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Sizi çok memnun edecek 
Aydın Oijullarından 

B. Mehmed'in 
Kahramaıılık1arını hu 
hafta okuyacaksınız _I 

- Ounı1mt·i11et Eserinin Bdkçisi, Sabahları. Çıkar Siya.ftı Gazetedir Yeni Aaır matbaasında basılmışbr. ---

Üzüm gürültüsü 
İncircil~ri~izin durumu
nu unutturmamalıdır 
Dün ihracat tecimerleri ken

di aralarında bir toplantı yap
tı.:ar. Türkofisin ve gazetemi
:ıın yetiştiriciler adına açtığı 
savaşı gözden geçirerek bazı 
kararlar aldılar. Rakamlara ve 
b~Jge ( vesika ) lere dayanan 
bır k~ışılık görmediğimiz için 
bugün bu kararlar üzerinde söz 
sk ~ 

1 
°Yııyecek bir durumda bu-
unrnıyoruz. 

Onlar kendi aralarında fiat 
tırırnını normal bulmuşlar, 
fi atta daha ileri giderek üzüm 
aU~rinin daha fazla düşürül

~esı gerekleşt~inde birleşmiş· 
.br: Acun rekoltesine ve acun 
~ byacma göre hangi tarafın 
aklı bulundgğunu söyliyebil

lllek için bir çok belgeler ele 
neçirrnek mecburiyeti vardır: 
Unları elde edebilmek kuvvetı 

4ncak Türkofiste ve ilgili olan
lardadır. Biz ancak sunulan 

1 

raporlar üzerinde düşündükleri-
lhizi ve bl' yol ile yetiştiricile . 
h"rın ~aklarını koruyacak ted· 
ırlerı arıya biliriz. Yalnız açık

ç~. söyliyebileceğimiz ve bir kaç 
RUndenberi söylediğimiz en 
kuvvetli bir hakikat vardır ki, 0 

da fiat düşürmenin dış piyasa
larda sabşları arbrmış değil, 
tersine olarak tamamen durdur
ltluş olmasıdır. Eğer bu bakım
~an işi ele almak lazımgelirse, 
•hra b. d .. ·· catçıların sakat ır uşun-

c~ye kapıldıklarını görmekte 
bıç .. zorluk çekmeyiz. 

Üzürn davası üzerinde alın
ınası gereken biricik tedbir 
Şudur: İnhisarların piyasanın 
~~ılınasile birlikte hudutsuz 
ır rnübayeaya girişmesidir. Bu 

~oktayı birkaç gündenberi 
~neınle bütün çıplakhğı arka
adığımızdan bu mesele üzerinde 

Yeniden durmayı, şimdilik fazla 
8~Yarız. Ancak bugün üzüm 
~Urüftüsü arasında onun kadar 
~l'leınli olan incir davasını ha-
ırlatın k . . a ısterız .. 

d incirin üzümden ayrı özel bir 
~ruınu dn vardır. Bir bölüm 

k
il _ıcı Piyasalarda bu ürün ra
ıp. 

sız sayılıyor. Bununla bera-
ber . . 1· 

ıncır üzerine yapılan a ıvre 
sal lışların dü i k değerleri hiç 
e e l a ınmıyor. 
u Geçeu yıl ki incir iskandalı 
nutulınanııştır. Uzun müoaka

ralnr hala kulaklarımızda çın
IYor. Bugün de üzüm patırdısı 

iltas d Of" . ın a incir için ne ısın 

"1.~. nede Kuru meyveciler bir-
ıgı. 
~f' nın bir raporu, bir kararı 
i ?ze Çarpmıyor. Acaba satışlar 
y~ ve normal bir yol üstünde 
lllı bulunuyor? 

Bun h. ç·· k .. ~ u ıç sanmıyoruz. un u 
;~er böyle bir durum elsaydı 
b Ureklere serinlik verecek ba-
erle d s· ö 
1 

r erhal yayılacaktı. ıze 

/ e geliyor ki, sayıları çok 
/ olan incir ihracatçıları ses-
iz s d l t v ' a asız satışlarını yapma c a 

b~ ~u iş üzerine kurumeyvacılar 
ır1ı~· · b·ı .. gmın el koymasını ı e 

onı" k a ıne tedir. Yarın piyasa 
çıfınc . b .. "l t"l a yıne azı guru -

n u er kopacak " ne oldu, 
Şıe koluyor?,, Sorguları dola
h t en mesele kendiliğinden 
ter Yılki gibi bir sonuca va-
acaktı . . .. it . r. Bu sonuç yetıştırıcı-
t •çin iyi mi olacak, kötü mü 

• 
ır valis·ni 

lan üç fı ka 
azet leri 

n 
• 
ın 

kumanda 
hücumlar 

1-labeş imparatoru ve Hab _şistanın Londra 

llabeş impanılorH 

Roma 7 (Ô.R) - ltalya ga- kumandanlığına General Ri-
zeteleri ' propaganda bakanlı- kardo atanmışlardır. Üçüncü 
gmın dokuzuncu resmi tebliği- fırka yabancı memleketlerde 

ni neşrediyorlar. Bu tebliğde bulunan Faşist İtalyan gençle-
Habeşistana karşı harp hazır- rinden teşkil olunacaktır. 
hklarmın ilerilediği bildirilmek- R 6 (A A) y · . . oma, . - enı se-
te ve Duçenın yenıden üç ye- . . . 
· f k t k·ı· h kk d k. ferber cdılen ıkı fırka ile da-

nı ır a eş ı ı a ın a ı em- v • • • • 

ri bildirilmektedir. Bu fırkalar gu Afrıkaya tahşıt cdılınış olan 
tamamen motorize (Makineli) fırkaların sayısı on ikiye çık-
olacakbr. Birinin kumandan- mıştır. Bunlardan beşi siyah 
lığına General Dinto diğerinin gömleklilerden müteşekkildir. 

Roma, 7 (Ô.R) - ltalya ga
zeteleri 13 Ağustosta Pariste 
ltatya, logilterc, Fransa dele
geler nin Habeş meselesini ko
nuşmak üzere top!anacaklarını 

yazmalrta ve şu mütaleaları 
yürütmektedirler: 

ltal.va üçler kongresine şım
diden hazırlanıyor. Burada çok 
haklı tezlerini anlatmağa ve 
kabul ettirmeğe çalışacaktır. 
Ayni zamanda karşısındaki 
devletlerin de kanaatlarıDl göz 
önünde bulundurmağa gayret 
edecektir. istediğimiz lngilte· 
renin de böyle yapması kar
şıhklı düşünmesi ltalyanın ha
yati iqtiyaçlarını göz önünden 
uzak bulundurmamasıdır. 

Fransa Italyaya karşı dost
luğunu anlatan birçok örnek
ler vermiştir. Fakat lngiltere
nin aynı şekilde davranacağını 
ummuyoruz. Çünkü lngiltere 
yüksek prensipler müdafaa 
etmiyor. Yalnız kendi menfa
atlerini düşünüyor. Ve bunla
rın arkasından koşuyer ve ha
la sanıyor ki uluslar sosyetesi 
Habeşistan üzerine koyacağı 
mandayı lngiltereye verecektir. 

kaybetti 
• 

arı re 
e •• 

y~ni dıyevlerde bulundular 

'lı1ossoli1ıi bil" toplcmtıdtoı çıkarkl•H 

Yine üçler kongresinden 
bahseden diğer bir kısım ltal-
yan gazeteleri de bu konuşma
lardan birşey elde edemjyece
ğini kaydetmekte ve demekte
dir ki : 

- Siyasal görüşmelere gi
deceğiz, fakat meseleyi orası 
değil harp halledecektir. 

Londra, 7 (A.A)_:italyan ga
zetelerinin İngiltere aJeyhin
deki neşriyatını İngiltere hü
kumetinin 26 temmuz tarihinde 
protesto etmiş olduğunu resmi 
çeven ancak bugün ilan etmek-

tedir. ltalya hükumeti henüz 
cevap vermemiştir. 

Londra: 7 (Ö.R) - Başba
kan M. Baldovin bugün Lon
dradan aynlmıştır. Hareketin
den evvel dış bakanı Sir Sa
moil Hor, uluslar sosyetesi In
giliz delegesi M. Eden ile uzan 

bir görüşme yapmıştır. İngiliz 
gazeteleri bu konu madan bah
sederlerken M. Eden'~ Y,eni 
talimat verilmediğini, ~i gö
rüşlerde Baldvin, Hor arasında 

- Somı .1 füıcii sullifedc -

·············································•·············· ································•·························••·••··· .............................................................................................. .. 

ar bay •• un geldi 
''lzmir şarını, muvaffak bir Türk 

..., 
Pazarı yapmıya ugraşıyoruz .. ,, 

~----------~~------~-------=-
lstanbul ve Bursada nümayişler - Komitenin kararları 

Bir müddet
tenberi lstan
bul ve Bursadn 
panayır için 
muhtelif teşeb-
büslerde bulu
nan Şarbay ve 
panayır komi
tesi başkanı 
doktor B.Beh
cet Uz dün 
Bandırma eks
presile Balık~
sirden ş~h~ı
mize gelmıştır. 

Bay Behcet Uz 
istasyonda be
lediye erkanı 
ve gazetecilerle 
bir çok dost· 
ları tarafından 

., J 

' 
hararetle kar
r.ılanmıştır. ls- Prrnrtuu·m g<frünüşü 
;asyoadan doğruca belediyeye yapan değerli 

ı e l· çalışmağa bnşlıyan vardır. 
ge er .. b. B 

müesseselerimiz ı mizin biricik lzmir panayırında 
bu değerli malların teşhiri ve her 
hangi bir düşünce veya yanlış 
anlama neticesi olarak lstanbul 
sanayicilerimizin panayıra işti
rakten mahrum kalmaları doğru 
olamazdı. Buna gönlümüz bir 
türlü razı 0Jmadığ19dan kendi
lerile yakından görüşmek ü2ere 
lıtanbuJa gittim. 

Şarbayı ziyaret eden ır mu- u müesseseler sanayi bakı-

lı . · ·ze doktor bay Behcet mından son zamanlarda haki-
arrırımı . 

Uz seyahatı hakkında şu ıza- katen çok ilerlemiş bulunuyor-
hatı vermiştir. lar. Arsıulusal mahiyetini haklı 

_ İstanbulda yerli malları ofarak kazanmış olan Türkiye-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••
1
• .. ••k bunu bugünden arayan- önemli ürünün birlikte ele ahn-

o aca o·ı y. • • 1 •• 
J 

stlamıyoruz. ı egımız ması pıyasa manevra arını on-
ara ra d . . . 1 k k 1 h .k .. .. .. .. ültüsü arasın a ıncırm eyece arar arın er ı ıeı 

uzum gur k . . b. l d 
unutulmaması, aşağı yu ~r~ ıçın ır o ması ır. .;&.. 

l b. olan bu ıkı • ~ak.kı C>cak.o~ıu. 
durum arı ır ' 

Bu mUeHeseler Hhiplerite 
temaslarda bulunduk. Panayı

- Sontı 2· ttei .ayf ada -

Türk kuşu 
Dün akşam 

uzmanları. 
geldiler 

Şehdıni:e aelc;ı 'llZmanlm· Ankaracla .Alatlirkc imi.al vcrirlcrkc;ı 
Türk hava kurumunun (Türk tedir. Ankarada Sovyet dost-

kuşu) kurumunu memleketin larımızın gönderdiği uzmanlarla 
her yerine yaymak hususunda yapılan tecrübelerden çok iyi 
önemli çahşması devam etmek- - ~omı r; nci sa/ıi/ecle -

Uluslar sosyetesinin kararları münasebetile 

Adalet tahb 



Sahife a 
-

:El:er ıı;r;iiıı 

·····sır·atil2ii! sözU 
t:ICEL7f.L/A 

Başka bir şeyi daha 
Ziyade sevebilen 
Halrikatı sevmeğe 
~lüstehak değildir 

Şaşmayınız : Başka bir şeyi 
daha ziyade sevebilen, hakikatı 
sevmeğe müstehak değildir. 

Evet, bakikatı sevmekte bir 
istihkak meselesidir. Herkes 
hakikatı sevemez, haki.katı sev
meğe istihkak kesbedemez.Onu 
sevmek istihkakını elde ede
bilmek için bazı evsaf ve şerait 
lazımdır: Methedilince yelken
leri suya indirmemek, tenkid 
olununca kızıp kliplere binme
mek, lizımgelirse menfaatlerini 
tepebilmek, feragat sahibi ol
mak, yalnız kendisini düşün· 

memek, icabında ölümü diiiüne 
gider gibi karşılamak ... 

Nasıl ki asker miyadmı dol
durmayınca 1evazımma, tayınına 

istihkak kesbedemezse, yerine 
göre bu tart ve vasıflan haiz 
olmıyanlar da hıkilcab sevmek 
istihkakını haiz değildirler. 

Görülüyor ya, hakikatı sev
mek, öyle ııaııı1dığı kadar ko
lay bir ıt değildir. Hakikatı 
sevmek için, başka teyleri mut
laka ondan az sevmek ve buna 
filen de ispat edebilmek 
lazımdır. 

