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Egeliler, Aydınlılar 
Sizi çok memnun edecek 

Aydın Oğullarından 

B. Mehmed'in 
KahramanlıkJarını bu 
hafta okuyacaksınız_ 

<Amıhıll'i?fclin Ve Oum1mriyet Eserinin Bekçisi, Sabahlan Qı1:ar Siyast. <.:tazctedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Fiatlar 
--·-~.eden kırılıyor? 

Uıüm fiatlarmm dış piyasa
larda kırılma işi tamamen ay
dınlatılmaş bir durumdadır. 
Berlin Türk Ticaretodası bir 
raporunda lzmlr ihracatçılarının 
fiat lurmalarındaıi acı acı ağ
laşmış ve Alman ithalatcılarınm 
lznıir piyasasına inanı kalma
dığından iş yapmak istemedik
lerini de bildirmiştir. Alivre 
satışlarda son haftalar durgun
] -ugunun da sebebi buna da-
yanıyor. 

Ekonomi bakanlığının sorgu
suna karşılık olarak "lzmir 
kuru meyvacılar birliği,, rakip 
lllemleketlerin fiatları düşür
düklerini, rekoltenin yüksek 
bulunmasından dolayı bunlara 
uyarak fiatları kırdıklarını, 
tersine bir davranışta memle
ket ürünlerinin satılamıyacağı
nı bildirmişlerdi. 

Türkofis bir yandan ihracat
çılarımıza sual surarken diğer 
Yandan da Batı ülkelerindeki 
kollanndan, ateşelerinden me
seleyi incelemiştir. Alman ce
vaplardan rakip memleketlerin 
fiatları düşürmedikleri, bilakis 
8~bit vaziyette tuttukları öğre
nıtnıiştir. 

Evvelki gün BerJin Türk ti
caret odası lzmir ihracatçıları
nın yaptıkları tekliflerle en 
Yakın komşumuz Yunanistanın 
of ertolarını karşılaştırmıştır.Yu
nanistanın en ucuz fiatı çif 
liarnburg yilz kilosu on yedi 
b.uçuk florin olduğu halde bi-
Yrn~isi on iki buçuk fJorindir. 
anı beş florin aşağı.. Bu du-

kunı ~arşısında raldb memle-
etlerın fiat kırdıkları iddiası 

suya düşmekte, zavallı bir 
llıevki almaktadır. 
d .. Teci_merlerimizin ileri sür-
uklerı sebeplerden biri böyle

ce suya düşünce geriye rekol
te fazlalığı meselesi kalıyor. 

1 
Türkofisin yaptığı araştırma

ttda acun rekoltesinde bir faz-
~lı_k yoktur. Türldye rekolte

sıııın fazlalığı diğer ülkelerdeki 
~~ksanlığı kapatacaktır. Nete
ını bazı yıllarda bunun aks\ 

~lnıuştur. Bununla beraber der-
al ilave edebiliriz h i Alman

Yaya karşı yapılan satışlarda 
r~kolte meselesi de rol oyna
llıaktan uzaktadır. Çünkü Al
llıanyanın her yıl sarf ettiği 
ke 

1 
edeceği üzüm biliniyor. Re-

.. 0 te fazla olur, fiatlar düşü-
rulürs Al "h . .. .. e manya ı tıyacınm us-
tunde ma! alacak değildir. 

Bundan başka Almanyk ile 
ilra 11 ızda Klering anlaşması 
Vardır T·· k ·· ·· ı · · bu · ur urun erını 
n:ıern)eket tercih etmek mecbu· 
~ıyetindedir. Böyle olduğu hal
k e durub dururken fiatları 
. •rnıak, müşterileri korkutmak 
ıst - · egı nereden doğuyor dene-
cek .. 

. Bunun da s ehi vardır. O da 
ıç Piyasayı düşürmek içindir. 
Çevrilen manevra açıktır. 

lzmir ihracatçıları alivreler 
başlarlarken fiat birliği kararı
nı almışlar ve bu kararı Al
llıanyaya yapmışlardır. Fiatla
rın büyük deyişiklik yapmaması 
alıcıları da sevindiren bir iş ol
olduğu için onlar da bu kara
ra İnanmışlar ve kuvvetli islere 

retinj kabul et
mesi burada çok 
iyi tesır uyandır
mıştır. 

Busabab B. La-

val ItaJyan mu
rahhası B. Ail-
ozi ve sonra Siyah yı]mlekltlcr luu-bn ltazırlanu·ken JJm·ı§ içi 11 koH ıt§aı11to· 

ne olursa olsun konseyin ya
pacağı 4 Eylül toplantısında 

uluslar sosyetesine bildirilecek
tir. 

da lngiliz murahhası B. 
ile tekrar konuşmuştur. 

Eden arasında diplomatik göriişme

ltalyanın istediği küçük de
ğişiklikler üzerinde de tam 
mutabakat vardır. Şimdi Adis 
Ababa'dan lmparator'un mu
vafakatı bekleniyor. Kararda 
elde edilen netice bir ay içinde 
harbın başlamaması devletler 

lerin devam etmesidir. 
Beşinci hakem yolile hudut 

hadisesinin halline çalışılacak 
HaLeş meselesinin genel vazi
yeti 1906 mukavelesini imza 
eden devletler arasında müza
kere edilecektir. 

Elde edilecek neticeler her 

lran'da ş 
Defa nasıl 

a 
• 

gı 

Şah başı aç k paı·lementoya gird· 
Halk şapka dükkanlarına koştu 

Jrliı>a Juic/i:;csi11iıı çll.·tı[jı. ]feşl1ecl'·iıı ıçı... ( Bu at'lıtycı -
, ii Olffl]JflJl Jıiç k em . e !Jiremcz ! ) 

Şapka inkılabının Iranda eski adete göre ve hürmette 
nasıl yapıldığı şu suretle anla- kusur etmemek endişesile ke-
tılmaktachr: pilerini çıkarmamışlardı. Etraf-

Şehi nşah 6 Haziranda Iran tan ı:ülüşmeler başlayınca, bun-
parlamentosunn açarken başı lar da yavaşça başlarını açtı-
açık olarak kürslıye çıktı. Şe- Jar. 
hinşahın başı açık olarak kür- Parlamentodan çıkarken bü-
süye çıktığım gören saylavlar tün bakanlar şapka givmiş bu-
evvela hayret ettiler, sonra bu lunuyorJardı. Saylavların çoğu 
görünüşten memnun olarak gül- da şapka tedarik etmişti. Bunu 
meğe başladılar. Bazı saylavlar - Sonu 4 füıcii Saufaıla -
·······~··················· ..•....................•..•.............................. , .. 
bağlanmışlardır. 1 yok bahasına elinden alınac~k-
Şinıdi ihracatçılar rekolte mış. Onların umurunda mı ? .. 

fazlalığını ileri sür~rek fiatJarı Apaçık alanda duran bu vazi-
düşürmekte ve iç piyasayı bu yetle bir kez daha anlaşılmıC"-
yolla kırarak yaptıkları alivre tır ki Türk köylüsü her vak~ t 
satışları yüksek kazançlarla spekülasyoncuların oyunlarına 
kapatmak yolunu tutmuş bulun- kurban gitmektedir. Daha ne 

maktadır. kadar zaman bu acıklı dunım 
Memleketin finansal haysiyc- karşısında eli kolu bağlı duı u-

ti kırılacakmış, Türk piyasala- lacaktır? Merak ettiğimiz nok-
rına inan azalacakmış, Türk ta burasıdır. 
köylüsünün bir senelik eme,2'i F.lak.k.ı C>cakoğ1u 

Londra, 3 (Ô.R.) - Taymis 
gazetesinin Adisababa muha
biri bildiriyor : Uluslar sosye
tes~nde hazırlanan karar sureti 

kan 
Büyü şelaleleri 

Tetkik etti 
Eu.incan 3 (A.A) - Şehri

mizde bulunan başbakan ismet 
lnönü dün Erzincana 25 kilo
metre uzaklıkta bulunau şe tn
Jeleri görmeye gitmiştir. Dö
nüşlerinde hükumeti, urayı ve 
bugün de kururr.lnrı gezmij
lerdir. 

{ U ru a a 
lstnnbul, 3 (Ôzel) - Sü

merbank ve iş bankası koya
caklan müşterek sermaye ile 
Adanada bir Hindyağı fabri
kası kuracaklardır. Bu husus
ta gereken tetkiklere başlan
mıştır, 

Trakya 
U. Müfettişliğine 
Ankara valisinin tayini 

Söyleniyor 
lstanbul, 3 (Özel) - Has

talığından dolayı istifa eden 
Trakya genel müfettişi bay 
lbrahim Tali'in yerine mi'fct
tişliğe Ankara valisi bay Ne v
zadın tayin edileceği km vet
le söyleniyor. 

F aşızme karşı Sollarla 
Birleşecekler 

Moskovn: 3 (Ö.R) Arsıulusa l 
Komüois komitesi bütün n cm
leketlerdc bulunan kom ·ui t 
partilerinin sol cenah pa. t:le
rile beraber hareket edecek 
faşizme karşı tek cephe kur
malarına karar vermiş ve bu 
karar acundaki komünist par
tilerine derhal bildirilnıistir. 

Moskova, 3 
( Ô.R) - Üç 
cesur Sovyet ta 
yarecisi bugün 
saat albda San
fransisko'ya uç
mak üzere ba

vabnmışbr .Ku
tubdan g çe
rek üç büyük 
kıtayı aşarak A
merika ya gide
dec k olan bu 
t a y y a r e ci le r 
henüz hnva ta
rihinin yazma
dığı bu zor se
yahat için uzun 
zamandan beri 
ha zır lan makta 
idiler. 
Hava kurban ı 

11 Ç~lyöski'nin ,, 
aşmak istediği 

ve muvaffak 
olamadığı kutup }Java kaJ11·mııanlan11rn !Jet.eceyi yolları 
yolundan tay-
yare Levaravski'nin kumanda
sındadır. Arkadaşları Tokof 

ve Lefçenkat'dır. Tek motörlü 
olan bu tayyare hakkında şim
diye kadar büyük izahat veril
memiş hatta tayyarecinin 

özel trenle 
zilliden 40 

gösf C'l"l'Jl harilcı 
uçacağı gün meydnn gizli tu
tulmuştur. Bugün hava hakkın
da iyi raporlar alınınca hemen 

gazetecilere haber verilmiş ve 
sabahleyin saat albda tayyare 

- :•,uıııı 4 ıintı1 sa!lfada -

ydınveNa
işi gel i 

Geleceğini haber verdiğimiz ciler bugün şehri dolaşacaklar, 
Aydın futbol muhtelit tak~mı akşam maçı 2'örecekler ve gece 
dün akşam saat 19 da şehri- yarısı hareket edecek olan ayni 
mize gelmiştir. Nazilliden kal- trenle kasabalarına dönecekler· 
kan özel tren futbolcularla be- dir. Misafirler Alsancak istaı-
raber 400 kadar da gezginciyi yooundan otobüslere binerek 
şehrimize getirmiştir. Gezgin- - Soıw 4 füıcfl sahı{t de -

················································································~··· 
ltalya gazetelerine göre imparatorun nutku 

Habeş imparatoru - Esir yaşamaktnnsa ö)meği tercih ederiz. 



Sahife a 

:Fier µ;ün. ..... filr"a\alar sözU 
~'-ZZZZZ7.'Z7ZJ~.LZ7.z7JJ 

ilmin milliyeti yoktur 
İlim, bütün insanların malı

dır. ilmini başkasından kıska
nanlar,diğerlerinin hakkını ket
metmiş, açıkçası yemiş olurlar. 

Hiç kımse, hüdayı nabit 
ağaçlar gibi, kendiliğinden alim 
olamaz. ilmini mutlaka başka
larının çalışmasına, tecrübele
rine, tabarriyatına, talimine 
borçludur. Bu borç, insaniyetin 
lehine kaydolunur .. Ve yine ona 
mutlaka ödenmek lazımdır .. 

İlim, bir güneştir ki bütün 
insanlar ondan müsavi derece
de istifade etmek hakkını ha
izdirler . Hiç kimse bu hakkı 
takyid edemez, tahdit edemeı:. 

ilmin milliyeti yoktur. uBunu 
Japolar söyledi"' "şunu Alman
lar buldu", "bu nazariye Fran• 
sızlarmdır,,, "o tatbik şekli In
gilizvaridir 11 diye ilmi ve onun 
tatbikatı olan fenni nerede ve 
kimin olursa olsun almaktan 
müstağni kalamayız .. 

Evet, ilmin milliyeti yoktur •. 
Fakat alimlerin milliyeti vardır. 
Her alim, mensup olduŞ-u mil· 
lelin şerefi, şaşasıdır. Alimleri 
çok olan milletlere ne mutlu! ... 

Mazlum 

Salon Hamalları 
Bir tarifeye bağlanacak 

Pasaporttan vapurlara giden 
ve vapurlardan çıkan yolcu-
lardan salon hamallarınm ge
liti güzel ücret aldıkları ve 
bunun esaslı bir tarif eye bağlı 
bulunmadığı lıbaylığın gözün-
den kaçmamıttir. Bu önemli 
iıin esaslı bir tarifeye bağlan· 

muı allkadarlara bildirilmiştir. 
Haber aldığımıı:a göre, Liman 
Riyaseti alon giimrük hamal· 
farı için bir tarife tespitine 
başlamıştır. 

- il ••• 11 

KooperaUf heyeti 
lzmir memurları istihlak ko

operatifi idare heyeti dUn em
niyet direktörlüğünde ilbay 
General KAzım Diriğin baş• 

kanlığında toplanmış ve koo· 
peratifin muhtelif işleri nzerin
de görüşmüştür. 

Kar a a 
Vapur tarıfelerı 
İndirilemez mi ? 
Liman tarife komisyonu ya· 

rın liman işleri genel direktör
lüğünde toplanarak altı aylık 

yeni liman tarifesini kat'i ola
rak tesbit edecektir. 

Bu toplantıda lzmirle Karşı
yaka arasında işlemekte olan 
vapur ücretlerinin tarifesi de 
konuşulacak ve bir karara 
bağlanacaktır. 

Vapur ücretlerinde tenzilat 
yapılacağı kuvvetle zannedil
mektedir. Liman işleri genel 
direktörlüğü hesaplara nazarım 
vapur ücretlerinde tenzilat ya
pılmasını imkansız görmekte 
imiş. Komisyondaki üyeler biç 
olmazsa bir kuruş tenzilat ya· 
pılmasım istemektedirler. 

Zaten zarar eden seferler 
kaldınlmış olduğu için vapur 
ücretlerinde yapılacak tenzilat 
yüzünden 
imkansız 

çoktur. 

zarar görülmesini 
sayanlar da pek 

Buz fiatları 
Ekonomi bakanlığı 
Ucuzluk istiyor 

Balıkçılığın ilerlemesi ışıne 
ekonomi bakanlığınca büyük 
önem verilmektedir. 

Balıkların muhafaza ve baş
ka yerlere sevki için buz fiat
ları cok yüksek görülmektedir. 
Deniz kıyılanndaki şehirlerde 
buzun ucuzlatılması için tetki • 
kat yapılması ve sonucun bir 
raporla ekonomi bakanlığına 

bildirilmesi şehrimizdeki alaka
darlardan istenilmiştir. 

Alakadarlar buz fiatlarmın 
ucuzlatılması için haı:ırlayacak
lan mütaleaları bakanlığa gön
derecekler•lir. 

•• •• 
KURU UZUMLERIMIZ 

Türkofisin 
Neticeleri çok 

Kıran İzmir 
Ankara ulus yazıyor 

Bu yıl kuru üzümlerimizin 
alivre sabılan hakkında dış 
pazarlara yapılmakta olan 
önergeler için en az fiatlar 
önce İzmir kuru meyva satıcı· 
lan birliği tarafından konurdu. 
Bu birliğin başkanı ve üyeleri
nin son günlerde toplanarak bir
liğe girmit bazı tecimerlerin kar 
şı gelmelerine ve bazılarmın 
müstenkif kalmalarına karşı 

daha önce kararlaştırdıkları en 
az fiatı indirdikleri haber alın· 
mıştır. Bu fiat indirmesinde 
üzüm rekoltemizin yüksekliği 

ve önürdeı memleketlerin, dış 
piyasalara yaptıkları önerge
lerde, fiatlarını bir aydanberi 
indirmiş oldukları sebep olarak 
gösterilmiştir. 

Türkofis merkezinin bu iş 
için dış kolları araciyle yap· 
tırıİıış olduğu esaslı etüdler so
nucunda önürdeş memleketle· 
rin alivre satış fiatlarım indir
medikleri, batta bir aydanberi 
stabl bir halde bulundurdukla
rı, fiatlan indirmeyi düşünme
dikleri ve türlü memleketlerin 
hu 

tahkikatı 
acıdır - Fiatları 

tecimerleridir 
göre de lzmir kuru meyva çı
katçıları birliğinin üzümlerimi
zin fiatlannı kırmak hususun-
da ileri sürdüğü sebepler yer
siz ve esassız olduğu sonucu
na varılmıştır. 

Hamburg, Marsilya, Roter
dam, Londra gibi önemli liman
lar ikide birde düşkün fiatlarla 
yapılan önergeler Türkiye dış 
teciminde dursuzluk bulunduğu 
hakkında yanlış bir fikr n doğ
masına sebep olmakta, alıcıların 
mallarımızı almıyarak bir zaman 
durumun gelişimini bekledikle
ri görülmektedir. Berlin Türk 
ticaret odası raporlannda or
tada hiçbir ekonomik sebep 
olmamak dolayısiyle yalnız ba· 
zı şahsi asıilar için yapılmakta 
olan ala baisse'lerden şikayet 
etmektedir. Bu durumu gözö-
nünde tutmak ve ürünlerimizi 
spekülatörlerin elinden kurtar· 
mak zamanının gelmiş olduğuna 
hükmetmemek imkansızdır. 

Türkofisin almakta olduğu 

tedbirler yakında yeritilmeğe 
başlanacak ve yakında açılacak 
olan lzmir borsası 

' -ERLE 
Esrar kaçakçılığı bir 

antaj vasıtası oldu 
Bir kahveci rakib:ni kapattırmak 
İçin kahvehanesine esrar koydu 

Zabıtanın başına bay Feyzi 
Akkorun gelmesinden soma 
büyük önem verilen işlerden 
biri de kumar ve esrar işi ol
muştur. Şehri başdan başa 

saran kumar ve esrar belasile 
zabıtamız bir müddettenberi 
mücadele etmektedir. 

Son günlerde şehirde bu be· 
lalardan biri olan esrar işi 

üzerinde bir çok garip hadise
lerle karşılaşıyoruz. Geçenlerde 
bir kaç kişi yakalanacaklarını 

anlayınca eı:ırarı yutmuşlar, mi
deleri yıkanarak esrar çıkarıl
mıştı. 

Bu defa da bu garip tecelli
lerden birine daha şahit olundu: 
Elde edilemiyen şeylere kavuş
mak için bu şantaj vasıtası 
oluyor. Rakipleri yere vurmak 
için zabıtanın takibatından isti
fade yolları düşünülüyor. işte 
bir misal: 

Hisar camii önünde birkaç 
kahvehane vardır. 

Hadise bu kahvehanelerden 
birinde ve iki rekip kahveci 
arasında geçiyor. 

Meydanın köşesinde evvelce 
bay Mehmedin aşçı dükkanı 
olan yeri ıhsan ve Hasan adm
da iki vatandaş tutmuşlar, ve 
burasını kahvehane haline koy
muşlardı. 

Buraya yakın ve hemen he· 
men muttasıl bir yerde kahve· 
hanesi bulunan bay Kazım, bir 
rakibin hemen yanı başında 
yeni bir kahve açmasını bir 
türlü hazmedemiyor ve uzun 
müddet açılmaması için elinden 
gelen gayreti sarfediyorsa da 
buna muvaffak olamıyarak ka
der ve kısmete 'baş eğmeğe 
mecbur kalıyor. 

Bay Kazım durmamış uyu-

açılan kahvehanenin kapanması 
çarelerini aramış nihayet bu 
çareyi de yeni kahvehaneye 
bir miktar esrar attırmakta 
bulmuş ... 

Kurulan tüzak şudur: 
Topal Tevfik adında birisi 

zabitaya ihbarda bulunuyor ve 
lbsan ile Hasanın kavehane
sinde esrar satıldığı ve kah
vehanenin ocak altı aranıldığı 
takdirde birkaç yüz gram es· 
rarın bulunacağmı söyliyor. 
Zabitaca yapılan araştırmada 
hakikaten haber verildiği gibi 
aynı yerde 106 gram esrar bu
lunmuştur. 

Kahve sahibi bu durum-
dan şaımp haberi olmadığını 
yeminlerle teyide çalışmıştır. 

Bidayette bunun hakikaten 
esrar olup olmadığında kuş· 
kulamlmış ve bulunan madde 
·inhisarlar kimyahanesinde tah
lil ettirilince esrar olduğu mey
dana çıkmıştır. 

Kahvecilerin tavırlarındaki 
samimiyetten şüphelenen za· 
bita tahkikatı genişletmiş ve 
bu sıkı tahkikat işi aydınlat
mış ve tezgah altına koyulan 
esrarın komşu kahveci bay 
Kazım tarafmdan beş liraya 
alındığı Topal Tevfik marifeti
le ve on liraya oraya koydurul
duğunu tesbit etmiştir. 

Tevfik isticvabında cürmünil 
itiraf eylemiş ve: 

- Evet Kazım esrarı aldı. 
ve ben on lira alarak bu es-
rarı ocak tezgahının altına 
koydum, demiştir.Hatta Kazım 
ile pazarlığı kızlar ağası hanın
da yaptıklarını ilave etmiştir. 

Zabitaca Topal Tevfik ve 
kahveci Kazım haklarında ka .. 

mamış ve mütemadiyen, yeni nuni muameleye baş]anmışbr. 

••••• 
Bir ayda 

lzmlrde 10&1s hayvan 
Kesllmlşllr 

lzmir mezbahasında Temmuz 
ayı içinde kesilen hayvan mik
tarı hakkında bir istatıstık tu-
tulmuştur. Bunu aş::ğıya yazı· 

yoruz. 3909 Dağliç, 400 Kara-

man. 155 kıvırcık koyun, altı 
keçi, 5233 kuzu, 156 oğlak, 4 
manda, 321 öküz, 810 inek, 
430 dana, bir malak olmak 
üı:ere 10,615 baş havan kesil
miştir. 

