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Birgi'yi Nasıl Aldık 
HAKKI OCAKOCLU 

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

.A.EIC>N"E: Ş~Tİ 

Devamı mUddetlITürkiye için Hariç için l 
1 

Senelik . . . . . . . .. 1800 2500 ı 
Altı a-,,lık . . . . . . 700 J.900 

o : 2697 

Havalarımız 
Tehlikede -·-Duygu uz zenginle
rinıiz Uykudadır .. 

Yurdun güvenini ve egemen
liğini (hakimiyetini) her türlü 
•aldırmalardan korumak mes'u
liyetini omuzlarında taşıyan 
başbakan general ismet lnönü 
bağırdı; "havalanmız tehlike
lerle doludur,, dedi. 

Mes'ul bir devlet adamının 
h~ ağır sözü ağzından çıkara
bılmesi için tehlikenin ne kadar 
büyük olduğunu kestirebilmek 
çok zor bir iş değildir. Bir az 
•kit başında olan bir adam 
okur yazar olmasa da bunu 
anlıyabilir ve kavrıyabilir. 

Anlayışlı Türk ulusu, duru
~u çok iyi kavramış, bu teh
lıkeden korunmak için canla, 
başla varlığım ortaya koy
makla gözünü kırpmamıştır. 
Görüyoruz: Temiz yürekli, 
duygulu Türk çiftçileri urun
lerinin (mahsullerinin) yüzde 
Üçünü seve ıeve hava kuru
muna bırakıyorlar. ilçelerde 
alanlara toplanıp ulusal heye
canlannı ortaya koyuyorlar. 
lşyarlar (memurlar) - açık 
aôyliyclim - aylıklarının dörtte 
birinden fazlasını devlete bı
raktıklan halde bu işte de 
Özverlik (fedakarlık) lerini canlı 
bir şekilde göstermişler, elle
rine geçmiyen bölümleri de 
dahil olmak üzere, aylıklarının 
tamamının yüzde ikisini hava 
kurumuna bırakmışlardır. 

Kaç defa denenmiştir; yurd 
tehlikeye düştüğü zaman canını 
veren, malını veren hertürlü 
Özverliklere katlanan köylüler
dir, işyarlardır, bu ülkenin fa
kir ve arta halli çocuklandır. 

Bir çok zenginler her vakıt 
Yurd işlerinde - tabir caiz ise -.. d ostlar şehit biı gazi,, türkü-
sünü çağırmak yolunu bulmuş
lardır. 

Eski devirlerde, en sıkıntılı 
günlerde onların zevklerine ve 
eğlencelerine dokunulmamıştır 
bile. Savaş günlerinde bir çok 
Zengin çecukları yurd ödevin
den (vazife) kaçmak yollarını 
bulmakta güçlük çekmemişler
dir. Fakat bu baylar artık an
lamalıdırlar ld cumhuriyet re
jiminde sınıf farkı voktur. Zen
gin, fakir kuvveti. derecesinde 
ülkenin h~m nimetine kavuşa
cak, hem zahmetine katlana
caktır. Cumhuriyete inananlar 
hu davayı böylece anlamağa 
Ve davranışlarını buna uydur
ma&-a borçludurlar. 

Dün gazetemizde çıkan Bay 
Avni Doğanın diyevi (beyana
tı) arasındaki sözler yüreğimizi 
Yaktı. istilaya uiramış, yabancı 
süngüler altında kalmış, onun 
ıztırabını çekmiş bu topraklar 
Üzerinde ya,ıyan zenginler ara
sında, sayıları ne olursa olsun, 
hala sefil bir düşüncenin esiri 
olanlar bulunabiliyormuş. 

Duygusuz, beyinsiz yurd sev· 
gisi ile ilgisiz ( alakasız ) bu 
adamların paraya karşı besle-
dikleri ihtırasa acımamak elden 
ielmez. Yalnız acıyarak eli, 
kolu bağlı bunlara seyirci kal-
mak, Türk ulusunun ulusal ... 

Soı.-ıı 2 et su1ıifrniu ba~ ımla - • 

lum1ıuriyetin Ve Owmhuriyet Rset·inin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siya.si Gazetedir Yeni Asır matbaasında basilınıştır • 
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Cenevrede · yi hava lzmirin ötedenberi bir 
ekmek davası vardır 

Fakat Habeşliler luslar Sosyetesi 1° •1 1 1 -1·-·-·- d k. 1 
d k b ı 

. J şçı er e ırıncı ar arasın a ı an aş-
Mandasını a a u etmıyor ar.. mamazlıktan belediyede bir 

. toplantı yapıldı 
ltalyanlar 

Paris, 1 ( Ö.R) - Ha
beş - ltalyan meselesini 
konuşmak üzere ulus· 
lar komitesi konseyi 
dün saat 17 de Sovyet 
Rusya delegesi B. Lit · 
vinof'un başkanlığında 

gizli bir toplantı yap
mıştır. Bu toplantı hak
kında uzun tafsilat ver
memekle beraber Fran
sa başbakanı B. Lava
lın Fransız ve lngiz tez
leri ortasına bir karar 
sureti teklif eylediği 
temin olunuyor. Konsey 
azalarının takdirler ile 
karşıladıkları ve onay
ladıkları bu karar su

ateş 

reti ltalya delegesi başkanı 
Alliozi'ye tevdi olunmuştur. ltal 
yanın karar hakkındaki noktai 
nazan ve muvafakatı alındıktan 

püskürmekte 
lzmir fırınlarındn ça· 

Bilha!sa B. Lava!, B. Jışan işçıJerle fırın sa-

devam ediyorlar 

JJay !Aval ve Bay Altoid 
sonra karar sureti Habeş mümes 
siline veril~cektir. Delegasioniar 
arasında çok sıkı ve uzun sü
ren görüşmeler yapılmaktadır. 

Eden, B. Allizi daim~ bipleri arasında \ günde
temas halindedirler.Kon- lik meselesinden dolayı 
seyin en fiiliğ üyesi B. önemli bir anlatmazlık 
Lavaldir. ltalyanın ce- yol almıştır. ı 
vabı gecikirse bugün işçiler narka esas olz
konseyin yapacağı ikinci rak belediyenin tayin vcı 
toplantı tehir olunaçak- tespit ettiği gündelik-. 
tır. Konuşmaların cere- lerin kendilerine veril
yan tarzına bakılırsa mediğinden ağlaşarak 
önceden karar sureti nark formülü dahilinde 
hakkında ik; tarafın haklarının vcrilmesıni is
muvafakatlan alınacak ~ temektedirler ve bu is· 
ve ondan soarn konsey 1 tekleri kabul edilmediği 
açık genel bir celse ya- takdirde çalışmıyacak

larım dn bildirmişlerdir. 
parak bu kararı tesdik Buna mukabil fırın 

• edecektir. 
Cenevre. ı ( ö.R l - ' sahipleri işçilerinin id-

B. Laval bugün fo. dialarını doğru bulma
giliz deleg-esi M. Eden makta, beş sene önce 

şerefine bir öğle ziyafeti ver- verilen gündeliklerin bu-
gün ~ynen ödendiğini, 

miştir. Ziyafette Fransız ve fo. 
halbuki nisbeti yüzde 

giliz delegasyonunun yüksek 16 ya varan hayat ucuz-
- Sonıı 7 inci Sahıfededır - luğundan dolayı tenzilat 
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Belediyeler kongresi ~ Birinciteş- ::~~:ı~:~'."'a;;~:~ı:::·~ıu:~~ 
1JelP.diJJe bitt~ı 

tur. Bunun üzerine dün Urayda 
ilbay general Kazım Diriğin 
başkanlığında Parti başkanı 
bay Avni Doğan, Asşarbay bay rinde A k d 1 k 

narhına zam yapıldığı takdirde n ara a top anaca işçi yevmiyelerini arttırabile-
ceklerini taleplere cevaben bil- Suad, borsa başkanı bay Şükrü 

Tecim odası r .. nel sekreteri 
bay Mehmd Ali Uray encü• 
meni üyesinden bay Reşat ve 
bay Muzaffer ile işçiler bürosu 
şefi bay Osman Şen fırıncılu 

. 
iç Bakanlığı 

J~bcı7mm bay 
Halkımızın müşterek ve me

deni ihtiyaçlarım sağlamlamak 
için kurulmuş olan uraylarımıza 
yasa bir çok vazifeler yüklet
miştir.Bunfarın içinde bilhassa, 
harita, müstakbel pilan, yol, 
ışık gibi bayındırlığa, su, mez
baha, lağım. spor. alanı, hal 
gibi sağlığa, çarşı, pazarlar gibi 
hayatı ucuzlatmayı ilgilendiren 
işler en başta gelenlerdir. Dün 
iç bakanlıkan ilbaylığa ge
len bir bildirimde bu belli 
başlı önemli işlerin başa
rılması, gelir kaynaklarının 
araştırılması, hesab ve bütçe
lerin düzenli bir duruma ko
nulması için lfızımgelen tedbir
leri almak ve uraylarımızın ile
rileme, yükselme yollarına ve 
irişmek istedikleri amaca tez 
elden kavuşmak çarelerini bir
likte görüşüb konuşmak için 
Uraylar Kurultayının ( Beledi
yeler Kongresinin ) toplanması 
çok faydalı olacağı bildiril
miştir. 

24 Birinci teşrin 935 tari
. de Ankarada ( Birinci Türk 

konuşulacak işleri Bildirdi. 

Şiikri! J\.oya 
belediyeleri kongresi ) top
lanacaktır. 

520 Tiirk urayinin bu kon
grede temsili çok arzu edilen 

bir esas olmakla . beraber be-
nü:ı: teşkilatı müsait bulunmı

yan küçük uraylarımızın bun
dan sonra muayyen devirlerde 
muntazam toplanması düşiinü·· 
len kongrelerde münavebe ile 
iştirakleri düşünülerek şimdilik 
uray bütçeleri tuları 20 bin 
lira ve daha yüksek olan şar-
ba y ların iştiraki muvafık gö
rülmüştür. 

Aynı zamanda snrhaylığı ya
pan, ilbay ve Ilçebaylar bu· 
lundukları yerlerdeki uray iş-
leri hakkında kongre progra
mına giren hususlar için ha
zırlıy acakları raporları gönde
recekler ve kendileri vazifeleri 
başında kalacaklardır. Bunlar
dan işleri müsait olanlara ba
kanlıkça izin verilecektir. 

- Souu 4 üncü sayfada -

Bayındırlık bakanırrıız j 
şerefine ziyafet verildi 
Bayındırlık bakanı bay Ali 

Çetin Kaya dün hususi ika· 
metgah nda istirahat etmiş ve 
öğleden sonra otomabille şe
hirde bir gezinti yapmıştır. 
Bay Ali Çetin Kaya dün ak
şam ordu evinde şerefine ve· 
rilen ziyafette hazır bulun· 
muştur. 

S.ayın bakanın bugün Balı
kesır yoluyla Ankaraya dön
mesi kuvvetle muhtemeldir. 

Bornovada 

novanın muhtelif i,leri etrafın
da malumat istemiştir. Bornova 
suyunun arttırılması için yapıl· 
makta olan projeler etrafında 
kendisine izahat verilerek yar
dımları rica edilmiştir. Bay 
Ali Çetinkaya yardımlarını 
vadeylemişlerdir. Bornovaya 
otokar seferleri yapılması etra-
fında da görüşmeler olmur.tur. 

Şarbay bay Fehmi Aydın ve 
Kasaba demiryollarınıa o~vlet 

dirmişlerdir. 

işçilerin ve fırıncıların ku
rumları karşılıklı bu meseleyi 
görüşerek aralarında düze)te-
memişler ve iş Partiye, Ilbay
lığa ve Şarbaylığa sunulmuı· - Somı 2· nci ayfacfo 

Aydın muhtelit takımı 
Yarın şehrim~ze geliyor 

pazara Alsancaktü maç yapacak 

Aydmlılm·la maç yapacak olatt Altrnm·du laiı ımı 

Bu pazar günü akıamı Al- aydın futbolu arssında müna· 
sancak stadyumunda ilk defa sebet bile yoktur. 
olarak Aydın muhtelit takımı- Aydın muhteliti yarın akşam-
nı göreceğiz. ilk defadır ki Ay ki Denizli postasile şehrimize 
dın bir futbol muhtelit takımı gelecektir, ve pazar günü ilk 

ve son maçını lzmir şampiyonu 
Altınordu takımile yapacaktır. 

yapıyor. Şimdiye kada1 civar 
mıntakaların muhtelit takımları 
lzmire gelip gitmişlerdir. Hal-
buki Aydından takım bi-
le gelmemişti. Bu iti-
barla Aydın futbolu lzmir 
de tanınmamıştır Ye bilin
miyor. Aydında mıntaka teş
kilatı olmazdan evvel lzmir 
takımlarının araaıra yaphkJan 
seyabatlara bir kıymet Yermek 

Aydınhlarm bu teşebbüsleri-
rini takdirle karşılarız Bu ay 
ortalarına doğru başlıyacak 
gibi görünen Türkiye födbol 
birincilikleri ğurup müsabaka
larının Aydında yapılacağına 
göre Aydınlılar faaliyete geç-

Bay Ali Çetinkaya dün ak
şam üzeri beraberindeki zevat 
ile birlikte Bornovaya gitmiş
tir. Cumhuriyet parkında bir 
saat kadar oturarak nahiye 
müdürü bay Edip Ôzyamandan 
nahiyenin ve köylerin vazircti, 
f81'bay bay Fehmiden de Bor-

demiryolları arasına katılmnsın 
dan doğan halkın sevİncmı 
Sayın bakana bildirnıiştir. 
Burnava gençler birJiği kulü
bünün fahri reisliklerin! kabul 
etmeleri hakkındaki gençlerin 
ricalarını Bay Ali Çeti~ Knya 
kabul eylemiı ve akşam a-eç 
vakıt Burnavadan döomüftilr. 

·doğru olmaz. Çünkü ozamanki 
Aydın butbo)u ile bugünkü 

mış sayılırlar. Şüphesiz ki bu
t~mas onlar için takımlarının 

Ye fodboldaki kuvve ve dere
celerinin bir denemesi bakımın
dan çok faydalı olacaktır. 
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Havalarımız 
Tehlikede -· -Duygusuz zenginle
rimiz Uykudadır .• 
-Buşto.rafı J inci sahifede.

heyecanına yakışmaz. Devrim
ci Türkiye Cumuriyeti yurd 
ödevini anJamiyan ve yerine 
getirmiycnlere karıı ders Yer
menin kudsal bir ödev oldu
ğunu da kabul etmekte asla 
tereddüd göstermez. Vakh gel
diği gün bu düşüncenin canlı 
ömeklürini göreceğimizde kuş
kumuz yoktur. Eauen bu durum 
saklı ve gizli de değildir. Son 
lıt&yük parti kurultayında bu 
hakikat açıkça partinin pro
gramında yer almıthr. 

Harp teblikeai karfwnda 
canh, canıız herşey devletin 
malı olacakbr. Şimdi bazı duy-
ırusuz zenginJerin hava tehli
kes nden korunmak çarelerine 
bqvurulurken çekingen dav
ranmalannı, iizerlerine düşen 
&devi yerine getirmemelerini 
hayretle karplıyoruz. 

Yarın bir harp kllJ'flSında 
bütün varlıklannı vermek mec
buriyetinde kalacak adamlann 
bugün bundan korunmak için, 
Hrvetlerine göre, çok ufak 
.. yılan özverliğe katlanmama
lanna pşmamak elden ıelmez. 
Vermiye kıyamadıklan paralan 
kim için ve ne için saklıyorlar? 
Iıte an]aşılmıyan nokta bu
ruıdır. 

Acunda yapılan büyük hava 
manavralan ortaya apaçık 

bir hakikat koymuştur. Hava• 
lan, hava filolarile çarpışarak 
tecavüzden korumak çok güç, 
Jaatta imkinıız sayılan bir iı 
olmuıtur. Havalarını tecavüzden 
korumak iıtiyenler ancak bir 
yolla bu amaca yanaşabiliyor· 
\ar. O da bliyük hava taarruz· 
Jan yapabilecek filolan hazır· 

lamak ve karııdakileri endite 
iç.inde bırakmak kuvyetle kor· 
kutarak hareketten ahkoymak
ladır. Bizim de. güttü{rümüz, 
güdeceğimiz yel bt.dur. Yini 
yurdumuza göz koyacaklara 
kendi memleketlerini de yakıp 
yıkmak kudretini elde bulua
durduğumuzu l'Östermektir. 

Açıkçast yaratacağımız var· , 
lık, bir nevi barba kartı si
ıorta aala•ındadır. Y ann bat· 
lanna yıkılacak Tarlıldannı ko· 
rumak iç.in, zenginlerimiz, ne
den bu yurt ıigortaıma dört 
elle sarılmak istemiyorlar. Bir 
hava hücumundan ferden za
rar görecek fakirlerden ziyade ı 
zenginlerdir. Bu duygusuzlar 
bunu neden anlamak idemi· 
yorlar?. 

alb saat ~ece ve alb saat 
gündüz bizim güvenimiz için 
vazife gören ve ayda ancak 
eline kırk lira kadar bir para 
~eçiren, dört bet nüfuslu bir 
polis, çocukların ağzından na
fakasını alarak ayhğuun yüzde 
ikisini yurd ödevine bırakır
ken ceplerinde yüzlerce gayri 
menkulün anahtannı taııyan 
ve yüz: binlerce lira servetin 
Ostünde oturanlar neden bu 
kadar duygusuz davranıyorlar. 
Türk ulusunun övünç veren 
özverliği karşısında bu adamlar 
neden damarlannda dönen 
Türk kanının temiz duygula
lannı ve bu duyguların heye
<'.an' armı duymakta, anlamakta 
bu kadar ğeç kalıyorlar. Sayı

ları az da olta iş t e bu 
duygusuzluk, temiz yürek
lerimizde bir üzüntü oluyor. 

Son söz olarak söyliyebiliriz 
ki para hınıyle kulakları ıa

ğırlaşan bu adamlar, Başbaka
nın " Havalanmız tehlikelerle 
doludur ,, sözünü duymamakta 
ısrar ederlerse onların kulak
larına bu hakikati bütün çıp
Jakhğıyle sokmak yolları vardır 
ve bulunmalıdır da .. 

ŞEDiR BABEBLBRİ 

Fiatları kıran kim? Yunanlılar 
··-

Türk ve Yunan üzümleri arasındaki 
Satış farkları meydandadır 

Üç vapurla 
İzmire gelecek 
Yunan Turist bürosundan 

• panayınmız bürosuna bir tez
kere gelmiştir. Bu tezkerede 
Yunanlı doıtlarımız, panayırın 

devamı müddetiııce 22, 28, 
Ağustos ve 4 Eylül tarihlerin
de olmak üzere üç tenezzüh 
tertip etmiılerdir. Her kafile 
lzmirde beıer gOn kalacaklar
dır. 

Beri in Türk 
Alivre üzüm ve incir aatış

lannda lzmir ihracatçılarının 
fiat kırdıkları ve bu yiizden 
hariçte inanıızlık hasıl olduğu 
&erlin Türk ticaret odasından 
bildirilmifti. 

Buna karJ1lık olan lmıir te-
cimerleri de fiaUeri rakip mem
leketlerin kırdıklannı ve ken
dilerinin buna uyduklarını ileri 
ıürmü~lerdi. 

Son gelen yine Berlin Türk 
Ticaretodasında yine bu mese
leye temas edilmekte ve bil
hassa lzmir ihracat tecimerleri
nin iddialarının doğru olmadı
ğım ıösteren mukayeseler can
landırılmaktadır. Raporun bu 
kısımlarını aynen yazıyoruz. 

tecim odasın1n 
f at birliğinin tespit eylediği 

fiatlardan aşağıya bugün 
dahi teklif alınabilmekte

dir. Böyle kaçamaklı su
rette düşük teklifler yapan 
evlerin hafta içinde az çok 
mühim işlerı yaptıklar haber 
veriliyor. Bir yıl öncesine karşı 
çok olacağı hususi taraflardan 
tahmin edilen kuru üzüm re
koltesinhı gerçek denildiği 

kadar yüksek çıkması halinde 
bile fiatların indirilmesi ve ba-
zı tacirlerce de kaçamak ya
pılması hayretle karşılanmak
tadır. 

Bizim ötedenberi bildirmiı 

olduğumuz üzere fiatların rast-
gele indirilmesi üzüm ve incir 
gibi çok değerli mahsule karıı 
ilgiyi azaltabilecektir. lzmirde 
oturan bazı ihracatçıların fi
aUarı indirmeğe yeltenmelerinin 
yanı başında komşu Yunanlıla

rın kendi malları fiatlarmı 

lzmirde eski ürün piyasası

mn bir dereceye kadar kuvvet
leftiğini ve fiyatların bir hafta 
öncesine karşı çıkarıldığı anla
tılıyor. Hafta içinde 1934 ürü
nünden oldukça işler yapılmış 
ve bunların bazılarının ödeme 
müsaadesi vasıtamızla alınmış- hemen hemen katiyen indirme· 

meleri dikkkate çok değer bir tır. 
Yeni ürünün piyasası bu hadise olsa gerektir. 

hafta pek oka dar canlı geç- Haf ta içinde eski ürün için 
memiştir. Bunun sebebi kana- duhal yüklenmek üıere, yeni 
bmıza göre ilk sırada piyasa- ürün için ise Eylul yüklemesi 
daki itimataızhkhr. Yani lzmir şartile 100 kilo başına sif Ham-
den istenilen fiatlara güvenil- burg. istenen fiatları aşağıya 

memesidir. Gerçekten lzmirde yazıyoruz: . ....... 

son raporu 
f'latlar too kilo 

ea,ına llr2 
lzmir mahsulü Hamburg cif 
No. Karaburun 1934-1935 
7 ekstrisma ,, 15,00 12,50 
8 Kiüp " 15,50 13,50 
9 Aurlere " 16,00 15,00 

10 Nec plus ultra,, 17,00 18,00 
11 Ekselsiorkiüp ,, 20,00 

Yunan Kandiye üzümleri ise, 
Eylul yüklemesi şartile yintı 100 
kilo başına cif Hamburg Yu
nan ihrşcatçıları tarafından 

aşağıdaki fiatlarla teklif edil· 
mektedir. 
Cif Hamburg 

1935 
31,5 
27.5 
23 
19,5 
17,5 

Ürün No. 