MAZLUM 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta Haberleriı --------Kadın pazarı 

Gaziler mahallesinin Çolak 
ıokaimda 15 numaralı evde 
oturan Binnaz ile Bayram oğlu 
Tahir menfaat mukabilinde ev
lerine bazı genç kadınları ge
tirip erkeklere ıatbklanndan 
Binnaz tevkif edilmiştir. 
Memurları tahkir Edenler 

Karfıyaka vapur iskelesinde 
kapı memuru bay Hayri ve 
Ramızı vazife halinde takir 
eden SelAııikli Nihad hakkın
da üçüncli miistantiklikçe tah
kikata başlanmıttır. 

Sulu bir earhof 
Gece dolaplıkuyuda Hacı Ali 

efendi caddesinde sarhoı olup 
yolnan gelip geçene sarkıntılık 
eden Yunus oğlu lsmail bek
çiye de karşı koyduiundan 
tutulmuştur. 

Tabancah mUhendle 
Kemerde Ule sokağında 

bayındırlık inşaat mllhendisle
rinden Mustafa oğlu:Nüzzehtin 
üzerinde bir tabanca bulunmuş 
ve alınmııbr. 
Baöırıp çaöınyordu 

Alsynçakta Bornova cadde-
sinde sarhoş olarak halkın 
rahatını bozan ve üzerinde 
bir bıçak taşıyan iakender 
oğln Sami tutulmuştur. 

Zavallı Mavi• 
Çorakkapıda Dibek soka

ğında Kadri oğlu lbrahim bin
diği yüz kırk dört sayılı ve
lespiti Aziz kızı yedi yaşında 
Mavişe çarptırmış ve yaralan
masına sebebiyet verilmiştir. 

İzmirde 
Konservecilik 

Haber aldıiunıza göre ge· 
çen sene Bomovada tesis edi
len konserve fabrikasını mü
teşebbis gençlerimizden kuru 
meyveci bay Enver almış ve 
memleketin kıymetli konserve 
mütehassıslanndan bay Abdi 
ile teşriki mesai ederek yeni
den faaliyete geçmişler ve pek 
yakında uEge konaervecileri" 
namı altında piyasaya mal arz
edeceklerdir. 

Şehrimizin sanayi hayatında 
önemli bir boşluk gösteren 
konserveciliği ihya maksadile 
atılan bu kuvvetli adımdan do
layı müteşebbislerini takdir ve 

' -
'. 

To;;.no 
-- ---

ŞEH:iR HABERLERİ 

inhisarlar 
Yaş üzüm müba
yaası emrini verdi 

!ihracatçılar dün toplandılar 
1 

Üzüm fiatlarını kırma işinde hata 
Olmadığına karar verdjler 

Ekonomi bakanlığına bir rapor göndevecekler 

inhisar idaresinin şaraplık 

misket üzüm mübayaası i.;in 
genel direktörlükten beklemek· 
te olduğu talimab aldığı ve 
gelecek hafta içinda Bornova-
dan mübayaaya başlanacağı Üzüm fiatlarının kırılması yü· dir. Fiatların kırılmasından ağ· yükseltilmesi hakkındaki tekli-
haber alınmıştır. idarece ıyı zünden piyasada hasıl olan !aşılıyor. Halbuki alivre yapılan fiı:; kabul edilmediği anlaşıl-
fiatlarla alınacak külliyetli mik- durgunluğun ve Türkofis ile satışların üstüste ortası, iz· maktadır. ıhracatçılar vaziyet-
tardaki taraplık üzümler Al- bağ bölgelerindeki yetiştirici· mir borsası mübayeatına lerini gayet normal görmüşler-
sancakta idarenin lstanbuldan !erin heyecamnı tetkik eylemek göre dokuz kuruş tutar, dir. Haber aldığımıza göre bu 
gelen şarap mutahassısının ha- üzere kuru meyveciler birliği kilosu 9 kuruş fena bir para görüşlerini bir rapor ile Tür· 

!adı "nhi J f b "k deg· ildir. Bizde daha fazlaya zu ğı ı sar ar a n asına dün Borsa binasında çok önemli kofise bildirmeği de kararlaş-
k- ül k d hal satılmasını isteriz fakat ne ya-otür ece ve er şarap bir toplantı yapmıştır. Hara· tırmışlardır. Görüımelerde hi-
imaline başlanacaktır. retli müzakerelerle saatlarce palım ki rakip memleketler kim olan zihniyet şudur ki; 

Alı t tib t · 1 b daha ucu:ı:a veriyorlar. Elimizde nan er a sayesını e u devam eden bu toplantıdan Türkiyenin üzüm ihracatı hiç-
sene mezkür fabrikada nefis sonra alikadariardan malumat yapılmış diğer ülkelerin satış- bir yıl elli !iç bin tonun üstüne 
ıaraplar yapılacaktır. lan hakkında malumat ve ra-

............ almak istedikse de ilgLiler bir porlar vardır. Bunlan ortaya çıkmamıştır. Halbuki, bu yıl 
Bay y akup şey söylemek istememişlerdir. atacağımız gün hakikat anıa- rekolte 1s bin ton tahmin edi-

1 Yalnız bir ihracat taciri bize şılacaktır. Hatta 0 zaman mal- liyor. Bu durum karşısında en 
Vazifesinden ayrıldı şu malumatı vermiştir: !arımızı satmak istiyorsak da- yilksek satışı yapabilmek için 

Devlet demiryolları yedinci " - Hadise sizin yazdıkla- be fazla fiat kırınıya mecbur yegane çare fiatlan düıür-
mmtaka ifletme müfettişi bay rınız ve ofisin yalnız Berlinden olacağız . ., mektir. 
Yakubun bakanlıktan gelen aldığı rapora dayanarak söyle· Toplantıdan sonra bu ibra- Toplantıda Tlirkofis şehri-
bir telgraf üzerine vazifesine diği gibi değildir. Cihan re- cat tacirile görüştnğümüze glS- miz direktörll Bay Ziya da 
nihayet verilmiştir. koltesi ihtiyacın çok üstünde- re toplanb da fiatların yeniden hazır bulunmllflur. ........ At~·· .. g~~iŞ ..... ~;;;;~ ....................... ş;;ı;;y ... dü; ... g~idf" ....... .. 
Yakıp kavuruyordu İzmir 

İlbayın idaresinde köylüler, asker
ler ve jandarmalar felaketi önledi 

şarını, muvaffak bir Türk 
Pazarı yapmaya uğraşıyoruz. 

-Baş tarafı 1 inci sahifecle
nmıza yüksek bir ilgi göster· 
diler. Gerek tecim odasında, 
gerek parti başkanı Bay Hil· 
minin başkanlığında yapılan 
toplantılarda konuştum. Kendi· 
lerine lizım gelen iıahab ver· 
dim. 

yıl büyük değişikliklerle bazı 
mahzurlar mümkün olduğu ka
dar ortadan kaldınlmıştır. Hiç 
şüphe yok ki gelecek yıl pa
nayırı bu yıl panayınndan da
ha çok fistün ve mütekamil 
olacaktır. 

Evvelki gün Cumaovasıoıo 
Sandı ve ! Efençukuru orman
lannda büyük bir yangın çık
mışbr. Yanım yeri ayni za
manda Urla ve Seferihisarın 
ıınırları üzerindedir. 

Gittikçe genişliyen bu yan•· 
gını bastırmak için Urla, Se· 
ferihisar, Cumaovası, Değir
mendere ve lzmir merkezinden 
jandarma müfrezeleri, köyler
den k6ylü gruplan ve gece dl'! 
ayrıca müstahkem mevki ko· 
mutanlığı yakın süel garnizon
lardan asker bölükleri gönde· 
rilmiştir. 

ilbay general Kazım D rik 
te ateı bölgesine giderek ça
lışanlann başına geçmiş ve sön
dürme işini bizzat idare etmiş· 
tir. Bu topluluğun genel savaşı 
ile yangın akşam üzeri sön· 
dürülmüştür. 

Rüzginu sert ve sürekli 
oluşu ateşin kırk elli kola ay· 
rılarak dağılmasına sebebiyet 
vermiştir. Geceli ıündüzlü gay· 
retler heryerde felaketi dur
durmuştur. 

Suçlu 
Denizlide 
Yakalandı .• 

Evlt:nrue vadile Abdullah 
efendi mahallesinde fenerci so
kağında 27 numaralı evde otu
ran Ali kızı Fatmayı aldatarak 
kirleten Hüseyin oğlu Kadri 
Denizlide yakalanmış sulh ha· 
kimliğince tevkif edilmiştir. 
Cürüm lzmirde işlenmiş olması 
dolayısile lzmir ceza evine ve 
evrakı da üçüncü istintak dai
resine gönderilmiştir. 

Anason mUbayaalı 
llarlladl 

inhisarlar idaresinin Çefme 
b6lgesinden mübayaa ettiği 

anason mikdarı elli bin kiloya 
yaklaşmıştır. 

Fiat 29 - 30 kuruş arasın· 
dadır. Gelecek hafta bütün 
rekoltenin bitmiş olacağı zan· 

Şimdi yanmakta olan lcütük
ler için de kırk sekiz saatlik 
tedbirler alınmıştır. Köy grup
ları ile bölüklerin bir kısmı bu 
müddet içinde ateş sahasında 
kalacaklardır. Asker ve köy
lünün yarına kadar yiyecek ve 
içeceklerini İlbay Generl Ka
zım Dirik Cumaovasıoda ha· 
zırlatarak yangın yerine sev· 
ketmiştir. 

Yangın alanı orman mühen· 
dislerince 1800·2000 hektar 
olarak uranlanmıştır. 
Ateş daha ziyade kısa ve 

küçük çapta 5-10 kuturlu 
ağaçlan kavurmuş, büyük 
ağaçların çoğu kurtulmuştur. 

Ateşin büyüklügü nisbetinde 
zarar olmadığı sevinçle öğre
nilmiştir. 

Dört ilçenin, komunbayların 
köylü gruplannın asker bö
lüklerinin hep bir arada ça· 
lışması zararı azay dereceye 
indirdiği gibi ateşin genişle· 
memesine ve çabuk söndürül
mesine bu ormanlar içinde 
yapılmış olan geniş ve düzgün 
yol da çok cardım etmiştir. 

Gençler 
Bergama bölge

sine geçmek 
Üzeredirler 

İki haftadan beri ilimizin 
konuğu bulunan lstanbul üni
versitesi gençleri ile geçen 
hafta kendilerine iltihak eden 
Ankara hukuk fakültesi ıenç
leri Ödemiş bölkesindeki köy
cülük tetkikatının bitirmek üze
redirler. 

Gençler kuzey bölgedeki 
araştırmalarından sonra toplu 
olarak Tire üzerinden güney 
bölgeye atlayacaklar ve Ber
gamada hazırlanan programa 
göre köycülük araştırmalarına 
devam edeceklerdir. 

Gençler taşkın bir heyecan 
ve candan bir özgü ile bu 
araıtırmaları yapmakta ve gör
düklerini çok sevinçle karşıla· . . . 

Ulusal müesseselerimiz pa· 
nayıra iştirake karar vermiş
lerdir. Arsıulusal panaymn iz. 
mir gibi Anadolunun en önemli 
iskelesindeki pazarında mal 
teşhir etmenin önemini ve ulu
sal anlamını anlattık. 

lstanbııldan Bursaya geçtim. 
Orada da yapılan temaslar iyi 
sonuçlar vermiştir. Bursalılar da 
panayırımıza iyi ve tanınmıı 

mallarile iştirak edeceklerdir. 
Arsıulusal İzmir panayınnın 

önemi gün geçtikçe artmak
tadır .. 

Ekonomi ve endüstri noktai 
nazarından çok değerli bir 
şehir olan İzmirde kurulan bu 
arsıulusal pazarın Türkiyemize, 
dolayısiyle lzmire temin ede· 
ceği verimi yıllar geçtikçe da
ha iyi anlıyacak ve görece• 
ğiz. Bu itibarla çok kıy• 
met ve önem verdiğimiz 

bu ekonom k işimizde bütün 
Türk üretmen ve tecimerlerinin 
çalışmalannı hep bir noktaya 
toplamaları kadar güzel, insa· 
na zevk veren bir hadise ta
savvur edemem. 

işte biz her yıl bunları da· 
ha kolaylıkla bir araya toplı
yabilmek yolunu bulmuş olmak
la seviniyoruz. 

lzmir gibi ekonomik önemi 
bulunan şehirlerde panayır kur
mak, düşünüldüğünden daha 
zordur. Çünkü panayırda eşya 
teşhir eden'erin ve ziyaretçile
rin birçok istekleri ile karşı· 
!aşırlar. Biz en müşkülpesent· 
!eri de memnun edebilecek bir 
tarzda çalışarak lzmir panayı
rını muvaffak bir Türk pazarı 
yapmağa uğraşıyoruz. 

Buseneki propagandamız 
dünyanın her tarafında ve yur
dumuzun her köşesinde her
kesi ilgilendirecek şekilde ya• 
pılmış ve panayırdaki iılerimiz 
daha esaslandırılmıştır. 

Geçen yıllardaki tecrübele-
• 1 ... , 1 1 ı.. ... 

••• 
Panayır komitesi 

Dün akşam Şarbay doktor 
Behcet Uz'ua başkanlığında 
toplanmıştır, komite elde biri
ken işleri intac ederek karar
lara bağlanııı ve başkanın Iı
tanbul ve Bursa seyabatı hak
kıııda verdiği izahatı dinle
miştir. Şarbay doktor Behcet 
Uz gece geç vakte kadar mü
hendislerle birlikte Panayu 
sahasında yapılan ve yapı
lacacak olan işleri tetkik 
eylemiş ve alakadarlara ıcap 
eden direktifleri vermiştir. 
Dün akşamdan itibaren pana
yırda gerek belediye gerek 
ekspuzanlar gece işlerine de 
başlamışlardır. 