Davaya devam edildi 
Şehrimizin bazı semtlerinde 

bir mayısta halkı hükumete 
karşı getirmek maksadiyle be
yannameler atan Giridli Cazım 
de on iki arkadaşının duruş-

Ağırceza hak 
olarak devam 

1 Ta"ım bakanlığı 
Zonguldağa yaş üzüm 

Göndertmiyor 
İzmirden bazı tüccarlar zon

guldağa yaş üzüm göndermek· 
tedirler, Fakat bazı lzmir bağ
larında filoksera hastalığı bulun 
doğundan hastalığın ora bağla· 
rına da suayet etmesi ihtima
linden dolayı tarım direktör-
Jüğu Zonguldağa yaş üzüm 
ihraç edilmcs ne müsaade et· 
memiştir. ---Bay Halit Natak 

Şehrimiz avnkatlarından bay 
Halit Natıkın Demiryolları se· 
kizinci işletme espektörlüğü 
avukatlığına atandığı haber 
alınmıştır. 

Yeni MalmUdUrlerl 
Ankara'da Finans meslek 

mektebi mezunlarından lzmirli 
Şinası ve Dinarlı Osman ilimiz
deki boş malmüdllrlüklerine 
atanmışlardır. 

Topçu atışları 
İki ağustostan dokuz ağustosa 

Kadar devam edecek 
lzmir müstahkem mevki kumandanlığından bildirildiğine 

göre iki ağustos 935 cuma gününden başlıyarak 9 ağustos 

935 cuma gününe kadar kara, ve denizde ders için topçu 

yapılacaktır. Bu atışlar seyrüsefere mani olmı-

inhisarlar 
••••• 

Bu yıl siyah üzüm 
Almıyacak mı? 

1 
Bornova v~ havalisinde şa· 

raplık misket ve siyah üzümle
ri hersene inhisar dairesi ta-
rafından alınarak suma ya-
pılmakta idi 

teessürle haber aldığımıza 

göre inhisarlar vekaleti bu
sene Darağacında şarap yap· 
mak için yeni bir imalathane 
kurarak yalnız misket üzüm
leri almağa karar vermiş ve 
keyfiyeti icabedenlere bildir
miştir. 

Bu haber karıısında Borno· 
va rençperleri ellerindeki kül
lliyetli mikdarda kalacak siyah 
üzümün akibeti karşısında en· 
dişeye düşmüşlerdir. 

Siyah üzümün İzmirde alıp 
şarap yapacak amiller olmı

yacağı için bağlarda kalacak, 
çürüyecek ve bağcılar zarar 
görecektir. Müstahsiller ala
kadar makamlardan hareket 
bekliyorlar. 

111111 ı mn'I 

Havagazı 
Meselenin halline 
Bakanlık çalışıyor 

Havagazı şirketine ait tesi· 
satın belediyeye devri tekurrür 
ettiği ve fakat ayni zamanda 
belediyeye bedeli mukabilinde 
devrolunacak stok malzeme 
için belediye ile şirket arasın
da ufak tefek bazı ihtiliflar 
olduğu malumdur. 

Bu ihtilAflann halli için be· 
lediye ile şirket mümessilleri 
birkaç toplanb yaptılar fakat 
bir türlü hal çaresi bulamadılar. 

Nihayet bu işte hakemlik 
vazifesini bayındırlık bakanlığı 
üzerine almış bulunuyor. Ba
kanlıktan şarbaylığa gelen bir 
tezkerede şirket mümessilleri
nin bet ağustosta Ankarada 
bulunacağı bildirilmiı belediye 
mümessillerinin ne zaman ge
lebilecekleri sorulmuştur. 

Bu tezkerenin cevabı ancak 
şarbay İstanbuldan geldikten 
sonra veril~bilecektir. 

Zabıta Haberleri: 
Çengelle kafasına 

vurmuflar 
Gümrükte çalışan liman işleri 

sekreterlerinden Hasan oğlu 

bay Rifat zabıtaya müracaatla 
adını bilmediği bir gümrük 
hammalı tarafından dövüldüğü
nü başına çegelle vurulduğunu 
şikayet etmiştir. Zabıtaca tah
kikata başlanmıştır. 

Oözlarl kararmıfl 
Gece saat 24 ten sonra Sür· 

meli sokağında genel evlere 
Nazmioğlu Nezir ile Haliloğlu 

Zihni girmek istemişler. Fakat 
kendilerine yasak olduğu söy
lenilmiştir. Bu defa işlerini 

para ile görmeğe kalkan bu 
iki arkaş nokta polis memuru 
229 numaralı bay Mehme'de 
bir lira uzatarak bu seferlik 
içeri bırakılmalarını teklif etmiş 
ve rüşvet cürmünden hakla
rında tahkikata başlanmışhr. 

Dayak zıyafetl 
Karşıyakada Mimar Kasım 

sokağında Mehmet oğlu lbra
himle Mustafa oğlu Bahri ara
sında kavga çıkmış ve lbrahim 
Bahriyi dövdüğünden yakalan-

, 
KÖŞEMDE 

DUYG 
. •.. . . O cennetin 
Mahrumu kalmasın, beşeri 

ki bih 
Eyler şu köhne berzahı 

neş'esiz ınu 

Tevfik Fikretten okudu., 
şu parça, iki gün evvel 
baada sevgili bir arkad 
görüştükten sonra zihnime 
etti. 

Ben bir merakımdan "' 
merakımı tatmin edemedr' 
den bahsediyordum. Arkada 
herkesin bir merakı bir ze 
olduğunu, fakat bir türlü 
rine getirilemediğini söy 
de her şeyin mankgıra 

olduğuna hayıflandı. 
Pek neşesiz geçirdiğimiı 

berzahta, şu köhne berza 
her birimizin gönlünde ne 
yal tahtları kurulmuş, D 

devrilmiştir. Ve bu kısa ço 
çölün içinde ne serablar 
lirmiş ve herbirimiz huni 
arkasından ne kadar ko 
eli boş, gönlü gamlı, gözü 
lı kalmıştır. 

Dostlar içini.zde 
vardır ki ben meramıma 

dim, Gönlüm şen ve şad 
yebilsin. Hepinizin içinde 
rine gelmemiş bir isteğin 

lığı susuzluğu, yeri gel 
depreşir durur. 

Etrafımızda görürüz; b 
olmasını, yahut bizim böyle 
mamızı derin bir içlenm 
isteriz; gönlümüzde doğar: 
rine getirmekyahut o üzüD 
silmek için çalışırız, uğra 
ne çare ki bütün bu görd 
müz ve gönlümüzde doğan 
ler duygularımıza zehir ol 
tan başka bir şey yapm 
Onlara ellerimiz ulaşmaz.O 
gili arkadaş bunları parası . 
sırtına yükletmişti. Ben b 
daha ileri giderek beşeri 
ruhuna yükliyorum, zira 
mesut ve bahtiyarınm gönl, 
bile yerine gelmemiş ne ~ 
ler yaşar. 

O sevgili arkadaşla şuo 
rar verdik: Hissiz yani dd 
suz olmak... Ne fayda ki 

. da kabil değil .. 
Biz bir ağustos böceği 

isteklerimizin arkasından 

tasıl ve cırcır öterek şu k 
berzahı pek neş' esiz işte 
ıeçip gideceğiı:. 

Müzede 
Çalınan altınl 
Muhakemesi 

çalarak satan ve parasını 
metine geçiren müze 
memuru bay Esatla bu altı~ 
hırsızlık malı olduğunu b 
halde satın almakla 
sarraf Muiz Leon'un du 
larına dün de aslıye ce 
bakılmıştır. 

Dünkü duruşmada m 
me son safhaya gelmiş "'e 
genelsavuman bay Hulüsİ . 
tarafından iddia serdded 
şuçu sabit olan B. EsadıD , 
ceza kanununun 202 ocl 
sarraf Muiz Leon'un S1 
maddeleri mucibince ce 
dmlmalarım istemiştir. 8: 
hakkında istenen ceza, ı 

• ve zimmetten beş yıl 
cezasıdır. 

Suçlular mü8afaalarıo1 
mışlar ve Esat suçunu t 
itiraf ederek ba7.ı mecb 
lerle bunu yapbğmı, btJt 
buriyetlerin nazarı dikk• .. , 
narak cezasının ona go 
yinini istemiştir. 

Leon ise, satın aldığı 
nın hırsızlık malı olduğ: 
mediğini, masum ol 
söyliyerek beraetini 
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Kültür Kaynaklarından 
HALK ŞARKILARI .... 
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Size, Ger Ali türküsünün 
güzelliğine yakışan, ona ben
ziyen bir güzel türkü daha su
narken bunu bana veren Kan
tarağası oğlu bay Salahaddine 
de teşekkür eder m. Şarkının 
bütün kıt'alarındaki baştan 
üçer mısraı 4-4-3= 11 vezin
de ve dördüncü nakarat mıs
raları hazan 11, bazan 12, 13 
hecedir, kafiyeler düzgünuür. 
Bu türkü mahpusta idama 
mahkum bir efenin yanıklıkla • 
rını, yurduna, yuvasına hasre-

tini çok mükemmel ve çok içli 

bir san'atle anlatır, efeler bü
tün sohbetlerinde sohbete son 

verirken bunu çağırırlar, ço

şarlarmış, bele vezin ve kafiye 

aramadığımız son iki parçayı 
çağırırlarken çoşkunlukları çok 
taşarmış işte türkü : 

Duman vardı o dağların ba· 
şında 

Gönlüm kaldı toprağında ta
şında 

Salt sen değil cümle alem 
başında 

Yassılın dağlar ben sılama 
kavuşam 

Varın bakın b~nim bacam 
tüter mi 

Viran bahçelerde bülbül öter mi 

Küçük çoban dağda kuzu 
güder mi 

Açılın ağalar ben sılama 
ulaşam 

Bitirim olur derelerin söğüdü 

Çok verdiler ben tutmadım 
öğüdü 

Yavru kızlar gelin oldu büyüdü 

Bırak cellat ben düğüne erişem 

Asıyorlar, kesiyorlar k8mür 
gözlüm ağla gel hey 

Sözü keskin ağalara yalvar 
gel of 

Bu türkü en çok Ödemiş 
taraflarında meşhurdur. 

istiklal harbının başlannda; 
Atatürkün nutukta anlattığı 

çete teşkilitı vardı. Buna kuv
vayı milliye de diyorduk. Af
Yonkarabisarile Uşak arasında 
bir Banaz ovası vardır. Bu ova 

istiklal barbında pek çok vak'
alann geçtiği tarihi bir yerdir. 
Bu ovanın içinde Ortaköy der
ler bir köy vardır. Çete kara
kol kumandanlığı yapan Çer
kes Eşref birşeye kızarak bu 
köyü yakıyor, o sırada eşkı· 
Y•hktan vazgeçerek Milis ala
Y•na iştirdk için trenle gelen 
ç~te Talip bunu görüp küfre· 
dıyor. Talibin küfrettiği Eşre· 
fin kulaiınn varınca hile ile 
Talibi yakalattırıyor, Kalfa ça
yın denilen bir yerde kurşuna 
diziyor. Banaz ovalılar tarafın
dan da şu türkü yakılıyor: 
Mor çuhanın arşını 
Talip geyer kalçını 
Dillerim söylemiyor 
Yaktı dum dum kurşunu 

Yar öyle böyle olmaz 
Dünya Talibin o:maz 

Uşak'ta Pekmez hanı 
Akıyor kara kam 
Talibi vur durdu 
Çetenin kumandanı 

Nakarat 
Şu keklik kanadına 
Talibin inadına 
Talib beyi vuranlar 
Ermesin muradına 

Yar öyle böyle olmaz 
Dünya Tali'bin olmaz 

Şu dereler otlansın 
Kara kavak kurtlansın 
Talib beyi vuranlar 
Ankaraya toplansın 

Yar öyle böyle olmaz 
Dünya Talib'in olmaz 

Bayındırdan ta Dersime ka· 
dar akan bir türku, bir türkü 
ki ulusal bir oyun havası ol
mağa çok layık .. "Çatal,,ı katar 
tutarla kafiyelendiren bu tür
küyü Baymdırhlarden dinle-

miştim: 
- Souıı vat -

••• 

Balık esirde 
Çarşafların kal
dırılması savaşı 

Başladı 
Balıkesir 3 (A.A) - Hava 

kurumuna Balıkesir köylerinin 
yardımları sevinç verecek de
recede ilerlemektedir. Birkaç 
köyler mahsullerinin yüzde be
şini hava kurumuna vermeyi 
kararlaştn mışlardır. 

Balıkesir 3 (A.A) - Halk-
evinin çalışmaları son günlerde 
çok genişlemiştir. Evde, üçü 
lisan, biri riyaziye olmak üzere 
dört kurs açılmıştır. Tem sil 
kolu iki ayda üç piyes sahneye 
koymuştur. Ev, kültürel filmler 
göstermek üzere sesli seyyar 
bir sinema makinesi almıştır. 
Provası yapılmıştır. Bu makine 
ile şehirde, köylerde halka 
faydalı filmler gösterılecektir. 
Halkevi kadınları çarşafı kal
dırmaya karar vermiş ve sa-
vaşa başlamıştır. 

Londrada 
Yunan kralhğı Etra
Jında dedikodular 

Londra 3 (Ö.R) - Eski Yu
nan kralı Jorj seyahatini tehir 
etmiş ve Ağustos sonuna ka
dar Londrada kalmağa karar 
vermiştir. 

Sebebi Yunanistanda krali
yetin iadesi için Yunan mü-
messilleri ile müzakerelerin 
sona ermemesi ve devam eyle-
mesidir. Star gazetesi Yunan 
tahtına Yunan prensesi ile ev· 
Jenen lngiliz kralının oğlu Dük 
Dekenzin getirileceği hakkın
daki haberi yalana çıkarmakta 
ve kanunlar1n buna müsait ol
madığını yazmak adır. 

TA yy ARE SİNEMASI 
TELEFON 3151 

TELEFON sısı 
BUGÜN 

iki büyük filim birden 

Aşıklar Oteli 
A N N y O N D R A'nııı 

Şaheser komedisi 

iki Yüzlü Aşk 
Fransızca sözlU, fa~kıh 

Seanslar 
Hergün saat 16 da Cumartesi ve 

14 te başlar. 

bUyUk fllm 

Pazar günleri saat 

VENi ASIR -

usso. ini kararı onayladn Muğla da 
Hava tehlikesine 
Karşı çalişmalaı mparatorun cevabı bekleniyor • 

ı 

ararın mahiyeti nedir ? Muğla, 3 (A.A) - Hava ku-. 
rumundan bir kurul dün Tur
gut kamununa gitmiş halkı teh
likeye karşı uyandırmış bava 
tehi kesine üye yazılmaya ça
ğırmıştır. Toplantıya biitiia köy
lerden ve halk muhtarlarile be· 
raber gelmişlerdir. Halk göğüı 
kabartacak bir şekilde üye 
yazılmıştır. Veritte buluamaya 
başlanmıştır. Bu kamuna bağlı 
köylerden ve Turguttan 80 den 
fazla üye ve yardımcı üye ya
zılmıştır. 

- ltft"}lara't 1 ı c1 1;rılı;fc rl - \ siyelere dayanmaktadır. 
burada haynl sukuluyle karşı- Konseyin bugünkü toplanh- 1 
lanmıştır .. Habeş hallu en kü- sında B. Litvinof bir kaç dev-
çüğünden en büyük memuruna letin de 1906 tarihli andlaşma 
kadar siyasal işlerde imparator esasları üzerine konuşmalarda 
noktai nazarım bildirmeden hiç bulunmağı kabul ettikleri hak· 
bir şey söylemez!cr .. Fakat bu kında bir bildirik okuyacaktır. 
defa bH\in ağızlar açılmış bu- B. Aloisi konseyin 4 Eylülde 
lunmakta hayal suku u r;en~l öze' surette top!anacağına dair 
bir durumda belli olma ~tadır.. olan fıkrayı onaylamıyacağmı 

Bilhassa 1906 yılının rnuka- biid:rcceld:ir. Habeşistanın ka-
velesine imza koyanların yapa· rnr taslağı haklundaki karşılığı 
cakları konuşmalara Habeş:s- bugün beklnme~dedir. Konsey 

tanın iştirak ettirilmemesi yeis- hu karşılığı aldıktan sonra 
le karşılanmaktadır. Bu durum toplanacaktır. 
Habeşistanın uluslar sosyetesi- Cenevre, 2 (A.A) - Yetkeli 
ne yaphğı mü:-acaata çok za- çevrenlerde söylendiğine göre, 
vallı bir cevap sayılıyor. belli başlı üç devlet arasmdaki 

LONDRA, 3 (A.A) _ Ta}'- görüş ayrılıkları okadar hafif-

mis'in Adis-Ababa aytarı son }emiştir ki, Ulusl;tr Sosyetesi-
Cenevare haberlerinin yeis duy- nin bu akşamki gizli toplan-
gularile karşılanmış olduğunu tısında tam bir anlaşmıya va-
bildirmektedir. rılabileceği ümid edilmektedir. 

Cenevre, 3 (A.A) - Dün Uluslar sosyetesinin genel sek-
akşam, üzerinde anlaşılmış reteri bay Avenol konsey üye-
olan karar taslağı Ual- U:ıl Jeri için bu akşam bir kabul 
hadiselerile öteki hadiselerin resmi yapmaktadır. Bundan 
kotarılması için Lkrar uzlaşma maksat üyelerin son durumu 
usulüne dönülmesini ileri sür- öğrenmeleridir. 
mektedir. Ayni zamanda be- Adis Ababa 2 ( A . A ) -
şinci bir hakem daha seçilecek ltalyan - Habeş anlaşmazlığı 
ve Habeş meselesini bütün üzerinde açık bir görüşme yap· 
olarak gözden geçirmek üzere mak üzere Mussolini ile Habeş 
uluslar sosyetesi konseyi 4 Ey- imparatorunun bitaraf bir ül-
ii'ılde yeni llir toplantı yapa- kede buluşmaları hakkında ya· 
caktır. pılan telkin burada münakaşa 

Karar taslağının ikinci bö- edilmektedir. 
lümü Habeş • Italyan davasının Roma : 2 ( A.A ) - Popolo 
kotarılması hakkında konseyin d' İtalia gazetesi ve belki de 
25 Mayıs tarihli bildiriği ife bay Messolini tarafından yazıl-
ilgilidir. Hatırlardadır ki bu mış bulunan bir betkesinde, 
bildirik 1928 tarihli an!dlaşma~ kendisine karşı Habeşistan 
nın beşinci maddesindeki tav- meselesinde dostça hareket 

edecek ulusların he p si n i 
dost bileceğini ve öteki 
lerinin aldıkları durum da hiç 
bir zaman unutulmıyacağmı 
söylemektedir. 

Gazetenin bu betkesi bay 
Hoarın sayJavJar kurulunda 
yapmış olduğu söyleve bir ce
vap olarak karşılanmaktadır. 

Milano, 3 (A.A.)-Bütün ga
zeteler lngiliz dış bakanı Sir 
Samuel Hoare'in avam kama
sındaki söylevi hakkında şid

detli tefsirlerde bulunuyorlar .. 
Cenevre, 3 (A.A) - Royter 

ajansı aytarından : 
Bay Mussolininin yeni karar 

projesine verdiği cevap bir 
nevi kabul mahiyetindedir. 
Mussolini bu cevabında karar 
pro jesindc yalnız bazı hafif 
değişiklikler yapılmasını iste
mektedir. Bu değişikliklerin 
hiçbir müşkül doğurmıyacağı 
kuvvetle muhtemeldir. Bay 
Aloisi ve Lnval eksperlerle 
birlikte cevap üzerinde 
görüşmüşlerdir. B?.zı noktalar 
aydınlatılınca yeni metin ulus
lar sosyetesine verilecek ve 
konseyde bu metni kabul ede
bilecektir. Btı itibarla koyseyin 
özel toplantısınm bu akşam 
yapılahileceği düşünülmektedir. 

Uzlaşma hakkında tam bir 
anlaşmaya varılabileceği sa
nılmaktadır. Mussolininin de
ğiştirilmesini istediği noktalar 
uzlaşmadan sonraki usule 
aittir. 

Bay Eden karar metnini 
görüp tadil ettikten sonra bu 
metin Habeş delegelerine su
nulacaktır. 

Yollarda 
Muğla, 3 (A.A) - Ayın bi· 

rinden beri bütün yollarda yıl~ 
lık çahşma programının tatbi
kine başlanmıştır. Mugla - Datça 

yolunun bu yıl bitirilmesine ça
lışılacaktır. Muğla - Fethiye 

yolu üzerinde bulunan 40 ka
dar su ağzıyla bazı noksanla-

rm tamamlanması için her va
kıt gelip gitmeyi korumak için 
projeler hazırlanmaktadır. ··-
Alman yada 
Tehlikeden korun-

nıa k dersleri 
veriliyor 

BERLIN : 3 (A.A) - Hava 
hücumlarına karşı korunmak 

yollarını öğretmek için bütün 
Alman köylerinde gezgin öğ
retmcnJik dolaşacaktır. En uzak 

köylere varancıya kadar kurs
lar yapılacaktır. Bunlar Alman 
köylüsüne ürünleri yangından 
ve hava bombardımanlarından 
korumanın yollarını göstere

ceklerdir. . ....... ,,.. ... •tiz 

Bayan Halide Edi d ·· n . Devlet demiryolları eski 
Genel direktörü öldü Ekspresle geldi 

On senedenberi Türkiyeye gelmiyen 
Edip Sirkecide heyecandan sendeledi 

İstanbul, 3 ( Özel ) - On aralık hafif sendeledi. Oto-
senedenberi yabancı ülkc?er c 
bulunan, Türkiyeye dönmiyen 
Bayan Halide Edib bu sabah 
Şark ekspresi ile şehrimize 

gelmiştir. 