1 
2 
3 
4 
5 

incir 
incir piyasasında dahi bazı 

ihracatçıların kaçamak yaptık
ları yani fiatları gizlice düşür

dükleri ve bu suretle bir bavlı 
işler de yaptıkları bildiriliyor. 
Bunun dışında, yani birJiğin 

tesbit ettiği esaslar üzerinde 
yapılan tekliflerde 1935 ürünü 
kilosu 68 - 70 tanelik ekstrissi-
ma lzmir naturel incirleri 
için gene geçen haftadaki gibi 
100 kilo başına Cif Hamburg 
9 Türk lirası istenmiştir. 

Dostlarımız lzmirin birinci, 
ikinci, üçüncil sınıf otel fıatla
rile lokanta fiatlannı ve nak
liye ücretlerini rezilecek ve 
görülecek yerleri hakkındaki 
sorgularına da mufassal cevap 
verilmiştir. 

· ·-·····-· işçi birlikleri 
Daimi heyeti seçildi ve 

Tasdik edildi 
Parti birlikleri bürosu daimi 

heyeti üyeleri seçimi yapıl-

mııtır. 

Üyeliklere: Ttıtiincüler bir
liği başkanı bay CemaJ, çarıı 
bumallan birliği başkanı bay 
Ali Naci, Bakkallar birliği 

başkanı bay Galip, berberler 
birliği başkanı bay Kizım se
çilmişlerdir. 

Bu seçim parti ve ticaret 
odasınca da taadik edilmi1tir. 

•••••••••••• 
Maaşlar verildi 

Belediye ve resmi daireler 
memurlanna dün maa~lan ve
rilmiştir. ......... 

F ort Otomobilleri acenteı Dün Karş11yaka vapur!arı 
liğini bir Türk genci aldı Tarif el eri görüşülemedi 

Öğrendiğimize göre memle- ~ o] I 
ketimizde genit mikyasta iş .· ı 
yapan ve lstanbwda kurduğu · 1 

fabrika ile Türkiyeye önemli t 
bir değer veren F ord mü esse· 
selerinin lımir acentalığını 
Meserretçi bay Nurinin oğlu 

bay Avni almııbr. 
Senelerdenberi barıt ve me

vadı infilakıye inhisarları lzmir 
acentalığını muvaffakiyetle ida
re eden bu değerli Türk genci 
bu defa F ord müesseıeleri
ni şehrimizde temsil etmek 
itimadını da kaz.a111Jllf ol
muı memnuniyetimizi mucip 
olmuftur. Bilgili, müteşeb-
bis Türk gençlerinin her 
ne ıekilde olursa itleri-
ni genifletmeleri ekonomik sa
bada faaliyetlerini artbrma
lan yurt için de bir kazanç 
aayılabilir. Bu münevver Türk 
genci ifçiler birlijine üç yüz 
lira teberru etmek auretile itçi 
hayahna ve itçi kurullanna 
önemli bir yardımda bulun-

Ba!ı Aııni mcscrretçi 
muştur. Kendisini tebrik eder
ken abldığı yeni sahada da 
muvaffak olmasını dileriz. 

ötedenberi İzmirin ekme davası 
-Baş taro{ı 1 itıei sahifede--

ve işçiler delegeleri toplanarak 
meseleyi incelemeie koyu.lmUf
lardır. KonUJmalardan narlıa 
esa.s olan sari cetvelleri karıı
laıhrılmııtır, iller iki tarafın 
a-C>rüıleri dinlenilmiıtir. 

Toplantıda buluuanJar her 
ıeyden önce ekmek narhını 
artırmaiı icabettirecek bir se
bebin bulunmadığı oy birliğile 
onaylanmıştır. Ancak lzmirin 
bir ekmek meselesi olduğu 
gözönünde tutulmuş ve bu işin 
temelinden araştırılması uygun 
aörülmüştür. 

Uun fiatlan ile 
buğday atıfları 

ltoraadaki 
arasında-

niıı tetkik ve teıbiti ka-
. rarlaıtınhnııtır. Çünkü tim
diye kadar belediye narha un 
fiatJanm esas almakta, buğday
la un fiyatları araRDdaki farkı 
gözetlememekte idi. Bunun için 
buğdaydan baflıyarak ekmek 
satışına kadar devam eden bü
tün alıı verişlerin safha safha 
incelenmeıi, bu ite değerli bir 
son verilmesi çok yerinde bu
lunmuıtur. Önümüzdeki Salı 
günü ikinci bir toplantı yapı
lacak ve bu toplantıda un fab-
rikaları sahipleri bulundurula
cak ve inceden inceye hesap-
lar &'Özden geçir~erek kat'i bir 

Son toplantı Pazartesiye kaldı 
Önümüzdeki altı aylık devre 

için tahmil ve tabliye ücretleri 
körfez vapurları bilet ücretle-
rini tespit etmek üzere toplan
makta olan tarife komisyonu 
dün tekrar liman işleri genel 
direktörlüğnde toplanmiı ve 
tstkik&tma devam etmiştir. 

Askerler 
Arzuhallerlne pu9 
Yapıstırmıyacaklar 

Silah altında bulunan efra
dın şahsi alacaklanna veya ta
sarruflarındabulunan gayri men
kul mallara ,,ukubulan müda-
halelerin men'ine ve buna ben 
ziyen durumlara dair ilgili kat
lara verilmek üzere yazılan ar• 
zıhallere pul yapışhrılmadığın
dan geri gönderildikleri görül
müıtür. 

Finans bakanlığından İlbay
hğa gelen bir bildirimde dam-
ga kanununun 32 nci madde
sinin 24 ncü fıkrasına iÖre bu 
aibi anıhallere ve gönüllü ya
zılmak istiyenlerin arzıhal ve 
sair evrakına damga pulu ya
pıştmlmaması lizımgeldiii ve 
bu gibi kimselerin damga res
minden muaf bulunduiu bil
dirilmiştir. -Bay BUrhan Remzi 

Külhane haatahaneai cildiye 
· mütehassısı ve Frauaa bbbiye 
cemiyeti azasından T6rkiyenin 
en genç muallim doktoru bay 
Bürhan Remzi bir hafta kal
mak üzere mezunen ıehrimize 

Evvelki tahmine göre dünkü . 
teplanb son olacakb. Fakat 
vapur biletleri kretleri ıörii

tülemediği için aon toplanbnın 
Pazartesi günlne bırakılması 

ve bu toplanbda körfez Yapur
ları ücretlerinin tespiti muvafık 
görülmüıtür. 

ıTarife komisyonu 
Elektrik ücretlerini 19 

kuruşta bırakh 
Bundan bir müddet evci 

toplanan elektrik tarife ko
misyonunun verdiği kararlarda 
bazı prensip hatalan görülmüş, 
tarife bakanlıkça tasdik edil
miyerek düzeltilmek üz~re ko
miserliğe iade olunmuştu. 

Bayındırlık bakanlığı mües
seseleri komiseri bay Ekremin 
başkanlığında ura y enetim eni 
nyesinden bay Muzafferin ve 
tirket mümessilinin iştirakJarile 
komisyon tekrar toplanmıştır. 
Tarife komiayonu prensip ba
taların1 mukavele ah.kimındaki 
şartlara uydurarak düzeltmiş 
elektrik kilovat ücretini 19 
kurutta ipkaya karar vermiftir. 

Bu tarife tekrar bakankğa 
a-önderilecektir. -
Alman trenleri 

YUzde yirmi bet tenzl
lltı onayladı 

Almanyadan şarbaylığa .bil
dirildiğine göre Almanya dev· 
let demiryol1arı İzmir panayı
rına ;ielecek olan yolculara 
yüzde yirmi beş tenzilat yapıl-

~----------'·------
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(_K_Ö .. ŞE-Mım:1?C!lll!!m::ıN~ı 
Anamın ruhuna [IJ 

Ana senin ölüm haberini, bu 
her ağılardan acı haberi bir 
telgaf kiiıdının yüzünden oku· 
dum, aldım. Ana madam ki 
ölecektin, niçin gözümün önün· 
de ölmedin, işte bayflanıp dert· 
lendiğim burası oluyor ne acı 
imi§ gurbet ölümü! Sen: yanımda 
oğlum var derdin, ıkün açık 
iitme~ai, ben de elin elimde 
senin başında bekler, her bor· 
cumu yerine getirirdim. Geti· 
rirdim de: Acaba ne oldu, ne 
yaptılar, Sefil, periıan mı kal· 
dı diye !{endi kendimi yemeı, 
bitirmezdim. Ana! EvJatlanD 
analara karfi aı çok kuıuaJan, 
kabahatları olur, benim de 
sana karşı çok kusurlanlll 
var, Bwau rubunua karşı
ıında itiraf ederken af di• 
leyorum. Ne çare- ki ölümd .. 
sonra bunun da yeri yok. 

Öyle aanıyorum ki derd, çil• 
içinde sürilklediğin hayah ra
hata erdirdin, evet ana seli 

rahatlaştın artık, ruhun ıen ve 
şad olsun.. Fakat ben yalnıı 
kaldım, ben öksüz ve yeti .. 
kaldım. Yanacak, ağllyacak 
kimse kalmadı artık .. 

Bir zaman yerimizden, yur· 
dumuzdan ıöçederken : 
Ana garipsedi gönlüm coşan 

yok, yanan yok 
Derdim var ağlasam ben soraJI 

yok anan yolı: 
diye sana dert yanmıştım. Bu 
sözün yeri asıl şimdi geldi ana.· 
Ana insanlar yaşadıkları baya· 
tın içinde kendilerine ne ka" 
dar dert ortağı, ne kadar ha" 
yat ortağı bulsalar; bunlar o• 
kadar samimi olursa olsuOi 
ana, baba kadar merhametli• 
onlar kadar ıefkatJı, onlar ka" 
dar alakalı, onlar kadar sevgi" 
li olamazlar. Sen söylerdin aıa•= 

Bir delikanlı anaıından pat' 
iıtemit anası da yok deyince 

. kııuıış anasını öldürmüş göi" 
aünden ciğerini sökmüş, bu 11· 

rada; kazara; elini bıç.1'1' 
keaıniı. 

- Of ! Demiş.. Ananın ci· 
ğerinden gelen bir seı : 

- Nerenden yaralandın oi•1 

AUab def Diye oiluna öldüğil 
halde bile alikalanmıı, acı111lf· 

Anam biliyorum ki beni ÇO" 
sever, benim dertlendiğimi it" 
temezdin. Şimdi ben kimlerdell 
bu sevgiyi, kimlerden bu ali" 
kaya seninki kadar beklerilll 
ve görürüm. Vedi ana, uzak" 
larda, 2'Özümden ayrı yerlerde 
yoksul ve yalnız ölen anacığılll 
Vedi! Veda! Ben sana kavıı
şuncaya kadar ved~. 

Tokdll 

[1] Dostlar bu iç acımı dök" 
meden köşemden yazılar~ 
aala başlıyamıyacakbm. Kendi: 
me ait bu dertlenme ile .;sı 
üzdüğümü mazur görün., 

T. O· 

Tramvay 
Yoldan çıkarak 
Otomobile çarptı 

Dün sabah saat sekiz otuıd' 
konakönünden Güzelyalıy• ~~
mekte olan şöför AJıaıedill 
idares!ndeki 190 sayılı eto_.. 
bil Elhamra önüntleki vira;4• 
hir kazaya uj'ramışbr. Karfl" 
dan gelen 9 sayılı tramvay ar•'" 

bası tramvay yolundan çıkıod 
()tO" ve otomobile çarpmıştır. . .. 

mobilin sai tarafı zedeleoııı•f 
tır. Tramvayda bulunanlar eptf 
korku geçirmişlerdir. 

TenzllAth likörler . 
fohisarlar idaresinin 1fll) 

yaptırdıiı tenzilatlı lik~ 
dünden itibaren sabp çık 

--L.. --- -
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Kültür Kaynaklarından 
HALK ŞARKILARI. ... 

YAZAN : TOKDIL m=ı:~~~ 

9' 1 

1 
efJ 
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Efeler türküsü, ulusal 
-Ve tarihi havalar(t)-

Bu kısma geçerken çok na%ik 
bir işe giriştiğimi anlıyorum. 
Bir defa bu bölümde halk şar
kılarının parçaya uğrıyan tür
külerini şekil görümünden bu
raya alıyorum. 

Mesela: Ağıt olacak, koşma 
olacak parçaları ... 

Ne var ki; ben bunları bu
raya almak için seçer, eserimde 

Bcına licıll.· sari. ılarmrla n 
metli pm·çalar veren 

Mc1mıct J1<17n·i ue Osuum efe 
de böyle bir Bölüm açarken 
endişeli olmakla beraber, bun
ları buraya ayırdığım için ken· 
dimde milli bir zevk duyuyorum. 
Siz isterseniz hunu ilmi görüş
ten hatalı bulun. Ben zaten 
Yöntemden işe girişmedim. Be
nim bilgi smırımm dışında olan 
hu ağırlığa cesaret edemem. 
Ancak gururlandığım; içimden, 
Özümden, samimiyet dediğimiz 
kaynaklardan taşışım ve içimiz· 
den, özümüzden bir kaç parça 
i'Österişimdir. Bu gururla işe 
girişirken bu gururla bunları 
ayırdım. 

itiraf edeyim ki bu duygu 
ile şu seçip size sunacağım 
ınilli havaları hepsinden daha 
çok seviyorum. 

* * • 
Sunduğum türküler çok fazla 

değil, birkaç tanedir. Bunlar; 
ıunamadığım diğerlerini halkın 
gönlünde tazeler, doğururken, 
bihniyenlerin gönlüne de aşk 
sunsun istiyorum. 

Başlangıçta; Selim Sırrının 
düzeltip az çok alafranga ta· 
gannilere uydurduğu sarı Zey
bekle halk ağzında gezen Is· 
laın oğlunu hatırlamanızı rica 
ederim, ki: birisinde: 

Sarı zeybek şu dağlara yaslanır 
Yağmur yağar silahları ıslanır 
~ir gün olur deli gönül uslanır 

Yazık oldu telli donun şanına 
Eğil bir bak mor çepkeninin 

haline 
Diye hepinizin bildiği bir 

Aydın, bir Anadolu zeybeğinin 
coşkunluğunu, kahramanlığın~. 
canlandırır. Osmanlı impara
torluğu zamanında köyündeki 
Yumuşak rahatından kaçıp dağ
ların taşlarına yasl~nan bu sarı 
zeybek, bu siniri isyan, gönlü 
aşkla dolu Türk kahramanını 
bu mısralarla anarken bizim 
de içimizde ço~kun ve derin 
bir heyecaıı dolu dizgin şahla
nır. 

Bunu yazarken hatırıma ol
muş bir vak'a geldi. Biliyors~
nuz ki her miJJetin türkülerı, 

IDilli oyunları vardır. Milli 
oyunları mutlaka milli türküle
rinin terennümleriyle raksandır. 
Almanların bir türlü, Fransız-
ların, lngilizlerin bir tür -
lü , Rusların , Pomakların 
Çinlerin, Japonların bir türlü 
rtıilli oyunları ve türküleri var· 
dır. Bunlar onlarla gururlanır. 
Bir gençten işittim: Yunanis
tana gittikleri zaman onlardan 
Türklerin meşhur olan ( Sarı 
Zeybek ) ini oynamalarını dile
mişler. içlerinden ancak birisi 
çıkmış, söylemiş ve oynamış, 
gerisi laJü ebkem dediğimiz 

[l] Havalar-Anadoluda te· 
ganniye hava çağırmak derler. 
Havalar:Türküler,manasına gel
~iji gibi alelumum musiki ke-

sım sıkı susmuşlar, abtallaş
mışlar. Ya; An:ıdolu çocuğu 
olduğunu anladı~ım, bu de.i
kanlı olmasaydı, bizim nane 
molla gençlerimiz birbirinin ~~i
züne bakmaktan, acı acı gul· 
mekten, utanmaktan başka ne 
yaparlardı? 

Çok ı.iileyorum ki, şu bölüm
de yazdığım türküler bestc:en-
memiş ise, bestelensin ve_ .yeni 
musiki cereyanının verdıgı te
miz ve özlü tegannilerle Tür
kün koluna, ayağına, bedenine 
milli kıvraklıklar versin. 

Köylülerin uzun poyrazdan 
çağırıb coşa ço~a . <?Y~a?ıkları 
şu türküyü belkı bılırsınız: 

·vil Tayyarecilik yolunda ı Baş.~~kan 
·d ·· ·0 t ~ Erzıncandan geçti a yserı e motorsuz ayyare yapııı:ayor Erzurum, 31. (A.A) - B ~-

bakan ismet Ir.önü bu sab. ! 

Habeş sefirinin gazetecile:re diyevi - Genel mağazalar 
lstanbuJ, 1 (Özel) - Siv1I ması kararlaştıran umumi ma- Türkiyeyc yaptıgv ımız kahva etmiştir. 

Erzincan, 31 (A.A) - Bi::ş· 
tayyareciliğin süratle yaratıl- ğa. z. alar için bir sosyete teş: ihracatına mukabil Türkiyeden b k · · 

k 1 1 1 k d S a an ismet lnönü saat 16 da 
ma<>ı ve mem!eketin her tara- ~ ıne ça ışı m.a ta ır: ermayesı pamuklu mensucat ve sair ürün-
f 1 • · .. 1• bır buçuk mılyon Jı,a olacak I 

1 
~ şehrimize gelmiştir. Burada bir 

ına yayı ması ıçın onem.ı ça- l b k l h t er a acagız. müddet kaldıktan sonra hare· 
Jışmalar devam etmektedir. 1° tan ku lurudunb .. ~yka ı uclluz: Gazetecilerin İtalya ile Ha 
1 ld a ma yo un a uyu ro erı - ket edecektir. 
~t~nbu c.., .~ursadn açıl?cak olacaktır. beşistan arasındaki gerginliğe 

sıvıl tayyarecılık mekteplerı 'ıç'ın .. d · f' . . Aıılaşma mu·· mku-n 
h 1 b 

Istanbul, 1 (Ozel) - Habeş aır sorgusuna se ır dcmıştır ki: c:: 
uçus sa a arı olunmuştur f' · t ·ı · d' d go··ru.'ldu·· S . t R d t' .. . se ırı gaze ecı ere yem ıyev e Italyanlarla harp edecek olur-

Erzurumdan Erzincana hareket 

Islamoğlu derler benim şanıma 
Beşyüz atlı geliyor yanıma 
Kıydı benim eyince Arab canıma 

ovye ,usya an ge ımen uz- bu~unarak denıi~tir ki; Türkiye k H . . . A •• 

manlar tetkiklcr;nc devnrrı 'l H b · t d t sa abeşıstan ıstıklalını im- Paris, 1 (A.A) - Matin ga-.. ~ ı e a e-iıs an arasın a mevcu k . . 
ediyorlar. Kayseri Tayyarn dostluğu c.rttırmak ve kuvvet- ~r~mak ıçın Donuna kadar ze~~çinin özel aytarı Laval ile 
fabrikasında motörsüz tayya- lendirmek için çalışmaktayız. dovuşmekten yıJmıyacak ve deniz karar projesi üzerindeki 

Ah ne olaydi kaşki de beni 
vuraydi 

Can Mustafam düşmanun 
bileydi 

Islamoğlu enib gelir enişten 
Her yanları görünmiyor 

gümüşten 

Haberim yok benim bu kahbe 
işten 

Alı ne olaydı keşki de beni 
vur aydı 

Can Mustafam düşmanını 
bileydi 

* 
İslam oğlu derler benim bir 

adım 

Tavlada da bağlı kaldı kır 
atım 

Vardır benim dünyada c!a 
müradım 

* 
Ah ne olaydı ke_şki de beni 

vuraydı 
Can Mustafam düşmamnı 

bileydi 
Mustafa admı taşıyan İslam 

oğlu Osmanlı imparatorluğu
nun uşur, vergi ve bir çok 
kayiı, dert, çille esaretlerinden 
bıkıp, coşup ta silahını ele ala
rak dağa çıktığını anlatan şu 
milli türküde onun kahraman
lığı, baş beşa beşyüz atlı ile 
vuruşacak cesareti, atma sev
gisi ve gönlünde de: 
Vardır benim dünyada da 

müradım 

Derken anlattığı aşkı yaşar
ken bir kahpece vuruluşa kur
ban gittiğini türkünün aslında 
ve hele nakaratında ne güzel 
yaratıyor, yaşatıyor, nakaratta: 
Ah ne olaydı keşki beni 

vuraydı 

Sözü vurmağın mertçe ve 
görerek, gülerek olduğunu, 
kahpece vurmanın vurma olma
dığını bildiriyor. 

Allahın yarattığı tabiatı, dağ

ları kendine yurt, alına meydan 
eden bir -kahramanlıkla yaşıyan 
bu ve buna benzer Türk efeleri-
nin türküleri yalnız 
değil cihan için de 
manlık şaheseridir. 

bizim için 
bir kahra-

Şu türkü İskilip bir efenin 
kahramanlığını, sevgisini ve ca

nına kıyılışını ben izah etme
den mısralarında yana yakıla, 
seve seve anlatıyor: 
Atımı bağladım ben bir yoncaya 
Selam söyleyin benden gül 

goncaya 
Eskiden merak'ıyım ben inciye 

Asıyorlar kömür gözlüm gel 
ağla 

Nasıl dayanam sevgilim ben 
sana 

Atımı bağladım nar ağacına 
Ellerim ulaşmaz darağacına 
Kınalı yosmam sen geç 

yamacıma 

Asıyorlar kömür gözlüm gel 
ağla 

Nasıl dayananı sevgilim ben 
sana 

relerin yapılmasına baş'an- Yakında iki memleket arasın· kaçmıyacaktır. istiklalimizi ko- anlaşma safhalarını ve bu an· 
mıştır. .. da bir ticaret muahedesi yapı- ruyacağımıza inanımız ve kud- laşmanın mümkün olduğunu 

Istanbul, l (Ozei) - Açıl- Jacaktır. retimiz vardır. bildirmektedir. 