Şarbay, panayırın bazı ince 
işleri için istanbııldan berabe
rinde mütehassıs ustalar getir
miştir. Bu ustalar hemen ışe 
başlandınlmıştır. Panayırın as
falt yolları için lstanbuldan 
alınan makine bugün gelecek 
ve hemen çalıştırılacaktır. 

Adliyeye verilenler 
Giritli Mustafa, Taşçılarda 

inşaat levazımı satan !:ıay Ni
zamettinden 16,5 kilo halat 
alarak parasını vermemekten, 
Dolaplıkuyuda 53 numarada 
oturan arabacı Ali oğlu Bay· 
ram vazife halinde belediye 
zabıta memurlanna hakaret 
etmekten, Pınarbaşında oturan 
Şükrü oğlu Ahmet ayni köy· 
de Halim oğlu Hayrettini sopa 
ile on iki gün işine mani ola
cak derecede yaraladıiından, 
Başdurakta Şınlak ha
nında hamalbaşı Mustafaya bı
rakılan 103 kilo buğdayı sa
hibi Cemal oğlu lsmaile ver· 
memek suretile emniyetini sui
istimal etmekten, Fethullah 
oğlu Şükrü iplik fabrikası di
rektörünü mektupla tehdit et
mekten suçla olarak adliyeye 
verilmişlerdir. Tahkikata üçün
cli. •nY~ .. hakimi hak~p~ktır. 

--

i KÖŞEMDEN , ______ ,,, 
Bilinmiş te biçil .. 
miş kaftanlar 

Çokluk kendini gösteren ba· 
yatın doğru işleri . vardır. Buıı· 
lardan en ehemmiyetlisi de her 
hangi işin başına geçenlerde 
görülür. Ne tuhaftır ki bu her 
hangi işin başına geçnlere 
o işin içinde olanlarla o işiıı 
alikalısı olanlar gıpta değil ha· 
sed ederler; haset de yumuşalı ı 
geldi; onu beğenmezler. 

Evvela ; baştakileri beğeıı· 
miyenleri hayatında bir tetkilı 
ediniz, mutlaka ruhunda bir 
tedenni vardır. O işe geçseler 
kendi aşağılıklarını gösterirler· 
Daha çnk olmadı, geçenlercl.e '' 
böyle bübürlenenlerden birist' 
nin halini gördüm : Bir arka' 
daşı ona selim vermişti, onuP , 
da yanında kendi kıyafet va· ' 
ziyetiyle bulunan birisi varıl•· 
Verilen selim sanki onoJI 
gururunu kırmış gibi elini onı~· 
zundan daha aşağı şöyle bit 
sellıyarak selim aldı. Fakat , 
bunu da, yanındakinin seliJlllP 
adabını yapmasından utan~ ~ 
becerdi Bu küçük bir ııııP" 
bir küçük ıösteriş, daha ııe 
acı acı gülmeğe seza maozar•· 
lar vardır ki arkadaşını bile 
tanımaz. ,. 

Şimdi birde baştakilerin b•· 
1

' 

yatını tetkik ediniz. Mutıalı' 
ruhunda, gönlünde bir te•s11' 
bir merhamet ve en çok ~ ,, 
alaka yaşar. Bir selim vak_,,.. 
le, tevazuile mukabele gö~' 
halkla, kendisi de bu kütleııil' 
içinde iza olduğu için; alik,Jı , 
bıılunur. Küçüğile küçük, bii• 
yüğü ile büyük olur. Ruhuıııi' ı: 
daima neı:.ahet ve hamiyet >"; 
şar. Diifündüm: Eğer her ~~ 
kötü tenkitlerle ağzı dolu, k6t" 
düşüncelerle ruhu yuğruJıııot 
kalbinde merhamet bulunıııı1~ 
insanlığı anlamamış, h•~. 
ilmi ve ameli noktalardan ~ r 
lil etmemiş olan bu gibıle~ 
başta olsalardı o zaman bllfi 
idarelerden tut da, kllçük icll~ ' 
relere kadar bir iman oı.r• 
kabul ettiğim birtey v•'*' ı • 
oda: 

Çkl • ki- . .. ell o ugu, ço ugun ışını . , 
alanlar gerek tabii diy:::: 
gerek mafevkattabii diY if 
bir kuvvet altında daiııı• P ' 
gören, iyi düşünen, bu iliceıı;0 
merhamet, şefkat, alaka -~ 1, 

kalp sahiplerinden seç• . eli~ 
başa geçmiştir. Hayatin gı i• 
bir tesadüf değildir. Hase:er 
lerin değil ulusun şuurtl bil• 
şeye hakimdir. Bunu böyle 
mek gerektir. _.ıı~ 

Tann Man sermadideye g-

yüzü göstermesin. I 
Tokdl 

I' ,, 

ı , 

Köy bürosu 1
1 

Güzel bir izer dall• :: 
Hazırladı ~r 

Köy bürosu tarafınd~ lı lı'' 
llinün anlayacağı bir diJJe ·-) 
-zırlanan izerlerin ( es~rl~f' 
köylünün ruhunda büyiık ~· '' 
dalar yaratmaktan hali k dıi' 
dığı malfımdür. Büro bu~ 
da üç mühim beli hak r' 
hazırladığı izerini bir kaf ııt"' 
ne kadar köylüye dağıt•~ııf 
Yeni izer frengi, içki ve 
hakkındadır. 

Otomobil buluDd~ '' 
Meğer Janın kardef' 

almış imiş ·· 
Dünkü sayımızda şehir ~ 

nosu önünden tecimer B•Yd~ 
ait bir otomobilin çalııı Jı'I 
yazmıştık. Otomobili B· lı'ıı' 
kardeti T oni kardeşine ~ 
vermeden almış ve düıı ,,
İçinde dolaşırken beledi>'' 1: 
bıta memurları tarafıod•11 

rülmüs ve alınmıstır. 

i ' 
ı , 

i 
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Bodin alındığı sıralarda söy
lenen acıklı şarkılardan biri 
daha, bir esir kızın feryadı: 
Bea Bodinde Dindar beyin 

kızıydım 

Has bahçede bir beslice 
kuzuydum 

Kafeslerde ninemin gözüydüm 

Aman padişahım elden alasın 
Dini islanıda gayret çoktur 

bilesin 

Gavur her gün kilisesisine 
götürür 

Telli pullu putlarını öptürür 
Esir diye putlarına taptırır 

Aman padişahım elden alasın 
Dini islamda gayret çoktur 

bilesin 

Sabah namazında doğdu bir 
yıldız 

Defier ile gittik on iki bin kız 
Aman padişahım gitti ırzımız 

Aman padişahım elden alasın 
Dini İslamda gayret çoktur 

bilesin 

Gece üçt~ evimizi bastılar 
kolumuzu saçımızla kastılar 
Esir diye Nemseliler sattılar 

Aman padişahım elden alasın 
Dini İslamda gayret çoktur 

bilesin 

Nakaratlarında ; başlarından 
belayı getiren Osmanlı impa
ratoruna karşı nidaları ayrı bir 
ıç Yarasıdır. 

izzet Ulvinin bulup yazdığı 
Murad reis koşması : 

Ccıayirden çıktık seyyah 
göründü 

Kısmetimiz yad illere verildi 
Onbir ay deyince Rodos 

göründü 

Yarabui sen nas· p eyle karayı 
oı karayı da sonra sılayı 

Dalga gelir, gemiler dokunur 
Tayfaları melul ve meliil 

bakınır 

Ecel geldi derim derim 
sakınır 

Yarabbi sen nasip eyle karayı 
oı kareyı da sonra sılayı 
Rodos dedikleri halkın dilinde 
Alemleri var kitap elinde 
Şimdi kaldı cümle kiiff ar elinde 

Yarabbi sen nasip eyle karayı 
Evvel karayı da sonra sılayı 

Murad reis sana bugün duacı 

Yarabbi sen nasip eyle karayı 
Evvel karayı da sonra sılayı 

Benim dinlediğim de şudur : 

Bir gemimiz vardır suya 
dayanmaz 

Tayfalar gaflet a'mıs uyanmaz 
Derler ölüm gelmiş gönlüm 

inanmaz 

Yarabbi sen nasip eyle karayı 
Evvel karayı da sonra sılayı 

bir gemimiz vardır telli varaklı 
Yelkenleri kırmızı ak direkli 
Tayfalarımız arslan yürekli 

Yrebbi sen nasip eyle karayı 
Evvel karayı sonra sılayı 

Geldi dalga gemimize dokunau 
Mu at reis dört yanına bakındı 
Tayfa üstüne gaflet saçıldı 

Yarebbi sen nasip eyle karayı 
Ol karayı sonra sılayı 

d bu··yük Geldi bir kuş kon u 
serene 

Benden selam olsun dosta, 
yare 

Bir Acem kölesi kara bulana 

Yarebbi sen nasip eyle karayı 
01 karayı sonra sılayı 

Kalecik ardında vardı ne bağlar 
Murad reis şimdi dümende ağlar 
On bir ay başında göründü 

dağlar 

Rabbim nasib eyle bize karayı 
Evvelden karayı sonra sılayı 

Şu türküde garibseme, içlen
me hisleri görülmektedir: 
Sabah sabah gam dertleri 

artıyor 

Cümle kuşlar destur almış 
ötüyor 

Bu hasretlik ta canıma yetiyor 

Ol sebepten aklım sende, ben 
nerde 

Ben ağlarım 

1 

vatan kaldı 
gurbette 

B gül idim bülbül kırdı 
en dalımı 

D.. an aldı vetanımı, malımı 
uşm d · h ı· · yoktur kimse arze eyım a ımı 

Nakarat···· 

Ben gül idim hep güllerden 
ziyade 

Uçtu yavrularım kaldım piyade 
a ıam oabam sevmez benden 

' ziyade 

Zaiftir gem"ın" z çamdır ağacı Nakarat .... S 
A. ' orrn tar 
Yrılık şerbeti ölüınden acı n •as 

i 7 yaş üzümler 
Sa}'lavıarımız i~hisarlar bakanına 

Ba vurdular .. 
Ş _ hana şu telgrafı çekmışlerdır: 

Sayla\''arımızdan bayan Be G '"mrük ve inhisarlar vekili 
~al Nevzat, bay Kamil, bav u Bny Rana Tarhan 

adl!ttinin Kamalpaşa, ve Bor- K alpaşa Menemen, Bur-
novada tetl<ikatte bulundukla- vaemCumao~ası, Buca, Seydi 
rını no ' h Yazmıştık. . köy bağcılarından er sene 

Saylavlnrımız Bornovada parti alınmakta olan siyah üzümün 
~e urayı ziyaret ederek şarbay henüz mübayaası emri veril-
ı e1hcıidcn halkın dilek ve ar- mediği halkın müracaatlarından 
u arı durumunu sormuşlar~ır. anlaşılmıştır. 

. Bugünün meselesi olan sıyah Üzümler tam olgunluk dev-

.ızüınlerin inhisarlar tarafından · c gelmiştir. Mübayaatı 
al d k' resın •nıp alınmıyacağı hakkın a 1 d .. t gözle beklemekte o an 
en~ışeleri dinlemişlerdir. bor 1 halkının dileklerine 
.Ü~üınler olgun bir hale gel: . ~· Yj; e~der ve mahsul telef 

rtıı~tir. On senedir bu üzümlerı 1 ırad ·· bayea smrinin baş 
ınh· d olma an mu 

ısar )daresi alarak ban ırı: ··dfi ı··g-c verilmesini ehem-
Yord 1 b - ·11 ı mu r u d . k u. zmirde şara amı er . ti arz ve rica e erız. 
~0• azdır. inhisarlar almazsa, mı~ e ıav· Benal Nevzad 
urunun dörtte üçü çürüye- ay Sadeddin Klmll 
tektir. Saylavlar bu bakikatı b - ıU: bu alika-
Y•riaıde ö - renince .. mriik ve Bornova aıcı br. 

f!Ni AlJIR 

·· şbakanımız A.tatürke 
a 1 acak 

--~~~---+C»M8M .. _..t4 ___________ _ 

ı~ · g··n sonra Ankaraya dönecek 
- - ··-·_..,· lntnnbul, 7 ( O zel ) - Baş- lnebolu, 7 (A.A) - Güney-

bal'an General ismet lnönü .,u vapurn Başbakan İsmet in-
yarın (bu ,im G:ine· "u yapu- önü ve d ş işleri Bakanı Tev-
rile şchr"mizc gclcce '.. R eisi- fik Rü!ltü Arası hamil olduğu 
cumur Atatürke seyahatı hak- ha'de bu sabah beşte limanı-
kında ma!ümnt verecektir. mıza gelmiş ve yedide Zongul-
Başbaka11 bir iki g iln l s~an- dağa hareket etmiştir. 
bul'dn kaldıktan "Ont'a Anka- Samsun 6 (A.A) - Başba-
raya gid ecek bi r"hcn iş 1 eıi ta. lrnn ismet lnönü d eniz yolu ile 
mamladıktan sonra tekrar Is- bugün saat 8,30 da şehrimize 
t,lllbula gelere~Ya a 'dn ·~ti- gelmiş ve ı:ant 14 de buradan 
nıhat edecektir. ayrı 'mı ır. 

