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HAKKI OCAKOGLU 

E2eliler, Aydınlılar 
s'IZI çok memnun edecek 

AJillln Ola .. nnden 

B. Mehmed'in 
: ••• .,, l 

Kahramanlıklarını bu 
hafta okuyacaksınız_ 

1 1 2 

Girit adasında yine isyan çıktı 
Fiat kıranları 

Nasıl cezalandırabiliriz 
Hakikat blltiln çıplaklığı ile 

rıaz!erimizin anüne yayılmıfbr. 
ınıır kuru lizüm ihraçatçılan 

Y6kaelc fiatJarla yapbklan 
alivre 1ab,ları iç piyuadan 
ucaz almak için dııanya da 
•uı teklifler yollamaja koyul
••tlar, bu •retle hem Alman 
~DJ danltmıtlJr ve hem 

e Yetiıtiricilerin ylreğioe bu
IÜnden korku salmlflardır. 
b Ankaradan ırelen haberlere 
•kılncak olursa devlet bu du

t'1m karşısında eli kolu bağlı 
1&lmıyacakbr. Türkofis dış kol-

lab elile işi incelemiş ve hiçbir 
le ep yokken Türk tecimer· 
le1n fiatlan kırdıklanm tesbit 
~ emiı, bunu da mes'ul dev-

adamlanna bildirmiştir. 
b ~İmdi alınacak tedbirleri 
b~ ~e~ekten başka yapacak 
ır ışımiz yoktur. Dün lstanbul 

•.Ytarınıız devletçe önemli ka
~arJar alınmak üzere bulundu
~nu da bildirmiştir. Bu karar
la r ne olabilir? Bunu da biz 
~ kendi aramızda konup· 