"Ç~k .... ~?I;~;~i~~iiı~;·i~i·~ ... i .. 'J)·~~i~;~ii~~~~~~~·b~k~;·· .. 
Atat rk e Saygıları Made . t 

G . . nıne varmış ır 
enel sekretf'!r!ığın gençlere cevabı SA.., t t b.. ··k t 0

• l k . , ~- ..._ .... -·-·- . gus os a uyu oren yapı aca 
Istanbuı 31 (A.A) - Atatürk Çek üniversitelileri birliği 

1 
Elaziz 31 (A A) E · d v kt ı d 

Çekoslovak üniversitesi birliği başkanı . 1 . -d.. rganı~e ogru uz:ın.ma a o an e• 
t f d .. d . · mıryo unun ray oşenmesı bakır madenıne vaımıştır. Bu 
ara ın a~ gon erılen saygı Sayın Bayım; münasebetle bakır madeninde 5 Ağustosta büyük bir tören 

mektubu ıle cumur başkanımız Çek üniversitelileri birliği ta- yapılacaktır. Bu törende hazır bulunmak üzere Elaziz ve 
namına genel sekreterlık tara- rafından Türkive cumur baş· Diyarbekirden heyetler gelecektir. 
fmdan verilen ccvab aşağıdadır: kanı Kamal Atatürke gönderi-

Kamal Atatürk Türkiye cu- len mektup kendilerine sunuldu. 
mur başkanı: Kamal Atatürk bu ince neza-

Çek üniversite birliği Türki- ket nişanesinden çok duygu-
ye Cumur Başkanına modern lanmışiar ve size teşekkürleriJe 

Türkiyeyi yaratan dahiyane beraber Türkiye ve Çekoslo-
eseri önünde eğilen Çekoslo- vakya gençliği arasında fikriğ 
vakya üniversitelilerinin en de- ve kültür beraber çalışmasının 
rin saygılarını sunmakla şeref inkişafı hakkındaki temenni-
iazanır. lerini bildirmeye beni memur 

Çek üniversite birliği etmişlerdir. Bilvesile saygılarımı 
Başkam Batek sunarım sayın bayım. . ., ........ . 

Yeni Holaında -·-·-·-F1orrini düşürmemek 
Kuvvetile çalışmak 

kabinesi 
]cin bütün 

> 

azm!ndadır 
Paris,:ı ( Ö.R ) - H9landa 

kabinesi parlamentoyu topla
maga karar vermiştir. Bunun 

Kabine buhranının çabuk 

Bir Sovyet denizaltı ge
misi manevralarda battı 

sebebi da geçen defa kabine 
huhaanını doğuran yasa projesi
nin müzakeresinden kaçınmak
tir.Başbakan gazetelerin mum es 
sillerini kabul ederek diyevde 
bulunmuş ve ekonomik ve finan-
sal işler hakkında demiştir ki: 

geçmesi ile Holanda büyük bir 
tehlike atlatmıştır. Florin kıy
metten asla düşürülmiyecektir. 

Eğeı düşürülmüş olsaydı, Ho
landanın ekonomik hayatı bü
yük sarsıntılara uğrıyacaktı. 

Florin aleyhindeki hücumlar 
muvaffak olmamıştır. 

-------"--- -- -
Mürettebat!, elli beş kişi boğuldu 
Moskova,_ ~ (A.A) - B. 3 işaretli Sovyet denizaltı gemisi 

~altık denızınde yapılan manevralar esnasında başka bir gemi 
ıle çapışarak 55 kişilik mürettebatile birlikte batmıştır. 

Türk - Fransız anlaşması 
Hazırlandı imza~anmak üzeredir 

.. Paris ~1 ( A.A ) - ~ürk~ve ile Fransa arasındaki tecim gö
ruşmele~ı. hır .uzlaşma ı!~ s?nuçlanmıştır. Bu uzlaşma iki adet 
olup b~rı tecımel ve d!gerı klerirıg uzlaşmasıdır. Her ikisi de 
hemen ımzalanacaktır. Bır uzlaşmanın sureti 20 ay içindir. 

lngHtere Acun da -. - ...... 
Avam kamaras!n- Acıkli ve felaketli 

da sorgulara duyumlar 
Cevaplar . Paris ı ( ö. R ) - İyerde 

Londra l ( o" R) _ A hır Fransız tayyaresi düşmüş , . vam 'k' F 
kamarasında Hariciye ve Bah- ı ı . r~nsız zabiti ölmüştür. 
riye bakanları Jngiltere Alman- Zabıtlerın cesetleri buluna-
ya arasındaki deniz anlaşma- manılştır. .. 
sına dair bazı sualler karşısın- Paris, 1 (O.R) - Kapta 
da kalmışlardır. SualJere dış büyük bir infilak olmuş 77 işçi 
hakanı Sir Samoilhar cevap toprak altında lralmıştır. 
vermiş ve demiştir ki: Paris, 1 (Özel) - Varşova-

lngiltere, Almanya bahri an- dan haber verildiğine göre 
l~şmasında fesh hakkında biç Radyum kaşifi madam Kürinin 
hır madde yoktur. Onun için doğduğu ev yıkılmış, ankaz 
iki hükumeti~ muvafakatı mut- altında onbeş kişi ölmüş ve 16 
lak surette lazımdır. kişi yaralanmıştır. 

1

K~İu~~ ... ~~:·d~l~;···"j~·;;;:ı·;~·· Peşte, 1 (Ö.R.) - Tifos ha;-
tuzak talığı baş göstermiştir. 36 kişi 
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Asıyorlar ..... 
Şakir ağa dedim geldim yanına 
Kıydı diyorlar bak tatlı canına 
Böyle kahpelik düşer mi şanına 

Zorluklar kaldırılacak 
Cumhuriyet onuncu yıl bay

ramında çıkan af kanununun 
J6 ncı maddesinin tatbik sure
tini gösteren talimatnamenin 
tatbikinde bazı zorluklar rast-

Asıyorlar kömür gözJüm gel !andığından hükümet, bu müş-
ağla 

Nasıl dayanam sevgilim ben kiiUeri ortadan kaldırmak için 
salla af kanununa ek bir kanun pro-

- Sonu var - _ jeıi haıırlanmışbr. 

Atabeyliler 
Temiz suya kavuşuyor 

Isparta, 1 (A.A) Merkeze 23 
kilometre uzaklığında olan ve 
tarihi bir kıymet taşıyan Ata
bey kamunu bayındırlık işle

riyle önemli bir surette uğraş
maktadır. Kamun urayı iyi su 

ihtiyacını çalışma proğramınm 
başına koymuş ve halkı açık 
arıklardan alınan sudan kurtar-

mayı kararlaştırmışlır. Bunun 
için kamun suyunun fenni bir 
şekilde kamuna getirilmesi için 
beton filitre havuzları yaptır
mıştır. Şimdi beton künklerle 
kamuna getirilmesi kalmıştır. 
Bu suretle Ataheyliler yakmda 
arıklardan alman sudan kurtu
larak fenni ve temiz suya ka
~uşacaklardır. 

Şehir 
Gazinosunda 
Şehir gazinosunda tanınmış 

san'atkarladan mürekkep or
kestra her akşam konser erinr:: 
devam etmektedir. Bugünden 
itibaren de orkestraya Lenin
grad konservatuvarından dip
lomalı viyolonist bay Veli işti
rak edecektir. Bu suretle ku\'
vetlendirilmiş olan orkestrayı 

dinlemek, bu sıcak günlerde 
lzmirin en güzel yeri oJan Şe
hir gazinosunda acunun en iyi 
birası olan ( Ankara biraıını ) 
içmek en büyük zevktir. 

Bay Fehmi 
On gündür Çeşmede llulu

nan Burnova şarbayı bay F eh
mi Yiiin dün i~ri gelmistir. 

Berlinde ......... 
Fransız gazeteleri 

Kanıilen toplattırıldı 
Paris, 1 (Ö.R) - Berlinden 

gelen haberlere göre bütün 
Fransız gazstelerinin dünkü 
sayıları Almanyamn her ta-
rafından toplandırı!mış ve sa
tışdan kaldırılmıştır. 

Beş yıllık ziraat 
Proğramı 

Ankara, 30 - Tarım Bakan 
Jığı, beş yıllık bir proğram ha
zırlamışhı-. Bu proğramda çift 
çilP.rimizin çeşitli ziraat yap
maları için çok geniş esaslar 
vardır. 

Ayrıca sulama işleri de bü
yük bir önem!\! göz önünde 
tutulmuştur. Yeni proğram ba
kanlar heye::tinin yakın bir top
lantısında miizakere olunacak 
ve hemen tatbik sahasına ko
nulacaktır. ....... 

İspanyanın kararı 
ispanya hükumeti memleke

timizden yapılan ithalata yeni
den düşük para tatbikine ka-
rar vermiştir. 

Adliyeye verilenler 
Yangına sebebiyet vermeh 

.:mçundan Moiz Leya, Borno
vada Havuzbaşı mahallesinde 
Yusuf kızı bayan Sabihanın 
yedi yüz elli kuruşunu dolan
dırmakla suçJu muakkip bay 
Mehmet, gece eve taarruı: et
mekle suçlu Selim oğlu Meh-
med, ve memura suç isnad 
eden Bekir oğlu Aziz ve Ah-
111ed adhyeye verilmitlerdir. 



i)ehşet Devrinde Büyük Bir Aşk Kadını 
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ihtilal Kraliçesi 
B A YAN TALYEN 

obespi)rer 
Yere Seren Kadın 
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- Şu halde nereye gide
ceksiniz? 

Bordoya. Orada bir 
dayım ve küçük karde
şim de onun yanındadır. 
Boşanmamııla mallarımızın bö

lünmesini vesile ederek her 
ikimiz de manfaahmu: icabı 
Bordoya gitmeği istiyebiliriz. 

Devin düşündü: "Ben oradan 
Martinik adasına bir vapura 
athy abilirim." 
Ayağa kalktı: 

- İstediğiniz gibi olsun, 
dedi. Boşanabm. 

iki çocuk eli kapıya sürtün
dü. Küçük Teodor sanki dağı
lan bu ocakta yerini arıyordu. 

Devin, acele ile: 
- UğJunuzu size bırakaca· 

ğım, dedi. 
- Teşekkür ederim. Onu 

içeri alınız. 
Uşakları Bidos bir elife ço

cuğu yürütüyor, diğerile Te
rezyaya bir kağıt uzalıyordu: 

Acele ile zarfı açh ve bir 
göz atlıktan soma: 

- AlJaha şükür olsun. B. 
Lamet, B. Lafayetle birlikte 
ordudan çekilmiş ve her ikisi 
birden Holanda yolunu tutmu~
lar. 

Devin yalvarırcasına: 
- Daha yavaş söyleyiniz, 

rica ederim. 
Çekindiği Bic\os değildi. Fa

kat hilekar, jumalcılığa hazır 

olan Kato evin içinde dolaşı
yordu. 

Derhal boşanma muamelesi
ııe giri ildi. 

Terezya Pariste uğradığı su
kutu hayali duymıyor değildi. 

Genç yaşında muzaff eren gir· 
diği, 2üzelliğile herkesi teshir 
ettiği, münasebetlerile yeni ida· 
rede dahi hüküm sürenlerin 
yanında olmağı ümid ettiği bu 
Paristen şimdi sinsi sinsi kaç
muı icabediyerdu. 

Meşruti bir krallık taraftan 
olan dostlan, şimdi düşen kı
ratlık tarafına i"eçiyorlardı. 
Bamav suç albna alınmışh. 
Lamet kaçmışb. 

Talyen yükseliyordu. 
EylUlcU 

T erezya, yalnız bir tarafı 
basılı olan ve hem gazete, 
hem dıvar ilanı yerini tutan bu 
yeşil kağıdın kimin tarafmdan 
basıldığını öğrenince artık onu 
muntazaman okuyordu. Bu ga
zetenin adı : u Vatandaşların 

dostu ,, idi. Çıkaran adam da: 
Talyendi. 

Terezya bay dö Lametin eski 
katibinin küst hlığını bir türlü 
unutmamıştı. Ona daha bir 
defa, bir resim için poz ver
meğe gittiği Bayan Lebrunun 
atelyesinde tesadüf etmişti. O 

sırada bir matbaada çalışmak
ta olan Talyen B. dö Rivarol'a 
matbaa tashihleri getirmişti. 

Orada da çok saygısızlık gös
termiş ve Bn. Lebrun'e bu ka
dar güzellik karşısında sanalın
dan umud kesmesi lizımgele
ceğini söylemişti. Rivarol bir 
sözle onu mazur göstermiıti: 

- Aldırmayınız, bir kapıcı 

oğludur bu. 
Hakikaten de Talyenin ba-

bası Marki dö Bersinin kapıcı
sıydı. Bu zat, kapıcısının ço-
cuguyla alakadar olmak iste
miş. onu okutmuştu. Fakat 
çocuk 1 ~ yaşında okumaktan 
vaz geçmış, uzun zaman aynı 
kapıda durmamağa alışmıştı. 
Dokuz seneden beri kapı kapı 
dolaşıyor, } ükselmedigi için 
herkese gayz besliyor, her ah
lak kaidesinden uzak yaşama
ğa alışıyordu. Güzel bir erkek
ti, görünüşte hududsuz ihlırası 
vardı. ihtilal olduğu zaman o 
herşeye hazırdı zaten. 

Talyen gazeteci, kulüp hatibi 
şekline girdi. Hakim partinin 
yakınlarından ayrılmak isteme· 
diği için jakobenlerin klübü· 
nün bir köşesi sayılan "Kar-
deşlik sosyetesine,, yerleşti. 10 
Ağustos kıtalleri onu Belediye-
ye yükseltti. ve orada Komü
nün katibi oldu. Fakat bu kı
tallere de el sürmemiş mi idi? 

T erezya son derece menfur 
bazı hadiseleri habrlıyarak 
titreyordu. Tüileri sarayının 
yağması esnasında bir aşcı ya-
mağı bir kazanda diri diri 
kaynatdmışh. Bir çok çiftler 
cesedler üzerinde aşk yapmış
lardı. Tahvilat ve mücevherat 
ortadan kaybolmuştu. Talyen 
de hırsızlar arasında idi. 

31 Ağustos 1792 de, halk 
kadını kılığına giren T erezya 
Ulusal Kurulun tribiinleri ara
sına sıyrıldı. Komünün müda
faasını ve Talyenin kendini 
haklı gösteren delillerini din
lemek üzere en ileri saflarda 
~ er almıştı. 

oım ıvar -
,.,.__. .............. Eb 

Geldi 
Altı ayı k ondürede aranı

lan evsafı size ar. uk Paris
ten büyük fedakarlıkla g<.
tirdiğim 1935 modeli makina 
ile dokuz ay için garantı 

edebildiğim gibi bayanların 
pek korktukları cereyan ile 
alakası yoktur. 

Geliniz görünüz 
Su ondülesi ve bükle için 

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

Adres : Hükumet cad
desi No. 23 All Rlza Ak 
Çakır Telefon 3294 

2-15 (1105) h.3 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON 315t TELEFON 3151 

BUGÜN 
iki büyük filim birden 

Aşıklar Oteli 
A N N Y O N il R A'nın 

Şaheser komedisi 

iki Yüzlü Aşk 
Fransızca stizlU, şarkllı bUyUk fllm 

Seanslar 
Hergün saat 16 da Cumartesi ve Pazar günleri saat 

14 te başlar. 

YENi ASIR 

, 
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Bu iki mahsulü kimler ve nerelerden 
Alırlar-Gümrük resimlerinin vaziyeti 

IRAN, İSPANYA VE CE- ı MÜSTEHLiK 
NUBt AFRİKA İTTiHADI MEMLEKETLER 
Müstehlik piyasalarda mevki Sultana üzümü istihlak eden 

tutmağa muvaffak olan üzüm memleketlerden başlıcası Al
istihsal memleketleri arasında manya, lngiltere, Holanda, Ka-
lran, ispanya ve Cenubi Afri- nada ve diğer kontinan mem-
ka memleketleri mevcuttur. leketlerdir. 

lranıo istihsa!atı 25 - 40 hin Almanyanın istihsal memle-
ton, lspanyan n 10 - 20 bin, ketlerinden aldığı üzüm mik
Cenubi Afrika ittihadının 5 - 1 O tarı aşağıdaki tabloda göste-
bin ton arasındadır. rilmektedir: 

1 32 1933 1934 
T ürk"ye 14 135 20.147 29.646 
Ka1iforn·ya 6. i44 5.360 4.942 
Yunan stan 5.134 5.360 4.942 
Iran 'i .479 6.323 1,438 

Almanya piyasalarında son seneler .zr:ı rfında sahlan üzümlerin 
fi atları : " 100 kilosu f orin ,, 
Sene No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 
1930 - 31 30 - 43 31 - 46 36 - 61 41 - 66 
1931 - 32 30 - 55 33 - 58 41 - 54 45 - 57 
1932-33 17-27 18-29 19-33 20-38 
1933 - 34 12,5 - 21 13 - 22,5 13 5 - 24 16 - 28 

INGIL TERE P!Y ASALARı 
Son seneler zarfında üzüm istihsal memleketlerinden lngilte

reye ithal olunan üzüm miktarı : 
Memleketler 1934 1933 1932 
Türkiye 147.900 175.673 404.548 
Avusturalya 488.996 871.072 300.096 
Kaliforniya 281.789 264.545 452.515 
ispanya 105.969 71.122 130.288 
Girid sultanası 53.738 55.809 67.234 
Yunanistan 52.046 64.8Jl 63.561 
Genubi Afrika 50.449 82.952 57.562 
Diğer dominyonlar 1.355 2.220 11.151 
Sair memleketler 9.775 17.496 87.926 

1.192.012 1.605.746 1.sô4.s81 
Sultana üzümlerinin fiatJarı Beher CWT i Şiling olarak 

Sene No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 
930-931 27-48.6 30-51 31-4.54 36-56 
931-932 40.59 51-61.6 52-6.64 56-67 
932-933 23-33 23 ·6.36 24-6.39 26-6.45 
933-934 18-28.6 19-30 19.6-32 23-37 

GUn rUk resimleri yine on şilin 6 penstir. 
İngiltere hükumetinin Ottava rrncı·r 

konferanınndan evvel ithal et- l 
tiği çekirdeksiz üzümlere tat
bik ettiği gümrük r.esmi şu 
şekilde idi: 

Ecnebi malları Dominyonlar 
1919 10.10 8.15 
1924 7.- 5.16 
1925 7.- sea·best 

Ottava konferansından sonra 
bu resim on şilin 6 pense ib
lağ edilmiştir. 

TÜRKiYE ÜZÜMCÜLÜGÜ
NÜN MUVAFFKIYETI ÇA-
RELERi • 
Üzümcülüğümün müstehlik 

piyasalarda rakip memleketler 
karşısında tutunabilmesi ve mu
vaffak olması için aşağıdaki 
noktaların göz önünde bulun
durulması lazımgelmektedir. 

1 - Müstahsili faizcilerin 
elinden tamamen kurtarmak ve 
üzümlerin maliyetini ucuzlat
maktır. 

2 - Üzümlerimizin standa
rizasyon işini başarmak lazım
dır. Birçok arbitraj muamele
lerine yol açan ve her firmanın 
arzusuna ~öre tertip olunan 
tiplerin yeknesak bir hale ko
nulması üzümcülüğümüzün mu
vaff akıyeti için zaruri görül
mektedir. 

3 - Bu sene mebzul olan 
rekoltemizi tamamen satabil
mek maksadile ecnebi memle
ketlerile yapılacak anlaşmada 
üzümlerimizin fazla miktarda 
ınübayaası nazarı dikkate alın
maya diğer bir mevzu olabilir. 

4 - Üzümlerimizin ordu,ya-
tı mektepleri ve inhisar idaresi 
tarafından fazlaca istihlaki la
zımgeJmektedir. İhraç edilmi
yen üzümler ancak bu sayede 
sarfolunabiJir. 

5 - V zümlerin y:ış olarak 
ihracı keyfiyeti de devletin ih· 

· racat siyasetine dahil olmalı 
ve yaş üzüm ihraç edeceklere 
prim verilmeli ve hariçten cel
bedilecek sepetlerin muafen 
imranna müsaade olunmalıdır. 

DÜZELTME 
Evvelki nüshalarda "ecnebi 

memleketlerine ihracat,, kısr 
mmda lngilterenrn ilzümleri
mize tatbik ettiği gümrük res
minin yedi şiline indirdiği yan
lışlıkla yazılmıştır. Bu resim 
incirlere ait olup şimdiki halde 
üz.ümden alman gümrük resmi 

Türkiyenin en mühim ihra
cat maddeler:inden biri de in-
cirdir. Ege mıntakasında istih
sal olunan bu kıymetJi madde
nin son beş senelik rekoltesi 
aşağıda gösterilmiştir: 

Sene Rekolte (ton) 
1930 32.000 
1931 28.000 
1932 29.000 
1933 26.000 
1934 28.000 

RAKiP MEMLEKET 
REKOL TELERI 

Akdeniz havzasında Türki
yeden maada ispanya, İtalya, 
Cezair, Yunanistan ve Porte
kizde incir yetişmektedir. Ka-
liforniya ve Şili arazisinde ye
tiştirilen incirler mahalli ihti-
yacata bile kafi gelmemekte 
hele Birleşik Amerika devlet
leri hariçten, bilhassa Türki
yeden incir ithal eylemektedir. 

Son tanzim kılman istatis
tiklere göre cihan kuru incir 
rekoltesi 232.000 tondur. Bu 
miktar memleket itibarile aşa
ğıda gösterilmiştir: 
Memleket İstihsal (ton) 
Türkiye 30.000 
ispanya 35.000 
ltalya 64.500 
Cezair 50.000 
Portekiz 25.000 
Yunanistan 17.500 
Kaliforniya 10.000 

İstihsal mıntakası: Ege mın
takasının başlıca incir istihsal 
mahall~ri ile senevi vasati ola-
rak istihsal eyledikleri kuru 
incir miktarı aşağıda tesbit 
olunmuştur: 

Kuşadası 
Bayındır 
Tire 
Ödemiş 
Aydın 
Söke 
Boz dağ 
Karacasu 
Naz.illi 
Bodrum 

Sarayköy 
Muhtelif 

Ton 
2.000 

70 
700 

4.000 
15.000 

800 
2.200 

120 
2.200 
1500 

200 
1.210 

30.000 

2 •austos 
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Telef on Şirketi 

Kongre llkteşrin- Halka kolaylık gös-
.. -. 

de toplanacak termeğ . günah mı 
- Baştaraıı birinci salıiıede - Sayıyor 
Genel nüfus yazımı 20 bi- Dün matbaamıza yine te• 

rinci teşrinde tamamen bitmiş lefon şirketinden çok bakh 
olacağı gibi istiyen şarbayla- bir şikayet bildirilmiştir. Şi· 
rın cumuriyet merkezinde ya- kayetin mevzuu basit oldui8 
pılacak töreni de görmeleri 

kadar telefon şirketinin da• 
düşünülmüş ve bundan ötürü 
kurultayın toplanma günü 24 ranışı da anlaşılmaz bir sır 
birinci teşrin olarak tesbit dır. lzmirin tanınmış bir tica• 
edilmiştir. Kongrenin programı rethanesi yazıhanesinde ball 
şudur: değişiklikler yapmış, telefon 

1 - Uraylarımızın bayın- makinalarımn bir kısmınıD 
darlık işi, odalardan odalara neklio• 

A - Şehirlerimizin beşer lüzum görmüştür . Şirkete 
yı ilık proi"ramlarında neler bu- başvurmuş fakat şirkett .. 
lunmalı ve nasıl başanlmahdır. yapamayız cevabını almlfbl .. 