-
laş d 

Törende baş akan Laval da bulundu 
lstanbul, 7 ( Özel ) - Uzun 

zamandanberi konuşma arı de
vam etmekte bulunan Türk -
Fransız tecim ve klering anlaş
ması bugün Pariste b üyük el· 
çimiz bay Suad, ekonomi ba
kanlığı mı.istec;arı bay Faik 
Kurdoğlu ile Fransız başbakanı 
bay Laval ve T ecim bakanı 
bay Jeorges Bonnet a ra
sında törenle imzalanmıştır . 
Törende her iki taraf Tiirk 
Fransız dostluğunu ve dostlu
ğun kuvvetini söylevlerle can-

• 
sı 

lnndırmışlar, yeni anlaşmaların 
iki ulus arasındaki siyasal bağ· 
lılıkları ekonomik bağlarla 
kuvvetlendireceğini söylemiş

lerdir. 
Fransızlar bu anlaşma ile 

bizden yüzde 35 nisbetinde 
fazla mal almayı kabul etmiş
lerdir. Anlaşmalarda bloke 
paralar },akkında da hükÜmler 
vardır. Anlaşmalar yarın (bu
gün) taati edilecek ve Türk 
delegasyonu bir iki gün içinde 
Paristen ayrılacaktır. 

c 

Valimiz general Dirik 
Trakya genel 

İstanbul , 7 (Özel) - İzmir 
valisi General Kazım Diriğin 
Trakya genel müfettişltğine ta
yini milli iradeye iktiran ey
lemiştir. 

Yeni A~ır - Dün gece 
yarısı aldığımız bu telgraf tah
rir ailemizi çok müteessir ey
lemiştir. Bu haberin bütün vi
layet içinde de genel bir te- ı 
essür uyandıracağında şüphe 

yoldur. On yıldanberi vilayeti-

müfettişi oldu 
mizde ölmez eser'er yara "l 

General Kazım Dirik, yal. ı. 
bir iş adamı o.arak tanınma

mış etrafında b&lk ve köylü 
sevgilerini toplamıştır. lzmirden 
ayrılışı hakiki bir kayıb sayılır. 
Fakat ne yapalım ki devlet 
onu daha önemli bir işin başı
na geçirmek istemiştir. Yaralı 
yüreğinıiıle Generalımıza yeni 
vazifesinde muvaffakıyetler di
liyoruz. ···-•• •o 

uzum ihracatı-
Türkofis memlekette incir üzüm 
Istih akatını arttırmıya çalışıyor 

lstanbul, 7 ( Özel ) - Ziraat bankası yaş meyve ihracatı ilt 
uğraşan müesseselere kredi açmak kararını vermiştir. Tiirkofis 
memlekette üzüm istihlakatını arttırmak için üzüm ve incir 
günleri yapılmasmı ve bu günlerde her evde en az bir kilo 
üzüm ve incir harcanmasını temin için yeni kararlar almıştır. 

Bayındırlık Bakanı 
Istanbul tetkiklerine devam ediyoı 

lstanbul, 7 (Özel) - Şehrimizde bulunmakta olan Bayındırlık 
bakanı bay Ali Çetinkaya tetkiklerine devam ediyor. Bugun 
Mühendis, fen okoialarmı gezdiler. Yolları ve clekirik fabrika
sını de gezeceklerdir. 

Rişar Taober 
Ay sonunda lstanbula geliyor 
lstabul, 7 (Özel) - Arsıulusal şöhreti bulunan sinama artist· 

lerinden Bay Rişar Taober bu ayın sonunda Istanbula gelecek 
ve Kızılay adına konserler verecektir~ 

Girid isyanının Sonu 
6 ölü, 51 yaralı ile bitti 

Atina, 7 (Özel) - Girid'de grevle başlıyan ve siyasal isyar 
Ma .. halini alan hadise tamamen bastırılmıştır. Girid'in bertarafında 

ısır '·ay-
arçalandı 

Atatürk heykeli hazırlanıyor. 
sulle n hal< nda i!k a • 

ın ra --------·. --------
sükunet bulunduğuna dair resmi raporlar gelmiştir. isyanda 

orları vukbulan musademelerde ölenlerin yekunu altı ve yurahların 
sayısı da 51 olarak tespit edilmiştir. 

Adana, 7 (A.A) - Londra
da yapılacak arsıu?usal yarış
lara girmek üzere ötey gün 
Kahireden kalkan bir Mısır 
uçağı içinde pilot Nebil Halil 

·ve bayan Mağler olduğu ha.de 
dün şehrimiz uçak alanına in
miştir. Yarım saat sonra uçmak 
isteyen pilot pervaneyi çevi
rince gaz kolunun açık bu
lunmasından hemen yürümeye 
başlıyan uçak biraz ileride b·r 
çukura yuvarlanmış ve perva
nesi, tekerlekleri, kaııatları 

parça parça olmuştur. Arka
sından koşan pilot çukurda 
gazı kapamış ve uçağın yan
masını önlemiştir. Başk ı bir 
zarar yoktur. Uçak sökülüyor. 
Londraya gön - erilecektir. 

Adana 7 (A.A) - Atatürk 
anıtının şimdiye kadar bitiı·ile
miyen iki figürii de tamamla
narak şehrimize getirilmiştir. 

ye .un bölgelere şöylece ay-
rılmıf. ı. 

Adana merkez ilçesi 57,445 
balya, Bunun 11,125 baiyası 
Mısır. 5,115 balyası Klevland, 
41,193 balyasında yerli pa
muktur. 

Kozan, Kadirli, Karaisalı, 
ilçeleri çevresi 24,390 balya. 
Bunun 4,860 balyası Mısır, 
l~,800 hayası yerli pamuktur. 

Ceyhan, Osmaniye, Dörtyol, 
Bahçe bö1gesi 33,500 balya. 
Bunun 15,470 balyası Mısır, 
17,080 balyası yerli pamuktur. 

Tarsus bölıYesi, 35,625 balya. 
Bunun 6,825 balyası Mısır, 
28,700 bnlyası yerJi pamuktur. 

Çukurovamn buğday tahmini: 
37,000, arpa tahmini 41,500 
yulaf tahmini 26,500 susam 
tahmini de 3,772 tondur. 

Havalar pamuk için çok gü
zel gidiyor. Birçok yerlerde 
Mısır pamukları çiçekten pa
muğa dönmüş olduğundan bir 
kaç güne kadar toplamıya 
ame_le girecektir. Mısır pamu· 
ğu satışları da devam ediyor. 
Kilosu 35 - 40 kuruştan alın-

Ankara, 7 (A.A.)-Çevremi
zin yeni yıl pamuk rekoltesini 
gösteren ilk tahmin raporu 
çıktı. Buna göre: bu yıl Mer
sinden başka Çukurovamızın 
pamuk ı- ekoltesi geçen yıldan 
on üç bin balya artığı ile 
150.970 balya olacak~ır. Bu mıştır. ............ 

d·s an 
Kırk yedi yaşında 

en genç vali 
Londra, 7 (Ö.R)- Lord Le

vis Gro Hindistan genel vali
liğine tayin olunmuştur. Nisan
da yeni vazifesine başlayacak
tır. Kırk yedi yaşında olan ye
ni vali şimdiye kadar böyle 
anemli mevkie çıkan adamla
ruı en ııenci bulunmaktadır. 

Erz ru da 
Hayvan sergisi 

Erzurum, 7 (A.A.)- Dün Er
zurumda bir hayvan sergisi 
açılmıştır. Sergi üç gün halka 
açık olacaktır. 

Pariste 
çok Rıcak var 

Paris 7 ( Ô. R ) - Sıcaklar 
çok şiddetlidir. Hararet dere

cesi 36 ya tıkmısbr. 

lzmit'de 
Yüzdelerde 1 ayrı 

Üye yazılanlar 
lzmi, 7 ( A.A ) - Şehrimiz 

işyarları aylıklarının yüzde iki 
sini hava kurumuna vermeyi 
yukenmişlerdir. Ayrıca 30 üye 
yılda 770 lira vermeyi kabul 
etmişlerdir. 

Gir es nda 
ilk fındık mah

sulü satıldı 
Gireson, 7 (A.A) - Bugün 

borsaya 935 yılı fındık ürünü 

getirilmiş ye törenle sa' ılarak 

piyasası açılmıştır. 600 kilo 
tombul kabuklu fındık yüzde 

15 fireli 25 kuruştan 63 çuval 

Sivri fındık ardiyede teslim 
Eylül yüklemesi on dokuz bu

çuktan 189 çuval, fındık içi 
ardiye teslim Ağustos ilk yük
lemesi 48 den 63 çuval ç ar· 
diye teslimi Ağustos bafında 
47 otuz paradan 63 çuval Ağus
tos teslimi top 47 on paradan 
satılmıştır. Havaların yağmurlu 
gitmesinden piyasa durgun ve 
isteksizdir. 

İstrombolu 
Volkanı 
Yeniden dirildi 
Paris 7 ( Ô. R ) - İstrom

bolu volkanı yeniden faaliyete 
geçmiştir. Etraftaki şehirler 
korku içindedir. 

Maraş 
Yakında nura 
Kavuşaca tır 

Maraş 7 (A.A)- Uray elek· 
trik tesisatı bir üstünceye ve· 
rilmiştir. Bu suretle şehrin çol< 
önemli ihtiyaçlarından biri da
ha kotarılmış bulunmaktadır. 
Halk aydınlığa kavuşacağından 
ötürü sevinç içindedir. Urny 
şehrin bayındırlık projesini yap· 
tırmak için bir mimar getirt
miştir. Mimar bayındırlık pro
jesini hazırlamak üz.ere incele· 
meye ba~lamıştır. -·-

Yeni •• •• uzum 
Gelenler dörtyüz çuval 

Oldu 
Yeni üı ün üzümden şimdiye 

kadar şarımıza 300 - 400 çuval 
gelmiştir. Bugünlerde yüklü 
partilerin ge mesi beklenmek
tedir. 

Piyasanın ayın onunda açı
lacağı tahmin edilmekte İs.! de 
borsa yönetim kurulu piyasanın 
açılma günun~ ayrıca tespit 
edecektir. 

En ziyade gelen üzümler 7, 
9 ve 1] numara nevilerindendir • 

Ateş 
Çabuk bashrtldı 

Azizler sokağında Bay Ah
med Şevkinin oksijen kaynağı 
makine tamirhanesinin ikinci 
katından yangın çıkmış ise de 
itfaiye derhal yetişerek bir ya
tak ve bir yorgan yandıiı hal
de ateıi bubnmfbr. 
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Ertesi gece ve onu takibe
den bütün geceler böylece 
geçti. Genç prens Ragastan n 
gelmemesinden kuşkulanıyor 

ve kimseye de bir şey sora
mıyordu. Ragastan ismini ağ
zına alınca herşeyin anlaştl
masından korkuyordu. Bir ak
şam yine derin düşüncelere 
dalmış pencerenin başına 

otururken ansızın Kont Alma 
Prens yanına gelip 11 Biz hare
ket ediyoruzç dediler. Kont 
Alma ilave etti: 

- Güzen karakollanmızdan 
şimdi gelen haberlerde Sezar 
ordusunda büyük bir kımılda
ma bulunduğu bildiriliyor. 
Y at"ID sabah yeni bir hücuma 
kalkmaları beklenebilir. Biz 
bu geceden ordumuzun başında 
bulunmalıyız. Sezar ordularının 
ezileceğine inanımız vardır. 

Tanrıya emanet olunuz kızım. ' 
Kont kızını kucakladı hem 

sıkı sıktı. Primverin benzi sap
sarı kesilmişti. Kulakları çınlı

yordu. Heman düşüp bayıla
cakmış gibi gözl\!rini bir du
man kapladı. Dilinin ucunda 
dolaşan bir sorgu dudaklannı 

yakıyor. Heyecanda tıkanan 

boğazını ağzından bir kelime
nin çıkmasına bile meydan bı
rakmıyordu. Nihayet prens 
Manfiredi vedalaşmak için ya
nına yaklaştığı zaman kısık bir 
sesle sorabildi: 

- Acaba! bütün kahraman
larımızın hepsini ödevleri ba
şına sıittiler mi? 

- Hapsi.. Rikardo, Tirivo
lea, Maletesta Orsini . • • Hepsi 
yerlerine gittiler. 

- Ya Ragastan ne oldu? 
Bu adı ağzından çıkarınca 

yanakları kıpkırmızı oldu. Çeh
resi renkten renge girdi. Kont 
Alma söze karıştı: 

Şövalye dö Ragastam mı so · 
ruyor suııuz ? 

Manfredi Kont Almanın sö
zünü kesti. Karanlıkta Kontun 
elini sıkarak susmasını işaret 

etti. Ve kendisi Prensese ce
vap verdi. 

- Şövalye dö Ragastan bir 
kaç gündenberi özel bir ödev
le başka bir yerde bulunu
yordu. 

Heyecanından nefesi dura
cak bir duruma gelen Primver 
telaş içinde kendisini tutamadı. 

- Acaba bu ödev çok teh
liheli mi ? 