nz. 
Üziim ibracab inhisar albna 

alınamaz. Bunu bir kaç defa 
~~~nomi habmmızın ağzından 
:L':_ledik. Bay Celil Bayar, 
~ ileri .tclerek bunu dit&· 
laebilecek \ir deli tlaha doğ-
...... ••ifti. 
.... ~Jle bir inhisara biz de 
--.ftar ehmaJIL Batalan
~ tqldlltlandınlmas, ko
~ratifler etrafanda top
~nnıası hakkındaki yasa pro
Jea~ geçen yıl Kamutaya 
Ye._tittirilememiıti.Kamutay &ıtı: 
~~zdeki toplantısında &nemlı 
•tı konu .. caktır. Fakat bu ko-
nuşmanın bu yıla faidesi yok• 
~r. Şu halde tedbir olarak 

ala kala elimizde inhisarların 
bazınıbk &devini hakkile yeri-
:e .Ketirmeai kalıyor. ihracat 
h~cımerleri bugüne kadar in· 
••arlann mal almasından yıl

lllllık göstermemişlerdir. 
h Ç6nktı inhiıarlann geç ite 
-.ıadığı ve onun da piyasaya 

11Y•rak ucuz mal kapatmağa 
:v:'tlığım biliyorlar. Bu yıl da 
lıısarlar eski yıllar gibi dav

r•ııacak olursa şimdiden köy-
~ütın. haline ağlamak için men
~ en hazırlamalıyız. Bite ge;
ke llaracatçalar.a yalnız karfl 
~Ytlaak değil bu yıl iyice bir 
Ilı 1 de -.eı ._ek ~ereWet· 

•ttir. lbrac:ıtç4ar i\Jivre şa
t!tlarıDı Eyl6l ve birinci Teş· 
~n aylarında yüklemek şar· 
ı/1e yaRmış'ardır. Eğer ln-

••arlar idare1i piyasanın açıl-
~·~· ile beraber bors:ıda gö-

nur ve a sıu!usal piyasalann 
~unununa göre değer bir fiat· 
la hudutauz mübayaaya bat· 
b rı~ ••btlarım kapatmak mec
ı. "'1Yetinde bulunan ibracatçı-

r da ona uymaktan geri kal
l!ııy:'caklardır. Piyasanın bu 
~kdde hararetlendiriloıesi bel-

bazı tecimerlerin zara-
j~na olacakbr, fakat köy· 

nün eline almadığı ürlnhnti 
t~k bahasına satmanın . k~rıı: 
gı bu ıuretle verilmelıdır kı 
f elecek yıllarda kendileri bap 
0ı hareket etmekten ürksünler 

•e çekinebilıinler. Eğer piyao;a 
llçıldığı glln inhisarlar, nazımlık 
r~lünn yerine getirmek için 
P•Ya1aya çıkmazsa bir iki ay 
lonrc yapacağı her hangi \>ir 
llalldah&Ienin asla faidesi yoktur. 
k Ç&aka ilk ağızda alivreler 
~--blacak, ihracatçılar çe

tirıııek btedikleri manev
.. ....._ muvaffak olacaklar 

kerille ....... 

Pamuk ipliğine bağlandı . Giresonda Başkan şere· 
Her iki taraf harp hazırlıklanna ~e fener a~ayı yapıldı 
B

•• •• k ti ,,1 d d• ) Tıreboluda yapılan maden etütleri utün uvve erı e evam e ıyor ar 
B. Edene hücumlar-Ame~ikada ltalya aleyhine nümayiş 

1 

anlqmanm mavaakat o1Mj11 
ve harbin öııiine sreçilemi:J#e
ği k-anaatıdı. 

AyDI ı;azetelercle ...... 
arHJ sosyetesinin hooenüiati
ğioi de tebarüz ettirmektedir
ler. 

Bundan dolayMilr ki harıt 
sever ve emperyalist yaz6teler 
u'-lar s09yeteaine hlcumda ve 
.karan tenki\te birleşiyorlar. 

1 bilhaua Deyli Ekespıeı gue
teıi diyor ki: 

" M. Edenin siyasası iAia 
etmittir. Bundan soDFa M. 
"Edenin bir uoktai nazarı varsa 
mutaleumı telgrafla Cenev
reye bildirebilir. Gençliğini 
lngilterenin dlfmde geçirmesine 
ve çalıtmauna lüzum yoktur." 

De1li Meyil gaaetui de fU 
mntaleayı serdediyor: 

"lngiltere ıllel ve ekonomik 

Bay &leu Cet1ettretleu ayrılarl.'ea tepbirleri barbor bir devlete 
1..oatlra, 5 (Özel) - Bus&a larclar ttalDetmilttedirler. Bu yardan müıadlle alamaı. ln-

ekan bitin lngiliz ıueteleri kararlan tetkik eden pıete- ,Uterenin yapacajı bir it vana 
Cenewede ltalya - Habet ma- Jerin bilyQk ekseriyetinin bir- o da ulular BOSyetesiadea çe-
elesi hakkinda verilen karar- Jeıtiği bir nokta vardır ki o da - &11-. 8 t111tii au"ltiftde -

Giresomtanbtr mrınzaı·tı 
Gireson, 4 (A.A) - Bugece yıl martını siSyliyerek daitl-

binlerce halk &nllnde bando mıtbr. 
onuncu yıl marıını s6yliyerek Gireeon, S (A.A)- Batba-
Baıbakan bmet ln&nline can- kan ıreneral l.met ln&n6 ve 
dan se•ıi ye uygılannı ıun- yanlanndaki zevat bu aabab 
mak &zere iatirahat ettikleri onda Tireboluya hareket etmit-
ilbay konafuun hine ıriclenk !erdir. Bqbakan bu ıeaİIİDde 
büy&k ır&ıteride bal1111111Uflar- Hanit klprlalal, yolları ve 
dır. Halkın yanına relen btl- Tepe klyindeki çimento alam 
y6k bafbakan hu tq)ga ıa.- ile o alandaki dipr çetit)i ma· 
terfden me11111• oldukbnam MI· denleri skden ıeçirecekler 
clirmifler n cotkn lııir wette n akpma Giraoaa dlaeCek· 
aDntlanm•tlarclır. Halk, onuncu ferdir. 

_;;_-======-:~--==~_....;~~ 

- Almanya resmen müca-geriliyor 

Alaşehir 
Şehrimizde spor 

lzmirin iki kuvvetli 
Takımı dün yenildi 

Aydınlılar Altınorduyu, Manisalılar 
Altayı yendi.Sahadaki çirkin hadise 

Korku içindedir 
ihracatçılar ,.,.. uzum 

Bölgeslnl çöl• mı 
Çevirmek lstlyorlar 7 

Üzüm sabtları üzerinde çev-
rilen manevralar malümdur. 
Korku içinde kalan Alaşehir
liler namına dün apğıdaki 
telgrafı aldık: 

Alaşehir, 5 - Mıntakamı
zın ekonomi bakımından en 
önemli ürünlaün üzüm oldu
ğunu her keı bilir.Yaktada 
piyaıaya arzedtleceği muhal.
kak olan güzel izimlerimiM 
rkeva g&lilea aatıı fi,•tlıl•, 

at'i suretle haber aldait-
mıza gire, kahı veuire ..
•arifi dahil olduğu halde, oa 
bir kuruttv. .Bet ....... 
masraf kabul edildiji t•ll
dirde büylik zahmetlerle ve 
binbir emekle yetiıtireceji-

Saym kuuula'lorwıız .Aydrnlılardotı bir grup miz Gzllmlerimizi, kendi kir-
Pazar günü Alsancak 11a- kuvvetti takımı her iki 1 basında Aydın muhteliti ile maçta da yenilmitlerdi. Ba iki an da dahil olduğu halde lz-

lzmir şampiyonu Altınordunun kulullbn yenilmesi Türliyenin mirde 6 kurUfA maletmek 
ve Manisada yine lımir Altay- ikinci derecede bir spor JDer· istiyen ihracatçılar, acaba 
blarile, Manisa Sakaryahla~n kezi sayılan lzmir için teessür müstahsilden Gzümü kaç k11-

deleye karar vermiştir 
M. Göbel Yahudilere, Katoliklere ve 
Çelik Miğf erlilere ateş pü;kürüyor 

yaptıkhrı iki futbol maçı lzmır uyandırdığında filphe yoktw·. ruşa almak IUtfnnde buluna-
kulüplerioin spor hayatında ne Fakat Aydın ve Manisa genç- caklardır. Şahsi arzularla Ba.ıı Goobels tmtıık irad ederken 
kadar ıerilemekte olduklannı lerinin verimli çalışmalan kar- Alivre aabtlara takdir edilen Pariı, 5 (Ô.R) - Berlinden 1 Fakat ırençlik devletindir. 

1
asterdi. Çilnkil lzmirin tam- tısında sevinç duymamak da keyfi fiatlar nihayet bu alınan haberlere g6re hiikümet Devlet gençliii istediği Jribi 

piyonluğu paylatamıyan gu- imkin11zdır. yeıil llzlim b61gesini iki resmen yahudilere, katolildere terbiye edecektir. Nazi re• 

ruru elden bırakmayan iki - Souu 4 üuc·"' sa11fıada - - Sonu li nci sahiıedt - - lik ğf k ·• · · 1 d d ki ·ı k bul " :r ve çe · mi" erlilere artı sa· Jımmı ya nız u a an e a 
·······························~·····:·································· ··········=················································· &ıverenlik varılması ıatenılen uygun olarak pivasanın açıl- nlmasına yetmezse buğday vaı açmıtbr. B. Gabem bualln edenlere kartı aavaşımız keaıl· 
amaçtan uzakta kalacaktır. dığı gtln mübayeata baılamnsı itinde olclaju ye ylprak Httün çok mlihim bir nuwk llylemit miyecektir. 
yerinde ve vak.tind.e ~apıl';11ı- gelir.. . B~ müba>:ea idarenin satııında yapıldıiı ıribi inlaiGar· ve demiıtir ki: Bazı ~emiyetler vardır ki 
yan müdahalelenn bıçbır faıde kendı ıhtiyaçları ıle 6lçülü ol- larlar dıı piyaaa ile dojrudan - .. y abuclilere h'fl ıon çelik oujferWer Jribi bunlar 
vermediği geçmit yılların bin mamalıdır. inhisarlar, ellerinde doiruY• temaM ıelebilir ve kuvvetimiale m&cadeleye de- HitJerimizin takip ettiji bu nok-
bir ömeii ile alandadır. ihtiyacın &atinde stok yapsa- ihtiyaç lıtladeki ıtoldanaı el- vam edecejis. Çibakl bunlar taya ıuikaet yapmaktadırlar.Bu 

Yetiıtiricileri büyilk bir fe- lar bile bunu 80Dra sa Baba- elen çıkarabilir.. Bitim bu it- Almu mWeti için daimi bir cemiyetleri ta~ elaman· 
likettten korumak için tez bjma, Klltlr BakanlJima, as- lerin ........... iti lartaaiye• teWikeclir. AJD1 ıantle Kato- lan aralarma kabul edenlerle 
elden alınması gerekfln ted· kerlijin ve mektebleria ilati- cilij'e clakmi,_- 1a .... ha· lildere kU'fl ela m&caclelemia birlikte ezeceğiz. Almanyamn 
birlerin batında inbiwlar ida- ,aslan .......... tallilir. Hbte •bel• ........... denmh olacakbr. Onlan elin- yqıyacak bir tek azım nrdır • 
....-. ar11ulwl ~ •da atoklMiD eld• ..U- ~..,-..,., Ooako*1• _ le_rind __ e 1erbat bırakıyoruz. - Souu 4 t111ct1 sahifeilt -
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inanmak hususunda in
sanlar ihtiyar çocuklardır - .... 

insanları kandırmak kadar 
kolay bir şay yoktur. Bir ço· 
ğumuz, küçüklerin her şeye 
çabucak inanmalarına bakar da 

"ne olacak, çocuk!" deriz.Ken
dimizin inanmak hususunda 
ihtiyar çocuklar olduğumuzu 
fark bile etmeyiz. 

Bir insan ne kadar zeki, 
ka hl el vuku hissi ne kadar kuv-

v.etli olursa olsun, karşısında

kinin niyetini, maksadını, kafa
sının içinden geçenleri tama
men anlıyamaz, kavrıyamaz. 

Sonra, inanmak bir ihtiyaçtır. 

Bu sebeple aldanmak, kanmak 
bir dereceye kadar tabiidir. 

Tabii olmıyan, kandırmak ve 

aldatmaktır. Yalancılar, meşru 

bir sebep olmaksızın sözlerinde 
durmıyanlar ve vaitlerine yerine 

getiremiyenler, sebep oldukları 
maddi ve manevi zararlar de

recesinde fena mablôklareır •. 
Hırsızlar, dolandmcılar,· alçak

lar ve namussuzlar daima böy
lelerinin içinden çıkar .. 

••• 
Şarbay 

Çarşamba günü Ban
dırma ekispresile Ba
lıkesirden geliyor 
Bir hafta evel panayırı ali

kadar eden bazı itler için ali
kadarlar)a temas etmek üzere 
lstanbula gitmiş olan Şarbay 
doktor Behcet Uzun Istanbul
da temaslannı bitirerek Borsa
ya geçtiği haber ahnmııtır. 
Borsada da fabrikacılar la te
maslarda bulunacak bu akşam 
Balıkesire gelecektir. Doktor 
Bay Behcet Uz Çarşamba gü
nil Bandırma ekispresile Balı
kesirden şehrimize dönecektir. 

lstanbuldan ve Bursadan 
önemli bazı firaalana arsıulu-
sal lzmir panayınna iştirake 
karar verdikleri duyulmuştur. 

ilbay 
Yamanlara giaip geldi 

ilbay General Kizım Dirik 
pazar ılinll etomobille Yaman
lara çıkmış ve cemiyet kampı 
ile çocuk yurda ve orta mek
tepler kamplannda bulunanla· 
nn sağlık durumlannı tetkik 
etmittir. General öğle yemeğini 
cemiyet kampında, halk ara• 
ıında neı'e içinde yemiştir. 
Çamlıklarda da bir müddet 
gezdikten sonra ordaki halkın 
ve çocuklann alkışlan arasın
da Yamanlardan ayrılmııhr. 

OSMAN 
ı\ 1 etresile birlikte bir 
Memıİru döğdü 

Otobüslerde, icap eden tak· 
yidata devam edilmektedir. Bu 
arada, otobüslerde sigara içmek 
yerle:re tükürmek gibi be!edi-
yenin yasak ettiği işlere karşı 
harekette bulunanlar da cezaya 
çarpdınlmaktadır. 

Dün, Alsancaktan konağa 
giden bir otobüsün içindeki 
Mehmet oğlu Osman, metresi 
Sabiha sigara içmeğe başlamış-
lar; ve 26 numaralı zabıtai be
lediye memuru tarafından 

menedilmişlerdir. 

Bundan kızan Osman ve met
resi Sabiha birleşerek memura 
dayak atmışlardır. Sonra da 
Gündoğduda nokta polis me
muruna karşı gelmişlerdir. 

Belediye ve devlet otorite
sine karşı gelen ve hatta be
lediye zabıta memurunu döve
cek kadar küstahlık yapan bu 
adamlar hakkında kanuni taki
bat yapılmaktadır. Bu gibi mü
tecavizlere örnek teşkil edecek 
şekilde cezalandıracaklarına 

ŞE 

Ekmek işi ...... 
Toplantı bugün 
Yapılacaktır 
Fırın işçileri ile fırıncılar ara

~nnda ücret meselesinden çıkan 
ihtilafın halli ıçin görüşmelerde 
bulunmak üzere geçen hafta 
ilbay general Kazım Diriğin 

başkanlığında parti başkanının 
da iştirakiJe bir toplantı yapıl
mışb. Geçen hafta meseleye 
bir sonuç verilememiş ve bu
gün için ikinci bir toplantı ya
pılması ve işin sonuçlandml
masi takarrür etmişti.. 

Bugünkü toplantıda banka
direktörleri ile un fabrikatör
leri de hazır bulunacaklardır. 
Bugün ekmek narkı meselesi de 
görüşülecektir .. 

Ateş bastırddı 

Evvelki gün Alaşehirde or-
manlarda yangın çıkmış ve 
hemen söndürülmüştür. 

Çanta 
Birdenbire orta
dan Kayboldu 
Balcılarda bay Abbas Hilmi

nin mağazasına şapka almağa 

giden belediye zabıta memuru 
bay Said ve karısı bayan Zeb
ranın masa üzerine bırakbkları 
bir el çantası ortadan kaybo
luvermiştir. 

İçinde bir gerdanlık, altın 
kaplama bir yürek, bir zencir 
ve bir mikdar para vardı. Me
sele tahkik edilmektedir. 

Anasonları 
Jnhisarlar alıyor 

inhisarlar idaresinin Çeşme· 
den mübayaa ettiği anasonla
nn mıktarı kırk bin kiloyu 
ıeçmiştir. Fiat evvelcede yaz
dığımız gibi 29 - 30 kuruş ara· 
ıındadır. 

Bu yılki anasonların randı

man itibarile geçen yıla yakın 
olduğu halde rekolte bu sene 
50 - 60 bin kilodur. Maahaza 
inhisarlar idaresi çiftçi elinde 
bir dirhem dahi anason bırak
mamak azmindedir. 

Kendi ihtiyaçları için ucuza 
anason almak istiyenlere de 
anason bırakmamaktadır. 

Piyasa 
Ne zaman açılacak 
Muhtelif üzüm bölgelerinden 

yeni yıl ürünlerinden kuru 
üzümler satılmak üzere lzmire 
getirilmektedir. Gelen üzümler 
henüz bekaz olduğu için pi
yasa açılamamaktadır. 

Üzüm piyasasının açılacağı 
günü geçen yıl olduğu gibi 
bu yılda borsa yönetim kurulu 
teıbit edecek ve ondan sonra 
piyasa açılacakbr. -
Toprak 
Ürünlerimiz 
Bir pavyon hazırlanıyor 

Ekonomi bakanlığı Türkofis, 
tecim odası ve Borsanın müş
tereken panayırda hazırlıya

cakları bir pavyonda bilumum 
toprak ürünlerimizin mükemmel 
bir surette teşhirini istemişti., 

Dün ilbay general Kazım Di· 
riğin başkanlığında T ~cim oda
sında Oda ve Borsa başkanla
rının da iştiraklerile yapılan 

bir toplantıda Borsa ve Oda 
bütçelerinden verilecek tahsisat 
ile pavyonun hazırlanması ta-

YENl-ASIR 

İR HABERLERİ 

Borsa Komiseri nezfi ihracatçılar 
Dimağiden hasta 
Genel sekreter 

Evvelki gün vazifesi başın· 
dan ayrılarak Karşıyakadaki 
evine gıtmek üzere vapura bin
miş oları Borsa komiseri bay 
Hidayet vapurun içinde iken 
bir baygın lık geçirmiş ve bur
nundan faz:aca kan gelmiştir. 

Bay Hidayete vapurda ilk 
tedavi yapılmış ve vapur Kar-
şıyakaya varınca çağırı lan dok
tor tarafından muayene edil
miştir. Muayene neticesinde 
tansiyonunun çok faz~a olduğu 
görülmüş bir tarafına bu yüz
den felç geldiği anlaşılmıştır .. 
Bilahare evinde yapılan kon
sültasyonda nezfi dımağideu 
fe lç geldiği tesbit edilmiştir .. 

Hasta lanan bay Hidayetin 
yerine ilbaylıkça as otarak g e
nel sekreter bay Ihsan atan
mıştır .. 

vekil oldu 

Bo1'sa sekı·elc1'i baµ llisat1, 

Yarın bir toplantı 
Yapacaklardır 
İzmir kuru meyve ihracatçı

lar birliği yann borsadaki özel 
büroda bir toplantı yaparak 
alivre üzüm satış fiatları hak
kında görüşmeler yapacaktır. 

Malum olduğu üzere bu ku
rula mensup bazı fırmalar ra-
kip memleketlerin fiatları 
indirdiklerini iddia ederek 
fiatları indirmişlerdir. Halbuki 
Türkofis tarafımlan yaptırılan 
tetkikatta bu iddiaların gayri 
varid bulunduğu tesbit olun
muştur. Bu toplantının bu işle 
alakadar bulunduğu kuvvetle 
tahmin olunmaktadır. 

ttııı r ı ..,...-

Bay Nihad 
Ankara bölgesi mülkiye es

pektörü bay Nihad ( eski Me
nemen ilçebayı) lzmir bölgesi 
mülkiye espektörlüğüne atan-

Dü ~~ü. kon?şnıalar d~ T ;;:;;~;i:~ 
Kat ı hır netıce vermedı Bakanlık Beledi-

Liman tarife komisyonu dün 
liman işleri genel direktörlü
ğünde toplanmış ve körfez va
pur ücretleri meselesi üzerinde 
2'Örüşmüştür. 

Dünkü toplantıda komisyon 
işini bitirecek, yükleme ve bo
şaltma tarifesine kat'i şeklini 
verecekti. Ayni zamanda kör· 
fez vapurları için de yeni ta
rifeyi tesbit edecekti. Fakat 
üyelerden bazıları vapur ücret
lerinin indirilmesini istediği hal
de liman işleri genel direktör
lüğü mevcut hesaplara göre 

• bunun mümkün olmadığım bil
dirmiştir. Bunun üzerine uzun 
görüşmelere rağmen mesele 
kat'i bir şekle bağlanamamış 
ve bugün de bir toplantı yapı· 
larak işin bitirilmesi tekarrür 
etmiştir. 

Körfez vapur ücretleri üze· 

rinde bir kuruş kadar tenzilat 