8 - Uraylarımızın tek ba-
şına yapamıyacakları plan, su, Sebebi sorulunca telefon tir 
Işık ve yol gibi kurulacak Uray keti, bayındırlık bakaahil 
birlikleri ve bakanlıkta teşkil ile aralannda anlaşmazlık ol
edilen bayındırlık kurulu işleri duğunu ve bu halledilmr 
için etüdler. dikçe ikili üçlü telefon mr 

2 - Hayatı ucuzlaştırma: kinalarını, santıraUı maki
Uraylanmızın hayalı ucuzlat-

naları yerlerinden oynatamı• 
mak için kuracakları, çarşı, yacagıw nı bildirmiştir. 
pazar ve meydanler hakkında 
etütler. Bir şirket ile bakanbk ara• 

3 - UrayJarımızıu gelirleri sındaki anlaşmamazlık ar 
ve bütçeleri ile sarf usulleri. larca belki yıllarca sürebilir· 

A - Uraylarımızın gelirleri Bunun halk ile alakası ola• 
ve ~unların en az masrafla el- maz, hizmet duramaz. Nerr 
de edilmesi çareleri, yeni a-e- de kaldı ki istenilen mevcat 
l·r aramak ve bunların üzerinde 
araştırmalar yapmak. makinenin bir odadan diğet 

B - Uray büdçelerinin ya- bir odaya geçirilmesidir. Y r 
pılma şekilleri. ni makina koymak prtla• 

C - Uray paralarının har- nnda anlaşmaz.lığın roll 
canma usullleri. bUlunabilir. Fakat odadall 

E - Uray kat'i hesapları- odaya makine naklinde asla ... 
nın yapılma şekli ve tasdik Hatta birinci kısımda bile 
sistemi hakkında etüdler. hizmeti durdurmamak içİO 
bütün şarbaylar, konıre pro- _L 
gramında i"Österilen 3 kısım depozito suretiyle para ..-
hakkında kendi uraylannın mak ve iıi sekteye uğratJDI" 
finansiyel durumu ve hususi- mak lazımdır. Telefon ıirke" 
yetine göre tetkik mevzularını ti acaba halka kolaylık gat• 
sırasınca hazırlayacakları üçer termeyi bir günah mı saya'" 
raporla İlçebaylara İlbaylara yor. Bunu öğrenmek isterdik. 
vereceklerdir. rzr.t,Ç/..L7.7.Z727ILYZ7XT.L:;m- ll"j 

Raporların tanziminde de gösterilecektir. 
Gelecek yıllar için d~ 

esas son yıl bütçesi olacaktır. len esaslar tetkik mevzular _., 
. Gelirlerin nevileri, her biri- her biri ayrı ayn yazılarP 

nın tahsil yekunları ve geçen izahlı bir şekilde 15 Eyla.t' 
yıla göre mukayesesi bilhassa bakanlıkta bulundurulacakfft• 

.................................................................................... ~ 
1934 YILI AYLIK V ASA Ti FlA TLARI 

Sü2me Elleme Paçal Natürel H~ 
Aylar enaz ençok enaz ençok enaz c:nçok enaz eoçok enu ~ 
Sonkanun 7.30 14.50 6.04 14.50 5.- 8.50 - - 4.- J 
Şubat 11.- 17.- 6.63 10.14 6.- 7.- 6.- 6.36 5.07 6.""' 
Mart - 6.25 6.50 4.48 6.~ 
Nisan - 5.16 7.80 4.10 4. 
Mayıs - 6.25 7.80 -" 
Haziran - 5.50 6.25 4.10 S.~ 
Temmuz 4.10 4.P. 
Ağustos 7.- 13.- 6.- 10.50 5.- 8.- 5.- 6 50 4.50 4 
Eylül 7.15 7.50 5.50 11.50 4.50 7.50 4.25 5.375 4.- 4.~ 
llkteşrin 7.19 7.50 8.25 12.- 4.50 7,75 - - 3.50 47 
Son~eşrin 9.- 19.- 6,50 12.75 5.- 8.50 5.- 6.75 4. - 4.~ 
llkkauun 12.- 19.- 5.25 13.50 5.50 8.50 4.- 4.P 

Miktar ve kıymet üzerinden "Cake,, , çikulata, ispirto iaa' 
beş senelik ihracat: libnda kullanılmakta ye k.-
Sene Kilo T. Lirası veye kanştınlarak istimal "eli 
1930 23.791.000 4.158.000 mektedir. Memleketimiz İD,;/ 
1931 27.123.000 5.354.000 leri çok nefis ve tatlı butundtıit 
1932 25.030.000 • 3.510.000 larından daha ziyade lükı t/I 
1933 26,991.000 3.716.000 madde olarak tanınmakta fi 
1934 28.796.000 2.791.000 dış pazarlarda da rakip ,,,..,. 

MEMLEKETiMiZDE ıullerine daima tefenuk ,ı
INCIR SATIŞLARI mektedir. 

Ege mıntakasında incir satış- RAKİP MEMLEKETLEidf' 
farı, üzüm sahşlarından tama- BU SENE Ki REKOLTE fi 
mile farklıdır. incir ecnebi ALİVRE SATIŞLAR : • 
memleket pıyasalannda bilhas- Atina şubemizin bildirdi~ 
sa Noel yorlulan için isten- göre Yunanistanın geçen •~ 
mekte ve mevsimi de Eylülden rekoltesi 14 milyon okka IOIY 

sene başına kadar devam et- Bunun 13 milyon okkası ..,ıi': 
mektedir. Bundan dolayı incir ce sevkedilmiştir. Buseneki ~ 
en ziyade alivre suretile satıl- koltenin geçen seneden 1# 
maktadır. Mahsulün idrak edil- olacağı tahmin olunmal<tadat~ 
diği zaman % 70 i alivre sure- Busene yamlan alivre ,. 1, tile satılmamış bulunursa bu, lar : beher lngiliz kantarı~ 
müstahsil için çok zararlı ne- şilindir. ltalya rekoltesine ~
ticeler tevlit etmektedir. lince : ltalyanın 1933 indr ;;t. 
ALİVRE SATIŞ v AZİYETi koltesi 570.574 kental, 1 
Memleketimizde on beş se- rekoltesi 605,705 kentaldir • .,,, 

ne içindeki alivre sab•Jar şu 1935 rekoltesinin geçeD .. 
7 evvelki senelerden daha 

suretle cereyan etmiştir: yani 550,000 kental ola 

Sene tahmin edilmektedir. 
1930 Rekoltenin yüzde yetmişi incir, ihracat mevsimi 
1931 " " " smda satılan mallardan ol 
1932 " '' " için gerek müstahsil ve g 
1933 " " altmışı se müstehlik piyasalarda k 
1934 " " otuzbeşi stoklar pek azdır. 

Malum oldu2'u üzere incirler ( TÜRK 



2 Ajiustos 1935 
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as uslar vı 

BUYUK 
VE 

HARPTA 
FRANSIZ 

INGILiZ - ALMAH 
CASUSLARI 

::Bf.rin. cf. ~ısını 

-20-

ata Hari Londrada 
Scotlanda Y arCİ , Mata Hariyi tevkif 
Etmiş ve... serbest bırakmışh 

= h~st:' • - b~ ;.lzel artisti suçlıyacak hiç 
Hastanedeki lngiliz 

bakıcıların hemen hepsi Evayı 
antipatik bulmuşlardı. Herkes 
ondan üpbe ediyordu. Bu şüp· 
heler genişleyince Eva çekili
mini vermeğe mecbur oldu. 
lsveçe döndü. işsizlikten ıstırap 
çekmeğe başladığı bir zamanda 
idi ki bir Alman ajanı tarafın
dan elde edilerek gizli Alman 
teşkilatı nezdinde çalışmağa 
karar verdi. lngilterede Iskoç • 
Yalı bir kadın tanıyordu. Ona 
bir mektup yazdı. lngiltereye 
gidişinde Blomsburu oteline 
indi. Posta sansör idaresi nez
dinde bir iş bulmak için de 
lıkoçyalı arkadaşından yardım. 
istedi. lskoçyalı Madam, Evayı 
Londraııın şimalinde Hackney
de tanıdığı bir aileye tavsiye 
etti. Oraya gittiğinde evde kim
seyi bulmamıştı. Kartını bıraktı. 
Bir kaç gün sonra aynı eve 
davet edildi. Burada misafirliği 
zamanında abdalca casusluk 
Yapmağa çalışıyordu. Zeppelin
lerin tecavüzlerde bulundukları 
günlerde Londranın hava mü: 
dafaası hakkında vesahiplerin· 
den canlarını sıkacak derecede 
izahat istiyordu: 

- Hava müdafaa istasyonu 
ziyaret edilebilir mi? 

- Tayyarelere karşı kaç top 
vardır? 

- Bu toplar hangi mesafeye 
kadar ateş edebilirler? 

Bir gün de kendisine evle
rinde misaferet bahşeden aile 
e Finsbury parka gitmişti. 

::>ordu: 
- Finsbury parktayız, öyle 

nıi? Tayyarelere karşı müdafaa 
topları nerede bulunuyor ? 

Onlarla konuşurken: 
- Almanlar, burada olup 

bitenlerin hepsini bilirler di
Yordu. 

Hackney'deki aile kendisin· 
den şüpheye başlayınca Eva 
0 nlan ziyaretlerine son vermiş 
lngiliz zabitlerinin karargahı 
sayılan Uper Bedford Palasa 
Yerleşmiştir. Eva burada da 
hizmetçileri, garsonları isticvap· 
tan hali kalmamıştır. Nihayet 
vaziyeti büsbütün şüpheler 
Yandıracak mahiyete ~rince 

icotland y ard bu beceriksiz 
:asusun da yakasına yapışoıış
·ır. Eva idama mahkfım olmuş 

:se de sonradan cezası müeb-

bet küreğe çevrilmiştir. Hap~s
hanede açlık grevi yapmaga 
başlayınca da bir daha lngil
tereye ayak basmamak şartı 
ile memleketine iade olun· 
rnuştur. 

Mata Harrl 
lskotland Yardı en çok şüp

helendiren casuslardan biri de 
Mata Hari olmuştur. Mata 1916-
da Belçikada bir hizmetle tav
zif edilmiş bulunuyordu. Fran-

sız mütekabil casusluk teşkilatı 
Mata Harinin Alman casusu 
olduğundan şüphe ettiği ci· 
hetle hüsnü niyetinin bir del~
lini a-österebilmesi için ke~dı: 
Bini Belçikaya göndermıştı. 
Mata Hari lngiltere - Hollan~a 
Yolunu ihtiyar etti. Falmouth ta 
lngiliz zabıtası tarafından tev· 
kif olundu. Uk tahkikatı yap
nıak vazife ini Sir Basil Shom· 
son deruhte etmişti. Baı:ıil Mata 
Harinin Almanlar llesabın~ ça-

e 

bir delil yoktu. Kendisine şu 
tavsiyede bulundu: "Madam siz
den iki kat daha yaşlı olan bir 
adamın nasihatını dinlemek is· 
terseniz yapbğımz işlerden fe
ragat ediniz.,, 

Mata bu tavsiyeden sonra 
serbest bırakılarak ispanyaya 
sürüldü. Orada kalacaiı yerde 
tekrar Fransaya dönmek ted
birsizliğini ynpb. 

Bir davanın iç yUzU 
Vensadacan veren casuslar 

içinde en meşhur olanı Mata 
Hari olduğundan şüphe edile
mez. Metro Goldvinin ihanet 
yıldızı olan Mata bir Rus tay
yarecisine aşık olmuştu. Fran· 
sız sansörünün vizesine mazhar 
olan filmde Parisle Varşova 
arasınkn bir seyahat yapmıştır. 
Greta Garbonun temsil ettiği 
bu film hiç bir vesikaya istinad 
etmez. Yani Matamn bir Rus 
tayyarecisine aşık olduğu doğru 
değildir. Fransız mütekabil ca· 
susluk teşkilatı Mata Harinin 
Nacrichten Büronun hizmetinde 
olduğunu biliyordu. Fransız 
emniyeti umumiye teşkilatı 
daha 1905 denberi Mata Hari
yi nezaret albnda tutmakta idi. 
Bu tarih, Mata'nın servet ka
zanmak için ilk sahneye çık
tığı, cava danslarının büyük 
alkışlar topladığı tarihtir. Her 
şeyi, en açık dansları eşsiz bir 
hayasızlıkla oynamakta birinci 
sayılan bu genç kadına tapan
ların sayısı pek çoktu. O şeh
vet ve ihtiras düşkünlerinin 
gerçekten taptıkları bir siva 
mabudu sayılabilirdi. 

Mata Hari'nin peresteşkarlan 
arasında yabancı elçılikler er
kanı da vardı. Artist harpten 
önceki muhaberatında Holanda 
elçilik kuryesinden istifade edi
yor, Fransız zabıtasını~ m~k
tuplarını kontrol etmesıne ım
kan bırakmıyordu. Böylece 
Hariç ez memleket imtiyazın
dan istifade eden bir durumda 
idi? 

Mata söylenildiği ve zanne
dildiği kadar güzel miydi? 

Gençliğinin ilk günlerinde 
başdöndürücü bir güzeHiğe sa
hip olduğu belki doğrudur.Fa-
1916 da Fransız casusluk teş-
kilatının merkezi olan ikinci 
büroya başvurarak harp mın
takası olan Vittelde ikamet ve
sikası aradığı zaman yılların 
balirli tahribatına uiraınış sa· 
yılabilirdi. Oniki yıl önce se
yircilerini çileden çıkartan bel
lerine hiç benzemiyordu. Saç· 
lar1Da kır düşmek üzere idi. 

Mata babın en ateşli bir dev
resinde Vittal'de ne arayordu? 
Orada ne yapacaktı? Neden 
bu kadar israrla Vitele gitmek 
istiyordu? 

Kendi ifadesine göre ölüm 
düşeğinde olan aşıkı kapiten 
Maslofun yanına gidiyordu. Bu 
Maslof Baltık Ru, donanması
na kumanda eden Amiral Mas
lofun oğlu idi. Kı-tpiten MasJof 
Şampanya harbında ağır suret
te yaralanmıştı. 

Gözlerini kaybetmişti. Rus 
zabiti mefrezesinin başında ge
zerken bir kuruşun gözlerini 
aJmıştır. Mata, kendi hakkında 
idam hükmünü veren divanı 
harp reisi Somprou'ya da tun-
ları söylemişti : 

- Kapiten Maslof, hayatta 
ciddi bir aşkala seAğim biricik 
adamdır. 

- Sonu vaı -

YENi ASIR 
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-Italya 
ltalyan 

Habeş sınırları üze • 
1 

........................... ısau. .... 

Genera ının sakıngan sözleri 
Mızıka çalıyor, bayraklar dal
galanıyordu. 

Deyli Telgraf aytalarından: 
Bayan Marsel Prat, İtalyan 

Afrikası ve Habeşistan bakın
da birçok önemli mektuplar 
yazıp gazetesine göndermiştir. 
.. Habeşistan sınırından,, yazılan 
bu mektuplardan ilkini bugün 
dilimize çeviriyoruz: 

Eritre, istatistiklerin söyle0 

diğine bakılırsa yarım milyon 
nüfusludur. Bu İtalyan sömür
gesi Habeşistanın kuzayında
dır ve on milyonluk bir mem
leketin Şap denizine olan yo
lunu kapattığı gibi önceleri 
Habeşistana bağlı 400 bin ki
şiyi kavramaktadır. 

Benim ödevim İtalyanların 
sınırlarında ne gibi örgütier 
yapbklarını ve bugün İtalyan 
hükmü altında bulunan dört 
yüz bin Habeşlinin sınırın öte 
tarafındaki kardeşlerine karşı 
nasıl duygular beslediğin: öğ
renmek, meydana çıkarmaktı. 

Bunların cevabı ancak bu
rada bulunabilirdi. Pasapor
tum elimde, Paristeki ltalyan 
konsoloshanesine gidip vize 
istedim. Oradaki ataşe, beni 
pek soğuk karşıladı ve: 

zik ve şövalye tavırlı bir ltal
yan generali ile tanışmama ve· 
sile oldu. 

Oniki gün süren bir konuş
madan sonra Eritreye giden 
ltalyan gençliğinin ne gibi bir 
ruh taşıdıklarını ogrenmeğe 

bunlar, süel üniformaları ile 
öğünen gürbüz ve toy delikan
lılardı. Hepsinin ağzında Muso
lininin meşhur lakırdısı dolaşı
yordu: 

,,Bütün bir hayat süresince 
koyt.m gibi yaşama\t.tansn i!ç 
gün ar3lan gibi yaşamak iyi
dir!.,, 

Nereye gittiklerini bildikleri 
yoktu. Fakat 3:kı bir disiplin 
altında ~diJer. Sorulan sol'gu~ 

)ara cevap vermeğe yanaşmı

yorlardı. 
Bir tarafta Asya, bir tarafta 

Afrika, ortada da mavi hır ray 
halinde Şap den\zi. Gidiyorduk. 
Ben, göğertede tanıştığım ltai
yan generali ile bir aşağı bir 
yukarı dolaşıp kendisinden öte 
beri öğrenmeğe uğrasıyordum: 

- Generalim, beni durum 
hakkında aydınlatmanızı rica 
edeceğim. H'arp olacak m• ol-

- Buna imkan yoktur, ded;, 
orada neler olup bittiğini bil
miyor musunuz ? Eritre sınır
lan kapalıdır ve üsnomal bir 
izin olmadıkça kimse oraya 
gidemez. 

• mıyacak mı? 

Sonradan soruşturmalar ya
pıldı ve ben bir hayli bekle
dikten sonra vizeyi alarak Ce
nevade bir ayda bir defa ele 
geçen ilk gemiye binerek yola 
çıktım. 

Ceneva güneş albnda yanı-
yor ve kalabalıktan bunalıyor
du. Orada 18 sınıf silah altına ! 
çağrılmıştı. Bütün gemi acen
taları halk tarafından sarılmış
tı. lşyarlar geceli gündüzlü ça
lışıyordu. Ben kendi biletimi 
almağa gittim, orada da yeni 
engizisyonlarla karşılaştım. 

Bir yazıcının beni sorguya 
çekmeğe hakkı yoktu. Fakat 
heyecan içinde herşey oluyor
du. 

- Eritreye ne yapmağa gi
diyorsunuz ? 

Cevap verdim : 
- Şöyle bir gezinti yapma

ğa. 

- Oraya gezinti yapmağa 
gidilemez. Oraya ancak süel 
yolcuların gitmesine izin veril!r. 

Kendisine pasaportumu ve 
güven kağıtlarımı gösterdim. 
Dilini kıstı. 

Bununla beraber gene sordu: 
- Geri dönmek biletini al

mıyorsunuz, bu niçin? 
- Siz dediğimi yapuıız! 
Gemi çok rahatsızdı. Biraz 

sonra garsonu çağırıp sızlan· 

dım. Ondan aldlğım cevap şu 
oldu: 

- Gemi boğazına kadar 
doludur; sübaylar bile olur ol
maz yerlerde yalıyorlar ma
dam, 

Napoliye vardığımız zaman 
rıhtımda sayısız askerlerin 
Eritre ve Somaliye gitmek için 
gemiye yüklenmek üzere bek
lediklerini gördük. 

Askerler kıyıda dolaşıyorlar, 
bir kısmı da heyecan içinde 
bayrak sallıyorlardı. 

Hepsi harp şarkıları söylü
yorlardı. Eski savaşçılar da 
gençlere katışmışlardı; bu yeni 
serüvene atılmağa gidiyorlal dı. 

Vinçler habire çalışıyor, Ee
miye hem asker, hem eşya 
yükletiliyordu. 

Bir aralık kaptanı gördiim 
ve kendisine bu mağaranın 

içine tıkılıp kalmaktansa Erit
reye kadar yüzerek gitmenin 
daha kolay ve rahat olduğunu 
söyledim. Bu 2örüşme pek na-

1 

' 1 

1 
1 

Trabzana kollarını dayayan 
ve gözlerini uzaklara diken 
general cevap verdi: 

- Harp mı? asla. Ortada 
en ufak bir harp ihtimali bile 
yoktur. 

Gözlerine bakmak istedim; 
o kaçındı ve sözüne devam 
etti: 

- Bütün bu gördüğünüz 
tedbirler, sakın tedbiri olarak 
alınıyor. Valval hadisesinden 
sonra Itaiyanın sınırlarına a~
ker yığması szerektiği anlaşıl

dı. Düşündük ki pek az evvel 
Eritre'de kırk binden fazla 
beyaz asker yoktu. 

- Habeşistanm bir Avrupa 
devleti ile barba girişecek ka
dar silahlanmış o!duğunu sanı
yor musunuz? 

- Habeşistan yalnız değil
dir. Almanya onun arkasında
dır. Başka uluslar da ... 

- Mesela hangileri? 
General bu son soruyu ce

vapsız bıraktı. 

Ben sorularıma devam ettim: 
- Fakat Habeşistanın yeter 

savaş vasıtaları, uçakları, tank
ları gazları var mıdır ? 

General bu soruya bütün 
dünyanın bildiği şeyleri tekM 
rarlıyarak cevap verdi : 

- Adisababadaki uçak mer
kezi iki misli kuvvetlendirilmiş
tir ve imparatorun etrafını Av
rupadan getirilmiş uzmanlar 
çevirmiş tir. 

- Peki, sınırlar ne halde ? 
Habeş iş sultanının oralarda 
modern teçhizatı var mı ? 

General kurnazca bu soruya 
cevap vermekten kaçarak bah
si bir başka mese'.e üzerine 
çevirdi : 

- Bizim Eritrenin ilerisinde 
bir Tigr bölgesi vardır ki bu-
rayı Menelekr soyundan gelme 
Ras Seyom yönetir. 