Prens sert bir sesle bu sor
guyu karşıladı: 

- Evet! Üzerine aldığı ôdev 
mutlaka kendisinin ölümüyle 
neticelenecektir. 

Allahısmarladık 1.. 
Kont Alma ile prens yavaş 

yavaş uzaklaştılar. Manfredinin 
kızgınlıktan ağzı köpürüyor, 
nefesi tıkanıyordu. Primver ise 
sendeliyerek geri çekildi, ve 
kanapenin üzerine yıkılarak 

hınçkıra hınçkıra ağladı. Göz 
yaşları arasında bayıldı, yere 
düştü. 

Beatris kendısine geldiğ" za
man yabancı bir kadının nefe
sinin yüzüne çarptığını duydu. 
Bu kadının üstünde Monteforte 
köylü karılarının giydikleri el
bise vardı. Prensese ~eslendi: 

- Çok şükür kendinize ge
lebildiniz. 

Primver bir elile alnını sıka
rak sordu: 

- Siz kimsiniz? 
- Civardaki köylülerden 

bir kadınım. 

Ne istiyorsumız? 

- Senyora Beatrisi arıyo
rum. Sarayda kont ile ltütün 
senyorların gitmelerinden do
layi herkes şaşırmış kalmıştır. 

Genç kontesin bahçede oldu-

ğunu söylediler. Hiç kimse 
benimle beraber gelmiye vakıt 
bulamadı. Acaba onu 2"Ö dü
nüz mü? Kendisine söyliyecek 
önemli sözlerim var. 

- Aradığınız benim, söyle
yınız. 

- Siz Senyora Beatris mi
siniz? Öyle ise ne kadar bü
yük şansım varmış. Bizim köy
de elbisenize dokunmak nişanlı 
olanlara saadet getirir diye bir 
söz dolaşır. 

Beatris önlemiye vakıt bu
lamadan köylü kadın etekle
rine yapıştı ve öptü. 

Pirimver hafif gülümsedi. 
Ve sordu: 

-Bana söyliyecek mühim 
sözleriniz var demiştiniz ? 

- Evet Sinyora. Fakat bu 
sözleri başka bir kimsenin duy
maması için bana sıkı, sıkı 

emir verdiler. 
- Burada yalnızım söyliye-

bilirsiniz. Sizi buraya kim gön
derdi? 

- Genç, güzel, cesur bir 
delikanlı. Kendisinin tuhaf ya-

bancı bir ismi var. Bir türlü 

hatırlayamıyorum. 

- Şövalye dö Ragastan mı? 
- Evet ta kendisi. 
- Öyle ise çabuk söyleyi-

niz. Şimdi kendisi nerededir. 
Sizi niçin gönderdi? Acaba 
yaralı mı? 

Köylü kadınının yüzünü de-
rin bir keder kapladı. Bir şey
ler söylemek istedi. Kekeledi. 
Ağzını açamadı. 

Primver yerinden fırladı v~ 

kadını sarsb bağırdı: 
- Söyle1 açık söyle yaralı 

değilmi? 
- Evet, Maatteessüf haki

kat bundan ibarettir. Siz bizim 
çiftliği bilmezsiniz. Monteferte
den iki saat kadar uzaktadır. 

Dün akşam güneş batarken 
büyük anneme yardım ediyor
dum. Kardeşlerim henüz tarla
dan gelmemişlerdi. Ansızın bir 
atlının çiftlik bahçesine girdi
ğini gördüm. 

Ne istediğini sonnağa vakit 
bulamadan hayvandan atladı. 
Eli göksünde sendeliyordu. 
Sonrada kapının önüne yıkıldı 
düştü. Anamla birlikte bu de
Jikanlıyı kaldırıp yatağa yatır

dık. Göksünün sağ tarafından 

yaralı idi. Yarayı açarak yıka
dık. Delikanlı gözlerini açıp 
bana bakınca gözleri içimi 
yaktı. 

Primver köylü kızının elini 
tutarak sordu: 

- Adın ne? 
- Biyankal 
- Sen de nişanlısm değil mi 

Biyanka? Cihazın için merak 
etme. Herkesin gözü kalacağı 
şeyleri sana hazırlatacağım. 

- Var ol kontesim. Esasen 
bana siz:ııle tanışmanın saadet 
getireceğini söylemişlerdi? 

- Haydi çabuk ol sözünü 
bitir. 

Yaralan sarılan delikanlı 
b"rşeyJer söylemek istediğini 

işaretle anlatarak beni yanına 
çağırdı, koştum. Bana dedi ki: 

" Benim korkunç bir vicdan 
üzüntüsü içinde olmaklığımı 
istemezseniz hemen Monteye 
gidip saraya giriniz. Prenses 
Beatrisi bulunuz ölüm halinde 
bulunduğumu benim şövalye 

dö Ragastan olduğumu eğer 
son dakikalarımda beni teselli 
etmiye koşar başı ucumda bu
lunursa çok minnettar kalaca
ğımı söylersiniz. ,, 

Bu anlattıkları onun ağzın
dan aynen çıkanlardır.Delikanlı 
son sözleri söylerken yatağına 
düşüp bayılmıştı. Ben ise ıizin 
vanmıza ko$\um. 

'fENI ASIR 

Italya mutlaka harp 
mek ni etin edir 

Yeni kurulan üç 
mandanları 

fırkanın 
seçildi 

ku-

-!Jaştrırnfı 1 inci sa1ıifedc
tam bir mutabakat olduğunu 

Yalnız diğar İngiliz bakanları
nın bu siyasaya müzaheret et
mediklerini yazıyorlar. 

Ayni gazetdere göre Cenev
re neticeleri Düçeyi bir az 
sıkmaktadır. M. Mussolin önce 
silahla Aduvayı almak ve on
dan sonra da daha yumuşak 
şlmak düşüncesindedir. 

Lord ~esil Taymis gazetesin
de yazdığı vazdığı bir maka
lede M. Edenin gösterdiği sa
bır ve becerikliği takdirle kay
dettikten sonra diyor ki: 

1912 yılını iyice hatırla
malıyız. Eğer Ingiltere o zaman 
düşüncelerini açık söylemiş, Al
manya, Fransaya harp ilan 
ettiği takdirde Franslzlnrla 
birlikte barba gireceğini ortaya 
atmış olsaydı, cihan harbı doğ
mıyacaktı. Bu dersi şimdi unut
mamalıyız. lagiltere harekatını 

bu dersin neticelerine uydur
malı, düşüncelerini açık söyle
melidir. 

Londra, 7 ( Ö.R ) - Habeş 
imparatoru bir lngiliz gazete· 
sine yeni diyevlerde bulun
muştur. imparator diyevinde 
barışsever olduğunu, fakat ltal
yanlar hududları geçerlerse, 
memleketin istiklalini ve top
raklarını korumak için asker
lerinin başına geçerek mem
Iek et müdafaası yolunda çalı
şacağını, çarp•şacağını söyle
miştir. Gazetecinin manda bak· 
kındaki bir sorgusuna karşı da 
jmparator demiştir ki: 

Şimdiye kadar uluslar sosye
tesi bize sosyal ve ekonomik 
yardımlarda bulunmuştur.Böyle 

yardımlara mazhar olan hüku
metlerin kabul ettikleri sistemi 
biz de onaylıyabiliriz. Fakat bu 
manda ulus hakimiyetini, siya
sal egemenliği asla giderecek 
bir durumda olmamalıdır. 

Gazeteci B. Mussolini ile im
parator arasında bitaraf bir 
mıntakada konuşma yapılacağı 
hakkındaki haberleri ileri sü
rerek impararorun bu husus
taki düşüncelerini sormuştur. 

İmparator buna cevaben de
miştir ki: 

- Şimdiye kadar !>öyle bir 
teklifle karşılaşmadık. Eğer bu 
şekilde bir konuşma teklifi ya
pıltrsa elbette reddetmek müm-

Primver ayağa kalktı ıstırap 
içinde bağırdı : 

- Haydi öyle ise beni ça · 
buk onun yanına götürünüz. 

Köylü kadın sevincinden tit-
redi ve yaralının duyacağı se
vinci de kendi dilinin yettiği 

kadar anlatmağa çalışıyordu. 

İki kadın kendilerini göster-
~emeğe çalışarak biri önden 
diğeri arkadan yola düzüldü
ler. Kontes hınçkmklarını zor 
tutuyordu. 

Yolun kıvrınblı yerlerine gel
dikleri zaman köylü kadım ga· 
rip işaretler yaptı. Beatris bu
nu görmemiştiAğaçlar arasında 
saklanmış bir gölge vardı. Bah
çenin sonundaki kapı yarı açık
tı. Beatris bunu bile görmedi. 
Kapıdan dışarıya çıkınca Beat
risin yanına köylü kadını da 
yaklaştı. Bu kadın arabasını 
sürlerin dışında bıraktığını söy
liyerek adımları sıklaştırmak 
gerekJeştiğini hatırlattı. On beş 
dakika sonra kale kapısı önü
ne geldikleri zaman kapıyı ka
palı buldular. Nöbetçi seslendi: 

- Artık dışarı çıkmak ya
saktır. 

Beatris birkaç saniye durak
ladı. Soiiukkanlılı2ını taı>ladı, 

kün değildir. 
imparatorun bu diyevini ga

zetesine yollıyan aytar kendi 
mütalealarını ilgilemekte eğer 
ltalyanlar hududu geçerlerse 
Habeşlilerin amansız bir harp 
yapacaklarını, muhtelif mınta
kalardan kabile reislerinin Adi
saba baya akm yaparak impa
ratora sadakat yeminini tek
rarladıklarını, silah ve mühim
mat istediklerini ve imparator 
tarafından verilen silahlarla 
hazırlandıklarını bildirmektedir. 

Ayni gazeteye göre Habe
şistanda silah bakımından çok 
sıkıntı vardır. imparator Ha
beş saJibiahrİıer kurumunun 
ilk top'antısına başkanhk et
miş ve bu kurulun iyiliklerin
den bahis bir söylev söyle
miştir. 

Londra, 7 (Ö.R) - Londra
da bulunan Habeş sefiri dok· 
tor Martin bir lngiliz gazete
sine diyevinde İtalyanların Ha· 
beşistanda rastgelecekleri zor
lukları uzun boylu anlatmış ve 
modern silahların Habeşistan

da hiçbir şey yapaf!lıyacağını 

Habeşistanda ceryan edecek 
bir harbin diğer bölgelerdeki 
harp şartlarına asla uygun 
düşmediğini söylemiş ve tay
yarelerin Habeşistanda tahrip 
edecek bir şey bulamıyacak· 

larını işaretle sözünü şöyle 
bitirmiştir: 

" Unutmamak lazımdır ki 
Habdş askerleri çok cessur-
c:lurlar,, . 

Paris, 7 (Ö.R) Habeşis-
tanın uluslar sosyetesi dele-
ıgesi Fransız Başbakanı Bay 
Lavala bir telgraf göndererek 
barış sever çalışmalarından 
dolayı teşekkürlerini bildir
miştir. 

Paris 7 ( Özel ) - Bay La
val bugün Yunanistanın Paris 
sefiri Bay Politisi kabul ede
rek uzun bir görüşme yapmış
tır. Bu görüşmenin ltalya - Ha 
beş meselesi ve hakemlik işi 
ile ilgili olduğu sanılıyor. Bu
nunla beraber Bay Politis ga
zetecilerin sorgusuna cevaben 
demiştir ki : 

- ltalya - Habeş işinde be
şinci hakem olarak seçilmekli
ğim hakkında bir teklif ile 
karşılaşmadım. Eğer bana böy
le bir teklif yapılırsa bu vazi· 
feye katlanacağım şüphesizdir. 

-sert bir sesle "Kapıyı açtırı-
nız,, emrını verdi. Zabit . koştu 
kapıyı açtı, iki kadın kaleden 
çıktılar. 

Köylü kadın Primverin elin
den tütarak "Geliniz! Sayın 
senyora,, diyerek kontesi çekti. 
Yabancı bir elin elini tutması 
.Beatrisi ürkütmüştü, titredi. 
Fakat ileriJemekten baıka ya
pacak bir işi yoktu. İkisi de 
Briçkaya atladılar. Köylü ka-
dını hayvanı kırbaçladı. Gece
nin karanhklarında iki sa
at yol aldılar. Beatris he-
yecan içinde onu mutla
ka kurtaracağım kelimelerini 
yüz defa tekrarlamıştı. Uzaktan 
çiftlik bir karaltı halinde ıö
rünüyordu. Saatler ve dakika
lar geçti. Araba Biyankanm 
basık köylü evinin avlusuna 
girdi. Pirimverin yüreği kopa
cakmış gibi çarpıyor, heyecan
dan kalbinin duracağını sanı
yordu. Yavaşça seslendi : 

- Nerede!? 
Köylü kadını cevap yerine 

uzun bir kahkaha salıverdi. 
Bcatris tepeden tırnağa ka

dar titriyordu. İşin şakaya da
yanacak yeri yoktu. Kaşlarını 
çatarak bağırdı : 

- Sotıı. var -

e Ağuatoa 1•ae 

Alman yada Yah dilere 
1 r Karşı • 

Dl 

Poli.;ler kapı kapı dolaşıyor ·ki 
Gaze e kapatıldı, hayat pahalıl ğı 

Bay 
Bertin, 2 (Ô.R) - M. Hitler 

bugün ekonomi bakanı M. Şahtı 
kabul ederek uzun müddet 
konuşmuştur. Bu konuşmalarda 
yahudilere karşı açılan müca
delenin dış memleketlerde 
uyandıracağı tesirler ile yine 
dış memleketlerde yahudilerin 
Almanyaya karşı alacakları 

tedbirlerin Almanyanın ekono· 
mik hayatında yapacağı tesir
ler karşılaştırılmış ve gözden 
geçirilmiştir. 