yapılabileceği kuvvetle tahmin 
edilmektedir. 

llctJı lla§met 
ihraç edilen madenlerin yük

letme ve maden kömürlerinin 
tarife ücretlerinde ve diğer ba
zı eşya üzerinde önemli indi
rimler yapılmıştır. 

inhisarlar endişeye 
Mahal yoktur Jjyor 

·--
Şaraplık üzümler satın alınacak 

Bu yıl inhisarlar idaresinin 
yaş ve misket üzümü almıya
cağı hakkında bazı endişelerin 

izhar edildiği ve bu hususta 
yazılar da yazıldı~ı malumdur. 

Dün bir muharririmiz alaka
darlar nezdinde bu önemli me· 
seleyi tahkik etmiştir. Muhar
ririmizin aldığı malumata göre 
inhisarlar idaresi bu yıl da 
her yıl gibi yaş üzüm müba-
yaasında bulunacak ve külli
yetli mikdarda şaraplık misket 
üzüm sabnalacaktır. İdare mü
bayaa hazırlıklanna birkaç 
gündcnberi başlamış bulunmak
tadır. 

İnhisarlar idaresi bu sene 
şehrimizde, alacağı yaı üzüm
lerden mühim mikdarda şarap 

l imal ettirecektir. Bunun ıçın 

Şehitlerdeki fabrikada hazır· 
Jıklara devam edilmekte oldu-
ğu gibi idarenin şarap müta
hassısı da ıstanbuldan şehri
mize gelerek bilfiil işe başla
mış bulunmaktadır. 

Busene satın alınacak mis· 
ket üzüm rekoltesi hersenekin
den fazla olacakbr, 

Busenki misket rekoltesi 
250· 300 bin kilo tahmin edil
uı ektedir. 
Şu birkaç gün içinde genel 

direktörlükten mübayea tali-
mahnaintizar olunmaktadır. Bu 
talimat gelir gelmez braşdirek
törlük hemen mübayeaya ge· 
çecektir.Fiatlarında da mustah
sili sevindirecek derecede ola
cağı söylenmektedir. .......... 

Halıcılar Bir şayia 
Türkofiste bugün General Kazım Dirik 

T op!anacak G. müfettiş oluyor 
Daha ucuz gümrük tarifesi İlbay general Kazım Diriğin 

tatbik etmek suretile halıları- Edirne bölgesi genel ispektör-
mızın yabancı ülkelere ithali lüğüne atandığı hakkında dün 
için alınması lizımgelen ted- şehrimizde bir şayia vardı. 
birler Ekonomi bakanhğınca Ankaradan gelen duyumlara 
tetkik olunmaktadır. göre buna dair olan kararna-

Şehrimizdeki halıcılarla di- me tasdika iktiran etmek üze-
ğer alikadarlann mutalealan redir. Henüz ~ehrimizdeki ilgi .. 
istenilmiştir. Bugün Türkofiste 1ik1ere buna dair remi bir ha-

. tir. 

yenin mütaleasını 
Sordu 

Bayındırlık bakanı bay Ali 
Çetinkaya "jehriaizde bulun
duklan müddet içinde bir çok 
işler üzerinde çalışmış ve bu 
işler arasında Konak - Alsan
cak ve Konak - Basmahane 
arasındaki elektrikli tramvay 
meselesine de önemli bir yer 
ayırmışb. Bakan burada iken 
meseleyi tetkik ettirmiş ve bu 
iki hat için belediyenin düşün-
cesini de anlamak istemiştir. 
Haber alındığına göre Bakan 
Kordonun medeni taşıta bir an 

1 
evvel kavuşmasını ve Kordo
nun bu suretle de güzelleşme
sini arzu etmiştir. Belediye bu 
husustaki mütaleasını bir ra-
porla yakında Bakanlığa bil-
direcek ondan sonra bakan
lıkca icap eden karar alına· 

cakbr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Küçük Haberler: 

Aja;tan ou,t 'j 
Alsancak'ta Bahçeler soka

ğında oturan Kadri oğlu Meh
med, yaprak toplamak üzere 
çıktığı açaçtan düşmüş, kolun
dan ve bacağından yaralan
mışhr. Mehmed hastaneye kal
dırılmıfbr. 

Manisa saylavı 
Manisa saylavı Dr. bay Saim 

Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Yol parası 
Memurlann yol paraları iki 

taksitte ve llçer lira olarak 
tahsil edilecektir. ilk taksit 
ağustos aylıklarından kesilmiş
tir. Diğer taksitlerin mart ay
lıklanndan kesileceği bütün 
dairelere bildirilmiştir. 

Ta•dlk edlldl 
lzmir merkez urayına ait 

sıhhi zabıta talimatnamesi sağ
lık ve sosyal yardım bakanlı
ğınca tetkik ve tastik edilerek 
ilbaylığa gelmiştir. 

Bulgar panayırı 
Bulgar elçiliğinin işarına at

fen Türkofise verilen malumata 
göre Varnada 4 Ağustostan 

29 Ağustosa kadar devam et
mek üzere dördüncü nümune 
panayırı açılacakbr. 

Panayıra Bulğar ticaret ev
leri iştirak edeceii gibi ecnebi 
ticaret evleri de iştirak edebi
lecek ve bunun için Bulgar 
trenlerinde yüzde elli tenzilat 

ılacakbr • 
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Zabıta 

Yardım böyle mi ol.,, 
lbrahim oğlu Hüseyin, sif 

hoş olduğu için arabadan i...,. 
ken kendisine yardım e~ 
Ibrabim oğlu Hasan ve AU: 
oğlu Ahmet adındaki iki kif 
tarafından 26 lirasının çalındıj' 
iddia edilmiştir. Zabıtaca -
kikata başlanmıştır. 
Dolandırıcı aranıyor 
Keçecilerde Abdülkadi 

hanında Ismail oğlu Hamı~ 
16 lirasını dolandıran Nill"' 
zabıtaca aranmaktadır. 

Meryemln so Ura•• 
Karşıyakada cihan soka~ 

da Mustafa kızı Meryemin ~ 
ne hırsız girmiş, 20 lir,., 
çalmıştır. 

Öldürmek latemlfl,t 
Halil Rıfat paşa caddet~ 

Hüseyin oğlu Fazlı He c,J' 
Hüseyin oğlu Hasan ve ~ 
daşı Abdullah oğlu Mu~ 
arasında eski bir buı 

üç arkadaş Fazlının ark 
takıbetmişler öldürmek 
sadiyle beş el silah atmıtl"l 
dır. Kurşunlardan hiçbirisi :; 
bet etmemiş ve atanlar ya'ıf: 
!anarak adliyeye verilmişleri 
Bağırıp çağırıyordllt 
Dün gece Gazı bulvarıodİ 

geçen Malatyalı Bayranı .~ 
Mehmet; çok sarhoş olJlll"'" 
şarkı, türkü söyliyerek h~ 
sin istirahatmı bozduğuOV 

yakaf anmıştır. 
Kafalar tUtsUlenıncl 
Karantinada Veysel ~ 

ğında Arab Hüseyin, ko~ 
Murad kızı Rukiye ve H~ 
oğlu Niyazinin evine gi~ 
rakı içmişler ve çıkan kavr,-,ı 

Hüseyin jilet bıçağı ile Ro 
ve Niyaziyi yaralamışttr. ~ 
Zorla gUzelllk olur iP" 

Geçmişibozuklardan 
oğlu Yakup, Eşrefpaşad• 
roed kızı Ayşenin evine g' 
istemiş ; kabul edilmedi"· 
işi zora bindirmiş ise de 
ta tarafından yakalanmıştıf• 

Gömlek hırsızı 
Eşrefpaşa pazarında se 

sergici Aksekili Muıtaf 
sergisinden gömlek çalan ,.,. 
bıkahlardan Mehmed oğlu 
seyin yakalanmıştır. 

Rakı vermeyince J 
Asmalı Mescitte HayıDI 

Şemoel, seyyar kebapçı ı/ 
oğlu Avram tezgahında •.r.J 
içirtmemiş ve bundan d~! 
aralarında kavga çık~ 
Avramın elindeki su ~l 
kırılmış sağ elinden, ŞeY 
de kaşından yaralanmıştır· 

Kapıya dayanm•f JI 
Sarhoş olarak Azizler 1 'f 

ğında eski kapatması s~ 
nin evine giden ve o f 
taarruzla bıçak çeken ve lı• 
elbiseci Arif aranmaktadı~ 
Bıçak· çekmek mod• ~ 

Geri tütün kumpanyası~ 
büfe meselesinden ti ~ 
oğlu bay Ahmed ile e ~ 
bay Cemil arasında çıkaJI ;I 
ıada Ahmed Cemile 
çekmiştir .. 

Bıçakhlar J.ı 
Keçecilerde Ahmed ~ 

AbduJlah'ta bir bıçak, (/ 

oğlu Reşat'ta bir ustU!>~ 
·rakkapıaa Arif oğlu ~ 
bir bıçak Bayraklıda ~ ~ 
oğlu Mehmd'de bir bıç•.;; 
lunmuştur. Tahkikat yaP 
tadır. 

Nlrecl batel•I' /. 
Namazgah caddesindj, 1 

çen lsmail oğlu Muıt~ 
Mustafa oğlu Mehmet aiJ~ 
iki adam, kendilerini b ' 
cek derecede sarhot obl' ,J 
ve nire atmıtlardır. ,r.,ı 

Bu adamlar, kanun• 'l/ 
hareketlerinden dolayı 

!anmışlardır. _.. J 

Kamyon çarp·- ' 
Balcılar içinden geç~ 

kamyon Avram Pardo 
yaşındaki Salile çarpDJıf 
dan yaralanmışbr. Şofl' 
maktac:br. 
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Mehmet çavuş derki yüreğim Sararıp ta gül benzimiz solunca 
çatal Malım, mülküm seyfi gözlerim 

Fişenklik belimde tam yedi kahnca 
katar Kaypak Osmanlılar size aman mı 

Kuş olsan da uçsan kır atım Ilgıt, ılgıt seher yeli esiyor 
tutar Gavurdağlarının başı dumanlı 

Yakar.m canını der Mehmet Gönül binmiş aşk atma aşıyor 
çavt1 Ş Bre beyler cünunluğun zamanı 

Mehmet çavuş der ki yigittir 
atım 

Dersim dağlarında söylenir 
adım 

Ben çok haksızları tutup 
hakladım 

Yakarım canını der Mehmet 
çavuş 

Mehmet çavuş derki yamandım 
taşa 

Attığım kurşunlar hiç gitmez 
boşa 

Keşfetsin isterse bir meşhur 
paşa J 

Yakarım canını der Mehmet 
çavuş 

Türkü tok ve güzel bir tür
küd" ur. 

Öyle sanırım ki çoklarınızın 
bildiği bir Kozanoğlu türküsü 
vardır. Darülilhan bunu güzel 
bir şekilde bestelemişti. Esa
ren Darülilhan pek çok halk 
Şa l" kılarını notaya almıştır. Yal
nız '"u var ki Darülilhanm ça
lışma alanı Konya ve onun ya· 
kınları olmuştur. Aydın bava· 
lisile Anadolunun daha başka 
iç illerini gezmemiştir. 
Kozanoğlunu ve bunun em- , 

aallerini çok güzel bir tarzda 
notaya alan darülilhan Kozan
oilu: 
Çıktım Kozanın dağına 

Remil attım bağına 
diye yazmıştır. Halbuki halk 

ağzında dağa başka türlü gez
mektedir, bu şekli Abdullah 
Ziya zaptetmiş olduğundan 
onun topladığını buraya alı-
yorum. 

" " " 
931 de Yeni Asırda yazılan 

Abdullah Ziyanın Kozanoğlu 
tefrikasından aldığım bazı par· 
çarlar : 
Kalktı göçeyledi Avşar erleri 
Ağır ağır giden iller bizimdir 
Arap atlar yakın eyler ırağı 
Yüce dağdan aşan yollar 

bizimdir 

mı 

* 
Dadal oğlunun se\•dnsı var 

başında 

Gündüz hayalimde gece 
düşümde 

Alışkan tilf enk ile dağlar 
peşinde 

Aırailden başkasına karşı 
komam mı 

Bu parçaları alırken, Abdul
lah Ziyanın vezin ve kafiyelere 
ehemmiyet vermediği ve hatta 
bir iki mısrada kt'ndi ilavesi 
olduğu belli. Kelimelerin ağır
lığına kulak asmadığı anlaşılı
yor. Fakat bu türküler ço~ 
içli, çok güzel parçalardır. Hı· 
kayesine merak eden varsa 
Yeni Asır gazetesinin 931 se
nesi koleksiyonuna baş vur

sunlar. 
* 

Şu türkü de güzel ve milli 
bir şarkıdır. Vezni 13 tür: 
Gelin dağlar gelin üstünüzden 

aşa hm 

Yeni mavzer talimleri var 
ah şalım 

Ölmeden bir daha da yare 
kavuşalım 

* 
Buna Yunan şehri derler 

balkan arası 

Ciğerime işledi de mavzer 
yarası 

Mavzerim aman dıvarda asılı 
kaldı 

Giydiğim esvap sandıkta basılı 
kaldı 

Nayri senin sevilerin mahşere 
kaldı 

Buna Yunan şehileri derler 
Balkan arası 

Ciğerime işledi de Mavzer 
yarası 

Şu Türkü çok eskidenbeı i 
çağmlan efeler türküsüdür: 
Aydın efeleri neden belJi olur 
çifte tabancalı, küllah eğri olur 

Belimizde kılıcımız kırmam 
Taşı deler mızrağımız brmanı 
Hakkımızda devlet etmiş 

Aydın efesi banamı geldin 
1 

Ötme garip bülbül bağrımı 
deldin 

fermanı 

Ferman padişahın dağlar 
bizimdir 

Çıktım Kozanın dağına 
Kurşun attım bağına 
Kara çadır egmeyleyen 
Kurşun sesi duymayılen 
Ne korkarsın Kozanoğlu 
Beş bin altı gelmeylen 

KozanoğJu sevdası vnr 
başında 

Gündüz hayalimde gece 
düşumde 

Alışkan tüfek ile dağlar peşinde 
Azraile bile karşı komam mı 

Seyhan nehri akmam diyor 
~avur dağı yılmam diyor 
Ünü büyük Kozan oğlu 
Ben yurdumdan çıkmam diyor 

Yüce dağdan aşan yollar 
duman mı 

l<ara fişek bizden daha 
yaman mı 

Dayanmışız yüce Kozan dağına 
Kaypak Osmanlılar size aman mı 

l\şağıdan eskan evi geliyor [1 J 
Kötülerde koç yeğite gülüyor 
'itabın dediği günler oluyo~ 
Yoksa devir döndü ahır 

zaman mı 

Aydın illerinde süt bakır bakır 
Sevdiğim yosmamn gözleri çakır 
Aydın yaylasında yayla yamadım 
Divane gönlümü eyleyemedim 

Aydın cıvarıDl gezdiğini 
" Yurdumuzun nağmeleri " adlı 
musiki mecmuasında yazan ve 
küfteden ziyade beste üzerin
de uğraşan Sezai Asaf ve Sey
feddin Asaf bu türkünün her 
mısramı yarıya bölüp yandım 
aman aman terennümierile tes-
bit etmiş ve veznini tamamen 
bozmakla beraber türküdeki 
ahengi, ve edebi noktalardan 
bir çok şeyleri yıkmış atmıştır. 

= ," oııu ı•<ır -..... A~~~i~~·~ ..... 
Bay Avni Doğan 

Ziyafet verdi 
Şehrimiz Halkevi Avcılar 

koluna fırka başkanı bay Avni 
Doğan Pazar günü Çeşmede 
mükellef bir ziyafet vermiştir. 
Avcılar \'e davetliler üç kam
yonla Pazar günü sabaha karşı 
lzmirden hareket etmişler, bay 
Avni Doğan konuklarım Uzun 
kuyu yakınlarında karşılamış
tır. Avcılar öğleye kadar av
lanm1şlar sonra ılıcalarda lstan
bul oteline gitmislerdir. Ziya· 
f et çok samimi ve eilenceli . . 

r 

dasında isyan 
ersaneyi Ellerine Aldılar 

us yada ---
Ticaret işle i iç~n 
Yeni kaırarıar 

-Raştaratı 1 iı ci »rılıif< dc- Paris, 5 (A.A) - Maten ga-
kilmek ve kendi dominiyon- zetesinin Londra aytarı Adis 
larile uğrafarak biiaraf bir du- Ababadan gelen ve 1896 Adu-
rumda durmaktır. Bir kaç ba- an meydan muharebesine gir-
kan hala uluslar sosyetesinden miş bulunan eski muharipler 
ümitlerim kesmemişlerdir. Ha- tarafından dün tertibedilen 
yal arkasından koşuyorfor. Ka- yurtsever toplantıya büyük bir 
bin enin ekseriyeti uluslar sos- kalabalığın iştirak ettiğini bil-
yet esinin hiç bir şey yapnmı- diren telgrafları neşretmekte-
yacağmdan emindirler. d' ır. 

Bay Eden tarafdarı olan Adis - Ababadaki diplomasi 
Niyuz 'Kronikıl gazetesi de çevenferi muhtemel muharebe-
şöyle yazıyor: "Bay Edenin ye ait sücl hareketler görüşül-
siyasası özel şekilde bütün mektedir. Başlıca ltalyan hü-
delegasyonlar tarafından onay- cumunun Masura Adigrat de-
lanmıştır. Bugün Eden acunun miryolunu bir bs olarak kulla 
diplomatik bakından büyük bir nılacağı ve bu hücumun başh-
şahsiyeti olmustur. ca hedeflerinin Akuun ve Adua 

Arzu edilen Fransa ile ir:- olacağı sanılmaktadır. 
gilterenin daha sıkı bir ~alış- Aksumun ltalyan askerleri 
ma birliği kurmasıdır. Çünkü tarafından zaptı Habeşler üze-
Fransa ile lngiltereyi birleşik rinde pek büyük maneviğ bir 
bulacak ltalya, vaziyetini ona l sir yapacaktır. Çünkü Ak-
göre tanzim edecektir. Şimdi Gum ıniimbit bir bölgenin mer-
görünüyor ld Bay Laval lngil- kezi olduktan başk Menelik 
tere ile çalışına birliğinin de- amanında ltal ;an askerlerinin 
ğerini daha iyi anlamağa baş- Habeşler tarafından kılıçtan 
lamıştır. geçirildiği a l andır. 

Deyli telgraf gazetesi de Birkaç gündenberi Ual-Ual 
aşağı yukarı bu mütaleaları yakınında sınır Uzerinde ôn~mli 
ileri sürmekte, lnğiltere ve miktarda Habeş askerlerinin 
Fransanın sıkı bir iş birliği toplandığı bildirilme!dedir. 
kurmasını tavsiye etmektedir. Napoli, S (A.A.) - Bin beş 

Paris, 5 ( Ö.R) _ Uluslar yüz uzman (mütehassıs) işçi ve 
sosye,tesi toplantısında bulunan Önemii mıktarda gereç (malze-
dclgeler memleketlerine döner me) taşıyan Nazario Saure 
dönmez Romadan ve Adisaba- gemisi Eritreye hareket et-
badan harp hazırlıklarına bü- ıniştir. 
tün şiddetiyle devam edild iği Hakem kim ? 
haberlerini almışlardır. Paris 5 ( A.A ) - Paris So-

ltalyadan yeniden asker do- ir gazetesinin sandığına göre 
lu vapurlar Afrikaya hareket ltalyan - Habeş yargıçlık ko-

Büyük makamların kararı bekleniyor 
lstanbul 5 ( Özel ) - lzmirde kuru üzüm tecimerlerinin fiat 

kırmaları ve memleket ürünlerinin değerini düşürmeleıi Ankara
da büyük tesir uyandırmış ve Türkofis tarafından yapılan araş
tırmalar neticeleri yüksek m2kamlara bildirilmiştir. 
Yakında yüksek makamlarca önemli kararlar alınacaktır. Yaş 

üzümlerimizin ihracı için de tedbirler alımışttr. 

Gayrimübadil bonoları 
Bakanlıkca alınan yeni tedbirlerle 
Kırk liraya kadar yükseltılecektir 
fstanbul, 5 (Özel) - Gayrimübadil bonolarının kıymetlendiril

mesi için Finans bakanlığınca yeni tedbirler alınmaktadır. Bu 
meyanda bir çok kıymetli emlakin derhal satışa çıkanlmasına 
karar verilmiştir. Alınan diğer tedbirlerle bonoların yüz liralı~ınm 
kırk liraya kadar çıkması umuluyor. 

Ba ı dırlık bakanı 
lstanbulda bir hafta istirahat edecek 

Istanbul, 5 (Özel) - Bayındırlık bakanı bay Ali Çetinkaya 
bugün geldi, tören!e karşılandı. Bir hafta kadar istirahat ede
cek sonra Ankaraya dönecektir. 

Şeker fabrikaları birleşti 
Yeni merkez Eskişehirde kuruluyor 

Istanbul, 5 (Özel) - Birleş· 
tirilen bütün şeker sosyetele· 
rının merkezi Eekişehirde 
kurulmuştur. Fabrikalar bir 
elden idare edileceklerdir. 
Birleşik idarenin direktörlüğü
ne B. Kazım atanmıştır. Ay 

başında Eskişehire gidecek, 
yeni vazifesine başlayacaktır. 

İstanbuldaki şeker bürosunun 
tasfiyesi ile uğraşılmaktadır. 

47 memur açıkta kalmıştır. 

Şeker fabrikaları bu memur· 
lara tazminat vereceklerdir. 

......... 4• 

•• 
Polisler üler 

eylemişlerdir. misyonuna atanacak beşinci 
Adisababada Aduva kahra- üye Yunanistanın Paris elçisi Deniz altından 

mantarı nümayişler yapmışlar- ve Cenevre delegesi Politis 

Yeni elbiseler he
