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il Birgi'yi Nasıl Aldık 
Aydın oğullarından Bay 

l\1ehmet ile Bizans Prensesi 
Sofiya arasındaki aşk mace-, 
rasını pek yakında neşre 

1 
başlıyacağız. 

Oum1mriııet Eserinin Bek.çisi, Sabahları Çıkar Siyari Gazetedif' Yeni Asır matbaasında basılmıfbr. 
--= •• soz soliniye kaldı u Son 

Ekmek davası -·-Bu defa kökünden 
Halledilmelidir 

Bab ülkelerinde halk yimek 
Yiyelim der. 

Biz ekmek yiyelim deriz. 
Bu söyleniş rastgele kulla

nılmış kuru sözlerden ibaret 
değildir. Hakikaten batı ülke
l~r :nde halk yemek yir. Ek
m~k onlar için bir garnitür 
sayı'abilir. 

ı; 2de ise tam tamına tersi
ne:.i.r. Bizim halkımızın çoğu 
ekır.ek yir. Yemek onun ıçın 
birn • zor ele geçen bir garni
türü jr. 

H :ltta halkımızın pek çoğu 
beş on zeytin tanesi, bir baş 
soğanı, biraz peyniri katık ya
parak karnını doyurur. Gıda
sını, kanını ekmekten alır. 

Bu çıplak hakikat önünde 
ekmek meselesi bizim için çok 
Önemli bir davadır. Bu dava
nın çözülmesi yolunda yıJlar
danberi bınbir incelemeler ya
Pılmııbr. Fakat bir sonuç elde 
edilememittir. Büyük kapital 
sahipleri birçok defalar halkın 
ekmeii ile oynamışlar, en kü
ç6k fırsatlarda halkımızın biri
cik gıdası ilzerinden fazla asıi
lanmak yollannı bol bol bul
muşlardır. 
Herşeyden önce söyJemiye 

borçluyuz ki uraylarm narh 
ve kontrol için dayandıkları 
tutumlar •ozuktur. Uraylar un 
fiatlarım ele almakta, fırınların 
masraflarım ölçmekte ve bu 
Yolla ekmej'in satış fiatını ka
rar altına almaktadırlar. Ek
mek uraym örneğine uygun 
çıkmazsa yalnız fmncılan ce
zalandırmaktadırlar. 

Halbuki eğer halkın ekme
iini genel kontrol altına al
mak, ve bu yüzden halkın 
fazla para ödemesinin önüne 
leşmek istiyorsak işe borsa
lar~an baılamak gerektir. 
~ Önce buğdayın kaça satıldı
gını, ve buğdaylardan ne ka
dar masrafla, ne çeşit un elde 
edildiğini öğrenmeli ve ondan 
~nra una, ekmeğe değer ve
lllmelidir. 

Unların evsafı, değeri uray
larca çizilince yalmz fırınlar 
değil, sık sık unlar da kont
rola tabi tutulmalıdır. 

Bir fırmcı ağzı mühürlü, giS
rünüıte evsafı belli olmıyan 
lbah uncudan alır. Un, aranılan 
evsafta değil.e ekmekler ta
biatile bozuk çıkar. Belediye 
Yakasına yapışır veya fırıncı 
bunu gizlice müşterilerine sa
tar. Unun eyi olmamasından 
ekınek bozuk çıkınce bunun 
kabahah uncunun mu, yoksa 
fırıncının mıdır? Bundan başka 
fıruıcı unu pahalı alıyor ve 
Uray narhı yüksek tutuyorsa 
bunun kababatı fırıncının mıdır 

-yoksa uraym mıdır? 
Her iki durumda da kaba

hat kurulan düzenin yanlışlı
ğındadır. Eğer narha esas ola
rak buğday fiatlan ele alınsa, 
borsadan fırına kadar masraf
lar ~öz6nünde tutulsa ve iş 
bu ututumla her safhada kont
rol edilse hem istenilen amaca 
daha kolaylıkla vanlmıt ye 
henı de her safhada yapılacak 
lıoatrolla meauliyetler daha iyi 

Romadan cevap bekleniyor 
Cenevrede bütün devletler Lavalin 

Teklifi . etrafında birleştiler 
Ingiliz gazeteleri ltalyanın davasını çürük buluyorlar 

Ua11 :Afttssoliui 

Cenevre, 2 (Ô.R) - Dün 
bütün gün Kolis konuşmaları 
devam etmiştir. B. Laval ayrı 
ayrı İngiliz delegesi B. Edeni 
ltalyan delegesi Alloisi ve 
bunlardan sonra da Habeşis

tanın Paris sefirini kabul eyli
yerek konuşmuftur. 

Eden ile M. Laval görüşme
lerinde hazırlanmış Italya - Ha
baş meselesinin halline dair 

llo !J Lm•ul 
olan projede küçük bazı tadi
lat yapmışlardtr. 
Akşam üzeri M. Laval i! .... 

Alliozi sonra M. Laval ile Eden 
ve daha sonra da her üçü bir
likte uzun müzakerelerde bu-

Ba!J J~·den # 

lunmuşlardır. Cenevrede siyasali 
konuşmalar durmadan birbirin 
takip ediyor. Gece bu konuş
malardan sonra Alliozi oteline 
dönmüş ve Roma ile çok uzun 
süren bir telefon muhaberesi 
yapmıştır. Laval akşam yeme
ğ:Ui M. Eden'in otelinde ve lngi
Jiz delegasi1>su'nuÔ misafiri ola
rak yemiştir. Siyasal çevrelerde 

- SoHu 7 inci Sahıfededır -

Avam kamarasında 

Dün Hava kurumunda 
Büyük faaliyet vardı 
Türk havalan Türk ulusunun 
Özverenliği ile korunacakbr 

Varhkh bazı yurddatlann, 
hava tehlikeaine kal'fl idev
lerini Yarhklarından beklenen 
bir ıekilde yerine getirme
meleri, lzmirde ve lzmirin 

heyecanlı gençliii arasında 
genel bir teessür uyandır-

mıştı. Bu temiz duyrulara 
tercüman olarak yaptığımız 

neıriyat muhitte bilyOk bir 

sevinç uyandırmıştır. İki pn
denberi telefonla bizleri ara
yan birçok yurd severler 
neşriyattan mütevellit sevinç
lerini bildirmişlerdir. 

Dün hava kurumu nezdin
de yaptığımız yeni araştır
malarda varlıklı ve orta halli 
yurddaşlar arasında genel 
bir kaynaıma bulunduğunu 
öğrendik. Birçok yurdda,W 
Türk hava kurumu merke
zine gelerek yıllık teahhüt
lerini imzalamakta ve teber
rulannı yatırmaktadırlar. 

Dün haya kurumu büro
ları fevkalade f-aaldı. Öğren-

diğimiıe g6re müracaat eden
ler arasnada Şamlı Şikril 

biraderler hava tehlikesini 
bilen üyelik için 500 lira te

berru için de 5000 lira ki 
cem'an 5500 lira vermeği 

taahhüt etmiılerdir. Hoca 
zade bay Ahmed 5000 lira 
teberruu taahhüt eylemit ve 
bunun 2000 lirasını dün ya-

tırmııtır. ikbal mağazası sa
hibi Hüseyin Hüsnü üyelik 
için 200, tebt:rru için 1000 
lira, Şeker zade bay Sabri 
üyelik için 80, teberru için 
1000, iplikçi Rabeno Roliti 

üyelik için 150, teberru için 
1500 lira taahhütlerini dün 

imzalarile Kuruma bildirmit· 
lerdir. Ödevlerini yerine ge
tirenleri tebrik ederken blli 
kımıldamakta ıeç kalanlara 

yurd borçlarını tekrar hatır
latırız. Tilrk havalan ancak 
Türk ulusunun özverenliji ile 
korunacakbr. 

Yeni tecim anlaşması parafe edildi 

Fransızlar Bizden yüzde 
35 Fazla mal alacak 

Avam kamarasında Türk-İngiliz an
laşması etrafında müzakereler oldu 

Paris Beffri ba!J Sucıd 
lstanbul, 2 ( Özel ) - Mad- Bunun için anlatmaya gereken 

ritte baılıyan Türkiye - lapan- kayıtlar konmuştur. Fransız te-
ya tecim anlaımaıı hakkında cim bakanı bay Bonnet lnfor-
müzakereler çok iyi bir safha- mation gazetesine diyevinde. 
da ilerlemektedir. Ekonomi ba- Anlaımalann buıünlerde imza-
kanlığına gelen malümata göre lanacağını umud ettirini aiiy-
büyük zorluklar yenilmif, an- lemittir. 
laımanın imzası ~ünleri yak- Paris, 2 (A.A.)- Havas ajan-
Iaımıt bulunmaktadır. aından : 

Paria, 2 (A. A.) - Anadolu Türk - Fransız tecim Modoa 
ajansınan özel aytan . bildiriyor: vivendiai ile klerinl' anlaflDUI 

Tllrk - Fransız tecım ve kle- parafe eclilmittir. Akitler be-
rinr anJaımaJan parafe edil- men blltlln mevad için en zi-
miıtir .. AnlqmaJarın bir kaç yade mllaaadeye muJıar miJ-
p içinde imzalaamuı belde- Jet.> esuanı muhafaza etmek-
niyor. Tecim an1af111UIDID hl- tedirler. 
klmlerine rlre Framıdar Tllr- TOrkiye bllyllk elçisi bay 
kiyeclea ylzde otuz b9f nia- Suad mllzakerelerin sonunda 
betinde fazla mal alacaklardır. - Soıuc 9 hcii aallfada -
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Ankara dan ---
Altı talebe geldi 
Köylerde tetkikler 

Yapacaklar 

ŞEDiR HABERLERİ 

Ankara hukuk fakültesi ta
lebe cemiyeti köycülük tetki
kata yapmak üzere taJebecleD 
bir kısmının lzmir örnek köy
lerine gönderilaesi için ilbay
hktan müsaatle istemişti. Ve-

As Şarbay ı Bayındırlık bakanı dün 

rilen müsbet cevap üzerine 
dtin akşamki Afyon trenile 
Ankaradan altı hukuk talebesi 
telırimize gelmİ:ftir. 

Talebeler istatistik direktörü 
bay Naz&aa ile köy biiroau me
murlanndan bay Mustafa ta
rafından karşılanmışlardır .. 

Gençler Erlik ok11luna ko
nuklanmışfarcLr. Bu sabah 
ilbayhğı ziraret ederek Gene
ral Kazım Dirikle ı-örüşecek

ler, köy bürosunu gezecekler 
Ye örnek köylerinde bulunan 
üniversiteli gençlerle birlikte 
köycülük tetkikleri yapmak 
üzere Ödemişe gideceklerdir. 

Küçük Haberler: 
Hemen bastırlldı 

Bergamanın Kozak çam or

manlarında yangın çıkmışsa da 

hemen söndürülmüştür. Zarar 
pek azdır. 
OçUncU komiser oldu 

Sivil polis bay Nedim üçün
cü komiserlieğ terfi ettirilmiı
tir. Nedim çok çalışkan zabıta 
memurlarındandır, kutlulanz. 

Oardepartl 
C. H. P. Şeyh ocağı adına 

bu akşam Halkevi aile bağçe-
sinde büyük bir gardenparti 
Yerilecektir. Bunun için icap 
eden bütnn hazırlıklar yapıl

mıştır. 

Adliyeye verildi 
Bazı kadınları menfaat mu

kabilinde fuhşa teıvik etmekle 
suçlu, Karataşta hısaniye so

kağında 4 sayılı evde oturan 

Alaşehirli Halil kızı hakkında
tahkikat evrakı birinci müstan
tikliğe verilmiftir. 

••••• 
Sovyetlere lzmirin 

teessürlerini bildirdi 
Balbk Denizinde Sovyet 

Rusya,ya aid ( 3 B. ) denizalt1 
gemisinin bir kaza yüzünden 
batarak elli beş kişinin feci 
bir şekilde ölümü şehrimizde 

teessürle karııl&nmlfbr. 
As Şarbay Bay Suad Yur

dukaıra dün Sovyet Rusya 
lzmir General Konsolosu Bay 
Tranitef'i Korısoloslukta :ziya
ret etiere1c b11 feci kna mü
auebetile lmairlilerin genel 
teessürlerini bildirmiştir. ---iki mezbahada 

Kesilen hayvanlar 
Torbalı mezbahasında Tem

muz ayında 117 koyun, 8 ke
çi, 70 kuzu, 44 oğlak, 17 man-
da, 8 inek ve 10 dana olmak 
üzere 274 baş hayvan, Borno-
va mezbaha!Jında ~O koyun, 8 
keçi, 286 kuzu, 125 oğlak, 4 
ökür, 10 inek ve 130 dana ol
mak üzere 603 baş hayvan ke
silmiştir. w.-. --

iki berber 
Dükkanlarını açlıkları 

için cezalandırıldı 
Geçen haf ta tecim odası 

idare heyetinin verdiği karara 
göre bütün berberler Pazar 

tatili yapmışlar ve o gün ça
hımamışlardır. Y alnıı: iki ber· 

ber bu karara muhalif olarak 
dükkinlannı açmışlardı. Bunlar 
tecim odası idare heyeti tara
fından cezalandınlmışlardır. 

Tekrar dükkanlarını açtıkları 

takdirde daha şiddetli cezaya 
çarptınlacaklardır. · ·-·····--lstanbula gitti 

Y argenel Savaman bay Şevki 
Sumer mezunen İstanbula git
miştir. 

Topçu atışları 
iki ağustostan dokuz ağustosa 

Kadar devam edecek 
lzmir müstahkem mevki kumandanlığından bildirildiğine 

göre iki ağustos 935 cuma gününden başlayarak 9 ağustos 
935 cuma ~ününe kadar kara, ve denizde ders için topçu 
abş talimleri yapılacaktır. Bu abşlar seyrüsefere mani olmı
yacaktır. Halkın bilmesi için ilin olunur. 
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Güzel Prenaes 

SOFIYA 
ile mUnasebetlerl 
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Prenses SO
FIYA nasıl, ne 
için MUslUman 
oldu? •• Ve Blr
glnln kaplları
nı Aydın Oğ-

luna nasll 
açtı? •• 
•••••••••••• 

Aydınlılar, Ödemiş
liler, Egeliler bu tarihi 
romanı bekleyiniz .. 
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EkspresleBalıkesire gitti 
• 

Bay Ali Çetin Kayaya çiçekler 
1 Verildi. Törenle uğurlandı 

Bir haftadanberi şehrimizin 
saym konuğu bulunan Bayın
dlrlık bakam bay Ali Çetin 
Kaya yanında refikaları, keri
meleri ve devlet demiryolları 

genel direktörü bay lbrahim 
Baybura, bakanlak idari müşa
viri bay Sururi Devrimer, hu
susi katip bay Avni olduğu 

halde dün saat 12.30 da Ban
dırma ekspresine bağlanan özel 
salonla Bahkesire hareket et
miştir. 

Sayın konuk Basmahane is
syonunda ilbay bay genel K. 
Dirik, şehrimizde bnlunan say-

\ 
lavlar, müstahkem mevkı ko
mutanı miralay bay Rasim, as 
şarbay bay Suad, Parti yöne
tim kurulu başkanı adına dok
tor bay Kamran ve ilbayhk, 
uray, parti, işçiler birlikleri er
kanı ve daha birçok zevat ta
rafından teşyi olunmuşlar ve 
süel müzika, bir kita asker, 
polis ve bcJediye zabıta müf
rezeleri tarafından se!imlan• 
mlşlardır. 

Sayın bakan ile sayın refi
kalarma parti, uray ve esnaf 
ve işçiler bürosu adlanna bü
ketler verilmiştir. 

Pa:nayırımıza Yugoslav
ya da iştirak edecek 

··-·-·-Rus malları geliyor Türkofiste 
Yapılan toplantı 

Yugoslavya hükumeti Eko- da eşya dün Odesadan vapura 
nomik Bakanlığmdan şehrimiz yükletilmiş ve yola çıkarılmış-
YugosJav konsoJosu Bay Ra- tır. Mallar 6 Ağustosta limanı-
domir Marinkoviçe gelen tel- mlza gelecek ve pavyonun tan-
irafta Yugoslavya hükumetinin zimine başlanacaktır. 
arsıulusal lzmir panayırına res
men istirak edeceği bildiril
miştir. Konsolos dün panayır 
yerine giderek pavyonları seç
miştir. Teşhir edilecek eşyalar 
Ağustosun 16 sında lzmirde 
bulunacaklardır. 

Sovyetlerln malları 
Arsıulusal lzmir panayınna 

Sovyet Rusya geçen yıldan da
ha geniş bir şekilde iştirak 

edecektir. Panayıra Rusyadan 
getirilecek olan önemli miktar-

Propaganda pavyonu 
Arsıulusal lzmir panayır ko

mitası dün öğleden sonra Tür
kofis dirktörlüğünde bir top
lantı yaparak, tecim odası, 
Türkofis ve Borsa iç.in pana
yırda yapılacak propaganda 
pavyonunun inşasını görüş
müşlerdir. 

Sanayii nefise profesörlerin· 
den Bay lsmail Hakkının inşa 
edeceği bu pavyonda bütün 
ihracat maddelerimiz nefis su
rette teşhir olunacaktır. 

Karısının burnunu yü
zünü kesen adam 

"Karım fenalık yapıyordu kestim,, 
Tepecikte yıkık mektepte 

oturan at cambazı Hurşid, ka
rısı Ayşenin burounu ve yü
zünün muhtelif yerlerini blçak
la kesmiştir. 

Hurşid dün tevkif edilerek 
üçüncü istintakta sorguya çe
kilmiştir. Hurşid, ifadesinde 
diyor ki: 

- Karım fenalık yapıyordu. 
Birçok defalar bu İilerden 
vazgeçmesini namvs dairesinde 
oturarak çoluk çocuğumuza 
bakmasını söyledim fakat o 
dinlemiyor bildiği gibi yap-
makta devam ediyordu. Bu 
hale tahammül edemedim bel
ki bir ders olur diye burnunu, 
yüzünü kestim .. .......... 

Ekrrıek Borsada -···. ........ 
B. Mazha~ İzmirli 

~ etkikler yapıldı Oğlu başkan oldu 
işçilerle fırıncılar arasında Bu yıl için seçilen Borsa 

Dün bankada da 

aylardan beri süren anı (şi- idare heyeti üyeleri dün Tecim 
kiyet) ve davayı dün ziraat odası tarafından seçilen iki 
bankasında general Diriğin üyenin de iştirakiyle bir top-
başkanhğında toplanan uz- lantı yapmışlar ve bu toplan-
manlar tekrar incelemişlerdir. tıda heyetin başkanlığına bay 
Ş~hre k~radan ve denizden Mazhar İzmirli oğlu, ikinci baş-
gıren bugdaylar ve mevcut kanlığa da bay Kazım Kırk-
stoklan tesbit içi~ heryerd~n ağaçlı oğlunu ittifakla seçmiş-
g~len r~porları gozden geçır- lerdir. Seçimden sonra yeni 
mışlerdır. .. .. idare heyeti bay Mazhar lz-

Urayda salı gunu saat 17 ,30 mirli oğlunun başkanlığında 
de genel bir toplantı daha t 1 k .. k t b l op anara muza era a aş a-
yapılacak ve bu toplantıya t 
banka direktörleri de çağrı- mış ır. 
lacak un fabrikatörleri de 
dinlenecektir. 

• •• 1 • • • • • 

izin verlldl 
Foça Hak yeri baş sekreteri 

ltay Salih'a 25 gün izin veril
mittir. 

• 4.• 0 11• ... 

Kadın dellalı 
Menfaat mukabilinde ötekine 

berikine kadın tedarik etmekle 
suçlu Keçecilerde Tevfik paşa 
aile evinde Hüseyin kızı Fatma 
adliyeye verilmittir. 