Gazeteciler daha evvel ba
yan Halide Edibin ~e!eceğini 

haber aldıklan için Sirkeci 
garında bekliyorlardı. Vagon
dan indiği zaman büyük bir 
heyecan· içinde bulunduğu 
çehresinden adımlarının atı-

mobilinin etrafını çeviren ga
zetecilere •• Çok mütehey

yicim. Söyliyecek birşeyim yok,, 
demekle iktifa etti. Döğru 

kızkardeşi bayan Mahmure'nin 

evine gitti. Bayan Halide Edib 

çok özlediği torunu Ömer'i 
görmeğe gelmiştir. Bir ay Is· 

tanbulda kalacak, sonra Paris
te bulunan kocası eski dışba

kanlardan doktor Adnan'ın 
şından belli idi. Hatta bir yanına dönecektir. 

Beşiktaş takımı 2-1 ·Ma
car f~tbolcularını yendi 

İstandul 3 (Özel) - Beş maç ı dan mürekkptir. Vaktile Macar 
yapmak üzere Ankaranın dört şampiyonluğunu birkaç defa 
kulübü tarafından memleketi- k 1932 1 d d 

• w 

1 
• azanmış ve yı ın a a 

mıze çagırı an U Jpest Macar 
fotbol takımı lstanbuldan e- orta Avrupa tampiyonluk ku-

k 
. g pasını almıştı .. 

çer en Beşıktaş ve Galatasa· _.. 
ray takımları ile de iki maç 
yapmağı kabul etmiştir. Ateş 

İki gün sürdü 
Muğla, 3 ( A.A ) - En iyi 

lstanbul 3 ( Özel ) - Eski 
devlet demiryolları genel di
rektörü mühendis bay Ahmed 
Muhtar Büyük Adada tedavi 
edilmekte iken kanserden kur
tulamıyarak ölmüştür. Cenaze 
büyük törenle kaldırılmıştır. 

Yeni Asır - Bay Ahmed 
Muhtar lzmirlilerin çok yakın
da tanıdığı bir zattı. Umumi 
harp sıralarında lzmirde devlet 
namına demiryollarını ve rıh
tım şirketini idare etmiş sonra 
da devlet demiryolları genel 

direktörü olmuştu. Demiryolla
rın idaresinde güzide hizmet
leri sebkat eylemiş birkaç yıl 
önce yaıının ilerilemesinden 
tekaüt edilmiştir. 

Bay Ahmed Muhtarın ölü
münden büyük keder duyan 
ailesi efradına ve damatları 
Muş saylavı bay Şükrü ve iz. 
mir Ziraat bankası direktörü 
bay Aşkı Naili Erene en sa
mimi duygularla taziyetlerimizi 
bildi iriz. 

Avam kamarası dün 
T ati) kararıDı Verdi 

Londra, 3 (Ö. R) - Avam 
kamarası bugün başbakan B. 
Baldvinin bir takr rile 29 T eş
rinicvvel tarihine kadar yaz ta
tili yapmak kararını vermiştir. 
Yalnız ayni takrire göre eğer 
siyasal durum icap ettirirse 
Spikere (hükumet namına ce
vap veren zat) Avam kamara-

sını ve Lortlar kamarasını top
Jamak salahiyeti verilmektedir. 

Baldvin hemen kendi inti-

hap dairesine hareket eylemii
tir. Oradan Fransaya giedec0 k 

Ekselebende istirahat edecek· 
tir. Başbakan M. Makdonald 
vekalet edecektir. 

-~ ...... . 
Memnuniyet Yakalanan kaçak· 
uya ldırmadı çı ve kaçak eşya 

Dairen, 3 (A.A) - Royter Ankara, 3 (A.A) - Geçen 
Ajansı bildiriyor: bir hafta içinde gümrük mu-

Mançuri Mongolistanın ver- hafaza örgütü biri ölü otuz 
mit olduiu ikinci cevaptan 
memnun kalmayarak üçüncü bir iki kaçakçı 717 kilo gümrük 

Buıün Ujpest ilk maçını 
Beşiktaşlılar ile yapmıştır. ·Be
şiktaşlılar bire kar~ı iki sayı 
ile Macarları yenmişlerdir. Ya
nn (bugün) ikinci maç Galata
saraylılar ile yapılacaktır. 

nota vermictir. Bu notaya veri- kaçağı 3 kilo inhisar kaçağı 
orman alanlarmdan biri olan Y 300 d lecek cevap ta memnun edici gümüş meci iye bir ta-

YENi ASIR - Ujpest Ma
car takımı Pqte amatorli\nD-

Göktepe yerinde yangın çık- olmazsa Manchulide yapılmakta banca 35,338 defter sıgara 
mıı ve iki gün yandıktan sonra olan ııörüşmelerin durdurula- kağıdı 17 kaçakçı ele geçiril-

-ıöndirii\müş~ Zaı:ar aJ.dır. . ---~~ Jill~rmiıtir. miıtir. · · ... 
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Çapkınlık 
Eduard dö Kolber yirmi ya-

9ında idi. Bayan dö Fontenayı 
tanıdığı zaman orduya girmek 
niyetinde idi. Ona aşık oldu 
ve Bordoda ka 1 dı. 

Arkadaşı Etyen dö Lamota: 
- Çok bedbahtım, diyordu, 

onun kalbinde hiç ileri gide
medim. Çok defa ondan uzak
laşmak istedim, fakat bir si
hirbaz gibi bir bakışla bağla
rımı sıklaştırdı. 

Lamot sevmemek için her 
a-ördüğünü tutuşturan bu ka
dına tesadüf etme:.ten korkar
dı. Bununla beraber, yine 
Eduard tarafından takdim edil
mek suretile o da Terezyayı 
tanıdı. Eduard ona demişti ki: 

- işte artık sen de ev hal
kından oldun. Yalvarınm sana, 
bana soukluğunun neden ileri 
geldiğini keşfetmek için gayret 
sarfet. Zira onu seviyornm. Bir 
deli gibi seviyorum. 

Eduarddan iki yaş daha bü
yük olan B. Larnot öyle şey
tanca hareket etti ki Terez
yanın hoşuna gitti . Gü
zel yüzlü idi. Mavi bir kadife 
elbise giyer, yanında bir kılıç 
taşırdı. Arkadaşına zaten aid 
olmıyan bir yere geçmekte hiç 
tereddüd etmedi. 

Haziran içinde bir gün, Ga
labert dayının bahçesinde yeşil 
bir sarmaşık a tında toplanmış 
bulunuyorlardı. Lamat burası
nın Cennetten bir nümune ol
duğunu söyledi ve tabii olarak 
kır haya'ını özlediler. 

Eduard şu teklifte bulundu: 
- Neden Banyere gitmiye

lim? Pirene dağlarının yakı

nındayız. Haydi gidelim. 
iki gün sonra Bayan dö Eön

tenya, şimdi rakib olan iki ar
kadaş, Galabert dayı ve Fran
sisko yola çıkmışlardı. ihtiyar 
adam yegeni olan genç kadını, 
ve Fransisko da kızkardeşini 
kıskançlıkla muhafaza etmekte 
idiler. Aşıklar ne yapacakla
rını şaşırmışlardı. 

Amazon kıyafetine girmiş 
olan Terezya, uzun tüylü bir 
fötr şapka altında kendini gü
neşten koruyor ve gaz bir 
kravatla boynunu meydana çı
karıyordu. Attan yere indiği 
sırada seyisler açık ağız ka
lırlar idi. 

Kısa kısa konuklar geçerek 

seyahat ediyorlardı. Langondan 
ilerde bir kasabacığa geldik
leri zaman kötü bir handa iki 
odadan başka bir şey bulama
dılar. Bu pek azdı. Fakat dayı 
ile kardeş, gecelerini bekçi! kle 
geçirmekten yorgun düştükleri 
için bunu bir nimet gibi alkışla 
kabul ettiler. Kolber ve La
motu gözetlemek bu defa ko
lay olacaktı. Erkekler. için yere 
şilteler gerildi ve T erezya 
yandaki odaya geçti. 

Lamota, gülerek şaka etti: 
- Eğer bu mengene içinde 

uyuyamazsanız, benim odanın 

döşemesinde bir balı var. 
Bu teklif şaka suretile ya

pılmış olmakla beraber, Edu
ard, Galabert ve Fransisko 
arasında hemen bir nevi ittifak 
kurdu. Lamotun yatağı müşte
rek odanın dibine serildi. Onun 
yolunu kesmek için mutabık 
kalmıştılar. 

Hem aşkı, hem kızgınlığı 

kabaran Lamot Terezyanın 
odasına misafir gitmeğe karar 
verdi. Bir saat içinde bekçileri 
uyumuşlardı. Karanlıkta ayağa 

kalktı, gürültüsüzce geyindl, 
ayakkaplarını da geymek iste
di, fakat bulamadı. Fransisko 
ne var, ne yoksa hepsini kal
dırmıştı . Bu i\.ıtiyat, uykucula
rın emniyetinin hikmetini anla
tıyordu. 

Lamot o kadar kızdı ki elini 
tabancasına uzattı. Fakat biraz 
düşündükten sonra çıplak ayak
larla döşemeğe basmağı tercih 
etti. Binbir ihtiyatla yoldaşla

rının vücutlan üzerinden atladı, 
kapıyi aralıkladı ve Terezya
nın odasına varan geçide daldı. 
Kesik sesle: 

- Bayan Fontenya, diye 
seslendi, halınızı istemeğe gel
dim. 

Genç kadın bir dakika mü
saade istedi ve çok geçmeden 
Antil adalıları kıyafetinde gö
züktü. Üüzerinde dümdüz bir 
beyaz gömlek vardı. Muslin 
vücuda yapışıyor, bacaklara 
kadar heryerin hatlarını res
mediyordu. Yan karanlıkta ya
nan gece kendinin yardımiy!e, 
kıvrak vücut şefaf kumaşın al
tında gül renkli benziyordu. 

Etyen dö Lamot hayran hay
ran baktı : 

- SonbVaı -

Iranda şapka ilk 
Defa nasıl ~iyi idi 

- Bôştar ıı/ı v11ır.cı uııı eııe -
gören ha1k şapkacı dükkanla
rına koşmuş her kes bir şopka 
temin etmiştir. Bu suretle pa- ' 
yıtahtta bir gün zarfında şap

ka giymiyen kımse kalmadı. 
Gazeteler hadiseyi her hangi 
bir ufak havadis gibi kaydetti
ler. 

Kendini bilmiyen 
va zen esi bozuk 
belki şapkaya karşı 

bazı mu
adamlar 

ötede be-
ride sözler söylemi~lerdir. Fa
kat balkın şapkacı dükkanları
na hücum etmesi bu gibi tez
virlere ılerilen en canlı cevap
tır. 

Şapka ale)hlndekl vaka 
Geçenlerde İranın Meşhed 

şehrinde bir kargaşalık oldu• 
ğu haberi verilmişti. Tahran
dan gelen gazetelere göre bu 
vaka şöyle cereyan etmiştir: 

MeşlıedJe İmam Rizanın tür
besi önünde büyük dini tören 
(merasim) yapılmaktadır. 

Bu sene yapılırken Şeyh 
Beh~ül adında bir serseri va
zedeceğim diye etrafına bir 
sürü külhanbeyi ve serseriyi 
toplamış, şapka ve medeni 
kıyafet aleyhinde atıp tutmağa 
başlamıştır. 

Hükümet memurlan şeyhi 
susturmak isterlerken ortalık 

karışmış, serseriler bir iki po
lisi öldürmüşlerdir. Bu sırada 
yetişen asker kuvvetleri de 
serserikri dağıtmış, ve bunla
rın birçoğunu yakalamıştır. 

Fakat bu esnada şeyh Beh-
lül birkaç hempas:le birlikte 
kaçmağ:ı muvaffak olmuştur. 

Iranın başka hiçbir yerinde 
hiçbir vaka olmamıştır. Halk 
şapka, ve medeni kiyafeti bü

sevin le kabul etmişıir. 

YENi ASIR 

•• 

Ozel trenle Aydın ve . 
Nazilliden 400 kişi geldi -

Gazi heykelinde heyecanlı tören 
Yapıldı bugünkü maç 

doğruca Cumhuriyet meyda
nına gelmişler ve Gazi heyke
line bir çelenk koymuşlardır. 

Burada kafile reisi ve Aydın 
spor mıntakası reisi bay Sırrı 
Hun büyük bir kalabalık tara
fından dinlenen şu söylevde 
bulunmuştur: 

Bayanlar, baylar! 
Tüı kün insanlıkla beraber 

yürüyen uzun ve ün!ü tarih;ne 
pek parlak bir yaprak daha 
ekleyen bir savaşın kazanıldığı 
günün ertesi, bize hedef olarak 
gösterilen bu Akdenizin mavi 
kıyısında yükselen, ve Türk 
ruhunun timsali olan bu tunç 
heykelin önünde yüreklerimiz
den coşup taşan sevgi ve saygı 
duygularımızı ulu Öndere sun
maya geldik. 

O Ulu Öndere ki; 
Babalarımızın, atalarımızın 

kurunlarca dökdükleri kanlarla 
sulayarak elde ettikleri ve 
bizlere yurd olarak bıraktıkları 
bu topraklardan uzak düştü
ğümüz o kara gür.ferde hir 
sel gibi çoşup her yanını kap
lamış olan istilacıları denize 
dökerek bize yeniden armağan 
etmiştir. Biz bugün bu güzel 
yurdun hür ve müstakil top
rakların bağından tarlasından 
derlediğimiz çiçekleri heykeli
nin ayakları altına serpebili
yoruz.,. 

Hatip burada coşarak Ata· 
türk 'Cn yarattığı devrimleri, 
rejimi heyecanla anl'!ış ve sö
zünü şöyle bitirmiştir : 

"Yüce önder ey Türkün 
ulu atası! 

Açtığın ve ~österdiğin yol
da yürümek, bize inamladık
larını korumak, elimize ver· 
diğin bayrağı yükseltmek, yük
selmiş olarak çocuklarımıza 
bırakmak borcunu her ne ba
hasına olur ise olsun ödı:miye 
çalışacağımızı tekrarlar ve önün
de bize gelerek andımızı ye
nileriz. 

Merasimden sonra sporcular 
ve ıı-ezginciler otellere dağıl
mışlardır. 

Tertip heyeti bir muharriri
miz mıntaka reisimiz vali Ge
neral Kazım Diriki, C. H. Parti 
başkanlığını vaktin geç olması 
do ayisile ziyaret edemedikle
rini söylemiş, Aydınlıların sev-

gi ve saygılarını sunmak ıçın 

gazetemizin tavsitini istemiştir. 
Kafile Aydın mıntakası fut

bol heyeti reisi bay Vasfi Ha
minin idaresindedir. Gelen fut
bolcular ~O olub Aydın mın
takasının muhtelif ku!üblerine 
mensubturlar. Takım kaptanı 
Nazilli kulübünden eski Altın
ordulu Şevkidir. 

Gelenler 
Aydın kulübünden: Mustafa, 

lsmail, Fikret, Hayri, Ulvi, 
Hasan. 

Nazilliden: Şevki, Halil, 
Hüsnü, Bürhan, Alaeddin, 
Mehmed, Ali. Çineden Osman, 
Hüsnü. Karapıoardan Halit. 
Sökeden Hayri. Germencik
ten Muammer. Koçarlıdan da 
Muammer. 

Futbolcular Evliya zade ote
line inmişlerdir. Bugün saat 
17,30 da lzmir şampiyonu Al
tınordu takımile karşılaşacak
lardır. 

Aydın muhtelitinin şu şekil

de sahaya çıkması kuvvetle 
muhtemeldir. 

Kaleci Fikret (Aydın), mü
dafiler Hüsnü, Bürhan (Na
zilli), Muavinler Hasan Aydın 

Halil, Alaiddin (Nazilli), muha
cimler Ali (Nazilli), Osman 
(Çine), Şevki (Nazilli), Halid 
(Karapınar), Mehmed (Nazilli). 
Aydın muhtelitinde Nazilli 

futbolcularının ekseriyette ol
duğu görülüyor. Esasen kuv
vetli olan Nazillililer Şevki'nin 

de iltihakile Aydın takımına 

üstün olmuşlardır. Buna rağ

men lik şampiyonasında Söke
ye yenilmeleri yüzünden şam
piyonluğu Aydına kaptırmış

lardır. Aydın muhtelit takımı
nın azami kuvvette gelebilmesi 
için çalıştıkları yukarıda yaptı
ğım;z takımden da anlaşılmakta 
dır. Takımın muharim hattında 
mıntakaya mensup civar takım
ların oyuncularının yer aldıkla
rı görülmektedir. işte bunun 
içindir ki bugün lzmir şampi
yonunun karşısıada göreceği

miz Aydın muhtelit takımının 
1 
kuvveti hakkında kat'i bir fi
kir ve kanaatımız yoktur. Bu
nunla beraber biz bugün he
yecanlı bir maç göreceğimizi 
ümid ediyoruz. 

Sovyet tayyarecisi Mos
kovadanAmerikaya uçtu 
-Brı' tarafı linci sahi(Nle

büyük bir heyecan içinde ha
valanmıştır. Üç gün sür
mesi umulan bu seyahat 
için tayyare yedi bin litre ben
zin almıştır. Sibiryadan sonra 
tayyarenin takib edeceği hava 
yolu şimdiye kadar tamamen 
meçhul olan bölgelerdir. Bu 
bölgelerin hava vaziyetleri kar 
fırtınaları hakkında hiçbir ma
lumat yoktur. 

Hele Kanatlanın şimal ha
valan tamamen bakir olup 
şimdiye kadar buralardan hiç 
bir tayyare geçmemiştir. Tay
yare Rusyadan ve Kanadadan 
hava vaziyetlerini radyo ile 
alacaktır. 

Bilinmiyen' ve endişe uyan
dıran nokta kutuptan geçer
ken soğuun ve kar fırtınaları
nın tayyarenin kanadları 
üzerinde yapacağı tesirlerdir. 
Eğer buz parçalarının üzerine 
inmeğe mecbur kalınırsa Tay
yarede hususi tertibat vardır. 

Rusyanın her tarafında bu 
seyahata büyük bir önem veri-

liyor. Heyecan büyüktür.Çünkü 
seyahatın hedefi bir spor mev
zuu olmaktan uzaktadır. 

Bu uçuşta güdülen gaye 
fenni te~kikler yapmak, aşıl
mıyan hır yolu açmak ve Sov
yet Rusyayı yükseltmek Rus 

·ı ' tayyarecı erinin kıymetini ve 
cesaretini acuna ispat eyle
mektir. Seyahat muvaffakıyet
le sona erdirlilirse Avrupa, 
Amerikaya yeni bir hava yolile 
biğlanmış olılcaktır. 

Moskova 3 (A.A) - Uçman 
Levaravski bura saati ile 6-da 
Sanfransiskoya doğru havalan
mıştır. Uçman üç bin kilometre 
süren . Ba~ \?İzler bölgesi üzerin
den bın kılometre uzunluğunda 
Okyanos iıstünden ve Kanada
nın bilinmiyen kuzey bölgesi 
üzerinden uçacaktır. Başlan
gıçta uçağın sür'ati 150 kilo
metreyi geçmiyecek ise de bu 
sür'at yavaş yavaş artacaktır. 

Moskova, 3 (Ö.R) - iki 
Sovyet iradını 7923 metreden 
paraşütle atıldılar.Ve yanlarında 
oksijen aletleri olmadığı halde 
muvaffakıyetle karaya indiler. 

BUyUk MUzlslyenlereden : 

HAYDN 
Piyanosu başında 
Son nefesini ve .... en 

Bir dahidir .. 
F. Y. Eralp 

1732 yılında Rohrau köyün
de dünyaya gelen bu Avustur
yalı miizisyeni tanımıyan, adını 
duymıyan yok gibidir zanne
dersem. Bir arabacı ustası olan 
babasının yirmi çocuğunun en 
büyüğü idi. Zavallı baba bu 
kadar kişiyi geçindirmek için 
çok güçlük çekiyordu. 

Fransova Jözef dö Haydn 
babasına yardımda bulunmak 
hevesi ile daha pek küçükken 
kilise bekçiliğini üzerine aldı. 
Yavaş yavaş dualara da işti
rak ediyordu. 

işte işsiz Jeni (dahi) bu an
dan itibaren kendinde musiki
ye karşı derin bi ( heves doğ
duğunu sezdi .. 

Tatlı ve pürüzsüz bir sesi 
vardı. Onu Viyana büyük kili
sesine çağırdılar. Hayda hoca
sı Frank tarafından bakılıyordu. 
Zavallı çocuk bu akrabaları 

olan adamdan epi eziyet çekti, 
çok dövüyordu kendisini .•.• 

Biçok aksiliklerden sonra 
Haydnı Viyanaya yolmağa gön· 
lü yatb .. 

Bu zaman 10-12 yaşlarında 
idi .. Ufak tefek şeyler beste
lemek uğraşıyordu. 

Sesi gittikçe kalınlaşmağa 
yüz tutmuştu. Onun bu kilise
deki gittikçe yükselen mevki
ni çekemiyen kimseler kapı 
dışarı attırmağa muvaffak ola
bildiler. 

Günlerce aç susuz sokak-
larda dolaştı .. 

Sonraları bazı dostları tara
fından az çok yardım gördü .. 

Arbk Haydn günü geçtikçe 
bilgilerini ve müzikteki ma
haretini arbrıyordu .. 

Kont Morzin onu kilisesinde
ki orkestrasına aldı. Şan (te
ganni) yar direktörü oldu. 

Bu Kont Morzinin pek dal
gın bir adam olduğunu söy· 
!erler. 

Bayan Mebrure Saminin 
"Garp musikisinde büyük 
adamlar,, eserinden aldığım şu 
parça Kontun ne kadar dal
gın olduğunu meydana çıka
rıyor: 

"Prensin yaş günü tes'it edi
lecekti. Haydn de bu vesile 
ile dördüncü olan "do,. senfo
nisini besteledi. Bu eser ilk 
defa olarak o gün çalındı. 
Konser bitince prens orkestra 
şefine senfoninin bestekarını 
sordu. 

Bu adam da unutulan sanat
karı takdim ederek: 

-Haydn dır, işte bu ııençl 
dedi. 

Prens, Haydn'ın tunç renkli 
yüzüne hayretle bakarak: 

- Ne? Demin çalınan parça 
bu Hab'ş çocuğunun mu? Di
ye bağırdı. 

Haydn utanarak bir şey
ler mırıldanmağa yeltenirken 
prens: 

- Çabuk koş orkestra şefi 
elbisesiııi gey. Bu kılıkta bir 
bir daha st ni görmiyeyim, hiç 
yakışmıyor hem çok ufak tefek 
bir şeysin. 