nüz hazırlanmadı dır. İmpar&tor Uvaluval mınta- olacaktır, Çıkarıldılar 

kasına mühim kuvvetler gön- Görüşmeden anlaşllan Moskova: S (Ö.R) _ Batan lstanbul, 5 (Özel) - Polis-
dermiştir. Habeş merkezinde Cenevre, 4 (A.A) - Konse- !erin yeni kıyafetleri işi henüz 

Sovyet denizaltı gemisi yüzdü-
harp muhakkak sayılıyor. yin dünkü toplantısında iki ha- rülmüştür. Ölen elli beş kişinin kat'i şeklini almamıştır. Bu 

Roma, 5 (Ö.R) - Cenev- dise belirmiştir. hususta incelemelere devam 
1 cesetleri büyük teessür içinde ediliyor. Yalnız bugünkü elbi-

reden dönen Aliozi derhal B. - ltalyanın üç taraflı gö- denı'zdcn çıkarılmıştır, Ölu"ler l d k 1 
M ru .. - ·· k b J t · se er en çabuk ir enen sırma-ussoliniyi ziyaret etmiş, ulus- şuyu a u e mesı. 
l · d k ly bir kaynaktan ögv renildi- törenle gömüleceklerdir. lar çıkarılacak yerine madeni 
ar sosyetesın e i konuşmalar D d k J işaretler konacaktır. 

ve Cenevrede yapılan özel gö- ğine göre Habeşistan bu gö- iş 0 tor arı 
rüşmeler hakkında uzun izahat rüşlere iştirak etmiyecek ise L d ada 
vermiştir. de Habeşistana herhangi bir Mektepler için dispan- on r 

Parıs, 5 (Ö.R) - B. Laval kotarma suretinin cebren kli- ser açtılar • 
bu akşam l(abineyi toplayarak bul ettirilmesi asla mevzuu lstanbul, 5 ( A.A) - Diş Bir lngiJİz tayya-
Cenevredeki siyasal gfüüşmeler bahis değildir. doktorları sosyetesinin mektep- • d •• t ... 
hakkında izahat verecek ve 2 - Fransız - lngiliz mü- Ji çocuklar için hazırladığı dis- reSI UŞ U 
Fransanın güdeceği siyasa hak- nasebatında salah bulmuş ve pnnserin açı liş töreni büyük Londra, 5 (Ö.R) - Bir bom-
kında kararlar alacaktır. bu münasebat lngiliz - Alman bir kalabalık önünde çocukları barduman tayyaresi bugüm 

Londra, 5 (Ö.R) - Cumar- deniz uzlaşmasının akdinden esirgeme kurumu binasında Londrada düşmüş ve iki İngiliz 
tesi günü akşamı B. Eden rad- evelki zamandaki halini almıştır. yapılmıştır. zabiti ölmüştür. 
yoda lngiliz halkına Cenevre H 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••''••••••••••••••••••.,•••••••••••••••••••••• . arpsız 0 amazmış tini denemeli ve öğrenmelidir. hassa, iki hUkümetin aralarında 
konuşmaları hakkında uzun Roma 4 ( A · A ) - Royter Bununa beraber 160.000 kişi- çıkabilecek bütün meseleler 
malümat vermiştir. Ajansından : nin silah altına çağrılmasına için yargıça gitmeyi yükenmiş 

Puris, 5 ( Ö. R. )- Buraya ltalyan çevenıeri süel hare- ~a~r ol~n b.iJdiriğin yapılması olduklarım bildirmektedir. Mad-
gelen malümata göre Nev- kat yapılmadıkça Habeşistan ıhtımalı gcrıye atılacaktır. 

de de ayni zamanda diplomasi 
yorkta 25 bin kişilik büyük meselesinin memnuniyete tayan Cenevre, 4 ( A.A) - Uluslar 
bir nümayiş yapılmıştır. Nüma- bir surette kotarılmıyacağı dü- sosyetesi konseyinin birinci usulü ile kotarılamayacak olan 
yişçiler barışı sevenier olup şüncesindcdir. Bu çevenler di· karar suretinde adı geçen 1928 bu iİbi meselelerin kotanlması 
ltalya aleyhinde gösterişlerde yor ki : tarihli İtalyan - Habeı andlaş- için kat'iyen kuvvete baı •u-
bulunm lardır" , . H .. ~beıistan ltaly~~ ~uyv«;·. ;h).muımn betinci maddeıi bil- ~mıyacaaı ~~ vardu:~ ... , 
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BAYAN TAL YEN 

Robe pıyer 
Yere Seren Kadın 
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Büııük tarihı roman - 9 - Birinci bolitm 
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- Ah, bayan, siz bu halde i 
Fidya~m heykelinden daha gü- ı 
zelsiniz. Zira sizde, kollarınız, 
elleriniz ve ayaklannızda Ve
nüsün mükemmeliyeti bulun-

makla beraber yüzünüzde de 
ruhunuzun eyiliğine tercüman 
olan bir hayırhahlık var. 

- Bu eyiliği anmağa çok 
lbtiyacınız vardır. 

- Evet, itiraf ederim, ba
yan. 

- Zira kılığınız yetersizdir. 
ıe sizi bu halde benim yanım• 
da bulsalar herşeyi farzet
meie herkesin hakkı olur. Fa
kat size halimi vadetmiştim. 
Alınız onu ve yatmağa gidiniz. 

- Artık uyumak istemiyo
rum. 

Gözlerini kır karyolasına 
çevirdi. Yatak takımları sertti 
ye muhakkak taze çamaşır ko 
kuyorlardı. Yastık üzerinde 
Terezyanın başının bıraktığı 
iz vardı. 

Mazeret gö terircesine: 
- Sizi yataktan kaldırdım, 

dedi, fakat dört tarafım sa
rılmış olduğu için halı teklifi-
nizi bir an siz'nle başbaşa 

konuşmak için bir vesile 
bildim. 

- Bana ne söyliyeceğinizi 
bilirim. Susmak müreccahtır, 
inanınız bana. 

- Benden bukadar nefret 
mi ediyorsunuz? 

- Bunu söylemedim. 
- Eğer sizi bağladıkları esa-

rete tecavüz etmekten korku-
yorsanız, bile bile kendinizi 
işkenceye sokuyorsunuz. 

- Belki. .. 
Manası belli olmaz çeh•esini 

delikanlıya çevirdi .. Yalnız göz-

ler daha ziyade derinleşmiş
lerdi şimdi... 

Lamot şaşırdı : 
- Caniyane bir aşka mu

kabele etmenizin ihtimali var 
mı ? 

- Nasıl aşk? Saçmalıyor-
sunuz ... 

T erezva sararmıştı.Şüphesini 
açığa vurduğundan mahcup 
olan delikaolı bayanın elini öp
mek istedi.. Yarı onun yanlış 
zannını silmek, yarı kendi ken
dinden kurtulmak için T erezya 
elini bırakb.. Aşık bileği öptü, 
dudaklarını kolun üzerinden 
gezdirdi.. Gözleri uzaklarda 
idi.. T erezya bu öpün ün uza-
masına çıplak omuzları sarma
sına ses çıkarmad•. Sonra deli
kanlı onun üzerine eğilip te 
boğulanmış gözlerini gösterdiği 
zaman. bu açgözlü ağız, ha
fifçe fosetlenmiş şu çene kar
şısında genç kadın başka bir 
yüzü hatırladı ve dudaklarım 

uzattı. 

- Şimdi buradan gid"niz, 
dedi, yatağınıza dönünüz. 

Lamot içini çekerek itaat 
etti. 

Terezya açık pencere kar
şısında kaldı. Hanın havhsında 
kalın yapraklı ağaçlar clikil
mişti. Bundan öteye kırlar 
durgun ve sınırsız uzanıyor ve 
henüz doğmuş olan ay ışığı 

altında, Garon nehri, bir gü
müş bıçak keskinliğile etrafta
ki karanlık topraklardan ay
rılıyordu. 

- Sonu vaı· -

Dansingde 5000 nazi 
Lehistana karşı sefer her edildi 

Paris, 5 (Ö.R) - Dansing limanının Alman mallarından 
gümrüğü kaldırılması üzerine Lehistanda heyecan devam etmek
te ve bazı süel tedbirler alınmağa başlandığı haberleri yayıl
maktadır. Bu haberler dansingde ve Almanyada önemle karşı
lanmıştır. Dansing nazileri Eehistana cevap olmak üzere beş bin 
kişiyi seferber haline koymuştur. 

Dancig, 4 (A.A)- Dancig
deki Polonya genel komireri 
bay Popee Dancige giren bazı 
mallardan vergilerin kaldırıl
masına dair istenilen izahat 

hakkında özgür şehir senato-

sundan bir cevap almış-

tır. Senato Varşova hüku-
metinin Dancig yolu ile Polon
yaya gidecek olan mallar ver
gilerinin Polo:ıya gümrüklerine 
verilmesi hakkında 1897 tarihli 
emirnameyi kaldırmak isteme
'Iİne teessüf etmekte ve bütün 

Dancig ekonomisi üzerindeki 
tesirlerini önemle kaydetmek
tedir. 

Nota bundan başka Polonya·· 
nm durumunun özgürlü -
ğünü Polonya hükume i ta
rafından Versay andla~masmda 
tanınmış olan Dancıg şehrinin 

tehlikeye koyduğunu söyle
mektedir. Son olan senato ta
rafından alman tetbir yalnızca 
serbets şehrin hayat şartları 
ile ilgili oldukları ve ekonomik 
aladan dışarı çıkmadıklara ya· 
zılmaktadır. -···· Almanya resmen müca

deleye karar vermiştir 
- Baştorıııı birınci salii ede -

O d'1 nasyonal sosyahzmdir. 
Çünkü nasyonal sosyalizm dev
'et ve halk demektir. ,, 
AJmanyanın garp bölgelerinde 

ve Be linin muhtelif yerlerinde 
ayni şekilde nutuklar söylen
miştir. Bugün BerlJin sokakları-
nın her tarafına büyük afişler 
ynpışh rılmıştır. Bu afişlerde, 
Yahudilere, Yahudilere ve Çe-
lik Miğfer1ilere karşı mücad~
lenin devam edeceği ve sava
şın nasıl yapılacağı yazılıdır. 

Berlin 4 ( A.A ) - Silczya
da hükumet örkünleri bütün 
köy kapılarma şu ibareyi taşı
yan afişler asılmasını emret-

1 
yoktur. ,, 

Anbalt ilinin Rosslav şehri 
şarbayı aylık sahibi olanlara 
yalnız Alman dükkanlarından 
alış veriş etmelerini, aksi tak· 
dirde aylıklarının kesileceğini 
bildirm ştir. Uray (belediye) yal
nız Alman cephesi üyelerinden 
ve ari olan tecimenlere sipariş 
vermektedir. 
MalmUdUrlerl arasında 

Kula malmüdürü Ihsan Ak
şehir ınalmüdürlüğüne, Isparta 
malmüdürü Sami Ödemiş mal
müdürlüğüne Silivri malmüdü
rü Refet, Bandırma malmüdür
lüğüne ve Susgırlık malmüdü-

r 
evlet Dr .ları, memurla

e zaman bakacaklar 
Sağlık bakanlığı vaziyeti aydınlattı 
Memurların meccanen ne şe· 

kilde bakılacakları ve tedavi 
edilecekleri hakkında Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanlıaın
dan İlbaylığa bir bildirjm gel
miştir. Bütün memurları ilgi
lendiren bu bildirimi aşağıya 
olduğu gibi yazmağı faydalı 
bulduk: 
788 No.lı memurin kanununun 

87 inci madesi mucibinde hü
kümet, hususi idareler ve be
lediyeler tabipleri memurlarla 
nafa kası bunların üzerine va
c 'p olan aileleri efradını mec
canen tedavi etmekle mükel
leftir. Bu tabipler kanun ile mü
kellef oldukları bu insani 
vazifelerini şimdiye kadar 
samimiyetle yapmakta ise-
ler de son zamanlarde bazı 
memurların kendilerinin veya 
a:leleri efradının hastalıkların
da gündüzün müracaatları 
mümkün iken mesai zamanın
nan sonra veya geceleyin res
mi tabipler tarafından muay
yenelerini talep ettikleri ve bu 
hasbların müstacel vakayii
den olmayıp mesai zamanında 
daireye gelmeleri dahi kabil 
olduğu, bazan bir tabibin 
memur ailelerini tedavi etmek 
üzere gece yarısmdan sonra 
mükerreren memur evlerine 
gittiği halde kendisine ücret 
verilmediği gibi nakil vaıtassı 
dahi tedarik edilmediği, bazan 
da kaza merkezi dışında köy
lere veya civar köylere kaza
lara memur ve ailelerini tedavi 
için tabibin gitmeğe icbar edil
diği anlaşılmıştır. 

Memurin kanununun 51 inci 
maddesinde umum memurların 

günlük çalışma müddetlerinin 
8 - 6 saate kadar tebeddül 
edeceği ve bu müddetlerin icra 
vekilleri heyetince tayin oluna
cağı ve çalışma saatleri hari
cinde iş görmek anc:ık ahvali 
fevkaJadede mecburi olup 
başka vakitlerde memurların 
nzaJarına vabeste olduğu tas
rih edilmiş olduğundan resmi 
tabiblerin de mesai saatleri 
haricinde hasta memur ve 
ailelerini meccanen tedavi et
mek vazifesi fevlfalade hallere 
munhasırdır. Başka hekim bu
lunmıyan yerlerde hayat tehli
kesi olan hastalara mesai za
manı dışında çağmlan hekim· 
kimlerin bu hastaları tedavi 
etmeleri fevkalade ahvale aid 
vazifeler olub bu hastaların 

tedavisi için ücret isteme· 
leri caiz olmamakla beraber 
gidecekleri yerler uzak oldu
ğu takdirde hasta sahiplerinin 
taşid tedarik etmeleri tabiidir. 
Acele olmıyon ve doktor tara
fından iş zamanında iÖrülmesi 
mümkün olan hasta memur ve 
ailelerinin iş zamanı dışında 
devlet doktorları tarafından 
muyyeue ve tedavileri fevkala
de hallerden sayılamıyacağından 
bugibi hastaların tedavilerinde 
doktorların bir ücret istemele
rinde kanun hükümlerine aykı
rılık görülmektedir. 

Resmi hekimler memur ol
dukları mıntaka hududu dışına 
ancak fethimeyit ve bulaşıcı 
salgın hastalıklar müstesna ol· 
mak üzere bakanlığın bilgi ve 
izini olmadan resmi vazifeler 
görmek için de gönderilemiye
ceklerdir. -···-

ç karşısında arap 
•• •• 

goruyormuş Askerle ·ni 
A i tekrar muayeneye gönderilecek 

Karşıyakanın H cıhüseyinler 
köyünde istasyon yanındaki 
bakkal dükkanında pastırma 

bıçağı ile Şabanın ensesinden 
üç yerinden ağır surette yara
lamakla suçlü bakkal AJinin 
muhakemesine dün ağırceza 
hakyerinde devam edilmiştir. 
Suçlu, hakyeri bakanının soru
larına verdiği cevapta: 

- Bana Arap askerleri gö
rünüyordu. ikide birde beni bir 
kuyunun önüne kadar götürü
yorlar ve burada namaz kıl 
diyorlardı. Kendimi kuyunun 
ağzında görnce aklım başıma 
gelir ve oradan uzaklaşırdım 

Bu haller bende evvelce yoktu. 
Fakat oğlum delirdi, tedavisi 
için bir çok para harcadım on· 
dan sonra arap askerlerini gör· 
meğe başladım Şabanı ben 
yaralamadım. Bu askerler ya
raladı. Benim hiç bir {eyden 
haberim yoktur. Şabanda on 
lira alacağım olduğunu söyli
yorlar. Böyle bir alacak meae
lesi varsa da onu bir kadına 
ha'Jale etmitti ve ben de al-

Bir Arabı ........ 
Zorla hapisaneden 

alarak astılar 
Yreka, (Kaliforniya) 4 (A.A) 

Zorla hapisaneye giren 25 kişi 

Johnson adlı bir zenciyi yaka
hyarak bir ağaca asmışlard r. 

n n bir be az öldürmekle 

1 
mışhm, dedi. 

Bunun üzerine suçlu hakkın
da müşahede altında bulundu
rulduğu tabibi adli müessese
gelmiş olan rapor okundu. Bu 
raporda suçluda atek hali mev
cut olduğu bu halin ceza mesu
liyetini tamamen kaldırmamakla 
beraber suçlu hakkuıda Türk 
ceza kanununun 47 nci mad
desinin tatbiki l5zımgeleceği 
ve kendisinin daimi bir mah
curiyet altında bulundurulruası 
serbest bırakılmas ı icap ettiği 
bildiriliyordu. 

Şabanın ensesinden aldığı üç 
derin yara ile damarları kesil
miş olduğundan bir tarafının 
felce uğramış olduğu hakkın· 
daki rapor da okundu. Bunun 
üzerine suçlunun vekili, Şaba
nın heyeti sıhhiyece muayene
sinden epey zaman geçmiş ol
duğu için bir kerre daha mua
yene ettiri.mesini istedi, Müda
faa hakkına ait olduğundan 
bu dilek hakyerince onaylandı. 
Duruşmanın devamı başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Otto ...... 
Yunanistandan 
Çıkarılacak 

ATINA: 4 ( A.A) - Egine 
adasında yakalanan Buhara 
Otto Strasserin Yunanistanda 
olduğunu fakat bu'unduğu ye-
rin neresi olduğunu bilmedij'İni 
söylemiştir. Pasaportsuz ve gizli 

a Yunanistana İren Bu-

Şehrimizde spor geriliyor 

lzmirin iki kuvvetli 
Takımı dün yenildi 

-Ba~ tarafı 1 inci sallifcde
İzmir dün yalnız yenilmekle 

kalmamıştır. Aydınlı misafirler 
önünde hakeme yapılan tel'.a• 
vüz herşeyin üstünde bir teessür 
uyandırmıştır. Altınordulu Cemil 
oyunun sonlanna doğru ha
keme tecavüz etmiş, çirkin 
bir hadiseye. sportmen ruhuna 
yakışmıyan bir apaşlıkta bulun• 
muştur. 

Dün akşam toplanan futbol 
heyeti hakemin raporu ilzerine 
Cemilin iki yıl müddetle diska
life edilmesine karar vermiştir. 
Bundan başka Albnordu idare 
heyeti de dün gece toplanarak 
oyuncusunun hareketini tak
bih etmeğe ve bir daha bu 
oyuncuyu takımda oynatmama
ğa karar vermiştir. 

Can sıkıcı hadisenin bu ka· 
rarlarla hiç şüphesiz çirkinliğini 
biraz giderecektir. Fakat bu 
münferit hadiselerin münferit 
kararlarile karşılanacak bir iş 
değildir. Gençlerimize spor 
terbiyesi veremiyoruz. Ve on
ları sporda inkişaf ettiremiyo
ruz. Bozukluk kökündendir. 
Bunu böylece kaydettikten sonra 
oyunlara geçelim. 

Dün Alsancak sahası çok 
kalabalıktı. Aydından gelen 
dörtyüz misarın pek çoiu genç· 
lerinin alacakları neticeleri se
yir için sahaya gelmişlerdi. 

Mevsimin icabı birçok spor 
meraklıları dağılmış bulunma
sına rağmen lzmirden de epiy
ce seyirci toplanmışh. 

Altınordu ve Aydınlılar alkış
lar arasında sahaya çıkhlar, 
mutad merasimden sonra Kar
şı yakalı bay Esadm idaresinde 
Altınordunun hücumile oyuna 
başlandı. Aydınlılar ilk hücum
ları kırdılar. Mukabil hücuma 
geçtilt!r. Altınordulular sık sık 

Aydınlıların kalesine ınıyor 
iselerde gol çıkaramıyorlardı. 
Kale yakınından Saidin çektiği 
şüt direğe çarparak dışarı gitti. 
Aydınlıların alışmadıkları sa
hada yabancılık hissettikleri 
anlaşılıyordu. Oyun bir milddet 
Altınorduluların hakimiyeti al
tında devam etti. Haftayım or
talarına doğru muvazene 
buldu. 

Şimdi Aydınlılar da açılmış
lardı. Altınordu kalesine tehli
keli akınlar yapıyorlardı. Ol
dukça heyecanlı dakikalar ya
şattı. Güzel bir oyun seyredildi. 

Son dakikalarda Aydın sol 
açığı Şevki şahsi bir akınla 
Altmordu kalesine indi ve to
pu kaleye soktu. 

Misafirler coşkun sevinç 
içinde kaldılar. Bu da onların 
bakı idi. Çünkü umulmadık gü
zel bir oyun göstermişle ener
jilerini ortaya koymuşlardı. 

Birinci devre 1 - O Aydınlıla
rın zaferi ile bitti. 

ikinci devre 
ikinci devreye başlandığı za 