Çocuklara ····-Nasıl bakılmak 
Lazımdır? 

Çocuk esirgeme kurumu ge· 
nel merkezi ; yeni doq-an ço
cukların bir yaşına gelinciye 
kadar nasıl bakılacağını öğre
ten "Annelere Öğüt" ün 1 inci 
sayısını bastırmışhr. ( 1 inci 
sayı öğütler 12 tane birer ay
lık küçük yazılardır). 

Ayrıca çocuklann nasıl bek
leneceğini ve mamalarının na· 
sıl hazırlanacağını öğreten 
11 Annelere Ôğüt,,ün 2 inci sa
yısını da bastırmıştır. 

1 ve 2 sayılı öğütleri isti
yenlere kurum parasız olarak 
gönderir. 

Ankarada bulunan Çocuk 
esirgeme kurumu genel mer
kezi başkanlığına yazı ile ad
res bildirmek yeter. ........... 

ÜZÜM 
Piyasa on gUn sonra 

Açllacak 
Bu yıl üzüm piyasasının12-13 

ağustosta açılacağı alikadarlarca 
tahmin edilmektedir. Maamafih 
bir kaç gün içinde piyasanın 
açılma günü kat'i şekilde an
laşılacaktır. Şimdiye kadar yeni 
yıl mahsulü üzerinden lzmire 
getirilmiş olan miktar altmış 

çuvaldır. 

iki katil 
Ağır hapse mahkum 

Edildiler 
Urlada eski cami mahalle

sinde Hüseyin oğlu Hüsnüyü 
başına kazma vurarak öldür
mekle ıuçlu Süleyman oğlu 

Mehmedin Ağır cezada muha
kemesi bitmit ve 4 yıl iki ay 
ağır habse, Menemenin Gökte
pe köyünde Şerif oğlu Osmanı 
tabanca kurşunile öldüren Şa
kir de 6 yıl üç. ay ağır hapse 
mahküm olmuştur. 

• 111 •••• 

Hırsızlar 
Mahkum oldular 

İzmirin bir çok yerlerinde, 
Bornova, Buca ve Kemalpaşada 
bir çok hırsızlıklar yapan ve 
kendilerini yakalamak üzere 
olan Fettah mahallesi bekçisi
ni tabanca kurşunile yaralıyan 

meşhur sabıkalı hırsızlardan 

Mustafa oğlu Hasan Ali ile 
Eşref oğlu Feda inin muhakme
leri dün ağırcezada bitmiştir. 

Hasan Ali beş sene üç ay bir 
gün, Fedai yaşı küçük olduğun-

dan bir yıl altı ay ağır hapse 
mahkum edilmişlerdir. Mahkum 
edildikleri kadar da genel em-

. ni.vet altında bulundurulacak
lardır. Bunlara bilerek yatak
lık ettikleri anlaşılan Aziz 
yedi gün hapse ve 3 lira ağır 
para cezasına, Osman da sekiz 
gün hapis ve beş lira para ce
zasına mahkum olmuştur. ..... ,. ~ 

Bir çocuk 
Ateşle oynarken yangın 

çıkardı 
Kemalpaşa bedesteni arka

sında oturan Süleyman oğlu 

Hasan F ehminin altı yaşında 

Hudaverdi adındaki oğlu eline 
geçirdiği bir miktar ispirtoyu 
ateşliyerek masa örtüsünü tu
tuıturnıuı ve yangın çıkmışsa 
da etraftan yetişenler tarafın
dan söndürülmüştür. E:v sigor
tasızdı. 

p 
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Bakanlık 
.. a .. 

Kazanç vergisi için 
lzahnanıe gönderdi 

Asgari kazanç vergisi kı· 
nunun ue şekilde tatbik edi
leceği hakkında Finans ba" 
kanlığmdan ilbaylığa bir biJ· 
dirim gelmiştir. Bunda aşa· 

ğıdaki izahat verilmektedir: 
1 - 2729 sayılı kanunuıı 

birinci maddesi, asgari IDİİ" 
kellefiyetin konusunu (mevzd" 
unu) tayin etmektedir. Bu 
maddeye göre 2395 sayılı k•" 
nunun 6 ıncı ve yedinci mad· 
delerinde yazw ve beyannalDe" 
ye tabi bütün mükelleflerle 
beyanname vermeyi ihtiyat 
edenler asgari vergiye tabidir· 
2395 numaralı kanunun 6 ıaCI 
maddesinin birinci fıkrasınd• 
yazılı sosyeteler ve şubele~ 
ile ikinci fıkrada yazılı ecnebi 
müesseseleri ve diğer müe-.sst" 
seler de verginin mevzuu iç.İJI" 
dedir. 

Bunların mükellefiyet şek" 
line gelince 6 ıncı madde" 
nin birinci fıkrasında yazıb 
şirketler 2729 numaralı kaoU" 
nun üçüncü maddesinde yazıbı 
birinci, ikinci, üçüncü kıs11Dlar• 
dahiJ tecim ve sanatlardan bi• 
rile uğraşbkları takdirde bO 
tecim ve sanatla sosyete hl" 
tinde olmıyarak iştigal ed,. 
mükelleflere tatbik edilen aıtl" 
keJlefiyet nisbetine ve muaaıe" 
lesine tabi tutuhnalan tabiidir· 
Yani bu sosyeteleıden de ,. 
ve B cetvellerinde gösterilell 
miktarlarla fabrika ve basılll 
evleri hakkında tayin ve teblif 
olunacak nisbetler üzerindetl 
vergi alınacaktır. 

6 ıncı maddenin birinci fı~' 
rasında yazıla olup 2729 nuaıl" 
rah kanunun üçüncü madde"' 
ıinde yazılı birinci, ikinci .,e 
üçüncü kısımlarda zikredifeO 
tecim ve sanatlardan ttaf' 
ka bir işle iştigal edell 
sosyetelerin asgari mükellt' 
fiyetlerinin ise bu kanun";" 
9 uncu maddesinde kabul ed•" 
len esasa nazaren A ve B cet" 
vellerinde yazılı zanaat ve te: 

· cim gruplarından birine itb•~ 
suretile Finans ve Ekono1111 
bakanlıklarınca müşterek oll" 
rak tespiti lazımdır. Filbakilı' 
gerek hükfunetin teklifine ,e 
gerekse kamutay encuaıell 
mazbatalarına göre kanund' 
maksat vc.z'ı bütün beyaoıı•' 
mel l~ri asgari bir vergiye t~ 
bi tutmak merk~zinde olıua5 
ve kanunun bu maksadı d• 
.2395 numaralı kanunun 6 11: 
ve yedinc ı maddelerinde yaJ 
mükelleflerin asgari verıiY' 
tabi tutulmalarını mutlak ~ 
kilde tesis eden 2729 nuı:n~t dl 
kanunun birinci maddesıO 
vazıhan tayin edilmiş bul~O" 
masına ~öre mevzuubahs ~ 
ketlerin vergi mevzuuna d•.bi 
olduğu şüphesiz bulunduğu ~ .. 
bu kanunun 9 uncu maddeli' 
de nevi ve nisbeti kaouıs' 
bağlı A ve B cetvellerinde ~ 
terilmemiş olanların asgari 111 lci 
kell~fiyetlerinin cetyellerd;,, 
tecim ve zanaat rruplarıo t' 
birine sokularak tayini için b 
kümete izin verilmiştir. 

2395 numaralı kanunun 6 ~ 
maddesinin ikinci ve iiç bi 
fıkralannda yazılı olan ecll~ 
müesseselerle genel, IDUI ff 
ve özel bütçeli dairelere de' 
~enel menfaatlara hizmet e ı' 
cemiyetlere aid tecimel ID~ 
seıelerin ise, 2729 nulD ~ 
kanunun üçünü maddetfil" 
yazılı tecim ve zanaat ne ~ 
rinden kangiıi ile iştigal tf" 
mekte iseler o zanaat 'f• ,,

cim nev'i için tayin ~ 
miktar ve nispetler dair. t..tt! 
asgari mükellefiyete tabı 
lacağı, 2729 sayılı kail 
ıcösterilmistir. 
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Aşağıdaki şu türkünün ilk 
kıtasile onu takib eden kıta
lar arasında büyük bir fark 
görülmektedir. Türkü Berga· 
mada Paşa bey denilen birisi
nin eşkiyalar tarafından öldü
rüldüğünü anlatır. Başta bir 
kuyu başı muaşıka hatırasını 

yaşatıyor. 

Ardıçdandır kuyuların kuvası 
Suya koyivermiyor cavur anası 
Sana ne ittim alJahtan bu!ası 

Aha da ben gidiyorum gele
mem gayri 

Al dudaklı geline saramam 
gayrı 

Eşkıyalar Bergamayı bastılar 
Paşa beyi kurban diye kestiler 
Kellesini terkifere astılar 

Aha da ben gidiyom gelemem 
gayrı 

Al dudaklı geline saramam gayri 

Kurşun attım: varamadım; kar
şıya 

Paşam geliyor gidelim karşıya 
Eli bağlı indirdiler çarşıya 

Aha da ben gidiyorum 
gelemem gayrı 

Al duvaklı geline saramam 
gayrı 

Diğerlerinde de olduğu gibi 
türkü vakanın sonunu anlata
rak ondan sonraki mısralar da 
vaka tafsilatına girişiyor. Tür· 
kn 11 hecelidir. Bölüntüleri ilk 
kıta ile, son iki kıtada değişi
yor, nakarat 12 hecedir. 

* • • 
Sevgili okuyucum size suna-

cağım şu Ger Ali türküsü; öyle 
sanıyorum ki; toplanmış topla
nacak, yazılmış, yazılacak kah
ramanlık menkabelerine, des
tanlarına en şaheser şiirlerden 
çok üstün bir parçadır. Bunun 
hikayesi vardır. Fakat bu hi
kaye Gerali türküsü hangi ilde 
gezerse çağrılırsa o civarın bir 
kahramanına yakıştırılır. Onun 
üzerinden söz söyliyerek Ken· 
dilerine mal ederler. ilk olarak 
başlıyan "Beydağı'nın suları ,, 
mısraındaki bu parçayı " Saza· 
ğın çeşmeleri,, diye bir başka 
memlekette, bir başka şeklini 
de bir başka köyde işitmiştim. 
Yalnız; türkü nereye giderse 
gitsin özünü asla bozmamıştır. 

Mısralardaki değiştirmelerde 
hile yine o özün vakarı taşmış· 
hr. Hikaye şudur: Beydağı
nın altında bala Ger Ali 
adile anılan bir köyden türkü· 
nün kahramanı beJiriyo. Tür
küde Antalya, Adalya diye 
anıldığına; lzmirde Balyoz kı
zından bnhsedi'diğine göre 
yine Osmanlı impatorluğu za
manında ve fakat çok eskiden 
geçmiş bir vakanın kahramanı 
Ger Ali dn ::r ı ırda eş1~ıyalık ya
pıyor. Ve bu sırada İzmirde 
Balyozun kızına kulaktan aşık 
oluyor. 

Genç, kanı deli, g~nlü doy
gun kahraman efe, Izmiri bas
mağı tasarlıyor ve fikrini yeri
ne getiriyor, lakin yakalanıp · 
idam ediliyor. Bunu bir efsane, 
uydurma diyenler de vardır.Ne 
dereceye kadar doğru olduğu
nu bilemem. 

Türkü vakayı kendiliğinden 
anlatır. Vezni 12 dir. 5 - 7 
bölümlüdür. Bunu halk ağzın
dan alırl<en üç muhtelif şekil
de almıştım, birbirine ekledim 
tamamladım. Çok güzel bir 
ahenkle çağırılan bu türkü 
şudur: 
Beydağmın suları harlayıp akar 
Ger Ali kurşunu canları yakar 
Ya dökülen kumaşlan şala 

kim bakar 

Daiları bedesten ettim der 
ıer Al 

Ger Ali dedikleri bir kara dana 
Çekmiş te bıçağı girmiş 

meydana 
dünyaya 2'elmemiş onu 

doğuran ana 
dağları bedesten ettim der 

Ger Ali 

Ger Ali dedikleri bir siyah 
Arap 

Adelya şehrinde içtiği şarap 

İnersem lzmiri ederim harap 

Dağlar bedestanım benim der 
Ger Ali 

Yahut: 
Dağları bedestan ettim der 

Ger Ali 

* 
Bıı kıtanın bir başka türlüsü: 

Ya da Fağfur fincandan 
içtiğim şarap 

Arkakaşım sorarsan parmaksız 
Arap 

Ya da inersem lzmir ederim 
harap 

Dağları bedestan ettim der 
Ger Ali 

'* 
Ger Alinin boyu posu selviden 

uzun 

Çıkar dağlara arslan yaz ilen 
güzün 

İnersem lzmire o Balyozun 
kızm 

Alır dağlara atarım der Ger 
Ali 

Artık lzmire girmiştir: 
Ya lzmirin içinde oldu bir 

oyun 
Tıkılmış kanaryaya kurbanlık • 

koyun [1] 
Geldiler cellatlar dediler soyun 
Ya da kader böyle imiş dedi 

Ger Ali 

* 

Abılest bardağın verin abdest 
alayim 

Öğlemi geçirdim kindimi 
kılayim 

Kıblemi şaşırdım ne yana 
durayım 

Dağlara bülbül idim der 
Ger Ali 

( 1 ] Kanarye - Mezbaha 

demektir. Kanaryerin halk ağ

zında bozulmasile meydana 

gelen bir kelimedir. 
- , oım ırm· -

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

Akhisar da 
Hava tehlikesine 
15 bin. lira verildi 

Akhisar, 2 (Özel) -Akhisar 

halkı ulusal her işde olduğu 

gibi hava tehlikesi üzerinde de 
büyk hassasiyet göstermekte, 

alakadar zevatın idaresinde 
önemli işler becerilmektedir. 

Bugüne k&dar yapılan çalışma

lar tehlike kurumuna binden 
fazla üye ve yardımci üye ka
zandırmıştır. Bu üyelerin yap
tıgı taahhüdat 15 bin lirayı 
aşmakata, çok geçmeden de 
bu rakamın elli bin lirayı bu
lacağı umulmaktadır. Bu amaca 
varılabilmek için daha iyi bir 
seyir verilmektedir. Memleket
te finansal durumu fena olma
yan bazı zevatın da özel teber
rüleri beklenmekte olduğundan 
bu yurddaşlarm ulusal ödeve 
çok geçmeden el uzatmaları 
genel dilekler meyanındadır. 

Yaz dinlenişine 
Gidenler 

Ankara, - Bu yaz mevsi
minde "dinlenmek maksadile~ 
başka yerlere gidenlerin m.k
dan 28 bin kiıidir. 

YENi A81R Sehlle a 
eı • 
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C. H. P. 
Geı1yön kurulu 
Ankara,2 (A.A) - C. H. P. 

Genyön kurulu bugün belli ., 
toplantısını yaparal b zı ilçe 
başkanlıkları ile · .. . kurul 
üyeliklerine seçilenlerin ödev
lerini inccliycrek onay:adı. 
Partinin iç işleı i üzerinde gö
rüşmeler yaptı. 

Bey Rana 
Gümrük ve İnhi-j 

sarlar Bakanı . 
lstanbul'da 

lstanbul, 2 (Özel) - Güm
rük ve inhisarlar Bakanı Bay 
Rana bugün lstanbul'a gelmiş, 
Ilbayllk ve inhisarlar erkanı 
tarafından karşılanmıştır. 

Meçhul Asker Abidesi 
Yeni Denizaltı ~emimize bayrak 

Çekme töreni yapılacak 
Beledıyeler 

Yüzde 
için hazırlana~ yeni proje. Dağıtılan 

onlarda 1 lzmir'in hissesi 
lstanhul 2 (Özel) -Ankara fa ispanyadan alınan denizaltı l 

Halkevi Ankarada da bir meç- gemisine yakında Türk bay• 
hu! asker abidesi yaptırılmasını rağı törenle çekilecektir. 1 
partiye teklif eylemiştir. Çan- İstanbul, 2 (Özel) - Son 

kayadan koparılacak bir kaya Biıa yangını dolayisile uğra-
bu abidenin en üstüne kona- nı!an felaket Ankarada büyük 
caktır. Her sene 30 Ağustos bir teessür uyandırmıştır. 
zafer bayramında bu meçhul Birçok ilçebay belediyeleri-
asker abidesinin etrafında tö- nin ateşe karşı hazırlıksız bu-
ren!er yapılacak ve burası ulu- lunmaları büyük zararlar intaç 
sal z yaret yeri haline getiri- eylediğinden iç bakanlığı uray-
lecektir. ların yangına karşı almıya 

lstanbul, 2 (Özel - Son de- mecbur oldukları tedbirleri ka· 

nunla tayin etmiye karar ver
miş bu hususta bir proje ha
zırlanması için iereken emir
ler vermiştir. 

lstanbuJ, 2 (Özel) - Kaldı
rılan okturva resmine karşılık 
olarak gümrüklerce tahsil edi
len yüzde on belediye hissele
rinin son üç aylığı bütün Tür· 
kiye uraylarma taksim edilmiş
tir. 

lzmir belediyesinin hissesine 
(55,384) lira düşmüştür. ispanyada 

Görülmemiş Z. bankası 934 kazanç' Havalarda 
Sıcaklar 8 
MDRIT : 2 (Ö.R) - lspan- eyannamesini vermedi Sovyetle~ yeni bir 

cakıa~ hü~üm sürmektedir. Maliye bakanlıgv 1 takibat Sefer açacaklar 
yanın her tarafında müthiş sı· ı· 

Madrıtte golgede sıcaklık 38 yapıyor•• K k 2 (AA) ş· 1 
Kolledo'da 42 ye çıkmışbr. ' f İstanbul, 2 (Özel) - 1934 bildirimde Ziraat bankası ~s foval, . f' : b -k ıma 

L Y 1 k 
· · 'd b ıeyruse er erı o ısı aş anı p.o-

avrens d• ·ıd• • ı ı azanç vergısıne aı e- şubelerinin bulundukları bina- f .. O S h . L ırı ı mı . . . . esor tto c mıt uçman e-
yannamesını vermıyen zıraat ı 

H 
arın gayri safi kıymetlerini, vanievoski:nin girişeceği uçma 

teşebbüsü hakkında şu diyevde 
bulunmuştur: 

abe,ıstanda dohu;an bankası aleyhine maliye ba-
A b 

istihdam edı'len memurl 
ca a kim ? kanlığmca kanunun emrettiği arın 

ROMA 2 ( A.A ) - Bazıla- takıbatın yapılmasına başlan- miktarını, sormuştur. Cevaplar 
rının meşhur albay Lavrens, mıştır. alınınca '1akanhk kanuna uy-
bazılarmın da yüzbaşı Bremley Finas bakanlığı bütün gun olarak vergiyi cezalı tah-
olduğunu iddia ettikleri esı a- defterdarlıklara yaptığı bir sil edecektir. 
rengiz bir şahıs süel rnaiiyet 
ile birlikte Habeş bölgelerini 
dolaşmakta ve halkı ltalya ile 
harbe ve imparatora bayrı kal
mağa tahrik ve teşvik et
mektedir. 

Bolu da 
Ankara yolu yaptırıl

ması kararlaştı 
Bolu,2 (A.A) - Bola-Ada

pazarı yolunun onarılması 
açık artırmaya konmuştur. Çok 
önemli olan bu yolun oilarıl
ması için 20,000 lira harcana-
caktır. 

Bolu-Ankara arasında Ge
rede ilçesi sırasındaki Afat
lar köprüsü de Bayındırlık 
bakanlığı tarafından yaptırıl
maktadır. Bolunun ekonomik 
hayatında iyi gelişimler sağla
yacak olan bu yapılar halk ara
sında büyük bir memnuniyet 
uyandırmaktadır. 