Yeni elbise giymelisin, be
yaz bukleli bir peruka, boyuna 
da bol bol dantel sannalısın ... 
Ayakkabının ökçeleri ıyıce 
yüksek olmalı ki boyun bosun 
da san'atına uygun olsun .. ,, 

işte Haydn ilk şefliği böy
lelikle aldı.. Sonraları bir ber
berin kızıyla evlenmişse de ÇP.

buk ayrıldı .. 
Sonra prens Esterhazy'nin 

hizmetine girdi .. 
1784 te Paris'te bir konser 

heyeti tarafından istenilen altı 

senfoniyi yazdı. Bunlar en iyi 
eserlerindendir. 

Tavzilı 
Yeni Ası,. gazetesi çe· 

vlrgenllğlne şehirde 
Gazetenizin bu günkü nü~· 

hasında F ord otomobilleri Izınır 
acenteliğine Türk gençlerinden 
Bay Avninin tayin edildir;ine 
dair olan yazınızı okuduk. B.u 
hususta bazı noktaların tavıı· 

hini lüzumlu gördük. 
Senelerden beri F ord kuın· 

panyasının İzmirde satış va.ıi· 
fesi mukavele ile şirketimııe 

verilmiş idi. Mukavele müddet· 
leri bir sene idi ve her sene 
iki tarafın arzusu ile yenileni· 
yordu. Mukavelemizin onuncu 
maddesi mucibince Ford kuın· 
panyası satış vazifesini bir ikin· 
ci ıahsa vermeğe salahiyettar· 
dır. Buna istinaden ve bu def• 
lzmirde ikinci bir otomobil ha: 
yü olmak üzere Bay Avni dalı1 

tayin edilmiştir. Bunu memnıı· 
niyetle telekki ettik, fakat ıuıı· 

kavelemizin bitmesine heniiı 
vakıt mevcut olduğundan, bU 
müddet bıtinceye kadar şirke· 
timiz de eskisi gibi adı geçen 
kumpanyanın makinelerini ~·1 • 
tışa devam edeceğimizi arz ı e 
bu cihetin gazetenizle düıel· 
tirilmesini diler ve saygılanıDI' 
zı sunarız. 

Şarl P. Baladur ve 
şürekası 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satıftar 
~ 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 

4 75 4 7; 94 Bakla 
150 ton " 
20 Nohut 5 5 . 

5 S· 40 Kumdarı 5 87 
39 balye pamuk 46 41 

7960 kilo yapak 45 45 

• 

Para Piyasası 
3-8-1935 

Alış 

Mark 50 15 
fsterlin 617 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 60 
Belga 21 05 
ltalyan lireti 10 22 
İsviçre F ran. 40 87 
Florin 84 55 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. Şilini 23 50 

Geldi 

Satış 

50 65 
622 

8 35 
80 
21 55 
10 35 
41 12 
85 o5 
5 ')1 

24 

Alb aylık ondülede araııı• 
lan evsafı size ancak Parİ9' 
ten büyük fedakirlıkla ge' 
tirdiğim 1935 modeli makill9 

ile dokuz ay için garaııtı 
edebildiğim gibi bayanlat111 

·ıe pek korktukları cereyan 1 

alakası yoktur. 

Geliniz görünüz. 
Su ondülesi ve bükle içill 

ı.: .. 9 Paristen diğer bir ma...-
getirttim. Arzu edilen her 
forma yapılır. 

Adres : Hükumet ca&; 
desi No. 23 AH Rlza /4 
Çakır Telefon 3294 j 

2-15 (1105) Jı. 

- ı.l Cretion ( Kreaseayon ) vı: jni 
Saisuons ( Mevsimler ) es~, 
yazdı. Bunlar bir çok ~ f' 
yenler tarafından takdır 
hayretle karşılandı. t· 

Haydn günden güne kuv"jı 
ten düşüyordu. Piyano başıll 

1 
eskisi gibi saatlerce otur~1 
yordu. Gözleri kararıyor, 

dönüyordu. ~ 
Bir gün Viyanada Cre;J. 

vonu çalacaktı. Tam ya fe' 
kvveti kesildi. Heyecandall 
nalaştı. Evine götürdüler. ,IJ' 

Gittikçe vaziyeti bozuluı 
idi: ·tO 

- Beni piyano başına fl0 Jı 
rün, senfonimi onun öııiİ11 

1790 ve 1793 te lngiltereye 
gitti: 

Artık ihtiyarlamağa başla
mıştı ... 

Bu zamanlar bir saheser olan 

vereyim dedi... el'_ 
işte bu eşsiz Jeni son ıı lı' 

sini Viyananada piyanosu~ 
şında 1809 yılının bir ısı 
1tünü verdi. 
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asuslar Avı 
BUYUK 

VE 
HARPTA 
FRANSIZ 

INGILIZ - ALMAN 
CASUSLARI 

:EJ'Lrl ~ cJ.. ~ısını 

-22-

Almanya yolunda ..• 
m •••o 

Mata Hari: "Beni tevkif mi 
Ediyorsunuz?,, diye soruyordu 

Burada hiç beklenmiy:J bir-• ':'1e
1 

geçirildiği günden bir k~ç 
hadise oldu. Manş denizindeki gün sonra bir kadın Comptoır 
1 ·1· f' k ı N t" 1 D'Escopte bankasının ngı ız ılosuna mensup ontro a ıona . 
gemileri Hollanda vapurunu kişesine başvurarak kendı adı-
durdurarak araşbrmalar yap- na gönderilen parayı al~ışbr. 
tılar. Yolcuları dikkath bir Polis komiseri Albert P~ıolet, 
nıuayeneden geçirdiler. Mata bu kadını adım adım takıp et-
H · · · ti" E t i günü 18 şubat arının bağajları arasında se- mış r. r es _ 
Yahatını kolaylaştırmak mak- 1917 de Msrgeret Zelle mus· 

d·1 d t k~ ş olan kadı-•a 1 e kapiten Ladunun ona tear a mı a ınaıı . . 
verdiği bazı vesikaları buldu- nı yine o tevkif etoHşti. Mar-
lar. Bu vesikdar Matanın Al- geril Zelle, hakika~t~ . Mata 
nıanyaya 2eçmesini temin ede- Hariden başkası .. degıldı. Al-
cekti. Ve orada kendinden manyaya seferını unut~uş, 
beklenen hizmetin mahiyetini ikinci ,büroya karşı tea~butle-
gösteriyordu. rine ehemmiyet vermıyerek 

lngiliz kontrol zabitleri bu Fransaya dönmüştü. 
v.esikalara rağmen Mata Ha- Albert Priolet Matamn oda· 
rıye şüpheli gözle bakıyorlardı. _I sına girdiği zaman onu yarı 
Bu fusunkir kadın bu ka- f çıplak bir halde yatağına uzan-

dar mühim bir vazife ile 1 mış bulmuştu. 
tavz'f d l k F ı - Sabah . bu kadar erken-ı e i ir en ransız n-
giliz muhtelit casusluk teşki- den ziyaretiniz bir yanlış ~eti· 
Jatının merkezi olan Folkestona cesi olmalıdır. Diyordu. Onü· 
ne diye malümat verilmemişti? nüzde tuvaletimi ikmal eder-
Bu kabil vazifelere dansözün ken çıplak bir dansözün arze-
Manş'tan geçmesi için müsaade deceği manzara canınızı sık-
•~rnıeğe salahiyettar olan biri- maz sanırım. Ben hazır olunca-
cık merkez orası değil miydi? ya kadar sizde bu güzel şeker-
Burada ya çok yük:ıek, yahud leri yiyiniz. Polisler de diğer 
da çok süfli ve ıüpheli sıyasal erkekler gibi uburdurlar sanı-
aebebler olmalı idi. rım. 

Müfreze zabiti Mata'ya sert Mata Hari istintakta cok sa· 
b' ı· kindi. Kendi aleyhinde topla-
ır ıaanla: 
- Haydi bayan bizi takib nan delillerin çokluğuna bakı-

ediniz, dedi. yordu. Hele bir mahkümiyet 
Mata şa•ırmıctı. Sordu: ihtimalini asla aklına getirmi-

Y 'il yor, kudretli hamilerinin yar-
- Bu da ne demek oluyor? dımlarından eruin bulunuyordu. 

Anlamıyorum. Beni tevkif mi HoJJandada bir başvekille sıkı 
e~iyorsunuz? Bir Fransız gizli fıkı münasebetlerde bulunma-
a~anı olduğum halde beni tev- mış mıydıP Fransadaki dost-
kıf mi ediyorsunuz? ları aşıkları arasında maruf 

Marta, yukarıda söylediğimiz şahsiyetler, diplomatlar ordu-
gSibi, Londra'ya sevkedildi. nun ileri gelenlerinden bir çok 

cotlanda Yard'ın en açıkgöz zevat, Ke Dorsayın tanınmış 
ada 1 , simaları bir harbiye nazırı 
İsf rnı o an Basil Thomsun un yok mu~du? Bu kadar kuvvatli 

ıçvabından aeçti. b k d E • şahsiyetlere dayanan ir a ı-
ntelli1" ans Servisin özel de· k k l b"l" d'? nın ne or usu o a ı ır ı 

Partmanı bütün araştırmaları- Mata Harrinin tevkifinde 
:~ neticesizliği önünde Parise bunların hepsi müteessir ol-
~~acaat edecek günü sordu: muşlardı. Onu himaye ve şef-

- Garip yolcuyu Havra katları ile ihata edenler pek 
ıru iade edelim? çoktu. 

Kapiten Ladou cevap verdi: Mata bir gün sorgu esnasın-
- Hayır ispanyaya sürünüz. da kendini kaybedecek kadar 

h' Böylece Mata Hari, arzusu hiddetlenmiş, önündeki mürek-
d~afında olarak Vigo'ya dön- kep hokkasını divanıharp ra-

u. Bu sırada Baron Von Kro- portörü yüzbaşı Kapiten Bu-
n şardonun surabna atmıştı. Ay-

un başkanlığında olarak Al- 01 celsede hürriyeti iade edil-
IJJanların ispanyada kurdukları mek ,artı ile Alman casusluk 
casusluk şebekesi telsizle Al- teşkilatı hakkında bütün bil-
n:ıanya bir çok haberler gönde- diklerini söylemeyi teklif et-

lrıyordu. Eyfel kulesinin yaka· mişti. 
arn v t aga muvaffak olduğu bu Kapiten Ladu, ikinci biiro-
~lsizlerden birinde Fransız nun şefi olarak bu teklife mü-
gızli teşkilatına girdiğini ifşa temayil gir~ndü .. H~tta Mat~-

ıeden Alman casusu H ıl in nıo bildiklerınden ıstıfade edıl-
sp meıi için ısıar etti. Fakat Ka-

anyaya döndügw ü haber ve- d h" b" d'' ril' piten Buşar on ı-; ır şey u-
ıyordu. Bu telgraf şu ' J" rn · <\ şünmiyor, casu!lu ö um cezası-
~~ı ar cümle ile bitiyordu: na çarptırmak istiyordu.(!ç~ncu 

- Aristid Briand bir Yu- divanıharpte Mata Harn, ınce 
nan p ·1 k . . 
1_.. rensesı e ço samımı ve ipekli tuvaletiyle muhakeme 
aubali münasebetlerde bulun- edilirken gürültülü münakaşalar 
tııaktadır." oluyoryordu. Hükümet k~~i-
l Briand'ın münasebette bu- seri mülazım Momay butun 
. Unduğu Yunan prensesinin bunlara kafa tutmakta idi. 
•srn· · k 1 d li 1 zıkredilmiyordu. Sadece Mata Hari hiç sı ı ma an 
. 21 adına olarak para iste- bağırıyordu: 

nıyordu. - Efendiler aşıklanmdan 
Ber!in cevap verdi: para almağa pek güzel hak-
"21 kım vardır. 

p . H Fransaya dönmelidir. - Aşıklarınızın hepsi de 
arıs Comtoir National Des- Alman casusları değil mi? 

<:on:ıpte müracaat ederek kendi _ Bu bir tesadüf eseridir. 
•dına gönderilen 5000 frangı Zaten ben Fransız degv ilim. 
•labu· 1 ır.,, Aşıklanmı hep zabitlerden se-
li ~inci büro böylece Mara çiyorsam şık zarif, cessur ve 

arı ile H 21 in ayni şahıs kuvvetli erkekleri aevdim 
C)ldugu neticesine varmıştır. içindir. 

Filllakika bu mulıaberabn == SOKw ııar -

Paris sinema ve revülerinin vaziyeti 
özel eğlence yerleri ile devlet tarafından 
Yapılanları arasındaki farklar büyüktür 

Parls, &9 Tem. 935 

Ötedenberi bizim memleke
timizde eğlencenin pahalı oldu
ğundan şikayet edilir. Kaç de
fa, acunun en pahah eğlence 
yerlerinin Türkiyede olduğunu 

gazetelerde okuduğumu hatır

lıyorum. Sinema kişelerinden 

bilet alan baza bayan ve bay
ların ağzından da : 

- Bu~adar pahah bilet Av
rupanın hiçbir yerinde yok
tur ... 

Sö;lerini İşittiğimi biliyorum. 
Hakikatte bu sözler doğru 

değildir. Doğru olan Türkiye
de yaşıyan in anların eğlence
lerde bol bol para yiyecek 
kadar varlıklı olmayışlarıdır. 

Bakımz size Parisin eğlence 

yerlerinin, sinemalarının vazi
yetini anlatayım : 

Geçen mektubumda size Pa
rist'I! ucuz, hatta parasız nasıl 

eğlenildiğini yazmıştım. Fakat 
dikkat ettinizse bu ucuz v~ 

parasız yerler hep devlet clile 
kurulmuş ve kurulurken kese
leri haf ıf yurddaşlarm1a isti
fadeleri düşünülmüş eğleı;ce

lerdir. 
Ve gene dikkat cttinizse 

4.25 franga yer alınabilen Pa-
ris operasında kanape fiatları 
nın 61 ; ranktan başladığmı 

görmüş olacaksınız. 61 frank. 
bizim paramızla tam beş lira 
yapar ki bizim memlekette en 
pahalı zamanlarda bile herhan-
gi bir tiyatroda beş liraya bir 
kanapc satılmamıştır. 

Pariste devletin olmıyan ti-

yatrolarla müzikholler ve si
nemalar hiç te ucuz değildir . 
Mesela Parisin en ünlü ruüzik 
holleri olan Gazino de Pöris' te 
orkestra koltukları 60. 50 ve 
50 frank, balkon 40. 30 ve 20 
frank, galleri ile promennvar 
denilen ayakta duracaklara 
mahsus yer on frankbr .. Fo!ies 
Bergere'in fiatları da elli frank
tan on franga !fadardır ... 

Sinemalara &elince, Pariı si· 
nemalarını (Bulvar sinemaları) 

Yeni bir Fransız filminin provaları yapıldı 

ve (semt sinemaları) diye ikiye 
ayırmak mümkündür. Bulvar 
sinemalarmı da sınıflara ayıra· 
biliriz.. Bulvar üzerindeki lüks 
ve çalımlı Minemalar giriş fiat
ları en pahalı olanlarıdır.. Bu 
büyük sinemaların fiatları gün· 
lere ve günleıin saatlerine göre 
değişir.. Bulvarın en çalımlı 
sineması olan ve bundan do-

kuz sene önce seksen ü; mil
yon franga yapıldığı söy' enen 
Paramount'un fiatlarını gtzden 
geçirelim .. Bu sinema sahahıu 
saat 9.30 unda başlar, gece 
yarısından sonra saat ikiye 
kadar fasılasız seanslar yapar. 
9.30 dau on ilce kadar olan 
seanılarJa 23.30 daki aeansla
rm fiatJan yedıdeo 12 frank 
arasındadır. Saat on üçten on 
dokuz otuza kadar yapılan se· 
anslar on iki ye on beş frank. 
cumartesi, Paıar ve bayram 

günleri bu seanslar ve her gün 
19,30 dan 23.30 a kadar yapı
lan seanslar 15 ve 20 franktır. 
Reks, Oberpalas, Gomon palas 
ve bunlara benzer Parie'in llika 
sinemaları aşağı yukareı bu fi
yattır. 

Görülüyor ki büyük bulvar 
sinemalarına gitmek istiyen bir 
adam bizim paramızla enaz 60 
ve en çok 165 kuruş verecek
tir. Bu fiya' lar şimdi ucuzdur. 
geçen sene sinema fiatları yüz
de yirmi beş oisbetinde daha 
pahahydı. Bulvardaki sinema
ların en ucuzu gene 5 frankla 
15 frank arasındadar. 

Semt sinemalara ise bulvarın 
en ucuz sinemasından biraz 
daha ucuzdur. Bunlar içinde 
5 t~n 12, 4 ten 10 ve 3 ten 7 
giriş fiath olanları vardır. De
mek ki Parisin en kenar ma
hallesinin en mütevazı sinema
sının en ucuz mevkii bixim pa
ramızla 25 kuruştur. Artık alt 
tarafmı siz mukayese ederek 
hükmünüzü vere bilirs!niz. 

Epousez ma femme 
Montmartre semti en yeni 

ve en lüks sinemalanndan biri 
olan (Pale Rochechouart) da 
yeni bir Fransız filminin rep
rezantasyonu yapıldı. Baş rol
lerinde Suzy Vernon, Lene 
Lefevre ve Janne Abert gibi 
Fraesız ekranının ünlü artist
leri bulunan bu filme değer 
veren Fransız filimcileri ve si
nemacıları ile srazeteciler saba
hın saat onunda koca sinema
nın sevimli salonunu hayli dol-
durmuılardı. Fina Film adına 
F otosonor stüdyolarında G. 
Lacombe tarafından yapılan bu 
filim (Comedie sentimentale) 
denilen bir his komedisidir. 
Mevzuunu kısaca anlatayım: 

Zengin ve haris bir adam, 

işlerinin daha fazla büyümesi 
için oğlu Jean Desbois'yı zen
gin komşusunun çirkin ve ab
dal kızı ve oğlunun çocukluk 
arkadaşı Loulou Moncourt ile 
evlendirmek istiyor. Fakat de
likanlı kadar genç kız da bu 
evlenmeden memnun değildir. 
Çünkü delikanlı Parisin meı
hur bir artistim~, kız da o ar
tistin kocasına aşıktır. 

Yeni nişanlılar birbirlerile 
hiç meşgul olaııyorlar. Yalnız 
sevgililerinin arkasından koşu
yorlar. Hatta artist kan koca
ya karşı olan emellerine kavuş
mak için birbirlerine yardım 
bile ediyorlar. 
Meşhur artist çiftin ara-

larındaki geçimsizlik bunların 
arkalarında koşan gençleri ümi
de düşürüyordu. Fakat son za
manlarda artist çiftin birbirle
riyle anlaştıklarını görüyorlar 
ve bunların arkasında koşmak
tansa kendi aralarında mesud 
bir kar.ı koca hayatı kurmak 
kararını veriyorlar. 

Bu eğlenceli mevzu kuvvetli 
artistler elinde canlandırılmış
tır. Filmde dış görünümler 
( manzaralar ) çoktur ve iyi se· 
çilmiştir. Dış parçaların çoklu· 
ğu ve güzelliği iç parçaların 
dekor zayıfhğını örtmektedir. 
Marcel Polletye tertip ettiril· 
miş olan musikı parçaları ve 
şarkılar iyi olmakla beraber 
pek azdır. Film Janrı itibariy
le vodvil kaçan bir his kome
disidir. Bunun için insanın his
sine dokunmadan güldürüyor, 
eğlendiriyor. 

Filmin Şimdiki halde iki is
mi vardar. Biri ( Les epoux) 
öbürti ( Epouesez ma f emme ) • 
dir. Hangi isimle piyasaya çı
karılacağı belli değildir. 

MÜÇTEBA YALA Y 
-· •.••• "4• 

Sinemada kabahat kimin 
Diye sual sorulunca 
Herkes bağırıyor: Y ahudiJerin ... 

Gürültü ıshk çalmak yasak 
Almanyada yeni bir emirna

me, sinemalarda ısılık çalmayı 
veya ne suretle olursa olsun 
beğenilmiyen bir filim hakkın
da hoinutsuzluk gösterilmesini 
yasak etmiıtir. Son zamanlarda 
tenkid sesının duyulabildiği 
biricik yer sinemalardı. Sinema 
salonlarını örten karanlık perde 
altında hotnutsuzluk aesleri 
yükselebiliyordu. Bir akşam 
Berlin sinemalarından birinde 
"gidiş geliş tehlikeleri bak-

1 

kında ,, bir film gösteriliyordu. 
lki otomobilin yanht bir ma
nevra yüzünden nasıl çarpışa

bildikJerini gören seyircilerden 
bazıları aJayh bir surette: 

- Kabahat kimin diye ıor
mutlardır. 

Öteden başka alayla sesler: 
- Yahudilerin diye bağır

mıştır. 

Bu ve buna benzeyen ten
kitler Mon emirnameye sebebi
yet vermistir. 



c;atılfe e 

ita ya- beş 
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1 a ı zer n e 
Siyah gömle il 

Anlatıyordu 
Burada tıpkı devrim için çar

p n z gibi çarpışacağız. Bir 
.Ro n ı)'a yaraşan bir utkuya 
u 'a ncıya kadar dövüşeceğiz. 

- l alyadaki sükün dolu ha
yatı o.demiyor musunuz? 

du soru üzerine b ir tanesi 
yüzüme baktı ve Mussolininin 
sözle rini tekrarladı : 

- G ün!er vardır ki birbirin
den ayırd edilemezler ve hiç 
bir iz bırakmadan geçip gider
ler. Kül rengi bir gök altında 
geçirilmiş olan bu günler, kül 
rengi ve bayağı günlerdir. 

Fakat bir de fırtınalı günler 
vardır. Çetin savaşı yaratma ve 
yok etme günleri. Böyle gün
lerin bir tanesi bir yıla değer. 

Faş st dostlarımdan bir ta-
11esi beni otomobilimden indir
di. Yolun bundan ötesini ancak 
yaya yapabilirdik. Artık otomo
bil yürümesine imkan yoktu. Ni
thayet, dağın doruğuna ulaştık, 
siyah gömlekliler iki yana di-
zilip bizim geçmemiz için bir 
yol yaptılar. 

Ta ileride Habeşistan dağ
ları gökyüzünü deler gibi duru
yordu. 

