
maz yorulmaz h1z1 ile unuttur
mak; güventik, Kültür, Tarım, 
Ekonomi, Bayındırlık alanmda 
bizlere gösterilen Ulusal ülkü
nün ana yollandır. 

Bu yollarda elele yürürken 
iş ve çalışma heyecanını aşı
layan büyiik halkımıza en kü
çük köylii ve emekcisine kadar 
borçluyum. Bu heyecanlı duy
gunun süre) zevkini bütün ha
yatımda yaşayacağım. Çok bağ

landığım sayın lımir halkına, 
gençliğe ve bütün kurumlarla 

yönetğe arkadaşlarıma güven 
ve gönenç dilerim. 

lzmir Ilbayı 
K. Dlrlk 

Köy muhtar ve ihtiyar 
kuruluna 

1 - Trakya umum müfettiş
liğine en büyüğümüzün yüksek 
buyruğile 9/8/935 tanhinde 
atandım. 

Hemen on yıldan beri büyük 
şeref ve sorav duygusile yasa
dığım Izmir ılbaylığından ayn
hyorum. 

Acı tatlı bir çok hatıralarını 
"yaşadığım bu evrede büyük Türk 
Devletini kuran ve sağlam te
me!ler üstünde yaşatn Atatürk 
rejiminin bütün ideye ilerini ya
va~ yavaş fakat hiç durmıyarak 
kesinlemeğe çalışhm. Bütün 
arkadaı ve yardaşlarımla el ve 
söz birli2'i ederek ve her 
yerde halkımızın, köylümüzün 
bizi şahlandıran sevgi ve ina
nma dayandım. 

Savaşların ve ondan daha 
ağır olan eski rejimlerin bırak
h~ı bütün fenalıkları ve bütün 
boşluklan ancak devrimin ve 
cumurluk rejiminin yılmaz yo
rulmaz hıza ile uouttuı mak; 

güvenlik, kültür, tarım, eko
nomi. bayındırlık alanında biz
lere gösterilen ulusal ülkünün 
ana yollandır. 

Bu yollarda el ele yürürken 
iı ve çahfllUl heyecanını aşılıyan 
büyük halkımıza CD küçük köy
lü ve emekçisine kadar borç
luyum. Bu heyecanlı duypnun 
ıürel zevkini bütün hayatım
da yapyacaj'un. Çok bağlan

dığım saym hmir halkına, 
gençliğe ve bütün kurumlarla 
yönetge arkadaflanma güven 
ve gönenç dilerim. 

Köy kalkmma11 büyük ulu
sun ve büyük devletin en te· 
melli hareketlerinden biridir. 
Bu kalkınma alanında atılan 

adımların bütün köylülerimizin, 
gençlik kurumlarıoın el ele, 
baş başa vererek bütün yur
dumuza örnek olmalarını ve 
bir birine bakarak ve birbirini 
hep ıeyerek rejim bağlılığını 
Atatürk davasının yürütülmesini 
diler ve buna candan inanının. 

lzmir llba yı 
K. Dlrlk 

• • • 
Generel Kizım Dirik'in 

Trakya gene) enspektörJiiğüue 
ataamUUUD ilimizde hattA ege 
bölgeainde uyandırdıj'ı genel 
teeaıOr cok büyüktür. Genera-

ı 
Jin lzmirden ayrılı11 dakikaları 
yaklaşdıkça yüreklere baba 
evlad ayrılığı kadar kuvvetli bir 
acı çöküyor. Devrimin yetiştir
diği idare amirlerinin en he
yecanlılanndan biri olan Ge· 
neral Ki:ıım Dirik'in izleri, 
sevgisi asla unutulacak değil
dir. 

tam anlamile ifade edebiJmeğe 
söyliyebilmeği, bu aynlışın kal
bimizde bıraktığı 'derin acı 

imkan bırakmıyor. 
Yalnız, şunu söylemek iste

rim: Kazım Dirik okulu akn
mülitörlerimiıe damarlarımıza 
iş aşkını, iş heyecanını piirlz
süz doldurduğu içindir ki, biztl 

General Dirik 
En demokrat miUetin bir demokrat lıbayı 
Atlamış da kamyona tozla dolan havayı 
Yararak jliineş gibi yaklaştı şevkle bize 
Nes'e ümitler verdi o müştak kalbimize 
"Oirik .. gençlik babası gençlik onun ülküsü 
Sevkinden kuvvet alır şehirlisi köylüsü 
Ümitsizlik "Dirik., in bilmediği lehçedir 
Bir işte imkansızlık onca geçmez akçedir 
Elem, keder, ıstirab "Dirik,, in menşurundan 
Geçerken neş'e olup dökülür şuurundan 

' 

i 

cek olan yine bu okulun seç· 
kin bir talebesi llbaylığımıza 

geliyor. Bunun için inanımız 
büyüktür ki bu ışıklı okul ya· 
şıyacak ve yaşatacaktır. 

Ülke bahtiyardır ki bugün 
Trakyada da bu heyecanlann 
ıahlandığını, bu varhklann can
landığını az xamanda j'Örebi
lecektir. 

Aziz General, saygı ve ta
zimle dolu kalplerimiz senin 
büyük varlığınla gidecek, ve biz 
bu avunçla ve yurdun önemli 
bölgesinde yükselecek bOytık 
izerlerle acılarımııı gidermeğe. 
çalışacağız. inanınız ki Atatür
kün size gösterdiii bu yalb
rıklı yol bizim de yolumuzdur. 
Çünki biz de senin aldığın b• 
aşkt ve hızı senin yüksek he
yecanının önünde duyduk ve 
tattık. Duyurmağa ve tattır
mağa çalıştık ve çalışacaiız. 

Size yeni ödevinizde bütün 
arkadaşlar namına başanmlar 

O kadar neş'eli ki, neş'e ondan ders alır. 

On beş yaşın varlığı yanında bir hiç kalır 
Neş'esi vecde gelir on sekizde genç gibi 
Yüz yaşını bulsa da kocamaz o genç kalbi 
Azim, onun kitabı ümit onun dinidir 
Bu dini kavramayan onca bir mürtedidir. 

dilerken yük.tek varlıiınıza ve 
~ şerefinize kadehimizi kaJdır-

mağa izninizi rica ederim. 
Mektepler mabedidir, yollar onun sıratı 
O bu yolda bulmuştur istikbali, necatı 
Noksan kalmış bir mektep için maiyetine 
Söz söylerken dikkat et tutuşan hiddetine 
Emrederken görürsün sivil bir j?eneraldir 
Bu hayatı o anda azametli bir haldir 

Bay Asımlsmetln 
Heyecan• 

Bir dakika sonra bak bir köylüyü okşıyor 
Kalbinde en yüksek bir demokrasi yaşıyor 
Hiddetle mülayemet ikiz kardeşler gibi 
Nizasız bir yer bulur onun kalbinde gizli 

BayDilaverin nutku şiddetle 
alkışlanmıştır. Müteakiben ilk 
tedrisat müfettişlerinden Bay 
Asım ismet ayağa kalkarak 

.. çok heyecanh bir hitabe irad 
r:ı etmiş, Generalın on yıllık il

baylık bayatını ve onun ve-

Sol elinde bastona dayanmış sizi dinler 
Kabul eder o anda muvafıksa ol eger 
Hem cevabı gözün~en okursun daha evvel 
Eğer beğenilmişse:- mükemmel der mükemmel 
Meşguliyet sahası o kadar geniştir ki 
'

1Dirik,, gibi çalışmak öyle müşkül iştir ki 
Ayrı neş' e kaynağı olur her bir iş onda 
Ne kadar müşkül olsa galip çıkar sonunda 
Spor, Sergi, Halkevi, Mektep, köprü, yol, çeıme 
Bir piyango, bir temsil, bir yamanlar, bir içme 
Müze, seyyah, antika, sonra bir su, bir sas'al 
işgal eder "Dirik,. i istersen sen şaş da kal 
Nasıl yeter yetişir böyle bin bir işlere 
iş makine onunçün o takılmış dişlere 
iş .. Dirik,, i çekiyor "Dirik,, işi yeniyor 
Her gün, bugün teftişe çıkmış yine deniyor 
Dört odalı evini insan nasıl bilirse 
Çok daha iyi bilir "Dirik,, bir köye j'İrse 
Köyde çoban Mehmed'le kınalı Emine'yi 
Öksüzler, yetimlerle her ihtiyar nineyi 
O köyün ağasile o köyün muhtarından 
Hem emindir köylünün bugünden yannından 
Onu temsil eden bir heykel dikmek iateaem 
Binmiı ülkü üstüne iradeden bir de gem 
inkılabı yaymağa dört nala koşup giden 
idealist olurdu kalbime tulü eden 
Aynhğı yas oldu onu seveo bir ile 
Trakyanın kazancı teselli etse bile. 

Öğretmen 
Sadık Çiner 

i .. 

1 

Dün akıam ifyarlar tarafın
dan Şehir gaxinosunda •erilen 
ikiyüz kişilik büyük ziyafetin 
heyecanı ilbayımı:ıın kalplerde 
uyandırdığı sevgi kuvvetini 
bir kez daha alana vurdurmuı
tur. Söylevler verilirken gCiz 

acılanmızı onun nurla yol-

yaşı dökenler 0Jm111tur. Çok 
samimi bir hava içinde geçen 
ziyafette parti başkanı Yozgat 
saylavı bay Avni Doğan, şar
bay doktor Behçet Uz, aüel 
amirler, adliye ileri gelenleri, 
devair rtiesası, işyarlar, öğret
menler, gazeteciler ve daha 
bir çok zevat hazır bulunmuş
lardır. 

Ziyafetin ortasında işyarlar 
namına hukuk işleri direktör 
vekili bay Dilaver atideki söy
levi sCıylemiştir: 

Sayın General büyük üstad, 
arkadaşlar 

lan Gzeriııde ..A..r.--'-' ,-. ..... CJUC, 

ona olan çahpna udımm ye
rine getirmeğe AV&flll&lda ha· 
fifleteceğiz. 

Atatiirk'tia aomm am kay
naklanndan hız alan ye on yıl
danberi bütün anlamiyle Yal'· 

lıklannı dolayımıza Açan ba 
ışıklı idare okulu yönetim ala
nında büyük bir devrim yap
mışdır. Bu okuldan hız ve he
yecan alan talebelerdir ki bu 
gün birçok illerde bunun ıııklı 
ve yaltınkb izi (berinde rejime 
karşı ön safta ödevini yapıyor. 

Dün, at üstlinde bile ıidile
miyen en küçük köyünden en 
büyük şarına kadar her uirak 
yerde bu okulun büyllk üs
tadına şeref veren evrenin 

rimli sonuçlannı birer birer 
saymıştır, 

Bay Asım ismet kalpten ta
şan duygulanna anlatırken 
hem kendisinin gözleri nem
lenmiş hem de birçok kimse-
leri ağlatmııtır. Heyecandan 
Asım ismetin değerli sözle-
rini not alamadığımıza müte
eısfiz. 
Müteakıbeu itk tedrisat mu

allimlerinden bay Sadık man
zum olarak Kazım Diriği an
latmıştır. Bunu okurlarımız bu 
yazının içinde çerçeveli olanlk 
bulacaklardır. 

llbayımızın cevabı 
Bir az hasbıhalden sonra J-

bay General Kazım Dirik bir 
fazilet örneği sayılabilecek 

değerli sözlerle hakkındaki 
tezahürta cevap vermiş, yapıl
mış ne kadar iş varsa bunu 
Türk ulusunu yüksek kabiliye-
tine ve bölgenin hassasiyet ve 
enerjisine mal eylemiştir. 