Yeni teciın arılaşnıası 
prafa edildi 

Dansing Alman malların 
dan Gümrük almıyacak 
Hadise ~ehistanda heyecan uyandırdı 

Paris, 2 (Ö.R) - ltalya - j Lehistan hadiseyi yalnız Le-
Habeş arasındaki meseleler histanla serbest şehir arasında-
konuşulurken yeni ve heyecanlı ki mukavelenin bozulması şek· 
bir durum ile daha karşılaşıl- linde kabul etmemekte ve bu-
maktadır. Dansing ayanı ile nu uluslar sosyetesinin koydu-
Lehistan arasındaki münasebat ğu nizamlara da aykırı bul-
çok gerginlt:şmiştir. Gerginli- ~akladır. Varşovada mühim 
ğin sebebi ayan reisinin Al- sıyasal konuşmalar olmuştur. 

d 1 k 
Buhususta resmi bir tebliğ de 

manya an ge ece mallara çıkarılacakt L h" t k f. -.. .. ) . . k ld l ır. e ıs an ey ı 
gumru < resmının a ırı ması- yeti protesto etmeğe karar 
na karar verildiği yolundaki vermiş ve bazı tedbirler almı-
sözleridir. ya koyulmuştur. 

Bilezik, 
larını 

yüzük, 
Yurd 

ltalyanlar 
gibi eıltın eşya

için vermişler 

Bu uçuş başarı ile sonuçla
ıursa uçmanlarm getireceği 
malumat kutub yoliyle Sovyet
ler birliği ve birleşik Amerika 
arasında muntazam seferler 
açmağa imkan verecektir. 

Japon sefiri 
lnglltere ile doatluğ"n 

Kuvvetli olduğunu söyledi 
Paris 2 (Ö.R) - Londradaki 

Japon sefiri yaz tatilini geçir
mek üzere Tokyoya gitmiştir. 

Sefir gazetelere beyanatında 

Japonya ile İngiltere arasındaki 
siyasal dostluğun çok eyileşmiş 

olduğunu söylemiş ve şunları 
ilave etmiştir. Büyük Britanya
nın Amerika ile birleşerek Ja
ponya aleyhinde bir siyasa güt-

mesi için bazı gürültüler kopa
rılmıştı. Fakat bu fikre lngi
lizler iştirak etmemiş ve bu dü-

ş\ince doğduğu yerde ölmüştür. ··--
Avarrı 
Kamarasında 
Dış Politika Şiddetle 
T enkid edildi 

- Baştart1fı birincı sa/tiıedc -
hakim olan anlaşma ruhundan 
ötürü memnuniyetini bildırmiş 
ve anlaşmanın iki memleketin 
genel siyasası üzerindeki öne
mini kaydeylemiştir .. 

Roma, 2 (A.A) - Mısırda oturan İtalyanların bir çoğu 
İskenderiye ltalyan konsolosluğuna giderek bütün altın 
eşyalarını, bilezik, yüzük, ve elmaslarını ana vatana ı 
Armağan etmişlerdir. 

IJaşt(IJ atı 1 i nci solıifcdr

madığını söyliyerek tenkit et
miştir. Liberal mümessili bun
dan sonra Amerikanın Kellug 
misakını hatırlatan Amerikaya 
memnuniyetini bildirmiştir. 

Yunan Başbakanı Çal-
Lo~ondra, 2 ( A.A.) - Bay 

Runcıman avam kamasında bir 
soruya cevap vererek demiş
tir ki : 

. daris Almanya ya gidiyor 
Yolda Prens Pol ile görüşecek 

Atina, 2 (Özel) - Başbakan Çaldaris birkaç gün sonra yap
mağa karar verip tehirine mecbur olduğu Baviera seyahatına 
çıkacaktır. Başbakan Almanyaya giderken Bletden geçecek ve 

lstanbuldaki logiliz tecim 
odasının son Türk - lngiliz 
tecim andlaşmasından memnun 
olmadığını, çünki yaptığı bazı 
tavsiyelerin kabul edilmediR"ini 
biliyorum. Fakat bu önergele
rin tamamen nazarı dikkata 
alındığını temin eılerim. Ancak 
bu önergelerin kabili tatbik 
olmadığı incelenirse anlrşılır. 

1 

burada Yugoslavya naip kralısı Prens pof ve başbakan Sitoya
dinoviç ile önemli görüşmeler yapacaktır. Bu konuşmalarda 

· Ba ikan ve küçük itilaf devletlerini alakadar eden işlerle Avru
panın genel meseleleri ayrı ayrı gözden ğeçirilecektir. 

Bakan, sözlerini bitirirken 
anlaşmanın lniiJİZ tecimi için 
faydalı olacağını haklı olarak 

1 
umud ederim, demiştir. 

Bay Runciman başka bir so
raya ceyap vererek dtmiştir ki: f 

Şimdiki ahval içinde en iyi ~ 
ıerait elde ettiiimizi sanıyorum. 

Ekspreste 
Lokomotif kazanı 

İnfilak etti 
Paris, 2 (Ô. R.) - Cenevre

den Parise gelmekte olan eks
pres treninin lokomoti inde bir 
infilak olmuş ateşçi ile maki
nist ölmüştür. 

lngilterede 
işsizlik azalıyor 

Londra, 2 (Ö.R) - işsizler 
beş yıldan beri lngilterede iki 
milyonun çok üıtünde idi. Son 
defa neşredilen bir istatistikte 
bu rakam iki ll'lilyonun altına 

düşmüştür. 

Hatip erden sonra kürsüye 
dış işleri bakam Sir SamoiJ 
Hor gelmiş, Amerikanın ltal
ya - Habeş meselesinde ı<el
lug misakını ileri sürmesinden 

izhar edilen memnuniyete iş

tirakini bildirmiş ve geçmekte 
olan günlerin nezaketi dolayı-

sile yapılmakta o:an konuşma
lar hakkında fazla izahat ve
remiyeceğini bildirmiştir. Yal
nız Sir Samoil Hor şunu söy-

. lemekle iktifa etmi~tir. 
I Ştrezada ltaJyayı Habeşis-
1 tanda serbest brakacağımıza 

dair hiç bir taahhüt alt•a gir
medik. fngiltere bütün kuvve
tini barış için kullanmak.ta ve 

bir bal çaresi bulmaya bütün 
kuvvetile çalışmaktadır. 
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lhtilil Kraliçesi 
BAYAN TALYEN 

Bobesptyer· 
Yere Seren Kadın 
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Geçmiş Sayıların Hulasası 
İspanya kralının bankerinin kızı olan Terezya Kabarrus 

tahsilini bitirmek üzere on dört yaşında Fransaya geldiği 
zaman o kadar olgun ve güzeldir ki ana babası onu heman 
}'arlemonto müşaviri şövalye dö F ontenay ile evlendiriyorlar. 
Karı koca birbirine pek bağlı değillerdir. Bu sırada büyük 
Fransız ihtilali başlıyor. 1790 temmuzunda, Birlik bayramında, 
T erezya halk arasında kendisine açgözlü gibi bakan bir 
adama tesadüf ediyor. 

- Devam - ıo 
Eylfılcu 
Talyen Kamutay kürsüsünde 

gözüktü: 
- SayJavlar, dedi, Paris Ko- • 

müoünüo mümessillerine iftira 
edildi. Onlar dinlemeden mu
hakeme edildiler. Sizden ada
let istemeğe geldiler. 9 - 10 
Ağustos gecesi vatanı kurtar
mak için ulus tarafından çağı
rılarak ne yapmışlarsa yapma-
1• mecbur olmuşlardır 

T ereıyanın hatırası Birlik ge
cesine döndü. O vakıt ki meç
hul delikanhnıo cüreti şimdi 
güvene olmuştu. Talyen kendi
ni müdafaa ediyordu : 

- Biz vatanı kurtarmağa 

memur edilmiştik. Vatan kur
tuldu. Eyi vatandaşların özgür
lüğüne karşı hiçbir emir ver• 
medik. Fakat muhacirlerin 
mallarını musadere ettik ve 
bununla övünürüz. Biz kıyıncı
lan yakalattık, papaslarla pa
pas karılarını kovduk, kamoyu 
bozan gazeteleri yasak ettik. 
Evlerde araştırmalar da yaptık. 

Bütün bunları kim emret
mişti ? Size. 

T.ezya hatibin kendi üze
rinde etkisini duyuyordu. 

- Dün kulüplerimiz.de va
tandaşlar bizi kendi mümessil
leri olarak tanıdılar. Bize inan
larını muhafaza ettiklerine and 
içtiler. Eğer bizi vurursanız, 
14 Temmuz ihtilalini yapan 10 
Ağustosta onu berkiten ve 
gene de onu tutacak o!an ulu
su da vurunuz. 

T erezya yerinden kalkmıştı. 
Talyen son sözlerini söyJiyor
du: 

- Bizi dinlediniz. Hükmü-
nüzü veriniz. İşte karşınızda
yız. 10 Ağustos adamları yal
nız adalet isterler ve ancak 
ulusun isteğine boyun eğecek
lerdir. 

Tribünlerin ilk sırasında, Te
rezya alkışlıyordu. T alyenin 
masumluğuna inanmaktan niçin 
mesud olduğunu sorsa!ar, ce
vap veremiyecekti. Bu haya
linden çok geçmed'!n bir eser 

kalmıyacaktı. Daha o gece 
Talyen, Sert - Vuranlar adı 
altında tanınmış azılılar çete
sinin başı Mayara bir mektup 
yazarak ilk işarette harekete 
hazır bulunmasını bildiriyor, 
adamlarının eller:nde balyozlar 
ı u lunmasını, çabuk hareket 
etmelerini, darbeleri hep kafa 
uzerine indirmelerini, kurban-
arının çığlıklarını böğmalarım, 

hapishanelerin avlılarını yıka
mak için sirke ve kan pıhtıla-
rını iyice kaldırmak için çalı 
r.üpürgeleri almağı unutmama
larını, ve nihayet kapalı araba
lar ve sönmemiş kireç tedarik 
etmelerini tavsiye ediyordu. 
Eylül kıtali böylece hazırlandı. 

Kaçış 
Paris'ten çıkan arabayı, tü

feklerle müsellah on kadar 
ulusal bekçi sardı: 

- Kağıdlarmızı gösteriniz 
bana. 

Üç renkli geniş bir kokard 

portlar üzerine eğildi: 
" Jan - Jak Devin oğllL İşi 

gücü: yok. Seyahat sebebi: 
aile işleri ,,. 

Komiser, Devin'in boşanmış 
karısı olan dilber T erezya Ka
barus'un imzasını dikkatle kon-
trol ettikten sonra: 

- İşte şu zamane çiftleri 
dedi. 

Genç kadının dizleri üze
rinde dört yaşında bir çocuk 
uyuyor ve sadık uşak Bidos 
arabacının yanında duruyordu. 
Bekçiler silahlarını indirdiler. 
Araba kaldmm üzerinden hızla 
geçti. 

İkinci bölüm 
Kan bağla191 

Genç kadının acele arkasını 
çevirdi. Kapıyı hafifçe vurmuş
lardı. Kelimeleri şarkı gibi 
söyliyen bir ağız fısıldadı: 

- Terezita ... 
Bu eski ~ağırış genç kadını 

tittretti. Acab'!'nerede bulunu
yordu ve zaman geçmemiş 
midi? 

- Terezita ... 
Kardeşi Fransisko onu çağı

rıyordu. O da ona aile içindeki 
kısa adile mukabele etti: 

- Girsen a, Pako ... 
On yedi yaşında bir deli

kanlı odaya girdi. Ablasındaki 
gözlerin aynı onda da vardı, 

fakat orada ilk gençliğin ateşi 
okunuyordu. Kara saçlardan 
yapılmış halkalar alnına bir taç 
örüyor ve ilk baıyık nişaneleri 
ağzının iki tarafından beliri
yordu. 

- Pencerende ışık gördüm 
de ... Sen de uyumıyor musun? 

- Gece havası alıyordum. 
- Eğer müsaade edersen 

ben de bir an senin yanında 
duracağım. 

Karanlık bahçe üzerine eği
lerek yan yana trabzana asıl
dılar ve karanlık olduğu için 
yavaş sesle konuşmak lüzumunu 
duydular. 

Buradaki bu durgunluğa tıiç 
alışamıyordu. Evlerde araştır
ma yapıldığı yok mu burada? 

- Yapmazlar. 
- Peki, Bordoda her iste-

nilen şey bulunur mu? 
- Herşey. 
- Pariste ise kıtlık var. 
- Nisan yaprakları yavaşça 

titreşiyorlardı. Yoldan hiçbir 

adım sesi gelmiyordu. Terezya 
fısıldadı: 

- Kendimi Karavenşelde 
sanacağım geliyor. Eski evi
mizi hatırlıyor musun? 

Pako kederle cevap verdi: 
- Mamu öldü. Babamız da 

hapisle. Anne bana dedi ki: 
"Bırak, fırtına geçsin. Şimdilik 
koş, dayının yanında ticaret 
öğren . ., 

- İtaat etmekle iyi eltin. 
Galabert dayı iyi adamdır. 

Delikanlının gözleri gölge
lendi. Biraz susuştular. Fran
sisko: 

- T erezita, dedi. B. Dö 
Fontenay vapura binmek üzere 
Bordoda saklandığına göre 

Amerikalı yıldızı 
Bir vakıtlar milyonlarca halkın 

Alk şladığı güzel adın 

•• revu Zabıta Haberleri: 
ŞUphı; 11 görUIU11ce 

Tepecikte umumhaneler ara
smda dolaşan ve vaziyetinden 
şüphe edilen Hüseyin oğlu 

Süleynıanda iki gram afyon 
bulunmuş ve zabıtaca alınmış
hr. 

Çırağın marifeti n .. 
Şimdi ~efil, • 

serserı Sokaklarda Sarhoş sÜ•ÜnÜyor Karşıyaka Alaybey'de Nadir 
Artistin kendi anlattığına sokağında Ali kansı Eminenin On yıl önce Helen Li Vor

ting, Nevyork tiyatro dünyası
nın, şerefine kadeh kaldırdığı 

biricik kadındı. 
fJk defa, bir gevezelik mü

sabakası kazanarak ün salan 
Vorting, en meşhur revülerden 
ohm Zigfeld revüsüne geçti. 
Ve oranın en parlak uzvu sa
yılmağa başlamışb. 

Helen Li Vortin adı, güzel
lik, şöhret, sevimlilik ve parı!tı 

ile birdi. 
Tabii, Holivodun cazibesine 

o dahi k;ıpılarak bu s'nema 
şehrine gitti. 

Sinema şehri kendisini açıl
mış kollar ve büyük bir tak
dirle kabul etti. Bu yolda da, 
talili bir gelecek, kendisine bir 
güneş gibi açılmış görünüyordu. 

Sonra herkesi birdenbire şa
şırtan hadise oldu. Bu genç ve 
güzel aktrisin Los Angeloslu 
meşhur ve zengin doktor Ojen 
Nelson'la evlendiği haberi ya
yıldı. Birkaç yıl saadetle yaşa
dıktan soorada boşandıkları 
görüldü. Muhakemeleri yapı
lırken, kadının keyf verıcı 
maddeler kullandığı ve kendi
sinin kafaca sağlamlığının tec
rübesi için bir sanatoryuma 
konulması İ5tP.nınekteydi. 

Hayatı günden güne berbat
laşmış olan bir zamanlar pek 
parlak olan nmerikan aktrisi
nin son hadisesi daha geçen
lerde gazete sütunlarına geçti. 

Kendisini sarhoş olarak tev
kif ettiler. On gün hapis mah
kümiyeti yidi. Fakat hakim, 
kadının lehine olarak bu mah
kümiyeti tecil etmiştir. 

Tevkif hadisesi şu yolda ol
mu~tur: 

Gece hayli serindi. Ve eski 
aktris, acınacak surette giyin
mişti. Ayaklarında çorap yoktu. 

Hali herkesin dikkatini çe
kiyordu. Polis, bu kadını içe
rıye almak zaruretinde ıdi. 

Helen Li Oodi11y'in iki 
mnhlelif po:da 1·csmi 

Alındı ve ertesi gün hakimin 
önüne çıkarıldı. Polislerden biri gece nöbe

tini beklemekteyken tek başı-
na bir kadının sallanarak bir Gözleri kararmış, gözkapak-
kaldırım üzerine çöktüğünü Jarı kızarıktı. Sarışın saçı, o 
görmüştü. Dalgalı ve akortsuz eski günlerin parıltısını kay-
bir sesle Helen Li Voıting betmiş görünüyordu. Dudakları 
şarkı söylemeğe çalışıyordu. soluk ve krem gibi, yüzü adeta 

Sanki, bir vakitler bütün bitkin bir yaprağa dönmüştü. 
Nevyorku büyülemiş olan sesi- . . . . . . . 
ni anıyor, o günlerdeki dans- Bu sefil olmuş Amerikan 
ların ve lüks hayatın parlaklı- artistinin gazete başlıklarına 
ğını hayalinden geçiriyordu. - Amerikalılarca en heyecan 
Ve sanki bu üzüntü ile içmiş, uyandıncı surette - geçişi Zen-
körkütük olmuştu. ci doktorla evlendiği vakıttır. 
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olduğunu bilmemeleri daha iyi - Ne olmuş bakalım, onu 
olur. Düşün bir kerre, ancak da tahrik mi etmişim? 
on dokuz yaşındasın.. - Sizi görüp te sevmemek 
Kadın hürriyetine kardeşinin imkanı olmadığını bana söyle-

kısknnç davranmasına şaşmak· meğe cesaret etti. 
la beraber kabul manasına - Siz gerek komedilere ya-
gelen bir baş işareti yaptı. ra~acak bir vasi tavrı takını-

- Hatta belki başka bir yor, heryerde aşıklar görüyor-
evde yerleşmen bile daha sunuz. 
doğru olur. Dayımız bekardır. Pençereden ayrıldı. Fransis-

Ben de gidip seninle oturu- ko, yarı karanlıkta oturduğunu 
rum. Benim muhafazam al- gördü. Saçları mumların ışığı 
tında bulunursun. altında parlıyor, göğsü şefak 

- Sana bunları söyleten rengine dalmış bulunuyordu. 

dayı mı? - Terezita, dedi delikanlı 
- Yok canım, ters anlı- beni affediniz. ' 

yorsun. Bilakis senin bulun- T erezya ayağa kalkarak ona 
mandan lüzumundan fazla se- l l doğru i er edi ve utançtan kı-
vinç duymasından korkarım. zaran çabk yüzünü kaldırmağa 

Amma yaptın ha. Elli ya- onu mecbur etti. 
şında bir adam. 