man yine Aydınlılar Altınordu 
kalesini sıkıştırıyordu. Şevkinin 
sıkı şutunu Sabaheddin güç
lükle kurtardı. iki taraf teh
likeli akınlar yapıyor her ik' 
tarafın kalecisi güzel kurtarış
larla alkışlar toplıyordu· 

ikinci devrede AJtınordulular 
penaltıdan bir gol yapmışlar 
Aydınlılar da bir gol çıkar
mışlardır. Netice 1 - 2 Aydın
lıların galibiyeti ile bitti. 
Aydınlıları candan tebrik ede-
rız. 

* • • 

dınlı ve Nazillili dört yüz oıi· 
safir ve Aydın muhtelit takıoıı 
Pazar günü gece yarısı kalkan 
hususi trenle memleketlerine 
dönmüşlerdir. 

Manisa maçı 
Manisa, 5 (Özel) - Sakarya 

kulübünün davetini kabul edell 
Altay kulübü fotbolcuları dllll 
29 kişilik bir kafile halind~ 
şehrimize geldiler. Misafirleri 
kalabalık bir gençlik karşılıy•· 
rak Halkevine götürdü. Öğle· 
yine kadar istirahattan sonr• 
yemeğe gidildi ve samimi ıe· 

çen öğle ziyafetinden soor• 
oyuncular lstanbul oteline aıı· 

safir edildiler. Akşam üstrı ıaat 
18 de hakem lzmirden Ablllet 
Özgirginin idaresınde oyuP• 
başlanı. Saha evelki maçlar• 
nazaren çok kalabalıkta. AltaY 
takımında Vahap, Doğan yok

1 Bizimkiler ise bir hafta e•e 
lzmirspora çıkardıkları takıdl•11 

aynını muhafaz ediyorlar. Yal· 
nız Hikmet orta safta. 

Seri başlıyan oyunun mutt8 

rit geçen ilk dakikalarınd• 
sonra Altay saflarından bir ik 
hücum görüldü. Derhal biıioı· 
kiler de merkezden hilcuıo' 
geçtiler. Altay bunları et· 
lattı. Vakıt ilerledikcc oyuo· 
daki heyecan artıyor ve ber 
iki taraf oyundaki muvazeneY 
bozmak için çok çalışıyord• 
Niyayet devre ortalarında 5' 
karya sağ açığı Ömer HiloJI' 
den kurtulunca önündeki J 
beki geçti ve kalenin sağ y•· 
kınından sıkı bir şutla ilk ve "1' 
golünü kaydederek takımını 11 

lip mevkie çıkardı. Bundansolf' 
ra Altay oyuncuları heyecao' 
düştüler ve mukabil hücuınl~ 
geçtilerse de kaleci lılrisin CI 

den mükemmel kurtarışları fi 
yesinde gol çıkaramadılar.; 
rıncı devre 1-0 Manisahl ~ 
galebesile bitti. ikinci devre 

1 
her iki taraf çok çalıştı. A~~ 
mağlubiyetten kurtulmak 1 l' 
bütün mevcudiyetile hücuın b~ 
tına yüklendi. Halbuki ark•,
bütün yük iki bekin omuzlert.1 
yüklenmişti.Bu kısımda H.ilOI~ 
müdafaaya alınmasında ısa , 
edilmişti. Oyun ekseriya Al~ 
ym hakimiyeti altında de' j 
ettiği halde kalecimizin caO gol 
parane gayreti misafirlere ·tı• 
fırsatını vermedi. Son dakıf 
larda Sakaryalılar bir iki ~ 
tehl ı kesini kornelerle ati•;.' 
Jar. Altay kornelerden de d , 
çıkaramadı. Sakarya ilk ;,. 
redeki galip vaziyetini ınıJ ti 
faza etti ve heyecanlı ge~ 
bu maç ta böylece O - 1 
karyanın galibiyetile bitti. Yo'.,, 

Misafir takımın güzel 0 , 

masına rağmen hücum bat fJ 
anlaşamadığı görülüyordll·lı~ 
güzel oynayan Basri, ti• d~ 
Hilmi olmuştur. SakarY'.;ı 
~aleci idris, K~mran, 1-l~ıef 
Ihsan, Adnan, Ömer ve 
man iyi oynamışlardır. • ••• 1 

•••• ·················•············ " 
Teftişe çıkaca 

··fııf 
Bazı ilçebaylıkların nu el, 

numarataj i~lerini gözdeog°0)t 
mek üzere şarımız nüfus ıJJ ~' 
rü B. Mu!'tafa birkaç güne 
dar teftişe çıkacaktır. • 

1 ekaüt edildı ··d 
Manisa merkez malın;ıl 

bay Agahın tekaut e 
1 ,f 

haber alınmıştır. 30 sene i~ 
muriyet hayatını çok :eııırA 
dürüst geçiren B Agah 
sada kendisini her kese 

ir pıalif.C 
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Mata inanmamıştı 
İdam günü atılan kurşunlar yalnız 
Bır tanesini hedefini bulabilmişti 

Mata Hari hoşuna giden ;a: ' 
1 Bu muhakkak... Mahkeme si-

hitlerle, hangi milliyete mensup vayı yaşatan dansözü idamn 

•lurlarsa olsunlar münasebatta mahkum etti. 
bulunmak hakkını kendinde Bu son celsede Mata Harinin 
iÖrüyordu. hali görülecek şeydi. O daki-

- Bir Fransız değil'im mü- kaya kadar beraetinden emin 
nasebetlerimde ihtiyatkar ol- olan kadın . böyle bir hü~m.ü 
rnak lüzumunu duyayım. Cesur asla beklemıyordu. Çebre~ı bı~ 
ve.... zarif insanlardan hoşlan- dakika içinde buruştu. Gozlerı 
dığım içindir ki zabitlere mey!- bulutlandı. Avukatı ve dostu 
ediyorum. Hükumet komiseri Clanet'e eğilerek ancak şünları 
Mornay'm sabn tükenmişti.Şid- sorabildi: 
detle bağırdı: - Bu olmaz şeydir .. Kulak-

- Bu iddia ettiğiniz tarzda larım yanlış işitti deği mi Metr? 
hareket sizin hakkınızda bizim Duyduğum doğru değildir. 
de askerlerimizin arkalarından Sesinde müthiş bir ihtizann 
hançerlenmelerine mani olmak akisleri vardı. Bu hükmü se-
"lazifemizdir. vinçle karşılıynnlar, şüphele-
Momayın sözleri kadar tav- rinin tahmin edilmiş intikamını 

rında da yurdsever bir şidde.t alırken o ihtiyarlamış bir kadın 
•ardı. kadar çökmüştü. Ne bakışla-

Mata Harinin cesaretini kı- nnda eski istihzalı manalar, ne 
racak sözlerdi bunlar. dudaklarında uçan tebessüm-

- Bu adam bana karşı ne ler kalmıştı. Casuslar yıldızının 
kadar kötü ve ne kadar hak- son ışığı da sönmüştü işte ... 
ıız davranıyor, diyordu. Sonra Mata Harinin yorgun cazibesi 
reise dönerek ağzında daima sekiz aylık mahpusiyete daya-

gevelediği şu sözleri tekrar namadı. 
•diyordu: Bir sabah şafak sökmeden 

- Eğer ben söylediğiniz iibl Kapiten Buşardon on iki numa-
bir casussam Fransa hizmetinde rah höcreye girmişti. Mata Hari 
çalışan bir casusum. Bu hınzır gözlerini açtı. Boğazmı tıkıyan 
Ingilizler olmasaydı size kıyme- bir feryat kopardı. Çehresi 
tine paha biçilmiyecek maltbnat takalluslarile gerilmişti. Mata 
retirebilecektim. sayısız dostlannın, diplomatlar, 

işte muamma burada idi. devlet adanılan ve generalları-
Mata Hari iki yüzlu bir nın af teşebbüslerinden de bir 

ajandı. Almanlar kadar Fran- aonuç çıkmadığım anlamıştı. 
sızlar hesabına da çalışıyordu. Güneş ilk ışığını dağıbrken 
Fakat tevkif edildiği giln ikinci o hayata veda etmit buluna-
büroya ihanet etmek üzere bu- caktı. Sen Lazar meydanında 
lunuyordu. yahut ta böyle ol- storlan indirilmiş, fenerleri yan-
d?ğundan şnphe edilmişti. Ha· mış bir otomob!l bekli!ordu. 
kıkatta ihanet ediyor muydu? Bütnn gece yagmur yagmışb. 
Bu da kesin olarak bilinmiş, Otomobil balçıklı bir sabadan 
ortaya konulmuş birşey değildir. zolukla geçiyordu. Nihayet 

durdular. 
Divanı harpta yer alan as• Mata Harri toprağa ayak ba-

keri hikimler tereddüt içinde ıınca ansızın değişmişti. Şimdi 
bucabyorlardı. Fakat bu tered- k ı k • · d göreceği role layı oma ıçın 

üt ne kadar faı.la olursa olsun kendini toplamıfb. Avukatı 
onu eritecek kadar ku•vetli Cluneti kolunu sıkıyor, hemşire 
bir kamoy ( efkirı umumiye ) Marie Perpetuyu da bırakmı-
harp zamanında her şeyden Siyastgiba gelince durdu. Kar-
tUphe edilmesini icap ettiren şıda bir ınüfreze hazır bulunu-
genel 2üvensizlik ve hele Mata yordu. Dudaklarında acı bir 
Hari'yi çok şüpheli görmekte tebessüm dolaştı. 
ısrar eden Flokestone vardı. Müfreze kumandanı ateş em· 
Divanı harbın bir çok celsele- rini verirken Mata Hari sahne-
rinde, bu askeri mahkemeyi sindeki veda sahnelerini andı-
teşkil eden zabitler ulusal mü- racak surette elife etrafına bu-
dafaayı sarsacağı vesilesile seler dağıtmak istedi. 
kendilerine bile tebliğ edilme- Kızıl dansöz sağ iken binbir 
nıiş olan gizli bazı vesikaların masalı kendi ismi etrafında 
tebliğinde ısrar ediyorlardı. toplıyarak efsanevi bir kadın 
Mahkeme ancak bu vesikalara olmuştu. Müfrezedekilerden he-
dayanarak vicdan mesuliyetini men hepsinin atışları hedefin 
Ve yurdseverliğini birlikte yü- dışına çıkmıştı. Yalnız bir ta-
rUtebilecekti. Bucalamalara son nesi casusun kalbini deldi. H. 
Verilen gün de geldi. Mata Hari 21 bayata gözlerini kapadı. 
ne olursa olsun bir casustu. - Sonı. Var-

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON 3t5t 

TELEFON 3t51 suaüN 
iki büyük filim birden 

Aşıklar Oteli 
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.'2NI ASIR ~ahHe s 
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• • • an saı ın e arım 
uraklı nerelerde .e kad r t 

duru Yaptı. Muhtelif ür ·· nleri 
Akhisa~da tütün rekoltesi umulandan 2 milyon noksan 

Manisa : ( Ozel ) - _Kasaba malik bulunamamakla bera- başka kazanç işlerile de uğ-
hakkında. s_ey~~at etmış olan- ber ona yakın bir toprak- raşmaktadır1ar. 
!ar pek ıyı bıhrle~, Muradiye tan mahrum değildirler. Kırkağaç, sahasının darh-
ıs.tasyownu~u. g~~dıkten sonra Oralarda da yetişme duru- ğına rağmen, tarım bakımından 
bır bag sılsılesıdır, başlar. Bu mu "fena,, degw ildir. Ra~ hastalıklı b' b"I d d' d ·ı ·ı M · d .k. ır o ge e ır e .. 
s~ s_ı e anısa a ı ıye ayrılır, kamlardan ve görüşlerden Fakat buseneye kada tam ve 
bın Bandırma hattına, diğeri anlaşılıyor ki Manisa ilinin esaslı bir mücadele tedbirleıin-
Turgutluya doğ~u uzanır gider. bir kısmında kuraklığın den uzakta kalmıştı. Son haf-
Oradan Alaşehıre kadar de- tesiri diğer bölgelerindek\ faz- talar içinde buralarda incele-
vam eden kısmı da buna ka
tarsak sahanın genişliği gözle
rimiz önünde canlanır. Bu sa
hanın 24 bin hektarı aştığını 
geçende de yazmıştık. 

Müsait yıllarda Manisa ili 
bağlarının iyi verimliğini kimse 
inkar edemez. Öy:e sene!er 
olur ki üzüm bu vilnyetin haya
tiyetine ölçü o!ur.Çünkü Mani· 
sanın toprak ürünleri arasında 
en büyük mevkii alan mah
sulü üzümdür. 

Kısır yıllar, merkeze umul
madık darbeler indirmeğe -kafi 
dır,kuraklık, hastalık gibi verim
sizlik sebepleri başgösterdiği 
takdirde Manisa bağcılarının 
belleri büklmüştür. Fiat yar-
dımsızlıkları da buna eklendiği 
senelerde ise bükülen beller, 
kolaylıkla doğrulamıyacak ka
dar kamburlaşır. 

Bu sene, yalnız Turgutlu bağ
ları istisna edilirse, Manisa 
ilinde bulunan diğer bağ mın
takaları kuraklıktan müteess!r 
olmuştur. Manisaya yaklaşırken 
bir çok asmaların yanıklığı 

göze çarpıyor. Böyle olmakla 
beraber bu yıl her asmada 
tahminlerden çok üstün üzüm 
görülmektedir 

Manisa merkezinde bulunan 
arazinin fazla kısmı baj'cılığa 
aynlmış olduğu içindir ki Bu
rada mahsul tenevvüü yok gi
bidir. Olsa da şehrin nüfusile 
ölçülemez. Fakat mülhakat 
merkezden temamen ayıılır. 

Al.'ln~ardan 

lahkla kapatılmış sayılabilir. 

b i1' 111 an zat·a 

Durumu bir de Bandırma 
hattı üzerinde ele alalım: 

Bu hatta güzergah o!an 
kazaların en önünde Ak
hisar vardır. ilçenin başlıca 
gelirini teşkil eden tütüncülük 
üstündeki tahminler ilk zaman- ı 
larda beş milyondu .. Yalnız bu
rada değil, Egenin diğer tütün J 
bölgelerinde de tütünlerin ye- i 
tişme tarzları peş'nden çok iyi 

1 
iken vaziyet sonradan değişti. ,, 
Ve yirmi milyon sanılan re
koltenin on beş milyonu aşmı
yacağı anlaşıldı. Genel olan 
bu düşüşten Akhisar tütünle- • 
rinin hissesi iki milyondur.Dün 

beş milyon tahmin edilen is
tihsalin bugün üç milyonu geç-

miyeceği aolaşı'mıştır.. aöyle 
olmakla beraber Akhisar tü-

tüncüleri birşey kaybetmiş de
ğildirler.. Tütünler her türlü 

hastalıktan uzak, çok temiz 
yetişmekte, kuraklık; yağmurlu 

yıllarda muhite arız olan has
talıklan önlemiş bulunmaktadır. 

meler yapan İlbay Bay Murad 
Germen bu noktaya elini köy
muş ve gelecek yıllar için bazı 
tertib-et alınmak üzere notlar 
almışlar. İlbayın incelemeleri 
ve bu nokta üzerinde durak-
lamaları Kırkagaçlılara sevinç 
ve ümid vermiştir. 
Somayı ve kısmen civarını 

gezenler ekim durumunu pek 
iyi bulurlar. Somanın arazısı 

Kırkağaca nisbetle oldukça 
geniş ve daha verimlidir. Ova 
kimilen yeşillikler içindedir. 
Pamuk ekimine burada da çok 
ehemmiyet verilmis ve isteni
len mahşulün alınacağına kana
at gelmiştir. Somalıların önce 
on beş bin balya pamuk istih
sal edebileceklerini ümid ettik
lerini yazmışbm. Bu ümit, ta
mamen olmasa bile, müsbet 
neticelerle tahakkuk ~decektir. 

Gerek merkezde, gerekse 
köylerde hububat çok iyi ye-
tişmiştir. Köylünlin koraklık 
endişesinden korkusuz çıkması 
muhitte genel bir sevinç ya
ratmış, yüzlerde memnuniyo!t 
izleri belirtmit bulunuyor. 

H. GÜNAY 
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Borsa IIaberleri 
... DUn Borsada 
" Yapı~an Satlşlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

19 K A Kazım 9 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fiat 
33 Buğday 5 
20 Bakla 4 75 

277 Kumdan 5 75 

9 50 

5 
4 73 
6 25 

93 K Palamut 190 305 

Para Piyasası 
5-8-1935 

Alış Sabş 

Mark 50 25 50 75 
İsterlin 617 50 622 90 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 50 79 
Belga 21 07 21 57 
İtalyan lireti 10 25 10 37 11 

İsviçre Fran. 40 90 41 15 ı ı 
Florin 84 80 85 25 ı ı 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Austr. Silini 23 50 24 

Kırk kuruş aşırmış 
Karşıyakada Ankara paza

rında alışveriş napan Ali oğlu 
Arifin yanına sokulan sabıka
lılardan Ali oğlu Mehmed, Ari
fin cebinden kırk kuruş aşır· 
mıt amma hemen yakalan· 
mıştır .. 

Cep karışhnrken 
Karşıya kanın Osmanzade bı,n

yolarında bir hırsızlık hadisesi 
olmuştur .. 
Şaban oğlu şeref ile onalb 

yaşında Mehmed deni.ıe gir
mişler ve bir müddet denizde 
yüzmüşlerdir .. 

Süleyman oğlu Hüseyin 
adında bir adam; bunların elbi-} 
selerini lcarışbrmış bir tarak, 
tesbih ve bir de dolma kalem 
aşırmıştır.. Çaldığı etyalarla 
yakalanan bu adam hakkında 
tahkikata başlanmışbr .. 

Çocuk yüzünden 
Evvelki gün Kestelli cadde

sinde Mustafa oğlu Ahmed ile 
Mustafa oğlu Halil ve Emin 
oğlu Eşref arasında bir kavga 
çıkmıştır. 

Bu kavga bir çocuk vüzün-Kasaba hattına doğru uza
nırsak görürüz ki ürün müte• 
nevvidir. Bağcılık kadar tütün, 
pamuk, buğday ve arpa gibi 
ürünlere de ehemmiyot veril
miştir. Bu hatta önemli bir yer 
tutan Durgutlu çok feyizli bir
toprağa malik olduğundan bu 

saydığım metadan başka daha 
bir takım muhtelif ürünler ye
tiştirmektedir. Turgutlunun bu 
seneki ekimi geçen yıldan da
ha fazladır : 

Akhisarda muhtelif ürünle
rin durumu da fena değildir. 

Buğday, arpa ve mümasili hu

bubat verimli olmuş, pamuklar "' " 

dendir. Eşref ile Mehmed; 
Mustafa oğlu Ahmedi demirle 
yaralamıştır. Hafif yaralı has
tahaneye yatırılmamıştır. Tah
kikata devam edilmektedir. 

630 Hektar arazi üzerinde 
dikilen tütün rekoltesi 400 bin 
kilo tahmin ediliyor. Geçen 
yılki miktar 250 bin kiloyu aş
mamı:$tı. Yine geçen seneki 
400 bin kilo pamuk istihsaline 
karşılık bu yıl pamuk rekolte
si 800 bin kiloya yaklaşacaktır. 

Buğdaya gelince : Bildır ele 
ahnaıı sekiz. milyon istıhsale 
mukabil bu sene bu rakamın 
bir buçuk misil kabarıklık ifa· 
de edeceğine şüphe edilmez
ken kuraklık bu çok kıy-
metli mahsulü dokuz milonluk 
bir tahmin üzerinde durak
lanmaktadır. Arpa mahsulünün 
de sekiz. milyonu bulacağı 

zannolunmaktadır ki geçen 
sene yedi milyondu. 

Şimdi bir de bağ durumunu 
öğrenelim: Turgutlunun geçen 
yılki üzüm istihsali yedi mityon 
kilovdu. Buseneki tahmin 12 
milyon üzerindedir. Bu ilçenin ' 
bağ sahası gittikçe genişliyor. 

933 yılında bağ 4300 Hektar
ken 934 de 4500 ze çıkarıl
mış, bu sene de (48) bin de
kara yükseltilmiştir. 

Bu kasaba bize, aynı hat 
üstünde bulunan Salihli ve 
Alaşehir ilçeleri hakk:nda bir 
fikir verebilir. Turgutlunun 
müstesna topra2:ına bu iki ilçe 

susuzluktan pek te müteessir 
olmamıştır. 
Kazanın 15 bin dekarı aşan 

~ağlarında mahsul çok iyidir. 
Üzüm geçen seneki rekolte 
ile rekabet edebilecek derece
de mebzuldur. Akhisar bu yıl 

yalnız zeytin bakımından geri 
kalacaktır ki bu da bu 

muhit için her yıl aşırı böy
ledir; bir yıl çok mahsul 
veren zeytin ağaçları ikin
ci sene veriminde hasislik 
yapar. ilçeden Kırkağaca doğ
ru uzanmağa başlayınca Süley
manlı istasyonundan itibaren 
bostan tarlalarına girmiş olu· 
ruz. Her sene lzmir ve lstan
bula sevkedilen Süleymanli ka
vunları bu yıl da çiftçiyi se