Sayın General ezcümle de
miştir ki: 

" Sevgili arkadaşlanm; 
Uzun gilnlerden beri tatan 

gönlüm bir aralık sükİIDet bu
lur gibi olmuştu. Fakat bugün 
arkadaşlar1m bu gönlümü yine 
taşırdılar ve coşturdular. On 
yılhk hayatımın bir tarihçesini 
yapan kıymetli arkadaılar ger· 
çek sözler söylediler. Fakat 
habrlatmak isterim ki baı d~n
dürllcü hidiselerle, acılı, tatlıh 
hadiselerle dolu olan hare-
kette btiytık divanın Atat6rk 
rejiminin kesinlenmeıine doğru 
ahlan adımlardan bizim için 
ayrılacak pay ancak haz top
lamak olabilir. 

Arkadaşlar ! 
Burada bir noktaya doku

nacağım, danlmayını:ı. Hepi· 
mi:ıin ve bepini:ıin biraz duy
guya kapılarak hata işlediği-
mizi sanıyorum. Beni bukadar 
muvaffak olmuı bir başaran 
mevkiinde gösteren arkadaşlar 
düşünmemiştir ki, seni saran 
kendileridir. 

lşyarJarm kafa birliğinden 
doğan eserleri niçin gözönün
de tutmamııJardır. Kendinizi 
niçin ortaya koymiyorsunuz? 

On yılın dolgun ve yaşayan 
heyecanlerını ifadeJendirebiJ
m ek söyleyebilmek ıçın ba 
gece burada, büyük idare 0..
tac:luun etrafında aynhı hüziin
Jeri içinde toplanmıı bulunu
yoruz. Üstadın bize aşıladığı 
devrim ve rejim heyecanlnı 

binbir izerleriyle ka11ılaşma
mak ve bu izerlerin karşısmda 
minnet duygulariyle heyecanlan
mamak nasıl mümkün dej'ilse bu 
yaş.ıyan izerJeri yarına maJetmek 
ve onu devrimin ödeYi olarak 
saklamak ve çoj'aJtmak bu oku
Jan naçiz talebeleri için yeni
lemiyen bir borç Ye öde•dir. 

Bahtiyanz ki bu ödevi bize 
canla ve heyecanla yüriittüre-

Ordu, i11ar, öğretmen, dev
rim zenci rinin birbirini tamam
Jıyan halkalarıdır. Atatürk bu 
kuvveti zaferden zafere, gannl-
Jeri aşılıya aşıhya snrnklemek
tedir. Biz onun için çalıııyoruz. 
bütün bu işleıt yapan ordu, 
işyarlar, iSğretmenlerdir. Bu 

- ,. otıu 8 iııci SahılcdtdlT -



Cenubi Amerika . yerlı erı arasın a 
Aşk büyülerine • 

ınanan insanlar arasında bir tedkik 
~ .............................................................. . 

Kadınlar erkekleri kendilerine esir etmek için mavi, yeşil 
gözleri yetmez mi? Sihirli eksirlere ihtiyaçları mı 

Hangi erkek veya kadın 
aşka hakim olan, onu tahrik 
eden, idare veya parçalıyan 

gizli kuvvetleri kontrol etmek 
hulyasına kapılmamıştır. En me
deni muasırlarımızdan tutunuz 
da en iptidai insanlara kadar 
bu hulyayı gündelik hayatımıza 
karıştıran hurafeler, çeşit çe
şit telakkiler vardır. 

· Yillarca aralarında yaşadı

ğım Cenubi Amerika yerlileri 
nezdinde aşk büyüsünün bütün 
diğerlerine üstünlüğünü gör-
düm. Bolivyalıların Gacanki, 
Peru halkının Pusanga, Kolom
biye ve Venezüellalıların Pu
sana adım verdikleri aşk bü
yülerini yalnız büyücü sihirbaz
lar değil, kadınlar bile hazır
larlar. Bunları elden ele, ana
dan kıza taşırlar. giz- C 

liden gizliye taşınan bu sihir- 1 
kar büyü nedir biliyor musu- f 
nuz? Hayvani ve madeni bazı ı 
maddelerle karıştırılan bazı ot
lardan yapılmış eksirler ve 
merhemlerdir ki hazım veya 
temas suretile müessir olmak
tadırlar. 

Bu saçma sapan büyülerin 
tesirine yerliler o kadar çok 
inanmış bulunuyorlar ki, birçok 
heyecanlı ve karışık aşk faci
alarını h t p bu büyülerin t esi
rine atfetmektedirler. Kolom
bipnın Venezüella sınwlarına 
,.. Amazon ormanlarma kadar 
tw1nan ovalarında hurafeye 
gözü bağlı olarak kendilerini 
kaptırmış olan milyonla insa
nın Pusana1

ya ne kadar değer 
verdiklerini gördüm. İllanos 
adını taşıyan h. genif ovalar 
hayvan yetiştirmeğe çok elve• 
rişli mer'alan ihtiva ediyor. 
Bu bölge senenin on ayında 
yemyeşildir. Fakat Cenupta 
Rio Meta ve ~io Vitaaa'ya 
doğru gidilince mer' alar kay
bolur. Buraluda ne yol vardır, 
ne de geçid ... iıanosun Cenu
bunda yaııyan Piyapakos ka· 
bileleri çok sakin ve çahıkan 
oldukları halde Kibos kabile· 
leri yağmagerlik ve haydud
lukla tanınmış göçebelerdir. 
Etnografya bakımından 
Yerliler medeniyetle azçok 

temas etmiş veya hiç temas 
etmemiş olsunlar, etno~raf ba
kımından enteresan bir tedkik 
mevzuu teşkil ederler. Bundan 
ötürüdür ki onları yakından 

tedkik etmeğe merak ettim. 
Zehirli yılanları çok elan bu 
mıntakada dolaşbm. Orokue 
köyüne iıeldiğimde bu geniş J 
tedkik seyahati için bana yar
dımcı olmak üzere bir zenci 
bir melez ve bir indiyen seç-

üzerinde avlanıyor, guruplar 
beraber Meta kıyısına çadır 

kuruyorduk. Bir akşam yeme
ğinden sonra Batankurla l:aş

başa vererek konuşmağa dal
dık. Ben Kolombiya ve Vene
züellalıların Pusana dedikleri 
apsun bahsını açtım. Bu saç
ma hurafeye neden inandık

larını sordum. 
Batankur açık göz bir adam

dı. Oldukça iyi düşünüyordu 
da... Böyle iken bana şu ce
vabı verdi: 

- Pusana bir aşk büyüsü
dür. Ona nasıl inanm1yalım ki 
tesirini kendi üzerimde dene
dim. Bakın başımdan geçeni 
size anlatayım: 

Geçen sene Venezüellanın 
Vişada mevkiinden geçerken 
orada bir Melez kadınla ta
nı şmıştım. Sokulgan ve güzel 
bir kadındı. Hoşuma gitti. 
Çabuk dost olduk. Ve birlikte 

Rio Mukoya ve oradan ela 
San Pedroya gittik. Az za-
manda bu kadına esir olmuş
tum. Onun ·bir dediğini iki 
etmiyor, her kaprisine boyun 
eğiyordum. 

Bu fedakarlığıma mukabil 
onun da beni sevdiğimi ummak
ta idim. Fakat çok geçmeden 
aldatıldığımı anladım. Melez 
kadın beni avuçları içine al-

tim. dığına emin olduktan sonra 

Be~==~~r~:~:;:~~~ı ;~';::u ~~; ~=:~al~~ i~:n~:ı.,~~les:~;:m:~ 
adamdı. Dörtte üç kanı yerli 

~
va bile lüzum görmüyordu. 

ve dörtte bir kanı lspanyol yle ki beni abdala çevirmişti. 
olan melez Kanuto korkunç Kendimi toplamağa çalıştım. 
Kibos kabilelerinden birinin · Orada ortakçılık suretile işle-
şefini tanıyor, hatta onun sıkı diğim tarlada biraz para kaza· 
sıkı dostu bulunuyordu. Piya- nacağımı ümit ediyordum.Böy-
pokoslu olan yerliye gelince lece bana ihanet eden kadının 
adı Julyostu. Muhtelif lehçeleri tesirinden yakamı kuıtaracak-
biliyordu. Bilhassa nehir yol- tım. Halbuki bunun imkansız 
culuğunda işime yarıyacaktı. olduğunu görmekte idiru. Zira 
Kurak mevsımın başlangıcı sabahları taze bir vücutla neş-

eli olarak işe sarıldığım halde 
sayılan martta yola koyulduk. 

güneş başımız üzerine yüksel-
Dağhk bir mıntakadan geçe- di mi vücuduma dayanılmaz bir 
rek Meta sahillerine indik. kesiklik ariz oluyor, çalışamaz 

Kurak mevsimde yerliler bu- bir hale geliyordum. Baş ağrı-
rada avlanmak itiyadındadır- Iarı, kesiklik beni bitirecekti. 
Jar. Gündüzleri pek iptidai bir Daha tuhafı şu ki evde Melez 

--""'---~~------~_;_~--=-~~~...ı_~ 

baş a~rısı kalıyordu, ne de ke
siklik... Anlıyordum ki onun 
bakışları beni hayata döndü
rüyordu. Zaten o da istirabıma 
alakadar görünerek beni ya
nında alıkoymak istiyordu. As
la doymak bilmiyen bir ka
dındı. Sevilmeğe, ardı arkası 
kesilmeden sevilmeğe, aşka 
susamıştı... Onun bu ihtirasını 
söndürmek imkansız gibiydi. 

Bir gün komşu kadınlardan biri 
bana şu haberi verdi: 

- Dostun seni Pusanası ile 
(büyüsü ile tutuyor. İst~rsen 
seni bu büyüden kurtararak 
iyi edebilirim. 

Filhakika onunla anlaştım. 
Bana bir hap yutturdu. Baş 
ağrılarım, vücat kesikliğimbitti. 
Güzel güzel çalışmağa koyul
dum. Bundan cesaret alarak 
dotuma bittikçe daha az yüz 
veriyordum. Günün birinde 
kıskançlıktan kendini yiyecek 
gibi oldu. Ve bir başkası ile 
kaçtı. Ben de başımın yazgısı 
olan beladan kurtuldum. 

Belankur kendini çok ilgi
lendiren bu mevzuu bir az da
ha ballandırdı. Ve kendi ina
nma kuvvet veren ikinci bir 

- Bir kaç yıl önce bura
larda kaGçuk hücumu vardı. 
Bir çok arayıcılar Orenok kı
yılarından Brezilya sınırlarına 

kadar uzanan sahada araştır

ma ar yapıyorlardı. Meta ile 
Vişada nehirler ııin ağzında iki 
müthiş Rodad akıntı münaka
latı imkansızlaştırmıştır. Vene
züella hükümeti Orenek bo
yunca makadanize bir yol inşa 

ettirdi. Bu inşaata nezaret için 
Karakastan bir Venezüellalı 
mühendis gönderildi. Hal-
bu ki bu mühendis ken-
disile birlikte zayıf nahif 
bir kadın da getirmişti. Bu 
kadını çıldırısıya seviyordu. 
Ona o kadar bağlı idi ki 
inşaatı ve tersanedeki karışık
lığı unutur gibi oldu. Hiç bir 
işe baktığı, hiç bir şeye ehem
miyet verdiği yoktu. Arkadaş
ları bu vaziyetten endişenak 
olarak ona vaziyeti anlattılar. 