Burada yüzlerce genç oraya 

doğrn bir yürüyüş yapmak için 
buyruk bekliyordu. 

Gece indi. Hava serinledi. 
Bütün bu gençler, seslerini 
çıkarmaksızın burada taşların 

üzerinde ve akreblerin arasmda 
yahp uyuyacaklardı. 

Geri döndük. Sübaylardao 

birisi cebimize bir şişe içki ile 
birkaç şeker yerleştirdi. "Böyle 
yollarda bunun faydası doku
nur sanırım,, dedi. 

Birdenbire yağmur çisele
meğe ve şimşek çakmağa baş
ladı. Derken yağmur sağanak 
oldu. On dakika içinde seller 
akmağa başladı. 

Şoföre durmanın daha doğru 
olup olmıyacağını sordum. "Bir 

kaç dakika sonra çamur fazla
laıır, biz de batarız. Ne olursa 
olsun, yürümeliyiz.,, 

Sel büyüdü. Etraftan kaya
lan falan yuvarlamağa başladı. 
Bir başka yerde şoför dedi ki: 

- Burada gerçek bir teh
lıke var. Eğer su birkaç san
tim daha yükselirse yolu sü
rükleyib götürecektir. 

Habire çal,şıyor, elinden ge
leni yapıyordu. Fakat teker
lekler yürümüyordu. 

Hertarafta seller çağlıyanlar 
büyük bir hızla şiddetlerini 

arttırıyorlardı. 

Bu nekadar sürdü, bilmiyo
rum. bir zaman sonra gökyüzü 
açıldı. 

Şoför: 
- Gene taliimiz vnrmış, 

dedi, düşünün ki, bütün sefer
berlik bu yollar üzerinde ya
pılıyor. 

Bu yoldan geçtikten sonra, 
Allahın zorla yaptırdığı may
nanın ne demek olduğunu 

daha iyi anlamış bulunuyordum. 
Eski sön Urgecllerl 

bir -rada 
Addi Ugri'de Eritre'ye es

kiden ielib yerleşmiş olan sö
mürgecilerle yediğim yemek
ten sonra Habeş sınırının öte 
tarafına geçmek hususundaki 
dilek v~ kararım büsbütün 
kuvvetlendi. 

Beni ağırlıyanlar buranın 

aristokratları idi ve oturduk
ları yerle ri bir Avrupa parçası 
haline getirmişlerdi. Beni gayet 
iyi karşıladılar. 

Masanın üzerindeki çiçekler 
mavi, kırmızı, be az rekte idi; 

3-
sofra takımlarında ev sahibinin 
arması vardı. Çağırılanların 

hepsi büyük ltalyan aylelerin
dendıler. Şölen gayet yolunda 
hazırlanmıştı. 

Burada harptan b:ışka her 
şeyden kolay kolay konuşabi

lirdik. Bana dediler ki: " rl un
dan bir yıl önce soframızda 

herşeyi kolayca bulundurabilir
dik. O zaman burada yalnız 
2000 kişi beyaz vardı. O geç
mişler ne güzel günlermiş ... ,, 

Yemekten sonra yapılması 

adet olan gezintiyi yaptım Önce 
Adovada ölenler için dikilmiş 
olan anıtı gezdim. Bu, gök yü
züne doğru yükselen kocaman 
bir haçtı. 

Burada en barışçı, ltalyanlar 
bile öç ateşiyle tutuşuyorlar. 

Adova kelimesi onların kulak
larında bir boru tesiriyle çın
lıyor. 

Kılavuzum sordu: 
- Otomobilden inip anıtı 

yakından görmek iştemez mi
siniz? 

Bu anıtı bekliyen bir Eritreli 
oraya doğru giderken ayak 
kabılanmızı çıkarmamız için 
ayak diredi. 

Anıta dar ve loş bir merdi
venle çıkılıyordu. Burada bir 
kaç iskelet gömülü idi, bir iki 
bayrak vardı. Çiçekler ve 
kordela lar bulunuyordu. 

Dedilerki: 
Ôlül~rimizi almamıza habeş

ler tarafından izin verilmediği 
için bulabildiğimiz beş on ke
miği buraya getirip koyduk.,, 

"Fakat bizim istediğimiz ölü
lerimiz değil, fakat bir utku
kur.,, 

Önüme büyük bir defter 
açtılar: 

"Buraya bir imza atar mı
sınız?,, 

Defterdeki son imza "Haşiş,, 
adlı kıtabı yazan Fransız ya-

zarı Hanri 
İmzasının 
vardı: 

dö Monfirid'indi. 
üstünde şu yazı 

"Bir Fransızdan ltalyan kah
ramanlarına saygılar. Italyanla
nn tez elden öc almalarını di
lerim .. ,, 

Bütün insanlıkta harp duy
gusu üzerine kibrit çalınmasını 
bekliyen bir meşale halindedir. 

Etiyopiya kapılarında bütün bir 
halk kımıldanış gösteriyor. 

Tepeye tırmandım. Tepenin 
üzerinde tel örgülerinden ve 
Tiğre dağlarına doğru kurul
muş bir çok toplardan başka 
bir şey görülmiyordu. Biraz 
ötede yırtıcı kuşlar gibi, günün 
birinde kıralJar kıralı ülkesine 
saldırmağa hazır uçaklar ko
naklamışlardı. 
Dağı göstererek sordum: 
- Orada neler olup bitiyo:-? 
- Or;&da sıtmalı bir çalışma 

var ve dört ulus barbarlara 
gereç yolluyorlar. 

- Nene beni geçip görmeye 
bırakmıyorlar? 

Yol arkadaşım gülümsedi: 
- Sınır, Mareb ırmağıdır. 

Oraya varabilmek için otomo-
bille beş saat yolculuk yapma
nız lazım. Bu bir şey değil. 

Fakat bu vadi sıtmalı bir yer
dir ve Habeşistanda yol deni
len şey yoktur. 

Tigrenin merkezi olan Ado
va ise dağlık, sarp bir yerde
dir. Oraya ancak katır sırtında 
ıidilebilir. 

Şüphesiz, şimdi sizin Ado
vaya gidip oraya hüküm süren 
prens Ras V eyomu görmeniz 
ilgen birşey olur. Fakat her
kese. olduğu gibi size de bu 
izin verilmiyecektir kanaatın
dayım. 
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En medeni memleket olan Amerikada 
Siya~lara insan muamelesi yapılmıyor 

.4 ı:ı ıhıl olwıı a::lm·, ııırııwr olauıazlar, mı çok 71npabildilt frrri i~ bö!fle çalf/l çalmalıtu·. 

Amerika'da Zenci'lerin hiç met eylediği "Hukuku beşer,, Siyahlar Baroya girmek için gitmiyeceğim. 

sevilmediği, zayallılar n çok zenciler için tanınmadıktan son- lazım olan staji hiçbir yerde - Zencilerde bir şuur uyan• 
fena muamele gördük lerini ra he r iş mümkündür. yapmak fırsatını bulamamak- dırabileceğinizi sanıyor musu• 
herkes bilir. Hele bazı vilayet- Bunu 1890 yılında dahili tadır. Avukatlıkta kalmış ol- nuz? 
lerde Zencilerin ufacık bir ku- harpten evvel Birleşik Ameri- saydım bile T cottşhoro ze n- - Unutmıyalım ki, Afrika-
suru onların linç edilmesi için ka Cıımuriyetleri yüksek mah- cirlerini müdafaa edemezdim. mn dışında ahalisi zenci olan 
bir sebeb olabilmektedir. kemesinin bir hakimi ilan et- Çünkü beyaz hakimler hiçbir üç merkez vardır: Karaip ada-

Bir Fransız gazetecisi bu va- mışti ve hala da böyledir. vakıt benim müdafaalarımı ları ( Jamayka, Hayti ilah. ) ; 
ziyet etrafında, Amerikanın - Bununla beraber zencile- dinlemek istemiyecekti. Brezilya da dahil olmak şar-
meşhur Zenci şarkıcılarından rin siyasal hakları var, deg~ il t 'I b"t" k A 'k e Doktorluk mesleği için aynı ı e u un uzey merı a v 
Pol Robson'la bir mülakat yap mi? "h t Af "k k t zorluklar mevcuttur. Birleşmiş nı aye rı a ı ası. 
mıştır. Gazetecinin ilk suali, - Evet var amma, bunu kul- B h 1 f b ı d Amerika cumuriyetlerinde an- u mu te i ö geler e zen· 
" Scottsboro ,, meselesi hak- lanamazlar .. Mesela baştanbaşa ·ı d k 

cak üç tane zenci hastahanesi cı er ayrı ayrı iller onuş· 
kında olruuştur. iki Beyaz ka- zenci vilayeti olan Tekşas, Va- k d B ı b b 

vardır. Her yerde doktorlar, ma ta ır. unun a era er 
dına _saldırmak suçile mahke- şingtona ancak beyaz derili Amerikadaki zenciler bütün 
meye verilen, birkaç defa linç saylavlar gönderilebi.ir.. EIJi eczacılar, hastabakıcılar has-

t 1 d k f k dünya zencilerine karşı derin 
tehlikesi g eçiren yedi Zenci yıldanberi ancak bir tek zenci a ar arasın a ır ar ı gö-

t·ı k d' bir sevgi duymaktadırlar. 
delikanlının feci vaziyetlerine Vaşington k .. ngresinde otura- ze ı me te ır. 
dair olan bu mesele üç yıldan- bilmiştir.~ O da cenuptan de- işte bunun içindir ki, elle- - Gelecek asır zarfında 
beri hain halledilmemiştir. ğil, Şikagodan seçilmişti.. rinde yüksek tahsil ~ahadetna- zenci ırkının ne suretle inkişaf 
Zenci delikanlıların bu işde - Siz Zencilerden bütün bir mesi olan zencilerin birçoğu edebileceğini sanıyorsunuz. 
suçları olmadığı anlaşılmışbr. birlik gibi konuşuyorsunuz.. garsonluk, hamallık yapmakta- - istikbale ümitli gözlerle 
Fakat mahkeme bu zavallıları Halbuki onların arasında bir dırlar. Ben bile elimde hukuk bakmak imkana yoktur. Afrika 
salvermemektedir. Çünkü hal- çok sosyal farklar vardır.. şahadetnamesi olduğu halde uzun müddet Avrupalıların bo-
kın bunları linç etmesi tehli- - Zengin sınıflardan olan lokantalarda garsonluk yap- yunduruğu altında kalacaktır ••• 
kesi hala mevcuttur. zenciler, beyazların arasına ka- mıştım. Günün birinde türkü Fakat her tarafa zenciler aynı 

Gazeteci demiştir ki: rışmak, onlarla bir olmak için söylemek fırsatını buldum ve kampın çevrc;sine toplanarak hii· 
- Muhakemenin zulmünü na- herşey yapıyorlar .. Bir zenci hayatıma yeni baştan bu sefer riyet ve soysal adalet için savaş· 

sıl tefsir edebilirsiniz? Tam üç tüccar, siyahların kıvırcık saç- de artist olarak başladım. malıdır. Bütün Afrika zencileri· 
yıl zavallı delikanlıl a r, daima larını düzlemek için yaptığı bir Burada ancak bir şarkıcı, nin öteki ırklara karşı birleşerek 
ölüm tehdidi altında mkhkeme- makina yüzünden servetler ka· bir artist, bir yazıcı kendi ayağa kalkmasına şimdilik iın· 
den mahkemeye sürüklendiler. zandı. Doktorlarımız, yazgan- mesleğinde çalışabilir. Eskiden kan yoktur. Buna rağmen zen· 
Amerika gibi medeni bir ül- larımız, papazlarımız bu birliği bana kapalı olan Amerıkanın 'l b d d k d"I 

k gerçek'eştirmek ıçın elinden h f zı er ütün ünya a - en ı e-
ede zencilerin linç olunmaaına er tara ına şimdi gidebilirim. rine hak ve adalet verilmesi 

nasıl müsaade ediliyor? geleni yap yorlar.. Bununla beraber siyah kardeş- ve kendi kültürlerini sisteoı 
- Her beyaz adamın hür- Çünkü aşağılık sayılmaktan lerime yasak olan yerlere ben dahilinde inkişaf ettirmek için 

.............. ••••••••••••••••••••••••• .. • azap ve üzüntü içindedirler. kendiliğimden gitmiyorum ve birleşebilir. 
faydasız olacaktı. Onun için Yoksul zenciler de zenginleri 
bu işi başarabileceğimi söyle- taklit ediyorlar. Ancak bunlar 
meği faydasız sayarak lakırdı- mesut değildir. Bir zenci zen-
nın, konusunu değiştirdim. ginleşir zenginleşmez umumun 

- Bu Ras Seyom hakkında nefret ve kıskauçlığını kazanı-
ne biliyorsunuz? yor. Eğer bir beyaz derili so-

- Hiçbir şey. O büyük kakta zenciyi tahkir eder de 
esrar içine sarılmış bir adam- bu adam mukabelede bulunur-
dır. Sarayı varılmaz bir yerde ta bir beyaz kadına saldır-
gibidir. Adis-Ababadan oraya dı diyerek linçolunur. 
varmak için katır sırtında bir Şimal vilayetletinde doğrudan 
ay yolculuk yapmak lazımgelir. dogruya yapılan zulüm ve taki-
Smırın bizim tarafta olan kıs- bat yoktur. Fakat buralardaki 
mı da kapalıdır. Onun ıçın bir zenci, bir anlama göre, 
kendisini görete gidenler pek belki de <uzeyde ( cenupta ) 
sık olmaz. olduğundan daha kötü bir du-

Bununla beraber onun asker- rumdadır · Çünkü bunlar kendi 
leri Habeşistanın yenilmesi, kültürlerini bırakarak beyazla-
yahut kazanmasında bir etke rın her işini taklit etmektedir-
olabilır. ler. Siyah işçiler. proleter ha-

Aldığımız haberlere göre bu reketlerine iştirak edemezler, 
Ras Seyom esrarengiz mahi- Amerika sendikaları "resmen,. 
yette yaşıyan bir adamdır, siyah ameleyi aralarına almağı 

kabul ederler. Eakat hakikatBu prensi ngilereden yardım 
te bunların kapıların zencilere 

ve cephane alarak bütün raklb- sımsıkı kapalıdır. 
ler:ni yenen Nehus Negust -Robensod siz şahsen azap 
( kırallar kıralı ) imp;(rator çektiniz mi ? 
Con'un torunudur. - Çcb~ez olur muyum hiç; 

Bu adam, kutsal bir şehir işte size bir misal : Hukuk 
olan Aksumda 1879 da tac giy- mektebini bitirmiştim. Stajımı 
miş Con adını almıştır. Bunun yapmak için bir avukat ara-
toprakları bir çok iç harplarına dım. Bu önce çok zor görün-
sahne olmuştur. dü. Fakat iyi bir futbolcu ol-

Çoa kıralı Menelik, Conun duğum için beni seven beyaz 
en büyük rakibi idi. O zaman bir arkadaş yanma aldı. 
Menelik HabE>:şistanda kargaşa- Ortakları buna çok kızdı. 
hk çıkmasını asığına uygun bu- "Zencinin burada işi yok,, diye 
lan İtalya yardım ediyordu. bağırdılar. Daktilolar bir be-
Con dervişlerle yaptığı bir ça- nim yazılarımı almadılar. Bu-
tışmada ölmüş, Bunon üzerine raslnı, hatta mesleği bile ter-

........... 
Yamyamlardan çocuk yi

cleri Seve er • 
mı ven - -

Brezilyanın vahşi ormanlarında uzun bir seferden dönen v;;; 
nimarkalı bir seyyah orada otuz yaşından küçükleri yemiyeıı ~ 
yamyamlar kabilesine rastgeldiğini söylemiştir.. Bu seyyıılı• 
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la da 
E ün Mont-B'anc ( V1onblan) 

tep çıkn·a'< bir gezintiden 
f r. r. o .. ~cıların emeğini 

ştırmak için yapılmadık 
rranııştır. Fal at bu çı

kı ın par ak bir muvaffak yet 
sayı d ğı bir devir vardı. Bu 
d virde kadınlar da A'p dağ
larını fetheden dev adµmlar 
arasında bulunmağı bir ş-eref 
mese1esi saymışlardır. BununJa 

~ 

beraber bu başarıma ilk ablan 
kadın ne bir sporcu inanile, ne 
bir güzellik aşkile hareket et
nıemiştir. Sadece karlı bir iş 
Yapmak istemiştir. 

Menfaat rekoru 
14 Temmuz 1808 tarihinde 

Şamoni köyünden Mari Paradis 
Mont-Blanc (Akdağ) fatihi Jak 
Balına ile 14 yaşındaki oğlu 
F erdinanda .,e arkadaşlarına 
tesadüf etti. 6 ile 8 Ağustos 
1786 arasında Akdağı yendiği 
için arbk kendine (Akdağ Di
rektörü) adını veren Jak Balına 
4810 metre vuksekliğindekı 
koca tepeyr> · nci defa ola-
rak tırmanr ır'nnıyordu. 
Mari Paradı:., J u a.arı Bayan 
Danjevile bu sefere nasıl katıl
dığını şöylece anlatmıştır: 

- Ben fakir bir hizmetçi 
kızı idim. Kılavuzlar bana de
diler ki : " Biı yukarı çıkıyo
ruz. Sen de bizimle gel. Ya
bancılar seni görmek istiyc
cekler ve sana bahşiş verecek
ler. ,, Bu kazanç ümidile ben 
de onlara katıldım. Büyük Yay· 
lada artık yütüyemez oldum. 
Çok hasta idim ve kara uzan· 
dım. Çok sıcak duyan tavuk
lar gibi acı içinde idim. iki ta
raftan koluma geçtiler ve beni 

çektıler. Fakat Kızıl - Kayalar· 
da artık ileri gitmek imkinı 
kalmamıştı benimçin. Onlara 
dedim ki : " Beni bir çukura 
fırl ıtınız ve .:ionra istediğiniz 
Yere gidiniz. ,, - " Sonuna ka
dar gelmelisin, dediler kılavuz· 
lar, biraz daha gayret. ,, Beni 
Yakaladıkları gibi çekiyor, sü
rüyor, taşıyorlardı. Sonunda 
vardık. Bir defa amaca erince 
iÖzlerim karardı. Ne soluk ala
bili söz sö liyebiliye-

biliyordum. Söylediklerine gö
re acınacak halde imişim. 

işte Mari Paradis bahşiş 
umuduyla kahraman olmuştu. 
Ne gördüğü sorulduğu zaman 
ı;u çocukça ifade ile cevap 

verdi : 
- Öyle hatırlıyorum ki et· 

rafımda her şey bembeyaz, ve 
karşısı ise kapkara idi. Hepsi 

hn kadar. 

Bu rekor kadıoını görmek 
için turistler uzaktan gelirlerdi. 
Mari Akdai yolu üzerinde pel
ren ormanında açık havada 
bir nevi han kurmuştu. Dağa 
.;ıkanlara ekmek, yumurta, mey
va. kaymak satardı. "Akdağlı 
Mariyi,, dinlemek için kimse 
pintilik etmezdi. 

Mari Akdağa 28 yaşında 
çıkmıştı. Ölüne ye kadar bu 
şöhretin kazandırdığı parayla 
geniş gt:niş yaşadı. 

Akdağ nişznhsı 

Ilk dağ sporcusu kadın Ba
yance Hanriyet Anjevil adlı 

bir Fransızdır. 2 ile 4 eylül 
1833 arasında, dokuz defa te
pe.ye çıkmış olan k lavuz Kule 
ve dığer kılavuz Deplan ile 
birlikte Akdağın yirmi ildnci 
tırmanışını baş~rdı. 

Birçoklarının delilik saydık
ları bu işe rririştiği zaman l.ırk 
dört yaşında idi. Ondan önce 
1822 de bir lngiliz kadını 
Devler boğazına kadar çıkmış
tı. O daha ıleri geçmek istiyor 
ve A kdağı bir yavuklu gibi 
sevdiğini soyliyordu. 

Seçtiği kılavuzlar bayanın 
bu işten çabuk cayacağım 

umuyorlardı. Fakat tırmanışın 
ilk günU çok aldandıklarını ve 
bu zaif kadının inanılmaz bir 
enerji sahibi olduğunu onlara 
rösterdi. Geceyi Büyük-Katır
larda geçirdiler. Çok şiddetli 
souk Bn. Danjevilin uyumasına 
mani oldu. ikinci gün, Büyük 
Yaylada kadın okadar takatsız
dıki yemek bile yemediler. Kori
dora vardıklarında uykusuzluk, 
açlık ve susuzluktan ölüyrdu. 
Birkaç dakika dinlenerek yola 
devam etti. Tepe - Dıvar deni
len yerde kalb çırpınbıı ve 
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ödemiş, kayalar a ca v rmiştir 

bütün vücudunda uyuşukluk 

duydu. Yoldaşları onu kendi· 
lerine bağladılar. Fakat çırpın
tılar gittikçe şiddetleniyordu. 

Ancak büyük bir irade kuv
veti bir otomat gibi onu yürü· 
tüyordu. Fakat amaca eremi
yeceğinden korkarnk klavuz
larma şu tenbihte bulundu: 

- Tepe ye varmadan önce 
ölürsem, cesedimi oraya sü
rükleyiniz ve orada bırakınız. 
Son vasiyetimi yaptığınız için 
ailem sizin mükafatmızı verir. 

Bu kadar enerjiye hayran 
kalan klavu2lar sö~ verdiler: 

- Müsterih olunuz, Bayance. 
Diri veya ölü, oraya varacak
sınız. 

Amaca varınca kendini daha 
iyi duyuyordu. Tırmanışın SQll 

kısmını yardımsız yapabildi. 
Tepeye varınca sevinci okadar 
büyük oldu ld, rahatsızlık eser· 
leri büsbütün kayboldu: 

- Sanki yeniden doğmuş 
gibiydi. Ne uyku, ne sıcaklık, 
ne çarpıntı kalmamıştı. Klavuz 
Kute hayranlık göstererek: 
" Şimdi, Bayance, demişti, 
Akdağdan da daha yükseğe 
çıkmalısınız. ,, 

Ellerini arkadaşının elferile 
birleştirerek, Bayan Danjevili 
oturttu ve iki kılavuz onu b3ş
larmdan yukarı kaldırdılar. 