vindirecek manzara arzediyor. 

Kırkağaçta vaziyet tamamen 
değişiyor. Hububat iyi bir du
rum göstermekle beraber baş
lıca gelir sayılan pamuk maal
esef geçen senekinden yüz.de 
kırk nisbetinde az olacaktır. 
Esasen Kırkağaç ilçesi, söyle
diklerine göre, yirmi beş bin 
dekarı aşmıyan dar bir ekim 
sahası içindedir. Muhit halkı 
yalnız topraktan bütün ihtiya
cını temin edemiyeceği için 
kazancı başka yollarda aramak 
mecburiyetindedir. 

Bu ilçenin hududu dahilinde 
her ihtiyacını yalnız topraktan 
teınin edebilen bir tek köy
den,Bnkırköyünden başka diğer 
köyler aşağı yukarı başka 

Alaşehir 
Korku içindedir 
::sBaş taraf• birinci salıi/eifa -

senede çöle çevirmeğe kafi 
gelir. Her husuıta himayeye 
muhtaç olan üzüm satışla
rının normal bir hale ifrağı 
için başta bay Avni Doğanın 
kıymetli iayret ve yardımıpı 
yurduna olan yliksek bağhlı
ğından yalvarınz; bu uğurda 
gösterec~kleri büyük ilgi 
ile sönmek üzere bulunan 
ümidimize nur saçacaklardır. 
Halhazır satışlar müstahsilin 
tamamen zarannadır. bun
dan sonra yapılacak ku
rutma 1Qasraflnn da ca
ba!.. Binaenaleyh satış mu
amelelerinde keyfi işlerin önü 
alınmadığı takdirde bundan 
sonra bağlarlmııa bakmak 
şöyle dursun; korkarız ki, 
mükellef bulunduğbmuz ka
nuni borçlarımızı da ödemek
ten iciı kalacaitz. Bugünkü 
şekline nazaran çıkat işinin 
mem\eket ekonomisine önemli 
ve unulmaz bir zarar olduğu 
mukakkaktır. 

Cok derin sexiş ve gö
rüşİeriniı faydalanmayı yal
varırız, bu önemli işin baş 
bakanımız lımet lnönüne de 
arzedilmesıni yüksek deli
letinizden rica ederiz. 
Tarım odası başkanı Os

man, Şarbay vekili Ali Ke
mal Kapsız Hilmi Sıkılı, Ali 
Riza, Rasim Maşa!, Hüseyin 
Basmacı, Paşa oğla Mustafa, 
Abdürrezxak oğlu Talat, 
Hüseyin, Evliya oğlu Meh· 
med dayı, Z. Ali Fehmi, 
Aladağlı Mustafa. 

Arabaya çarptı 
Güzelyalıdan lzmire ıelmek

te olan 129 numaralı binek 
arabasına San'atlar mektebi 
önünde Torbalılı Mustafa oğlu 
Mehmedin idaresindeki kam
yon çarpmış ve elli lira kadar 
zarar olmuştur. Şoför yakalan
mış ve tahkikata başlanmıştır. 

Adamcağızı soymuşl 
Keçecilerde Abdülkadırpaşa 

hanında yatan Behçet oğlu 
Mehmedin bir takım elbise ile 
bir çift iskarpinini, çorabını 
frenk gömleğini aşıran İsmail 
oğlu Bahri yakalanmış ve çal· 
dığı eşyalar da üstünde bu· 
lunmuştur. 

Sen benimsin ben s2nlnl 
Selim kızı Leman adile anılan 

bi kadın, ısınet paşa bulvarın

da börekçi Bekir oğlu lbrahime 
yanaşarak: 

- Sen benimsin ben senin 

haydi! 
Diye teklifte bulunmuı ikisi-

nınde sarhoş olduğu anlatıla
rak haklarında tahkikata baş· 
lamıştır. 

Afyon 
Tepecikte Sürmeli sokağın• 

da 62 sayılı genel evde ser
maye Salaheddin kızı Nezaket 
Lemanm konsolunda 15 gram 
afyon bulunmuştur. 

Yine Tepecikte umumhaneleı 
arasında Mustafa oğlu makinist 
Cemalin üzerinde 10 gra~ 
esrar bulunmuş ve zabitaca 
alınarak hakkında tahkikata 

ba&lanmıştır. 



--

as 
Bir er eğin satın alma 

Çoktur - ızlar 
reti ne kadar çoksa karıları da o kada 

Siliva'nın babası ölünce oğ
luna bir düzine inekle altı ka
nsını miras bırakmıştı. Siliva 
bir sene içinde servetini iki 
misline çıkardı. Babasının ihti
yar karılarından 
da yakasını sıyı
rarak Zululand
dın en sevımli, 
en güzel kızını 
almağa karar 
verdi. Evlenme 
işleirnde Zula-
landın tanınmış 
klcıvuzuna baş 

vurarak henüz 
yüzünü bile gör· 
mcdiği kızın adı
m sordu. 

- Dabuli'dir 
dediler. 

Zululanddın kudretli sehır
bazı, kral Sukumbananın yeni 
a~mış bir çiçek kadar güzel 
olan kızı, ayni zamanda baba
sının sevgili talebesi ve sayılı 
günlerinin gururu idi. 

Ertesi gün köyde evlenme 
dansı yapıldı. Siliva en çok 
inandığı dostlanndan birine 
belindeki iÜmüş kutuyu vere
rek dedi ki: 

- Bu kutuyu Sukumbananın 
kızı Dabu!iye ıötür. lndunanm 
ooğlu yolladı deyiver. Kutu 
beyaz: kırmızı boncukJarJa iş
lenmişti. J\yni boncuklardan 
yapılmış bir ıı:encire bağlı bu
lunuyordu. 

Silivamn kutusu, genç kıza 
bir izdivaç tekJifi mahiyetinde 
idi. 

Ertesi gün, uzun boylu bir 
kadın Siliva'nın karagAhına ge
Jeren ona gü el hab rJ r ge
tirdi. 
- Sukumbanın kızı Dabuli 
sana bu gerdanlığı yolladı. 

Sonra kurnzca gözünll kırptı 
ve: 

- Yarın seni kuyu yanında 
bekliyecektir, dedi. 

Kızın gönderdiği gerdanlık 
rengarenk boncuklarla işlen
mişti. Taşıdığımana foe, bir 
aşk itirafından ibaretti. 

Gerdanlıktan küçük okları 
andıra uçlar sarkıyordu. Siliva 
bunları dikkatle saydı ve dü
şünceye daldı: 

Bu oklardan anlaşılıyordu ki, 
Sukumbana kızını onbeş semiz 
inek mukabilinde satacaktır. 
Onbeş inek ondört olamazdı. 
Siliva dört arkadaşile Su

kumba'yı görerek kızını iste
meğe giti. 

İhtiyar Kral kederli bir ses 
ile kızını çağırdı. Bu ziyaretin 
sebebini anlamamış görünerek 
sordu: 

- Siliva hoşgeldin... Fakat 
bukadar kalabalıkla evimi ziya
retten maksadın nedir? 

- Sukumbana tutkunum.Kı
zına tutkunum. Onunla evlen-
mek istiyorum. Halbuki senin 
Dabuliye karşı beş semiı inek 
istiyeceğini duydum. Bense 
o kadar fakirim ki... Sukum
bana yerinden sıçrıyarak cevap 
verdi: 

- Beş inek mi budala? B~ 
defa beş inekten üç defa beş 
inek fazla isterim. 

Sukumbann konuklarını kul
besine çağırdı. Kendilerine ik-
ramda bulundu. Uzun süren 
bir pazarlıktan Silivanm Da 
buliye on beş semiz inek mu
kabilinde almasında uyuşuldu. 
Yedisi peşin sekizi evlenme 
günü verilecekti. 

* • • 
ka· 

rılarının sayısına göre beliren 
satın alma kudretine bağlıdır. 
Normal olarak bir ge11ç ve gü
zel kızın fıatı on ifa on beş 
semiz inektir. Bu fiat •ırmı 

ineğe kadar ôa çıkabuır. Bu 
fiat hiç te çok görülmer. Zira 
bir kocanın ne kadar çok karısı 
varsa o kadar çok kız babası 
olması, yani verdiği inekleri 
bir kaç kat faiz ile geri alması 
muhtemeldir. 

Zululandılar en büyük değe
ri kızl:ırına verirler. Tersine ı 

olarak burada oğlan çocukların 
hiç mi hiç değeri yoktur. Zira 
maddiğ bir kıymet taşımazlar. 
En zehmetli işler oğlanlara yiik
letilir. Hayvanları bakan, kul
beleri yapmak için gereken 
malzemeyi tedarik eden, ava 
giden hep oğlanlardır. Kızlara 
gelince onlar dikkatlı bir ihti
mam içinde büyütülürler. Ya
pılan yemeklerin en gilzel par
çaları onlara verilir. 

Süslenmek te onların hnkkı

dır. Erkeklere gelince çocuk 
delikanlı çağına girince bir 
kabile şefinin yanına girer Bir 
miktar hayvan tedarik ederek 
evlenme küdretini kazanıncaya 
kadar orada çalışır. 

Bir kerrc on beş inek sahibi 
olup ta evlendi mi hürriyet ve 
istikbalini kazanmış olur. Böy
lece delikanlı istikbalınine ka-
vu mayı da didmerek kazan
dığı hayvanlar mukabilinde 
satın alacafrı genç kıza borç
ludur. Onun sayesinde bir gün 
gelecek o da kız babası, yani 
kapitalist olacaktır. Kadın bir ' 
kerre evlendi mi kocası malı 
sırasına girer. Yuvanın bütün 
yükü onun üzerindedir .. Bununla 
beraber kadına kötü muamele 
edilmez.. Bol gıda alarak vü
cuttan düşmemesine ve ihtiyar
lamamasına dikkat edilir. Zira 
ancak bu suretle kad•n kendi-

sinden beklenen bereketli dö
lü yetiştirebilecektir .• Kocasma 
bol kız doğuran anaların iti· 
barı oğlan analarından kat kat 
faz?adır. Zululand ıya göre lm
dın pahalı bir mataclır. Onun 
için iyi bakıma v~ gfü:etimc 
ihtiyacı vardır. Fakat bir ker
re ihtiyarlıyarak çccuk yetiş

tirme kudretini kaybetti mi 
artık fuzuli bcs!eni!en bi .. mah
luk menzeles:ne clilş r. En ağır 
yükler nltnıda ez:!::. Koca-:ıı 

onun yüz5ne bHe b:ıkmnı ohır. 
Gıdası kesildikçe kesiJir. Bu 
kabil ilıt:ynr k?.dmlar dr ğlin 
eylence!erinde soytaı·ilik yap· 
mak, genç kızlara veya dali
kanlı1ara hizmette buh.mmek 
sureti!e istiraplarını azaltacak 
çarelere başvurur!ar. 
Erkek ve kadının farkı 

Gençlik kızlar için bir cen
net, delikanlılar için bir ce
hennem olduğu halde ihtiyar
lık bunun tamamen tersinesidir. 
İhtiyar erkek saygı icinde ya
ş:u·. Kı:.-l:ırın•n ~n'!un-u rıisbe-

tinde refaha kavuşur. ihtiyar 
kadın ise sürünen, bir dakika 
önce ölmesi istenilen işe yara

maz bir hayvandan farksızdır. 
ihtiyar erkek kızlarım satarak 
servetini yapmıştır. Gen~liğin-

Jhi.gu ıı al<ıJJ' 

değer verilir. Çünkü ..• 

de görmediği rahata kavuşur 
Bol bol yer. istediği gibi keyif 
s:.irer. 

Slllvanın dUğUnUnde 
Zululandın şimalindeki dağ

lara dönüşümüzde Sivilanın dü
ğününde bulunabildik. Düğün 

}JJl'le111re ı>azurlı[/ı yapılırken 

töreni şafakla beraber başladı. 
ihtiyar erkek ve kadınlar tö
rende yer alarak koca sahrayı 
kaphyan oybatlı bir dayra kur-

muşlardı. Yerliler en coşkun 
günlerinden birini yaşıyorlardı. 

Kargılar, oklar ve tokmaklarla 
mücehhez olan genç muharip
ler iki karargaha ayrıldılar. Si-
liva ile dostları bu karargah
lardan birinin arkasında, Su
kumba ve davetlileri ite öteki 
karargaht:. :rr: aldılar. Tör ·n 

bir kavga meydamnı andırı

yordu. Zira iki taraf birbirine 
karşı ağza alınmtyacak ve ba
tıra gelmiyecek küfürleri savu
ruyorlardı. Buradaki adete gö-

re yağdırılan hakaretler ve 
küfürler ne ker ıımcı ve kız
dırıcı mahiyette oluraa düğün 
o derecede 11k ve arif bir te-

' kilde yapılmıı aayihr. 
Anıızın Vivalar duy'1ldu. 

KabileBiıı bqkaaı Sukumbana 

ve daha bazı davetlilerle bir
likte ttiren 1&ba8lDa ~rdi. 

&fkaıun etr-afı ı kabilelerin 
tanı mış 5ehirba%.ları aldılar. 

Kabile reisi iui kaldırdı. Her

kesin görcbilceeM bir işarette 
bulundu. Küfür bombardımanı 

kesildi. Başkan kıs. bir söy
lev verdi. Sonra t6rencileri 
enHklerde dev-a n ç ğırdı. 

n 1 1 dı 

liyordu. Gelin yüzünü tamaıPell 
kapayan sahte incilerden ya' 
pılmış bir maske taşıyord°' 
Elinde tuttuğu yaya bcnıiY~ 
birşeyJe de otları kanştırar• 
birşey arıyordu. Zululuslarııt 
aıırlardanberi ıilren ananasııs• 
giSre gelin kendisini kocaııııı' 
kollan ara1H1& götürecek ol-' 
~ ar11wdu. 

Bu ~dMalmtl blr ~ dll' 
k · a s r . En eri dan.t<Srfc'' 

r 
den Wr k~"' -;. .. yı bır ltıırıt~ 
ritmik aCiımlarla ı~r yar.t 
Geri · er. BunıF ,fol ıcılardı· 
Nttı ~t d uaı{ei(lcn biri keıt' 

inden aucak yir i adım ıst.e' 
de ol n ıetini bulma zaıPalJI 
ııeldijine hükmetti. Bu psi1'0' 

lojik bir anda. D buliyi gör811 

dansör k f!ak SiyiJaya habet 
v rdi. itte buı roda SivilaıııJI 
muharipleri kadınlar gurubun' 
hücum ettiler. Dabuli kaduıl•' 
arauından ayrılarak SivilııY' 
kavuşmak isteyordu. Deliktıll' 
lının kuvvetli kolları gelini }'~ 
kal dı v~ uzaklara götürd · 
Sivilanm hırafdarları genç 1'1' 

•• zın bııb sı Sukumbananın ' 
İ<erlerile tutuştular. Çok ~e~ 
meden yUzleri alçılanmış ibt•Y 
kadınlardan bir grup mubariP,' 

·y• lcr arasına atıldılar. Bu ilt.ll 
ıı· 

kadınlar hayat, ölüm ve 111d 
kaddera ' ı temıil ediyorlar 

1
; 

Ellerindeki dallarla muharipl:, 
arasında koşuyor, ve scbirl< , 
cümleler savurarak onları b• 
rışmağa davet ediyorlardı. 

Böylece iki grup uzlaşbıa;; 
barıştılar. Asıl genel şenli~'"'' 
bundan sonra başladı. Sıli e 
sevgilisine aşkının sesini "', 
heyecanlarını duyururkeıı b; 
rada iki karargah birleşıı>~1'. 
genel şenlik dansı başlaıP•f0-
Sofralar kuruldu. Semiz a~ıı· 
ziyafetine konanlar sabaha 
dar içtiler, eğlendiler... a 

A· ',, 
•••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• t I" 
Duvara ı,şmek ayıp ~e· 
Kemerde Kağıthane c d ·ıe 

sinde, Ali oğlu Hüseyin ~it 
Ali oğlu lbrahim arasındll 
kavga çıkmıştır. . jJJ 

İbrahim, Hüserinin ~vıdel 
duvarına işemiş, Hüseyıo t• 

ne için işiyorsun diyerek ın~rıeUf 
mek istemiştir. Kavga büylitllcl' 
H.. . k d w b' ts ... 
uıeyın a-vra ıgı ·r r"' 

İbrahimin bazı yerlerini Y'01,, 
lnmışbr. Zabıta tahkikııtt9 

D a mı ,d• 
Karşıyakada aJaybey r ,e 

okağındı1 ıref oğlu A 1001 

Nhim ojlu Hatid ~rııe;d' 
ala4ıak meselesinden bır le dl\~ 
çakmııhr. Halid, Aliyi döt< 
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miğ elbiseli üç adam bir boru 
çaldılar. Bunun arkasından Se
ıar orduları sübaylarından üçü 
savaş elbisesile salona girdi ve 
kapılar kapandı.Gözleri önünde 
olup biten bu işler Ragastana 
rüya gibi geliyordu. Görüşme 
İfyarları prens Manfrediye yak
laşıp onun önünde saygı ile 
eğildiler. Gözünü Ragastaıidan 
ayırmayan prens kısık ve boğuk 
bir sesle gelenlere sordu: 

- Ne istiyorsunuz? baylar!. 
- Monsinyor Valantinova 

Ye Gandi dükasJ Monsinyor 
Sezarın ordusundan olan biz 
ılibaylar Sezar tarafından size 
barış teklifinde bulunmak üzere 
gönderildik. Birleşik ordular 
başkumandanı bulunan yüksek 
katınıza şu teklifleri sunuyoruz. 
Monsinyor Sezar bir çok kan 
d6külmüş olduğunu ve felaket 
içinde bunalan ltalyayı harap 
eden iç sa \'aşlara artık son 
't'erilmesini temiz bir istek ile 
dilediğidir. Sezar Monteforte 
kontluğu üzerindeki iddiaların· 
dan vazgeçiyor ve ordusunu 
Romaya çekmek üzere bulunu
yor. Bundan başka bir daha 1 
Monteforteye ilişmemek üzere 
söz veriyor. Adı bilinmiyen bir 
kaç prensliği ve bilhassa sizin
kini tamamile ihya etmeii 
onaylıyor. Buna mukabil Seza
nn sadece sizden istediği or· 
dunuzu terhis etmektir. Eyi 
niyeti göstermek üzere yanında 
bulunan sirıyorlardan seçilecek 
on iki kişiyi size vermeği ve 
sizin eyi niyetinizden emin ol· 
mak için de yalnız bir kişiyi 
istediğini bildiriyor. Sizden is· 
tiyeceğimiz bir kişiyi seçmek 
de, bizim vazifelerimiz arasında 
yer almaktadır. 

- Öyle ise seçiniz bakalım. 
- Anlaşma duygulanmızın 

ne kadar kuvvetli olduğunu or
taya koymak için bu adamı 
Sezar cenapları, sizin sevdik· 
lerini~, sinyorlar arasindan alın
mamasını söylediler. Sübay)an· 
nız: arasında bulunan ve bu 
memleket ahalisinden olmıyan 
bir yabancıyı istiyor ki bu da 
Şövalye dö Ragaıtandır. 

Prens Manfredinin bertarafı 
sarsılmış, gözleri Ragastana 
dikilmişti. Şövalye ise koJlarmı 
kavu,turmuı, gururlu gözlerini 
Prensten ayırarak Sezarın gön· 
derdiği zabitlere çevirmiıti. 
Prensin içinde müthiş bir se· 
vinç uyandı intikam almak za
rnanının ıeldiğini görfiyordu. 
Ragastanı Sezarın eline ver
menin onu öldürmekle bir ol· 

' duğunu pek ala biliyordu. 
Borjiyanm zabitleri sabırsız

landı: 

- Cevabınızı 
Prens! Dediler. 

bekleyoruı. 

Ragastan yine kollan kavu
şuk olarak bir adım ileriledi, 
gözlerini Manfredinin ~özleri 
içine dikerek gururla karışık 
alayh bir tavırla seslendi: 

- Beni teslim etmek için 
daha ne düşünüyorsunuz. 
prensin ne büyük bir ıztırap 

içinde kıvrandığt yüzünden 
okunuyordu. Benzi sapsarı ke· 
silrnişt . Vücudunun her tarafı 
tiriyordu, sık sık nefes alıyor 
ve bu nefes i.;inde birçok ha
karetler gizliyordu. 

ihtiyar Ragastana beslediği 
intikame ve içini yakan ateşe 
rağmen büyük kahramanı düş
man eline teslim etmek gibi 
bir alçaklığı göze aldıramadı. 
Gelen zabitlere haykırdı: 

- Baylar benden alacağınız 
cevap açıktır. Kalp taşıyan 
bütün insanlar gibi ben şöval

lim 

Sözlerimi iyi dinleyiniz. Sezar 
Borjıyanın Ragastana karşı 
beslediği kini herkes biliyor, 
Ragastan '3enim gibi cesaret 
nişanının en büyük rütbesini 
alan bir adamdır. Onu düşman 
eline teslim etmek teklifinde 
bulunmak herşeyden evvel ba
na karşı en büyük hakarettir. 

Şunu da size söyliyeyim ki 
böyle bir hakaret ödevini üze
rine alan adamlara kılınç taşı
mak şerefi de yakışmaz. 

Zabitler azametle dikildiler 

ve: 
- Prens! 
Diyerek cevap vermek iste

diler. Manfredi sözlerini kesti: 
- Sözümü daha bitirmedim. 

Henüz size vereceğim cevabı 
da anlamadınız. Her türlü al
çakça işleri yapmak durumun~ 
da bulunan sizler ve efendiniz 
yalnız erkekliğin ve sadakatin 
anlamını kavrayamazsımz. 

Konuşmaya gelen zabitler 
kızgınlıklarından bembeyaz ke
silmişlerdi. Ragastana gelince 
o kendisini rüya görüyor sanı-
yordu. Prens sesini daha fazla 
yükselterek bağırdı: 