Ve nihayet bütün ihtarları para 
etmeyince yüzüne karşı şunu 

şöylediler: 

- Bu kadın sana layik de
ğildir. Her halile seni gülünç 
bir mevkie düşürmüştür. Eğer 
seni aldattığına ınanmıyorsan . . .. . 

Sonra geç vakıt ansızın evine 
dön. Seni kiminle aldattığı nı 

göreceksin. Hatta burada içi
mizden hangisini istersen seç. 
O derhal karını elde edecektir. 
Bu kadar çabuk düşen bir 
kadın sana hayat yoldaşlığı 

edemez. Şuna kaniiz ki o seni 
bir Pusana ile elinde tutuyor. 
istediği gibi oynatıyor. Bagaj
ları aranırsa bu iddiamızın de
lili de kolaylıkla meydana çı

kar. 
Mühendis arkadaşlarmın tav

siyesini tuttu. Yolculuk tedari
kine başladı. Karısına veda 
ederek evinden uzaklaştı. Ak

şam eve dönünce tapınırca
sına sevdiği kadının kendisi
ni bizzat seçtiği adamla al
diittığmı gördü. Bagajları 
arandı. içinde ne olduğu bi
linmiyen bir sişe bulundu. Meş-

um kadının aşk büyüsü bu şi

şeden ibaretti. Böylece mühen
dis bütün ışçiler karşısında onu 
kovdu. Eıyaları ile birlikte Gu
dad Bolivara gitmek üzere 
olan bir kayığa bindirdi. Kadın 
yalvardı. Yakardı. Ağladı ve 
tehdit etti. Fakat şişe parça
lanmış olduğuna göre mühen
dis hürriyetini kazanmıştı. 

Kanutonun hlklyesl 
Kanuto arkadaşının hikaye-

sini tastik ederek şunları 
anlattı: 

- Ben gözlerimle görme
yinceye kadar Pusanaya inan-
mazdım. Bir kaç yıl önce Ka
zanara ovasında çalışmaktay-

dım. Patronun oldukça güzel 
ve zarif bir kızı vardı. Benim 
gibi gene orada çalışan bir • 
zenci ile birlikte büyük sürü-
leri sevketmeğe memur edil
miştim. Bir kaç gün yürüyüş-
ten sonra patronun Haciyanda 
çiftliğine geldim. Zenci arka-
daşım da birlikte idi. Bana 
Pusanadan bahsedince kahka
halarıımı basardım. Bir gün 
dedi ki "görecesin, Pusana ile 
patronun kızını elde edeceğim,,. 

Günlerce yerliler ( indiyen ) 
arasında dolaştık. 

Arkadaşım burada aradığı 
ilacı bulmuştu. Birlikte çiftliğe 
döndük. 

Patronun kızı Zencilerle dai
ma alay ettiğine göre, arka-
daşımın övüncü beyhude ka
lacağına inanmıştım. 

Halbuki Hacyanda'ya dön
düğümüzde gözlerimin inana-
mıyacağı bir manzara ile kar
şılaştım. Zira bizi karşılıyan 

patronun kızıydi. Zenci yerli
lerden aldığı ecza ile elini 
uvuşturdu. Sonra hiçbirşey yok
muı gibi gençkıza yaklaşarak 
elini sıktı. 

Gençkız bize içki ikram etti. 
Sonra seyahatımız hakkında 

veya 
var? 

kara 

ruyordu. Böylece Zencinin bfi· 
yüsü boş olduğuna hükmet
miştim. O, fütursuzca iddiasın· 
da ısrar etti: 

- Göreceksin, bu gece be· 
nim olacak ... 

Okadar meraklanmıştım ki, 
arkaşımla aksini iddiaya tu· 
tuştum. Hamaklarımız birbirine 
yakındı. Zencinin gizli davet· 
lerini duymakta idim. Gece geç 
vakıt patronun kızını ince gönı" 
leğile ayakları ucuna basarak 
ilerlerken gördüm Kendinden 
geçmişe benziyen bir hali var-
dı . Zencinin hamağına yakla
şarak cibinliğini kaldırdı. Ku
lağına birşeyler söyliyerek ya
nına girdi. Şafak sökünciye 
kadar onunla beraber kaldı. 
Bahsı kaybetmiştim. 

Kanutonun bu gülünç hik.i
yesine cevap vererek dedılD 
ki : 
~ Bunda büyüye inanacak 

ne var ? Kız zenci ile daha 
önceden ~evişmic olabilir. Sa: .... • • 1 
na hitaplarına gelince sevgısıo 
gizlemekten başka hiç birşeye 
delalet etmez. 

- Hayır, hayır dedi. Bu 
kız zenc;leri sevmezdi. Hatta 
onlardan nefret ederdi. 

Kanuto devam etti : 
- Bütün Illanos'ta Pusana· 

dan bahsedilir ? Evlenmek js· 

ti yen genç kızlar, güzel kadır: 
ları elde etmeğe çalışan de 1 

kanlılar hep bu yola düşerler~ 
Pusanaların en sehirlisini hazır 
lıyanlar da bu yerli kabiledı~ri 
dir. Onlar bunu gizlice ve ıP 
tekayyüdatla hazırlarlar. pusa; 
na yaptıkları günlerde orU 

tutarlar. Tuz yemekten, tuı• 
el sürmekten kat'i olarak ç~ 
kinirler. 

Plyapoko köyUnd~ 
• Piyapoko köyünde itan~ b~ 
mikdar pusana tozu ver?1ışlei)I 
di. Onları güneşte tedkık f1JI 
uğraşırken yerliler yanı 
yaklaştılar : uO 

- Bununla ne yapıyor' 
diye sordular. 

- Ne yapıldığını bilirsin!fi,. 
- Bu çok kötü bir şeY . 

1 Sı• Bunu hemen yere atınız. e1' 
kadınların erkekleri esir etlll 

"erıçın kullandıkları pusanayı f<)e"' 
mişler... Halbuki biz erke . . 

0 
rin kadınları elde etmek ~!~
kullandığımız pusanalar 
kadır. 

to:r 
Yerliler bana bu garip .,, 

dan da bir miktar verdıler 
şunları anlattılar: I tt 

- Er keklerin kullandıl< ;jti 
pusanalar iki kısımdır. il•' 
yalnız meşru zevce için tu 1,t nılır. Maksat sevilen ve ~,.,, 
ortağı yapılan kadını d~tif• 
sadakatla muhafaza etnıe , .. 
İkinci çeşidine gelince bu ~ 
lişi güzel vakıt geçirnıek 1 

kadın avlamağa yarar. bil" 
Siz Avrupalılar bizim aşk lı•t 

yülerimize inanmazsınız. f • ff1' 
bu büyüye tutulmuş bir >-~ 
palı vardır. Aklını kaçır ,.o' 
Orenokun müthiş akıntı 
kendisini bırakmıştır. di" 

Yerlilerin hurafelerini ıı;~
lerilc münakaşa edecek de etİ" 
dim. Yalnız uyanıklık ku rflsJI" 
ni fazlalaştırdığına şüphe 0 ı.6• 

~ taP 
yan bu tozları kimyevı g'60' 
yapılmak üzere AvrupaY8d J'"' 
dermiştim. Maalesef •!_~-il 
cevapta neden babsettıS'. ·si• . ~ . ..,. "" 
anlaşılmadığı, gönderdıgı ,dr 
dirdiğim kolinin asla alını: g•" 
ğı bildiriliyordu. Bu da ı.lf". 
rip memleket insanların•:,df' 
rafelerini saklamağa ~~ ~ 
ehemmiyet verdiklerın• 
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İspadakappayı çağırarak uzun- bütün çiftJk kalkı tevkif edile-
ca bir seyahat için hazırlık ceksiniz. 
emirlerini "erdi. Bu sırada Or- - Tanrım! Bize sen acı ... 
sininin gönderdiği veznedar da Ne yapmalı o kadın bizi ölümle 
gelmişti. Ragastan lspadakap korkuttu. Birşey olursa bepi-
panın kemerlerini, ceplerini miıi öldüreceğini söyledi. 
Düka altınlarile doldurdu. - Dogruyu söylerseniz size 

,.• • hiç bir fenalık gelmiyeceğini 
Ragastan ile lspadakappa yeminle temin ederim, 

yola çıktılar. Jolyo Orsini sev- - Evet oğlum! Birkaç gün 
gili oostuna bir büyük selam ev•el bir kadın gelmişti. 
Töreni hazırlamJŞb. Ragastanm - Bu kadın kimdi ? 
oturduğu Orsiniuin konağı ka- - Onu ne ben ve ne de 
p111ndan çıkrnca iki tarafa di- çiftlik adamlan biliyor. Doğ-
xilmiş askerlerin ve halkm al- rusu budur. Bir çok para vc-
kışları arasında ilerledi. Kapı rerek dört askrrle bir araba-
önünde bütün kumandanlar nın burada kalınasana bizi kan-
kendisini bekliyorlardı. Hepsi- dırdı daha başka bir şey iste-
nin ayrı ayn ellerini sıka!ak ..ı= mew. 
Yedalaşb. Çok heyecan içinde _ DeYam ediniz. 
bulunan şövalye .. Allahaı~mar- _ Çiftliğin büyük od asım 
ladık,, d ye haykırdı ve atına bir gece için kendisine Yer-
dört nalla koşturdu. Şehirden meldiğimizi ve burada olup 
çıkınca lspcadakappa sordu: bitecekleri gizlememizi yemin-

- Nereye gidiyoruz? le istediler. Bunun için bize 
- Karanlıklara... boJ para verdiler. 
Ragastanın bu cevabı çok SGnra... Evvelki gece 

yerinde idi. Çünkü bir bilgi tekrar geldiler değilmi? 
- Evet! üzerine hnreket edilmiyordu. 
- Yalnız mı idiler? 

Tuttukları yol kare kapısındaki _ Hayır! 
nöbetçinin gösterdiği istika- - y amnda diğer bir kadın 

D .. 1 u bugünün deniz 
Ahlak telakkileri ve sıhhat 

•• nv banyoları 
icaplarının 

tesirleri .. Mayolar Üzerindeki 
Mmlf3Sıımıl .. ııiiıı ............................... ~ .................................. .. 