Paris, 7 (Ö. R.) - Bcrlinde 
ve Almanyanın bütiln şehirle-

rinde Yahudilere kartı yeni 
kararlar alınmak üzeredir. Bu 
kararların çok önemli olaca
ğından korkuluyor. Polisler ka-
pı kapı bütün evleri dolaşarak 
içeride oturanların veya hiz
met edenlerin yahudi olup ol
madıklarım sormaktadırlar. Bu 
malumat toplandıktan sonra 
yeniden mühim tedbirler alın

ması bekleniyor. 
Paris, 7 (Ö.R) - Berlinde 

neşredilen istatistiklere göre 
hayat pahalılığı ieçen yıla gö
re yüzde on artmışhr. Alman
yada bu yıl polis için yedi yüz 

Bitler 
Paris, 7 (Ö.R) - Şimdiye 

kadar lngiltere ve Hollanda 
da oturmakta olan eski Ahn•0 

Başbakanı Brunınğ Amerikay• 
hareket eylemiştir. Eski Şao' 
sölye oradıı konferanslar ve· 
recektir. 

sigara ya al• 
Bremen, 7 ( A.A) - Polit 

direktörlüğü 16 yaşından aşai' 
ğençlerin gözönünde sıgar• 
içmelerini ve bu yaştakilere 
sıgara ve tütün satılmasını y•· 
sak edilmiştir. Suçlu satıcılar
dan ve sıgara içenlerin veiile• 
rinden 150 mark ceza alına· 
caktır. 

Alman ordlilf&J 
hazırlanıyor 

Paris, 7 (Ö.R) - Belçik~ 
ayin üyelerinden birinin söylefl 
Fransızların yeniden Alııı•fl 
silahlanması üzerine basıl1 1~ 
ilgisini çekmiştir. Ayan üye5• 

söylevinde demiştir ki 1913 d~ 
··ı 

Almanya ordusu için sarfettıg. 
paranın buğün iki mislil1

1 

sarfeylemektedir. Alman or-
d
. ~et 

duus bir harp sırasında ıg 
ordulardan yüzde yirmi yüıde 
otuz daha kuvvetli olacaktır 

milyon marklık tahsisat onay- ve buna hazırlanmaktadır. 
lanmıştır. Bunun sebebi gizli OHmpyac.fS 
polis teşhilatının genişletilmiş gelmiyecekl8r 
olmasıdır. d8.l!S, 7 (Ö.R) - Nevyorl<. 

Berlin, 7 ( Ö.R ) - Bugün tan bildirildiğine göre Alııı'" 
çelik miğferlerin organı olan yadaki katolik aleyhtarhğındfltl 
Ştal Helm gazetesile katolikle- dolayı Amerikalı katolik sp0

' 

rin neşrettikleri haftalık mec- cular arasında olimpyad rnü9~ 
mua hükumetin emrile kapa- bakalarına iştirak etmemek iç• 
tılmışbr. kuyvetli bir cereyan vardır; •• •' 
................................................................................. 

Borsa Haberleri Para Piyasası 
DUn Borsada 

Yapdan Satışlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

6 K Kazım 9 9 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fiat 
6603 Buğday 5 12 6 

60 ton " 
150 Arpa 
483 Bakla 
100 ton " 

3 50 
5 

118 Kumdarı 6 
20000 kiloPamuk 45 

3 50 
5 

Mark 
İsterlin 

7-8-1935 
Alış 

50 25 
618 

Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 40 
Belga 21 05 
İtalyan lireti 10 25 
İsviçre Fran. 40 90 
Florin 84 62 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. Şilini 23 50 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON 3t5t 

BU O ÜN 
TELEFON z:J1e;;i 

iki büyük Fransız komedisi 

1- adın er e ı 
• 

l.~ernand Gravey 

2-Gel a al 
Hanry Garat 

Seansı r t • fiil 
Hergün saat 16 da Cumartesi ve Pazar günlerı 5 

14 te başlar. 
Dikkat .• Sinemamız on dört ağustostan itibaren Y:! 

tatili yapacağından 14 ağustos çarŞS~ıt· 
R"Ünü halkımıza büyük bir veda müsameresi hazırlaınakl3 
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Milletler Atatürk ~ibi ltalya - Habeş •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Casuslar Avı 
• 

BUYUK 
VE 

Rose 

HARPTA INGILIZ - ALMAN 
FRANSIZ CASUSLARI 
::eı rt u et ~:ı 1 :rra 

esas d 8 sa 

-25-

mahkiim oldu 
Poincare bu genç kızı fuhştan ca
susluğa düsüren hayata acımıştı 

..... - 1 ....... 

· . d" . .. edemem Her gün her gün 
ltalyanın barba gır ıgı ~un- ı 1 k 'r biyanet etmek 

ferde idi Rose Ducimetıere mem e e ıme B f 
H 

. d korkunç bir şey... ana sa ı-
elvetya askeri mecm~ası a. ı- i lerioi döken kahraman· 

na olarak ltalyaya bır vazıfe yetle ç . b · · lık 
·1 •. d ·ı . t• Bu Helvetya lara hiyanet ıse enı ınsan -
ı e gon erı mış ı. 

h k.k tfa Alman- tan çıkarıyor.,, 
mecmuası, a ı a - d · d 
1 

. d k d ki b .. _ Bu aozler e casusun vıc an 
arın lsvıçre e ur u arı u b k d 

yük casusluk teşkilabnın bir aza ı 0
, ~nud~or u.h t ki 

. B d Rose oın ıvanı arp a mu-
şubesinden ibaretti. ura a k • k sürmedi: Hük<i-
bütün itilaf ordularının hare- ha emesı. ço. 

k . k ld _ met komısen: 
ahm sıkı bır ontro an ge R D cım· eti'er bundan • 1 ·ı - ose u ' 

çırecek olan casus ara verı e- K · · d 
d T sonra sen aponıyenn a ını 

cek talimat hazırlanır ı. op- k hgıv nı ora-
l h. t" · taşıyaca meşum var 
anacak malumatın ma ıye mı . ' d" k • di d 
de b t kT't tayin ederdi. da neticelen ırece sın !or u: 

u eş ı a 1 Üçüncü harp divanı btr reyı 
Rose Ducimetiere'de Mareşa h rf k kıeriyetle mu· 
Kadorna'nın askeri hastanele- muffafı e barşlı e. eddederek 
• d b" . d - nu- 1 k ha e se epen r nn en ırın e gon u o ara • • hk·"'- tti 

b 
v v Rose'yı adama ma UJU e · 

asta bakıcıhgı yapmaga me- B" t "dd · umi bile bu 
d

. . . R . ,. k ızza mu eıum 
mur e ılmışb. osenın aşı 1 h k d hayabnı anla-
olan Walter Paristeki meyha- ba tsız a 

1~hn te ve ölüme 
. . d l tırken onu ı ane 

nesını kapamış, yanın a ça ışan .. . · e teessüf edi-
tüpheli kızlarla birlikte lsviçre- sUrudklıyCen nehtice~a•kanı Ray-
d 1 . t• O d mensub yor u. um ur " e yer eşmış ı. ra a, . d p · fuhştan casus• 
olduğu t~şkilata daha emnı- mi ~n oıca~e d affetti Rose 
yetle yardım edebilecekti. Ro- uga ıceçen ka dı~I1d. • 

, h · d k" Guyana sev e ı ı. 
ıe nin Piyava cep esı.n. e ı Çargerld Françıyard 
ltalyan hastanelerinden bırınde G 1 M •t F d 
f 

. ti üze argen rançıyar -
aaliyeti macerasız geçmemış • d öl.. den yakasını kurtara• 

Avusturya ile harbin başlangı.ç m~zd~m Grenoble'de terzilik 
günlerinde cepheden gelen bı~ ederken 18 yaşında idi. Lud-
ltalyan zabiti, yüzbaşı Gr.aç~a~ı vig Rehme adıada bir Alman 
onun ihtimamıaa tevdi ~dı!-ıttı: casusu ile tanıfb. Ludvig ipek 
Ancak yiraıi altı, yırmı ye~ı kumaşlar komisyoncusu olarak 
yaılannda olan bu genç za?ıt dola11yordu. Margerit, Aşıkının 
çok güzel ve tam manası . ıle ıuç ortağı olarak onun mek-
erkek yapılı idi. Rose hedefıne ruplannı defalarca lsviçreyo 
daha kısa yoldan varmak için taıımııb. Komşulanndan biri-

G · büyük bir alika nin ikinci bilroya vukubulan 
raçyanıye b • F li . 

gö t · agıv r yaralı zabitin ih ar ilzerıne ransız po sı 
s erıyor, Imadıvı Marıeritin arkasına düşmUı, 

başından 94atlarca ayn • ~ fakat onu ciirmn meşhud ha-
günler oluyordu. Graçyanı eyı- linde yakalamak için daha ay-
leıti. Nakabet devresinde Rose larca faaliyette bulunmasına 
ile kol kola dolaııyorlardı. lu ıöı yumar görilnm~ştilr •. Niha-
ınUnasebetlerin fazla ileri git· yet Kartiye Latenın hır ~t~-
fğ· .. l d oldu l•te bu linde yakalandı. Mata Harmm 
ı ı gun er e · 'il k' kaldığı 12 nuaıarab 

dakikadan itibarendir ki ~ose h~C:,~y~v tevkif edildi. 
Kadome ordusunun Pıyava lO lkincikinun 1917 de, 
cephesindeki hazırlık.lan ~il- ağınurlu bir havada Vensana 
dafaa tertibatı hakkında yıgın ~akledildi. 
yığın malumat toplamışlardı. Margarit Francıyar 1917 se-

Graçyanl cephede nesi ikinci kanunun on yedi-
Graçyani cepheye dönmüttü. sinde Vensanda kurşun!l dizil· 

izinli olarak geldiği günlerde di. Margerit siyaset yerme ge-
Rose' · · a et etmek fırsatını tirilinciye kadar hınçkırıklarla 

yı zıy r G ·· ı .. 
k d B

. d f nda Rose agw •ıyordu. enç ve guze vu-
açırmaz ı. ır e ası · d" .1 v. 

G · · k d" d sın da zi · cudu kurşuna ızı ecegı yerde 
raçyanıyı en 1 0 a d. - bag-lanınca gözlerinin 

t . k:: b lmuş uyuştu- ırege yare ım ttnını u • bağlanmamasını istedi. Sonra 
rucu maddeleri içkisine katar sarışın saçları sabahın hafif 
rak genç za'>" ti kendinden ge- mellemile omuzlarında dağıldı. 
çirmişti. Graçyani son zaman- Müfrezeyi gözlerile selamlıya-
larda istihbaratta çalışıyordu. rak : 
Çantasında önemli bir çok ev- - Allahtan ve Fransadan 
rak vardı. Rose bunları koy- affımı dilerim diye bağırdı. 
nuna tıkarak hemen ltalyayı Marusya Dstral 
terketti. Fransada tanınmış kadın ca-

Fransada soslar arasında Marusya Dstrel 

d G bas· de önemli yer tutar. Parisle 
Fraosada Val e- race k k · lıl· Cenevre arasında sı sı se-

tanesine yazıldı. Graçyanı b yahatları ikinci üronun nazarı 
diaesi ltalyada büyük heyecan dikkatını celbetmiştir. lsviçrede 
uyandırmışb. Genç zabit diyanı bu kadar ş5hret mi kazanmış, 
verildi. Mahktlm oldu. Gazete· lsviçrelileri bu kadar çok mu 
ler bu hidiseyi kaydederken cezbetmişti ki turnelerinin sonu 
ltalyada çalışan Fransız cas~- gelmiyordu. ~~lon~l Kurgen 
sundan ehemmiyetle bahsedı- bu muammayı çozmege memur 

d taya edilmişti. Son bir seyahatında 
yorlardı. Rose'nin a 1 or l"t 
atılmış, F olkestone ( muhte ı. güzel Marusya sıkı bir tarassut 

albna alındı. Gizli ajanlardan 
teşkilatının) faaliyete geçmesı biri onu adım adım takip edi-
istenmiıti. Fransız zabıtası Ro- d 

. k .d. Fakat onun yor u. .. - ·1m· t• k" 
scyı arama ta ı ı. ~ Sonradan ogrenı ış ı ı, 

bir askeri hastanede çalışbgın· Marusyanın bir kardeşi Almaya 
dan şüphe edilmiyordu. Casus lehinde casusluk yaptığı cihetle 
Fransız yaralılannın yataklan Entellijans Servisin teşebbüsü 
yanında yakalandı. Odasında (jzerine lsviçrede mevkuf bu-
henüz ikmal edilmit bir rapor lunmaktadır. Marusya etrafın-

R daki kontrol halkası. sıklaştı-. 
Ve b"ır mektup bulundu: ose ı 11 ld Bu artisti bes ıyen ~ erı 
diyor ki: :e;dana çıkarmak için büük 