Bayan Danjevil bir dağ aşık
lısı ve hatta ışıldısı ~di. Ken
disi hatıralarında şunları yaz 
mıştır: "Dağdan iner inmez 
tekrar oraya tırmanıp yüksek 
tepesinde dinlenmek hevesi 
içimde uyandı. Cenevrede ken
dimi yavuklumdan ayrılmış gibi 
garip duydum. Şimdi aşkın 

yarattığı taşkınhklan anlıyo

rum. Benim düşüncem nasıl 
Akdağa saplanmış kalmışsa, 

aşk da bazı kalblerin bir kişi
ye bağlanıp kalmasıdır. Ancak 
kafa ile, hem de buzlu bir 
yavuklu için aşka düşmek ne 
büyük saadet.,, 

Akdajın ilk kadın 
kurbanı 

1870 yılı 2 nisanındayız. ln
(iliz Mark, karısı ve baldızı 

Miss Vilkinsonla birlikte Bur
gener ve Zurbruger adlı İsviç
reli iki lulavuzun yardımile 
Akdağa çıkmak istiyor. Dağın 
ihanetlerini bilenler, ona yol 
gösteriyorlar. 

- Şamonili kılavuzlarla yola 
çıkmalısınız. Sizinkiler dağın 
bu tarafını bilmezler. 

- Adam sen de. Mont
Blanc'ın öteki dağlardan ne 
farkı var sanki; Biraz daha 
yüksek, hepsi bundan ibaret. 

Ve böylece yola çıkıyorlar. 
Bununla beraber, ne olur ne 
olmaz, Mark Şamonili bi taşı
yıcıyı ela yanlarına almıştr. 
Kılavuz Gutenin hizmetçisi 
Gay. 22 yaşında açıkköz ve 
cessur bir delikanh. Ama öteki 
kılavuzlara söz anlatacak oto
ritesi yok. 

Bununla beraber beraberle
rindeki iplerin az olduğunu 
soyliyor. Yolda bir ip buluyor
lar. Mark, yarı alayla: 

Ala işte. Sizi memnun etmek 
için bunu da nlahm. Fukat bu 
nefalarca büyük katırlar orma
nına çılcmak için kullanılmış, 
eskimiş, işe yaramaz bir ipti. 
Markın umurunda mı? O sa
dece bir spor gezintisi yaptı
ğını sanıyor. 

- Koridordan geçelim, di
yor. Emniyetli bir geç ttir. 

Gay burada kazalar olduğu
nu haber veriyor ama, korkak 
sanılmamak için daha fazla ıs
rar et"lliyor. Büyük - Yayladan 
sonra kervan koridor boyunca 
ilerliyerek Tepe - Duvar önüne 
geliyor. Antrenmansız iki ka
dın için bu çok fazla bir yor
gunluktur. Bayan Mark takat-

tan kesiliyor. Daha ileri gide· 
miyeceğini bildiriyor. Güçlükle 
nefes alıyor. Nabzı hızla atıyor. 
Bulantılar duyuyor. Hulasa dağ 
tutmasına tutulmuştur. 

· Mark karısının bu zafiyeti
nin çok sürmiyeceği ümidile 
ona diyor ki: 

- Hemşirenle sen burada 
kal. Taşıyıcıyı da yanınıza bı
rakıyorum. Ben kılavuzlarla 
yola devam edeceğim. Acele 

edeceğiz.Biraz

dan, tepeye çık
tıktan sonra dö
nerek sizlerle 
buluşacağız. 

Mel'un Dağ 

ile Akdağ ara· 
sındaki bu dar 
geçidde, dün· 
yanın bütün rüz.
garlarının hız 

yarışı yaptıklara 

bu buz geçi
dinde,4300 ınet
re yüksekte bir 
randevu verilir 
mi? iki ka
dın reddedemi
yorhır. Eskimiş 

ipt! Gay ile bir
likte bağlanı

yorlar. Fakat 
çok geçmeden 
souk o kadar 
iliklerine işleyor 
ki elleri oğuşu
yor. Hava ceru 
yanı dayanılmaz 

bir şiddettedir. 
Yoldaşlarına: 

- Bir ilci 
adım atsak, kan 
cevelan ederek 
uyuşukluk gi
der belki. 

Gay Bayan 
Marke kol veri
yor ve bir iki 
adım ilerliyor
lar. Fakat ay
ni and& müthiş 
çığlıklar dağı 
titretiyor. Mark 
ve kılavuzlar bi
le uzaktan bu-

nu duyarak geri dönüyorlar. 
Yalnız Miss Vilk!nson oradadır. 

Bayan Mark ile Gay bir kar 
köprüsünden geçmek istemiş
lerdi. Köprü Çökerek ikisi bir
den uçuruma yuvarlandılar . 
Hatta Mi111 Vilkinson da onlar
la beraber yuvarlanacaktı mu
hakkak. Fakat talih eseri ola
rak köhne ip genç kızın belin
den bir iki santimetre ileride 
kopuverdi. 
Şamoniden yardım ekipleri 

gönderildi. Beyhude araştırma
lar. Dağ, yutuğu kurbanları 

gerı vermedi. 
Evlenme ile biten 

Bir tırmanıf 
Miss Straton müthiş tırma

nıcı bir lnsıiliz kızıydı. Kılavuz 
olarak Jan Şarleyi seçmişti. 
Onunla birlikte Alp dağlarının 
en güç amaclarını tırmandı. 

Kışın Akdağa çıkmak istedi. 
O vakte kadar kimse bunu yap
mamıştı. 20 ile 31 sonkanun 
1876 arasında buna muvaffak 
oldu. 

Birinci gün, taşıyıcılardan 
biri kazaya uğradığından Kan-
burlar mevkiinden ileri geçme
mişlerdi. Herne olursa olsun 
muvaffak olmak kararile Büyük 
- Katırlarda durdu. Ertesi gün 
sabah saat 3,40 ta Jan Şarle, 
Silvan Gute ve taşıyıcı Mişel 
Belma ile yola çıktılar.Üç yol
datı da değme dağcılardı Şid
detle esen buzlu rüzgara rağ
men 31 sonkinunda, öğleden 
ıonra saat 3 te sıfırdan aşağı 
24 derece ile kervan tepeye 
vardı. Kahraman kız şöyle an
lattı: "Tasviri üstünde güzel 
bir manzara vardı. Tepeye ya
zın üç defa çıkmıştım. Fakat 
buna benzer bir güzellik göre
medim ... 

Bundan sonr da dağ tırma

nışları devam etti, 30 yatında
ki cüretkir dağcı kızın dağlar
dan mı ayrılmak istemediği ar
tık belli değildi. 

Bir gün ikisi de teblikelı bir 
yerden geçtikten sonra, İngiliı 
Sarleye dedi ki: 

- Dostum, işte sen~Ie var 
ki dağa birbirimizden ayrılmı
yoruz. Neden hayatta ayrıla
lım? 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Evlenelim. Yirmi defa 

canımı kurtardınız. Neden te
melli almıyasınız? 

- Yazık ki ben mesleğim· 
den ayrılmak istemem. 

- Neden ayrılasınız? Yalnız 
bundan böyle benden başka
sına kılavuzluk etmiyeceksiniz.. 

- O başka ama heman ce
vab veremem. 

- Neden? 
- Baş kılavuza sormalıyım. 

Bakalım nizama uygun düşer 
mi? 
Baş kılavuz aranılan bütün 

ruhsatları verdi ve lngiliz kızı 
ile Şarle evlendiler. Kadın mil
yonerdi. Bayan Şarle Straton 

daha iki defa Akdağa çıkarak 
tırmadışlannı dörde çıkarllllf 
oldu. Fakat Akdağa çıkmak 
rekorunu kazanamadı. Bu re
kor Bayan Namur- Nallot tara
fından kazanılmış ve bu kadın 
on defa kadar bu en yilksek 
tepeye çıkarak babası tarafın
dan, Kanburlar tepesi yakı
nında 4365 metre yükseklikte 
kurulan rasadhanede b.r hafta 
yekünuna varan birçok defalar 
kalmıştır. 

Karda yine kan 
20 aiustos 1891 günü Mont 
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Gece yarısından sonra bar
dan çıkmıştı . Artık kendisini 
tanıyan şoför: 

:;:: Buradayım beyefendi, di-
yerek süratla i erledi, otomo
bilinin lrapısmı açtı. Nahit 
Yükcc'. her zamanki gibi tak
siye d adı , şo fö re: 

- Yavrum, dedi, bugece ca
nım sı'.ı I} or, biraz fazla içtim 
galiba , başım da ağmyor. 
Şöy 'e Büyükdereye ka~ar 
uzaıı c;ak ta sonra eve dönsek .. 

- Ba~üstcne beyim. 
Ve şoför büyük bir sür atla 

ca~<l e'erden geçerek şehir ha
ricine rıl h, Büyükdereye doğ
ru ilerliyor'ardı. 

Nahit Yükselin içinde bir 
sıkıntı vardı, patlıyacakmış gibi 
oluyor, lcafast da zonkhyordu. 
Bir s '( ara yaktı, aylardan beri 
kend i~'n i bardan alıp apartma
nına götüren ve artık adeta 
ahbab o'an şoföre de bir si
ğara verdi. 

Şoför Tahir, konuşmasını bi
len bir gençti. Mübahase ze
mini açmak için: 

- Hava çok serin, sakın 
üşümiyesiniz beyim, dedi. 

Hava hakikaten serindi. 
Üstelik mehtap ta kara bu
lutlara gömillüyor, uzun fa
sılalardan sonra etrafa aydın
hk serpiyor, sonra gene kay
boluyordu. 

Nahit Yüksel cevap verdi: 
- Hem serin, hem sıkınbb, 

fakat üşümem ! 
Etrafta he.r zamanki güzellik

ten eser yoktu. Ağaçlar kor
kunç bir karartı şeklinde gö
rünüyor, tepeler büyük birer 
dev hissini veriyor, boğaz her 
şeyi yutmak istiyen vahşi bir 
hayvanın geniş, derin ağzını 
andırıyordu. Her tarafa bir kas
vet çökmüş gibi idi. 

Şoför Tahir: 
- Tuhaf bir gece, dedi, ben 

buralardan böyle sabaha karşı 
belki yüz rJli defa geçtim, fa
kat manzata hiç bir vakıt ba
na bu kadar fena görünme
mişti ... 

Nahit Yüksel hızlı hızlı içi
ni çekti: 

- Öyle, diye cevap verdi. 
lstinye sırtlarına gelmişlerdi. 

Birden iki, üç taraka işidildi, 
sonra otomobil sarsıldı. Şoför 
Tahir gayri ihtiyari bir küfür 
savurdu. Lastik patlamışb, oto
mobili durdurdu. ikisi birden 
yere atladılar. 

Ôn tekerleklerden biri ha
rap olmuştu. Tahir kendi 
kendine : 

- Ak!:i ! ihtiyat lastik de 
yok, diye söy!eniyordu. Nahid 
Yüksel: 

- Zararı yok, dedi, tamir 
uzun sürsede zararı yok ... Ta
hir ko!Jarını sıvadı, işe başladı, 

patlıyan lastiği çıkardı, çalı

şıyordu ... 
Aradan çok zaman geçmedi, 

fenerlerini yakmış bir otomo
bilin Büyükdere istikametinden 
gelmekte olduğu gkrüldü. Bu 
otomobil yaklaştı, yaklaşb, hi
zalarını bir parça geçtikten 
sonra durdu. Şoförü itip yan
larına gelmişti. 

- Geçmiş olsun, uzun mu 
sürecek? divordu. 

Tahir: 
- Ehemmiyetsiz, diye cevap 

verirken uacaba bir arkadaş 
mı?" diye bu otomobil şofö
rünün yüzüne baktı. Onu ta
nımıyordu. 

Bu meçhul şoför sonra Na
hid Yüksele döndü: 

- lstanbula boş gidiyorum. 
Arzu ederseniz siz.i götürebi-

. ' . 
Yazan: MAZLUM 

Nahid Yüksel: 
- Hayır, cevabım verdi. 
Fakat heman o anda, so-

förü Tabirin kafasına deh
şetli bir yumruk indirildi
gını, kendisinin kucaklanarak 
yabancı otomobile doğru götü· 
rüldüğünü gördü. 

- İmdat 1 Diye bağırdı . 
Gecenin karaulığı ve etra

fın sessizliği içinden kendi sesi: 
- imdat ! diye akseyledi, 

gözleri ve elleri bağlandı, ağzı 
tıkandı, otomobilde barelcet 
etti. 

Şoför Tahir, çok kuvvetli bir 
gençti. Yumruk başını yararak 
kanatmış, kendisini sersemlet
mişti amma tamamen bayılta
mamıştı. Bunun için, olanı bi
teni hem görmüş, hem de bir
çok şeyleri hatırlamıştı. Kendi 
kafasına dehşetli yumruğu in
dirmiş olanı tanımıştı. Bu, Bi
galı deli Kemal denilen bir 
serseri idi. Sonra Nahit Yük
sel beyi kucakhyanlar üç kişi 
idi. Şoförle deli Kemal de da
hil olarak mütearrızlar beşi 
buluyordu. 

Barın kapısında Nahit Yük
selin " Büyük dereye gidelim ,, 
derken, deli Kemalin orada 
bir köşeye sinmiş olduğunu, 
sonra kendilerinden evvel bir 
otomobilin hareket ettiğini de 
hatırladı ... 

Kuvveti tamamen yerine gel
mişti. Kan sızan başını bir men· 
dille sardıktan sonra, patlak 
lastiği tamire tekrar koyuldu. 

Sabah oluyordu, alaca karan
lık başlamıştı. Tahir birden 
otomobilinde iki kurşun yarası 
gördü. Tamam! Bu nasıl lastik 
patlayışı diye deminden beri 
hayrette kaldığı muammayı 
çöii"nüştü. Hemen yerlere ba
kındı, üç kur~un buldu. Bun
lardan biri lastiği patlatmış, 
ikisi de otomobilin demir ak
samına çarparak yere düşmüştü. 

Demek ki bir pusuya düşü
rülmüşlerdi! Acaba bay Nahit 
Yükselden ne istiyorlardı zavallı 
adamcağızın akıbeti ne ola
caktı? 

Üç kurşunu da cebine koy
du, lastiğin tamirini sür'atle 
bitirdi ve İstanbu!a doğru dön
meğe başladı. Şehre girdil~ten 

sonra da hızını kesmedi. Bele
diye memurlarının ceza yazma
sını düşünmiyerek çılgınca bir 
sür'atla caddelerden geçti, so
kakları aştı, nihayet Nahit 
bay Yükselin apar manı civa
rına ~eldi. Otomobilini orada 
kör bir sokağa bıraktı. Sonra 
koşarak apartman merdiven
lerini çıkb, zili parçalıyacakmış 
gibi çaldı. 

Kapıyı açan, hizmetçi Şe
rife kadındı. Tahir, Nahit 
bay Yükselin bekar olduğunu, 
apartmanında bu hizmetçıden 
başka kimse bulunmadığını 
bitiyordu: 

- Ya hancı değilim, foför 
Tahir'im, beni bay göuderdi, 
biraz içeri girib seninle konu
şacağım, dedi. 

Şerife kadın, Ş'!lşmakla be
raber Tahir'ı içeriye aldı. Ta
hir, geceliyin başlarından ge
çen hadiseyi anlattı: 

- Bu haydudlardan birini 
tanıdım, deli Kemaldi. Polis 
herhalde hepsini bulub Nahid 
Yüksel'ı kurtarır. Kurtarır am
ma, bu heriflerin maksadı her 
halde bir.şey koparmak. Belki 
de ellerine geçirmek istedik
leri şey buradadır. Onun için 
dikkat et. Kimseye birşey ver
me ve kimse apartmana girme
sin, dedi. 

Tam bu sırada apartmanın 

YENi A51R 

JJuş t.. ra{ı 7 itıci sahifede 
Blank kar tip!si altında idi. 
Otuz altı saattenberi B. İm
fetd heyetile birlikte, geçmekte 
olan turist ve taşıyıcılar ve he
yet tarafından tepenin sonda
jında ku\lanılan ameleler ab
loka altında kalmışlardı. Bu 
kadar insanın daracık yerde 
barmmaJarına imkan lcalma
mıştı. 

Yiyecek bitmiş ve yalnız 
birkaç damln petrol kalmıştı. 
Tam bir karanlık içinde dağ 
kazazede!eri havanın birnz aç
masını bekliyorlardı. Fakat fır
tına devam ediyor, çi~ler bir
biri ardınca botl'azlarn devrilip 
gök gürii ltüsiinü :mdıran :rü
rültü er cıkarı yordu. Fırtına 
oaha kimhilir ne k a <la r sürer
di. Buradan lmrtulr..ıa P,~ karar 
ver<liler. 

Üç kervana ayrılıp yo'a cık
tılar. Birincisi amele1erden, 
ikincisi kont F ever11ey ile kıla
vuzJarından ve üçüncüsü de 
Herfl"an Brunsvik ile kılavuz 
Mişel Simon ve ta şıyıcısından 
mürekkep olup iplerle birbir
lerine ba~lı idiler. Hava duru
luyor gib · di ve inis normal ola
rak yapılıyordu. Küçük yaylayı 
geçecek eri sıarda dağda yaşa

yanları aldatmıyan meşum, kor
kunç bir gürleme duyuldu.Kafile 
bir ayrıi!ın kenarından geçi
yordu. Kılavuzlar: "Sola,. diye 
haykırdılar. Bu emir sis içinde 
tatbik edildi. Herkes neyin nesi 
olduğunu anide anlamamışb. 
Çiğ, kızgın, tüyler ürpertici 
koşusuna devam ederek yolu 
üzerinde her şeyi sürükliyordu. 
Bütün bu insan salkımını da 
yanğa doğru yuvarladı. Altı 
kişi kıyıda kaldı. Faverney ile 
diğer bir çokları ise on beş 
metre derine düştüler, fakat 
çıkarılabildiler. Herman Rot 
ile Mişel Simon ise kaybolmuş-
lardı. Cesetleri ancak iki gün 
sonra bulunabildi. 

lr yarığın t20 

Metre dibine 
Yirmi iki yaşında : Sevimli 

ve güzel, Bayance Renp Engs
tar tam bir alpinist olmuştu. 
Babası Dijonda bir füniküler 
demiryolu yaparken bu geaç 

zili çaldı. ikisi de birbirlerine 
bakıştılar. 

Tahir yavaş sesle Şerife ka
dına şu talimatı verdi: 

- Burada bulunduğum iyi 
oldu. Eğer tahminimde aldan
miyorsam ... Nahid Yüksel na- , 
mına birşey istemeğe gelmiş

lerse, "peki, vereyim,, dersin. 
Herifleri içeri al, ne yaparlar 
ise görmemezliğe gel, korkma, 
ben buradayim, haydi çabuk, 
telaşsız kapıyı aç ... 

Ve kendisi büyük bir per
denin arkasına saklandı. Ka
pıda birşeyler konuşulduğunu 
işidiyor, fakat söylenilenleri 
anlamıyordu. Biraz sonra ayak 
sesleri yaklaşmağa başladı. 

Tahir, görünmemek maksa
dile perdenin arkasına daha 
büyük bir itina ile saklandı. 

Şerife kadın, kendisine du-
yurmak için olacak; meçhül 
adama: 

- Buyurun, şöyle oturunuz. 
Nahid Yüksel ne istiyor de-
miştiniz, benim sandığımda 

sakladığım evrak cüzdanını 

öyle mi?. Peki, siz şöyle bir 
dinleninceye kadar ben geti
ririm, diyordu. 

Tahir. önündeki kanapeye 
oturup yaslanan şık adama 
perdenin arkasından baktı. 
Hayret! 

Bu deli Kemaldi! Geceki 
kıyafeti nerede... Şimdi kibar 
bir bay olmuştu. 

Tahir daha fazla düşünüp 
b eklemeyi lüı.umau:ı. buldu. 

-
ük 

kız bütün teblükeli tepelere 
çıkıyordu. 1912 de, kılavuz 
Alfred Simonla birlikte cenup 
İ~nesinin tepesine ön köşeden 
tırmanabilmişti ki, o vakta ka
dar yarılmış şey değildi. 

Kırm!zı iğneler · sıradağların
da Sebat İğnesine tırmanmak 
istedi.Alfred Simon ena dedi ki: 

- Başkası olsa kabul etmez
dim. Fakat sizinle tecrübe ede
biliri7. Bununla beraber güç 
olduğunu haber vereyim. 

- Biliyororum. Zaten bunu 
basarmak istiyorum. 

Taşıyıcı Rober Klare ile 
birlikte 7 eylül 1913 de hare
ket ettiler. Şamoniden çıkarak 
dağa tırmandılar. iş yolunda 
gitti. Falrnt tepeden inerken, 
küçük bir .!Yakafa varmak la
zımgelen bir noktada Rober 
Klare i!könce iple indiri!di. 
Sonra bayan Engster ve niha
yet kılavuz da aynı yoldan in
diler. Rehber sıyrılırken ayaiı 
ipe takılmıştı. Klare koşup 
onu kurtardı. Tam bu esnada 
öğleden sonra saat 2,30 da 
Bn. Engster kayboldu. Nasıl, 
belli değil 
Şamonide hemen bir imdad 

kolu kuruldu. Araştırmalar ge
ce yansiyle beraber başladı. 
Zavallı genç kızın cesedi 120 
metre derinlikte kaya ile bir 
cümudiye arasında keşfedildi. 
Başında derin bir yara ve elle· 
rinde yalnız: birkaç bere vardı. 
Ölüm ani olmuştu. 

Kadın cesareU 
Bu tetkikte dagcılıkta ka

dınların, hazan delice cüret 
derecesini bile bulan cesaretini 
göstermek istedik. Bu yolda 
kaybolanlar, geri kalanlara 
yüksek karlı amaçlara karşı 
zafer kazanmak için daha çok 
enerji vermişlerdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eğlenmek hıterlerken 
Kaymakam Nihat bey cad

desind" bir ticarethanede bekçi 
Hilmi oğlu Rifat ile Şerif o~lu 
Necmi sürtük kadınlardan Hü-
seyin kızı Ziba Melahatı alarak 
ticarethaneye götürmüşler, rakı 
masasını kurmuşlar, sarhoş 
olunca kavgaya tutuşmuşlardır. 
ikisi de zabıtaca yakalanmıştır. 