Pla.ilar ne vakıttanheri moda olmuştur 
- Pazarı nerede geçirecek-

ceksiniz? 
- Plajda. 
- Ben de. 
Zaten bu sıcaklarda plajı ara

mı yan var mı? Hele 9n beş 
yirmi gün Çeşmede gemirebi
lirseniz., dünyanın en mes'ut 
insanı sizsiniz. Plaj, de.n:z, ban
yo, şık mayo:ar, zarif dekoltc-
1-er yaz hayatının en mübrem 
ihtiyaçlarıodan olmu.ş:ar. He"e 
Avrupada, mese'i Fr:ıosa :ia 
deniz banyo~arı en b5yük s :na
yidcn b:rid;r. E•1 şı~ >? ı· ''er, 
en eylenceli yerler bt·j :ıd -. 
Bir giin bizim çcşmem:Z d! 
bir Biarritz, bir Trovılle, bir 
Dieppe olacak. Zaten Fra".ln
nın meşhur banyo istaJyoııfan 
~ ... -· "'"1. r..., ••• -. 

yosu bir barakadan ibaretti, 
1824 te düşes dö Berri Diyep
te iki hafta geçirerek denize 
2İrdi ve denize girmek o va
ı .. uqnbe:-i Fransada kibarlaştı. 

büyük bir cüret sayılıyordu. 
O vakıt f(>yle ilanlarla plaj

larda " ahlakı siyanet ,, kaide
dendi : 

"İskelelerde ve 

• • 
mek için bu deniz köşesioe 
çekilmişti ve midesine pek 
düşkün olduğu halde gruıde 
iki franga, her şey içinde, ye• 

• yip içiyordu. 

metti. Bir saathk bir yol alın- varda. Aralannda gürültülü bir 
dıktan sonra önlerine bir çift- takım lakırdılar oldu. Sonra Daniin uıı bugünün dmiz kılık/an 
Jik ç.ıkb. Belki hir ipucu elde askerler içeri girerek genç ka- Zaten krahn gelini yerlerde banyo kostümile dur- Aleksandr Dümanın me~ 
edilir dü~uncesiyle çiftliğe dal- dını tuttular. her sene Diyepe mak yasaktır. Yolda.o banyo herkes Truvule öyle üşüP' 
dı. Hayvauian inerek çiftliğin _ Ah!.. Alçaklar! gidip banyolanna kostümile geçmek te memnu- on sene içinde orası otel •• 
büyük o:h:.ına girdi. İhtiyar _ Sonra bu kadmı arabaya devam ediyordu. dur. Her iki halde de banyo viJJalarla doldu. . 
bir kadın çıkmk ile iplik bü· koyarak hepsi birlikte gittiler. Prenses cenap- alanların üzer~nde sıkı sıkı Diğer plajlar da böyle bil 

larının üzerinde k lı hi lm d. l 'k' h d 1ır kilyor ve yanında onik yaşla- - Hangi istikamete? apa ve ç o azsa ız ere ı ı meş ur a amın veya . 
D ı f d ayaklarına kadar k d · b' 1 - --i• rında bir çoçuk da sepet örü- - ağına t tara ına oğrlL. a ar men ır penyuvar o a- dının deniz keuarında beg~ 

R b · k ha inen siyah seten- kt Ua dar' yordu. Çiftliğin erkekleri de agastan u ısti amele y- den bir don ve ca ır.,. güzelliğini ballandıra ha » 
tarlalarda çalunyorladı. vanım sürerken bağırdı; Suda bile banyo kostumları anlattıkları yerlerdir, ve lııl" 

-r B k pek daha yukarıya . ., 
Ragastan kocakarıyı selim- - u sana pc ağıra otu- çıkmıyan bir etek- hemen hemen boğan. kadar biri, gördüğü rağbet üz~a..& 

ladı : racak Lükres 1 Onu kaçırdın çıkardı. Güneş banyosu ise milyarlar yutarak bugiiP"" 

ı ha ! Onu affettim. Vay senin Jik vardı. Maşam- k" 11' h ld" A ı hall · ı .. 1 d - Boniur anacığım ba bir takye ha- u ıyen meç u u. nne er ve . erme ge mi~er ir. -~ 
_ Bonju oğlum J Andcrya haline Lükres!.. iz Uzerlnde YOz yıl önce şmı sarıyor Ye saçlarını gizli- kızlar, ~üneşten kendilerini Mesela Biarritz 19 uncu .-

haydi konuğa soğuk bir şarap Belki ınanmazsınız, amma yordu. korumak için, plajda başlarına ortasında küçük bir balık" 
g

etir. Rağastan dağın alt tarafına yüı. sene bile yok, plajların Mayo ve ahlak koca hasır şapkalar geçirir- köyünden ibarettti. lmpe_ra~ 
kadar Lükresin izini kolaylıkla ı d · O· · beae....-- Eksik olma, hiçbirşey is- zevkinden ve. deniz banyola- O vakıttanberi plajlar çoğal- er i. nça Jenı orasını e 
takip etti. Araba geçmeğe el- f F d t s· _._ dtiDY"' temem. Sizden yalnız birteY rımn aydasından kimsenin ha- dı, güzelleşti. Bugün plajlara s-ansız plajları mo a yap ı ve ıar.-.... -'•11 
veri~li yalnız bir yol bulundugv u be G l h J jJarıoo--ıoracag-ım ana 1 ~ ri yoktu. Vakıa, Roma kay- akın edenler binlerle değil, örü üyor ki Fransız plaj- mn en meş ur P a 
için o yolu takip ediyordu. 1 biri oldu - Söyleyiniz og-lwn !, J:;-..er serleri zamanında imparatorlu- milyonlarla sayılabilir. Fakat arının en eskisi Diyeptir. Tru- · d,. ...,. Uzakta, yakında yol kenarında Bizim plajlanmız onlar 

bildiğim bir,ey varsa ~:ıi se- bulunan hanlara çiftliklere uğ- ğun zeniinleri Akdeniz kıyıla- plaj kılığı. mayolar birden bu vil plajı ise 1834 de "Üç si- iP..,-
. di w ah rmda ıerinlik aramag-a gider- k'. hali ı · d 'leli lahşor" muharriri Aleksandr daha güzeldir. Hele biraz d_u 

vın rmeıe ç prım. rıyor. onlardan malumat toph- gün u De ge mış ei• r. met gi>rseler ne kadar ~~ 
- Bu akşam gece yarısma yordu. Fakat ovaya çıkınca lerdi. Fakat bu adet diğer ül- Bundan yirmi, otuz ytl evveline Düma tarafından keşfedilmiş- güzel olacaklar. Florya ...-. 

doğru veya sabaha blr aaat tekmil izler ortadan kalktı. kelere geçmemiş, her halde k~dar bile mayo pantalonuau tir. Bugünkü liks otellerden İstanbul Urayından bu hi~ 
kala atlı bi7 genç kadın bura- Önüne çıkan birçok yollardan çabuk unutulmuştu. Meseli dizlere kadar kısa \tmak ve bo- ve taisattan o zaman tabüğ görüyor. Danm ÇeşUiC>" 
dan geçti mi? hangisi.ne ıideceğini bilmiyor- Fransada deniz kıyısında otur- yun etrafım fÖyle biraz açmak eser yokta. Uuhurir dinJea- başına. •-"' 

'r~~ tirliy:~~~tç::~:y: ~~~ ~~::ra:id·~ı:e ~ı: g~;::~~~e:~~ o:sa:~o:alaa~~ .......... "llbay .... imll ... CUIDa ...... gu ..... ;·;·iiii ..... gı .... ;diy .... Or ... .. 
r- - y- Belki düşüncelerinden istifade il 

görmedim" ce•abnu vermişti. edebilir di' e Lpadakappayı duz illetini geçirmeğe yarar BiJf lırafı 5 i1tci aahiJedL tabii bir sonuçudur. Köylümüz n~ verdiğiniz hızla beni •~ 
Fakat Raı-utan bu titremeyi kaf'11S1Da aldı ve ona olup bi- sayılırdı. halkayi tamamltyan arkadatJar. büyük da•aya inanmış ve bii- sc1ıindirdiniz. Hızımıza ~ 
ıezmişti. Ayni zamanda bili- tenterin hepsini anlatt.J.Şönlye Kuduzlar ve Bizi harekete getiren büyük yüklerini sevmişdir. O büyük- ço 'c şeyler ekliye~z. . _... 
yordu ki bu ülkelerde halk sözünü bitirince sordu : D iller lçln motör Ankarada Çankayada- ler ki halkı ve köylüyü bağn- Gittiğim illerde ince ye ~!;. 
arasında yalan söylenildiği za- _ Şimdi sen ne düfiiaii~ 13 Mart 1671 de Bayan de dır. Devrimi yaratan memleke- na basmayı bir &dev olarak olnn beyecanmızı ya~~ 
nam Allahtan af dilemek için HD. Hiç b r iz görmüyor ma- Sevinyenin Bayan de Grinyana tin varbğım koran büyük par- tb:erlerine almıt bulunurlar. Bu heyecanı gittiğim b~ 
Jstavroz yapmak adetti. Şöval- sun? yazdığı bir mektuptan öğreni- tidedir. Şaşal musluğunu onlar Misal mi iatiyorswnıx? de yapyacağım. .~ 
ye seaiDi biraz dala& yiikael- _ Hiç bir teY göre.miyonam. yoruz ki kraliçenin Dam Do- açar. Onlar demişlerdir ki: Gene Atatürkün sık ıık tek- Sözlerime nihayet ·~~ 
terek ıert bir lisan ıle tekrar Eğer haber almak llzımsa ba- nörlerinden ~ü kuduz. bir kö- İzmir ilbayı yeter, şimdi de rar buyurdukları sözlerden bi- burada hedef koymaJD~p--
..... rda .· şuraya git, şu itleri gör. rine dayanacağım. Atatnrk di- tile küçük bir ilinti y• 
_. nu her halde Romada öğreniriz. pek tarafından u11nJdıklan için A k d ı t f 

- Demek ki bu gece bu r a aş ar yor ki " dareciler halkın sev- isterim. ~ 
edi 

. - Romada mı? üç defa denize ablmak üzere Kalbimizde taf)dığımız Ata- aisine dayanmalıdırlar" Bundan Bizim sevgili gazteci ~ 
Yoldan kimsenin geçm . ğim E 1 B L bli- D" . --.:...ı d' Di ban •. ,-,,:-.. - Yet unun ço-. te ıyepe gııı.auper 1• yep - türk herecanile sizlerden aldı- ötürOdOr ki büyük kurtarıcının daşlanmız; bize düoldt~ 
ve -='tıigv iıe kimsenin girmedi- k ı· b' · -•..ı biliri' 1 d Ji•--· d · di d k ti _..ı md k ~ e ı ır }f OK1Uğunu m. yo arı e ICl"I e eyı e yor u ğım ovve e OriHla da kop- şaşmıyan kaynaklanndan biri vi e ihtiyarlı a • t-: 
ğini utiyetle söylüyorsunuz Amma ne ~ıkar. Bea ağa~ Ye banker Lav tarafından 'f- cağız, koşmamızın IODaçlannı, köylünün ve halkın sevgisidir. on yılda beni ihtiyarla~~ 
öyle mi ? nuzda hayatımı vermeği teref lasa rirük enen sayısız kimse- ve imlerini alacağız. O büyük adam kuvvetini dai- lışblar • Onyıldanberl ~ 

- K.atiyetle söylüyorum. sayanm. Ya siz, ne yapacaksa- ler soluğu orada almışlardı. General burada heyecanını ma ulustan alır. Ulusun seziş- yüz yıldan beri ~gan I ~ 
Diyen kadın yine istawos nız? DlfiiniiDiiz iri siz mahkfim Bununla beraber daha 1667 zaptedemiyerek yumruğunu ma lerini isteklerini en iyi g6ren davasını güden bır ·~~ ~ 

yapmayı unutmadı. Bu sırada bir adams1nız. saya vurmuş, Atatürkün ne olmuş ta kendi keııdis~ oft?"' 
yılında Marat adh bir doktor büyük bir kuvvet oldug-unu, ne bunları süzgecinden geçirdik- yar kelimesini kondurJll 

A.dreya bagw ırdı : - Marai Rokazanta çok kur· k d d b da t · lusa mal .. d 
-& ;a a emiye ver iği ir rapor bitmez tükenmez bir kaynak en soma yme u ~ en Ben demiştim ki: ıw. 