- Gidiniz efendinize söyle-
yiniz. Ben Şövalye döv .Rag~s: 
tanı teslim edemiyecegım gıbı 
şu dakikadan itibaren her 
hangi bir muharebede ölörsem 
kendisini şimdiden orduya baş 
kumandan yapmış bulunuyo
rum. 

Heyecandan hıçkıracak bir 
duruma gelen Ragastan prens 
diye haykırdı. Fakat Manfredi 
onun da sözünü kesti, gene 
Sezarın zabitlerine döndü: 

- Haydi gidiniz. Artık bir
birimize söyliyecek bir şeyimiz 
kalmadı. 

Üç zabit prensi selamJıyarak 
açılan kapıdan çıktılar, boru-
zanlarını öttürdüler. Zabitler 
sofayı geçerken iki sıra dizi· 
len birleşik ordular sinyorlan 
tarafından selimlandıler. 

Bu sırada prensle Ragas
tan baş başa kalmışlardı. Sev· 
gi rakibinin bu büyük çekin-
genlikten yüreği kabaran Ra
gastan bir saniye saygı ile 
ihtiyarın yüzüne baktı. Mühim 
bir harekette bulunmak ister 
lakin Prens başını kaldırarak 
dedi ki: 

- Bay bana karşı hiçbir 
şükran borcunuz yoktur. Ben 
ne yapmışsam kendi hesabıma 
yaptım çünkü taşıdığım cesa
ret nişanının üstünde "cessur 
sadık, yumuşak kalpli ol,, na
sihatı vardır. Bunu yerine ge
tirdim. 

- Söyle<\ikleıiniz beni Se
zara teslimden sizi menedebi
lir. Fakat yerinize bai kuman
dan yapmağı icabettirmez. 

- Delikanlı sen beni anla
mamışsın, senden ne bekledi-
ğimi şimdi açıktan açığa söy
liycceğim. 

- Söyleyiniz Monsinyor, is
teklerinize b.mamen boyun eğ
meğe söz veriyorum. 

- Evet sözünüze inamın 
vardır. Fakat her istediğime 
boyun eğeceğinize yemin ediniz. 

- Şeref ve namusum üze
rine yemin ediyorum. Boynuma 
takbğınız şu nişan üzerine söz 
veriyorum. 

- Birincisi aramızda geçen 
şeylerden Primveri haberdar 
etmemenizi istiyorum. 

- Bundan emin olunuz. 
- ikinci tesadiifen rastgel-

diğiniz vakıtlardan başka 
ben sağ kaldıkça kendisini 
asla aramıyacaksınız. 

Raıastan küçük bir durak
lamadan sonra cevap verdi: 

- Buna da süz veriyorum. 
Fakat prens hakkımda çök 
zalimane davra11arak haklarımı 
kullanmaktan beni menettiniz. 

ltalya - Habeş 
Sınırları Üzerinde 

-4 
Fakat Menelik'in tahta geç-

mesi henüz kesin değildi. 
Onun için bu adam İtalyan-
lardan yardım istedi. ltalyanw 
ar da yeni kralı faydalı bir 
bağlaşık bularak 1889 and)aş
ması diye ün almış olan and
laşmayı imzaladılar. 

Bugünkü . durum bakımından 
bu andlaşmanın birtalum mad
delerini gözden geçirmek fay
dalıdır. Okuyalım: 

"İtalya kralı haşmetli birinci 
Humbert ile Habeşistanın kral
llar kralı haşmetli Menelik iki 
memleket arasında dostluk ve 
tecimin sürekli olarak barış 
içinde geçmesi ergesiyle şu 
andlaşma imzalanmıştır. 

1 - İki taraf kraH:ırının, 
onlardan sonra gelecek olan 
krallarının arasında sürekli bir 
banş ve dostluk hüküm sü
recektir. 

3 - iki tarafın egemenliği 
altında bulunan toprakların 
bucalaması için bir anlaşmaz-
lık çıkacak olursa o zaman 
iki üyesi Italyan, iki üyesi 
Habeşli olmak üzere bir ko
misyon yapılacak ve bu mes
ele burada aşağıdaki şartlar 
dairesinde kotarılacaktır: 

a) Yüksek yayla hattı Ital-
' ya ile Habeşistan arasındaki 

bir sınır olacaktır. 
b) Halai - Sana~aiti köyleri 

italyan toprakları içinde bulu
nacaktır. 

c) Addi Yohannes'den baş
lamak üzere sınır hattı, doğu· 
ya ve batıya doğru doıuloğru 
çizilecektir. 

4 - Musııvva yolu ile silah 
tecimi krallar kralı için özgür 
olacaktır. 

5 - Habeş imparatoru ltal
yan bankasından 4 milyon liret 
borç alacak ve bunun faizleri
ne karşılık olmak üzere Hanar 
gümrüğünün gelirini göstere
cektir. 

12 - Kölelik bıtistiyanlık 
prensiplerine uygun olmadığı 
için krallar kralı kendi hükmü 
altında bulunan topraklarda 
köle tecimi ve buraJardan kö
le kervanlarının gdip g tmesini 
yasak edecektir. 

Diplomasi yoliJe bu andlaş
manın bütün maddeleri yerine 
getirilemediği için ltalya, He
rent ve Asmara'yı, hiç bir ay
rış karşısında kalmaksızın, 
zaptetmişti. 

Son haberlere göre Mene
lik'in torunu Lej Yasu ölmüş
tür. Bu haber doğru ise ltalya 
orada kuvvetli bir bağlatık 
kaybetmiş demektir. 

Bir gün general Dö Bono' 
nun benim habeş sınırını aş

mama artık ayrışık bulunmadı
ğını öğrendim. Bana çadır, ka-

tır, azık gibi şeyler verilecekti. 
Habeş konso1osundan daha ön
ceden izin ve vize almış bulu
nuyordum. 

Yalnız bir şart konulmuştu : 
Bir Italyana bir pasaport sağ
lamam gerekiyordu. Çünkü be
yaz bir kadının babeşlerin ara
sında tek başına bir gezi yap
ması çok tehlikeli görülüyordu. 

- Fakat bu ltalyan kimdir? 
- Bu bir asker değildir; bir 

tecimerdir; bir avcıdır. Sözün 
kısası sizi gözetecek ve hizme
tinizi görecek bir adamdır. 

Vakit kaybetmek istemiye
rek hemen yerli mahallesinde 
pembe badanalı bir kurağ o!an 
habeş konsolosluğuna başvur
dum. 

Kıvırcık saçlı, kalın dudaklı 
bir adam beni iyi karııladı. 

Sordu: 
- Habefistana geçmek isti

yormuşsunuz: itiniz, gücünüz 

- Gazeteciyim. 
- Fakat Avrupalı kadınlar 

çok defa politika ile uğraşırlar 
öyle değil mi? Asmarada ltal· 
yanların gösterdikleri filimlerde 
görüyoruz. Çaşıtleri (casus) ço
ğu kadınlardır. 

Birbirleriyle düeUoya hazırla
nan iki kişi gibi birbirimize 
bakıştık. Sonra konsolos ifÜ· 
lümsedi: 

- Peki, ben Adisababada 
bulunan haşmetli kral hazret
lerine bir telgraf çekeyim. On
dan cevap alınca hemen size 
bildiririm. 

- Bir d~ bir Italyan için 
bir paso rica edeceğim. 

- Bu imkansızdır. Sanırlar 
İtalyanlar için kapahdır .. 

Konsoios!a aytışmağa başla· 
Iadık sınırlar kapah değildi. 

Ben Eritrede Habeşistandan 

gelmiş birçok kervanlar gör· 
müş olduğumu söyledim. 

- Önce Italyanlar bizim 
kervanJarımızm gelmesini ya· 

sak ett ler. Fakat Eritre kendi 
kendini geçindirebilecek bir 

yer olmadığı için, yiyecek ye· 
tişmediiini görünce yeniden 

bu yasağı kaldırmak zoraiında 
kaldılar. 

- Ben tek başıma gidemem. 

Zaten dil de bilmiyorum. 

- Biz size bir Habeş dil
maç buluruz. 

ltalyan dostuma bir Jtalyan 
için paso kurtarmayı başara· 
madığımı söyledim. Onun canı 
sıkıldı : 

- Bizi bu tahkir altında 
bıraktınız mı?Her halde siz de 
gidemiyeceksiniz. 

Ondan sonra üç gün şehirde 
ltalyanlarla Habeşler arnsında 
mekik dokudum. 

Nihayet konsolos, Aclisaba
badan gelen telgrafta impara
torun bana Tigreye geçmek 
için izin verdiğini söyledi : 

" Esaletlü Prens Seyom on 

katırlık bir kervanı smıra gön
derecektir. Bunların yanında 

200 aşker bulunacaktır. Fa-
kat böyle bir zamanda bir 

İtalyana izin veremediğimiz 
için esefleriz. 

Bizim topraklarımızda size 
bir yabancının yol arkadaşlığı 

etmesi bize karşı bir tahkir 
olur. 

Habeşistanda Avrupanın her 

hangi bir bölgesinden daha 
fazla güvenlik vardır. Eğer 
ltalyanlar mutlaka yammza 

birisini katmak istiyorlarsa 
onların bir başka ergeleri ol
mak gerektir,, 

Güldüm. Günün birinde bü
tün bu anlaşmazlığın biteceği, 

ni dostluğun kurulacağını um
duğumu söyledim. 

Konsolos düşüncelerini açtı. 

- Büyük bir girgiye giriş· 

tiler. Milyonlarca lira döktüler. 
Artık attıkları bu adımı geri 

alamıyacaklardır. Onun ıçın 

harp olacaktır. Bunu biliyoruz. 
Onlarda bunu bekliyorlar. 

Eğer Allah öyle dilediyse 
onun dileği yerini bulacaktır. 

Bu sırada konsolosun karısı 
söze karışb. Bu yüzü ve elleri 
kavrulmuş kahve renginde na
rin, beyaz giyinmiş bir ofelya 
idi. On altı, on yedi yaşların
da olan bu kız, kırılacak gibi 
ince bir idol'e benziyordu. ln
giJterede yetişmişti. Dereden 
tepeden bir iki IAkırdı ettikten 
sonra ben aynldım. 

Jtalyan dostlarım sabırsızlıkla 
beni bekfiyorlardı. Bana dedi
ler ki: 

"Onların size saz verdikleri 

inanmaymız. Habeşler sözlerini 
tutmazlar. Onlarla şimdiye ka
dar ne kadar andlaşmalar yap-

mışsak hepsini bozmuşlardır.,. 

"Har,, kelimesi gene kulak
larımda çınladı: 

"Harp olması çekinilmez bir 
şeydir. Harp olacaktır. Çünkü 

Almanya Habeşlilere yardım 
ediyor. Onun ergesi Avrupayı 

bir kargaşalığa sokup sömür
gelerimizi elimizden almaktır. 

Bu ise beyaz ırkın yer yüzün
deki prestijini kökünden kazı
yacak bir sonuca varır . ., 

"Orada neler olup bittiğini 
bilmiyorsunuz. Daha dün ileri 

karakollarımızda bir kişiyi öl· 

dürdüle-r ve Somali ile Eritre 

arasınde bizim yapmamıza izin 

verdikleri yola bala başlana
mamıştır bile. 

"Bizim ödevimiz bu barbar

lan ne pahasına olursa olsun, 
ileriye götürmektir. 

Buradaki kölelerin tutarı iki 
milyona varır. Bir gün Adisa-

babada bizim adamJa11mızdan 
birisi arkasından vuruldu. Kur-

şun nereden geliyordu, biliyor 
musunuz? Saraydan. Bunun 

gibi daha binlercesi sayılabilir .• 

Kiralık 
Evi olanlar 

Birinci ve ikinci kordon 
ile Karantina, Göztepe ve 
Güzel yalı semtlerinde laakal 6 
odalı kiralık bir ev aranmak
tadır. 

Evini kiraya vermek iste
y.m ev sahipleri ile ellerinde 
kiraya verilecek evleri bu
lunan simsarlarmANADOLU 
matbaasına müracaatları. 
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Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Kaıantina tramVBJ' cad· 
desi No. 596 Tel. 2545 

DOKTOR 
Bu kızgın ve kızarmış suratlı 

heyecanlıları yabşhrmak için 

elimden geleni yaptım. Ve sö
zü döndlirüp dolaştırıp kendi 
işime getirdim: 

Ziya Götşin : 
- General Dö Bono'ya git

tiğim zaman onun hana smırı 

geçmek izini vereceğine emin 
misini-? 

MERKEZ hastanesi ' 
KULAK, BOGAZ ? • 

BURUN ŞEFi: 
1 

- Evet, fakat yanınızda bir 
yurddaşımız olmıyacak olursa 
ne yiyecek, ne çadır, ne de 
kervan veremeyiz. 

ikinci beyler sokağı 1 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 1 TELEFON 3686 

26-26 (924) 
ticzz~7Y.7./J~.7.7.zz~•m 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
alımz 

• ldHI ıoAulı he,,. dolaba 

• OITGltGılt ve llıtluaia 

• Bltb ellta .. eııtall •emlelıetı .... 
••h- olanlı yapol•ıfd" 

• A .. arl f:lelıtrill Sarfiyatı 

• Flyah llO llndaa ltllıano 
• T edlyal 11 ay vada 

Nweddt1> •• Şld. Aıılıara 
Satı' JVlm A Yeller lzmlr 

.._,tMaın suı ••wl ..,.... 8ellll Saıır 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

Sataş yeri: ARTÜR VETTER ( SAH1BİNİN SESi ] Samaniskeles 

ödmi te bay 
Diyor ki: 

Şevket Şeke. 

Beş seneden beri; müptela olduğum romatizma hastalığım 
hangi ılıcaya gitmiş isem geçiremediğim halde; bu defa Bayın 
dırın Bayan Fatma·Süleyman Nazıf ılcalarmda on gün zarfınd: 
tamamiyle tedavi ettirmiye muvaffak oldum ... 

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

s. 9 5-6 (1104) --------- ~~ .......... 
Emlaki milliye müdürlüğünden 

Seydiköy Gaziemir yo!unda bili numaralı 1013,53 
metre aru 202, 7: 

Tuzcu mahaUesinin Hacı Hamza çıkmazında 30 
eski 44 taj numarah harap ev ve arsası 35 

Üçüncü Karataş Bürhaniye Giridi sokağında 17 
kapı 21 taj numaralı 20 metre arsa 8 

Yukarıda yazılı emvahn mülkiyetleri bedelleri peşin para İlı 
ödenmek üzere 12 - 8 - 935 Pazartesi günü saat 15 te ihal 
edilmek iizere müzayedeye konulmuştur. Taliplerin o saatt 
Milli emlak müdüriyetinde müteşekkil satış komisyonuna müra 

2332 (1132) 



..... . 
TÜRKİYE 

ŞEKER Fabrikaları 
Anonim Şirketinin 

Alpullu, Uşak, Eskişelıir ve Turhal 
Şekerfabrikalarında cISTANBULDA 
fabrikaların teslim edecekleri tarzda 

Kristal Kilosu 2 5 Kuruş 
KESME Kilosu 28Kuruştur 

Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda yazılı 
yerlerde de ve hizalarındaki fiatlarla on ağustos 1935 tari
hinden itibaren satışa başlanacaktır ... 

Bursa da 
lzmir vagonda 
Balıkesir vagonda 
Adana vağonda 
lzınit vagonda 
Adapazarı vagonda 
San1sun liınanda Fob 

Kristal 
25.50 
26.10 
26.4-0 
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 fiatı; 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 Istanbul 
vesair yerlerde enaz BiR VAGON sipariş kabul edilir ... 

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

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

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

Daima Genç, Dai1na Güzel 

KANZUK Balsamin Kren1i 
Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta

zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir mark:.ıdır. Çilleri ve buru

şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh

nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati

yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 

ançak BaJsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B r defa Balsamin 

kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtnyat mağazalariyle 

büyük eczanelerde bulunur. 
lstb.nbul 223 numarab posta kutusuna Y. A. rumuzile ve 6 

. kuruıluk posta pulu ile bu kliıeyi kesip muyazzah adresini ya-. 

-
lzmir Birinci icra memurlu

ğundan: 

Emlak bankasile madam Lu
nanın tahtı tasarruflarında olup 
taksimi kabil olmadığından bil
müzayede satılmasina mahke
mece karar vf:riJen Azizler so
kağında yeni 40 numaralı ka
pıdan alt kısma girildik
t e Avrupa pılakalı sofa sağda 
iki oda solda iki oda ve bir 
mutbak ve karşıda bir oda 
aralıkta hela ve üst kata çıkılır 
merdi ven arahktan sağ taraf

GüZEL KUMAŞ 

KULA Fabrikası 

ta ki bahçeye çıkılırken sağda --.. 
mutbak ve ayrı bir merdivenle J 
üst kata çıkıldıkta bir koridor ~ 
bir salon cephede balkonlu bir 
oda sagda iki oda badehu ara

inanmıyorsanız bu fabrikanın kumaşla ını 
giyenierden bir kere sorunuz. 

lık ve aralığın solunda mutbah 
ve taraça ve bahçeye inilir 
merdiven solda bir sırasile bir 
oda merdiven aralığı ve yine Kumaşlar 
bir oda ve arkada daraça ve 
sağda hala solda çamaşnhane 
ve alt katın aralığına inilir meru 
diven evin sağma bitişik 38 

Hacis yvndür ve ucuzdur 

N. tajlı dükkan ve bu dükka
nın sağ ve arkasını teş kil eden ~ 
36 N.tajh bahçeyi havi tamamı .. 
iki bin beş yüz lira kıymetli 

Bu fabrikanın çıkar2cağı şık ve çok sağlam 
PAL TOLUKLARI bekleyüniz 

bir bap hanenin açık arttırma • 
suretile birinci arttırması 919135 
Pazartesi günü saat on birde 

İzmir birinci icra dairesinde sa

tı!acaktır. Bu arttırmada satış 
bedeli kı ymetin % 75 ini bu-

Tediyede Kolaylık 
lursa en çok arttırana ihalesi 
yapılacaktır. 

Aksi takdirde en çok arttı
ranın taahhüdü baki kalmak 

şartile satış on beş gün daha 
uzatdarak ikinci arttuması 

Satış yeri: Birinci Kordon Çolakzade 
halı limited şirketi 

TELEFON: 2360 

24·9-935 salı günü saat 11 de 
yapılacaktır. Bu arttırmada sa-

tış bedeli ne olursa olsun kıy
metine bakılmıyarak en çok 

En nefis Isparta, Kula, Demirci, Uşak 
halılarını da burada bulacaks!nız. 

arthrana ihalesi yapılacaktır. 

İşbu gayri menkul üzerinde 
her hangi bir şekilde hak ta
lebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaiki ile birlikte yirmi 

gün zarfında birinci ıcraya 
müracaatları lazımdır. Aksi 

haJde hakları tapu sicilin-
ce malum olmadıkça paylaş

madan hariç kalırlar, Satış 
peşin para ile o!up müşteriden 
ayrıca % iki buçuk dellaliye 

ANKARA BiRASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür 

alınır. 

25/8/935 tarihinden itibaren 
şartname her kese açık bulun
durulacaktır. Taliplerm % yedi 
buçuk teminat akçesi v\!ya ban
ka itibar mektubu ile 35/4302 
dosya numarasile birinci icraya 

Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
.A.N"9~.A.R..A.. Birası içilir 

müracaatları ilan olunur. 
2454 (1135) 

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

-- ,' : : : .. . . \\ . . , - . ,.. . 

1 uğla Nafia ıirektörliiğünden: 
,,Kapalı 

ilan " 
zarf usulile eksilt e 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla vilayetinde Muğla-Köyceğiz 
yolunda Betonaame Namnam köprüsü inşaatıdır. inşaatın keşif 
bedeli 23500 liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi, 

B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