- Bu elli yaşında adam, - Ben hareket ettiğim va-
ikide bir seni kucaklamak için kıt sen ancak dokuz yaşında 
kan sıhriyetinden istifade idin. Ben sana bakardım. Şim-
ediyor. di ise sen beni himaye etmek 

- Bay kardeşim, siz bir istiyorsun. 
arap kadar kıskançmısımz! - Sen benim bir zamanki 

Fransisko hemen tonunu de- ablamdan o kadar farklı, o ka-
ğiştirerek: dar yabancı, o kadar bilmedi-

- Latifeyi bırakınız dedi. iım bir kadınsın ki ... 
Kötü düşünceyle olmadığına _ Bununla beraber ayni ah· 
inanmak isterim, fakat sızın lanım. 

de pek ihtiyatsız olduğunuz Delikanlı başını ablasının 
muhakkak. Herkes göz sü- omuzuna dayadı: 
züyor. can alacak gibi gülü- - Belki biraz daha müsa-
yoısunuz. Arkadaşım Eduard ma)ıakar. 

göre bu doktorla tanışması evine giren kocasının çırağı 
gayet garip şartlar içinde ol- Mustafa tarafından 16 lira 
muştur. para, bir saat ve daha bazı 

Aktris Vorting, 1927 yılının eşya çalınmıştır. Mustafa zabı-
. taca aranmaktadır. 

nısanında Holivodda evine gi-
ren ve hüviyeti belli olmıyan Asllyecezaya verlldl 
b Basmahane civarında Keri-

iri tarafından dövülmüştü. 
Yara ve çürüklerinin iyi edil- min kahvesinde Mustafayı çakı 
mesi için kendisine Zenci dok- ile boynundan ağır surette ya-
tor Nelson tavsiye edilmişti. ralıyan topal Resul hakkında 
Müteakiben aktris, Zenci dok- birinci soru hikim!iğinde yapı· 
toru çağırdı. lan tahkikat bitmiş ve mevku· 

Kendisi çabuk iyi olduğu fen duruşması yapılmak üzere 
halde doktor ziyaretlerinin ar- asliyeceza hak yerine veril· 
kasını kesmemişti. Ve iki ay miştir. 
sonra birlikte kaçarak Ame- Olur 'ey değil 
rikanın evlenmesi mümkün Bahribaba parkında yatıp 
olan bir yerinde evlendiler. ,ı uyuyan garson Ali oğlu Meh· 

Aktris diyor ki : medin çorabı içine sakladığı 
0 Bir revii dansözü ve bir 280 kuruş parası Osman oğlu 

sinema artisti olarak bir çok Ahmet, Süleyman oğlu Osman 
milyonerlerle, asılzadelere ve ve Mustafa oğlu Süleyman ta-
yüksek tabakadan çok kimse- rafından çalınmıştır. 
lere rastladım. Fakat koca ola-

k 
Bunlar parayı çalmak için 

ra bu zenciyi seçtim. Çünkü 
kendisini sevdim.,, Mehmedin çorabını jiletle kes· 

H 1. dd mişlerdir. Osmanla Ahmet tu-
0 ıvo a bu zenci ile bir-

likte bütün sosyal toplantıların tulmuıtur mustafa aranmakta· 

mihveri oluyorlardı. Herkesi• dır. SllAhh ve bıçakhlar 
bunların evine geliyor, ziyafet- Birincikordonda sarhoş do· 

ler tertip ediyor, eğleniyor- laşan ve üzerinde bir bıçak 
lardı. 

taşıdığı görülen Osman oğlu 
Fakat günden güne duygu- Osman zabıtaca tutulmuştur. 

lar gevşemeğe başladı. Aktris lsmetpaşa bulva?mda yapı· 
Vorting eski arkadaşlarımı ta- lan silah yoklamasında Ali 

nıdıklarını görmeğe daha çok oğlu Mustafada bir bıçak, Der· 
kendini vermeğe koyulmuştu. viş oğlu Nuride bir kama, Te-

Doktor kendisini alarak Ho- pecikte Mehmed oğlu Reşitde 

livoddan Los Anırelos'a tam bir bıçak bulunarak zabıtaca 
zencilerin arasına götürdü.Son- alınmıştır. 
ra, Holivod onun izini büsbil- Yolunn beklemı, 
tün kaybetti.1931 de boşanma· Keçecilerde Selçuk otelinde 
ğa kalktılar. oturan Neziroğlu Süleyman ile 

Kadın, Zenci doktorun ken- Mustafaoğlu Şakir arasında 
disini bir akıl sanatoryomuna kavga çıkmış, Süleyman bun· 

.. d ki hd' dan kızarak gece Balcılar cad· gon erme e te ıt ettiğini 

ileıi sürüyordu . Zenci dok- desillde Şakirin yolunu kese· 
tora ihanet etmiı olmakla da rek çakı ile başından yarala· 

ı•tt'ha ed'ld"v• · .. 1.. d mışhr. Süleyman zabıtaca tu· 
ı m ı ıgını soy uyor u. 
Muhakeme epey sürdü .. Bit- tularak adliyeye verilmiştir. 

medi. Fakat kadın tarafından UçUnUn de elblaelerlnl 
aldllar 

yeni bir itham daha ileri sil- Birinci Aziziye mahallesinde 
rüldü. Banda da aktris Vorting 
Zenci kocasının "başka kadın- Topçu sokağında oturan Os· 
larla gezdiğini ve kendisine man oğlu Mustafa, Halil oğlu 
sersemletici ilaçlar verdiğini ,, Osman ve Mustafa oğlu Arifill 
ileri sürüyordu. oturdukları eve giren hırsıı 

Zenci doktor, aktrisi evinden üç. kat elbise çalmıştır. 
de atmıştı. Aktris böyle söy· ........................................ . 

ı d Zenci kocasi!e evlenmek iste· 
üyor u, ve bir gece üzerinde 

ince bir robla bu vaziyette an- diği de görülmüştür. 
cak polis kuvvetile tekrar evi- "Onu yeniden sevdim, diyor· 
ne girebildiğini anlatıyor. du. Tekrar evleneceğimizi va-

Nihayet 1932 de bir boşan- detti.,, . 
ma kararı alabildi. Halbuki Zenci demiştir ki: 

Sonra emrazı görülmesi do- "Elimden gelen herşeyi yap· 
layısile bir defa bir akıl sena- bm. Fakat tesir etmeyinctı 

toryomuna konulmuştur. İyi ol- münasebetimiz kendiliğindeO 
du kaydile bırakılmıştı ki sar- ve büsbütün kesildi. Ben bll 
hoşluk suçuyle yakalandı. işten ellerimi yıkadım.,. 

Amerikalı revü vıldızınıo son Eski revü yıldızı, şimdi bit-
devirleri içinde bir kerre daha miş bir kadındır. 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON 3151 TELEFON 

BUGÜN 
iki büyük filim birden 

Aşıklav Oteli 
ANNY ON D R A'nın 

Şaheser komedisi 

iki Yüzlü Aşk 
Fransızca sözlU, ,arkıh bUyUk fllm 

Seanslar 
Hergün saat 16 da Cumartesi ve 

14 te başlar. 
Pazar 
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HARPTA 
FRANSIZ 

iNGILIZ - ALMAN 
CASUSLARI 

, --- -21-

Mata'nın 
• 

entı-ı al arı 
"Vaktile Kronpre~~·in mt tresi idim B. 
Alman kararg3hma gideyim,, diyordu 

Casus kadın Vittelde ika:Ucl • - n;n 5;abitler, cepheye giden 

m
h d · · ı t Dostu zabitler bu kadınlarm tuzak-
usaa esını a mış ı. . · d F 

M 1 f d l d 
- za- larına düşebılırler ı. ransız 

as a on yanın a o ma ıgı b · b .. 
manlarda şehirde serbesçe do- mütekabil casusluk şu esı u-
laşıyor Neuf-Chatedu'da yeni tün vasıtalarını barek~te ge-
t ' · tk"k d. _ tirmiş sayılamazdı. Kapıteo La-
ayyare ıstasyonunu te ı e 1 

, d en za if olan tarafla-
yordu. Burası Fransız bombar- dou a d y El' d ki d 
d 

. · ·· h" rını biliyor u. ın e ar 
uman tayyarelerının en mu ım k' - l ki 

k 
. L .1 T 1 vasıtalarla ve teş ılatsız ı a 

mer ezı. Mata uxeuı ; ou - . . 
Ochay, Malzeville'de Fransız müca.dele etmek mecbunyetin· 

bombarduman filolannı ziyaret deydı. k 
d 

Bu sefer genel urmayın 
etmiş ve hava korsanı a mı ta- ' V ld p · 
şıyan binbaşı Happa konukla- kesin emrile itte en an~e 
mıştır. Mata aylarca eylence- dönen, yıllarc.a .Fransız za ı-
den uzak kalan genç zabitler tasının şüpheli bır k~~JD olarak 

gib"ı H •· d ide etmeye gördüğü Mata Harı ıle karşı· 
, appe ı e e d Onun a-

ziyaretlerinde .. ehvani hırsları- laşmış bulunuyor u. F Y 
"' b 1 Tkl k d ransız nı kabartmak suretile şuurları- ancı e çı ı er a ar mli 

nı bozmağa çalışıyordu. devlet makinasının en öne 
Mata bari sıkı bir ne- mevkilerinde çalışan b~çok 

zaret altında idi. Fakat 0 şahsiyetlerle temas~ ~~~~~u 
kurnazlığı ile bütün bu taki· biliyordu. Mata, şım 1 u un 
batı hükümsüz bırakmağa bu münasebetleri gölıede bı-
muvaffak oluyordu. Bagaj- rakacak bir münasebetten d~-
larını ve mektuplarını kontrol ha ba~sediyordu: Kron Prenıın 
etmekten hatta didiklemekten metresı .. 
ne çıkardı? Onun el albndan Bir kerre Alman karargibına 
devam eden faaliyetini meyda- ayak atsa neler yapmazdı bu 
na koyacak hiçbir delil elde kadan ... Fakat böylesinin söıü-
edilmiyordu. Kızıl dansöz, em- ne inan mı olurdu? Ladoux 
salsiz souk kanlıhğı ve hece· bütün zekasını toplıyarak onu 
rikliğile Fransız ikinci bürosu· dikkatle süzdü. Bir çoklarını 
na casusluk dersi veriyordu. korkutan sert bakışlan ile onu 
Bu vaziyet ilini'baye devam yerinde mıhhyarak: 
edemezdi. 1916 Ağustosunda - Mata Hari, dedi. Önü-
genel kurmay hu casusluk oyu
nunun fazla devam ettiğine 
kani olarak Mata Harinin Vit
tel mmtakasmda ikametini 
uzatmasına müsaade etmedi. 
Dansözün Pariıe sürülmesini 
emretti. 

Casus Parise gelir gelmez İl 
olarak münasebette bulunduğu 
kimseleri dönüşünden haber
dar etti. Sonra ikinci büroyu 
ziyaret ederek... dostunun ya
nından uzaklaıhnldığı için şi
kayet etti. 

- Hayatımı imkansız kılı
yorsınız. Neden bu kadar ar
kamı takip ediyor, benden şüp
he ediyorsunuz. Size hüsnü 
niyetimi isbat için Fransa le
hinde çalışmaya hazır olduğumu 
söyliyebilirim. Zaten paraya, 
hem de çok paraya ihtiyacım 

•ardır. Bir vakıtlar Kronprensin 
metresi idim. Alman veliahdı 
bana tapını ı .. Onu !jÖrmek ve-
silesile büyük Alman kararga
hında yerleşebilir. memleketime 
faydalı olacak malümatı top
hyabilirim. 

Kapiten Ladoux bu sözlere 
İnanmış mıydı? Bilinemez. O 
sadece şu cevabı vermişdi; 

- Matabari yanlış adımdan 
sakın ... 

Fransaya casusluk teşkila
tında o kadar hizmetleri unu
tularak günün birinde tevkif 

edilen ikinci biiro ıefi kapiten 
Ladu şu sözleri tekrar edi
dordu: 

- Mata Hari sakın... Zira 
kendi başınla oynıyorsun. 

Şu muhakkakh ki Mata ha· 
yatı ile oynıyordu, onu kay-
bedecekti ve öyle oldu. 

Kapiten Ladou casusluğun 
ilk şartını iyiden iyiye bilen 
bir adamdı. Herkesten ve her 
şeyden şüphe edecekti elbette .. 
O günler karşılaştığı kadınlar 
sadece Mata Hari değildi ki ... 
Ne kadar çok şüpheli ka~ın 
vardı ki hep onun kafasını ı~
.. al di orlardı. Cepheden dö· 

nüzde tek bir yol var... Fran· 
saya hizmet .•. Şayet siz bugüne 
kadar etrafınızda halkalanan 
şüphe bulutlannı yarmak iste
yorsanız bize samimiyetinizin 
delilini veriniz. Her yerde, her 
dakika adamlarımın gözl1 ar
kanızda olacaktır. Hayabnızı 

kurtarmak kendi elinizdedir. 
Mata bu tehditkir sözlerden 

müteessir görünmedi. O ya 
herşeyi kazanmağa, yahut ta 

hepsini kaybetmeğe umetmife 
benziyordu. 

Dansöz Almaoyaya gitmek 
için lsviçreden geçmek istedi. 
lkinc ı büro ise büsbütün baş-
ka bir yol çizmişti. Casusun 

harekatını daha iyi kontrol 
edebilmek için kendisine mek-
teplilerin yolunu tutmasını, 

ispanyaya gitmesini, Vigoda 
bir vapura biner~k Amsterdam 
yolu le Almanyaya geçmesini 
münasip bulmuştu. 

Mata Harinin bindiği vapur 
büyük bir fırtınaya tutulmuştu. 

Dansöz, yo!cuları teski!l mak
sadı ile şarkılar söyledi, baş
döndürücü danslar oynadı. 

işte bir sahne ki Greta 
Garbo "Mata Hari,, yi temsi) 
ederken bu sahneyi yaşatma

mış olduğuna teessüf edebilir. 
Mata, vapurda İngiliz zabitle
rile tanıştı. Hele onlardan bir 
ikisini sanki avuçları içine al
mış gibiydi. Pervaneler mumun 
etrafında döne döne nasıl 
ateşte yanarlarsa bu soğukkanlı 
Ingiliz zabitleri de öylece Ma
lanın eteğinden ayrılmak iste
miyorlardı. 

içlerinden birisi Mareşal 
Haig'ın büyük erkanıharbiye
sine mensuptu. Mata ile baş
başa vermişlerdi. Şampanyalar 
ienç zabitin başını döndür
dükçe dilini çözmüştü. 

- aŞ'orJU ııar -
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Tecim=l Siyasada Mütekab:liyet 
Etrafında i:eri Sürülen Düşüncele ~ 
L'Economie lnternationaJe'in 

haziran sayısında Birleşik Ame
rika Tecim odası başkanı bay 
Henry l. Harriman'm "T ecimel 
siyasada mütekabiliyet,, mev
zuu üzerinde bir yazısi ç1kmış
br. Paris arsmlusal tecim oda
ları kongresinde söylenilen bu 
sözleri önemli bulduğumuzdan 
Türkçesini aşağıda veriyoruz: 1 

Lloyds Bank'ın reisi bay l. 1 
W. BeaÜmont Pease'nin yıllık 
raporunu ve bilhassa arsıulnsal l 
mal mübadelelerinin genişletil-

1 mesi hakkında ki müdafaasını 
büyük bir alaka ile okudum. i 
Bay Pease şöyle söylemektedir: 1 

" Amerikaya olan borçla-
rımızı neden veremiyoruz?Çün
kü Amerika tediyat yerine 
mallarımızı almak istemiyor. 
Avusturalya neden arpasını 
Belçikaya göndermemirtir? 
Çünkü mukabilinde Belçika 
aynalarını kabul etmemiştir. 
Neden kömürümüzü ltalyaya 
satamıyoruz ve neden binlerce 
maden amelemiz işsiz kalmış
tır? Çünkü ltalyan mermerini 
sabo almadık. Neden Man· 
cbester mallarını cenubi Ame· 
rikasma satmıyor? Çünkü dö
viz tahdidatı Arjantinin döviz 
çıkmasına müsaade etmiyor. 
Böyle misallerden daha bin
lerce sayabilirim. Refahımızın 
esası ve gerek insanlar ve ge
rekse uluslar arasında bir 
mal mübadelesinden ibaret 
olan ticaretin canlanması arzu 
ediliyorsa aşikar olan bu en
geller ortadan kaldırılmalıdır. 
Bunun için "bilyük bir şey,, 

aramağa veya para tecrübele
rinin vereceği sonuçlardan ve 
bankalann millileşmesinden 
babsetmeğe lüzum yoktur. 
Acunu kemiren hastahğın ilacı 

olan hayat seviyesini sağlam 
bir temele oturtmak imkanını 
verebilecektir. Bir acun piya
sa .nnı faydalarını herkes kafi 
derecede anlamaktadır.Bununla 
beraber ulusların bugünkü si
yasasından ve endüstri durum• 
larından anlaşıldığına göre he
pimiz bu ülkeye, bize aynı za
manda ekonomik kuvvetlerin 
serbest oyunda bir muafiyet 
temin edebilecek bir harika ile 
varmağı düşünüyoruz. 

Arsıulusal bağların en sathi 
tetkiki bile dış tecim mesele
lerindeki " ulusal ,, 11arsmlusal11 

veya " tam muhit ,, bakımlan
nın ne kadar bir sarabatla söy
lendiğini meydana çıkarabilir. 
Bazı iyi düşünen kimselerin 
söylediği gibi bu mesele bel
ki de acunun bugün içinde çır
pmdığı müşkillerin bir safha
sıdır. Müşkül bir durumun önü
ne geçebilmek maksadile ya
pılan tahmin ve tekliflerin 
iyi surette karşılanmakta ol
dukları belki de bır çık· 
maza girmemek için çok iyi 
bir formül teşkil edecektir. 
Dış tecim mabreçlerinin genel 
ekonomik duruma kati bir su
rette bağlı olduğunu ve bu 
bağlıhk yüzünden meselelerin 
diğer kısımlardan ayrı olarak 
hallolunamıyacağını tespit et· 
mekle belki de laakikate daha 
yakınlaşmıı bulunıtcağız. 

ULUSAL TEMAYÜLLER: 
Hadiselerden doğan mantık 

ile karşılaşan bedbinler fikir 
aynlıklarının hiçbir zaman bir
leıemiyeceği kanaatine vanr
lar. Halbuki bence bir yapıcı 
fikrin ve muhtelif bakımların 
birleşmesine doğru daimi bir 
hareketin mevcudiyeti bir ha· 
kikattir. Fakat bir anlaşmanın 

gözümüzün önündedir. 1 
lngiliz Bankerinin noktai na-

zarı kriz zamanında acun ti· 
careti ile uğraşmış olanların 
hepsince bilinmektedir. Bunlar 
ekonomik ve siyasal problen
lere Takıftırlar. Çenel savaştan 
önce olduğu gibi serbest bir 
acun ekonomisini bugünkü müf
rit uluscu temayüller karıısında 
yeniden kurmanm ne kadar 
gllç olduğunu da itiraf etmek
tedirler. Fakat böyle bir işin 
başarılması aynı zamanda yeni 
şartlara uyabilmek imkanını 
Vt!r ebilir. 

yapılması için maalesef yalnız 
hüsnüniyet kafi gelmez. Dıı 
tecim cihazı o kadar hassas ve 

ARSIULUSAL TıCARET VE 
EKONOMİK KALKlr•MA 

Ekonominin tanzimi yeni 
şartlara uygun bir takım ted
bir:erin alınmasını icap ettir
mektedir. İş adamları gittikçe 
müşkil ~konomik ve siyasal 
şartlar karşısında kalmaktadır
lar. işlerin iyi gitmesi için yal
nız eski tecrübe kafi gelme
mektedir. T ecimel ve endüstri 
müesseselerin şefleri yalnız 
kendi iılerine münhesır kalan 
dar bir bakım ile iktifa ede
me~:ler. Bunlar bütün mesele
leri genel ekonomik siyasa 
bakımından halletmelidirler. 

Bugün siyasal müdahaleler 
yüzünden daha çok güçleşmiş 
olan ekonomik şartlar altında 
çalışan tecime! ve endüstrici 
müesseselerin başında duran 
her bir kimseye !azını olan 
zihniyet uzun tecrübeler ge
çirmiş olan hakikiğ bir devlet 
adamı zihniyetidir. 