- Büyük ana buraya gelen naz bir zalnta memurudur. deniz banyolanm tavsiye et- halde devrim fııkırttığını an- büyük önderimiz Atatürktür. Hayat; benim saçlarıJlll ~ 
gibel kadını unuttun ma? - Difünceniz çok doğru mişti. Napoleon Booapart 1808 )atmış dakikalarca süren alkış- Biz onun küçük örnekleriyiz. Hasan Yusuf'un ıaçl•" ~ 

- Sen sus Andreya! .. Oğ- haydi Romaya gidelim. yılanda İspanyaya geçmezden lar, Şehir •azinosunu çınlat- Asıl olan halkın ve k6ylünün ağarttı. Burada ya~ı ~ ~ 
)um bu çocuk ne siylediöini - Acele etmeyiniz. Biliyor-

8
. d b' k d . mışbr. kabiliyeti, enerjisi de Atatür- du'·zeltin'm. Bundan b~ 

6" önce, ıarritz e ır aç enız b d dikil h 
billllez. Haydi Andreya sea suauz ki sizin bapmzı getirene İ General Kaıım Dirik ..... kı' kün davası ura a .. en ey· aramzda bulunan ol-'• 
d k banyosu yapmıctı. mparatorun ""° k ı· · d H · · f k 5~ ıprı çı ·· büyük bir para vaadedilmişti. 't devirlerle yeni rejim Rrasında em manası ır. epımız u a ' ler ve olgun gençleria. ~ ~. 

Ra 'h · k d ..ı !.%- suya gireceöi sırada İnailiz fi- 1 t f k f ki ı · I - k. · -.J. gastan ı tıyar a ma QUB· Siz tehrin kenannda benim ta- &" .- mukayese er yaparak demiş- e e ar a::- a ışyar ıgın zev ını leri sevineceklerdir. SıSC -~ 
dil. mdığım emniyetli bir evde kah- )osunun baskın yapıp Napo- tir ki : tatan, davaya inanan, tapan in- başarıklık dilerken tıe.P' fıl' 

_ Yaşınıza sayin göstermek Jeonu ele geçirmemesi için bir ••on yıldanberi devrim prog·. sanlanz. Aşk ile, imanla bü- başı Atatuı-ki;n e·~_..:.iJ'ıPe 
a· mz, ben Roma ya gidip haber .. kJ · · ha - ı d .. -DPı; 

lazımdır. Eğer hakikatı söyle- süvari müfrezesi denizde müm- ramı içinde çalışırken İzmir yu erımıze g anmış a am- _ -~ 
medig-iniz takdirde size fena toplıyayım. il ki kün olduğu kadar ileri geçer, benim okulumdur. Çok l'ezdim, lanı". dehimi kaldırdım.,. ııalP'fl 

Ragastan başını sa ama a k d- b- -k h k.k General söylevinde cumhu- Her kes ayağa . ~i• 
muameler yapmaya mecbunım. beraber atmı Romaya dogw ru bekçilik ederdi. ço gör um ve uyu a 1 at- · b ıl 1 dı Atatu"rku"n şerefine ıçlP"'-" 

ilk ba h si · ]arla karşılaştım arkadaşlar ı rıyetin aşarıc ığını can an · .. cır 
Madam! Büyük bir ciaayet it- - d- ı da K d nyo eve erı k b. · · ilk ı· h ı· Ik ı 1 ge ... sur u. spa appa a onu Basit zannettiğiniz bir ada· r1r en ırıncı on yı ı p an- araret ı a ış ar a r 
lenilmiş olduğunu biliniz. Bu takip etmeğe mecbur oldu. Banyo hevesi ilk defa 1813te mm arslan ruhunda öyle seziş- çoyu ileri sürmüş, ikinci on söylevi nihayetbulmuştr.~ -~ 
ciaayeti işleyen kadın buradan Dördüncü gün akşamı Roma başladı. Napoleonun kızkardefİ Jere rastladım ki Türk ulusu- yıllığın birinciden üstün olacağı- General ayrılık a~ iJe ~ 
geçmiştir. Siz Atma kontluğu kapılarına varmışlardı. Büyük olan kraliçe Hortans sıhhati nun bu varlığı başhbaşıoa mu- nı anlatarak sözünü şöyle bi- sında bile ince esprı ~ 
içillde yaşadığınız için Monte- şehre yaklaşınca Ragastan bu- i.çin deniz kıyısına, Diyepe in- vaffakıyet amillerinden birisi tirmiştir: kalplere neı'e salın•r-
forteye bağlııım:ı, Eier haki- rada fevkaladelikler oldug-unu mişti. Denize girmek modası oldu. Esasen büyük rejimin, " Siz beni bu gece çok bu- mışdır. Zeybek oyua,.-latl 

-
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çok hararetlidir iyeti orsada 
+++ass:• 

eHfffı*a• +sR 

Henüz eyi incir ve üzümler gel · ğinden fiyatlar kat'i şeklini alamamıştır 
Zeytinyağı, af)on, palamut üzerine muamele olmuyor. Buğday, arpa, bakla satışları eyidir. Kumdarı 

Bir kuruş fr lad!. Alivre pamuklar 45 kuruş üzerinden hararetli muamele görüyor 
12 Ağustos 935 tarihinden 

19 Ağustos 935 tarihine kadar 
son bir hafta iç.inde lzmir bor
sasına yazdırılan alım ve satım 
işleri şu suretle toplatılmıştır. 

SATILAN EŞYANIN 
lsıni, nevi Miktan fiah 

çuval az çok 
Uş. buğ. sert 1200 5,75 5,75 
Yerli " " 234 4,SO 5,375 

" "yumu.1149 5,1875 5,4375 
" " karışık 11 4,25 4,25 

Mesrin buğ. 407 4,25 4,50 
'
1 
buğ.h.şart1724 4,50 5,375 

11 
" •• 

11 va 1724 4,125 4,125 
Arpa 124 3,75 3,75 
Balda 1952 4,875 5 
Susam 100 13 13 
I<uındarı 1415 5,75 8 
Ke. tobu. 3500 ki 7,50 7,50 
Bezelye 9 9 9 
Nohut 395 5 7 
Pa, pr. birinci 196 47 50 47,50 
'' " vadeli 215 45 45 

I<aba birinci S ha 47,50 47,SO 
Çekir. ii.ıilm 87'12 S 15 
incir 4823 5 11 

Hafta içınde borsada yapıl
nuı olan işleri bu suretle top
ladıktan sonra ihracat madde
lerini teşkil edenlerin haftalık 
satış miktar ve fiatlarile piyasa 
Vaziyetleri hakkında edindiği
miz malümata geçebiliriz. 

Arpa 
Son hafta içinde borsada 

sablmış olan arpa miktan yu-
karda yazdığımız gibi kilosu 
3,75 kuruştan yalnız 124 çuval-
dan ibaret o up bu miktar rla 
fehir ihtiyacı için sabo alın 
ınııbr. 

Borsaca neşredilen rakam
~la göre __geçen hafta kilosu 
f.' 25 - 3,75 kurut arasında 
ıatlarla 1205 çu•al arpa sahtı 
olaıuştu. 

2 5
Geçen senenin bu haftasında 

• O - 3,25 kuruıtaıı2121 çuval 
Yerli ve kilosu 3 kuruştan 500 
Çuaı vadeli arpa sabıı olmuf 
~~ bu arada 126 çu•allık eski 
ır ıabı 2,75 - 3 kurut arasın
d~ fiatlarla borsadan geçiril
nışti. 

. Son hafta içinde piyasadan 
•hracat için mal mübayaa edil
~taıiş olması hasebile arpa 
ışleri dunnuş ve önemli satışlar 
o!ınamıştır. 

Bakla 
Yukarıda isnretlediğimiz gibi 

son hafta içi~de borsaya kilosu 
4,875 - 5 kuruş arasında fiat
larle 1952 çuval hazır bakla 
:uaınelesi yazdırılmıştır. Geçen 

2 
afta ise 5213 çuvalı hazır ve 

4 
141 çuvalı vadeli olmak üzere 

r·'87S ile 5 kuruş ar asında 
•atlerle 7354 çuval bakla mu
<ırneleai kaydettirilmiş ve ge
Çen senenin bu haftasında 913 
rvaı hazır mal 5 ile 5,375 
uruş arasında satılmış ve bor

~a; 4,25 kuruş fiatla 12 çuval· 
ık bir eski bakla satışı kay
dettirilmişti. 

Geçen hnfta kuvvetli ve ha
taretfj bakla satışları yapıl
ınııtı. Son hafta iç:nde bakla 
rnuanıeJeleıinde durgunluk ve 
cansızlık - ·· ı .. t•• goru mu ur. 
Ge~en hnfta 5 kuruş üzerin

~e kapanan bakla piyas~s~ 
afta orta annda düşer gıbı 

olınuş i de yine toparlanmış 

mışbr. 
Edindiğimiz malumata göre 

hariçten oldukça mühim bakla 
talepleri vardır ve piyasamızda 
da talip mevcut iken işlerin 
son hafta içinde birdenbire 
duraklaması takas işlerinde 
ihracatçıların mahdut bir daire 
içinde kalmak mecburiyetinde 
buJunduklanndan ileri gelmek
tedir. Bunun için arpa piyasa
sına şimdilik durgun naıarile 
bakılmakta üe de fiatların 
düşmesi ihtimali varid görül
memekte ve takas işlerirıin 
müsait bir vaziyet alması üze
rine ğeniş mikyasta muamele
ler olacağına kuvvetle hükme
dilmektedir. 

Mamafih ~e.;en haftaki ncş
riyatımızda da yaıdığımız. gibi 
şu sıralarda teslim kaydile ev
velce sablmıf olan vadeli mal
ihraciJe de uğraşılmakta o!du
pndan bu işin ikmalinden 
sonra yeni bir canlıhk beklen
mektedir. 

Pamuk 
Son hafta içinde İ:ımir bor

sasında kilosu 47,5 kuruştan 

196 balve prese birinci ve 5 
harar kaba birinci pamuk ha
zır olarak satılmış ve ayni ne
viden 215 balya 45 ku
ruş iizerinden vadeli olarak 
satılmıştır. 

Geçen hafta ise yine ayni 
fiatle 44 balya hazır ve l 00 
balya vadeli pamuk alım satımı 
borsaya kaydettirilmişti. Geçen 
senenin bu haftasında kilosu 32 
kuruştan 12 balya prese üçün
cü pamuk muamelesi olmuştu. 