Ras Scyom'u görmek benim 
ergelerimden birisi idi. Onun 
için Generalin dediklerine iyice 
kulak verdim: 

- Ras Seyom bugün kendi 
merkezi olan Adova' da oturur 
ve oradan hüküm sürer. Kt:n
disi bir asilzade olduğundan 
umar:m ki, Habeş tahtına geç
mek ister. Bugünkü imparator 
bu adamdan ziyadesile l :uşku

Janır. Ras Seyom'un Kassa 
adlı delişmen bir oğlu vardı 
ki, büyük babasilc övünür du
rurdu. imparator bunu ö)dürt
müşt&r. 

Son zamanlarda Negus, Adiı 
Ababa'da bulunan Ras Seyom· 

un karısına. Adova'ya dönmesi 
için izin vermiştir. 

- Benim için Ras Seyom'u 
görmeğ imkan olacak mıdırl, 

- Eğer ölmek dileğinde 
iseniz olur. Fakat General de 

Sabahın yedisinde beni As-
maraya götürecek otomobil 
geldi. 

Hava sıcak, güneş yakıcı, 
Bono,nun size sınırı geçmek tozlar bunaltıcı. Yola düzeldik. 
iznini vermiyeceğini sanırım. 

- Şu halde bütün bu ha
zırlıkların hir harb için olma· 
dığını sanıyorsunuz öyle mi? 

Bu sorguya hertaraftan al
dığım cevabların aynını aldım: 

- Harb mı? Bir harb dü
şüncesinde değiliz. Bütün bu 
tedbirler genişlemek. işsizliğe 
çare bulmak için yapılmış bir 
deneçtır. 

Kamaramda bir İtalyan ıa
!Ch!tl buldum v~ bunda Ro
ma dal' gelen şu haberi oku
dum: 

., Mussolini Afrikaya gitmek 
üzere hazırfanmış olan otuz 
seferber tUmeni teftiş etmek 
üzere ansızın Kagliyari'ye git
miştir. 

Mussolininin söylevinden şu 
parçayı da okudum: 

" Kotarılacak yeni ye eski 
hesaplarımız vardır. Bunlar bir 
bala yob konulacaktır. Fakat 
biz, sınırlarımızın ötesindeki
lerin dediklerine kulak asmı

yacağız. Kendi asığlarıaızı 

kendi hükumlerimizle kotara
cağız. Ve geleceğimizi düzel
teceğiz. 

Eğer faıistlik, İtalyan genç
liğini silah altına çağırıyorsa 

bu, karşılaştığı bir yilküm do
layısıyJedir.,, 

* •• 
Musavval yanıma gelen bir 

sübay bir ıün sonra general 
Bono'nun emrime bir otomobil 
vereceğini ve benim bununla 
Eritrenin merkezi olan Asma
raya gidebileceğimi söyledi. 
Akşam üzeri kıyıdaki sıtmalı 

kmav, bir kabus gibi görünü
yordu. 

Ay ışığı altında gemi boşa
lıyordu. Siyahlarla beyazlar 
durup dinlenmeksizin çalışıyor· 
lardı. 

Yığılan kümelere dikkathca 
baktım: bunlar çimento çuval
latı ve tahta yığınları idi. Bir 
çok dikenli tel kangallan, pet
rol varelleri Boşlukta kırılmış 

oyuncaklar gibi görünüyordu. 
Havasında binlerce sinekle

rin uçuştuğu sıcak esen bir 
rüz,?arın ağzınıza, burnunuza 
ılık ve tuzlu bir toz doldurduğu 
şehirde umulmaz ve inanılmaz 
bir ltalyan heyecanı vardı. 

Yan bellerine kadar çıplak 

ve yüzleri adamakıllı yağızlaş
mış askerler şeytanlar gibi 
çalışıyorlardı. Kafalarında tek 
bir şey vardı: Sinyor Mussoli
ninin kendilerine aşılamıt ol
duğu beyecnn. 

Neferlere sordum: 
- Bütün bu çalışmalar niçin? 
- Sömürgf!yi örgütleyebil-

mek için .. 
- Peki bütün bu gereçler, 

bu süel eşya? 
- Günün birinde ihtiyaç 

olursa diye .. 
Zift varillerinden birisini 

yuvarlıyan bir nefere sordum: 
- Bu ne olacak? 
- Yol yapmak için .. 
Bu ödevde bir ıeref yoktu; 

fakat askerler aslanlar gibi 
çalışıyordu. 

Gemiye döndüm. Orada da 
koyu renkli vücudları terle pa-
rıldıyan yerliler boyuna yük 
taşıyorlardı. 

Karaya çıkan askerleri ta· ı 
şıyacak vasıtalar yoktu. Bun-
ları 500 mil uzakta ve 7500 
ayak yüksekliğinde olan As-
maraya götürecek ne kamyon, 1 
ne de tren vardı. Fakat onlar 

aldırıs etmeden yiiriiyorlardı. 

Yükselmeğe başladık. 
Kayalıklarda birçok siyah

lar, yol yapmak için taş kır
makla uğraşıyerlardı. Çekiçler 
habire kalkıp iniyordu. Siyah
ların arasında birtakım ltalyan 
işsizleri de iş bulmuşlardı 

Yolda birkaç defa süel ta
şıma vasıtalarına yol vermek 
için durakladık. 

Her tarafta yapıcıhk vardı; 
herkes görünmez bir kuvvet
ten hız alarak durup dınlen· 
meden çalışıyordu. Bunun ar
kasında ne vardı ? 

Herhalde bu sorunun ceva
bını Asmara'ya varınca alabi
lecektim. 

Eritrenin merkezi olan As
mara pembe yolJarı, sarı sıvalı 
evleri, gürültüleri patırdılariyle 
güneş altında bir yakut gibi 
parlıyordu. 

Ufak bir kasaba olan As
maranın halkı eskiden pek 
durgundu; fakat bunların bir· 
denbire canlanmaları çok ko
lay olmuştur. 

Bugün ise bütün şehir, bir 
kışla halini almış gibidir. Aşa
iı yvkarı, bütün evler bir as· 
keri kılanın emri altındadu. 

Okullar, hastane olarak kul
lanıhyor, bütün dairelerin, kah
velerin, hatta kiliselerin bal
konlarında askerlerin dolaştı· 
ğını görüyorsunuz. 

Havada sürekli olarak yürü· 
yen adamların ayak seslerilt 
çocukların haykırışmaları du
yuluyor. 

Siyah bir oda hizmetçisi 
oteldeki odamın kapısını vura· 
rak bir mektub getirdi. Süel 
iloay Gen de Bono o gün öğ
leden sonra beni bekliyordu. 

Bu general 1920 de ilk si
yah gömlekliler örgünü kur
muştu ve Mussolini ile Romaya 
doğru yürüyen Kuadriyomvira-
tın ileri gelenlerindendi.Ondan 
sonra kendisi Trablus ilbayh-
ğına atanmış, da~ a sonra ltal
yanın sömürgeler bakanı ol
muştu. 

Şimdi Gen de Bono ltalyan 
Eritre ve Somali'sindeki bütün 
kara ve deniz kuvvetlerinin 
başkamutanıdır. 
Generalın oturduğu evi bil

miyordum. Fakat ziyanı yoktu. 
Burada herkes bir teK: yöne 
doğru gidiyor. Ben de kalab.a
hğa katılıp ilerledim ve komu
tanın sarayına vardım. Burası 
çiçeklerle dolu bir bahçenin 
ortasında bir Yunan tapınağı· 

nı andıran bir kuraktı. 
Karhmı komutana vermek 

üzere benden alan ve bir noel 
ağacı kadar üstü başı süslü bir 
zenci, bana biraz beklememi 
rica etti. Bir kapı açıldı; bir 
perde bir tarafa çekildi. Bıraz 
sonra generalın önündeyim. 

Bu, ufak yapılı, atik bir 
adamdı. Ayağa kalktı ve bana 
sandalye gösterdi. 

- Siz Adova - Aksum'a git
mek istiyorsunuz değil mi? di
ye sordu, yani Habeşistana? 
Bu imkansızdır. Size izin vere-
mem. Bu elimden gelmez. 

Sordum: 
- Sınırlar kapanmış mıdır? 
Buna cevap vermedi; fakat 

sözüne devam etti: 
- Si:ıi bir ltalyan diye tu

tarlar. 
- Bana birşey olacağını sa

nır mısınız?. 

- Bunun soravını üzerime 
alamam. Bu iş çok tehlikelidir. 
Bugünlerde sınırlardaki durum 

- &ouu 6 mcı sahıf, de -
---
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- Ah kız kardeşimi Evet 
yaralıyım. Kahrolası Raiastan 
Beni yaraladı. Görüyorsun ya 
hep bu adam işlerimizi altüst 
etti. Bütün düşüncelerimizi ne
ticesiz bırakb. Fakat sen ne· 
reden geliyorsun bu kadar or
tadan kaybolmanın sebebi ne
dir? 

- Monteforteden geliyorum. 
- Monteforteden mi?Orada 

ne yaptın? 
- O kadar bilyük işler yap

tım ki bunlar senin intikamıoı 
kolaylaştıracakbr. 

- Ne söylüyorsun? 
. - Evet! Eğer ister isen Ra
gastan bizim elimizdedir. 

Sezar kızgınlık ile kanşık 
bir sevinç içinde yatağından 
fırlayıp kalkmak istedi. Fakat 
yaralarının acıları onu yerinden 
kımıldatmadı. Aklı başına ge
lince sordu: 

- Lükres sözlerinden bir 
şey anlamıyorum. Beni aydın
lat ! Eğer bu adamı ele geçir
mek yollarını bulmuş isen sa
na nasıl teşekkür edeceğimi 
bilemem. Yalnız ~azifelerimi 
iyi hatırlıyorum. Sana karşı 
vermiş olduğum sözleri yerine 
getiremedim. Yalancı çıkmak 
istemiyeceğimi bilirsin. Herşeyi 
yapmaga Hazırım. 

- Buuları sonraya bırakl 
Şimdi b.!nim soracağım suallere 
cevap ver. Mutlaka Montefor
teyi ele geçirmek kararında 

mısın? 
- Elbette; Babama söz ver

diğim gibi Monteforteyi cehen
neme döndüreceğim. Tarlaya 
,çevireceğim bu şehirde Buğ
\1ay ekeceğim. intikamım çok 
korkunç olacaktır. 

- Senin başka bir düşllncen 
daha var, onu da açık söyle. 

- Ne demek istediğini an .. 
ladım. Evet kont Almanın kızı 
benim olmalıdır. 

- Öyle ise acele etmek ll
zım. Geç kalıyorsun. 

- Hay tanrının belAsı bayi 
Buraya beni üzmeğe, ısbrap 
çektirmeğe mi geldin. Neden 
açık konuş mıyorsun? 

- Yalnız ıu kadarını söyJi .. 
yeyim ki Ragastan şimdi şe
hirde genç Beatrisin daima ya
kınındadır. Raıastanı ele ge
çirmek için şimcUlik Montefor
teyi yıkmaktan vazgeçer gibi 
görünmek lazımdır. 

İki kardeı başbaşa kalarak 
bazı şeyler konuştular. Görüş
meler sona erdiği zaman ortaya 
yayılan şu oldu: 

Sezar Monte forteye bir mü
kaleme heyeti gönderecek ve 
bazı teklifler ileri sürecektir. 
Ağızdan ağıza dolaşan bu 

haber herkesi şaşırtaıt birçok 
kimseler bunu h:ıysivete mu
gayir buluyor yeni kararı Se
zar Borjiyanın aşağılığına ör
nek tutuyordu. 

Ragastan giindüzkü törenin 
heyecanı altında akşamı zor 
etmişti. Kendisine verilen de
ğer ve yapılan iltifatlar kula
ğında çınlıyordu. Buna rağmen 
ruhi derin bir azap içinde idi. 
Kendisine en büyük şeref ni
şanını kendi elile takan Prens 
Manfredinin Primverin kocası 
olduğunu düşündükçe çok üzü
lüyordu. Bu ıshrap yeniden gi-

rişeceği ve kendisini bu yol
dan alıkoyamıyacaiı bir itten 
dolayı çok artıyordu. "gitmiye
ceğim, ~itmiyeceğim,, dediği 

halde akşam olunca kendisini 
dışarı attı. Ve tereddüdsüz 
parkın parmaklıklarına doğrul 
yürüdü, Orada herkesin yerli 
yerine çekilmesini ve Primve· 
rin her vakitki yerine gelmesi
ni bekledi. Ortalık sessizliğe 

dalınca parmaklıktan atlıyarak 
Beatrisin yanına gitti. O orada 
bekliyordu. Şövalyeyi görünce 
Primverin yüzü güldü. Birbir
leri için çarpan iki kalbin he
yecanına ölçü yoktur, görüştü
ler, görüştüler ve vedalaşarak 
aynldılar. 

Primver ağır ağır saraya 
doğru yöneldi. Ragastan da 
gözlerini onun arkasına dike· 
rek içini çekti. Bir kaç dakika 
heykel gibi yerinden kımılda
madı. Sonra parmaklığa doğru 
ilerlemiye başladı. Parmaklığa 

yaklaşbğı zaman bir ayak se
sinin geldiğini duydu. Ragas
tanı takip eden adam kendi
sini gizlemiyordu. Bir kaç sa
niye içinde karşı karşıya gel
diler. Şövalye beyninin döndü
ğünü hissetti: 

Prens Manfredi sözlerini mı
rıldandı. 

Y aşJı prens kollarını göğsü 

ilzerine kavuşturmuş ateş saçan 
gözlerini şövalyeye dikmişti. 

Ragastan onun bu vaziyetin
den prensin herf eyi görüp öğ
rendiğini anladı. Korkusu ken
disi içi.; değil Primveri büyük 
bir felaketle karşılaşmıya va
sıta o'abilmesinden idi. 

Aklını başına toplamıya ça
lışarak (Prensi) diye söze baş
lamak istedi. ihtiyar sözünü 
kesti: 

- Hiçbirşey söylemeğe lü
zum yok. Ben herşeyi gözümle 
gördüm, kulağımla işittim. Ge
çirmekte olduğum şu felaketli 
buhran dakikalarında soğuk 

!kanlılığını elden bırakmayışım 

bir rezalete yol açmamak ve 
adıma sürülecek lekeden ka~
mak içindir. Sizi bir köpek 
gibi aldürmediğim için Tanrıya 
dua ediniz. Sizi evimde bek
liyorum. 

- Çok i"Üzel Prens, gelirim. 
- Sözünüze inanıyorum. 

Eğer bir az şeref ve namusu
nuz varsa gelirsiniz. 

- Gelirim. 
Son cevabını veren Şövalye 

prensi selamladı.ve parmaklığı 

aşarak dairesine döndü. Tek 
başına kalınca ne korkunç bir 
mevkide kaldığını düşündü. Bu 
f elik etten kurtulmak için çıkar 
bir yol bulamıyordu. Prens 
Manfredi ile vuruşmak.. Bunu 
öldürmek .. Acaba bunu yapa
bilecek miydi ? Manfredi 72 -
lik bir ihtiyardı. Bundan başka 
onu öldürmek artık Beatristen 
vazgeçmek değil mi idi ? O 
halde ne yapmalı idi ? Yapı
lacak bir şey vardı. Prens 
Manfredi Ragastanı öldürmek
te çok haklı olacaktı. Halbuki 
o yaşamak istiyordu. Geceyi 
çok üzüntülü geçirdi. Bir çok 
anlaşma çarelerini kafasında 

canlandırdı ise de hepsinden de 
ürktü ve çekindi. Hiçbir şeye 
karar veremeden tanyeri ağar
mış, sabah olmuştu. Yalnız 

Manfredinin yanına gitmeden 
önce olup bitenleri,Beatrise ha
ber vermeği uygun buldu. 

- Som .. Vaı -
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Zabıta Haberleri: 

Beceremeden yakalandı 
Bahribaba parkında bir ka

nape üstünde uyumakta olan 
Kavalalı Bahrinin yanına yak
laşan ve yan kesicilik suretile 
parasını çalmak istiyen Meh
met tutulmuştur. 

Ekmek kavga~• 
Hükumet konağı avlusunda 

arzıhalci Azizoğlu bay Remzi 
ile Alioğlu lsmail Hakkı ara
sında müşteri yüzünden kavga 
çıkmış, Remzi çakı ile Ismail 
Hakkıyı sol ayağından hafif 
surette yaralamıştır. 

Doktorlar "Aşk,, deliliktir derler -sosyetenin küçük Edipler, şiirler, aşkı 
Oyunu gibi halle çalışmışlardır 

bir 

Aşkı tam ve hakiki manasile aşıklar tarif edebilir mi? 
Doktorların aşka bir hasta

lık gözü ile bakmaları şaşıla
cak birşey değildir. Caelius 
Aaurelianus'a bakılırsa aşk bir 
yığın kötülüğe sebep olur ki 
bunun birincisi ve en hafifi 
deliliktir. 

Fakat "Bu şuur bozukluğu,, 
bir hususiyet arzeder. Seven 
adam, aşık sevdıği varlığa, 
bütün dikkatini vermiştir. O 
dünyayı bu duygu çevresinden 
muhakeme ve tahlil etmekte-
dir. Buna aşk deniyor. 

Aşk nedir? 
Edibler, şairler bu muamma

yı, sosyetenin küçük bir oyunu 
gibi halle çalışmışlardır. Aşka 

buldukları tariflerde yok de
ğildir. Bunların hepsi birbirin
den hafif şeylerdir: "Aşk iki 
kişinin hodbinliği (egoisma) sı
dır. Aşk iki fantezinin müba· 
delesidir. Aşk iki epidermcs'in 
(beşerenin) temasıdır. ilah .. ,, 

Bu tariflerin en açık olanın 
da bile aşkın derinden derine 
hayatiğ ve meşum olan tarafı 
unutulmuştur. Zira edebiyatta 
çok kullanılan bir anlatıma gö
re "Aşk ölüm kadar kuvvetli
dir.,. 

Diğer bazı mütefekkirler or
ganik olmıyan her düşünceyi 
bir tarafa bırakarak aşkı fiz
yolojik mahiyetine indirmek is
temişlerdir. Bu bakımdan, Sen
nert' e göre aşk kısa süren bir 
saradır. Marc - Aurele'in çok 
meşhur olan bir anlatımına gö
re "aşk küçük bir ihtilaç (Con
vulsion) dan ibarettir.,, Bu gün 
de birçok fizyolojistlere göre 
aşk bundan başka birşey de
ğildir. 

Şurası muhakkak ki bu sa
tırlar asıl manayı, ideyi ortaya 
koymaktan uzaktır. Halbuki 
aşk inhisar ifade eden ve mut
lak şekli ile bütün dimağı, 
fikri işgal eden bir idede top-
1 anır. Fizyoloklar buna Mono 
deyişme, ruhiyatçılar Monoma
ne derler. Dimağ tek bir ide 
ile bir delilikle tutulmuştur. 
Buna daba iyi bir tarifle " bi
ricik inançla ,, doludur, diyebi
liriz. Şu halde " sevmek yarı 
inanmaktır. ,, Asıl lazım olan 
nasıl ve nicin sevildiğini bil· 
mektir. 

En karı,ık dava 
işte en karışık dava. . . Bir 

kaç kelime ile hiç de halledi
lemiyeceğe benzemiyor. Burada 
schematique hadiselerinden baş 
kasını kaydetmeğe imkan yok
tur. Aşk alelade bir hadise 
cibi birkaç kelimede anlatıla-

maz. Yukanda zikredilen tarif-
ler bu davanın ancak sun'i bir 
surette anlatılanıdır. 

A'k nedir? 
Bu sorguyu ilkence akıl has

talıkları müthassıslarına mı sor
malıyız? Biz aşkı bir hastahk 
sayanların görüşlerine iştirak 

etmiyoruz. Meğer ki, içimizde 
kuvvet ifade eden herşeye has
talık denilmiş olsun... Ozaman 
dünyayı bu hastalığın sevk ve 
idare ettiğini iddia edebiliriz. 
Bu mevzuda en iyi metod önce 

arzularını büyük bir dikkatla 
saklamağa çalışır. 

İşte " aşık ,, dedi~iniz bir 
Erotomanın portresi •.. 

Akıl ve ruhıyat mütehassıs
larını bir kelime ile alyenistleri 
düşündüren, onlara şüpheli gö
rünen de bu inhisar fikridir. 
Profesör " Claude ,, un fikrine 
göre " aşıkane ihtiras " nor
mal ,, olmalıdır. Yeni iradenin 
üstünde herhangi bir tahrik ile 
karakterize edilen bir cinsi he
yecan anlatmalıdı. ,, Filozofla 

belirir. Burada teferruata gir
meksizin or~anizmaların şekil
leri kılları, dişleri, saçları teş

his koymıya yarıyan unsurlar· 
dır. Bilhassa tenasül guddeleri 
bu çeşit seksüi\liteyi istilzam 
eder. Erkek ve kadında bulu
nan bitaraf bir hormon da var
dır. Bu da erkek veya dişi adı 
verilen seksüalit~den başka 
daha genel mahiyette bir sek· 
süalite arzetmektedir. 

Cinsiyet davası her şeyden 
önce guddevi, nesci ve höc
revi bir davadır. Bütün orga· 
nizma onunla ortaktır. Höcre
Jerimizden her biri cinsileşmiş· 
tir. Bu bakımdan aşk her şey· 
len önce cinsi bir davadır. 
Fakat bu caıibeyi yaratan es· 
rarengiz sebeplerle hala nüfuz 
ed:lmemiştir. 

Aşk sadece tenasült bir da
va da değildir. Diğer bir unsu· 
riın, dimağında burada rolü 
vardır. 

Hysterıkler üzerinde yapıla
cak bir tetkik bu noktayı biraz 
aydınlatabilir. Zira hiıteril: 
olanlar ekseriya Romanesl. 
olanlardır. Dimağı bir memnu· 
niyet şuurdaki bozuklukları dü
zeltebilir. 