0 
- Hayır Walter artik bu bir dikkatle hareket edıliyordu. 
.. Hi anette devam 

şahsiyetle kuvvetlenir Sınırları üzerinde 
"Atatürk ve uluslar arasının 

A 

umumı vaziyeti,, 
Kahire'de Elmokat em yazıyor 

Türkiyenin kurtarıcı Cumur sui tefsirle milletleri iğfal ey-
Reisi Atatürkün matbuat mü- !emekte bulunmu~lardır . ., 
messillerile, siyasi mesail hak- Biz asrı haıırda dünyanın en 
kında, çok görüşmedikleri gibi, büyük adamı bulunan Atatür-
uluslarası siyasetine de taarruz kün bu fikrini tekrar neşredi-
etmedikleri ve bir şey söyle· yoruz. Çünkü, bu fikrin doğru 
mek istedikleri takdirde, söy- olduğuna katiyen kaniiz. Zira, 
liyecekleri sözü, öz memleke- kötülükleri ve bilhassa harp 
tinin siyasetine ve memleketi felaketlerini istihdaf eden mil· 
için yapmak istediklerini ıza- Jetler, insaniyet ve medeniyetin 
ha hasreyledikler, ve ekseriya, 
söz söylemeden evvel, düşün- başına gelenlerden mesul olan 
düklerini tatbika başladıklari bazt efradının arzusiyle hare· 

ket ederler. 
herkesce malumdur. Bu böyle 

Milletlerin refah ve saadetle 
olmakla beraber, Atatürk, bu 
sıralarda uluslar arasının şim- yaşamalarına ehemmiyet veril-
diki vaziyeti hakkındaki bazı mesi lüzumu hakkında Atatürk 
düşüncelerini izaha liizuum gör· tarafından söylenen sözler pek 
müş ve \\eyli Telgraf gazetesi doğrudur. Bu sözler, cihanın 
muhabirine bu husus hakkında her köşesin-le tekrarlanmalı ve 
beyanatta bulunmuştur. Ata- Avrupa Amerika ve Şark ön-
tOrk, Deyli Telgraf gazetesin- derleriyle din ve ilmin büyük 
den naklen neşretmiş olduğu· adamları tarafından işidiJmeli-
muz beyanatında, umumi vazi- dir • 
yeti pek açık bir surette izah Atatürk: " Sulh ve emniyetin 

buyurmuştur. Diğer devlet- esasla bir surete idame ve kuv-
ler önderleri de Atatürk gibi vetlendirilmesinin, uluslar ara-
vaziyeti izah etmek yolunu sınca alınacak tedbirlerle 
tutsalardı, alem, ansızın vukua 
gelen bu gibi vaziyetlerden halk vaziyetinin ıslahına bağlı 
kurtulurdu. Çünkü bu vaziyet- olduğuna kaniim. Açlık ve is-
lerin büyük bir kısmının baş· tipdat yerine, halkın refah ve 
lıca sebepleri: Siyasi riyakarlık saadetle yaşatılması; insanların 
ve nifaktan, coğrafi ihtiraslar· haset, hırs ve adavetteıı nef-
dan, maddi haset ve saireden ret edecek bir şekilde teı biye 

doğmaktadır.Gerek efrat ve ge- edilmeleri lazımdır. 
rek devletler arasındaki husumet Biz, milletimizin efradına, as-
ve anlaşmamazlığın sebepleri kerimize baktığımız gibi bakı-
bunlardır. Atatürk, cihanın yoruz. Türkiyede işsizlik yoktur. 
bugün karşılamakta bulunduğu Amelemizin müfit bedeni ve 
tehlikenin sebeplerini şöylece akli istirahatlerinin esbabı te-
izah buyuruyorlar: "Maalesef, min edilmiştir,, demişlerdir. 
samimi olmıyan ve harbin teh- Milletler işte Atatürk gibi 
like ve felaketlerini düşünmi- bir şahsiyetle kuvvetlenir; 
yen bazı önderler, diğerlerine Atatürkün düşünce ve fiille-
teca~üz etmek propagandacıları riyle bir vaziyetten daha iyi 
olmuı ve veziyeti, hakimiyetleri bir veziyete geçerler. insani· 
altında bulunanlara, hakikat yete hizmet edenler bunlardır. 
hilifına olarak tasvir etmekte Bunun için bunlar, milletlerin 
ve milli birlik ile milli ananeyi sevgili önderleridir. .... Tü;k····k;ş;····;~·;;·~ı~·;;···· 

Dün akşam geldiler 
- Baştaraıı birinci salıiıtdt - törsüz tayyare ile uçmağa 

neticeler alınmıştır. lstanbul ve alışmak için elv~rişli saha 
Bursada da motörsüz tayyare- arıyacaklardır. Saha tespit 
lerle gençleri uçurtmıya edildikten sonra ( Türk kuşu ) 
teşvik ıçın ( 1 ürk kuşu ) teşkilatı şehrimizde de yapıla· 
alanı açılması etütler ya · caktır. (Türk kuşu) sıçramadan 
pılmışhr. Uzmanlardan bay başlıyarak motörsüz tayyare-
Anonin ile iki arkadaşı )erle havada uçmaya gençleri 
dün akşam şehrimize gel· alıştıracak paraşutla atılmayı 
mişler. Basmanede Türk hava bir spor haline koyacak bu 
kurumu idarecileri tarafından suretle az masrafla memleketin 
samimiyetle karşılanarak Ege hava müdafaasma yarayacak 
Palas oteline misafir edilmiş- pilotlar yetiştirecektir. Uçmak 
lerdir. Uzmanlar bir hafta ka- zevk ni memlekete yayacak ve 
dar şehrimizde kalacaklar tay- ve gençlere bu zevki tattıra-
yare ile uçarak lzmir bölge- cak olan (Türkkuşu) nun tez 
sini g3zden geçirecekler ve elden lzmirde açılmasını sabır-
şehrin en yakın yerinde mo- sız.tıkla bekleyoruz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Marusyanın lsviçred e aşıkları birçok uydurma adları ihtiva 
vardı. Alman casusluk teşki- eden bir liste Marusyaya ve-
litı bu gençkızın bütün has- rilmişti. Bu liste de yalnız doğru 
Jetlerinden istifade ediyordu. bir isim vardı. O da ikinci 

Kolonel Kurgen Marusyayı 

ele geçirecek surette planlan· 
nı hazırladı. Marusya son gün· 

lerde tetik ve ihtiyatlı ol
muştu. Tehlikeyi duyduğundan 
mı ? Bir casus kurtuluş im!canı 
kalmaksızın sıkıştırıldı mı mü
tekabil tarafa heizmet teklifin
den başka çare görmez. Ma
rusya da böyle yapıyordu. Gur
gen ağları içine düşmek Uzere 
iken Fransaya hizmet teklifinde 
bulundu. 

Fransız casusluk teşkilatı 
Marusyaya müthiş bir tuzak 
kurmuştu. işgal altında olan 
yerlerde Fransız ajanları olarak 

büıonun ihanetinden şüp
he ettiği bir şahıstı. Ma
rusya bu listeyi de Al
manlara sattı. Diğer taraftan 
Fransız mütekabıl casusluk teş
kilatı Almanları Marusyamn 
son vaziyetinden, yanı F ran
sızlara hizmet teklif etmiş 
bt1lunduğundan haberdar et
ti. Böylece Nachritchen Bil
ronun Marusya üzerine düş
manlığı celbedilmek isteni
yordu. Filhakika böyle oldu. 
Casus kadm Cenevre otelle
rinden birinde ölü bulundu. 
lsviçre gazeteleri şu fıkrayı 
yazdılar: 

-.Sonu var - ,. 

- 6 - Yazan: MARSEL PRAT 

Biz Tigrenin merkezi olan - Saat üç olmuş, dedi, 
Adovaya yaklaştıkça topraklar acele edelim. Hızlı gidersek 
daha 2iyade kabarıyor, uçu- öğle vakti Adovada bulunuruı. 
rumlar artıyor, yarlar sarpla· Dokuz saat sonra orada ba· 
şıyordu, Öyle görülüyordu ki lunacaktır ve ben, bir harb 
krallar kıralınm ülkesini dört çıkması ihtimaline karşı neler 
tarafı kolayca işlenmez ve aşıl- yapıldığıoı orada anhyacakbm. 
maz engeller çevirmişti. 

Sık çalılar, dikenler, Hin- Hrada İtalyanların ballandı-
denburg savaş boyundaki tel ra ballandıra anlattıklan bü-
örgüleri kadar geçilmesi, aşıl- yük orduyu kendi gözümle 

görecektim. 
ması zor şeylerdir. 

Beyle topraklar üzerinde 200 kişilik yalın ayak, bb~ızı~ 
t 1 

kabak bir asker kıtası 
opçunun nası ilerileyebilece-
. . karşılamağa geldi. 

ğmı sellerin büyük kayaları 
yuvarladığı bu yollarda süel Bellerinde manevra kemeri 
yürüyüşlerin nasıl yapılacağını ve kılıç. omuzlannda tnfek 
düşünüyorum. Bazen tabiatin olarak yola çıkmışlardı. 
kendi kendini savgamak için Dağın dört tarafından da 
aldığı tedbirler korkunç oluyor. Tigrenin ileri gelenleri indiler. 

Buralara top yerleştirebilmek Böylece beraberimizde giden-
için evvela, toprak üzerindeki lerin sayısı, üç yüzü geçti. 
çalılıkları, fındıklıkları, diken- Öğle olmuştu. Güneş fena 
Jeri temizlemek, ondan sonra halde yüzlerimizi yakıyordu. 
tabiatin birer kale gibi örmüş Fakat Adovanın kapılanna 
olduğu dıvarlan yıkmak lazım varmıştık. Sırtlan enselerine 
gelecektir. kadar örtülmüş kahrlara takıl-

Bizim yolumuz, dikenlerin ve mış çıngıraklann sesi duyuldu. 
ağaçların arasından ge- Ôzerlerine binmit olan silslü 
çen gayet dar bir labirentti. kılıçlı askerler görüldü. Kı•ır-
Buradan geçmek için ancak cık saçlı ve siyah yüzlü olan 
buraları gayet iyi bilmek ve atlılar, birer boğa güreşçisini 
buna alışkın olmak lazımdı. andırıyorlardı. 

Bütün bu yollarda Asmara- Tepeden bir mızıka sesi du-
daki Habeş konsolosunun ka· yoluyordu. Bunu dinliyerek 
rısı olan kılavuzumun ardından Adovanın eşiklerini atladık. 
gidiyordum. Bu tunç vücutlu Önümüze çakıl taşlan yığı-
kadmın sıcak, soğuk, yorgun· nını andıran dik l>ir sokak çıktı. 
luk ve açlık karşısında sarsıl- Adovada Ras Seyom'un sara-
madığı görülüyordu. yına çıkabilmek için bir çok 

Bir yerde durduk Kadın dönemeçleri ve dolambaçlı yol-
dedi ki: ları dolanmak lazımdır. 

0 
- Burada tabii bir taş 

merdivene geldik. Buradan 
aşağı yavan inmeliyiz. Çünkü 
katırlar yüklü olarak buradan 
aşağı inmezler.,, 

Kendisi, bir kelebek gibi 
kabrdan indi. Eteklf!rİ kanatlar 
gibi dalgalandı. Ayağına bir 
şey batmadı. Yüksek bir dağı 
gösterecek bana dedi ki: 

- Oraya varınca uykuya 
yatacağız. 

- Pek güzeli dedim. 
Kervanımız oraya vannca 

hemen bir kamp kurduk Elimi 
bir şey ısırmış, yahut bir şey 
batmıştır ki; mendilimle ısırık 
yerini sarmıştım. 

Konsolosun karısı bana yatıp 
dinlenmemi tavsiye etti. Ken
disi koştu, kuşları kovaladı; 
böcekleri taşladı; eğlendi, si
yah hizmetçisi ile konuştu. 

Kan elimin sargısı üzerine 
çıkınca kadına seslendim. 

- Ooov, bu iyi haber değil! 
dedi. Bunu dindirmek için bu
gün birşey yapamayız. Fakat 
AIJah iyidir ve büyüktür. Yarın 
her halde iyi olursunur. 

Kendi kendine yemek yidi 
ve yatağa gitti. Biraz sonra 
yağmur başlamıştı. 

Rüzgar çadırımıza vurmağa 
başladı. Bütün bunların bu ka
dını uyandırmrması bana hay
ret veriyordu. 

Çantalarımdan bir tanesini 
açtım ve onun altına sığınmağa 
uğraştım. Arkadaşım uykusuna 
devam etti. Bir müddet sonra 
ruzgar yağmur bulutlarını da
ğıtmış bulunuyordu. 

Bu sırada sırtlanlar uzaktan 
uzağa ulumağa başladı. Asker
lerden birisi, bunların yaklaş
masının önüne geçebilmek için 
ateş etti. Çünkü bunların .sal
dırıcı ve korkunç hayvanlar 
olduğu biliniyordu. 

Ertesi sabah, Habeşli kadın 
bana: 

- Gördünüz ya, dediğim 
gibi, iyi oldunuz! dedi. Ben 
glllilmsemeğe uğraşlım. Tekrar 
katırlarımıza bindik. 

Konsolosun kansı yola ko
yulurken saatine baktı: 

Bir kumanda üzerine yanı
mızdakiler, yıkık bir yerden 
geçtikten sonra durdular. 