Bizce iş adamlarının evele
mirde meşgul olacakları me
sele bugün aralarında ihtilaf 
olan muhtelif ülkelerin takip 
ettikleri gayeler arasında fay- f 
dalı bir ahenk kurmaktır. Bu \ 
ahenk acuna, ııittikçe artm~kta 

o kadar karıııktır ki herhangi 
bir kısmı değiıtirildiği vakit 
diğer kısımlann iılemesi de 
değişmiş olur. 

Her halde para meseleleri 
ve tecime! tahditlerin kalkması 
aynı zamanda her iki tarafa 
inkiıaf etmesi gereken aynı 
bir programm iki ciheti olarak 
kabul olunmahd1r. Bizce bu 
inkişaf yavaş olacaktır, çünkü 
hükümetler diğer ülkelerdeki 
devalüasyonlar karşısında güm
rük setlerini yıkmaktan çekin
mektedirler. Yaşayabilmeleri 

için ulusa) refah bakımından 
elzem olan endüstrilerin imalit 
seviyesi hakkında da tamamile 
bir anlaşamamazlık vardır. Böy
le bir kalkınma projesinin tet
kike değer olabilmesi için ülke
ye bir çok mal g·rmesine se
bep olacak ve onun ekonomik 
sıhhatmı bozacak olan gümrük 
siyasasının birdenbire dönme
sinin yalnız nikbinliklikle başa
rılaca~ bir iş olmadığmı da 
ilave etmek lazımdır. 

T ecimel anlaşmaların müza
kerelerine esas olan şey mü
tekabiliyet oldukça, elde olun
ması umud olunan karşılıklı 

f aideler de çabuk elde olunur. 
BİRLEŞiK AMERİKA TARA
FINDAN TEClMEL ANLAŞ-

MALAR YAPILMASI 
Bu münasebetle birleşik 

Amerika hükumetinin 12 ka
dar ülke ile anlaşma yapmak 
için müzakerede bulunduğunu 
hatırlatmağı muvafık gördük. 
Hükumetin bu meseleye gös-
terdiği alaka dikkatı gittikçe 
bir taraftan ithalat ve ihracat 
diğer taraftan da ulusal kal
kınma arasındaki sıkı rabıta 

Ilalyan Habeş 
Sınırları üzerinde 

-2-
Bir başka gün de acemi yer

lilerin askere alınması işini na
sıl başarabildiklerini sübaylar· 
dan sordum. Şu cevabı aldım: 

- Askere ihtiyacımız olunca 
ilan ediyoruz. Nerelerde ne 
kadar asker istediğimizi bildi
riyoruz. Her defa, istediğimiz
den fazla asker başvuruyor. 

O kadar gönüllü olmak isti
yen oluyor ki bir çoklarını geri 
çevirmek yükümündc kalıyo

ruz. 
Güneş batarken kampa git

f m. Yerli askerler iki keçeli 
dizilmişlerdi. Yanlarına gittim, 
oturdum ve kendilerine siğara 

ikram ettim. 
Sordum: 
- Askerlikten hoşlamyor 

musunuz? 
Siyah yüzler parıldadı. Sırı

tarak beyaz dişlerini göster
diler. 

iri kıyım bir asker. yakasmı 
okşadı. 

- Bu bir çok para eder, 
dedi, hem dahası da var. Bize 
yalnaz elbise vermekle kalmı
yorlar; para da veriyorlar. 

Sonra bel kayışını bir kedi 
okşar iibi okşıyarak sözüne 
devam etti: 

- On yıldanberi ordudayım. 
Trablus harbında çarpııtım, 
dokuz kardeşim oradadır. Ben 
aylemin son ferdiyim; fakat bu
rada bir harp çıkacak olursa 
svaaşa ilk giren ben olacağım. 

- Niçin? 
- Çünkü harp olursa ada-

ma birçok tüfek, yahut mit
ralyöz fişeği verirler.. Sora ay
lık da iki misli artar .. 

Ben, sözünü kestim: 
- Fakat ya ölecek olursan? 
Bu söz, adamın üzerinde biç 

bir etki yapmadı. Bunlar, biz
den büsbütün başka türlü dü
şünüyorlar, Hila cebine gire
cek paranın ve eline geçecek 
modem silihın rüyasını gören 
adam, sözüne devam etti: 

- Habeşler kıptidir; ben 
müslümanım, Onun için ben 
onları gebertmek isterim. 
Başka tipte bir zenciye dön

düm. Bu, bir kpıti idi. Ona 
habeşlerle harb etmeyi isteyip 
istemediğini ıordua. 

- isterim, dedi, çünkü orası 
çok zengin bir memlekettir. 
Buğdayı boJ, altın madenleri 
zengindir. Herhalde böyle bir 
memleketi ele geçirmek lazım
dır. 

Gerçekten Habeşistan zen
gin bir ülkedir.Topraklarının al
tanda ve ırmak yataklarında 
bir çıkarılmamış bir çok altın 
yatıp durmaktadır. Geçen yJl 
Beni Şankul'a yapbğım bir ıe
zide bunu kendi ıözlerimle 
görmüştüm. -üzerine celbetmiştir. 

Amerika hükumeti Avrupa 
ulusları ile münasebata giriş
tiğinden Amerikan sanayicile-
rinin müzakerat husuffundaki 
alakaları da çok artmıştır. Bil-
hassa sanayiciler, akit ülkelere 
verilen ve sonradan da başka 
ülkelere teşmil olunacak olan 
imtiyazlarm ulusal piyasayı tab
ripkir bir rekabet karşısında 
imkansız olmamasına dikkat 
etmelerini delegelerden rıca 
etmişlerdir. 

Mahalli iş gurupları teveci
mel birlikler federasyonu olan 
ve iş adamları arasında 90,000 
izuı bulunan Birleşik Amerika 
tecim odası ise faaliyetleri ti
kenin önemli bir kısmı için bir 
alika ıöstererek Amerika sa
nayiinin himaye olunması cihe
tiııi Htizam etmektedir. Bu ge
niş gayeye varabilme için, 

, Amerikan gUnırük tarifelerinde 

1 

yapılabilecek değişikliklerin ül
kenin hayatı denilebilen en-

' 

düstrilerini tahripkar bir ya
bancı rekabete maruz bırak-

Eritrede değerli taşlar azdır. 
Altın kıt, maden seyrektir. 

... Otel çok kalabalıktı. Biz 
bu yüzden bunalıyorduk. Zenci 
garsonlar, masaların arasında 
güçlükle gidip geliyorlardı. Ya
nılp birinin yemeğini bir baş
kasmın masasına kodydukları 
oluyordu. 

Tuhaf bir sivil adam beni 
şampanya içmeye çağırıyord. 
Ben, kendisine yanıma 2elip 
oturmasını rica ettim ve sor
dum: 

- Burada ne yapıyorsunuz? 
- Ben mi Harbi örgütlen-

diriyorum. 
- Fakat niçin ve nasıl 1 
- Niçin, herkes niçin para 

yapıyor? Nasıl? Komiserlikte 
bulunarak. 

Burada her şeyi satan pek 
az adam vardır. Reçel, tatlı, 
pekmez, teneke içinde yiyecek
ler, şarab, elbise, müzik sözün 
kısası ne isterseniz .. 

Burada ltalyan mağazalariy
le ortağız. Böylece dilediğimiz 
malları içeri sokabiliyoruz. 

işimiz yolundadır. Birkaç ay 
önce cebinde meteliği olmıya· 
rak buraya gelen bir arkada
şim kısa bir süre içinde ytiz 
bin frank kazandı. 

Ben oraya vardığım zaman 
Asmarada Itaiya komutası al
tında 40 bin asker vardı. 40 
bin asker de Assab limanında 
karaya çıkmış bulunuyordu. 

Sının muhafaza için de te
peden tırnağa kadar silahlı 60 
bin ki,ilik yerli bir ordu 
vardır. 

Bu sömürgede general Bal-
bonu pek yakında 500 uçakla 
buralara geleceii söyleniyor. 

Benim elde ettiğim kanağat 
ıudur ki burada harp Eritreli, 
Somalili, Trabluslu renkli ae· 
kerlerin Habeşlere karşı yapa
cakları çete barplariyle baıh
yacakbr. Bundan sonra beyaz 
askerler savaş alanına girecek
lerdir. 

Bu durum ve bu düşün kar
şısında herhalde bir yolunu 
bulup Tigre'ye geçmeyi karar
laştırdım. Burası krallar kralı
nın ülkesinin anahtan gibidir. 

Fakat önce sınınnn ltalyan 
tarafını ~üzelce gezmeli idim. 
Burada sık sık kaleler Te son
ıuz dikenli teller vardı. Bütnn 
bunlar, herhangi bir Habeı hl· 
cumunun önüne geçmek için 
yapılmış ve konulmuş bulunu
yordu. 

İleri gittikçe karmakanıık· 
lık göze çarpıyordu. Dizanteri 
ve malaryadan yatan hastala
rın sayısı binleri geçiyordu. 

- Sonıı 6 mcı sahiede -

mamak şartile adi geçkn oda 
dahi ecnebi ülkelerle müzake
rata girişilmesinı tasvip ve tav
etmektedir. · 

ACUN EKONOMiSiNiN 
BAGLILIGI 

Beyan olunan fikirler bot 
formüller değiJdir. Bu fikirler 
acun ekonomisinin bir birlik 
teıkil ettiğini ve böyle bir bir
liğin kısmi ve intizamsız bir 
takım müdahalelerle elde edi
lemiyeceğini ima etmektedirler. 

Amerika tecimel çevenleri 
Arsıulusal Tecim Odasının gizli 
düşüncesiz yapacağı müzakere
lerin gelecek kongrede arsıu
lusal tecim meselelerinin daha 
iyi anlaşılmasmı intaç edeceği 
fikrindedirler. Bu meseleler, 
tarifeler ve kontenjanlar gibi 
gümrük meselelerınin yıkılma
sına munhasır kalmayıp, para 
stabilizasyonuna, borçlar mes
elesinin halline ve uluslar ara
sında daha iyi ve daha sami
mi münasebatm teessüsüne de 
şamildir. 
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Kont Almanın sarayına va
rınca Primveri çok aradı, do
laştı. Bütün yerleri gezdi, fa
kat onu bulamadı. Biiyük ıztı
rap içinde saraya geldiğini ve 
emrini beklediğini prens Man
f rediye bildirdi. Lakin prensin 
gizli bir kurultayda bulundu
ğunu söylediler. Ragastan bek
lemeğe mecbur oldu. Öğleye 
doğru prensin rahatsızlığından 
dolayı kimseyi kabul edemiye
cegı anlaşıldı. Manfredinin 
adamlarından biri Ragastana 
yaklaşarak prensin kendilerini 
akşam bekliyeceğini söyledi. 
Şövalye büyük bir heyecan 
iç.inde saraydan çıktı. Düşünü
yordu: 

- Aceba neler olup bitiyor? 
Kararsızlık içinde yaşamak en 
zor şeydir. Beatris niçin görün
medi? Prens neden beni göre
miyeceğini bildirdi? 

işte bu sorgular onun kafa
sını altüst ediyordu. Cevapsız 

kalan sorgularla uğraşa uğraşa 
akşamı etmeğe çalıştı. 

Prens Manfredi söylenildiği 
ıribi gizli bir kurultayda de
ğildi. Yalnız sabahleyin Kont 
Almadan kızını bütün gün ya
nından ayırmamasını bir vesile 
ile rica etmişti. Ragastanı ka
bule hazırlanmıştı. Prens ge
ceyi çok buhranlı geçirmişti. 

O da binbir düşüncenin altında 
kalmıştı. Bu sırada Ragastanm 
geldiğini haber verdiler. Prens 
ateş ve tiksinme saçan gözle
rile onun boğazına atılmak, 
elinde tuttuğu hançerle şöval
yeyi cansız bırakmak istiyordu. 
Tüyleri ürperdi. Nihayet bu 
görüşmeyi biraz geri bırakmayı 
daha muvafık buldu. Saat beşe 
doğru biraz daha aklını başına 
toplamıştı. Ragastanm geldiği 
haber v.!rHince odasına gelmesi 

emrini verdi. Karşılaştıkları 

vakıt birbirini asla tanımıyan 
adamlar gibi bakıştılar. Daha 
soğukkanlı olan Ragastan 
bekledi. 

Manfredi kendisini alçakça 
bir cinayete sürükliyebilecek 
bir düşüncenin altında bulun 
duğunu seziyordu. Çünkü don
muş bir adam gibi karşısında 

duran şövalyenin nefsini mü
dafaa etmemeğe karar verdiği 
duruşlarından belli idi. O da
kika çok korkunç geçti. Ra
gastan saçlarının dipleriniıı ter
lediğini bisseyledi. Artık kafa
sında hiç bir düşünce kalma
mıştı. Ömründe hiç bir şeyden 
hele hançerden hiç titremiyen 
Ragastan birdenbire korku 
içinde kaldı. Prens onu tahkir 
etmek için sözler ar.yordu.Kız
gınlıktan tirtir titriyen Maııfredi 
hançerinin sapını elife yakaladı. 
Ragastan bunu gördüğü halde 
ne geri çekildi, ve ne de mü· 
dafaa vaziyeti aldı. Bu sırada 
büyük kapının iki kanadı açıldı 
ve salonun ortasına kadar iler
liyen bir adam yüksek sesile 
bağırdı. Valantinova ve Gandi 
dükası Monsenyor Sezar Bor
jiyanın görüşme işyarları bir
leşik orduları kumandanı prens 
Manfrediyi barış için görmeğe 
gelmişlerdir. 

Ragastan hiç bir hareket te 
bulunmadı. Yalnız prens Man
f redinin elinin aşağıya sarktı
ğım gördü. 

Prens:n başını kaldırması 
ileriye doğru çılgınca bir bakış 
fırlatması şövalyenin gözünden 
kaçmadı. Büyük kapının iki 
kanatları ardına kadar açıldı. 
Sarayın büyük koridorunda si
lahlı sübaylar ve sinyorlar do
laşıyordu. Kapının yanında res-

- ~01/IJ l'llf -

a ya - Habeş s1nırları ÜzerindlO;; 
Baş t mfı [j inci sahiıecle 

Yağın yağmurlar manevra ve 
talim yapmayı imkansız bir 
hale getiriyordu. 

Arbk benimle dost olmuş 

birçok ltalyanlar, benim sınıra 
kadar gitmemi pek doğru 
bulmıyorlardı. Fakat general 
de Bononun yolladığı otomo· 
bil geldi ve biz korkunç uçu
rumlar, kayalıklarla dolu olan 
bir yokuşu tırmanmağa baş

ladık. 

Müdhiş yarlara tırmanıyor

duk. Bir aralık soföre bu
nun çok . sqrüp sürmiyece
ğini sordum. Daha yeni baş

ladığmı söy:edi ve: 
- Fazla nızlı gidebileceği

mizi de ummayınız. Çünkü 
yollar birçok taşıt vasıtalarile 

doludur. 
Gerçek yollar, yerli asker

leri, yivecek, sılah ve cephane 
tafıyan arabalar, kamyonlar, 
katırlar, develerle dolu idi. 

Önümüzden sıra sıra giden 
eşeklerin damarı tutunca pek 
ağır gidiyorlar; biz de o yüz
den geciktikçe gecikiyorduk. 

Gittikçe virajlar daralıyor, 

uçurumlar derinleşiyordu. Böy
lece 10,000 ayak kadar yük· 
seldik. 

Nihayet Addi Kuel'e vardık. 
Beni silahlı siyah askerler, ka
rargaha kadar götürdüler. 
Orade siyah gömlekli üç ltal
yan genci benimle görüştüler, 

sordum: 

Çoktanberi burada mısı-
nız? 

Üç aydanberi. 
- Memnun musunuz? 
Gozlerinde tuhaf bir parıltı 

- Bizim hayatımız, kendi
mizin değildir. Biz ordudan bir 
parçayız. Ne zaman B. Musso
lini bir emir verecek olursa biz 
her şeyi bırakır, o emri yerine 
getiririz. 

Yurdumuzun asığları bizim 

özel asığlarımızdan daha bü
yük ve üstündür. 

Buraya gelirken ertikleti· 
mizi bıraktık: yönetti ğimiz de
ğirmenleri kapattık 

Fakat Duçe'nin dilediği her 
şey bizim de dileklerimizdir. 

Bu gençleri tuhaf bir ilgi 
ile dinledim. Bana başka bir 
asırların fonatik insanlarını 

dinleyormuşum gibi geldi. 
Kolları göğsü üzerine kavuş

turulmuş, kalbleri hızla hızlı 

atmakta olan bu adamlar, bir 
serüvene atılıb yeni bir ülke 
açmak için Roma'dan gelecek 
buyruğu bekliyorlardı. 

İçlerinden bir tanesi "Harb,, 
kelimesini kullanmak cesare
retini gösterdi. 

Sordum: 
- Bu işin çabuk gelib ça

tacağını sanıyor musunuz? 
Gülümsediler. Gözlerini gök 

yüzüne diktiler. Dediler ki: 
- Biz, şimdi Allahın takdir 

ettiği bir mayna süresi geçir
mekteyiz. Şimdi yağmurlu bir 
mevsimdir. Bu mevsimde hiçbir 

şey y~pılamaz. 

- fakat bu iş korkunç ve 
güç bir girgi olmıyacak mı? 

- Yeter kadar askerle her 
şey imkan içine girer. Musso
lini bize parlak ve şerefli bir 
gelecek vadetmiştir. Ona bağlı 
olan bizler ise ülkümüze var
mak yolunda hertürlü özveriyi 
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alp Dramları 
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Hayaletli bir dıvar il8nı 
c=~ ...... snı ............................................... a. ................... .. 

Zavallı anne yavrusunu sanki bir 
ikinci defa daha kaybetti 

ve~~;;.~:~ş•_m :::~::·i :::::ı, ~:::~r::~::n::;;e~;~;~;i:~~~: 
istasyonunda kara'ar giyinmiş medikleri birşeyi, bu intiharın 
genç bir lcadın <liin öğleden 1 sebebini anlatacağım. 
sonra ge!mckte o'an bir tiren·n Ve anlatmağa başladı: 
altına atılmıştır. Öğrendığimize _ ilk defa olarak buraya 
göre 2.5 yaşında olan bu zavallı ilkkanun ortalarında geldi. 
kadının adı S:izan s~·yar idi. ilk önce ona kimse dikkat et-
Bir nakliyat idaresi daire ~ef-

medi, fakat git gide göze 
lerinden o:~n B. Marsel Se!yar, 

çarptı. Çünkü tam saat üçte 
ıstırabına rağmen, l}ze bazı 

buraya gelir, şuraya, sizin ar
malumat vermek lütfunda bu-

kanızdaki bu· sıraya, dıvar ila-
lundu. Basına gelen bu yeni 

nının tam karşısına otururdu. 
felaketten üç aydanberi korku-

- Hangi ilan? 
yordu. Bir menenjite kurban 

- Şu yarı yırtılmış olan. 
giden biricik yavrularmın ö:ü-

Parmağile, karşı dıvarda 
münden sonra karısı akıl bo-

yart kopartılmış olan va ka
zukluğu alaimi göstermeğe baş

lan kısmında. yüzünün 
lamıştı. Haftalarca onu gözd

çukurları gü-
lemeğe mecbur kalmıştı. Ko- len gül ve beyaz 
cası "bununla beraber, dedi 

gürbüz, tom-
bize, şu son zamanlarda tekrar bul,sıbbat dolu 
hayata ısınır gibi olmuştu. Onu birkaç aylık 
gözetlctmekten vazgeçmiştim.,, bir yavrucağızı 
Zavallı genç kadın trenin al- gösteren bir 
tında hemen ölmüştür. resmi işaret etti 

Madlen ls.asyonunda Tablonun aşa-
T~ ~ ·ı ve krsalığı içinde ğısmki yazı da 

1.Wf':~~· 

sert haber beni çok müteessir 
etmiştir. Bunu metroda (yer
altı demiryolunda) tam dramın 
ortaya çıktığı ista~yonun yakı
nında okumuştum. Sebebini 
bilmiyerek burada inmeye ka
rar verdim. Akşam saat dörttü. 
Bu s:ıatte boş gibi olan gar 
kubbeli büyük bir mahzene 
benzer. Rayların maden parıl

tısile bölünen daha karanlık 
oluğa yaklaşırken feci bir su-

rette ölmeği yaşamağa devam
dan daha sz dehşetii bulan 
zavallı genç kadını düşünüyor
dum. 