Haftalık pamuk piyasası ge
çen baftakinin ayni ve mevsim 
noktasından normal olarak geç
miştir. Son iki hafta fiatlan 
arasında hiç bir fark görülme

miştir. 
Vedeli satışlara gelince; mev-

sim icabı bu itlerde de tabii 
bir hal görülmekte ve muame
lelcrio kısmı azamı ihracatçılar 
tarafından yapılmış bulunmak
tadır. 

Haber aldığımıza gôre son 
hafta içinde şehrimizde bir iki 
ticarethaneye Menemen ve Ber
gama bavalisinden senenin ilk 
mahsulü olarak birer miktar 
pamuk gelmiş ise de borsa 
idaresinin tayin ve tespit ey
lemiş olduğb miktardan nz bu
lunmasına binaen piyasaya çı

karılması ve senenin ilk mah
sulü olarak satışa arzedilme
sinde tereddüt edilroiştir. 

Mamafih bugün yarın piya
sanın açılması muhakkaktır. 

Palamut 
Geçen hafta olduğu gibi 

son hafta içinde de borsada 
pa!amut fizerine hiç bir iş ol
mamıştır. 

Bu işsizliğin (;ebebi daha 
evvelki yazılarımızda da işa
retlendiği gibi busene palamut 
mahsulünün bozulması v~ is
tihsal olunacak mahsulün pek 
az olarak tahmin edilmekte 
olmasından dahildeki tüccar 
ve müstahsilin ellerindeki eski 
malları satmak istememeleridir. 

Mnamafi az veya çok yeni 
mahsulün bu ay nihayetlerinde 

sına başlanacağına 

göre palamut piyasasmın bu 
günkü durumu eylfıl başlarına 

kadar saklıyabileceği tabii gö
rülmektedir. İzmir ihracatçıiarı 
piyasanın bugün şekli ve alın

makta olan haberler karşısın

da hariçten yapılmakta olan 
teklifleri gayet ihtiyatla kar
fllamaktadırlar. 

Zeytinyağı 
Haftalardan beri stiren dur

gunluk son hafta içinde de 
devam eylemiştir ve borsada 
muamele olmadığı gibi piya
sada yapılan alım ve satımla
nn tek tük perakende işler 
olduğu öğrenilmiştir. 

Dahili istihlakat için müba
yaa edilen maJ!ara ait fiatlar 
hergün biraz daha yüksel
mektedir. 

Bunun sebebi de busene 
zeytinyağı rekoltesinin geçen 
senenin dörtte biri nisbetinde 
oranlanmakta olmasıdır. 
ihracat yapılmamakta ve bina

enaleyh piyasa teessüs etmemek 
tedir. FiatJar hergün biraz da
ha yükselmiye meyyaldır. 

Afyon 
lzmir piyasa.s•nda afyon üze

rine hiç bir muamele olma
makta ve inhisar idares nce de 
mal mübayaa edilmemektt!dir• 

Piyasa bütün kuvvet ve mana
sile durgun o!up bu hal alika
kadarlan haklı endişelere dü
şürmektedir. . 

incir 
Geçen haftaki neşriyahmızda 

bu sene incir piyasasının bu 
hafta içinde açılacağından bahs 

etmiş ve diinkü sayımızda pi
yasa açımı için borsada yapı-

lan toplanbdan uzun uzadıya 
bahseylemiştik 

19 - 8 935 Pazartesi gunu 
incir piyasasının açılması üze .. 
rine yemiş çarşısında mutat 
olan hareket ve faaliyet görül
müş ve turfanda mallardan 
ayni gün içinde 4823 çuval in
cir satılmıştır. 

Dünki neşriyatımızda göster
diğimiz gibi busene incir piya
sa11 8-9 kuruş üzerinden açıl
mıştır. 

Turfanda malların birinci 
nevine takdir edilen 9 ve ikinci 
nevi için tayin olunan 8 kuruş 
fiatlar esas olarak kabul edil
miş olmakla beraber bu nevi
lerin aşağısında olanlardan 5 ile 
7,5 ve bunlardan üstün bulu
nan cUzi bir parti de 10-11 
kuruştan sablmıştır. 

Bu meyanda 200,000 kiloluk 
hurda incir partisi de kilosu 
4 kuruşla v~ vadeli kaydile 
borsaya tescil ettirHmiştir. Müs
tahsil ve satıcılar ile alıcılar 
beyninde kararlaştınlan 8-9 
kuruş fia~lar gerçi şimdilik mü
sait görülmekte ise de alıcıların 

Bu fiatları uzun müddet mu-
hafaza edecekleri umulma-
maktadır. 

Çekirdeksiz iizüın 
Geçen hafta çekirdeksiz 

üzüm piyasası açılmıştı. Borsa
ca son hafta içinde neşredil
miş olan bültenlere göre piya
sa açıldığı günden son tarihe 
kadar borsada gündelik itiba-

rile aşağıda gösterdiğimiz mua
meleler olmuştur : 
Tarihi Satış miktarı 

15 - 8 - 935 
16 - 8 - 935 
17 - 7 935 
19 - 8. 935 

Çuval 
3216 

855 
1608 
3043 

Yekun 8822 
Son dört gün içinde satılmış 

olan bu mıktar çekirdeksiz 
üzüm nevi, miktar ve fiatlan 
borsa bültenlerinde şöy:e tas
nif olunmuştur. 

N. Çuvnl 
5 251 
6 1573 
7 1964 
8 2415 
9 2543 

10 55 
11 21 
Ye 8822 

A7 
5,00 
6,00 
7,50 
8,50 
9,50 

12.00 
14 

Çok 
5,75 
7,25 
8,375 
9,75 

12,00 
12,50 
15 

Geçen hafta ise yeni mahsul 
piyasası açılmamış olması ha
sebile borsada 9 numaradan 
yalnız 41 çuval çekirdeksiz 

üzüm satışı olmuş ve geçen 
sene malından olan bu üzüm

lerin beher kilosu 9-9,5 kuruş 
arasında satılmıştı. 

Geçen senenin bu baftasinda 
borsada yapılmış olan çekir

deksiz üzüm satışları aşağıdaki 

şekilde toplanmıştı: 

N. Çuval Az 
5 399 5,00 
6 608 6,00 
7 2119 7,00 
8 2514 8,00 
9 6115 9,50 

10 1118 12,00 
11 427 14,25 
12 91 17,50 
Y. 13392 

Çok 
6,00 
7,25 
8,50 
9,75 

13,75 
17,50 
18,50 
20,50 

Busene doğuş itibariyle bağ
larda görülen fazla mahsul 

dolayısiyle üzüm taneleri gayet 

İnce kalmış bulunmakta ve bu 

da kalite bakımından fiatlar 
üzerinde müessir bulunmakta
dır. 

Alakadarların söylediklerine 
göre busene piyasada birinci 
nevi üdimü teşkil eden 10, 11, 
12 numaralı üıümlere tesadif 
etmekte zorluk çekilmektedir. 

Bilhassa piyasa açıldığı tarih
denberi 12 numara üzüm mu
amelesi olmamış ve 10, 11 nu
maralar ise göze çarpmıyacak 
kadar az bir mikdarı teşkil 
eylemektedir. 

Bununla beraber son dört 
günlük muamelatta satış mik
dan noktasından yekünun gös
terdiği durum memnuniyete 
değer. 

Yine alakadarların söyledi
ğine piyasaya göre arzedilmekte 
olan mallorda sene icabı tam 
numara üzümlere tesadüf edi
lememekte ve mutad tiplerin 
vücuda gettrilmesi için hersene 
kinden daha çok çeşit üzümün 
paçal edilmesi lazımgelmekte
dir. Bu noktadan da satışa 
arzedilcn mallara tam numara 
üzerinden fiat verilmesi imkan
sız gibi bulunmaktadır. 

Piyasanın açıldığı 15-8-935 
tarihinde bo sada satış fiatı 
olarak tesbit .edilmiş olan f at
larla 19-8-935 de tesbit edil
miş olan fiatlar aşağıda göste-

rilmekteı!ir: 

No. Fiat Fi at 
az çok az çok 

6 6,00 6,50 6,00 6,50 
7 7 ,50 8,00 7 ,25 7 ,50 
8 8,50 9,00 8,25 8.75 
9 9.50 10,00 9,00 9.50 

10 12,00 13,00 12 12.50 
11 mal yok 14 15,00 
12 mal yok mal yok 

Şu rakamlara göre geçen se
nenin bu haftasındaki fiatlar 
bu senenin aynı haftasındaki 
fiatlarından göze çarpacak ka
dar yükıek bulunmuştu. Şa ka
dar var ki geçen sene piyasa 
4 Ağustosta açılmış ve f:atlar 
a~ağı yukarı tabii mecrasını 
bulmuştu. Bu sene henüz pi
yasa yeni açılmış bulunduğun
dan işler daha icap eden dü
zene girmiş değildir. Binaen
aleyh fiatlerin tamamile muka
yesesi önümüzdeki hafta içinde 
mümkün olacaktar. 

Umumi vaziyet 
Buğday mevrudab son hafta 

içinde biraz azalmış olduğundan 
çok muamemele yapılamamıştır. 
Fiatlarda bu suretle düıme 
eserleri göriilmemiştir. Kum 
darı işleri ku\ vet]i ve fiatlar 
müsait görülmektedir.Susam fi-

atleri son hafta içinde hayli yük
selme göstermiş ve 12 kuruşa 
satılan mallar 13 kuruşa fırla
mışbr. 

Abdi Sokullu 

9111!77...7.JY,.Z'.;m .......... ... 

Borsa Haberleri 
~ DUn Borsada 

Yapllan Sab9lar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
605,5 F Solari 6 11 50 

231 M J Taranto 7 50 10 

225 S Süleymano 6 75 14 
203 H Z Ahmet 6 50 11 75 

196 K A Khım 7 11 
175 Ş Riza Halef 6 13 
112 Vitel 8 75 9 50 
103 S Celardin 9 62 9 62 

96 H Alyoti 8 12 
76 Y 1 Talat 6 50 11 
73 J Taranto M 6 9 25 
38 D Arditi 8 50 9 75 
37 Manisa B Koo 8 50 9 
33 H ve Cevdet 7 8 
32 S Gomel 8 75 11 7! 
21 M Alberti 9 9 
l 7 S Reciyo 8 25 11 S<ı 
17 T llcbns 5 75 5 7'i 
11,5 P Klark 6 75 7 51 
9 B Alnzraki 9 9 2:> 
6 Beşikç Z M 6 50 6 ! O 
6 Ş Remzi 8 50 11 

2323 Yekun 
incir 

.................................... ...... ç 
Karadeniz kıyıların· l03uİ 

Alıcı Fiat 

da iaaliyct haşladı 401 
Gireson, 20 (A.A) - 935 244 

yılı yeni fındık ürününden ilk 141 

Ş Remzi 7 50 9 
Şerif Riza Ha 7 50 7 7 j 
F Z lzzi ve Ali 6 50 9 
B S Alazraki 8 9 
B Franko 7 50 8 
FPakerı 5 50 8 

parti 638 çuval fındık içi bu- 96 
gün Erzurum vapuruna törenle 81 
yüklenmiştir. Süslenmiş fındık 11 A Muh. B. T. S 5 

Yekün çuvallarının arkasında Jan- 2105 
darına okulu bandosife bir 
müfreze jandarmamız ilbay, ve 
!arba~, tecim odası başkan ve 
uyelerı, bütün fındık tecimen-
Jeriyle çok kalabalık halk ol
d.~ğu h~Jde iskeleye veriJmiş, 
suslenmış mavnalara yüklen
miş, fındıklarımız vapurun se-
lim düdükleri ve halkın coş
kun gösterişi arasında yurd 
dışına çıkışı selamlanmıı ve 
uğurlanmıştır. 