Yeniden aşka dönelim. Bu 
sonuncu mütalaadan sonra gö· 
rülüyor ki cinsi (seksüel) unsur 
yanında dimaği bir unsur da 
belirmektedir. Tenasüli bir ih
yaç olan tatmin keyfiyetini di
mağın da paylaşması lazımdır. 

patolojik aşkın tetkikidir. z ,ra birlikte hemen kabul edebiliriz. Aşkta, cinsiyet ihtiyacile dima· 
bu davada anormal olan şey ki muhayyele " çılgının yuvası- ğın tatmin edilme ihtiyacı kar-
normal olan şeyin mubalega- dır ,, • Bununla beraber cinsi- şılaşır. Kuvvetli bir zeki, kuv· 
Jandırılmış şeklinden ibarettir. yet ve muhayyele ( sexualite - vetli bir cinsiyet ihtiyacı ile 
Aşk kendi cazibesinden so- imagination ) birbirlerinden ay- birlikte yürür. Mistisizm ve Ero-

yulunca, ruhiyatçılar için, "ero rılmaz iki unsurdur. Bunların tizmin birlikte yürüdükleri gibi. 

tomanie,, olur. Erotomanie ha- mütalaası aşk davasının teme- Diğer taraftan instinctivite ve 
kiki veya hayali olan birşey lini teşkil eder. intelligence ( tabiiğ insiyaklar 

için çok şiddetli ve inhisar Tabiat meselesi ve zekavet) b\rbirini çekerler. 
ifade eden bir aşktır. Eroto- Hipokratların o kadar çok Zeki bir varlık, kuvvetli bir 
man, aşkı için herşeyi imha hoşlandıkları tabiğat meselesi varlığa, kuvvtli bir varlık ta 
eder, herşeyi feda eder. bugünkil tıpta da yer almıştır. zeki bir varlığa doğru koşar· 

Ailesinden, dostlarından ka- Vaktile demevi, safravi, lenfa- Bu karşılaşmada kim galebe 
Çar; serveti ve sosyal rahatlık- tik, asabt olarak sınıflara ay- edecek? Cinsiyet mi, dimağını? 
Jarı ihmal eder; en fevkalade rılan tabiğatlar bugün içsel if- Çok defalar zekavet cinsiyete 
olan, en güç, en garip, en razat guddelerine göre ayni- mağlup olur. 
acıklı sayılan şeyleri yapmağa mıştır. Thyroidienler, Hypophy- Aşk anlatılmaz bir şeydir. 0-
ınuktedirdir. Erotomanın şuu- saireı'ler gibi ... Yani hypo ve nün iyzahını vermek ancak a· 
runda hiç bir bozukluk alame- hyper seksüel (cinsi) olanlar şıklara düşer. Aşkın ne oldu-
ti yoktur. Her şeyi gayet iyi vardır. Bir organiımanın sek- iunu soylemek ve duymak oP .. 

muhakeme eder. Fakat baht- süelitesi, cinsiyet temayülü bir lara aittir. 
sızdır; isteklerini, en coşkun diğerile olan münasebetinde .A.. :R.- -:ır 

'.········ıı~ıy~··:··H;b;ş···s~~~;r~;;···ü~~;i~d~······ 
/Jaş l ırafı 5 inci sahi/ede 

gayet gergindir. Sınırın bu ta
rafını dilediğiniz gibi gezmenize 
izin veririm. Fakat öte tarafı
nı ... hayır. 

Parmaklarile kır ve sivri sa
kalını okşadı. Sonra önünde 
bir bilardo masası büyüklü
ğünde bulunan bir haritayı 
iösterdi. 

O sırada ben, l>u üniformalı, 
ufak yapılı adamı inceliyordum. 
Dar omuzlu arkaya doğru dik 
duran bu ufak adam bütün 
kara ve deniz kuvvetlerine 
hükmediyordu. 

Kendisine başarılı bir barba 
~rişmek ödevi verilmiş olan 
adam buydu. 

Eğer yakında bu meselenin 
kotarılmasına bir çare bulun
mıyacak olursa, ozaman burada 
iki ırk karşı karşıya savaşa
caklardır. Beyaz ırkların üııtün 
lüğünü ve perestijini korumak 
da bu adamın omuzlarına yük
lenmişti. 
' Sordu: 

- Bizim sınırlarımız üzerin
de bir gezinti yapmak ister 
misiniz. 

Cevab verdim: 
- Evet, eğer imkAnı varsa ..• 

Bir kurşun kalemi alıp ha
ritanın üzerine bir çizgi çizdi 
ve dedi ki: 

- Addi Kuel, kırmızı mem
leket. Neşe memleketi. Bu böl
geler arasında dolaştığınız za
man bir çok şeyler görüp öğ
reneceksiniz. Bu dolaşmanın 
öteki tafsilatını kararlaştırmağı 
sübaylarımdan birisine bıraka
cağım ... 

Sübayla daha özgür konu
şabiliyordum. Kendisine, gene
ralın beni sınırın öte tarafına 
bırakmadığını söyledim. 

Sübay gülerek cevap verdi: 
- Hiç bir ltalyan sizin ya

nınız sıra gidemez. Tek bışına 
bir beyaz kadının da Habeı 
topraklarında yola çıkması ken-
dini gözgöre ölüme atması de
mektir. 

Cevab verdim : 
- Fakat sız Fransızları ta

nımıyorsunuz. Ben bütün dile
tliklerimi yerine getireceğim. 

Sübay bana çıkışır gibi yaptı: 
- Siz kadınlar da hep im

kansız şeyleri istersiniz. Bana 
kalırsa siz generahn dedikleri-
ni olduğu iibi yapın; en iyisi 
odur. 

Yurd içinde ve dışında önelll .. 
li kazı . 

Bu sübay, gerekli tarife)'I 
hazırladı ve bana lüzumlu ki .. 
ğıdları verdi. • 
- Eskiden habeşistan yöneU-1 

altında bulunan yerliler ne dll-
şünüyorlar? Bunlar, bu tarafl• 
öte taraftaki soydaşları ar• .. 
sında savaş çıkacak olursa ıı• 
durum takınacaklar? 

Bir gün, kendilerinin kendi 
lerinden olan insanlara kaı; 
ıı yürütüldüklerini anlıyac~bi 
olursa bu, Üzerlerinde ne gı 

bir tepki yapacaktır. 
içlerinde yerli kuvvetle .k~ 

mutanı ieneral Bircio P•r:ı
de bulunduğu halde rastg .. 
diğim birçok Italyan sübay1' 
rına bu soruları sordum. ,.. 

Hemen hepsinin verdiği c 
vap şu oldn: Of" 

"Eritreliler, Habeşlere d 
1
, .. 

mandırlar, Çoiu gonüllU 0 

rak orduya yazılmaktadırlar,,~ 
Bir gün otelde hiç bir et lı" 

garson yoktu. Nerede ol :ı._ 
larını sordum. Hepsinin ask 
gittiklerini söylediler. 



ıafere ve selamete erişecekle
rini umarlar. Gualup, Martinik 
•e bütün Anti!ler sayısız hura
feleri çağlardan çağlara taşı
Yorlar. 

Bir eczahaneye 
Girince 

Öğle vakti yapılan büyük 
ayından sonra eczahanelere 
Kiden birçok kimselere, deli
kanlılara ve genç kızlı-.ra tesa
düf edilir. içeri giren ad~?1 
6nce etrafına bakınır. Kendısı-
oi gözetliyen biri yoksa e.~~·: 
cıyı çağırır. Kulağına istedıgını 
fısıldar. Sazan miişterile eczacı 
dükkanın arkasındaki odaya 
ırirerler. Müşteri cebinden çı
kardığı kiadı uzabr. Bu kiat 
lizerinde birçok şeyler yazıhdı~. 
Garip bir reçete ki muhtevı
vatı şudur: 

" Bata belanger yaprağı, 
oduncu otu, beş adet yumuşak 
blum mukaddes kömiir • ısır
gan ~tu, Uç biber, guyan gülü, 
tekerleme. kırmızı saraP •• 

laınhr. Beyazı talk pudrası 

ile, giilreng'nde olan pirinç 
pudrasile, karayı kömürle ya
pıyorum. Bunları kokulandır
mak geregince müşterilerin 
alıştıkları esanslarla istenilen 
kokuyu da veriyorum. 

Eczacıbaşı sözlerinin başka
sı tarafından işidilmiyeceğine 

emin olarak devaru etti: 
- İşte aşk pudrası bu pen

be pudradır. Genç kızlar bun
ları sürünerek veya sevgilerini 
elde etmek istedikleri delikan
lıların odalarına serperek aşka 
kavuşacaklarına emindirler. Bu 
sarı renkteki pudra aşktan 
ileri gelen kalp ağrılarını iyi 
eder. Ya bu sebir pudrası en 
çok değerli olanıdır. 

Talktan yaptığım bu beyaz 
pudraya ne kadar kera
metler tasavvur ediliyor, bir 
görseniz... Bunlardan başka 
karı ve kecayı sadakata zer
layan yeşil pudralanmız, zen
gin olmayı sailamlıvan gü-

mi vardır? Bir yaprak kağıt 

satın alır. Bir tarafına avukat

lannın adını yazar. Öte tarafına 
basım tarafın adını... Hasmın 
adını ihtiva eden tarafa Vol
kan pudrası, kendi avukatının 
ismini taşıyan tarafa ise ko
mandör merhemi adı verilen 
merhemi sürer. Böylece davayı 

~ENi ASIR 

ülkesidir 

yerde sürünen bır 
köpeği gör~nce 

makineyi tuttu. 
- Ne var diye 

sordum. 
- Bastrede gör

düğümüz köpek ba 
kınız buraya gel
miş •.. Mutlaka bir 
habi! ruh olmah •. 

Şoför köpeğin 

yanından geçer-

ken titriyordu. Korkusundan. 
Habis ruhlara, cinlere, ve 

perilere inanan bu memleket 
Afrikanın şaşmaz timsalidir. Ba 
memlekette bir ağaç bir adam 
olabilir. Ve bu g6rd0ğtın0z taı 
parçası da bilyilk babanızın 

ruhu •• 
Akşam evdesiniz. Ailece 

Cenevrede iyi hava 
·-·-·-Fakat Habeşliler uluslar sosyetesi 

Mandasını da kabul etmiyorlar •. 
1 ··-·-·· 

- Ba~tarafı l füı cıı Salı i}edc 

şahsiyetleri hazır bulunmuştur. 
Cenevre, 1 ( A.A ) - Bay 

Edenin tekliflerine uygun ola
rak ileri sürülen kararın ;pti
dai projesi üzerinde B. Laval 
ve Edenin akşama doğru uyuş
muş oldukları saat 1 de teyid 
edilmekte idi. Gece yarısına 

doğru 8. Laval bu proje met
nini B. Aloisiye vermiştir. In
giliz çevenleri lta)yanlarm itiraz 
edeceklerini sanmaktadır. 

Cenevre, 1 (A.A) - Ulus
lar kurumu konseyi saat 17-de 
gene toplanacaktır. Bu top
lantı açık olacaktır. Dün ak
şamki gizli toplantı biter bit
mez 8. Litfinof, Laval Eden 
ve Aveno! tam bir saat nra· 
larında görüşmüşlerdir. 

Habeflller kabul 
etmiyor 

Adis-Ababa, 1 (A.A) - Dış 
bakanı, imparatora uluslar sos
yetesinin himaye altmda arsı
ulusal bir manda teklif edildi
ğine dair olan haberleri yalan
lamaktadır. Yetkili çevenler 
böyle bir teklifin kabul edil
mez olduğunu aöyliyorlar, 

Londra, 1 (A.A) - ltalyan 
- Habet davası bugün avam 
kamarasında görüşülecektir. 

Roma, 31 (A.A) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

PopoJo D'ltalya gazetesi bay 
Mussolinin yazdığı söylenen bir 
betkede diyor ki: 

ltalyan - Habet meselesinin 

ancak tek bir tesviye tarzı var
dır ve bu mesele Cenevre ile 
birlikte, Cenevresiz ve hatta 
Cenevreye karşıda olsa o su
retle halledilecektir. Pahrdı-
Jara son vermek için reddedil
mez iki delilimiz vardır. Bun-
!ardan birisi ltalyan ulusunun 
hayatiğ asığları, öteki de )tal· 
yanın doğu Afrikasında süel 
güvenliği meselesidir. Bu ikinci 
katidir. 

Cenevre, 31 (A.A) - Öğle
den sonra bay Laval bay 
Edenle görüşmüştür. Bu görüt
melerin mevzuunu sabahleyia 
hele Italyan ve Habeş müll.'ea
sillerile yapılan konuşmalann 
hasıl ettiği intibalar teşkil ey· 
lemiştir. iki devlet adamı önü
müzdeki müzakerat esnasında 
takip edecekleri battı hareket 
hakkında mütabık kalmışlardır. 

Cenevre 31 (A.A) - Röyter 
Ajansı bildiriyor: 

Fransa d ş bakanı bay Laval 
ile Sovyet dış bakanı bay Lit· 
vinof ve lngiliz deleıesi bay 
Eden İtalyan - Habeş ışının 
kotanlmasında şu dört nokta 
üzerinde anlaımıtlardır: 

J - Uzlaşma usulü deyam 
edecektir. 

2 - Bu arada harb yapıl
mıyacaktır. 

3 - Bir beıinci yargıç se• 
çilecektir. 

4 - 1906 andlaşmasını imza 
eden devletler ara bulmaya ça
lıpcaklardır. 

Krom satışında 
Dünyanın birinci devletiyiz . 1. 

Çıkat maddelf!rimiz içinde 
en iSnemlilerİnden olan krom 
madeninin 1934 yılında çıkat 
yekOnu 120 bin tol'dur. 

Bu miktlarla dünya piyasa-
S1nda bir rekor kuran krom 
madeninin 1924 de satış mık-

dan 3406 kilo idi. Önümüzde
ki yıl 150 bin tonu bulaca21 

•• 1 • 

kesin sayılmaktadır. 

• • • 
Maden etild Ye arama ena• 

titllsil tarafından Tavpnlı il
çeai için .le linyit madenleri 
Uzerinde bir inceleme yapb
rılacaktır. Bu ite ayrılan it
yarlar ve mühendisler yakında 
yola çıkacaklardır. 



Sahne a ~ Ağustos ısas 

VE MOD 
tfı·uva ar elbiseler rağbette-Padösüed mantolar yapılmağa başlandı 

Kesta ııe rengia<lc Ro1>. BeJ 
J.tmdo f o. ulezi 

Tayör ve ansambl dağ ve 
ılıcalar kıyafetli olarak günlük 
zarafetin esaslarıdır. (ereed) in 
ortaya attığı bu model, resim
de görüleceği veçhile pek o 
kadar ağır bir elbise değildir. 
Halis keten ipekli ile dokun
muş kumaş lardan yapıldığı ci
hetle zevkle giyilebilecek hafif 
bir elbisedir. 

1 
. 
. 

' 

1
. 
x :· 

< 
;.:: 

Zııri{ iı . r cı n.sabt. B eyuz keten bir rob ve yine beyaz ktten 1 
11'rikodarı kuıa bir ceketten ıöareftfrCc 'celin astarı kırmızıdır 

Dağ için ansabl, At 
Yün Tt·ikodatı 

( O' Ressen) ise yine dağ 
ikametleri için keten grejden 
veya keten taklidi ipekten kü
çük tayorlar tavsiye etmekte
dir. 

(truakar) (modeUer) hala pek diye anılan yünlü dokoma bil-
rağbettedir. Kaban yerini tut- hassa tercih edilmektedir. Bar-
maktadır. Birçok kadınlar, otel berry nev'inden olanların hu-
ve otomobilde bunu örtü ola- susiyeti, •• empermeabl ,, bir 
rak kullanabilmektedirler. Bu hale gelen ince bir ipekle as-

Pratik mantolar tarlanma imkanını temin etme-
T b L mantolar için Iskoçya Janri 

ayurun ve ro un üstüne a - feridir. Bu suretle günün her 
nan büyük manto, otomobil ve kumaşlar pek elvirişlidir. vakıtta giyilebilir bir manto 
akşam iezmelerinde lüzumlu Bu yünlüler tüylü, biraz elde edilmiş olur. 
görülüyor. Tatil mevsımıne gevşek ve ağır olmamalıdı r. Büyük Turizm ve deniz se-

örgusii Yazlık Tayor Ketenden Yollar 
Beyaz ve MaviıUr 

Podösüed mantolarda yapılma- temizlenebilirler. Esasen diğer 
ğa başlamıştır. Bunlar bilhassa spor eşyaları gibi, kullanılmış 
ilk defa Normandi vapurunun olmak hunların da kıymetini 
zarif yolcuları üstünde görül- arttırmaktadır. 
müştür. Son modalar 

Bu çeşit mantolar için rağ- Parisin tanınmış terzihane .. 
bette olan renkler daha ziyade )erinden çıkn en son model el· 
açık renklerdir. Çabuk bozul- biselerin fotografJarmı kadın 
maları ve kirlenmeleri tehlikesi okuyucularımıza kumaşlarm 
vardTr. Fakat mümkün mertebe renkleri ile birlikte sunuyoruz. mahsus bu çeşid mantolar için Avrupada 0 Ankara ,, çeşidi yahatları~için pek elverişli olan 
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., Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Yapılan Satıflar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
30 K A Kazım 10 50 10 50 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fi at 

1734 Buğday 
457 Bakla 

4 
4 68 

5 
4 81 

50 ton " 
147 Kumdarı 5 75 

5 os 
7 

153 Nohut 5 75 
37 Melez 4 4 

3000 adet Ku. deri 73 73 

" 
Para Piyasası 

1-8-1935 
Alış Sahş 

Mark 50 20 50 70 
İsterlin 617 50 622 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 50 79 95 
Belga 21 10 21 60 
İtalyan lireti 1 O 25 10 35 
İsviçre F ran. 40 90 41 15 
Florin 84 80 85 25 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Austr. Şilini 23 50 24 

Su içerken yılan 
Dokunmaz 

Ikiçeşmelik caddesinde cami 
karşısındaki çeşmeden su içen 

Ahmed karısı Rabianm yamna 
çeşmeden su içmek bahanesile 

sokulan Zekeriya oğlu Hamza 
sarkıntılık ettiğinden tutulmuş-

tur. 
Bıçakları ahndı 

Çorakkapıda Izmirli Kamil 
oğlu Ali ve Halil oğlu Nuride 
birer bıçak bulunmuş ve ahn-

•--~----•n 
~ DOKTOR 

l Ziya Gö~şin ~ 
~ MERKEZ hastanesi ~ 
~ KULAK, BOGAZ ~ 
~ BURUN ŞEFİ ~ 
~ ikinci beyier sokağı ~ 

Beyler hamamı karşısında ~ ı 
No. 41 ~ 

TELEFON 3686 ~ 
25~26 (924) ~ 

CZZ~/X'ZZLZZ7../J7:7ZL///77n(ZJS 

Kiralık -

ALTINORDU 
BÜY-Ü:K: 

Garden-Partisi 
3 Ağustos Cunıartesi 

Deniz Sporları 
günü akşamı 

Yurdunda 
Dans müsabakaları - SUrprlzler - Monoloğlar 

Canh ve ne,'ell bir geceye hazırlanınız 

s. 8 2 - 3 (1108) -

Direk törlüğünden: 
Vakfın ismi cansı 

Evi olanlar ' Hatuniye oda 
N. 

63165 
mevki 

Pazaryeri 
tahmin olunan bedel 

200 

Birinci ve ikinci kordon 
ile Karantina, Göztepe ve 
Güzelyah semtlerinde laaka16 
odalı kiralık bir ev aranmak
tadır. 

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

3~10 .... _______ .... , 
Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Pazaryeri ,, 
lsmaiJ sarım arsa 

61 
bili " İkiçeşmelik 

Saçmaçı ev,avlu 28 
7-18 

66 

Külhan sokağı 

300 
1000 
1000 
800 
200 

Müftü Mustafa oda 

Hasan hoca arsa 
Toraman ,, 
Hacı Mahmud ,, 
Batçı mesçit ,. 
Karataş ,, 

" Hatip oğlu ev 

Çerçi oğlu haDI içinde 

molla sokak 

24 yangm yokuşu 500 
5 Karantina Kadri ef. s. 400 

2-1 Gedikli s. 800 
39-40 Çancılar 200 

O Mesçidden bozma Beşyüz elli s. 250 
,, ,, 31 uzun ımam s. 200 

Esnaf şeyhi ,, 19-1 Mekke yokuıu 500 
Abdullah ef, arsa 4 Fenerci s. 25 
Kaba soğan ,, O Kaba soğan 200 
Mazbut evkaftan ,, 148 Dolaph kuyu kabakçı s. 100 
Sarı hafız ev 71 Aarap fırını 600 

" ,, 73 ,, 500 
Yukarda cinsi. mevki, vakfı, numarası ve tahmin edilen be-

delleri yazılı vakıf akarat ve arsaların mülkiyeti peşin para ile 

satılığa çıkarılmıştır. Arttırma ve ihalesi 19-8-935 pazartesi gü

nü saat on üçde lzmir evkaf direktörlüğünde toplanan komis

yonda yapılacaktır. Almak istiyenlerin yüzde 7,5 teminat akçe

lerile ihale günü komisyona gelmeleri ve izahat · istiyenleriıı her 

gün evkaf direktörlüğü varidat memurlu.ğ11Da müracaat etmeleri 

!SİRKÜLER 
lzmir Memurları istlhlik 

Kooperatifi 
Unvanlı şirketimizin 24-1-935 

gününde İzmir Üçüncü No
terliğince tasdik ve neşredi
len sirküler mucibince imza 
salahiyetioı haiz uıümessillerde 
tebeddül vaki olduğunu na
zarı itibare alan idare mec
lisince verilen 31-7-1935 ta
rihli karar dairesinde bun
dan sonra kooperatifin nam 
ve hesabına bankalara ke
şide olunacak çeklerle, her 
türlü tediye emirlerine ve 
kooperatifin şahsiyeti hükmi
yesini ilzam edecek senetler 
ve mukaveleleri Genel Ka
tip Bay Nazım Balkov i!e 
idare heyeti üyesinden Bay 
Eşref Baltalı'nın müçtemian ve 
birimizin gaybubetinde Reis 
Vekili Feyzi Akkor'un diğe· 

rile birlikte imza salahiyetini 
haiz olduğunu ve bundan 
evelki sirkülerimizin hükmü 

kalmadığını beyan ile yeni 
imzalarımızın gözönüne alın

masını rica eder saygılanmızı 

sunarız. 

iDARE MECLiSi 
Bay Feyzi Akkor şöyle imza 

eder: F. AKKOR 
Bay Nazım Balkov şöyle 

imza eder: N. BALKOV 
Bay Eşref Baltalı şöyle imza 

eder: E. BALTALI 
Umumi Nu. 6598 

Hususi Nu. 1/85 
işbu 1 Ağustos 935 tarihli 

sirküler altındaki imzaların 

zat ve hüviyetleri dairece 
maruf ue lzmir Memurları İs
tihlak Kooperatifi reis vekili 
Feyzi Akkor ve Genel Ka-

'* ,,. 1 

Bugüne kadar piyasaya çı-

karılan traş bıçaklarının 
en eyisi 

KIRMIZI AY 
bıçaiJ olduğu herkesin tec
rü besile a•laşılmışbr. Rahat 
ve ferahlıkla traı olmak iı
tiyenler 

İzmir Kuzu oilu An 
çarşısı 29 numarada -

talyalı Sait !:~;:::~ 
sına müracaat etsinler. 

idare heyeti üyelerinden bay 

Eşref Baltalının olduğu an

laşılmakla usuJen tasdik kı

lındı. Bin dokuz yüz otuz beş 

senesi Ağustos ayının birinci 

Perşembe günü. 
lzmir Üçüncü Noteri 
Tahsin Amur resDJi 
mühürü ve vekili A . t 

Raif Günyer imz;ısı 
Ümuıni N u. 6598 

Husus! Nu. 1/85 
Bu sirküler nüshasının daire 

dosyasında saklı 6598 umu· 

mi N u. lı aslına uygun olduğu 

tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 

otuz beş senesi Ağustos ayı

nın birinci Perşembe iÜnü. 