Bir memur bana yaklaştı : 
- Dikkat, bayan, dedi. Dün 

bizi altüst eden kazaya bir 
yenisini katmıyalım. 

Kederli haberi okuduğum 

gazeteyi ona gösterince, ilave 
etti : 

- Evet, bir intihar ... Düşün
mekten kendimi alamıyordum. 

O kadf\r durgun ve nazik bir 
kad ncağızdı ki ... 

Yırtalmı' dıvar llAnı 
Bana bunları anlatan kırk 

elli yaşlarında bir adamdı. Hiç 
şüphesiz müthiş l!:lahnenin şa

hidi olmuştu. 
- Onu tanır mıydınız ? Di

ye sordum. 
- Hem evet, hem hayır. 

Her Un öre öre niha et 

filan çocuk ununun meziyetle
rini medhediyordu. 

Çocuğunun hayall 
Memur anlatmağa devam etti 
- Hiç tirene binmiyen ve 

kimseyi de beklemiyen bu ka
dını daima aynı yerde germek 
bana hayret veriyordu. Akşam 
olunca kalkıp gidiyor ve erte
si gün gene geliyordu. Ne bir 

· şey okuyor, ne bir iş işliyor
du. Sadece karşısına bakıyor
du. Arkadaşlar da benim gibi 
merakta idiler. Nihayet bir 
gün ona söz açtım. Dedim ki 

nizamnamede metro müşterile
rinin iskelede geçirebilecekle
ri zamana tahdid eden hiç bir 

kayıd olmamakla beraber ... 
Sözümü bitirmeden bana dı

var ilanını gösterdi : 
- O benim çocuğum, dedi, 

birkaç hafta var ki elimden 
gitti. 

Küçük sararmış yüzünü ba
na kaldırıyordu. Orada yalnız 
ürkek büyük kara srözlerini 
gördüm. 

Ben de ona korku ile bak
mış olmalıyım ki, hüzünle de
vam etti: 

Ben dell değlllm 
- Korkmayınız, bay, ben 

deli değilim, yazık! Düşünme
mek için deli olmayı öyle is
terdim ki.. Karııda, ıu kijıt 

üzerinde duran benim çocuğu
mun ta kendisidir. Siz de gö-
rebilirsiniz; emsalsiz bir çocuk. 
Şu gıda maddeleri müessesesi 
bir bebeler müsabakası açmışb. 
Benim yavrum o kadar güzel
di ki müsabakaya sokmı
ya karar verdim. Birinciliği. 
o kazandı... Çok memnundu-• 
ve müsabaka sonunda 
müesse9e reklamı için 
onun resmini kullanmak 

istediği zaman sevine se

vine çocuğu fotoğıafa 

götürdüm... Sonra öldü. 
Ben kendimi öldürmek 
istedim. Bırakmadılar . 
Günün birinde, mezarlığa 
gitmek için 

fen buradan geçerken bu re
sim üzerinde yavrumu o kadar 

canlı, güzel renklerile en güzel 
fotoğrafiden bin defa daha 
doğru gördüm. Ben bu müsa
bakayı, şu ilanı unutmuştum ... 

Gözlerime inanıyordum. Aklım 
yerinden oynayor zannettim. 
Sonra herşeyi hatırladım ve 
acele buraya indim. O günden 

bugüne, her gün geliyorum. 
memur ilave etti: 

- Şunu da söylemeliyim ki 
sonkinun ayında ilin yepyeni 
idi. Kiğid henüz yeni yapıştırıl

miştı. Ben de bebeye onunla 
birlikte bakhm ve hemen he-

men ağladım. Benimde çocuk
lanm var da. · Onu teselli et· 
mek, iyice birkaç söz bulmak 
isterdim. Becerf"medim. Yalnız 
arkadaşlara işi anladıp onu rahat 

bırkmalarını tenbib ettim. Keş
ke etmeyeymişim. Kadıncağız 

böyle hergün kanını zehirliyor
muş .. 

Dayanıln,az bir 
Çocuk bakıtı 

Bir tren geliyordu. Benimle 
kcauşan adam, iş icabı, oda
sına girdi. Karanlık kubbe al
tında hulyaya dalarken bir 
aralık yalnız kaldım. Ben de 
resme bakbm. Bir kiiıd par-

çasının üstünde ya"Vrıf' 
v .. ı . h . doı cugun goz erı em cı 

hem güleş bana bakıyor 
Bazı çocukların bakışl•' 
rıda dayanılmaz bir b• 
veren herşeyi anJaın•~ 
ve her şeyi istemek dlj' 

nasile parlıyordu. 

Küçücük, dişsiz küçil~ 
agzm yalnız bir parçafl 
kalmıştı. Bununla be' 
raber, bu parçadan bil' 
resım bütün kıymeti~ 
meydana vuruyor ve İl' 
bilenlere facianın bütii' 

1jt ac : klıhğını anlatıyordu. 

redim ... 
Muhatabım tekrar yanı.-' 

geldi ve devam etti: 
- Dün de diier günler gitJ 

gelmişti. Geçerken bana Jı( 
derli bir "bonjur,, demiş ~ 
mutad yerine doğru gitnıif~ 
Gözlerimle onu takip edt 
yordum. 

ikinci defa çocuiull~ 
Kaybediyor gir 

Yerine gelmezden bir lı-' 
adım önce durakladı. Karfd' 
iskele üzerinde adamlarımızd,
biri ilanı kazıyordu. Ben buıt' 
dikkat etmemiştim, fakat ~ 
normal bir şeydir. değil rtJI 
Bir ilin kafi derecede göıO" 
dükten sonra onu kaldırı• 

yerine başkasını koyarız, ıt 
valh kadıncağızın sendeledi;" 
ni gördüm ve ona doğru k~ 
tum... Fakat kafi derec el 
hızlı davranamadım. Bir tr 
geliyordu. Kadın trenin teke" 
lekleri altına atıldı. ·d 

Adam sustu. Dramı yen• 
görüyormuş gibi heyecanlı İ 
Hüzünle ilave etti: 

- Görüyorsunuz ya, a 
aklı pek yerinde değildi. 
ki çocuğu ikinci defa elin 
alınıyormuş gibi bir acı d 
muı olmalıydı l 
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Büyük devletler arsıulusal 
Pazarlar savaşında çarpış yorl 

~------------~ ........ ..,_..,,~,,__=--=--
r 

AI Y
a ve ltalya dış tecimlerinin gelişemediğinden ve pazarlannı kaybet-

" Japonya, man ' . . . 
... d }anarak dünyanın yemden paylaşılmasını ıshyorlar ... " 

kte olmaların an sız 'k b b d me .. .. "k h ten önceki durum, bele ekonomı u ran an sonra, baştan aşağı 
_ ~ü~k~ bAy: - ıdakip yazı, bu durumun ne olduğunu, türlü ulusların dış pazarları ele ııe

d.egışmı~t~r. ş t~kları öoürdeşliği anlatmaktadır: 
çırmek ıçın yap 

Y 
. Colombia üniversi- Japonya 2.9 2.8 3.3 

azan · . . it ı a 2 4 2 8 2.3 
. . al ilimler akademısı a Y • 

tesı sıyas . f Altı memleket 
üyelerind~ S~vy;;Ee~;~;~~ için yekun 47.2 44.3 418 

r. · . ]· ı- Diger altı en-
Dünyanın y_enıd.en. pay aş~n dürüsti memle-

ması meselesı hıçbır ~am k f ( Belçika 
bugünkü kadar ciddiğ hır şe- He 1

1 
d 1 · ' 

Al 
te o an a svıçre, 

kil almamıştır. manyanın - Avusturya, 
cimi 1900 ile 1913 yılları ara- 10 8 11 4 İsveç, Çekler) 10,3 , , 
ınnda iki kat artmış olmasına 

d f Avrupadaki ziraat 
rag-men bu meseleyi ilk .. e a 6 8 6 4 6 7 memleketleri , ' ' 
olarak genel savaştan once . t l Diğer zıraa 
ortaya atap gene Almanya 0 - 34 2 36 2 38 2 memleketleri , , ' 
muştur. . Avrupa dışındaki tanın mem-

Bugfın büsbütün başka hır leketleri ürünlerini maliyet fi-
görey karşısındayız : Japonya atlarından daha aşağıya sat-
ve uzak şarktaki Japon kına- .mak suretile dünya çıkatında 
vı; Avrupada Almanya ve Af- durumlarını daha iyi bir şekle 
rikada da Italya. Bu devletle- sokmuşlardır. Bu işte etkisi 
rin her üçU de, dıı tecimlerinin olan bir husus ta süel amaç-
gelişemediğinden ve pazarları- ları için gereken ham madde-
m kaybetmekte olduklarından ler ihtiyacının günden güne 
sızlanarak dünyanın yeniden artmış olmasıdır. 
paylaşılmasını istiyorlar. Endüstriel memleketler ara-

1929 da Almanyanm çıkah, ı ı d sında Japonyanın epiy i er e i-
endüstriel üretiminin toptan k ii görülüyor. Britanya anca 
kıymetinin yüzde 37 sini, ve krizden önceki derecesini bo-
1931 de ise yüzde 40 ım bulu- labilmiştir. Amerikan ve Alman 
yordu. Halbuki bu miktar 1934 d çıkatı da birdenbire üşmüştür. 
yılında yüzde 13 e düşmüştür. Almanyamn Avrupa kuzay A-
Britanya endüstrisi 1934 de, k merika pazarlarından bas ı ile 
1928 e göre yiizde 4.7 nisbe- l 
tinde daha fazla üretimde bu- çıkarılmasına çahşılıyor. A man-
lunmuş, halbuki 1928 de yap- yanın Avrupa memleketlerine 
tıüı çıkatın ancak yüzde 69 yabtığı çıkat da ayoı şekilde 

•- H 1 ı düşünmektedir. (Bu çıkat 1932 
unu aönderebilmiştir. e e n-

0 k • de bütün Alman çıkat yeku· 
giliz lirasımn eski altın lymeti 
üzerinden hesaplanacak olursa nunun yüzde 81.5 ini tutarken 
bu miktar 1928 deki çıkabn 1934 de bumiktar yüzde 77.8 e 
ancak üçte birini tutar. Fran- düşmüştür.) 1932 de Almanya-
sanın endüstrisi 1928 deki de- nın Avrupaya çıkab 4,646 mil-
recesinin yüzde 78 ine kadar yon mark iken 1934 te 3,188 
yükselmiı ise de dıı tecimi milyon marka inmiştir. Britan-
1932 denberi ancak 1928 deki yanın Aurupa memleketlerine 
derecesinin yüzde 57 sini tu- çıkab da 1932 deki yüıde 41.9 
tabilmektedir. derecesinden 1934 te yüzde 

1935 yllının ilk llç ayındaki 38.7 ye düşmüştür. Amerika 
dünya tecim hareketini ıözden için de durum aynıdır. 
rreçirecek olursak iörlirilz ki Japonya ile ltalyaya gelince 
ı. durum bunun tam tersinedir. 
bu hareket 1929 da aynı Mesela 1929 da çıkat tutarının 
aylar içindeki hareketin an-

i ancak yüzde yedisini ve 1932 
cak üçte birini buluyor; ha - de ancak yüzde 9.5 ini Av-
hu ki kapitalist memleketlerde 
üretim tanın ye maden endüs- rupaya yapan Japonya 1934 

' te bu dereceyi yüzde 10.5 e 
trileri de beraber olmak tlzere 

çıkara bilmiştir· 
krizden evvelki dereceye lae- Asıl savaş sahnesini Asya 
men hemen yetişmiş vaziyet· k"l d' B • pazarlan teş ı e ıyor. rı-

tedir. tanyanın 1943-34 yıllarında 
Onun için bY ölçüler pazan Asyaya çıkatı 40 milyon altın 

bulunaıyan üretimin günden dolar ae Birleşik Amerikanın 
güne artmakta olduğunu gös- ise 47 milyon altın dolar 
teriyor. Bu hareketle beraber eksilmesine karşı Japonyanın 
yürüyen iki usul daha vardır Asyadaki tecimi bizden önceki 
ki bunlardan biri parayi dü- 1 d zaman aaa göre çok aha önem-
türmek, (ki bundan gaye li bir dereceyi bulmuştur. Ja-
malların fiatını düşürmek sure-
tiyle önürdeşe üstün gelmek ponya bugün çıkat tutarının 

l yüzde 53,8 ini Asyaya yap-
gayretidir) diğeri de ma )arını maktadır. Bu çıkatın çoğu ta-
düşük fiatlarla çıkaran teci- biiğ Mançurya'ya yapılmakta-
tnerlere özel pirimler vermek- dır. Buna ilave olarak Inıiliz 
tir. Mesela Almanya, mallarıDl Hindistanına ve Holanda Hin-
düşük fiatlarla satan çıkatçıla- distanına yaptığı çıkat da art-
ra verilmek bir milyar mark mıştır. ( Japonya 1932 de in-
ayırmıştır. Bundan başka her giliz Hindistanma 192,5 milyon 
ml!mleket kendi iç pazarını, (yerı) lik çıkat yaparken 1934 
yalnız yüksek tarifelerle değil, de bu miktar 238,2 milyon 
aynı zamanda ecnebi malları- (yen) i bulmuştur. Hollanda 
nın bedelini alhn para ile öde· Hindistanına da 1932 de yap-
meği yasak eden ithalat ka- tığı çıkat 100 mİ •yon (yen) iken 
nunlariyle ve bazı malların it- 1934 de bu miktar 158 milyon 
halatını kontenjana tabi tut- (yen) i bulmuştur. 
mak suretiyle korumakbr. Asya memleketleriyle tecim, 

Başlıca memleketler arasın- Brinanyanın ve Birletik Ame-
da dünya teciminin nası~ pay: rikanın genel teciminde önem-
laşıldığını gösteren aşagıdakı Ji bir parçadır. Çıkatm haki-
tablo pazar savaşındaki başa- kiğ kıymeti bakımından Birle-
ı ı!nrla bozgunları kolayca ıös- şik Amerika 1934 yılı içinde 
teriyor : Asya memleketlerine gerek 
YÜZDE HESABİLE DÜNYA Britanyadan ve gerekse Ja· 

ÇIKA Ti ponyadan daha fazla çıkat 
1929 1932 1934 yapmıştır. Amerikanın Asyaya 

B. Amerika 15.6 12 2 11.0 çıkatı 234 milyon dolar, Bri-
10.7 9.9 10,5 tanyanın 214 milyon dolar ve Britanya 

Almanya 
Fransa 

9.7 10.6 8.6 Japonyanın da 200 milyon do-
5.9 6.0 6.1 lar tutmaktadır. Bu çıkatın 

P rnerika ve Britanya için ge
nel yeküna göre nisbii dere
cesi hemen hemen aynıdır ; 
yeni Amerika için yüzde 18.7 
ve Britanya için yüzde 18 dir. 

1935 yılının ilk üç ayı içinde 
Çin'in japonyadan yaptığı gi
ritin 6,6 milyon Meksika do
ları kadar artması ve Birleşik 
Amerikadan yaptığı giritin 51 
milyon ve Briıanyadan yaptığı 

giritin O. 7 milyon Meksika do
ları kadar azalması üzerine 
durum baştan aşağı değişti. 

Almanya Asya pazarlarına 
karş\ bağhlığını sık sık tut
maktadır. A:manyanm 1935 
yılının ilk üç ayı ıçinde Asyaya 
yaptığı çıkat 1934 yılının aynı 
aylarına göre yüzde 16 nisbc
tinde yükselmiştir. Almanyanm 
Çin'e yaptığı çıkah 2.5 milyon 
Meksika doları kadar artmıştır. 

Afrika pazarluında ilgisi 
olan başlıca memleketler Fran· 
sa, Ingiltere ve Italyadar. Fran
samn Afrikaya çıkatı genel çı
katı tutarının yüzde 28 ini tu
tar. Britanyanın Afrikaya çı
katı yüzde 14.2 ye yükselmiş 
ve ltalyanın ise, 1932 de }' üzde 
8.4 çıkat nispeti 1934 de yüz
de 9.4 ü bulmuştur. 

Afrikanm Japon malları için 
pazar bakımından önemi son 
zamanlarda çok artmıştır. 
Japon'yanm Afrika'ya çıkatı 
1929 daki yüzde 28 nisbetin
den 1934 te yüzde 8.4 e kadar 
yükselmiştir. 1934 yılı içinde 
ltalyanın Afrikaya 25 milyon 
dolarlık çıkrtına karşı aynı yıl 
içinde japonyanın Afrikaya 
çıkatı 32,5 milyon doları bul
muştur. 

Mısırın genel giriti 1934 yı· 
lının ilk üç ayında yüzde 77 
nisbctinde bir yükseliş göster
mekle beraber Japonyedan 
yaptığı girit yüzde 32 bir yük
seliş göstermiştir. 

Mısıra yapılan girit işinde 

Japonya Ingiltereden sonra en 
başta gelen memlekettir ve bü
yük bir hızla lngiliz çıkatına 
yetişmek üzeredir. japonyanın 
1935 yılının ilk üç ayı içinde 
Mısıra yaphğı çıkat lngiliz çı
ka ' ının yüzde 68 ini tutmakta· 
dır. Halbuki 1934 yılında Ja
ponya Mısıra ancak lngiltere
nin yüzde ellisi nisbetinde çı
kat yapabilniıtir. 

Fasa yapılan çıkatta da Ja
pony Fransadan sonr en ileride 
bulunan bir memlekettir. Bu 
işte de Japonya lngiltere ile 
Italyayı geride bırakmıştır. 

Güney Amerikası da birçok 
memleketlerin harp alanıdır. 
Bu kıtada Birleşik Amerika 
ile Britanya en önemli rolleri 
oynamaktadır . Japonyanın gü

ney Amerikasına çıkatı bugün 
için her ne kadar nisbeten az 
ise de büyük bir sürat ve tehli
ke ile artmaktadır. Japonyanın 
güney Amerikasına ı;ıkatı 1932 
de 4.8 milyon dolar iken 1934 
de 18 milyonu bulmuştur. 

Bu pazarlarda Japon önür
deşliği çıkat fiatları üzerinde 
önemli etkiler yapmış ve Ame
rikan ve Ingiliz çıkatçılarını, 
Japon mallarının ucuz fiatlerine 
göre fiat saptamak zorunda 
bıramıştır. Japonya parasını 
yüzde 64,4 nisbetinde düşürdü 
ve buna mukabil çıkat malla
rın9aki fiatları 1928 e göre 
ancak yüzde 26 indirdi: Hal
buki Amerikan fiatları 1928 e 
göre yüzde 43 ve lngiliz fiat
lan da yüzde 48,5 derecesine 
inmiştir. 

Japon önür desliii en ço" 

YERi ABIR 

Her güo eherı, 
miyetini art- ~~fail 
tırıp giden ltal
ya - Habeş an
laşmazlığı Av
rupada falcıları 
da alakalandır
mağa başladı .•.. yy"-'""" ... 

Mese!eve mü· 
neccimler de bu 

Fetvalar verildi 
ihtilafın inki
şuf seyri ve ne-
ticeleri o kadar 
katiyetle tesbit 
edilmeğe baş
lanc\ı ki herke· 
se ellerini kol-
larını bağlayıp, 
vukuata intizar 
etmek, netice
lerini şimdiden kabul etmekten 
başka yapılacak birşey kal
madı gibi.. 