Ordu, 20 (A.A) - IJimizin 
bu yılki fındık rekoltesi on 
milyon iki yüz bin kil o tahmin 
ediliyor. Bugün yeni üründen 
63 çuvalda beş bin kilo iç fın
dığın Erzurum vapuriyJe Ham
burga gönderilmesi dolayısiyle 
pek parlak tören yapılmıştır. 
iskele, motörler bayraklarla 
douanmış olarak binlerce hal-
kın alkışları arasında mavna
lara }üklenmiştir. 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 

132 Buğday 4 75 4 75 
6 75 Nohut 6 

450 Bakla 4 87 5 
41037 kilo yapak 53 
20000 kiloPamuk 46 

53 
46 

Para Piyasası 
20-8-1935 

Alış 

Mark 50 12 
fsterlin 619 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 55 
Belga 21 05 
İtalyan lireti 1 O 22 
isviçre Fran. 40 87 
Florin 84 62 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 50 

Satış 

50 6'l 
624 

8 30 
79 85 
21 55 
10 32 
41 12 
85 
5 27 

24 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik vA istika
metiJe nam kazanan otelim:zdc bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif cdcçek oJ:ın sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek 1 onuklarımıza ümidin 
haricinde kolaylıklar gisterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikati öğrete
cektir. Akşamları temiz hava almak iç'n tarnçafı:ırınıız müş
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanend:r. 
Yatak fiatJarında esaslı tenzilat vardır. 



Babnsına bıçak çekml~ 
Başdurak camii altında bır 

l k meselesinden babası a aca . 
Osmana bıçak 'çeken Saıt tu-
tulmuştur. 

Sarkıntıhk etmı, 
Gazibulvarında sarhoş olarak 

Hüseyin oğlu Ömere sarkıntı
lık eden Mehmed oğlu Hüse
yin tutulmuştur. 

iz mir Panayırında 

Yalnız bir llra çaldı 
Servili mesçitte Karakapı 

caddesinde Derviı oğlu Hik
metin evine belirsiz bir hırsız 
girmiş ve bir lira para çal
mıştır. 

Geldi 
Altı aylık ondülede aranı

lan evsafı size ancak Paris
ten- büyük fedakarlıkla ge
tirdiğim 1935 modeli makina 
ile dokuz ay için garanti 
edebildiği.; gibi oayanların 
pek korktukları cereyan ile 
alakası yoktur. 

(;elin ·z Görüniiz 
Su ondülesi ve bükle için 

Paristen diğer bir makina 
getirttim. Arzu edilen her 
forı:pa yapılır. . 

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

8-15 (1105) h. 3 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleu-i 

MuzaUe · Ero~ul 
Ken1al Çetindağ 

Bugüne kadar piya~aya çı-
karılan traş bıçaklarının 
:en eyisi 

KIRMIZI .AY 
bıça2'ı olduğu herkesin tec
rübesik anl .. şılmıştır. Rahat 
ve ferahlıkla traş olmak iı

tiyenler 

İzmir Kuzu oğlu A 
çarşısı 29 numarada n-
t 1 l S •t hırdavat a ya ı aı mağaza-
sına müracaat etsin!er. 

Doktor 

F .ri Işık 
İzmir Mem:eket Hastanesi 

Roııtken mütehaassısı 

er Nevi RONTKEN 
~uayeneleri 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Hastalarını her gün sabah Yüriiyemiyen ve bilhassa 

saat dokuzdan başlıyarak RAŞİTiK çocuklara Ultra -
Beyler - Numan zade S. 21 Viole tatbık ve Rontken 
numralı muayenehanelerinde ile KEL tedavileri yapılır. 
kabul ederler. İkinci Beyler sokak fırın 

Telefon : 3921 karşısı No. 25 
Cuma ve salı 8 den 10 a 1 Telefon: 2542 

kadar memleket hastanesinde H 3. (182) 

~==========·" •. ;:: 
TURAN YAG VE MAMULAT• SANAYİİ Göz ekımi 1 
FABRİKALARI MEŞHERİNİ MUHAKKAK MiT AT OREl .. 

ZİYARET EDİNİZ Adres - Beyler r Numan 
Çıkardığı muhtelif · yerli malların yüksekliğile Zade sokağı Ahenk mat-

göğsünüzü ka bartacakbr baası yanında. 

Genel kapının sol ağzında ~:1~;::== ~~34 
1-4 numaralı pavyonlarındadır (229) 

~ıırnılııı ı mı~ md ıra~ ıhıı1~~· ~ ıı ı ırum<~ nı ı • '~·ı'iı-1', ~~ID ~~~~ 

GüZEL KUMAŞ 

KULA Fabrikası 

inanmıyorsanız bu fabrikanın kumaşla ını 
giyenlerden bir kere: sorunuz. 

Kumaşlar 
Ha is yündür ve ucuzdur 

Bu fabrikanın çıkaracağı şık ve çok sağl~m 
PAL TOLUKLARI bekleyiniz 

• 
Tediyede Kolaylık 

Satış yeri: 
halı 

Birinci Kordon Çola~zade 
limited şirketi 

TELEFON : 2360 

En nefis Isparta, Kula, Demirci, Uşak 
halıla ını da burada olacaksınız. 

1 

B. TahsininKurtuluş yurdu 
H t · · AMELiYAT as anesının ve yevmiyeleri fiatı 
30 Lira Apandisit ve mümasili ameliyatlar• 

20 Lira F 1 tık ve mümasili ameliyatları 
1 Lira ikinci sınıf yevmiye 

1,5 Lira Birinci sınıf 
2 Lira Lüks sınıf -
ilaç yemek dahil 

Adres : lzm.r Çivici hamamı civarı 
Müdüriyeti - Telefon (3309) 

1-26 (1235) 
:f ; . : ·. • . ..· . 1 • 

• 
-Y-EN'I 

Hurufat Dökümhanesi 

Abdülaziz Heybeli --··!--Murabıt Çarşısı No. 25 IZMIR 

Sağlamlık 

Doğruluk 

Çabukluk 
Basımevl hurufab, galentUr, anterlln 
ihtiyacınızı, bu Uç esas üzerinde çahşan 

mUessesemden tedarik ediniz 
Talep vukuunda katolog ve fihrist gönderlllr ,! ________________________ ..., 

1 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Saljhlınin 
MEŞHUR 

Kurşunlu Ilıcal~rı 
Faallyettedlr 

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

r.'t' ' • '* ( 

Flatlar: Banyo dahil olmak üzere insan başına oteld~ 
karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına 1 ioCI 
50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri: 1 Kemahh Ahmet Hamdi ve AH eaıe 
8 - 26 (1180) 

•• Muallim 
ı >C>:K:TC>R. 

r:Z/.Z7.7.L7///.T./L//..7.ZL////.ZZ7..Z7/.//.Z,,~Z/ZY..V.h 



Fratelli Sperc~ ı W F ~İ. ~~n Der 1 
Vapur Acentesı · r • c 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Doktor l 
Kemal Şa~ir ROY ALE NEERLANDAİS Zee & o. v 

KUMPANYASI ALIMNIA vapuru 14 agustos-
CERES vapuru 26 ağustos- ta bekleniyor. Hamburg, An-

tan 30 ağustosa kadar AnHvers c Bremcn limanlarından 
Rotterdam Amaterdam ve am vers v 
burg liman' an için yük alacaktır yük çıkaracakbr. v 

UL YSSES vapuru 9 eyliilden ANGORA vapuru 19 agus-
13 eylüle kadar Anven, Rot- tosta bekleniyor. 22 ağustosa 
tıerdam, Amsterdam ve Ham- kadar Anver, Rotterdam,Ham-
burg Hmanlan için y6k ala- burg ve Bremen için yik ala-
caktır. 

ORESTES vapuru 23 eylül- cakbr. 
den 30 eylüle kadar Anvers, TINOS vapnru 2 Eyliilde 
Rotterdam Amaterdam ve bekleniyor. 6 eylille kadar An-
Hamburg 

1

lunanlan için yük ven, Rotte,rdam. Hamburg ve 
alacaktır. v 

1 
Bremen için yak alacaktır. 

UL YSSES vapuru 22 •l:.: iT AURI vapura 16 e,ıllde 
tosta Burgas, Varna, ve . 

2 
e-'llle kadar 

tence limanları için yük ala- bekJenıyor. O T• 

caktır. Anvers, Rotterdam, Hambarg 
SVENSKA ORıENT LıNıEN ve Bremen için yiik alacaktır. 
NORDLANDmôtarü 21 ağus RAMENT H. SCHULDT 

tosta Rotterdam, Hambur~, Hamburg 
Copenhare, Dantzig, Gdynıa 28 A-
Göteburg, Osla ve İskandinav- HANSBURG .va~ eyllle 
Y• limanları için yük alacaktır. ğustosta beklemyor. 

VIKINGLAND motörü 3 ey- kadar Anven, Rotterdam •• 
ltilde Rotterdam, Hambli!g,Co- Hamburg için ytlk alacaktır, 
penhage, Dantıig, Gdynıa,Go- NORBURG vapura 26 ey-
t~burg, Oslo ve lskandinav~a lülde bekleniyor. 30 evlüle ka-
lımanlanna hareket edecektır. d Anvers Rotterdam ve 

HEMLAND motörü 16 ey- ar ' 
liilde Rotterdam, Hamburg,Co·· Hamburg için y6k alacakb:EN 
penhage, Dantzig, Gdynia,Go- SERViCE DIRECT DANUB 
~eburg, Oslo ve lskandinav~a Tuna hatb 
lımanlarına hareket ed~cektı~. A TID mot&rll 26 ağusto~ta 
. V.IN GALAN D motöru 3 bı- bekleniyor. Budapeıte. Bratis· 
rıncı teşrinde RotterclAm,Ham· v· için yilk ala-
burg, Copenhage, Dantzig, lava ve ıyana 
Gdynia Goteburg, Oslo ve caktır. SHIP 
Iı.kandi~avya limanlarına hare- THE EXPORT STEAM 
ket edecektir. Corporation 
SERVıCE MARITtM RuUMAIN EXCELECIOR vapura bl-

SUÇEAV A vapuru 5 ey- len limanımızda olup Nevyork 
ltilde gelip 6. eylülde Ma ta, i in ük almaktadır. 
Cenova Marsılya ve Barselone ç Y 'al BUL 
için yük alacaktır. SOCIETE comme~cı e -

ALBA JUL y A vapuru. 30 GARE de navigation a vapeur 
eylülde gelip 1 birinci ~eşrınde BULGARIA vapuru 14 ağuı 
Malta, Cenova, Marsılya ve tosta bekleniyor. Burgas ve 
Barsolone için yük al~cak.tır. Varna i in yük alacakhr. 