İzmir Üçüncü Noteri 

Tahsin Amur resmi 
mühürü ve vekili Ali 

Raif Günyer imzası. 



Alkışla ölen adam 
- Doktor onu görmek isti· ı .evmekten de seYilmekteıa de 

JOrum .. Onu görmek, ölmeden bıkmışb. Fakat ... 

Wr kez daha... · · · 1 · .J b" ı ı t "k 
Yağmur a bnna ır e e t rı . . . . . . . . . . 

Mm üst•Mm klçiik bir 
•ajür hafif toz pembe ışıkla· 
nnı etrafma MküJ•·· 

Toz pembe ışıklarla aydın
lanan geniş bir odanın içinde 
• çiçekleri yakan bir Temmuz 
rbgln gibi dolatan iniltiler 
Yar. 

Taç 1air brpla.. Abajaran 
.. z p ............. tmç 

bakır olmuş.. Bir •eaç kıı 
boyla ltoyana uıan•mı ptıyor. 

Za 1: ...:-:. kız yıf.. Soı...,.. ...._... • 
cağız •. 

Delinmif bir kirik gibi taze 
16ka&nBn ayle iaip pkqian 
•ar ki •• 

Siyala açlar, aolak lteyu Wr 
YGd almıt içine •.. Çaqafm da
...... h 1 iki eL iki bra 
1•prak. Geziniyor, aranıyor ve 
... )'411 kuyolamn yanında Iİ· 
Yab bir koltuğa ~kmlt ~ 
arkaya dayah birinin efteltlll 
buluyor... Gazleıiai çetiri)'or 
o ,..._ Koaı-. doldanı• 
kuru ellerini istediği yapıJmı
Jan llir çoaak ~ ....
*•Yor, çekiyor kendine doi~u •• 

- Doktor, on• ..... ilti· 
1oıam.. Onu görmek, 6haedea 
bir kez daha .... 

- Olur yavrum; olur ~azım • 
0&11me.. On sana getırece· 
İila.. Fa\cat-- l&Ç kere.,_ 
ledim: sen ölmiyeceksin •. Ôllim-
dea aiz açma baaa. •• 

- Ben ölmiyecek ~?
Gereçk mi?... Kuzum Doktor 
oaa bunu siyle, de ki: Dziilme 
o, llmiyecek.. 

İnanır mı acaba?. Ah inansa, 
inaewak iJİ pJdir• Hem de a•-· w• -•1eceırune. •• 

Daha myliyecekti. diye=İ 
leri vardı, eğer ajzıllll 
bir kan pıhb81 doldurmua1dı. . . v ... d..~ ~a· ktçlk • bir 
aı.a icli. Ge~. laenk liM
erden birinde edebiyat okutu· 

Yordu. 
Sevmiıti. gilnefİD bir yd do· 

iub battıjı "kadar. Ve her s~-
Yİfiade yaYAf yavat ltet• }tir 
ae• Pi paJIDDn pkbpı 
•.,,.,u. -ıa,...ak. 

feneriDİll san lfl)dan bir kapa 
üzerinde gezindi. Ve sonra ka
a. ~ı bir el demir tok
mağı kaldırdı.. içerde bir iki 
ayak sesi .. duyuldu.. kapı üze
rinde bir ampul yandı 
Kapı açıldı. . Gelen adam 

sukulub soruyor: 
- Burada mı o 1 . . çabuk 

UJUdann beldiJorua.. 
- Upmk atee. Yuı eda-

smda, hem yahın. Şimdi değil 
kaç gece var ki, doktor, uyku 
ıinaecii psleıinf .• 

Doktor, s&ylenea.eri işitm~d! 
yalnız elini çabuk der gıbi ....... 

Ev sahibi ihtiyar kadın, ona 
doktonm geldiğini duyurunca 
kıJktı masasının üzerinden mü· 
rekkebi kurumamış kağıtları 
kuruttu, cobine soktu.. Aşağı 
indi. Doktor: 

- Çabuk! dedi. çabuk seni 
a&ımek istiyor. 

- Doktor son bir defa g8r· 
aek istiyor deiil mi? Ölmek 
lzere değil .U doktor? 

Fazla konaşm•Mar ... . . . . . . . 
Doktorun fenerinden dllfen 

1fıklar, ıaJak kal.danmlan yah-

1 
yarak, sok~kla~ a~~hy~rdu. 

İ<ap;yı açu hizmetçiye aor
dular: 

- N .. I? ... 
_ Bet •dakikadır ayar•. 
Tos pembe •kil. •1!8junuı 

ayclınlatbjı odaya ıırdiler. 
SaJlldl1or: k . . Siz _ s- llece DllJım. e ... ..,...?. 
Ben ısttırsem o da &Itır. Son· 

ra.. Ben ı;Jmek iatemiyorum. 
Çlakl arkamda atlayacak biri 
...... e- aamadını& oaa acı
~ bari. ... 

O ve koca811f doktor ken
cWeriai tut;ınwhlar haçkırmağa 
baıladılar •.• Hıçkırıklarla kız
ca~z "yandı. 

çeonni mcnlaflDlf afaJaa 
gözlerini etrafma padirdi. 
Doktor prdl: 

- Hani O? .. Hani onu ba-
na getirecektiD.,.. ., 

Doktor işite atrqıyorda. tu
.ma 16,leclipai, duymada bile .•• 

O ltekinden de basta 6te-
1ônden de aolpn oturduğu 
k6feden dotruldu. 
ftd iç adsm attl. beriye ... Ağ

la•JOldL içWe JWD &tef 
biutaut s6• JqMnna.. S.ktı .. 
Batan peşe bakar fibi. .. Yal-
.DiZ ylzibıe YUru batan glne
fİD kıııllıtı deill &Jnmnn kor-
k idi. 
... V--- w L!-~ 
BakaPılar... at&Çagaz uuuen 

,. .... k bıçkanklarla ailamağa 
batla&.. Hasta y&rek ağlama
i• dayanır mı? Hemen bayılı-
verdi .• 

· O bir "ali _;inde.; ~g;. ~ 
bi d~tarıya fırladı, gitti.. Par
kın birinde oturdL. Kalemini, 
kiğıdını çıkanp yazmap bat
ladı.. Yazdı... ~ylardır biti~e: 
mediği acı ve ızbrap esenaı 
Wtirdl· Soma matt.aaya uğra-
da.. ce•inde ,.u. - klj'ıt 
..... ....-.~lllaealb. 

lzmir Birinci No
terliğinden : 

Umumi No. 5315 
Mahallinde okunup ne oldu· 

ğu anlatılan ifba 31-7-935 ta
rihli sirküler altındaki imzala· 
nn zat Ye hüviyetleri dairece 
maruf bav Giuseppe A&otti, 
bay Cevdet Alanyalı, bay Wil
liam G. Giraud ve bay Remo 
Aliottinin olduğu ve müncleıe· 
cam. tamamen kalrul ve ikrar 
eyledikten aonra bizzat J'8111· 
mızda AZ eylediklerini beyan 
ve tasdik ederim. Bin dokuz 
yüz otuz beş yıh temmuz ayı
nın otuz birinci çarşamba pal. 

bmir birİllci noteri 
resmi mühür~ ve M. R. Bay

raktarojla imzası 
U-a No. illS 
işbu sirkiiler nüshası, daire

de mahfuz 31-7-935 tarih ve 
5315 umumi numaralı niisba
.aaaa. uypn o"duğu tasd'k olu· 
nur. Bin dokuz yüz otuı beş 
yıb temmuz ayının o!uz birinci 
çarpmba güaü. 

lzmir biriaci aoteri 
resmi mühürü ve M.R. Bay· 

raktaroğlu imzuı 

Zahire Türk anonim 
Ş · rketi 1zmir 

Bilumum zahire atım satımı 
•e ibracatile iftigal etmek he
re tesis ettiğimiz (Zahire Tlrk 
anonim tirketi)nia lzmirde Ge
neral Kazım caddesinde 
23 numaradaki merkezinde ça-
lışmaya başladığını bildiririz. 

idare meclisini tqkil eden 
bay Giuseppe Alio~ bay Cev· 
d~t Alanyalı, bay William G. 
Gıraud, bay Remo Aliotti, mu· 
r~hhas müdür aıfatile şirketin 
bılumum muamelibnı tedvir 
edecekler ve bunla~an her 
hangi ikisinin şirket unvam al· 
tındaki mUıterek iruzalaıı her 
türlü muamelat ve taahhiidatl• 
şirketi ilzam edecektjr. 

Aşağıdaki yazda örneklerini 
uzan dikkate alm•"911 ve ıir· 
k.etimizden sevgi ve, giiveaini· 
zın esirgenmemesini "8ygılan· 
mızla rica ederiz. 

Bay Giuaeppe ıAliotti fU •
retle imza edecektir. Giuseppe 
Aliotti 

Bar Cevdet 4Juph ıu .. -
retle imza edecektir.<:!.Atanyah 

Bay William G.Gintıd şu au
retle imza edecektir. W.Giraad 

Bay Remo Aliotti ıu suretle 
imza edecektir. R. A liotti 

Şirket firmasıDUl örneği fa• 
dur: Zahire Ttırk anonim fir-
keti. (1109) 
.......................................... 
onu kolanda iki ,endilr uğra
..cbja eYÜle tltlrdli. Slrlae-
rek JUi ........ ~ Ma-
sasının ..... otardll'ö. Maa-
smın üzerinde bir yıpa t · ı,.~ 
zaaı ve mektup clurllJC>l'Cl.. 
~.,Ok~ ....... ok.

d0p •1larchr g6lmiye. y6d 
mntıyord&. 

Bu bir yıjın kağıt hep al
luf.. fki gln enet çiiaır- e~ 
rinin alloflan, takdia leri .• 

Gazeteler yuıyorlar- Dk 
aalıifelerini hep ona yermiıler •• 
Om genç ftSIDini bumlflar 
ODU hlyorlar .. 
Dıpnda, talebeleri, doatıu., 

gazeteciler. fotogralçılmr ka1-
napyor.. Ona (ll"lllek isti70r
lanlı. 

Onu alkıtlamak, kKalda-
mak ietiyorlardı. Dıpn çıka
cakta.. Fakat telefoa plwerdi_ 
Mikıofoaa kutatı• ,erleştinli: 

- Evet buraıd.. Dedi. 
Ve Jlztln&. ae.inci •sızıa 

uçtu. 
- Doktor aizmiaiuiı? Pek 

iyi buyrun .•. 

Doktorun bittin dediklerini 
dinledi kapadı telefonu.. Giz· 
leri tutuımufbı.. Masasının ba
... kofta.. Sai ~en 
ufak bir brovnik çikardı.. Şa
kağına dayadı. . . . . . . . . . . 

içeride takl Bir ta'-tca •e
ail. Ve dlpnda "1Dc, Oıu, 
seni kuc•klamak, MDl btht
Jamak iati7oru... tli1ea al-
kWr-

~ T ... we ıhm76D 
lmlllllladea: 

ÔnGmln!eki 4 Ajutos Pa· 
ur glal Çqme ıhca " pllj
lanna bir geıinti tertip edil
miftir. Otoblialer aut 6/30 
da Konak önüıaden kalkacakbr. 
FiatJar FdİP gelme 150 ka
l'Ufhar.Otobüat:eki yerler numa· 
rahdır. Biletler Dolma'da Kor· 
don otobüsleri ifletme birliji 
salonunda ba1 Oamaa tarafua. 
dan •tılmaktadır. 

2-2 2386 (1106) 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Ro•tken mütehaauısı 
Her Nnt RONTKEN 

Mu11yenelarl 
Ve E!ektrik Tedeavileri 
Yürüycmiyen ve bilhassa 

RAŞ TlK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapalar. 
ikinci Beyler sokak fınn 

karıası No. 2S 
Telefon: 2542 

H 3. (281) 

Gayri menkul malların 
Açık artırma H:. nı 

Karabunm icra memarluğan
du: 

Karabur•da kunduracı Şük
rü ustaya borçlu Köaedereden 
MemİfİD mahcuz ve satışı mu· 
karrer borçlunun Küederenin 
Köycejiz mevkünde e li adet 
zeytin ağaçlan (280) lira kıy
metindedir mezkjT aiaçlar 

Tarih ilandan itibaren bir ay 
müddetle açık arbrmaya çıka· 
nlmqtır. Taliplerin kıymeti mu· 
hamminenin ytlzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey ~kçası veya 
milli bankanın teminat mek· 
tuba vermeleri ve arhrma 31-
8-935 tan1ıine tesadOf eden 
Cumartesi günü saat 11 de 
dairede icra olunacaktır. ~Müş
terilere ait 34-92 numaralı dos· 
ya irae olunabileceği aibi fazla 
izahab Jizime dahi verilir. Ta
Ji'pler bu hususun daireye talik 
0J1111a11 açık arhrma tubıame· 
aini 31-8-935 tarilaindea itiba
ra okara bilir. Hakwı tapu 
siciWe sabit om.1u lpotekl 
alacakhler ile diğer allkadar• 
lana ve irtifak bak aalüpleri
nia bu baklanna ve bu bu-
llUta faia ve lllUl'afa dair olan 
icldialanm evrakı millpitelerile 
yinü p içinde icra dairesine 
bildirmeleri abi laalde haklan 
tapu sicilile aabit oı..adıkça 
sabf bedehiJi paylqm-ndan 
hariç kalacaklan ve taJia edi· 
• ...... arbrma bedel 
pyri ...-... ,asde yebnİf 
.,.._ hulmadatı takdirde •• 
.. ...._ teabldkll baki 
kalmak tbere arbrmaalll oa 
bet tla daha temdit edilmek 
ametile 14-9-935 tarilliae te-
81M1Gf eclea Cumarteai ginl 
Mat 11 de pfri meakal ea 
çok artırana ihale edilecektir. 
Satı, pefİD par& iledir. Mal 
hecleJi alnanwle· tesli• edil
• .. llal bedei ftrilmes ise 
ibale karan fuhedilir ve ken
Gsiaclea enel • Jlibek te~ 
.lifte HJ.Mp imale arzebDit 
olduğu bedel ile a.lmai• razı 
ol.na - ihale ediir o da 
razı oJmu yeya bulunma~• 
icra dairesince hemea 011 bet 
ala mGddetle artırmaya çıka• 
rllır. Bu artırmayı allkadarJara 
tebllğe hacet olmayıp yalnıs 
ilAnla iktifa olunarak ea çok 
a'braaa ihaJe edilerek Jaer iki 
halde birinci u..ıe .edU.. k•• 
iki ilaale ......... ld farldea 
... dii• ......ı.rdu ....... oJ. 
dut- ve tapa harcnua ıwecu.. 
Y" •• vakii lcanam " Jkde 
Ud bacak d .. ı,.- mlfteri-
1• ait oldufa ilin olunur. 

2406 (1115) 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
ahatı 

. ............... ...... 
•a.. ..... ......... 
• ...._ elltıı • eealr -•• •ılın ............. ,, ... 
.-...a...raı ........ 
• l'ltell •• ..... ..... ... ...,.. ... .... ............... ........... ,, ........ ................................. 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

Satlf Jeri: ARTOR VE iTER ( SAHiBiNiN SE.St ı S...ıawılıli 

Zonguldak 
&:iden Kömürü 

0,10 yıkanmq k&mlr beller tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende ubf kilosu 1,S km11t 

Silindir ve her 1lfti fevkalide k6m6rl yalnız 
~~estane pazannda Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Mağazasmda bulacakaınıı 

Teleloa 3937 

Devlet Demiryollarından: 
Aydm demiryollanoda mer'j umumi ve hususi zeytinyail. 

pamuk, hab, gaz, bıenda, motorin, mazot ve maden yağlan 
tarifeleri 1 Ağustos 1935 taribindea itibaren lljveclilecektir. 

Bu maddelerin nakliye Gcretleri, Devfet demiryolJan umumi do
kuzmca tarifenin biriaci amıfındaki qya gibi ton ve kilometre 
baıma S kurut 25 aaatime indirilmiştir. 

371 kilomebeclea fazla .... ıe,. tqmacak motorin, mUQt ft 
maden yağlan için Aimtoa ~ayesine kadar Aydın hattmm mme
mi ikınci sınıf tarifesi tatbik edilecektir. Bundan bqka uh9-
lerine ait buuai unuçh vqoalarla iaaldeclilecek petrol Ye •lltblk
kab içia S.25 kurut lzeriııdea aynca Jllzde 10 d.d./10 ... al'llll 
tarife yine meaktr tariWenlea itibaren 8 nci jpetme mıatak•
te9mil edilecektir. Fazla tafsillt iatuyonlardan abnabilir. 

28-31-2 2333 (1084) 
Aydın demiryolan firketillia Alwlcak - Baca • Seydikly b... 

1iJ09U iPa mer'iyete ~· ,-. Ye a....,,• tarifeleri Wr 
ağuatoa 19JS tarillİildea İlillllre• lliwcWerek ,erine ........ 
lcretli D. D. 113 ve 114 wnk tarifeler İkule edil ;p. 

B 1 L E T 
Giclif 

1 
Alnnt"aktan Kemere, Kmlçdaclan 8 
Bacaya, KııılçuUudan Gaaiemire ve 
Se1dikl,e ve Seydikl,.._ Gazie-

U Dl 
Gidif da.lf 
1 u • 

15 10 7 7 s 

mire ve miltekabilen 
Alaancak ve Kemerden Kııılçullu 15 10 6 29 15 ti 
wıep Bacaya, llw=Mu Setdiklfe 
._,. Gaiemire n mlteblaiılea 

Al.ancak ve Kemerden Gaiemire 20 15 10 30 20 15 
veya Seydiköye ve mGtekahiJea 

Bu kgım dahilindeki katarlarda mevki deiiftirealerdea 16" 
katara biletsiz binenlenlen 26 kuruı abır. 

Ailelerile birlikte •evahat eden bet yqnıa kadar çocuklu 
(bef yaı dahil) parasız naklolunur, ve daha bllyilk yaıtaki ço
aelder ta• laele talliılirler. 

A B O N M A N 
Alaaacak • Kemer, Kaulçallu ·Buca 

Herka için Talebe için 
1 il 10 D IU 

Bir a11ık 150 125 75 75 50 

arM111da 
Amele~ 

IU 

AL.ancak • (Kızdçullu, lheat ara.Ha 
ı n m D m 

Bira,lık a - - - 150 Alwlw (Kmlpllu. Buca) arwda 
Hulu ~ Talebe içia 

ı u m a m 
Oç •Jlik ıı• 150 sso -· 
15 .... - - -

A.Juacalc • O.alı•ir " .,...., .. , ••• 

m 
150 

7S 

1 B m D fB. lU 
Bir •Jhk 600 450 Jl8 • 200 
Oç ayhk 1600 1200 800 

Faz.la iafeil4t iatuycmludu ıLoıbWr 
!0-2-4 



aahlfe ıo 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Sümer bank umumi müdür-

lüğünden: 
1 - Nazillide inşa edilecek basma fabrikası birinci kısım in

şaat vahidi fiat esasile eksiltmiye çıkarılmıştır. Tahmin edilen 
inşaat bedeli 328,942 lira dört kuruştur. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlurdır: 
A. - Eksiltme şartnamesi 
B. - mukavele projesi 
C. - Fenni şartname 
D. - Metraj, vahidi fiat ve keşif hülasası 
E. - Projeler 

Istiyenler bu evrakı 16.50 lira bedel mukabilinde Sümer bank 
Ankara şubesinden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 8 Ağustos 1935 Perşembe günü saat onaltı .. bu-
çukta Ankarada Ziraat bankası binasındaki Sümer bank merke
zindeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - isteklilerin 16.908 lira muvakkat teminat vermesi bundan 

başka en az 50.000 liralık bir tek bina inşaatını muvaffakiyt!tle 
bitirmiş olması lazımdır, 

6 - Teklif mektupları yukarıda yazıldığı gün ve saattan bir 
saat evveline kadar Sümer bank umumi müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatından bir 
saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış 
bulunması Jazımdır. 

24---27---30---2 2269 (1049) 

TÜRKİYE 

Şeker Fa rikaları 
Anonim şirketinin 

Alpullu, Uşak, Eskişehir ve Turhal Şek~r 
Fabrikalarında ve IS1 ANBULDA fabri

kaların teslim edecekleri tarzda 

Kristal Kilosu25 Kuruş 

KESMEKilosu 28 Kuruştur 
MüşteriJerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda yazılı 

yerlerde de ve hizalarındaki fiatlarla on ağustos 1935 tari
hinden itibaren satışa başlanacakttr. 

Kristal Kesme 
Borsada 25.50 28.60 
İzmir vagonda 26.10 29.25 
Balıkesir vagonda 26.40 29.70 
Adana vagonda 26.80 30.15 
İzmit vagonda 25.25 28.30 
Adapazarı vagonda 25.65 28.80 
Samsun limanda Fob 25.10 28.10 
( F oh Samsunun fiatı; Karadeniz sahillerinde her hangi 

bir iskeleye gönderilmek üzere fabrika tarafından vapura 
yükletilmiş bulunmak kaydiledir. Ve Samsundan sonraki 
navlun vesair masraf mü:~teriye aittir) 

Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün içinde ifa 
edilir. Fabrikaların bulunduğu yerlerde en az BlR TON, 
lstanbul ve sair yeslerde en az BiR VAGON sipariş ka
bul edilir. 