Biz çok garip bulduğumuz 
böyle kehanetlere istinat eden 
bir makaleyi okurlarımıza sun
maktan kendimizi alamadık. 
Çok uzun olan bu yazıyı an
cak müneccimlerin anlıyacak
lan tabirlerden ayırarak hüla
satan bildirmek lizımgelirse 
müneccim başı diyor ki : 

" Eğer askeri hareketler 
başlıyac:ak olursa, bunlar hem 
tamamen tesadüfi sebeplerden 
hem de tabii unsurların tesi-
rinden doğan, umulmadık vu
kuatle felce uğrıyacaklardır. 

dokuma pazarlarında göze çar
pıyor. Pamuklu dokuma ve 
ipekli mallar çıkatında Japonya 
başka memleketleri çok geride 
bırakmaktadır. Aşağıdaki tablo 
pamuklu ve yapma ipekli do
kumaların 1934 yılı içindeki 
çıkntm milyon yarda murabbaı 
olarak göstermektedir: 

Pamuklu Yapma ipekten 
dokumalar yapılmış mallar 

Japonya 2,577 347 
Britanya 1,995 33 
Almanya 69 17 
Birleşik Amerika 

(11 ay) 227 3 
Fransa 346 42 
ltaly 226 33 
lsviçre 28 4 
Holanda 90 1 
Çokoslovakya62 1 

Japonya'nın dokuma çıkab 

bugün bütün dünya pamuklu 
dokuma çıkahnm yüzde 45 ini 
ve yapma ipekli kumaş çıka-

tının da yüzde 69 unu teşkil 
etmektedir. Krizden evvel bu 
dereceler, aynı sıra ile yüzde 
16 ve yüzde 14 kertelerinde 
idi. 

Japon dokuma malları lngil
terenin, Almanyanın ve başka 
memleketlerinkiJerle kıyas olu
namıyacak kadar aşaiı ise de 
çok düşkün olan fiatlarJa sö-
mürge ve yahut yan sömürge 
olan memleketlerde bu malla-
rın sürümünü sağlıyor; çünkü 
bu gibi memleketlerin satınla
ma kapasiteleri esesen aşağı 

bir düzeydedir. 
Kapitalist memleketlerda do

kuma endüstrisinin çektiği zor
lukların başlıca sebebi Japon 
önürdeşliğidir. Aynı zamanda 
hiç ıüphe yoktur ki siyasal 
ufku tehlikeli bulutlarla karar
tan etkerJerin de en önemlisi 
Japonyanın bu ve başka alan
lardaki yıkıcı önürdeşliğidir. 
ltJoscow Daily Nenes, 18.7.933 

vul ua geldiği gibi, burada dr 
yıldız ar aleminin verdiği neti· 
celerle, alelade ilmimizin vası

taları sayesinde vardığımız ne· 
ticeler bariz bir tezad halinde 
dir Italyadan gelen bütün ha· 
herler, şefinin arkasında heı 
zaman daha kuvvetli, her za· 
man daha imanlı bir itimatlc 
birleşmiş bir tek millet hissin 
vermektedir. Bugünkü görünü 
bu şefin istediği tarafa, samim 
bir hamle ile atılacak bir mille 
manzarasıdır. Yıldızlar ilminiı 
müşahedeleri eşyayı başka biı 
yön altında göstermektedir. Bt 

Bundan evvel de muhtelif '!niyet karşısında şunu batır· 
vesilelerle gördük ki oranos }atmakla iktifa etmt:k isterin 
seyyaresının siyalelerindeki ki, kuvvetli ihtimalleri tesbi 
hususiyet budur. edebilen bu ilim de layuht 

Fakat en ciddi tehlike bu değildir. 
tarafta değildir, zira ltalyanla- ister şahıs mukadderatı, is 
ra hakiki bir zafer ırörünme- ter millet mukadderatı olsuı 
diği gibi bir hezimet de gö- tarih yıldızların neşrettiği sey· 
rünmemektedir. Evet tehlike yal kuvvetlerin eseridir. lnsaı 
başka taraftadır. s~yyarelerin serbest iradesile bu kuvvet 
halihazirdaki ve yakın bir is- sadece kanalize eder ve bi 
tikbaldeki seyirlerine bakıla- hakikat haline getirir. Tabii! 
cak olursa ltalyada ehemmi- bir kuvvet olan seyil de insanu 
yetti bir karışıklık husule ge- kudreti ile eyılik saçıcı bir ışı) 
leceği ve sür'atle şiddetli ve ve güç kaynağı hahne gele· 
derin ihtilatlar yapacağı istih- bilir, ve başı boşken harar 
raç olunabilir. ettiği bir mıntakayı feyizle 

Fakat görülüyor ki, sık sık içinde canlandırı. ====================== 
Rom adan cevap bekleniyor 

-floş tııru/ı 7 inci .çrı/ıi/Nle

umulduğuna göre ltalya ile 
lngiltere arasında görüş fark
ları ortadan kaldırılacak ve bir 
anlaşma elde edilebilecektir. 
Bütün ümitler Romadan gele
cek cevaba bağlanmıştır. Eğer 
bugün İtalya hazırlanan projeye 
muvafakabnı bildirirse Konsey 
hemen toplanacak ve kararını 
verecekti . 

İtalya 1906muabedesine itaat 
etmiyen Habeşistan ile maddi 
hak dahilinde konuşmayı kabul 
etmemektedir. Bundan başka 
1906 ve 1928 mukavelelerine 
aid geçen sözlerin karar sure
retinden çıkarılmasını istiyor. 

Şimdiye kadar devam eden 
konuşmalarda bu iki noktanın 
üzerinde lngiltere ısrar etme
miştir. Şimdilik hakeme yalnız 
hudut kavgası ve anlaşmazlığı 
verilecek bütün Habeş mese
lesi kül halinde konuşulmı
yacaktır. 

Cenevre 2 ( Ö. R ) ( Saat 
1,30) - Şu dakikaya kadar 
ltalyanın cevabı beklenmiştir. 
Delegasionlarda bugün sabah
tan öğleye kadar hiç bir hare
ket görülmemiş intizar devre-
~inde kalınmıştır. Saat 12, 15 de 
Italyan baş murahhası Alloisi 
tekrar Roma ile uzun bir te
lefon muhaberesi yapmıs cc· 
vahın tacilini istemiştir. Öğle
den sonra ltalyan cevabının 
ge!mesi bekleniyor. Vaktin boş 
geçirilmemesi için Bay Edenle 
Bay Alloisi Cenevıede bulunan 
Habeş imparatorunun mümes
siline karar suretini göstermiş· 
ler ve H11beşistanın muvafaka
tını almışlardır. lfalya da mu
vafık cevabını verdiği dakika
da konsey toplanacak ve bu 
suretle bir ay daha diplomasi 
yoJlarJa meselenin halline uğ
raşılacaktır. Cencvrede esen 
hava ~ok yum1Jşaktır. 

Londra 2 ( Ô. R ) - ltal
yaya tarafdarhğı ile tanınmış 

olan Mornin2 Post gazetesi bu-

gün Cenevre görüşmelerini ten 
kid ederek diyor ki : 

Barış sevcrlerin savaşcı po 
litikası ltalyayı uluslar sosyete· 
sinden çekilmeğe mecbur ede· 
cek ve bu suretle uluslar sos· 
yet esi ölecektir. 

Londra, 2 (Ö.R) - Cenevr< 
görüşmelerin<len bahseden Tay 
mis gazetesi hazırlanan kara 
sureti hakkında diyor ki: 

Bu karar sureti idealizmiı 
ve realizmin birleşmesidir 
Şimdiye kadar İtalyanın bizin 
önümüze attığı şikayetler saj'· 
lam esaslara dayanmıyor. Ulus 
far sosvetesi yok olmak iste 
l~iyorsa tarihin kendisine em 
rettiği udevi yerine getirecel 
ve çalışmasında değişiklikle. 
yapacaktır. 

lsveç tekzip edlyoı 
Stokholm, 2 (A.A) - Habe· 

şistan ile lsveç arasında tecin: 
ve dostluk andlaşmasının im· 
zalanması üzerine lsveçin Ha· 
beşistana silah ihraç edeceğ 
hakkında yayıntılar çıkmıştı. 

lsveç dış bakanı bu yayıntı· 
lan kesin olarak yalanlamıştır. 

Cenevre, 2 (A.A.)- Bay La
val, Eden ve Aloisi dün ak
şam saat 19.15 ten 20.20 yt 
kadar Fransız delegasyonı 
merkezinde bir konuşma yap· 
mışlardır. Az sonra karar pro
jesinin yeni metnini yazmak 
üzere eksperler toplanmıştır .. 
Bu arada bay Aloisi de bay 
Mussolini ile telefonla görüş
müştür. 

Cenevre, 2 (A.A.) - Ba) 
Laval Eden ve Aloisi gece yeni
den toplanmışlar ve karar pro
jesinin kesin metni üzerinde 
uyuşmuşlardır .. Şimdi bay Mus
solıninin bu sabah anlaşılacak 
olan kararı beklenmektedir 
Poje, bundan sonra Habeş 

delegelerine verilecek ve kabil 
olursa uluslar sosyetesi konse
yine tevdi olunacaktır. 



KAYISILARI NASIL AŞIRDIM? 
-·-·-·· 

Boğazıma o kadar düşkün 
\Jir adam değilim. Fakat evde, 
gizli yerlere, kilit altına kon
muş tatlıları, meyvaları bulup 
yemesini çok hem pek çok se
verim. Böyle gizli bir bucak 
bulduğum zaman sanki büyük 
bir şey meydana çıkaran bir 
bilgin gibi sevinirim .. 

Evdekiler epey zaman bunun 
farkına varmazlar, bazan hır
ıızlığımı sezdiler mi bana çı
kışırlar ... Fakat ben bu çıkış· 
malara ahşbm artık. Hiç kulak 
asmam bile ... 

" " " 
Bir gün eve reçel yapmak 

için bir sepet kayısı getirmiş

lerdi. Aman ne güzel şeylerdi 
bunlar... Hali gözlerimin önün
de dolaşıp duruyorlar. 

Huyumu bildikleri için kayı
sılan kapaklı bir sepete yer• 
leştirdiler. Sepet ağzına kadar 
dolmuştu. Üzerine bir de kilit 
asmağı unutmadılar. Eyvah işim 
küldü. Ufacık bir aralık bile 
yoktu. 
Öğlen~ sepet E:trafında do

laşıyor, içerisinden o canım ka
yısıları aşırmak yollarını arı
yordum. Ah bir yolunu bulsam, 
diyordum. 

Bana ne yapsalar gine her 
güçlüğün bir kolayım bulurum. 
Netekim de öyle oldu. Çok 
hem pek çok kolay bir şey. 
Bakın nasıl: 

Sepetin altını delecektim. 
Bunun farkına ancak içindeki
ler boşaldıktan sonra varabi
lirlerdi.. Elime geçirdiğim kü· 
çlik bir makasla hemen işe 
başladım. Çok sürmedi. Şimdi 
o iri kaysıları birer birer mi· 
deye indiriyordum .. 

Fakat sepetteki gittikçe ço
küyor, çöktükçe üst yanda bir 
boşluk beliriyordu. Ne olursa 
olsun, ne yapalım, bir kere 
işe başlamıştım. 

Şöyle böyle epice kayısı 
hakladım .. 

* • • 
Akşam olmuştu. Kaysı se-

petini açtıkları zaman şaşa 
ka~dılar. Sepet hemen hemen 
yarıyı bulmuştu. Hemen akıl
Jarına ben geldim. Bir de ne 

Yazan: Fethi Y. Eralp 
bakayım teyzem öfkeli öfkeli 
bana doğru geliyordu: 

- Sende hiç utanmak sı
kılmak yok mu? 

Sanki hiçbir şeyden haberim 
yokmuş gibi: 

- Hayrola teyzeciğim, ne 
oldu anlıyayım, dedim. 

O bu sözüme daha kızmış 
olacak ki, sesini daha hızla
tarak: 

- Daha ne olacak, kaysı
ları temizlemişsin .. 

Hiç istifimi bozmadım: 
- Yeter artık, diye bu kere 

ona ben çıkıştım. Bir şey ol
dumu hemen bana yükletiyor
sunuz... Zaten birinin adı çıka
cağına canı çıksa dahaiyi de
dikleri gibi canım çıksa da 
her şeyden kurtulsam.. Kilitli 
sepetten nasıl olur da kayısı· 
lan aşıra bilirim?. 

Bu sözleri söylerken annem 
de gemlşti.. Onlar benim bu 
çıkışmam üzerine sustular. Tam 
bu sırada aklıma bir şeytanlık 
ta ieliverdi: 

- Hem sizde hiç akıl de
nilen şey yok mu.? Kayasılar 
geldiğinde taze idi. Durdukça 
buruştular.. Buruştukça çöktü
ler ... Bu sıcağa ne dayanır ... 

Rolümde çok hem pek çok 
muvaffak olmuştum? Doğrulu
iuma (!) hak verdiler. 

Şimdi iş sepetin altındaki 
deliğe gelmişti. Buna da ne 
kulp takmalı idi acaba? ... 

Bu iş te göründüğü ıibi zor 
olmadı: 

Onların sepet başından ay
rılmalarını dört gözle bekledim. 

Nihayet bir denğini bularak 
dişlerimle kemirdiğim kuru 
peynir parçasını delikten içeri 
yerleştirdim .. 

Artık rahattım. Şimdi işin 
sonunu dört gözle beliyordum. 
Sepetin dibini buldukları za-
man deliği ve yanındaki pey
niri gördüler ... 

Fakat bu kere bana çıkış· 
mıyerlardı. Yalnız kendi ken • 
dilerine söyleniyorlardı : 

- Sepetin dibindeki peyni
re hiç dikkat etmemişiz. Sıçan
lar da dibini güzelce delmiş
ler ... 

AL TINORDU 
•• •• 

BU-Y-ı::J~ 

Garden-Partisi 
3 Ağustos Cun1artesi günü akşamı 

Den~z ·'llorları Yurdunda 
Dans mUsabah~ • ..ırı - SUrprlzler - Monoloğlar 

Canh ve n9ş'ell bir geceye hazırlanınız 

s. 8 3 - 3 (1108) -

Umum Hastalarıo Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

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

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

MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapılır 

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

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

' 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satı,ler 
~ 

Uz Um 

Bergama Asliye Mahkemesi 
Başkanlığından: 

Çu. Alıcı Fiat 

Bergamanın Ferizler köyün
den Haliloğlu Halil lbrahim 
ve Çalık Halil lbrahim ve Lut
fiye aralarında hissei şayialı 

bir bab evin şuyuunun izalesi 
için satışa çıkarılmıştır. 

3 K AKazım 10 10 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fiat 
202 Buğday 5 5 25 

50 ton" 
229 Arpa 
184 Bnkla 
100 ton " 

3 12 
4 75 

3 37 
4 81 

5 Nohut 
100 Yulaf 

5 62 
3 50 

238 K Palamut 200 
318 Kumdarı 5 50 

5 62 
3 50 

250 
7 

,~---~---, 
Para Piyasası 

Mark 
lsterlin 

2-8-1935 
Alış 

50 20 
618 

Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 40 
Belga 21 10 
İtalyan lireti 10 25 
İsviçre Fran. 40 90 
Florin 84 50 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. Şilini 23 50 

Satış 

50 70 
623 

8 30 
79 80 
21 60 
10 35 
41 15 
85 

5 28 
24 

Bergama Asliye mahkemesi 
başkanlığından: 

Bergama iplikçi Yunus ma· 
hallesinden Ali karısı Rukiye 
ve Hakkı karısı Sıdıka arala
rında hissei şayialı bir bap 
maa miiştemilat evin şuyuunun 
izalesi zımnında açık arttırma 

suretile satılığa çıkarılmıştır .. 
Mezkur gayri menkulün bi

rinci açık arttırması 20·8-935 
salı günü saat on beşte icra 
edilecektir. 

Yüz yirmi lira kıymetinde 

olan bu ev birinci atthrmada 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı 

takdirde son arttıranın taah· 
hüdü baki kalmak şartiyle iha
le on beş gün daha temdit ve 
4-9-935 çarşamba gün kat'i 
ihalesi icra edilecektir. Arttır
ma peşin para ile olup mu
hammen kıymetin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesi 
alınacaktır... Şartname ilandan 
itibaren her gün herkesin gö
rebilmesi için açıktır... Bilu
mum masraf müşteriy.! aittir ... 
Bundan fazla malumat almak 
istiyenler 935-139 numara ile 
Bergama satış memurluğuna 
müracaat etmeleri ve bu gayri 
menkule bir hak iddia edenler 
ve başkaca itirazı bulunanlar 
evrakı müspiteleriyle birlikte 
sabş memurluğuna müracaat
tan lüzumu ilan olunur. (1117) 

Birinci açık artırması 22 
Ağustos 1935 perşembe günü 
icra edilecektir. Ogün muham
men kıymeti olan 40 liranın 
yüzde yetmis beşini bulmadığı 
takdirde onbeş gün daha tem
did ve 6-9-935 cuma günü 
kat'i iha!esi icra edilecektir. 
Satış peşin para ile yapılacak 
ve yüzde yedi buçuk nispetin
de pey akçesi alınacaktır. Şart-
name herkesin görebilmesi için 
31-7-935 tarihinden itibaren 
hergün dairede açıktır. işbu 
gayrımenkule bir hak iddia 
edenler veya masrafa dair bir 
itirazı olanlar 1933-403 numara 
ile Bergama satış memurluğuna 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Bilumum masrafların müşteriye 
aid olduğu luzumu ilan olunur. 

(1119) 

Bergama asliye mahkemesi 
başkanlığından: 

lzmir Alsancak mesudiye 
mahallesinde Hacıpaşa soka
ğında 11 numaralı evde Midil
lili Ali oğulları Ahmet ve Şev-
ket ile lzmir Karşıyakada çu
cuk yuvasında hademe Midillili 
Ali kızı Celile aralarında his
sei şayiah; 

1 - Bergama Hamzalı kö
yü merası dahilinde 3850 met-
re murabbaında ve 150 lira 
kıymetinde ve içerisinds 50 
ağaç zeytini havi bir bap tarla. 

2 - Ayni mevkide on iki 
dönüm miktarında ve 46 lira 
kıymetinde bir bap tarla ... 

3 - Bergama Rahmi bey 
mahallesinde meyhane boğazı 
semtinde ve 400 lira kıyme
tinde maamüştemilat bir bap 
hane ... 

4 - Berğama bağlan Müftü 
sokağı nam mahalde içerisinde 
bir gbzden ibaret damı havi 
ve 50 lira kıymetinde bir kıta 
bağ ... 

Suyuun izalesi zımnında açık 
arttırma suretiyle satıJmasına 

' karar verilmiştir. 
Birinci açık arttırma 20/8/ 

1935 Salı günü saat 15 te ve 
muhammen kıymetin yüzde yet
miş beşini bulmadığı takdirde 
ikinci arttırması 4-9-1935 Çar· 
şamba günü saat 15 te icra 
ediJ~cektir. Satış peşin para ile 
olup yüzde yedi buçuk nisbe-
tinde pey akçesi alınacaktır. 

Bu gayri menkullerde bir 
hak iddia edenler ve masrafa 
dair itirazı bulunanlar 935/206 
numaralı satış memurluğuna 
müracat etmeleri ve daha fazla 
maluma almak istiyenler Ber
gama suJh mahkemesinemüra
caatları ilin olunur. 