D - T esviyei türabiye, şosa kargir inşaata dair fenni şartname. 
F - Keşif hulasa cetveli. 
G - Proje. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 117,5 kuruş bedel m...Jia .. 

bilinde Muğla nafıa müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 21 Ağustcs 935 Çarşamba günü saat 1. '; de 

Muğla vilayeti nafıa dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1762 lira 50 kuruş 

muvakkat teminat vermesi. 
Bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi 

lazımdır. 
1 - Ticaret odasına kayıtli bulunduğuna dair vesika 
2 - İsteklinin en az ya on metre açıklığında betonarme 

köprü veya elli bin lira değerinde esaslı aksamı betonarme in
şaat teahhüt ve eyi surette ikmal ettiğine dair resmi vesikalar. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saattan 
bir saat evveline kadar Muğla Nafıa dairesine getirilerek ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saata kadar ielmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
eyice kapablmıt olması lazımdır. Postada olacak ıecikmeler kabul 

a 035 2265 

• Muallim 
ı >C>~TC>R. 

rPL7//Z/1ZLZ/Y/./L://./.LLY.L/.//////./ h'"'L/XJ~~ 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç H A S T A L 1 K L AR 
1v.[-c..J"T .A.~.A.S 'SiSi 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağınd• 

( 20 ) numaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

Urla Beledivesinden: ." 
Urla belediyesine ait elektrik fabrikası ve kasaba e!e~t:, 

şebekesinin 4430 dört bin dört yüz otuz lira bedeli keşıfb "'' 
mirat ve beş s ı: ne müddetle işletme işleri açık eksiltmeye çı 
rılmış:ır. 51ı 

1 - Şartnamesi belediye ka!eminden alakadarlara par• 
verilecektir. Keşifname kalemde görülebilir. Vtl' 

2 - Eksiltme 7 ağustos 935 çarşamba günü saat 15 te 
belediyesinde mahsus komisyon huzurunda yapılacaktır. "i)ll 

3 - Eksiltme 19-7-935 ten 7-8·935 gününe kadar 20 > 
müddetle olup açık yapı!acaktır. . dır· 

4 .- Muvakkat teminat mıktan 333 üçyüz otuz üç Jır• be' 
Na~ıt veya banka mektubu olarak ihaleden bir saat evvel Jj' 
ledıye muhasebesine teslim edilerek makbuzu alınmış oloı•k 
zımdır. l.IP'lı 

5 - Eksiltmeye gireceklerin elektrik işlerinden anlar • 
ve buna dair fen ehliyetnamesi ibraz eylemeleri ıarttır. 

6 - İsteklilerin ihale günü saat 15 te belediyede to ha 
mis · · A olu , 21-27·1-6 (1.,_,.h., • 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru limanımız-

da o!up 2 ağustosta Anvers, 

Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg liman1an için yük alacakbr 

CERES vapuru 7 ağustosta 
beklenmekte olup yükünü tab
i.ye ettikten sonra Burgas,Var
na ve Köstence limanları için 
yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 12 
ağustostan 16 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

CERES vapuru 26 ağustos· 
tan 31 ağustosa kadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg liman'arı için yük alacaktır 
SVENSKA ORıENT LıNıEN 

VASLAND motörü Jimam-
ınızda olup bir ağustosta Rot
terdam, Hamburg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oslo ve Iskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

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

SERv:cE MARITıM RullMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 9 

ağustosta gelip aym günde 
Malta, Napoli, Marsilya ve 
Barcelon limanlarına hareket 

edecektir. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değiıikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci kor

donda Tahmil ve tabliye biauı 
arkuanda Fratelli Sperco acen
tahğma müracaat edilmesi rica 

olunur. 
Telefon: 2004-2005 

N. v. 1 W. F. H. \ 1an Der 
1 Zee & Co. 

DERIND JE vapuru 7 ağus
tosta beklen:yor. 8 ağustosa 
kadar /1.;ıvers, Rotterdam Ham 
burg ve Bremen için yük ala-

caktır. 
ALIMNIA vspuru 9 ağustos-

ta bekleniyor. 1-iamburg, An
vers ve Bremen Jimanlanndan 
yük çıkaracaktar. 

ARTA vapuru 19 ağustosta 
bekleniyor. 22 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacakbr. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
Tuna hath 

TISZA motörü 6 ağustos-

da bekleniyor. Budapefte,Bra
tisJava ve Viyana için yük 
yük alacakbr. w 

A TID motörü 15 agustosta 

bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala

caktır. 
DUNA motörü ağustosun so-

nuna doğru bekleniyor. ~uda
peşte, Bratislava ve Vıyana 
için yük alacaktır. 

JOHNKTON V ARREN LINES 
L TD. Liverpul 

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

V urut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

p;:::..D"LJZo.""U..ZZZX7,7.7..Z~..0-

Hus u si muallim ~ 
lkmale kalan ilk ve orta ~ 

mektep talebeleri ıüratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeralbnda An
kara kraathanui ittiaalindeki 
tuvalet salonuna muracaatlan 

5-10 

• w-a r ıı zrrr• 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNCI 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVİGA

GATION Co. Ltd 
ELLERMAN LA YN Ltd 

FLAMINIAN vapuru ay so
nunda Liverpool ve Svansea
dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

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

ANGORA vapuru 13 tem
muzda Hamburg, Bremen •e 
Anversten gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilın ez. 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzatf er Eroğnl 

Kenıal Çetiııdağ 
Hastalarını her gjin sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Göz Hetimi 
MlTATOREL 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Devlet Demiryollarından : 
Kuru incir ve meyan kökü nakil iicretlerinde tenzilat: 
15 Ağustos 1935 tarihinden itibaren Aydın hatta dahil olmak 

üzere Devlet demiryolları şebekesi üzerinde taşınacak kuru incir 
ve Naturellerden ton ve kilometre başına 5 ve Hurda incirler
den 4 kuruş ücret alınacakbr. 

Esas şebekede 1-9-935 tarihinden itibaren mer'iyete girecek 
olan Meyan kökü nakliyatına mahsus muaddel D.D. 101 num~
ralı tarifenin Aydan hatmda 15-8-935 tarihinden itibaren tatbı-
kine başlanacak ve seyyanen ton ve kilometre başına 4 kuruş 
nakliye ücreti alınacakhr. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. 
(3-6) da (1121) 

lzmir Evkaf direktörliiğünden: 
Vakfı Cinsi 

1 Mazbut çiçek Mes dükkan 
No. 
1 

2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

" " ,, 

" " arsa 
., ya bıcı oğlu dükkan 

" " " 
" " ev 

" " 
heJi yeri 

" " 
ev 

" " " 

1-1 
2,4,6 
1-48 
2-48 

20-30 
o 
142 
23 

112 
84 

" yılan kırkan depo 
,, bıyıklı H. sebil dükkan 

Mustafa 
12 ,, Pazaryeri oda ve arsa 525 

Tahmin bedeli 
Mevkii 
çiçek mescidi 
civarında 

" " 
" 

,, 
Yusuf dede 

" Şuayp kantarcı 

Yusuf dede 
,, 

Şuayp kalfa 
Keçeciler 
Kestelli 

Lira 
200 

200 
400 
200 
200 
200 
100 
300 
100 

2000 
400 

13 Mülhak alaca mesçit ve arsa O 

Izm'r Evkaf Direktörlüğünden: 14 
V kf . . . . N mevki tahmin olunan bedel l S 

mesçit 
" Sala tekkesi ev 
" Perşembe ,, 

tekkesi 

o 
o 

Bayramyeri 800 
Namazgah civarı 1000 

Karakapı 400 
600 • ın ısmı cınsı · . 200 

Hatuniye oda 63/65 Puaryen 300 
Pazaryeri ,, 61 " 1000 
lama il sarım ana bili İkiçeşmelik 

1000 Saçmaçı ev,avlu 28 Külhan sokağı 800 
M6ftü Mustafa oda 7-18 Çerçi oğlu hanı içinde 200 
Hasan hoca arıa 66 molla sokak 500 
T 24 yangın yokuıu . 

oraman " Karantina Kadrı ef. s. 400 
Hacı Mahmud ,, 5 'ki' 800 
S..tçı mesçit ,, 2-1 Gedı ı s. 200 
K 39-40 Çancılar _ . 
Hara taş -" " O M idden bozma Beşyuz elh s. 250 

at.p oglu ev esç . 200 

" Esn;f şeyhi " 
Abdullah ef, arsa 
Kaba soğan " 
Mazbut evle~ ' -
Sarı hafız ... v 

31 uzun ımam s. 
19-1 Mekke yokuşu 500 

40 Fenerci s. 22005 
Kaha soğan 

148 Dolaplı kuyu kabakçı s. 100 
71 Aarap fırını 600 
73 " . 500 

" . . " k' akfı numarası ve tahmin edılen be-
Yukarda c.nsı, mev ı, v ' .. k' · · ·1 

d l k f k t ve arsaların mul ıyetı peşın para ı e 
e leri yazılı va ı a ara ·halesi 19-8-935 pazartesi gü-

satıl " k lmışhr Artbnna ve 1 
.. ıga çı a~ı · . direktörlüğünde toplanan komis-

nu ıaat on uçde Izmıı.::t~stiyenlerin yüzde 7 ,5 teminat. akçe
Y•nda yapılacaktır. A I . · abat istiycnlerıu her 
l ·1 .h l - .. k . yona gelme erı ve ız. . 
ene ı a e g~ou .. o~~s_ 'd t memurluğuna müracaat etmelerı 
ıGn evkaf dırektorlugu varı a 2411 (1113) 
ilin olunur. 2-6-10-14 

• 
iş Bankasına yenı 

a; ınacaktır Memur 
T .. k. iş bankas.ndan ur ıye . T. t L' . . d lı mak üzere Lıse ve ıcare ıse-

Bankamı z servıslerın e ~l 1 bet memur alınacaktır. 
leri mezunlarmdan imtihan 1 e on -k k t h ·1 .. ü 

Müsabakada kazananlar arasın~a aynca yu se a ıı gorm ş 
bil I tercıh olunacaktır. 

ve yabancı lisanları ~n tihe_r daki muvaffakıyet ve tahsil dere-
Ahnacak memurlara ım an d ı k ·ı k · 
1 . .. .. 1. tmit lira arasın a ay ı verı ece tır. 

ce erıne gore yuz ıra ve ye 1 b ı A k 
Y . . 'b 31 w stos 1935 te stan u, n ara ve 

azı ıJe ımti an agu 
İzmir şubelerimizde yapılacaktır. w t 1935 f 

E 1 a tarihi on bet agus os ır. 

ı n son yazı m . imtihan şartlarına ait izahnameyi 
ıtekli olanlar gırme ve · d 1 b'J' l b Ist bul ve lzmir şubelerın en a a ı ır er. 

ankamızın Ankara, an_ -lO-ll-14 (2372) 1099 

il 

16 " San hafız 71 Arapfınnı 600 
17 " " 73 " 500 

Yukanda cinıi, mevkii, vakfı, numaruı ve tahmin edilen 
bedelleri yazıh vakıf akarat ve arsalann mülkiyeti peşin para 
ile aabhğa çıkanlmıthr· Artırına ve ihalesi 7-8-935 Çarşamba 
gGnn saat 14 de lzmir evkaf direktörlüğünde toplanan komis
yonda yapılacaktır. Almak isteyenlerin yüzde 7,5 teminat akçele• 
riJe ihale günü komisyona gelmeleri ve izahat isteyenlerin her 
gün evkaf direktörlüiü varidat memurluğuna müracaat etmeleri 
ilin olunur. 24-28-1 - 6 2263 (1046) 

lstanbul Sıhhi mües~eseler ar .. 
tırma ve eksiltıı. e komisyonun
dan: 

Azı Çoğu Tahmin Fi. Muvakkat 
ton ton teminab 

Akliye ve asabiye hastanesine 500 600 24 lira 1080 lira 
Çocuk hastanesine 200 300 ,, 540 ,, 
Kuduz tedavi müessesine SS 75 135 

" " Tıp talebe yurduna 100 150 ,, 270 ,, 
Haydarpaşa Emrazı sariye Has, 40 50 ,, 90 " 

,, Nümune hastanesine 250 400 ,, 720 ,, 
Heybeliada sanatoryomuna 150 250 ,, 450 ,, 
Yekün 1295 1825 3285 
Yukarıda yazılı Sıhhi müesseselerin 1935 mali yılı kok kömürü 

ihtiyaçları kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. 
1 Miktar, tahmini fiat ve muvakkat garantileri hizalarında 

gösterilmiştir. 

2 - İşbu müesseselerin ayrı ayrı ihtiyaçları için de teklif 
yapılabilir. 

3 - Eksiltme 21 Ağustos 935 Çarşamba günü saat 15 de 
lstanbul Cağa oğlu Sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 219 kuruş mukabiJinde komisyondan alınabilir. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin 935 Ticaret odası veıikaıile 2490 

sayrlı kanunda yazılı belgelerini ve muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektuplannı ve usulü dai~esindeki teklif m~ktup
larım havi zarfJarmı yukarıda yazılı eksıltme saatından bır saat 
önceye kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

6-9-12-15 2446 (1134) 

Anneler, 

Arbk müıterihdirler. 

Yavruları sancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklanna eyi bir gıda bulmuşlardır. 

l~AKTiN 
Sütlü ua 

Az zamanda çok rağbet ıörmüş ve bunu bazırhyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teıekkür mektubu ırelmiştir. 

Eczanelerde fiab 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla ~ncaldarda iştibanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
dij-er taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı 1 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye rençlik, 11bhat ve 
neş' e vermiş olan 

Ki na Lftill 
yi ahp kullanmalı 

Kullanıpta faidesioi ırörmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

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

Merkez: 
lımir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddesi 

,.. Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

Buseneki 9 Eylfıl panaymnda en Jükı pavyon Haraççı Kar
deşler pavyonu olacakbr. Modem mobilyelerimiıi g6rmt!ğe pmdi
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 
~-~- ~ ~ c 

Fenni gözlük için 
lzmirde riyazi bir distur Yardır 

Göz) Ük = HiJiJ eczaaui X Kemal Aldat 
Iemw 

G6zllkdlllljiln tamam çeıidi bütün cinsleri her yerden ~k 
ve pek ucuz •.. 

, 1 "' ~ ·c .. · . . ' .,. , . 
r / ' . - 9,, 1 

~ . . -

Toptan ve perakende 
Burhaniye Ziraat bankasından: 
Burhaniye Ziraat bankasına ait iskeledeki zeytinyağı fabrikuı 

ile sabunhane icara verilecektir.uteldi olanların Burhaniye Ziraat 
bankasına müracaat etmeleri ilan olunur. (109.&) 2357 8,6,2,30 

Arsıulusal lzmir Panayırı Faal 
Komitası Başkanlıiından: 
Panayırın açılma tarihi olan 22 Ağustos 935 •ününden kapa

nacaj-t 11 Eylül 935 gününe kadar gelecek seyyah ve ziyaretçi
lerin Ucreti mukabilinde yatması için evlerinin bir kısmanı pan
•İyon haline ifrağ edebileceklerin şarllarile adreslerini bildirmek 
üzere lzmir belediye dairesinde bulunan Panayır bürosuna mü
racaatları ilin olunur. 

27 - 30 - 1 - 3 - 6 2318 (1076) 
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IQ35 

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

Aluelos t .. • 

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

Acentesi : J. V. O 'Carroll ve ·o. Kutay Birinci Kordon 13 

Fenni Gözlük 
Üzerine her Utediiinizi ea ince teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
buluraunuz 

Tayyare, şoför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altın, nikel bağa 
prçiveleri en maruf fabrika mah camlar daima her yerden ucuz 
olarak yine S. FERiT ŞiF A ECZANESINtlE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 

Her Revi izahat ve krokiler için aşağıdaki 

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

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

Yalnız birkaç dakika içinde 

Istırab yerine neş'e ! 

Bu muc:ze değil, 

GRiPir 
in her gün binlerce 
mustarib i ı ısan üze
rinde yaptığı deği-
şikliğin uf ak b!r 

Örneğidir 
En şiddetli baş, diş adale ağrılarım, üıütmekten mütevellit 

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

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

vardır 7,5 kuruşa satılır. 

lzmirliler Istanbu]da nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde -~rkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bntnn bu fevkalideliklere iJiveten fiatlar 
milthiş ucuzdur 

···························:·:··· .. ··········:······················ .. 
~-u-:e:ı:~ 

VAPURDUMANI 
•• •• 

~Q~L.Tl~ 
Şımdiye kadar görülmemiş derecede zarif 

ve ucuz bir g~zlük almak isterseniz BAŞTURAK 
HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uiravını7. 

·································1'···'••••k••························ .. 

Zonc·ntdak 
Miden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende ıabt kilosu 1,5 kurut 

Silindir ve her nevi f evkalide kömllrü yalmz 
Kestane pazannda Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

lnşaatınus için atidekiıbtiya9larıoızı pek 00112 f ıyatlarla 

temin etmek isterseniz Halim ajta çarşısında 

~avalah Hasan Nuri 
ticaretbane"ine müracaat ec.lıoız 

ÇiMENTO 
Çubuk daınlr ve heı ntı ! çlçaldl 

Çını ve levazımı sıhhiyeden Lavhalar ve bunların 
te/e11üatı envaı banyolaı ve termosıJonlar ve heı cins 
musluklar ve kanalizasyon için demiı d6kme borular 
ve lnglllz künkleri ve bunla11n te/ertuatı vesaire ... 

ftyatlaı rekabet kabul etmez 
Yerll Çhnantol••• Batan •••k•I•• 

En •a .. ıt ••••itle .............. , ...• 