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

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

ve Samsun bürolarından öğrenilebilir. 
2 - 3 (1103) 

ödmi te bay 
Diyo t" ki: 

Şev et Şeker 

Beş seneden beri; müptela olduğum romatizma hastalığını, 

hangi ılıcaya gitmiş isem geçiremediğim halde; bu defa Bayın

dırın Bayan Fatma-Süleyman Nazıf ılcalarında on gün zarfında 
tamamiyle tedavi ettirmiye muvaffak oldum ... 

Her türlü konförü, istirahatı havi olan bu ılıcaları benim gibi 
hastalıktan izdirap çekenlere tavsiyeyi bir borç bilirim. 

s. 9 2-6 (1104) 
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lzınirliler Istan bu] da nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
f"dlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües-
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkalideliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

·" , 
' ,. 
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İzmir Şarbayhğından 
1-7 43 lira bedeli keşifli De

ğirmen dağının Selimiye cihe
tine kadar uzanan şosası sö-
külüp yerine 110 metre uzun
luğunda kesme ve adi döşe

me tefrişi işi Başsekreterlikte
ki keşif ve şartnamesi veçhile 
9-8-935 cuma günü saat 10 
da açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. iştirak için 56 lira 
muvakkat teminat mektubuyla 
söylener. gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

2 - 831,50 lira bedeli mu
hammeneli kırk bir takım tek 
araba koşumu ve yetmiş beş 
merkep tasması Baş sekreter-
likteki şartnamesi veçhile 
9-8-935 cuma günü saat 10 

E hise insanların birbirlerine karşı bir 
bir elbise yaptırınca 
iftihar duyar 

varlığıdır. iyi 
• 
ınsan 

Kumaş deyince ötedenberi kökleşmiŞ bir 
zihniyetle Avrupa kumaşı hatıra gelir 

da açık eksiltme ile alınacaktır. 
iştirak için (63) liralık muvak- ~ 
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubuyla 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

Fakat, 
Türk öcü Türk Endüstrisi şimdi ona yetişmiştir. 

Nerede ise onu da geçecektir. Bunun misalini görmek ister misiniz? 
25- 30-2-7 2299 (1054) 
§ 1 - 150 lira bedeli muham

menli lkiçeşmelik caddesinde 
Asmalı mesçit mt>vkiinde eski 
beşinci mıntaka binası, baş sek
reterliğindeki şartnamesi veçhi-
le 9-8-935 Cuma günü saat 
10 da açık artırma ile bir sen-! 
kiraya verilecektir. 

İştirak için 12 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saate 
kadar komisyona gelinir. 

2 - 255 Jira bedeli muham
menli Elhamra sineması yanın
da belediye garajı baş sekre
terlikteki şartnamesi veçhile 
9-8-935 Cuma günü saat 10 da 
açık artırma ile bir sene kiraya 
verilecektir. iştirak için 17 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar komisyona 
gelinir. 

3 - 300 lira bedeli muham
menli Başdurak caddesinde 110 
numaralı dükkan baş sereter
likteki şartnamesi veçhile 9-8-
935 Cuma günü saat 10 da 
açık artırma ile bir sene kiraya 
verilecektir. iştirak için 23 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar komisyona 
gelinir. 

4 - 151 Jira bedeli muham
menli lsmetpaşa bulvarındnn 
Mezarlık başına çıkan yoldaki 
depo baş sekreterlikteki şart
namesi veçhile 9-8-935 Cuma 
günü saat 10 da açık artırma 
ile bir sene kiraya verilecektir. 

· iştirak için 12 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saate 
kadar komisyona gelinir. 

5 --- 100 lira bedeli muham
menli Mezarlık başında karakol 
karşısındaki baraka baş sekre· 
terlikteki şartnamesi veçhile 
9-8-935 Cuma günü saat 10 da 
açık artırma ile bir sene kiraya 
verilecektir. iştirak için 7,5 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
günve saate kadar komisyona 
gelinir. 

6 - 50 lira bedeli muham
menli Kemer caddesinde eski 
duhuliye barakası baş sekre
terlikteki şartnamesi veçhile 
9-8-935 Cuma günü saat 10 da 
açık artırma ile bir sene kiraya 
verilecektir. lştir'1h için 4 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar komisyona 
gelinir. 

7 --- 45 lira bedeli muham
menli Halimağa çarşısında 4 
sayılı dükkan baş sekreterlik-
teki şartnamesi veçhile 9-8-935 
Cuma günü saat 10 da açık 

artırma ile bir sene kiraya ve
rilecektir. iştirak için 4 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
güıı ve saate kadar komisyona 
gelinir. 

8 - 20 lira bedeli muham
menli lkiçeşmelik caddesi Tire 
kapısı eski duhuliy~ barakası 
baş sekreterlikteki şartnamesi 

veçhile 9 8 935 Cuma günü saat 
10 da açık artırma ile bir sene 
kiraya verilecektir. iştirak için 
2 lira muvakkat teminatla söy
lenen gün ve saate kadar ko
misyona gelinir. 

9 - 15 lira bedelli muham
menli Alsancakta eski duhu}i-

Yeni tesis edilen 

KuJ_ mensueat-.. 
Fabrikasının kumaşlarını bir kere görmek kafidir. 

En güzel Avrupa ~umaşları ayarında olmakla 
beraber fiatlerı şayanı hayret derecede 

ucuzdur Katiyen diz yapmaz. 

Kordonda Çola~~zade Birinci 
şirketi 

halı limited 
binasında 

halinde 
toptan ve 
satılır 

parça 

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

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

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

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka. antina tramt"~ '/ cad
desi No. 596 Tel. 2545 

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

Göz He~imi 
MITATOREL-

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 
Telefon: 

23 
3434 

(229) 

ye barakası baş sekreterlikteki 
şartnamesi veçhile 9-8-935 Cu-

ma günü saat 10 da açık artır· 
ma ile bir sene kiraya verile
cektir. ' iştirak için 2 lira mu 
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saate kadar komisyona ge
linir. 25= 30-2---7 2298(1053) 

;;~· • .·: ... .,~ .. __ .... ı ~~ • • ~ - ' • . •. •• 

Sağır Dilsi !. ve ı~ Örler enstİ" 
tüsü direktörlüğün<'en: 

A --- 45 lira kesim ücretli bir mürebbiyelik. 
B - 30 lira kesim ücretli bir nakış dikiş el ışi öğretmenliği 

açıktır. 

1 --- Bu öğretmenler müessesede yatarlar ve yemekten isti
fade ederler. 

2 --- Mürebbiyelik için kız sanat enstitüsü veya muallim mek' 
tehi mezunu olmak veya ilk mekteplerde en az beş yıl öğret' 
menlik etmiş olmak. 

Nakış dikiş ve el işi öğretmenliği için kız sanat enstitüsündel1 
veya devletçe tasdikli dikiş ve biçki yurtlarından iyi derece ile 
çıkmış olmak şarttır . 

3 - Mürebbiyelerde aranan ciddiyet, talebe üzerinde otorite 
ve tahsil yüksekliği tercih sebepleridir. 

4 - İstekliler bir eyliile kadar fotografı, müsbet vesaik veyıı 
tasdikli suretleri ile ve bir istida ile lzmir Karşıyaka enstitUsii 
direktörlüğüne başvurmalıdırlar. 

5 --- İstekli çok ve tercih sebepleri müşterek bulunduğu zıt' 

man bir müsabaka yapılacaktır. Gerek müsabaka günü gere1' 

kabul edilip edilmedikleri isteklilere ayrı ayrı bildirilir. 
2-8---14 2401 (1112) 

lzr~. ir ithalat 
lüğünden: 

gümrüğü müdür-

Balya Boş şişe 

159 17490 u Yukarıda yazılı eşya açık arttırma suretıle Ağustosun 14 ne 
Çarşamba ~ünü sabahında satılacağından harice götürmek şar' 
tile talibi zuhur ettiği takdirde lzmir ithalat gümrüğü satış k0 ' 

misyonuna müracaatları ilan olunur. 1-7 2358 (111 O) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acent~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru limanımız-

da olup 2 ağustosta Anvers, 

Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg limanlan için yük alacaktır 

· CERES vapuru 1 ağustosta 
beklenmekte olup yükiinü tab
ii ye ettikten sonra Burgu,Var

na ve Köatence limanlan için 
Yük alacakbr. 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DERIND JE vapuru 7 ağus

tosta bcklen:yor. 8 ağustosa 

kadar Anvers, Rotterdam Ham 
burg ve Bremen için yük ala-

caktır. 
ALIMNIA vspuru 9 ağustos-

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

ARTA vapuru 19 ağustosta 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNCI 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVİGA

GATION Co. Ltd 
ELLERMAN LA YN Ltd 

FLAMINIAN vapuru ay so

nunda Llverpool ve Svansea
dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

DRAKO vapuru 29 te•muz
da Hull. A.nvers ve Londradu 

plip talaliyede bwuaacak •• 
• ,.. zamanda Londra ve Hull 

Vapurculuk 
TÜRK ANONiM ŞİRKETi 
lZMİR ACE~TELİGİNDEN 

Ekspres postası 

Sakarya 
Fevkalade lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam t& 

da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t& da İS
TANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR: ve 
oradan KARADENIZE ha
reket eder. 

GANYMEDES vapuru 12 
aiustost.an 16 apstou kadar 

Anvcra, Rotterdam, Amster

dam ve Hamburg limanları için 
Yük alacakbr. 

bekleniyor. 22 ağustosa kadar 

Aaven, Rotterdam. Hambarg 
ve Bremea için yük alac:&kbr. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
TaD& battı 

için yilk alacakbr. 

OOYÇE LEVANTE LINIYE 

ANGORA vapuru 13 tem
•mda Hamburır, Bremen Ye 
"9veratea gelip tahliyede bu
huaacaktır. 

lstanbuldan her Per
fembe günü Imıir için sa
at tam ta da GALATA 
nhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma iÜnü 
tam saat 18 da lımire varır. 

CERF.S vapuru 26 ağustos
tan 31 ağustosa kadar Anvers 

Rotterdam, Amaterdam ve Ham 

hurr liman' an için yük alacakbr 

SVENsKA ORıENT uNıEN 
VASLAND motörü limanı-

ınııda olup bir ağustosta Rot

terdarn, Hamburg, Copenhage 

Dantzig, Gdynia, Goteburg, 

Oalo ve lskandinavya limanları 
İçin yük alacaktır. 
NORDLAND motörü 20 ağus 

tosta Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 

Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

SERV.CE MARfTıM RullMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda 
t,· 
ır rnuntaz am sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 9 
ağustosta gelip aynı günde 

Malta, Napoli, Marsilya ve 

Barcelon limanlarına hareket 

edecektir. 

dandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmeı. 
Fada tafsilat için ikinci kor

donda Tahmil ve tahliye binası 
.,ka&10<14l Fratelli Sperco acen

t.hiına müracaat edilmesi rica 

olunur. 
Telefon: 2~2005 

-.......-

TISZA motW 6 ap.to.
da bekleaiyor. e.dapefte,Bra

tUlan ve Viyaa içia JBk 
ylk alacakbr. 

ATID mot6rl ıs ağustosta 
bekleaipr. Badapqte, Bratüı
lava ve Viyana için yük ala

caktır. 
DUNA motörü ağustosun so-

nuna doğru bekleniyor. Buda
peşte, Bratislava ve Viyana 
için yük alacaktır. 

JOHNKTON VARREN LINES 
L TD. Liverpul 

QUERNMOR vapuru 12 ağus
tosta bekleniyor. Anven ve 
Liverpuldan yük çıka~P. K~.s
tence, Galaç ve Braila ıçın yuk 

alacaktır. 
Vurut tarihleri ve vapurlann 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

f177.717XZ:L7/.Z/.7."/7./.7.7..77J.Z/Jllll 

rHususi muallim~ 
" ' Jkmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri silratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeralbncla An
kara kraathanui ittisalindeki 
tuvalet salonuna miıracaatlan 

5-10 
• :ıa:;waazaı: H U!lltlP.iam• 

lını· k flar direktörlüğünden 
ı_. va ı . eı·k dd · d f ldu - u lkiçeşm ı ca esın e 

lti~aham llya Levinin mutas;~n veo ge~ef sokağındaki 4, 6, 8 
M ın 42, 46, 48, 5 1, 52, 54, . . ei müeccelesiaden tabak
it · lı dükkanlarla 10 numaralı e~n ıcar bugüne kadar öden-

Uk eden 575 lira 36 kuruş lorc~nun tahsili için Ikiçeşmelik 
.. , . k f a acagının k 

ınış olmasından dolayı va ı h 'ne ve sablmasına arar 
C4ddcsindeki 46 numarala dükkanın aczı 
·~rilnı. ti 1 -ış r. - 4 t ihalesi icra o unacagın-
d lS-8-935 Perşembe günu saat l k e ·ıe vakıflar direktörlüğün-
d

an almak istiyenlerin % 15 pey 3 ~leds.ı .
1
. 

~l · ı ı · bı ırı ır. n satış komisyonuna geme erı 
11 

2113 (993) 
14-23-2-

1 k " btıvat;iarıııı:ıı 1' 
ek nr.uz f :1 ya1larla 

Dfaatuın: ı. · 111 "tıde ıı · 1 ı1tıt <'ur~ısındl\ 
ııı Ilı• ıın ı .. • 

teııı Pı 1 ıııt•k ıstoneı . Nuri 
t _ "a ialı H~:~~ orlın•>; 

.. 111 A ıour.-
ıwaroıban6... T O 

Ç 1 M E • net çiçekll 
Çubuk demir ve her /livholar ve fJanlarm 

Çını ve levazımı sıhhiyeden osıJonJar vt her cıns 
le/erıüatı envaı banyolar ve teımdemu dökme botulaı 
tnııslııklar ve kanalizasyon için tı/euuatt vesaire ... 
ve lnglliz künkleri ve bunlarz:abal etnıP.Z 
y Fiyatlar rekabet BDtDn M•rk•l•r ••il Çlmentol•r, itle 

En MD•••1 ••';'.1111r 
M•ğ•zamızd• 

lznıir PJfubasebeİ 
• 

Hu~usıye 

•• , ··d·· · t• de • '- Urıye ID D t ·ye Kavaklıpınar 
ca~~ar~i hususiyeye ait olup Birincls:fy::n-7-935 ta.rihin~e 
«lttt esınde kain 20 diinüm tar~ ıo bedel haddi layık .. go
tuı~:nı!~~ çıkarılmlf ise tle te1!Jif 0:i:ııe uzatılmas~. encumen 
\'İf- dıgınden arttınnanan ODfUD ID 'b ilindan ıtibaren OD 

•Yet ld - dan tarı - mek 
i'iln nı~• karara bağlanmıt o uguediıeceğüıden şartlan gor .. 
iatiye ud~etle arttırmıya devam ıondürlüğüne ve pey su~· 
llıck ?lerın hergün Husmi muhaaeb• -8-935 pnüne tesaduf 
t!den ıstiyenlerin de ihale günü olı:J1 e 8 kadar depozito makbuzu j' 
"ey ~erşe•be günü saat 9 dan ~ ~A te ınüracaatJan. 

a anka mektubu ile encüınenı yı aye 2402 ( 1114 \ 

NOT : Viirut tarihleri ve 
vaparlann isimleri üzerine mcsu' 
liret kabul edilin ez. 

Fazla T afıilit için : Bi
rinci Kordonda 92 numara• 
da lzmir acenteliğine müra-
caat. Telefon 3658 • 

Muallim 
DC>~TC>Ft 
UZZZ7:lf.C/.ZZ71Zaz7J.71zza·ı~~-1 ı 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi sbhiye reisi 

1 Ç H A S T A L 1 K L AR 
1VIUT .A..~.A.S'SISI 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20) 11umaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

Daima 

KANZUK Balsamin Kremi 
Elli senelik bir ma7.iye malik ve dünyanın her tarafında tak

clir· -~~&Dllllf güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
ıelıgını mWıafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafili~de rağbet bulmuı ciddi bir markı..dır. Çilleri ve buru
ıuklan izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahfeder. Ruh
nüvaz kokusile aynca şahret kazanmııtır. Balsamin kremi kati
jcn kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. 8 · r defa Balsamin 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmıı ıtnyat maiazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur. 

fstanbul 223 numaralı posta kutusuna Y. A. rumuzile ve 6 
kurutluk posta pulu ile bu kti9eyi kesip muyazzah atireaini ya
zıp gönderenlere bedava bir Krem Balaamin nümuaesi 2öaderilir. 

Burhaniye Ziraat bankasından: 
Burhaniye Ziraat bankasına ait iakeJedeki zeytinyağı fabrikası 

ile sabunhane icara vuilecektir.lstekJi olanJarın Burhaniye Ziraat 
bankasına müracaat etmeleri ilin olunur. (t09ı) 2357 8,6,2,30 

Aaneler, 

Artık müıteriadirler. 

Yavruları sancıdan, iıhalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir ııda bulmuşlardır. 

LAKTiN 
Stitlü ua 

Az zamanda çok raj'bet ıörmüı Ye bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu ıelmiştir • 

Eczaaelerde fiab 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fada sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezıiniz 
diier taraftan fazla terlediiiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz . 

Bunu karıılamak bu zayıatı telafi etmek lazımtlır. 

Ne yapmalı? 

T ecriibesi yapılmış binlerce kifiye ~eaçlik, sıhhat ve 
neı' e vermiş olan 

Ki na Laııt 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini prmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

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

j Merkez: 
1 . lzmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafaıtalar 

Caddesi 
Kınacı Han 

Nu.S Tel.1426 

Buseneki 9 Eylul panayırında en lüks pavyon Haraççı Kar
deşler pavyonu olacaktır. Modem mobilyelerimizi prmcğe şimdi
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

~, ............ iıılMİİ ........ ..r.I' ·~ 

iş Bankasına yeni 
Memur arınacaktır 
Türkiye iş bankasından 

Bankamız servislerinde çalıfmak üzere Lise ve Ticaret LiH
leri mezunlarından imtihan ile on beş memur ahnacakbr. 

Müsabakada kazananlar arasında ayrıca yüksek tahsil görm'llf 
ve yabancı lisanları bilenler tercih olunacaktır. 

Almacak memurlara imtihandaki muvaffakıyet ve tahsil dere
celerine göre yüz lira ve yetmiş lira arasında aylık verilecektir. 

Yazı ile imtihan 31 ağustos 1935 te İstanbul, Ankara ve 
İzmir şubelerimizde yapılacaktır. 

En son yazılma tarihi on bet ağustos 1935 tir. 
istekli olanlar girme ve imtihan şartlarına ait izahnameyi 

bankamızın Ankara, lstanbul ve lzmir şubelerinden alabilirler • 
31-2--4-6 - 8- 10-13-14 (2372) 1099 

~- iZMiR 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merk~z ve FabrikRRı: Tzmirde HaJkapınardadır 
Yerli Pamalandan At, 1wan, K(Jpe/ıhf, fAllnnM, 

Geglk ve Leylak Markalarını lıaYi her nevı Kabot bezi 
imal eyltımekte olup malları A vrupauın ayni tip meot1u 

oatıııa faiktir. 

Telefon •o. 2211ve30e-J 
Telrraf adresi: Ba~rak ı--.ır 

(H 1) Per. -Milli Emlik ~üdürlüğünden: 
Lira K. 

Seydik6y yeıil mahalle 699.62 metre murabbaı arsa 174 95 
Yukarıda yazıh arsanm miUkiyeti petia para ile ödenmek 

fb:ere 29 - 7 - 935 tarihinden itibaren bir ay zarfmda pazarlıkla 
.. tılacaktır. 

Taliplerin bu müddet zarfında her gün milli emlak müdürlü-
ğBne müracaatları. 2387 ( 1111 ) 
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ŞEVROLE fabrikası he:·kesin kesesine 
göre kamyon yapıyor. 

1 Tonluk ( Kaptı kaçtı ) tenezzÜ1 • • 
şasısı 
"" 

l 1/2 Tonluk Kamyon 

2 Tonluk Kamyon· 

centesi: 

• 
şası 

• 
şası 

ve 

Nakliyatınızı Ş E V R O L E kamyonlarile 

yaparsanız masraflarınızı çıkarabilirsiniz, 

fazla mukavemet, reparasiyon hususunda 

kolaylık ve ucuzluk Şevrole kamyonlarında 

bulabilirsiniz. Tepeden süpap olması 

Şevroleyi daima tercih ettiriyor. 

o. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::;;;;;iiiiiiiiiiiiiii~;;mm;;;,~-~ - --

Beşikten nıezara kadar sağlam Fenni Gözlük Umum Hastalarıo Nazarı Dikkati ve beyaz kalan dişler ! 
Diş macunu kullananlar bir 
çok tecrübelerden sonra 
neden daima 

Radyolin 
de karar kıhyorlar? 

Çünkü Radyolin 
• Dişlerde ( Küfeki -

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

• Dişleri mine taba
kasını çizip hırpalamadan 
temizler ve parlatır. 

JI' Ağızdaki mikropları 
% 100 kat'ıyetle öldürür. 

• Diş etlerini besler, 
diş eti baq4-nhklarma ma
ni olur. Agız kokusunu 
keser 

Siz 
de RADYOLiN 

Kullanınız 
~•eeırm .. m1!B'9ıım1 .................. mrı:•MF~·eu~mmm"mtllll!li-.. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • 
~-cJBIIC 

VAPURDUMANI 
•• •• 

GC>ZL-c.J~ 
VYL/'./Z'L:A-XYZYZ'Y//://./:///////7/#~/J 

Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 
ve ucuz bir gözlük almak isterseniz BAŞTURAK 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne u2'rayınız ....................................................................... 

Üzerine her istediğinizi en ince teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

Tayyare, şoför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altın, nikel baia 
çerçiveleri en maruf fabrika mah camlar daima her yerden ucuz 
olarak yine S. FERiT ŞiF A ECZANESINl lE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 

Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parça1airyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve do 
neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk kors 
ka~ık bağlan, düztabanlar için taban korsaları gayri ~ 
dogan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma 
hazları, kemik hastalıkları neticeşi husule gelen kam 
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani ol 
için korsalar. 

TuRKı YENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERL 
1LE RAGBET ve tTıMAT KAZAtJAN SuN'ı AZA A 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

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

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 
(355 S.7 

Fenni gözlük • • 
ıçın 

iz.mirde riyazi bir düstur Yardır 

Gözlük = Hilal eczanesi X Kemal Aktaı 
Izmır 

Gözlükcülüğün tamam çetidi bütün cinıleri her yerde 
ve pek ucuz ... 