(1118) 

Muallim 
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HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç H A S. T A L 1 K L AR 
:ıv.rUT ..A.~..A.S 'SiSi 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20 ) 11umarah eski muayenehanesinde kabul eder. 

ödmişte bay 
Diyor ki: 

Şevket 

901 

Şeker 

Beş seneden beri; müptela olduğum romatizma hastalığını, 

hangi ılıcaya gitmiş isem geçiremediğim halde; bu defa Bayın
dınn Bayan Fatma-Süleyman Nazıf ılcalannda on gün zarfında 
tamamiyle tedavi ettirmiye muvaffak oldum ... 

Her türln konförü, iıtirahatı havi olan bu ılıcalan benim gibi 
hastalıktan izdirap çekenlere tavıiyeyi bir borç bilirim. 

' . 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
ahmz 

• ldul aojj11lı il.va dolalı• 

• Olrllltl•la v• lhtlaaul• 
• Biti• altta .. ••c:alı •••l .. aff«• 

•• 11 ................... ... 
• A .. arl l!lalıtrik laıfiyah 

• l'ly•h llO Undaa iti~• 

• T ... lyat il ay v••• 
N11...cldlft " ŞU. A,.:,a 

S.tıt ı•rlerl . A Yall•r lzmlr 
...... Sal llrtmJ ......... ..,., 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

Satış yeri: ARTÜR VETTER [ SAHıBININ SESİ ] Samaniskelesi 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
1 - izmirde Mezarhkbaşı mevkiindeki vakıf arsa ilzerine yaptı

rılacak 58793,84 lira keşif bedelli hal binası inşaatı kapah zarf 
usulile eksiltmeye konulmuşdur. 

2 - ihalesi 15Ağustos 935 Perşembe günü saat 15 de lzmir 
vakıflar direktörlüğünde direktörlük odasında toplanacak komis
yonda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait projeler ile imalat ve eksiltme şartnameleri 
ve mukavelename nushaları 2,94 lira mukabilinde lzmir, Ankara, 
lstanbulda vakıflar direktörlüklerinden alınabilir. 

4-Muvakkat teminat mikdarı 4191 lira 56 kuruştur. Eksiltmeye 
gireceklerin teminat makbuzunu, veya mektubunu, ticaret oda
sında kayıtlı olduklarına dair vesikayı ve fenni ehliyet vesikasını 
tekliflerile beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Eksiltmeye girecek müteahhitlerin kendilerinin mimar 
veya mühendis olmaları veyahut inşaatHı her dtirlü kanuni, idari 
ve fenni mes,uliyetini kabul ve ifa edecek mütehassıs mühendis 
veya mimarla bütün muamelelerde müştereken mes'ul olmak 
üze:e birlikde çalışmaları şartdır. 

Ayni zamanda l-u c-ks'ltmcy~ ~irebi~mc'· ir:.1 ea az 30,000 
liralık bir binanın inşaatını muvaftakıyetle bitirmiş olduiuna dair 
resmi fen heyetlerinden verilmiş veya tasdik edilmiş belgeler 
gösterilmesi mecburidir. 

6 - Eksiltme ve ihale 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunu uyarınca yaptınlacakdır. 

Teklifnameler bu kanuna tamamile uygun olarak hazwlanıp 
en geç 15/8/935 Perşembe günü saat 14 e kadar makbuz mu
kabilinde lzmir Vakıflar direktörlüğüne verilecektir. 

30-3-7-11 2341 (1088) 
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VAPURDUMANI 

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

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uirrayınız ........................................................................ 

lzr-.. ir ithalat gümrüğü müdür· 
liiğünden: 

Balya Boş şişe 
159 17490 
Yukarıda yazılı eşya açık arttırma suretıle Ağustosun 14 ne•\ 

Çarşamba ırünü sabahında satılacağından harice götürmek şar

tile talibi zuhur ettiği takdirde lzmir ithalat gümrüğü satış ko-
ruisyonuna müracaatları ilan olunur. 1-7 2358 (1110) 

', .; :· \. . . 

Zong·nldak 
IV:iden Kömürü 

O, 1 O yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinyani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 
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TÜRKİYE 

Şeker Fabrikaları 
Anonim şirketinin 

Al pullu, Uşak, Eskişehir ve Tur hal Şeker 
Fabrikalarında ve ISl ANBULDA fabri

kaların teslim edccekJeri tarzda 

Kristal Kilosu 2 5 Kuruş 

.,. 

KESMEKilosu 28 Kuruştur 
1 " •• t ·ı · · bı·r kolaylık olmak üzere aşağıda yazılı n·ı uş erı erımıze w • 

yerlerde de ve bizaJarmdaki fiatlarla on agustos 1935 tarı· 
hinden itibaren satışa başlanacaktır. 

Kristal Kesme 
Bursa da 25.50 28.60 
İzmir vagonda 26.10 29.25 

26.40 29.70 Balıkesir vagonda 
Adana vagonda 26.80 30.15 
İzmit vagonda 25.2S 28.30 
Adapazarı vagonda 25.65 28.80 
Samsun limanda Fob 25.10 28.10 . 
( Fob Samsunun fiatı; Karadeniz ;ıahillerinde her hangı 

bir iskeleye gönderilmek iizere fabrıka tarafından vapur~ 
yükletilmiş bulunmak kaydiledir. Ve Samsundan sonrakı 
navlun vesair masraf müşteriye aittir) . . . 

Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün ıçınde ıfa 
edilir. Fabrikalann bulunduğu yerlerde en az BİR TON, 
lstanbul ve sair yeslerde en az BiR VAGON sipariş ka· 
bul edilir. 

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

İstanbul Ankara ve Samsun bürolarmda ödenebilir. 
Diğer' sipariş şartlara fabrikalardan veya lştanbul, Ankara 

ve Samsun bürolarından öğrenilebilir. 
3-3 (1103) 

lzmirliler Istanhuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eıki otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldir. Bay Ômer Lü~ lzmir ~k~ri ote~~in mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrilbelı ıdaresını herkes 
bilir. latanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütiln bu fevkalidelildere illveten fiatlar 
mlitlıiş ucuzdur 

Dainı a Sabit Daima Tabii 

Juvantin Saç Boyaları 
İNGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantiu saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 

olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 

üzerine tertip edilmittir· Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 

• eli .,.0 emniyetli •arkadır. 

TEnı ASIR 

Paris iakült~sinden diplomalı 
oı, 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 sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 
------•~.acwzrrn 

Kiralık 
Evi olanlar 

Birinci ve ikinci kordon 
ile Karantina, Göztepe ve 
GüzeJyah semtJerinde Jaakal 6 
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 

GüZEL KUMAŞ 

KULA Fabrikası 

inanmıyorsanız bu fabrikanın kumaşlarını 
giyenlerden bir kere sorunuz. 

Kumaşlar 
Halis yündür ve ucuzdur 

Bu f abrik.anıı~ ç~karscağı şık ve çok sağlam 
P AL'"fOLUKLARI bekleyiniz 

::; 

~ 

§21 j 

~ 

~------· -DOKTOR ı1 
-==? 
-ıs= 

Ziya Gö~sin ~ 
Tediyede Kolaylık 

Satış yeri : Birinci Kordon Çolakzade 
halı limited · şirketi 

TELEFON: 2360 

MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFi 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

TELEFON 3686 

:@ 
= 

~ 
~ 
s 
~ 

E
S: .=== -===--s 

• . 25-26 (924) ~ ~ 
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En nefis Isparta, Kula, Demirci, Uşak 
halılannı da horada bulacaksın~z. 

lzmlr SlcHI Ticaret z:= 

Mernurıuıundan: 

lzmirde ikinci Kordonda ! 
ticaret yapan müseccel ( C. j. ;;::~------11111111111!!!1!!!!!1!1111111111111111111111111!11!!!!!!!1!!!!!!!1~~1!!!!1!111~!!!!!!!!!!!!1'-!!!~!!!!lll!lllllllllllllll ... -lllllll!lllllllllll•••~ 
Jiro ve şürekası) şirl\_-rtine .ll!plijlfllll·~~911U.ijlll\lllWll®llillıUllll,11ü~l~,lllllllllll,llll!Wl"muıııuı,1111P 011,W Bl~fllH 811ıqim~""'~~llll,~ll1Ull,WU1Wllf"•W,llJJOll,llUIUUlp 
ait sirküler ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1456 
numarasaoa kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

1 Sirküler 
lzmir Sicili Ticaret 
Memurluğu resmi 

mühlirii ve F. Tenik 
imzası. 

s :rküler 
M6syö Vilyam jameı Jiro 

ve M6ay6 Harold Jiro JUllİor'un 
tirketimize ferik olarak gir
meleri hasebile bugünden iti-
baren ticaretbanemiz namına 
vazı imzaya salahiyettar ze
vatın imzalarının nilmunelerini 
be"eçhi zir nazan tetkikinize 
arzeyleriz. 

Mö. Çarl J. Jiro şu suretle 
imza edecektir: C. J. JIRO 

Mö. James R. Jiro şu suretle 
imza edecektir: J R. JIRO 

Mö. Vilyam J. Jiro şu suretle 
imza edecektir: V. J. JIRO 

Mö: Harold Jiro Junior 
şu suretle imza edecektir: · 
H. JIRO JUNIOR 

Mö. Çarlton Vittol, Mö. 
F ernand Braciyotti ile müş-
tereken: Ç. J. Jiro ve Şü. 

bilvekile 
ÇARLTON VITTOL 

F. BRACIYOTTI 
işbu sirkülerimiz, ticaretha

nemizin salahiyettar imzalan 
hakkında bundan evel neıir 

ve ihraç olunmut olan bilcümle 
evrak ve ilinatı feıh ve iptal 
eyleaıiıtir. 

Bilvesile sonsuz sayrılarımızı 
sunanz. 

C. j. JIRO 
Umumi N. 5039 . 

Mahallinde okunup ne oldu
ğu anlablan işbu 20 Temmuz 
935 tarihli sirküler altındaki 
imzaların zat ve hüviyetleri 
dairece maruf ve dairemizde 
mahfuz vesaik mucibince Ç. 
J. Jiro ve Şürekiaı tirketi 
namına münferiden vaz'ı im· 
zaya mezun Çarl J. Jiro ile 
jamea R. Jiro ve Vilyam J. 
Jiro ve Harol Jiro Junier 

ANKARA BiRASI 
fabrikanın mahsulüdiir 

Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
.A.~:EC.A.R.A. Birası içilir 

ünkü • içilecek biricik ulusal bira budur 
• Her yerde arayınız kola hkJa bulacaksınız (865) 

Göz He~imi 
MITATOREL 

Adres • Beyler Nu:nan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Bracyottin'nin imzalan olduğu 
ve münderecahnı tamamen ka
bul ve ikrar eyledikten sonra 
bizzat yanunızda vaz eyledik
lerini beyan ve tasdik ede-
rim. Bin dokuz yilz otuz beş 
yıh Temmuz ayının yirminci 
günü. 

lzmir Birinci Noteri 
resmi mtihrli ve 

M. R. Bayraktaroğlu 
imzası. 

Umumi Nu. 5155 
İşbu sirküler suretinin dai

rede mahfuz 20-7-935 tarih 
ve 5039 umumi numarah as
lına uygun olduğu tasdik olu· 
nur. Bin dokuz yilz otuz beş 
yıh Temmuz ayının yırmi be· 
şinci Pertembe gOnD. 

lzmir Birinci Noteri 
re•ml mnhrii ve 

M. R. Bayraktaroğlu 

imzası. 

11 o 

Devlet Demiryoilarınd~ı4~ ~ 
Aydın hatbnın tirketten müdevver olup mer'iyetleı. 31 tem· 

muz 1935 tarihinde bitecek olan apğıda numara ve hülisalan 
yazılı hususi tarifeler şimdilik yeni bir iş'ara kadar uzabhnıtbr. 
Hususi tarife numarası Hiilisa 
976 Kozpınardan lzmire Börülce nakline mahsus .... 
977 Kaklık - Eğirdir ara11ndaki istasyonlardan lzmire börilce 

faaulya, mercimek ve nohut nakline mahsus .... 
1002 Denizliden ızmire ana10n nakline mahsus .•.. 
1013 Kaklık - Eğirdir arasındaki istasyonlardau lzmire dan 

nakline mahsus .... 
1014 Alsancaktan içerideki istasyonlara demir çember nakline 

mahsus ... 
l 019 Sarayköyden lzmire pamuk çekirdeği nakline mabaua .... 
1020 Tire, Bayındır, Çıplak ve Tepeköyden Izmire pamuk çe

kirdeği nakline mahsus .... 
1112 Ejirdirden Karakuyuya kereste nakline mahsus ......... . 
1028 Burhaniye - Ortaklar arasmdaki istasyenlardan lzmire 

pamuk çekirdeği nakline mahsus ..... 
Bu tarife ile yapılan her miktardaki nakliyat ilcretlerinden 

mülga 1015 numaralı tarifeye göre üç bin ton nakliyat yapanlara 
verilmekte olan yüzde 17.50 ikramiye miktannca tenzillt yapılır. 

Yani umumi ikinci sınıf tarifeden 38.125 % niıbetinde ten· 
zilita tabi tutulacaktır. 30--1-3 2370 (1096) 

Kuru incir ve meyan kökü nakil ficretlerinde tenzilat: 
15 Ağustos 1935 tarihin.len itibaren Aydın batb dahil olmak 

ilzere Devlet demiryoJJarı ıebekesi ilzerinde laf1Dacak kuru incir 
Ye Naturellerden ton ve kilemetre batına 5 ve Hurda incirler
den 4 kurut Ocret alınacaktır. 

Eıaı ıebekede 1-9-935 tarihinden itibaren mer'iyete girecek 
olan Meyan k6kü nakliyabna mahsus muaddel D.D. 101 numa· 
rah tarifenin Aydın batında 15-8-935 tarihinden itibaren tatbi
kine baılanacak ve seyyanen ton ve kilometre başına 4 kuruş 
nakliye ücreti alınacakhr. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. 
(3-6) da (1121) 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
HERi\ ES vapuru limanımız-

da olup 2 ağustosta Anvers, 

Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg Jimanfarı için yük alacaktır 

CERES vapuru 7 ağustosta 
beklenmekte olup yükünü tah
liye ett kten sonra Burgas,Var
na ve Köstence limanları için 
yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 12 
apstostan 16 ağustosa kadar 
Anvcrs, Rotterdam, · Amster
dam ve Hamburg limanlara için 
yik alacaktır. 

CERES vapuru 26 ağustos· 
tan 31 ağustosa kadar Anvers 
Rottcrdam, Amsterdam ve Ham 
burg liman arı için yük alacakbr 
SVENSKA ORJENT LıNıEN 

V ASLAND motörü limanı-

mızda olup bir ağustosta Rot
lerdam, Hamburg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oslo ve Iskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

NORDLAND motörü 20 ağus 
tosta Rotterdam, Hamburg, 
Cope ... hage, Dantzig, Gdynia 

Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

Sltt1VİCE MARITıM RUUMAİN 
C.iarbi Akdeniz için ayda 

ı1>ir cnuntaz am sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 9 

ağustosta gelip aynı günde 
Malta, Napoli, Marsilya ve 

Barcelon limanlarına hareket 
edecektir. 

ılindaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
aliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve tahliye binası 
arkasında FratelJi Sperco acen
tahğma müracaat edilmesi rica 

olunur. 

eti 

N. V. 1 
~'. F. H. Van Der 

Zee & Co. ı 
DERIND JE vapuru 7 ağus

tosta bekleniyor. 8 ağustosa 
kadar Anvers, Rotterdam Ham 
burg ve Brenıen itin yük ala
caktır. 

AllMNIA vspuru 9 ağustos-

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

YENi ASIR 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVİGA

GATION Co. Ltd 
ELLERMAN LA YN Ltd 

FLAMINIAN vapuru ay so-
nunda Liverpool ve S.vansea
dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

DRAKO vapuru 29 temmuz-

Vapurculuk 
TÜRK ANONİM ŞiRKETİ 
lZMİR ACENTELİGİNDEN 

Ekspres postası 

Sakarya 

ARTA vapuru 19 ağustosta ı 
bekleniyor. 22 ağustosa kadar da Hull, Anvers ve Londradaıı 

Fevkalade lüks vapuru 
PAZAR günü saat tam t& 

da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t& da IS
T ANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : ve 
oradan KARADENİZE ha
reket eder. 

Anvers, Rotterdam, Hamburg ı 

ve Bremen için yük alacaktır. f 

Tuna hattı 

gelip tahliyede bu!unacak ve 
aynı zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 
DOYÇE LEV ANTE LINIYE 

SERViCE DIRECT DANUBIEN ı' 

TISZA motörü 6 ağu3tos- ı ANGORA vapuru 13 tem-
da bekleniyor. Budapeşte,Bra- muzda Hamburg, Bremen ve 

Anversten gelip tahliyede bu
tislava ve Viyana için yük l lunacaktır. 

lstanbuldan her Per
f embe günu lzmir için sa
at tam t& da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma iÜnü 
tam saat I& da lzmire \Janr. 

Fazla T afsilit için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da f zmir acenteliğine müra-yük alacaktır. NOT: Vürut tarihleri ve 

ATID motörü 15 ağustosta vapurların isim'eri üzcr~ne mesu' caat. Telefon 3658 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

DUNA motörü ağustosun so
nuna doğru bekleniyor. Buda
peşte, Bratislava ve Viyana 
için yük alacaktır. 1 

JOHNKTON V ARREN LINES 
L TD. Liverpul 

QUERNMOR vapuru 12 ağus
tosta bekleniyor. Anvers ve 
Liverpuldan yük çıkarıp Kös
tence, Galaç ve Braila için yük 
alacaktır. 

Vurul tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka.: 
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

~..7-7 //L.I'.'/ L7//XY7./77/.L/Y7..Jlll 

~ Hususi muallim ~ 
" ikmale kalan ilk ve orta ~ 

liyet kabul edilm ez. 
., ______ ..__ 

lzmir Yün Mensucat 
T .. rk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENT AL KARPET MANUF AÇÖRER LlMiTET 
(Şark Halı şirketine ait lzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Pcştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve aatış fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) 

Fenni Gözlük 
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 malı camlar daima her yerden ucuz 
olarak yine S. FERiT ŞiF A ECZANESINllE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 
e zn .. EZ ' Dp rerr4M&Httt:A#R 

Y alııız birkaç dakika içinde 

lstırab yerine neş'e ! .. 

Her nevi izahat ve krokıler için aşağıdaki 

IZMIR ACENT ASINA fv1üracaat Ediniz. 
{;. il. G i R A S 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No: 2413 P. K. No. 234 IZMIR 
• •• 1 ' : •• 1 . . • ,'!'!' ;\ 

Anneler, 

Artık müıteriladirler. 

Yavruları ıancıdan, iıhalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir iıda bulmuşlardır. 

LAKTiN 
Sütlü ua 

Az zamanda çok raj'bet iÖrmüş ve bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vabite binlerce teşekkür mektubu ielmiştir. 

Eczaaelerde fiab 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda ittibanız keaiJir yemek yiyemezıiniz 
dij'er taraftan fazla terlediiiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşerainiz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımtlır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye l'eaçlik, ııhhat ve 
neş' e vermiş olan 

Ki na Lütfi 
yi alıp kullanmalı 

KuJlampta faideıini a-örmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

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

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anaf artaJar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.l42b 

Buseneki 9 Eylül panayırında en lüks pavyon Haraççı Kar
deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görmeğe şimdi
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

Fenni gözİÜk için ... 
lzmirde riyazi bir düstur Yardır 

Gözlük : Hilal eczanesi X Kemal Aktat 
]::nur 

Gözlükcülüğiln tamam çeıidi bütün cinıleri her yerden çok 
ve pek ucuz ... 