Ansızın perdenin arkasından 
fırlıyarak deli Kemalin üzeri
ne atıldı. Aralarında korkunç 
bir mücadele başlamıştı. ikisi 
de dinç, ikisi de güçlü kuv
vetli idi. 

Tahir bir taraftan da gece
leyin kafasına yediği yumru
ğun acısını çıkarmak istiyor, 
Deli Kemal ise yakasını kur
tarıp kaçmak için bir sırtlan 
gibi dövüşüyordu. 

Bu didişime, bu dövüş belki 
çok uzun sürecek belki de 
T ahirin mağlubiyeti ile netice
lenecekti. Çüoki deli Kemal 
hem azgın bir şerirdi, hem de 
böyle kavgalarda daha usta idi. 

ikisi de birbirlerine sanlmış, 
her taraflarını amansız şekilde 
didikler ve parçalarken, Şerife 
kadın, elinde kocaman bir ha
van eli ile yetişti, deli Kemalin 
kafasına olanca kuvvetile ve 
birbiri üstüne vurmağa başladı. 

Bu darbelerin altında deli 
Kemal, koca bir domuz gibi, 
homurdanarak yıkıldı, kendin
den geçti. 

Yüzünden kanlar sızan Ta· 
birle Şerife kadın herifi sıkı 
sıkıya bağladılar. Sonra tele
fonla polise haber verdiler. 

* • • 
Polis, üç saat sonra mühen-

dis bay Nahit Yükseli Top
kapıda hapsedildiği evden kur-
tarmış, yepyeni bir topun plan
larını ele geçirmek isteren mU
hendis "Kristof,, ile diğcı:r sefil 
üç arkadaıını da tevkif etmiıti. 

- - • Aljustos ıe3a 

HAS A AKICI EMŞIRELER 
OKULASI DİREKTÖRLÜGÜNDEN : 

Genç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir istikbal hazırlı yan 
okulamıza yeni talebe yazılma ve alınma muamelesine baş
lanmıştır. Kabul şartları • 
1 - Türk tabaası olmak • 2 - Sıhhati yerinde olmak hiç bir hastalığı bulunmak 

(muayene okulada yapılır) 
3 - Yaşı 18 den aşağı v~ 25 ten yukarı olmamak 
4 - iffet ehli ve ahlak sahibi olmak 
5 - En az orta tahsi1i bitirmiş olmak ve yahut o derecede 

tahsil ettiğini vesikalarla göstermek · 
6 - Evli bulunmamak, evvelce evlenmiş ve ayrılmış veya 

zevci ölmüş ise çocuğu bulunmamak .... 
7 - Okulayı veya mesleği terki, beş sene mecburi hizmeti 

ifa etmediği veyahut bu hizmet esnasında izdivacı 
okuladan veya meslekten ihracı halinde tahsil masra
fını ödiyeceğine ve mecburi hizmeti ifadan sonra ev-
Jenmediği ve meslekte kaldığı müddetçe Hemşireler 
yurduna bağlı kalacağına dair Noterden musaddak 
bir kefaletname vermek ....... 

8 - Tahsil müddeti üç senedir ve birinci teşrin başlan· 
gıcında başlar .. 

9 - Talebelerin iaşeleri, giyinmeleri ve yatıları Kızılay 
cemiyeti tarafından temin edildiği gibi kendilerine 
her ay münasip bir harçlık da verilir ... 

10 - Okulayı bitiren ve hemşire çıkan bayanlar Kızılay 
cemiyeti tarafından kurulan hasta bakıcı hemşireler 
Yurd himayesine girer.. Hastalananlara ve çalışamı
yanlara bu yurd bakar .. 

11 - isteklilerin 15 eylül 1935 günlemecine kadar bizzat 
veya yazı ile Aksarayda Haseki caddesinde Okula 

Direktörlüğüne müracaatları 
4 .. 8 .. 1 ı.. 15 .. 18 .• 22 .. 25 .. 29 .. (1131J 

iş Bankas na yeni 
Memur a ınacaktır 
Türkiye iş bankas ndan 

Bankamız servislerinde çalışmak üzere Lise ve Ticaret Lise
leri mezunlarından imtihan ile on beş memur alınacaktır. 

Müsabakada kazananlar arasmda aynca yüksek tahsil görmllş 
ve yabancı lisanları bilenler tercih olunacaktır. 

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

Yazı ile imtihan 31 ağustos 1935 te lstanbul, Ankara ve 
lzmir şubelerimizde yapılacaktır. 