ılinclaki hareket tanhlennde ç , • l 
ki değifiklikJerden acenta mes- V~t tan~len ve v~pur ann 
uli et kabul etmez. isimlen nzenne meauliyet ka-

~azla tafsilat için ikinci kor- bul edilmez. 
4'oacla Tahmil ve tahliye binası N. V. W. F. Huri Van Der 
atkuında Fratclli Sperco acen- z 6 Co 
~ma müracaat edilmesi rica C:irind Kordon Telefon No. 

ur. Telefon: 2004-2005 2007 • 2008 

ç 
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Kanzak eczaaeai mllstalawabnclan 

Balsamin Eksiri . . 
C'ld" . v• tazeliğini artırır. Yüzdekı çil-

&.ri 1 ın daımi. yum~~iı91, tamamen yok eder. Taraftan ıon
" :'1e lekelera ahr. Sıvilcelen • lik yerir Eczanelerle ıtriyat 

~1 de litif bir tazelik •• sena • 
l!razaıanada bulunm. su 

Denizli Lisesi Direktörlii-
1-iindeıJ• 
ıQ Av 'b b cak lan talebe oamzed kaydı 31 Ajaa-te. ıuatoata q ya o 

laat 19 te bitecektir. 
l>eralere 30 Ey_l61de batfanacakbr. ~-29-30 (2632) 1232 

20-21-zı-23-24-25-'D-~ 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BıRtNCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

Liverpool Hattı 
ALGERfAN vapuru Liver

pool ve Swanseadan 18 ağus
ta gelip tahliyede bulunacaktır. 
FLAMINIAN vapuru 20 ağus

tostan 24 ağustosa kadar Li
v: rpool ve Glasgow için yük 
alacaktır. 

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

LONDRA HATTI 
POLO vapura 25 ağustosta 

Hail, Loadra ve Aaversten ge· 
Hp tahHyede bulunacak ve ay
ni zamanda yalnız Hull için 
yük alacakhr. 

8ARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

na lıiliye Mlttelausısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Hususi muallim 
ıkm~ kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri ıllratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeralbnda An· 
kara kraatbane~ ittisalindeki 
tuvalet salcııum. mbracaatlua 

5-10 

ALGERIAN vapuru 29 ağu
toata beklenmekte olup 6 ey- ·---t"l•.-••Mm!ll?Wlr.•m!A-.. , 
l&le kadar Londra ve Hull için DOKTOR .. 
y&k alacaktır. 

FABIAN vapuru 7 eylülde ZD G • t 1 

beklenmekte olup 16 eylüle ıya o '10 
~~'!:~ı~dra ve Hull için yllk y 

The General Steam Vavi- MERKEZ hastanesi 
gation co. Ltd. 

AD JUDANT vapuru 23 ağua- KULAK, BOGAZ 
tosta beklenmekte olup 27 BURUN ŞEFi 
ağustosa kadar Londra ft Le- lldaci beyler 10kajı 
ith için yük alacaktır. Beyler h•mamı karpnda 

Not : Vapm tarihleri Ye va- No. 41 
purların isimleri &zerine deği- TELEFON 3686 
ıikliklerden meauliyet kabul 11-26 (924) 
edilmez. 

Devlet Demiryollarından: 
8 inci işletme mıntakasında herhangi iki iıtuyonu arumda 

taııttırılacak prina yağlan, devlet demiryoHan umumt 9 numa
ralı tarif esinin birinci sınıfınckı yazıh zeytinyap fibi toa ve kf.. 
lometre batına 5.25 (Bet kunlf yirmi bet aantim Bcrete Ubl 
tutulacaktır. 

Aydın hatbnda priu yaği için mer'i u,,..ı ve huıust blltiin 
arifeler mlilpdır. 18-21-23 2619 (12'ıS) 

Umum Hastalarm Nazarı Dikkatine 
En soa aiatem mide, kann ,bajvsak, babrek ve doğra

neticem l&nm ghterilea pilotlu, pilotauz kauçuk konalar, 
kasık bağlan, dllztabanlar için taban konalan gayri tabit 
doğan çoculdann vilcatlanndaki iğrilikleri doğrultma d
haıl•n, kemik b••bklan aetic:eai husule gelen kambx-
hlklan dojnıltmak içlD konalar ve kendi ihtiraamız olan 
mltelaanil( el ve ayaklar. talebelerin çalııma eaumda fır-
la,.. klrek kemiklerinin gayri tabüleımesine maai olmak 
lçia konalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MUESSESESı VE ESERLERi 
iLE RAGBET Ye ITdlAT KAZANAN SuN'i AZA AMıL 
v. lluTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul aaatJeri : 10 ilA 12,30 öğleden sonra 14 • 16 ya 
kadar. 

ADRES: lzmir K.ymakam Midhat bey 

... dliye Vekaletinden 
Kapalı zarf usulüyle eksiltme 
1 - Temyiz mahkemesi için yapbnlacak demirbaı etya ve 

mefnqahn kapah zarf usul6yle açılan ekailtmeaine bir firmadan 
başka talip çıkmamasına ve çakan talibin de nokaan terait do
layısile eksiltmeye kabul edilmemesine binaen bu it 2490 numa
ralı kanunun 40 ıncı maddesi mucibinçe yeniden kapah zarf 
usulOle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Yaptınlacak eıya ve mefruıat ıartnameainde miktarlan 
yazalı yaıalwae, yaahaae koltaja; daktilo ye katip maua1; do
lap, aandalya ve marüken ıandalya olmak &zere 12 cins ve 
kalemdir. 

3 - Tahmin bedeli 36,580 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 2444 lira olup malaanclıj'I mak~uz ve

ya banka mektuba olmaa lizımdır. 
5 - Ekailtme 9 Eyl41 Pazartesi glnll aaat 14 de vekllet 

le.azam mOdüriyetinde toplanacak eksiltme komiayonunda yapi· 
lacakbr. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin zeyli şartnamenin 1 inci madde
sinde yazalı belıeleri tekliflerile birlikte vermeleri ıarthr. 

7 - Teklif mektuplarının nihayet 9 Eyliil 935 Pazartesi ~nll 
saat 13 çe kadar komiıyon reisliğine imza mukabilinde verilmeıi; 
posta ile gönduecekler:n bu aaate kadar yetifmek lizere iadeli 
taabhütlti mektup teklinde pndermeleri ve dıı zarfın mllhOr 
mumu ile eyice kapaclıhmt olmua Jbımclır. 

8 - Bu ite ait prtname ve reNmlerj 185 kurut bedel ~a
kabilinde Ankarada levazım m040riyetinden btanbalda. adl~ye 
lenzun memarlajaaclan lzmircle ve Sam.unda C. M. U. liklenn-
._ aba••· 2658 ( 12'6) 21-26-31-4 

Aaaeler, 

Arbk mllteriAdirler. 

Y avrulan sancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmat ve 
knvetJe••iftir. 

Zira çocuklarma eyi bir ııda bulmuşlardır. 

LAKTIN 
Sütlü ua 

Az zamanda çok rağbet ıörmüt Ye bunu hazırhyan 
' Dr. Ali Vabite binlerce tepkkür mektuba ~elmittir· 

Eczanelerde fiab 50 kuruftur. 

Neden sizde içmiyorsunuz -
t 

' Fula •caklarda iftilwuz kesilir yemek yiyemezsiniz 
· diler taraftan fada terledijüaiz için kalori sarfeder 
zayıf d&ıerainiz. 

' Bunu karıılamak bu zayıab telafi etmek lazım•ır. 

Ne yapmah? 

T ec:riiltui yapılmıf binlerce kifiye reaçlik, sıhhat ve 
aq' • vermit olaa 

Klna Lftıll 
yi alıp kullaamab 

Kullanıpta faidetiai rarmey• yoktur. 

Her eczuecle bulmam. 

Salon, yemek ve yatak odalannızı Haraççı 
Kardeşler mobilyelerile süsleyiniz ••• 

Merkea 
1-ır 

ikinci ee,ı.r 
Soblr 

N .. 102 
TL 5778 

Şube& 
Aabna 

Anafartalar 
c.w.

Kınaaa Hu 
Nu.5 TeL1426 

Bueneld 9 Eyl41 panayınnda en hllu paYyon Haraççı Kar
detlv paYyonu olacakhr. Modern mobiJyelerimizi g6~•i• fİflltll· 
dea huırlanum. Pavyon Nu. 108 

u aw 
.) 

Fenni gözlük için 
bmirde ri,..t bir da.tur Yardır 

'\ 
G•• ı••k - Hilll eczuesi X Kemal Aldat oz u - ı .. ii 

G&ıllkdllqtbl tamam çqidi bltlln cinsleri her yerel• 
ve pek ucuz ... 

~ok 

•• • , ' 1 ., , , ( 

. -~ ' : ' . . . 

Toptan ve perakende 

işıten ere ma us 

Kulak aletleri 
Yeni mocleJ 

Yem çefit 
Kulaktan l'epae kOçllk 

dljmeJi model 

TfLKILfKTE 
Yeni •lzmir 

uzika 
Muallimi aramyor 
SülaB Gllrblder Yarda 

band•una bir muallim ara· 
nıyor. btekliJerin yurd bat· 
kanhtana mllracaatlan. 

9 - 10 1168 



•5 ...... 

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. 

• • 'Car o ve • 

Fenni Gözlük 
Üzerine her istediiinizi ea ince teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

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

TOPTAN PERAKENDE 

. """"·~-.!"'»~·,.C-; .-: ..... -:: ı .. 
-- ~~~'"'···· • ••• • 1 

Her nevı izahat ve krokiler için aşağıdaki 

IZMIR ACENTASJNA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i il AS 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Te!efon No: 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

Yalnız birkaç dakika içinde 

Istırab yerine neş'e.! 

Bu mucize değil, 

GRiPi 
in her gün binlerce 
mustarib i ı ısan üze
rinde yaptığı deği-
şikliğin ufak bir 

örneğidir 
En şiddetli baş, diş adale ağqlarını, üşütmekten mütevellit 

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

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

vardır 7,5 kuruşa satılır. 

lzınirliler lstanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
ı. =.;. ·::. J,.• ·---· ~rkecide Osmaniyeotelinde 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

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

•• •• 
CiQ~ı;...y_~ 
Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 

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

Sıhhat Eczanesi .. .. .. .. .. .. 
y .. ne ugrayır ·-: : 

••••••••••••••••••••••••••••••••Y•••••• ' ·g••••••••••••••••••••••••••• 

Zonguldak 
N:iden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslİJll 

Lira: 13 
Perakende sabş kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 

rl• 
l n~aat ını?. i<;in ati dek ı ıh tıyaçlarınızı pek ucuı f ı yatlll 

temin etmek İl!terseni?. Halim aga çarşısııııla 

Kavalah Hasan Nuri 
tica.rothaueAinA miiracaat edıcıız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir v_e her neı:: · · çlçekll 0rıtı 

Çını ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ve burtl ciflS 
te/errüatı envaı banyolar ve ter mosı/onlar ve hef ""' 
musluklar ve kanalizasyon için demır dökme bO~ 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaitl··· 

Fiyatlar rekabet kabul etmez •-' 
Yerll Çlmentolar, Batan Mark• 

En MDealt· •••altla f 
•ai•z•mızda &atılı• ti 