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

bankamızın Ankara, lstanbul ve lzmir şubelerinden alabilirler. 
31-2-4-6-8-10-~3- 14 (2372) 1099 

~~~~~~~~~~~~!!'!!!!'.!'!!!~~~~~~-

Satı 1 ık ev, dükkan ve arsalar 
lzmir vakıflar direktörlüğ ~~ nden: 

Şarın her köşesinde yapılmış olan ev, dükkan, arsa, depo ve 
saire gibi dağınık ve küçük vakıf mallann elden çıkarılıp yer
lerine toplu, büyük ve modern yapılar kurulması prensip olarak 
onaylanmış olduğundan sabş çizelgelerine giren vakıf mallar 
sırasile ve uygun fiatlerle sa~a çıkarılmaktadır. Bunlar gazete
lerle ilan edildiği gibi ilan kağıtları urayın ( belediyenin ) ilan 
tahtasına ve evkafın çorakkapı ve hisar camilerinin kapılarında 
ve evkaf direktörlüiünün alt kabnda bulunan ilan tahtalarına 
da asılmaktadır. Bunlardan artırmaya konulan 17 danenin ihalesi 
7-8-935 tarihinde saat on dörtte ve 18 danenin ihalesi 19 Ağus
toı 935 tarihinde saat on üçte yapılacaktır. istekli olanlar hu 
gün evkaf direktörlüğüne müracaat ederek izahat alabilirler. 

Manisa icra memurluğundan: 
ipotekli bir borcun temini 

zımnında tapunun temmuz 340 
tarih ve cilt 87 sayfa 22 sıra 
1 şarkan ve şimalen ve cenu
ben ekmekçi damadı Mustafa 
garben çıknkçı hacı Mustafa 
ve tarik ile mahdut olup icra 
vaz'ıyedine göreManisanın Kır
tık timarı namı diğeri Ali bey 
timan karlıbınar mevkiinde 
halen hududu şarkan ve cenu
ben Pideci hacı Hüseyin gar
ben çıkrıkcı hacı Mustafa ve 
şimalen yorgancı Veli bağlarile 
çevrilidir. 9649 metre murab
bamda çekirdeksiz bağdır.için
de önü bozuk betonlu ufak bir 
avlu ve tuğla döşeli bir hayat 
üzerinde yanyana iki göz oda 
ve bir mutfak ve yanında bir 
fırın ve bir hayvan damı ve 
bu damın üzeri yine bozuk 
betenlu taraça ve bir tulumba 
suyu ve 5 incir iki söğüt ve 
dört erik ve altı ufak ve bü
yük kavak ağaçları vardır. 
Şehre kurbiyeti ve toprağının 
evsafı ala derecede verim ka-
biliyeti yüksek asmalan yaşı 
ve yetiştirilişi itibarile verim 
derecesi kabiliyetli bağdır. Bu 
l::ığın beher metre murabbaı 
25 kuruş kıymetinde olup kule 
dahi 400 lira kıymetlidir. Birinci 
arttırması 14-9-935 tarihine 
müsadif Cumartesi günü saat 
11-}2 de dairemiıde icra cdi· 

4-7 ı420 (1123) 

lecektir. Bu arttırma netice· 
sinde satış bedeli tahmin olu
nan kıymetin yüzde yetmiş be· 
şini bulursa en çok arthrana 
ihalesi yapılacak aksi takdirde 
en çok artbranın taahhüdü baki 
kalmak üzere satış on beş gün 
daha uzatılarak ikinci açık art
tırması 30-9-35 tarihine müsa· 
dif Pazartesi günü saat 11-12 
de yine dairemizde icra edile· 
cektir ve bu arttırmada en çok 
bedel verenin üzerine ihalesi 
icra kıhcaktır. işbu gayri men· 
kul üzerinde her hangi bir şc· 
kilde hak talebinde bulunanlar 
ellerindeki resmi vesaiki ile 
birlikte ve yirmi gün içinde 
dairemize müracaatları lazım· 

dır. Aksi halde hakları tapu 
sicilince malum olmadıkça pa· .. 
laşmadan hariç kalacaklan ır. 
Şartname 4-9-35 tarihinden i~ • 
haren her~esin görebilmesi için 
açıkbr. Müzayedeye iştirak 
edenler şartnameyi okumuş ve 
bütün vecaibi kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar müzayedey~ 
iştirak etmek istiyenler kıyınetı 
muhamminenin yüzde yedi bu: 
çuğu nisbetinde pey akçeıtı 
veya milli bir banka teminatı 
ibraz etmeleri lazımdır. Yüzde 
iki delJaliye harcı ile tapu harcı 
müşteriye aittir. Daha fazl.tt 
malumat almak istiyenlerin daı · 
remızın 935-353 dosyası ile 
münadiye müracaatları Jüzuoı• 
ilin olunur, 2433 1126 
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izmır şarbaylıli•ndan .TÜRKİYE _... ..... 

1- 572,50 lira bedeli muham-

meneliÇocuk yuvasın~4.75~ kil~ E F brı·kaları 
birinci ve 3650 kilo ıkıncı nevı 
olmak üzere ceman 8400 kilo 
ekmek başsekreterlikteki şart-
namesi veçbile 6-8-935 . .sah 
günü saat onda açık eksıltme 
ile alıncaktır. iştirak için 43 
liralık muvakkat teminat mak-
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün. ~e saata 
kadar komisyona gelınır. 

2 - 625 lira bedeli muham
meneliDarülacezeye on bin kilo 
ıkinci nevi ekmek Başsekreter
likteki şartnamesi veçhile 6-8-
935 sah günü saat onda ~çık 
eksiltme ile alınacaktır. lştırik 
iç~n 47 lira muvakkat teminat 
ile söylenen gün ve saata ka-
dar komisyona gelinir. 

3 - 653,40 lira bedeli mu
hammeneliÇocuk yuvasına 1825 
kilo koyun eti ve 730 adet 
dalak başsekreterlikteki şart-
namesi veçhile 6-8-935 . salı 
günü saat onda açık eksıltme 
alınacaktır. iştirak için elli lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saata ka-
dar komisyona relinir 

4 - 200 lira bedeli mu-
hammeneli Darülacı:eye 800 
kilo dana eti başsekreterlikteki 
fartnamesi veçhile 6-8-935 salı 
günü saat onda açık eksiltme 
ile alınacaktır. iştirak için 15 
lira muvakkat teminatla söy-
lenen gün ve saata kadar ko
misyona geiinir· 

5 - 511 lira bedeli mu-
hammen eli Çocuk yuvasma 
7300 kilo inek südü başsek
reterlikteki şartnamesi veçhile 
6-8-935 salı günü saat onda 
açık eksiltme ile alınacaktır. 
iştirak için 39 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa· 
ata kadar komisyony gelinir. 

6 - 781,50 lira bedeli mu
hammenli temizlik arabalarmın 
tamiri için civata, çivi vesair 
malzemelerle su koğası hRşsek-
reter1ikteki nftmune liste veşart· 
namesi veçbile 6·8·935 salı gü· 
nu aaat onda açık ekultme ile 
ahnacakhr. lştirik için 59 liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen glln •e .. ata ka· 
dar komisyona gelinir. 

7 - 447.50 lira bedeli mu
hammeneli nal, mıh vesair nal· 
band malzemesi başsekreter
likteki nümune, liıte •e şart
namesi veçhile 6/8/935 salı 
günü saat onda açık eksiltme 
ile alınacaktır. iştirak için 34 
lira muvakkat teminatla söyle
nen gün ve saata kadar ko
misyona gelinir. 

8 - 244.30 lira bedeli mu
hammeneli beygir yulan, çıl· 
bın ve.air malzeme başsekre
terlikteki nümun Ji.te ve ıart· 
namesi veçhile 6-8-935 salı 
gftnQ sat onda açık eksiltme 
ile ahnacakbr. iştirak için 19 
lira muvakkat teminatla söyle· 
nen glln ve saata kadar ko · 
miıyona gelinir. 

9 - 371 lira bedeli muham
ıııeneli temizlik arabalarının 
boyanması için boya, çinko, 
bezir ve araba yağı bapekre
terlikteki liste ve şartnamesi 
veçhile 6-8-935 salı günü saat 
onda açık eksiltme ile alına
caktır. iştirak için 28 lira mu
vakkat tem natla söylenen gün 
ve saata kadar komisyona ge
linir. 

10 - 1093,75 lira bedeli 
nıuhaınmeneli Gündoiduda 62 
adanın 437,5 metre murabba· 
ındaki beı sayılı arsasının tak· 
sitle sabşı Başsekreterlikteki 
şartnamesi veçh'le 6/8/935 salı 
günü saat 1 O da açık arttırma 
ı 'e ihale edilecektir, iştirak için 
(83) lira mnvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
lcomisyona gelinir. 
21--25--30---4 2229 (1032) 
§ 1 - 1660 lira bedeli mu

hammeneli Kahramanlar ma
hallesinin çayırla bahçe civarın
da 94 ada 37 arsa üzerinde 
yapılmış piyanio evi ihale be· 
delinin birinci taksiti peşin ol
mak Uzere on sene taksitle 

rtname11i 
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Çünkü: 
Krem Pertev senelerin 

cilde yapbğı fenalığın 
en güzel tamircisidir. ................ _ ~ ~ ..,._...~ 

veçhile 6 - 8 - 935 te açık art
brma ile ihale edilmek üzere 
temdit edilmiştir. 

iştirak için 125 liralık mu
vakkat teminat makbu
zu veya banka teminat mek
tubuyla söylenen s.riln ve saata 
kadar komisyona gelinir. 

2 - 1350 lira bedeli keşifli 
Tepecikte umumi pazar yeri 
yaptırılması işi Başsekreterlik
teki şartnamesi veçhile 6 - 8 -
935 Sah gllnü saat 10 da açık 
eksiltme ile ihale edilmek üze
re temdit edilmiştir. 

İştirak için 102 liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
Banka teminat mektubuyla söy
lenen gün ve saata kadar ko-
misyona gelinir. 

3 - 300,15 lira bedeli mu
hammeneli etüv makinalan için 
34,500 kilo meşe odunu Baş
sekreterlikteki şartnamesi veç-
hile 6 - 8 - 935 Sah günün sa· 
at 10 da açık eksiltme ile alın· 
mak üzere temdit edilmiştir. 

İştirak için 24 lira muva.kkat 
teminatla söylenen gün ve ıa· 
ata kadar komiıyona gelinir. 

4 - 170 lira bedeli muham
meneli çocuk yuvası için 200 
metre yerli gri renkte pamuk 
ııabardin Başsekreterliktcki 
nümune ve şartnamesi veçhile 
6 - 8 - 935 Sah günü saat 10 da 
açık eksiltme ile alınmak üze
re temdit edilmiştir. 

iştirak için 13 lira muvakkat 
teminatlasöylenen gün ve saata 
kadar komisyona gelinir. 

2438 ( 1125) 

·r etinin 
Alpu hı, şa {' Eskişe ir ve 'furhal 
~ e erfab ·ika]arında veISTANBULDA 
tahrikala · n teslhn edec kleri tarzda 

Kuruş 

Müşteraerimize b"r kolaylık olmak üzere aşağıda yazılı 
yerlerde de ve hizalarındaki fiatlarla on ağustos 1935 tari
hinden itibaren satışa başlanacaktır ... 

Bursa da 
lzmir vao-ouda M 

BalıkPsİr vagonda 
Adana vağonda 
]zınit va«.-onda 

M 

Adapazarı vagonda 
Sa1nsun liınanda F oh 

Kristal 
25.50 
26.10 
26.40 
26.80 
25.25 
25.65 
25.10 

Kesme 
28.60 
29.25 
29.70 
30.15 
28.30 
28.80 
28.10 

( Fob Samsunun fiab; Karadeniz sahillerinde her hangi 
bir iskeleye gönderilmek üzere fabrika tarafından vapura 
yükletilmiş bulunmak kaydiledir.. Ve Samsundan sonraki 
navlun ve sair masraflar müşteriye aittir .. ) 
Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün içinde ifa edi

lir.Fabrikaların bulunduğu yerlerde enaz BiR TON lstanbul 
vesair yerlerde enaz BiR VAGON sipariş kabul edilir ... 

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

lstanbul, Ankara ve Samsun bürolarında ödenebilir ... 
Diger sipariş şartları fabrikalardan veya ıstanbul, Ankara 

ve Samsun bürolarından öğrenilebilir ... 
1-3 (1103) 

lzmir - Bornova Tar m okula§ı 
(Ziraat mektebine) girıne şartlar 

1 - Okula yatılı velpara ile girmek istiyenlerden kadro fazlası 
kaldığında parasızdır. Yıılhk ücret üç taksit olmak üzere (200) 
liradır. 

2 - Okula lise kertesinde olup amacı (gaye) tar m bilgi!eı ini 
eyi öğrenmiş gençler yetiştirmektir. 

3 - Okulaya girmek için gereken belge (vesika) lar aşagıda
kilerdir: 

A) Orta okula şehadetnamesi. 
B) Türk tab'ası ve yaşı 16 - 19 olmak. (Hüviyet cüzdanı ash 

veya tasdikli örneği.) 
C) Tarım işlerini yapacak vücut sağlığını gösteren doktor raporu, 

(Hastane olan yerlerde heyet raporu.) 
D) Eyi ahlaklı oldüğunu gösteren belge. 
E) Çiçek aşısı. 
F) Arazi sahibi veya çiftçi çocuğu olduğunu gösteren belge. 

(Arazinin bulunduğu İJçebaybk, yönetim kurulu veya tapudan 
ahnacaktır.) 

G) Okula ve tarım direktörlüklerinden alınacak kefaletname
nin noterlikten tasdik ettirilmesi. 

4 - Parasız ıirmek istiyen istekliler kadroyu geçtiiinde mü
sabaka imtihanına girerler. Bu imtihan ders ve günleri aynca 
namzetlere bildirilir. 

5 - Okulaya girmek istiyenler Yukarıda yazılı belgeleri tam 
olarak ya doğrudan Okula direktörlüğüne veyahut bulunduğu 
yerin Ziraat idarelerine başvurmalıdır. Kayıt işlerine (15) Ağus-
tosta baılanacaktır. 25-4 -14-24-5--15 2176 (1052) 

lzmir Tayyare sineması 
Kiraya veriliyor 

Türk hava kurumu lımir şu· 
besinden: 
. lzmirin en .üze) sineması ~lan Birinci Kordondaki Tayyare 
sınema~ı. zen~ın donan.•, makınaları ve ele'ktriklerile beraber üç 
sene ıçın kıraya Nenlmek üzere arttırmaya çıkarılmışbr. Arttır
ma. 22/71935 te0; ~ 1/8/935 e kadar devam edeceğinden istekli
lcrm bu zaman ıçınde şartlan görmek ve nihayet l 1/8/93S Pazar 
günil saat 18 e kadar kapalı zarflarını vermek nzere lzmirde 
hava kurumu lzmir şubesine, lstanbulda lstanbul tubesine An-
karada genel merkeze uğramaları. 26---4-11 2217 (1061) 

In,.aatmı7. için atidekiihtıyaçlarınızı pek um&z f ıyatlarla 
teıum etmek i terseniz Halim a1ta çRrşısrnda 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarethan<»lİDfl müracaat o<lınız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir l'e heı neı: çlçekll 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lliaıhalar 11e bunlaım 
te/euüatı en\laı banyolar ve teı mosıJonlaı ve heı ctns 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökm~ bo1u/a1 
ve lngiliz künkleıi ve bunların te/effaatı resaire ... 

F-i}'atlar rekabet kaba! etmez 
Yerll Çhneatoler, Batan •••k•I•• 

En •a .. ıt Ş•••ltle ••l•z•••zd• Satılır 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime· 

lerin üzerinde halisli~ini telceffül 

eden E1' markasını arayınız. 

Devlet DemiryoJlarından: 
Muhammen bedelleri ile mıktar ve vasıfları ve her gurup için 

icabcden muvakkat teminat paralan apğıda yazılı balast 15.8. 
935 Perşembe günü saat 16 da kapalı zarf uzl1lu ile ve 3 grup 
olarak ayn ayrı lzmirde Basmahanede Devlet Demiryolları 
7 n~i f şletme müfettişliği binasında satm ahnacakbr. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda her grub yani grubu teş
kil eden kısımların hizalannda gösterilen miktarlarda muvakkat 
teminatları vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikaların ve ka· 
nunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni bu
lunmadığına dair beyanname ile şartnamenin 29 uncu madde
sine uygun olarak her grub için ayıı ayrı teklif mektublarını 
aynı gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri IA&1mdır. 

Grupları ttşkil edtn kısımlarm miktar ve vasıfJarma göre 
muhammen bedelleri değiştiğinden her gruba ait teklif mektup· 
larında grubu teşkil eden kısımlar için ayrı ayrı fiat verilmelidir. 

Bu bapta fazla izahat almak istiyenler 7 nci İşletme Yol Baş
müfettisliğine müracaat edebilirler. 

işe girecekler şartnameyi yol başmüfettişliğinden parasız ala-
bilirler. 
Gurup Miktarı Muhammen Teminat 

Bedeli lira Miktarı lira 
Evsafı 

No. 
1 

Metre m3 
8000 10400 780 Toplama - Kırma 

2 Afyon 4000 : 3400 255 Ocak . 
hattı 10000 

1500 
3500 
1500 
3000 

: 13000 975 " 
1425 107 Toplama - Kırma 

3 Bandırma 
hattı 

3325 250 " .. 
2100 158 Ocak 
5200 390 ,, 
27--31 4 8 2324 (1073) 

Aydın demiryolları şirketinin Alsancak - Buca • Seydiköy ban· 
liyosu için mer'iyete koyc!uğu yolcu ve abonman tarifeleri bir 
ağustos 1935 tarihinden itibaren liğvedilerek yerine aşağıdaki 
ücretli D. D. 113 ve 114 numaralı tarifeler ikame edilmiştir. 

B 1 L E T 
Gidiş 

1 
Alsancaktan Kemere, KızılçuUudan 8 
Bucaya, Kızılçulludan Gaziemire ve 
Seydiköye ve Seydiköyden Gazie-

n nı 
7 5 

Gidiş dönlf 
1 il ili 

15 10 7 

mire ve mütekabilen 
AL~ancak ve Kemerden Kızılçullu 15 10 6 20 15 10 
veya Bucaya, Bucadan Seydiköye 
veya Gaziemire ve mütekabilen 
Alsancak ve Kemerden Gaziemire 20 15 10 30 20 IS 
veya Seydiköye ve mütekabilen 

Bu kısım dahilindeki katarlarda mevki deiiştirenlerden 16 •e 
katara biletsiz binenlerden 26 kuruş almır. 

Ailelerile birlikte sevahat eden beş yaşına kadar çocuklar 
(bef yaş dahil) para11z naklolunur, ve daha büyük yaştaki ço-
cuklar tam ücrete tabidirler. 

A 8 O N M A N 
Alsancak - Kemer, Kmlçulfu - Buca 

Herkes ıçın Talebe için 
1 il 111 il 111 

arasında 
Amele için 

111 
Bir aylık 150 125 75 75 50 

Alsancak - (Kızılçullu, Buca) arasında 
ı 11 nı il 111 ili 

Bir aylık 400 300 200 200 150 150 
Alsancak (Kızılçullu, Buca) arasında 

Herkes için Talebe için 
1 il 111 il 111 

1100 850 550 

Amele için 
111 

75 
Üç aylık 
15 günlük 

AJsancak - Gaziemir ve Seydiköy arasında 
1 il 111 il ili lII 

Bir ayhk 600 450 300 300 200 
Üç aylık 1600 1200 800 

Fazla iafıilAt istasyonlardan alınabilir 
30-2-4 2369 (1095) 

Devlet demiryolları yedinci ifletme kaleminde mevcut sekiz 
yazı makinasımn tamiri ve her ay temi:ılenmeıi işi 9 ağustos 935 
tarihine müsadif cuma günü pazarlık suretile talibine verilece
ğinden istekli bulunanlar makinaları görmek ve muayene etmek 
üzere Basmahanede işletme müfettişliğine müracaat etmeleri ... 

2435 (1127) 



ödmi te bay 
Diyor ki: 

Şevket Şeker 1 Doktor 

Beş seneden beri; müptela olduğum romatizma hastalığım, 
hangi ılıcaya gitmiş isem geçiremediğim halde; bu defa Bayın
dırın Bayan Fatma-Süleyman Nazıf ılcalarında on gün zarfında 
tamamiyle tedavi ettirmiye muvaffak oldum ... 

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

s. 9 4-6 (1104) 

Saçları döülenler 
Komojen Kaıızuk 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetler.ıdirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko-
mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında 
bulunur. 

::::::a 

• Muallim 
ı >C>~TC>Fl 

rzzoi/.7.7..ZZ7.7../.ZZ:L7.LZ/.77.ZZX/L/.L77.Z'//./.X7/.) 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç HASTA L 1 K L AR 
1VJ:'UT .A.~.A.S'SISI 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamh sokağında 

( 20 ) numaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 . . ·. . :- , ,. .. :.. . . -... _.mlli ________________________ , 

Beşikten nıezara kadar sağlam 
ve beyaz kalan dişler ! 

Diş ınacunu kullananlar bir 
çok tecrübelerden sonra 
neden daima 

Rad 'oli 
de karar kıhyorlar? 

Çünkü Radyolin 
Dişlerde ( Küfeki -

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

• Dişleri mine taba
kasını çizip hırpalamadan 
temizler ve parlatır. 

.. Ağızdaki mikropları 
% l 00 kat'iyetle öldürür. 

• Diş etlerini besler, 
diş eti hastalıklarına ma
ni olur. Ağız kokusunu 
keser 

Siz 
de RADYOLiN 

Kullanınız 

l 

1 Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Roatken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (281) 

Kiralık 
Evi olanlar 

Birinci ve ikinci kordon 
ile Karantina, Göztepe ve 
Güzelyalı semt: erinde laakal 6 
odalı kiralık bir ev aranmak-

1 tadır. 
Evini kiraya vermek iste

yen ev suhip!eri ile ellerinde 
kiraya verilecek evleri bu
lunan simsarJarınANADOLU 
matbaasına müracaatları. 

5-10 
~-----ll!Clim!:lllm':ıllillm._D., ~ 

Müflis çavuş zade Mustafa 
Nuri iflas idaresinden: 

Müflise ait bahribaba parkı 
üzerinde ve Değirmen dağına 

giden cadde üzerinde Necip 
ı efendi sokağında birisi denize 

diğeri Değirmen dağına nazır 

iki kapılı ve 35 numaralı kapı
dan içeri girildikte sağında 

odun ve kömür konulan dük
kan mahalli üstünde küçük bir 

oda ve bunun üstünde taraça 
ve 35 numaralı kapının solunda 
mutfak ve bir kaç basamak 
merdivenle avluya girildikte 
Avrupa tuğlası ile mefruş taş
lık ve taşlıkta havuz ve erik 
ağacı ve demir çardaklı asma 

sağında hela ve yine bir k aç 
basamak merdivenle haneye 
girildikte Avrupa tuğlası ile 
mefruş sofa, solda içiçe iki oda 
karşıda mutfak ve çamaşırlık 
üst kata çıkılan merdiven al
tında hela ve üst katta denize 
nazır camekanlı bir salon, sa-
lonun arkasında karşılıklı iki 
odadan ibaret ve buradan 47 

numaratajlı Değirmcndağına 
çıkan kapısı mevcut 3200 lira 

kıymetli bir i a l hanenin bi
rinci arttırması 10 Eylfıl 935 
Salı günü saat on birde birinci 

· icra dairesinde açık arttırma 

suretile satılacaktır. Bu arttır

mada kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulursa en çok artırana 
ihalesi yapılacaktır. Aksi tak-

dirde en çok arttıranın taah
hüdü baki kalmak şartile satış 

l 
on beş gün daha uzatılarak 

ikinci arttırması 25 EyJfıl 935 

ı 
Çarşamba günü saat on birde 
aynı mahalde yapılacaktır. Bu 
arttırmada iflas idaresi satış 
bedelini muvafık görürse en 
çok arttırana ihale edecektir. 
işbu gayri menkul üzerinde her 
hangi bir suretle hak talebin
de bulunanlar ellerindeki ve
saikile birlikte ) irmi gün zar
fında iflas idaresine müracaat
ları lazımdır, aksi takdirde 
hakları tapu sicillince malum 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar, 25-8-935 tarihinden 
itibaren şartname herkese açık 
bulundurulacaktır. Müşteriden 

ayrıca yüzde iki buçuk della
liye alınır, talip olanların yüzde 
yedi buçuk pey akçası veya 

1 banka itibar mektubu ile bir-

i likte iflas idaresi memuru avu
kat Nuri Fettah Esen'e veya 

j birinci iflas idaresine müra
caatları ilin olunur. 

2437 (1126) 

GüZEL KUMAŞ 

KULA Fabrikası 

inanmıyorsanız bu fabrikanın kumaşlarını 
giyenlerden bir kere sorunuz. 

Kumaşlar 
Haais y indür ve ucuzdur 

uf ,'lbrikanın çıkar~cağı şık ve çok sağlam 
PAL TOLUKLARI bekleyiniz 

• 
Tediyede Kolaylık 

Satış yeri : Birinci Kordon Çolakzade 
halı limited şirketi 

TELEFON: 2360 

En nefis Isparta, K uJa, Demirci, Uşak 
burada bulacaksınız. halılarını da 

ANKARA BiRASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

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

Çünkü . içilecek biricik ulusal bira budur 
• Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksınız (865) 

MITATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas Nu. Yeri Nu. Cinsi Peyakçeıi 

223 Osmaniye caddesi Kara 26-8 mağaza 10 

237 
306 

350 

235 
c. 701 

313 

Osman oğlu hanında 
Mırabıt çarşısı 23 dükkan 
Yol bedestanı Selvili han 55-1 O mağaza 
içinde 
Mırabıt çarşısı Kızlar 
ağası hanında 

25-12 oda 

Yol bedestanı Selvili hanında 55-12 mağaza 
Karataş 9 Eylfıl sokağı 116 ev 
Yol bedestanı Bidayet 83-11 mağaza 
hanında 

10 
12 

2 

15 
12 
25 

c c. 85 .. Büyük tuhafiyeciler çarşısı 4.4-1 mağaza 
Gazi bulvarı 

35 

Bugüne kadar piyuaya çı-
karılan traı bıçaklarının 
en eyisi 

KIRMIZI AY 
bıçaiı olduğu herkesin tec
rübesile anlaşılmıştır. Rahat 
ve ferahlıkla trat olmak iı

tiyenler 

İzmir Kuzu oilu An 
çarşısı 29 numarada • 

talyalı Sait hır~avat magaza-
sma müracaat et.inler. 

Birinci Kordon 
İkinci Kordon 

il .. 
62 dükkan 

55-1 dükkan 
55-3 " 

50 
50 
40 

c. 56-1 
c. 55-3 
c. 55-5 
c. 55-6 Birinci Kordon Saman iske- 5-3 yukarı katta 20 

c. 56-6 
c. 56-7 
c. 56-8 
c. 56-10 
c. 56-4 

c. 12 

c. 73-1 
c. 75 

lesi Mimar Kemalettin caddesi oda 
" " " " 9 dükkan 
" u " .. 9-1 " 

İkinci Kordon 49 " 
" " 53 " 

Birinci Kordon Saman iske- 3-1 " 
lesi Mimar Kemalettin caddesi 
Karşıyaka Alaybey mahal- 19-21 ev 
lesi Günaydın sokağı .. .. " " .. 

70 
40 
50 
60 
50 

20 

ıs 
50 

23 
Karşıyaka Alay B. mahallesi 117 
Yalı caddesi 

Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bir senelik }ıİ' 
raları 5-8-935 Pazartesi günü saat on da ihale edilmek üıere 
açık artbrmaya konulmuştur. 

İstekli olanların hizalarında yazılı pey 
yabrarak arthrmasma girmeleri lazımdır. 



F ratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru limanımız· 

da olup 2 ağustosta Anvers, 

Rotterdam, Amsterdam ve H am 

burg limanları için yük alacaktır 
CERES vapuru 7 ağustosta 

beklenmekte olup yükünü tah

liye ettikten sonra Burgas,Var

na ve Köstence limanlan için 
yük alacakhr. 

GANYMEDES vapuru 12 

a&ııstostan 16 ağustosa kad ıı r 
Anvers, Rotterdam, Amster

dam ve Hamburg limanları için 
yllk alacaktır. 

CERES vapuru 26 ağustos-

tan 31 ağustosa kadar Aover.s 

Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg liman' ara için yük aJacakbr 
SVENSKA ORıENT LıNtEN 

V ASLAND motörü limanı-

; mızda olup bir ağustosta Rot

terdam, Hamburg, Copenhage 

Dantzig, Gdynia, Goteburg, 

Oslo ve Iskandinavya limanlan 
için yük alacaktır. 

NORDLAND motörü 20 ağus 
tosta Rotterdam, Hamburg, 
Coper~ age, Dantzig, Gdynia 
Gc e' urg, Osla ve İskandinav
~ a ıran arı için yük alacaktır. 

SI:.l c '" ARtT lM RvuMAiN 
Garbi Akd eniz için ayda 

bir m untaz am sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 9 

ağustosta gelip aynı günde 
Malta, Napoli, Marsilya ve 

Barcelon limanlarına hareket 

edecektir. 
dandaki hareket t&rilılerinde 

v. 1 W. F. H. Van Der 
Zee & f..,o. 

N. 

DERINDjE vapuru 7 ağus· 

tosta beklen:yor. 8 ağustosa 

kadar Anvers, Rotterdam Ham 
burg ve Rremen için yük ata-

caktı r. 
ALIMNlA vspuru 9 ağustos-

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

ARTA vapuru 19 ağustosta 

bekleniyor. 22 ağustosa kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacakbr. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
Tuna hatb 

TISZA motörü 6 ağustos-

da bekleniyor. Budapeşte,Bra ... 
tislava •e Viyana için yük 
yük alacaktır. 

A TID motörü 15 ağustosta 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis

lava ve Viyana için yük ala

caktır. 
DUNA motörü ağustosun so-

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

JOHNKTON V ARREN LlNES 
L TD. Liverpul 

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

alacaktır. 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

• Cl/'..Z/I,/'YUR..1.P.'"'/7"'"..La'L:LZıZJ~ 

Fenni 

Vapurculuk 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
lZMIR ACENTELİGİNDEN 

Ekspres postası 

Sakarya 
Fevkalade lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam t& 

da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat 16 da lS
T ANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR: ve 

oradan KARADENlZE ha· 
reket eder. 

Istanbwdan her Per
şembe günü lzmir için sa
at tam 1& da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma a-ünü 
tam saat 1& da lzmire varır. 

Fazla Tafsilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da fzmir acenteliğine müra-
caat. Telefon 3658 

• 
Gözlük 

Üzerine her istediğinizi en ince teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

Tayyare, şoför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, albn, nikel baia 
çerçiveleri en maruf fabrika malı camlar daima her yerden ucuz 

olarak yine S. FERiT ŞiF A ECZANESiNDE bulursunuz • 
TOPTAN PERAKENDE 

ki değişikliklerden ac:enta mes

uliyet kabul ebnez. 

~ Hususi muallim ~ ikmale kalan ilk ve orta ______ Rm_KI _____________ _ 

mektep talebeleri süratıe im- Gümrük Muhafaza Alayı Satın Fazla tafsilat için ikinci kor
donda T abmil ve tahliye binası 

arkasında Fratelli Sperco acen

talığma müracaat edilmesi rica 

tihana hazırlanır. ( M. Z. ) Al K R d 
rumuzile Kemeraltında An- • O. Se en: 
kara kraathanesi ittisalindeki Cinsi Miktan Muhammen kıymeti Tutan % 7.S teminab 
tuvalet salonuna miıracaatlan Kilo Gr. Ku. San Lira Kş. Lira Kş. 
----~awn ~~!zs un 1s300 10 41 s151 03 611 32 
~"~ 1 - Gümrük muhafaza alayı birinci tabur ihtiyacı için 78300 

olunur. 
Telefon: 2004-2005 

Slcllll ticaret memurluğundan: 
b:mirde Birinci kordonda 46 numarada ticaret yapan müseccel 

[B.A. Gomel ve şürekası] şirketinin ödilnç para verme işlerile 
Uğraşacağına mütedair beyannamesi 2279 numaralı kanun hük

nıüne göre sicilin 1458 numarasına kayıt va tescil edildiği ilan 
olunur. 

Izmir sicilli ticaret memurluğu resmi mühürü ve imzası 
F.Tenik 

1 - Beyanname 
2 - Vesika 

İZMİR ViLA YETi YÜKSEK MAKAMINA 
Ödünç para verme işlerile iştigal eden müessesemizin 11-6-933 

tarih ve 2279 No.lu kanun mucibince vermekle mükellef olduğu 
BEY AN NAMEDİR. 
Mnessesenin u •vnn ı : B.A.Goınel ve Ş.sı 

" kanuni ıkametgahı: Birinci kordonda 234 No. da 
" 1· · '' Birinci kurdonda 46 No. da 

ıcarı 

•• Tesisi tarihi: Şubat 1933 
.. Sermayesi; 21.000 (Yirmi bir bin T. lirasıdır) 

Abnacak en yüksek faiz veya ıskonto: ~o 12 (Yüzde on iki) 

Şerait: Ticari senedat üzerine ıskonto, Emtea mukabilinde 
avanslar, kefalet veya kefaleti müteselsile ile, Esham 

ve tahvilat üzerine avanslar. 
tziN VESlKASı 

Adı : B.A. GOMEL ve Şürekası 
Kanuni ikametgahı : Birinci kordon No. 234 
Ticari ikametgahı : Birinci kordon No. 46 
Tabiiyeti : Türk 
Serm · · 21 000 Türk lirası 

ayesı · · 
Alınacak faizin en yüksek haddı : %. 12_ _ . 
Yapıla k lenin nevileri : Tıcarı senedat uzerıne ıskonto 

ca muame k b'l" d 1 emtea mu a ı ın e avans ar, 
kefalet veya kefaleti müteselsile 
ile esham ve tahvilat üzerine 
avanslar. 

kilo un kapalı zarf usulile satm alınacaktır. ihalesi 12-8-935 
pazartesi günü saat 14 te Pasaportta gümrük muhafaza alayı 
binasmda sabn alma komisyonununda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 - Unun tahmin edilen mecmu tutarı 8151 lira 3 kuruştur. 
4 - Beher kilo un için 10 kuruş 41 santim fiat tahmin edil-

miştir. 

S - Teminatı muvakkate akçesi 611 lira 32 kuruştur. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair vesika 

g6stermek mecburiyetindedirler. 
7 - Münakasasına iştirak edecekler 2490 sayılı arttırma ve 

eksiltme kanununun ikinci ve üçüncü maddelerinde ve şartna

mesinde yazılı vesikalarile teminat muvakkate makbuzlannı ve 

teklif mektuplarım ihale saatmdan en az bir saat evel komis-
yona vermiş bulunacaklardır. 26-30-4-8 2307 (1065) 

Çeşme Dial müdürlüğünden: 
MahalJeesi S ka- M k" o gı ev n Cinsi No. Metrosu Kıymeti 

Sakarya Hurmalık 

G. Fabrettin Mektep 

" " " in önü Elmas 
G. Fabrettin Mehmet 
lnönü Davut 
Hacı Memiş Emin çıkmazı 
T okoğlu Deyirmen 

L. K. 
dükkan 25-27 36 500 
arsa 16 517 12 50 

ff 571 135 10 
harım 108 209 10 
arsa 49 49 10 

" 573 226 12 50 
" 16 74 8 

yıkık deyir- 8. 166 10 
men 

" Kuyulu arsa 31 150 12 
10 
10 

50 
lnönii 

Köste Kö. 

" 
" 
il 

" 
" 
" 
" 

Mehmet ,, 157 
Kalkandere yıkık deyir- B. 78 

Topburnu 
il 

" 
plaka 
Köy içi 
Akarsu 
Plaka 

" 

men 
idi tarla 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

5095 
4995 
4795 
3407 

10 
15 
15 
10 

50 

11-6-934 tarih ye 2279 numaralı kanuna tevfikan verilmesi 
lizımgelen beyannameler B.A.Gomel ve şürekası efendiden alı
narak kendisinin ödünç para verme işlerile uğra_şması.n~ müsaade 

910 
5395 
3896 
7098 
7692 

2 
15 
16 
17 
20 

edilmiştir 23 Mayıs 1935 lzmır vahsı N. 11 ,, ,, 

· S.Erim Yukarıda yazalı yirmi kıt'a emvali gayri menkulclerin bedelleri 
2·8-935 Aslı gibidir tasfiye vesikasile veyahut peşin para ile mülkiyetleri satılacaktır. 

Anneler, 

• 
ancak H IVEA ıle duyulur.Gune~ 
banyosundan eveı vucudunu bol N ıvea 

• 
kremi veya H IVEA 1.!i! ile iy ıce 
u v ! Boylcce guneşten yanmak tehlıkesi 

{/ b- kalkar, cıldine gıpta uyandıran bir guzellık 
--...- .f/' gelir. Fakat h ıçbır zaman ısl ak vucutle 

gune~ banyosu yapm a ve kuvvetl i 
• t 

gu ne~ a lt ında NIVEA masaıını 

icap ett ı kçe tekrarla! 

Artık müıteriladirlcr. 

Yavruları sancıdaii, ishalden, kusmadan kurtulmuş ~,e 

kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir 11da bulmuşlardır. 

LAKTlN 
Sütlü ua 

Az zamanda çok rağbet 1ıörmüt ye bunu hazırlıyu 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu gelmiştir. 

Ecza•elerde fiab 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezıiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıab telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye reaçlik, •ıhhat Ye 
' . ı neş e vermış o an 

Ki na 
yi alıp kullanmalı 

Kullampta faideaİllİ prmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

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

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddeai 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

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

Fen;i, ğiiiliik için 
hmirde riyazi bir düstur yardır 

Gözlük = Hilal ccza•esi X Kemal Aktaı 
lzmır 

Gözlü.kclllüğün tamam çeıidi btıtün cinıleri her yerden çok 
ve pek uc:uı ... 

lzmir sicili ticaret memurluğu resmi mühürü ve imzası ihaleleri 9-8-935 Cuma günü salt on beşte Çeşme malmr.dürlü· 
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ilk taksitinin tutarıdır. 
Bu kiiçük ücret m11ka
hilinde artık siz de bir 

. FRIGIDAIRE 
Soğuk hava dolabına 

sahip olacaksınız. 

FRIGIDAIRE 
Bir tanedir. Onun ismine dik
kat ediniz. Ve yanlışlıkla baş
ka bir soğuk hava dolabı 

almayınız. 

Her evde artık FRIGIDAIRE'in yeri ayrıldı. Herkes alacağı FRIGIDAIRE'in hayalini 
kuruyor. Eninde de sonunda da siz de bu mükemmel soğuk hava dolabına sahip 
olacaksınız. Onun ucuz satış şeraitinden biran evvel istifade ediniz. Hayat arka
daşınızı bir FRIGIDAIRE kadar sevindirecek bir hediye tasavvur edebilir misiniz? 

1zmir Gazi Bulvarında • • 

~,......., 

TÜRKİYE 

HILALIAHMER CEtniYETf 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
~LTBI~ 

VAPURDUMANI 
•• •• 

GC>ZL-cJ~ 
C7~Y:Z»'"LW/IYY~/JJZ:/LLZ/L/A7J~J 

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

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uö-rayınız 

••••••••••••••••••••••••••••••••• i' •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şu halde daha nekadar tereddüt edeceksiniz ? 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı. 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf·------··

--Lüks tel 
Biitiin tznıirliler burada buluşurlar 

== T epebaş• Beyoğlu ==== 
MUsteclri: BUtUn lzmlrli!erln teveccUhUnU 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

Zo n g·u Idak 
l\:i eı.4 Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

L·ira: 13 
Perakend~ satış kilosu 1,5 kuruı 

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

F. Perpinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

Türiye Mensucat Fabrikaları 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu t2& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lcnir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIA TLARIMIZI İSTEYİNİZ 

Umum Hastaların azarı 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 
tLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

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

PLATT 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMIR 