Y ıkıkça bir merdivenden bir 
eve çıktık. Konsolosun karasa 
masa gibi bir ıeyi.a üzerine el
lerini dayıyarak beklemeğe 

başladı. 
Neye beklediğini anhyamı

yordum. Biraz: sonra sordum : 
- Neyi bekliyoruz? 
- Prens Ras Seyomdan ıe-

lecek haberi. 
Oturduğu yere mıhlanmıı iki 

heykel gibi orada bekliyorduk. 
Bana Ras Seyom bizi unut
muştur gibi geliyordu. 

Konsolosun kansına sordum: 
- Nere bulunuyoruz? 
- Bilmem. 
- Peki, bu ev kimin? 
- Bilmem. 
- Biraz yiyecek birşcy ltu-

lamaz mıyız ? 
- Bilmem. 
Artık canım sıkılmışb. De

dim ki: 
- Öyle ise, bırakın da ben 

şöyle kasabanın içinde bir 
dolaşayım .• 

- Buna imkan yok.. Prena 
hazretlerinden emir gelmedikçe 
buradan bir yere kımıldanma
nız doğru değildir. 

Ben gözlerimi ilerdeki kapıyı 
örten müslin perdeye dikmiı
tim. Bir aralık rüzgar bu per
deyi aralıklaştırdı. O zaman 
gördüm ki orada da bir çok 
silahlı askerler duruyordu. On
lar da şüphesiz, bizim gibi emir 
bekliyorlardı. 

Nihayet bize prensi ve 
prensesin bizi akşam yemeği
ne çagırdıkları haberi verildi. 

içerisine girdiğimiz ve içinde 
kalacağımız ev, oranın ileri ge
lenlerinden birisinin malı idi. 
Ftrafıma bakındım. Hiç bir fCJ 
görllnmüyordu. Yerde bir sa· 
man yığını vardı ve dıvarda 
bir iki parça halı asılı idi. 

- Burada yatabileceğimiz.i 

umuyor musunuz? 
Diye sordum. Habeşli kadın: 
- Tizin kamp yatağını şimdi 

buraya getirirler; onun üzerine 
Y.atarsınızl dedi. 
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Uzak arkta 
,. 

48 ,225,000 Çi li • 

Yıllardanberi gazetderde 
bir Çin davası olduğu yazıl
makta Japonların Çini isti
lasından uzun uzun hah e
dilmektedir. Uzak şarkta ce
reyan eden bu hadiseler 
hakkında daha iyi bir fikir 
edinebilmek için Çin genel 
direktörlüğü Çinin nüfusu, 
vaziyeti, tarihi, son siyasal 
ve süel hareketlerine dair 
çok değerii ve faydalı bilgi
leri toplamış ve rapor vücuda 
iclirmiştir. Bu raporu okur
larımıza sunuyoruz : 

Şarkı Asyanm en büyük 
Cümuriyeti olan Çin yirmi 
beş eyalet ile Türkistan ve 
Tibetten mürekkep olup iç 
Asyadan sarı deniz sahillerilc 
tarki ve eenubi Çin denizi sa

hillerine kadar imıidad eder. 
Sovyet Rusya ile Britanya im· 
paratorluğundan sonra dünya
nın en büyük ülkesi olan Çinin 
mesahai sathiyesi 8,414,500 

kilometre murabbaıdır. Asıl 

Çin de nüfus kes af eti kilometre 
murabbama 100 ile 108 rad
desindedir. 

Çin'de yaşıyan ecnebilerin 
aayısı 349,73Sdir ve bunlar
dan çoğu Japondur. Çin
lilerin dini Budizm ve T aoizm 
ve hazan denildiği gibi Taos
eizmdir. 

Çin'de ayrıca 30,000,000 
Müslüman ve 2,509,000 Kato
lik vardır. Memleketin Ş mali, 
Garbi ve Cenubu Garbisi dağ
)ıl· ..,_ ..... · ..1: ... Ortası ve Cenubu 

Şarkisi yayla, Şark tarafları da 
ovalıktır. 

Bu ovalarda başlıca nehirler 
Hu-ang-ho ve Yang-se-sekiang 
dır. En büyük gölleri Po-jang 
ile Tung-tingdir. iklimi Şimalde 
mütedil kontinantal, Cenupta 
ıüb-tropikd ir. Cenupta bol 
yağmur taş yan mansun ruz
garları vardır. Şarnta ise, tay
funlar eksik o 1rr.az. 

Çinin meLı uaıı arpa, darı, buğ 
day, pirinç; çay, pamuk, dut, 
ıeker kamışı haşhaş ve bam
budan ibarettir. Bilhassa dağ
lık arazideki hayvanları ban
ter, kaplan, maymun ve sük
lündür. Madenleri arasında kö· 
mür ile demir esası teşkil et
mekle beraber bunlar tam ola
rak islenmeğe açılmamıştır. Bu 
iki manenden başka ayrıca mü
him miktarda antimon istihsa
latı vardır. 

Çin'de mensucat ehemmiyetli 
bir mevki tutar. 1932 demem
lekette 4,500,000 iğ ve 42,496 
destigah bulunduğu tesbit edil
miştir. 

Tarih: Dünyanın en eski 
mt:mleketlerinden biri olan 
Çin'in tarihi milattan 2200 yıl 
evveline kadar dayanıyor. Bu 
ölk ilk devirlerini Hia, Şang ve 
Şu hanedanlarının idaresi al
tında yaşamıştır. Cinin harici 

dünya ile ilk temasları milad
dan 400 yıl evvel Hindistan ve 
garbi Asya ile vaki olmuştur. 
Miladdan 221 yıl evvel muhte
lif küçük devletierin birleşmc
silc Çin bir birlik haline gel
miştir. Bu birleşik dev!ctte mi
laddan 221 sene evvelinden 
206 sene evveline l<ad~r Han 
hanedanı hüküm sürmüştür. 
Sedi Çin'in inşasına işte bu de
virde, yani miladdan 214 sene 
evvelinde başlanmıştır. Se
di Çin'in uzunluğu 2, 100 kilo
metre, yüksekliği dört ile on 
altı metre arasında ve kalınlığı 
da altı ile sekiz metre arasın· 
da tehalüf eder. Bu büyük dı
var geniş kapılar ve yüksek 
kulelerle mücehhezdir ..... Bugfü: 
harap vaziyettedir. Bu sed ilk 
defa olarak 1933 de Japon ve 
Mançuri kıtaatı tarafından aşıl
mıştır. Çin imparatorluğu mi
latdan sonra 187 senesinden 
140 senesine kadar imparator 
V/uti'nin idaresinde en mmız
zam vus'at devresini yaşamış
tır. O tarihten sonra Hunların, 
Avarların ve Tatarların hücum . 
ve istilalarına maruz kalmış, bu 
yüzden sekiz asır Çinin serveti 
yağma edilmiş ve vahdeti par
çalanmıştır. Nihayet 1279 da 
Mongol hanı Kubilayın idaresi 
altında tekrar vahdetine ka
vuşmuştur. 

Çiude 1368 den 1644 de 
kadar Ming hanedanı hüküm
ran olmuş ve bu devirde ilk 
defa olarak Avrupa ile müna
sebata girişilmiştir. 

On yedinci asırda Manço 
hanedanının hüküm sürdüğü 

devirde F ornıoga ve Tibet feth 
ve istila edilmiştir. Çine hıris
tiyanhk 1581senesi ... de girmişti. 

Afyon itha atının men'i, 1840, 
42 d~ Çini lngillere ile lı rba 
sürüklemiş ve bu harp Nanldnde 
aktedilen sulh muahedesi muci
bince Çinden beş limanın in· 
giltere idaresine geçmesiyle 
net:celenmiştir. 

Çin 1850 den 186: e haclar 
kadar komünist hiristiyan Tei
ping mezhebinin ihtiifi ine sah
ne olmuş ve bu ihtil51 esnasın 

da, 1860 tarihli Pekin mu: ~ıe
desile Avrupalıların Ç'ndcki 
hukuk ve imtiyazları tevsi edil
miş ve misyonerlerin memleke
te girmelerine müsaade a!ın

mıştır. 

Çin 1875 den beri Japonya 
ile ihtilaf halindedir. ] 880 - 85 
de Çin Fransa ile ihtilafa düş
müş ve bu ihtilaf neticesinde 
Anam ile Tomkin'i kaybet
miştir. 

Bundan sonra 1886 da Bur
ma lngilterenin eline geçmiştir. 
1894 - 95 teki büyük Çin -Ja
pon harbımn neticesinde F or
moza kaybedilmiş ve Korla'da 
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istiklalini kazanmıştır. 1897 de 
Kiao - çeo Almanların eline 
S?eçmiştir. 

a 
Çinin bu suretle 

bir asıl'dan az bir 
m'jddet içinde parça
landığını göriıyoyuz. 

Dund:ın sonı a 1 SC[; 
den tib:ıren Ç:n ;m
parai:or Kuan · ~t.ı'r:un 
reform faaliyci.ine s .. h
nc olmuştu. 

Mamafih bu reform 
de uzun sürmemiş ve 
1900 de Boxer'ler 
( Çin'<le milli ve gizli 
bir birlıl:dir. ) İsynn 
etmiştir. Bu isyan ec
nebi dev.etlerin ınü

daha!esinc yol açmış 
ve bu müdahale, ne
tıcesinde ticaret mu
ahede!eri, dcmiryo!u 
imtiy,zları orduda, 
idarede ve ma;ıif sin-

' teminde reformlar ya
pılmıştır. 

1911 de Çinin ce
nup kısmı ana vatan· 
dan ayrılarak Sunyat -

sen'ın idaresinde Cü
muriyet olmuş fakat 
pek az müddet sonra 
Yuan-şi-kay'ın gay -
retile tekrar birlik 
tesis edilmiştir. Yaınız 
Mançu hanedanı ida
reden çekilmiştir.1912 
de Çini cümuriyet ola
rak görüyoruz. Umu
mi harpte Çin ittifak 
devletlerinin muhasımı vazıye
tinde bulunuyordu. 

1928 de Cbiang-lrny-şek Çi
nin vahdetini yeniden tesis et
miştir. Ve Çinde miHi şuür 

uyanmış, ecnebi mallarına karşı 
boykotlar açılmıştır. Çin ron 
yıllarda Japonya ıle cid:ıl ha
lindedir. Şanzhay ve seddi Ç~n 
huyu bu cidale sahne olmuş
tur. Bu cidal neticesinde Çin 
Mançuriya ile Jehol eya 'atini 
japonyaya nüf1Jz mıntakanı o!a
rak terketmek mecbur~yei:m<lc 
kalmıştır. 

Çinin siyasi forih
0

ni bu su
retle kısaca hulusa ett!kten 
sonra b ir iki kelime ile şu ma
lümatı da vermeği faydadan 
hali görmiyoruz: 

Çin yazısında her şekil bir 
lcclimc ifade eder. Mevc• t sı! -

kil:erin sayısı 50,000 dir. Oku· 
yup yazma için 50,000 şekil 
öğrenmek mecburiyetini göz 
önünde tutarsak Çinde okuyup 
yazma bilenlerin ıııayısının ne
den bu cerece mahdut olduğu 
kolayca anlaşabilir. Bundan 
başka konuşulan lisanda sayı
sız Lehce farkları vardır. Çi
nin mevcut demiryollarının 
uzunluğu 19,700 kilo metredir. 

a ayan uslar 
rapor 

yandırıyor .. Japonlar ne istiyorlar? 
akında umu 

Çin bugün asıl çin, Mongolis- l 
tan, şarki Türkistan ve tibet
ron müteşekkildir. Bunlardan 
Mongol!stan, Şarki Türkistan : 
ve Tibet müstakil idareye sa
b. >tirler. Asıl Çine gelince bu 
;". ·e iiç ayrı idare altındndır. 

-m1eke.in şimal ve ı eri ---i 
h "ımlnrı C.ı:nn~·bıy-slıek' n 
id:ırcsi a'tm .ı r·~ 1 :n hüku
meti o~arn 'c t"n:-:ım:ı 1;ladır. 
N nkin hliLi.ın .. ti bir <'O : 

h·ır,uslarda b:r'er "!: A! ... ~
rı :.adan y~rd·m ~;:>rme~ te 
v~ b:lmu~a..>..! e lJ:rı-'J:h A-
merikny~ lllÜ'>aadekiir gös-
t'! en bir dev:ettir. Daha 
ac;ağıya doğru inince, cenupta 
K~mton hükumetini görüyoruz. 
Kanton tamamile lngiliz tesiri 
altında kalmış bir devlettir. 
O.·rranizasyonu boZl1ktur.Hong-

Kongda kuvvetli bir İngiliz üs
sübahrisi vardır. 

Biraz daha garba doğru gi
dersek, cenubu garbide, mer
keze doğru uzanan Kızıl hü
kumeti görürüz. Teşkilatı pek 
bozuk olan bu havaliye 
hükümet demek te pek doğ
ru değil ise de sarp dağ
larda yaşayan kızıllar gerek 
Nankin ve (erek Kanton bü-

metlerile daimi surette ç".rpış • 
makta ve memleketin vahdeti
ni bozan isyanlara yol açmak
tadırliır, 

Çin bu suretle, her biri ay
rı bir ecnebi menfaatını koru
yan birbirine zıt üç hükumet
ten müteışekkil bulunuyor. 

Şimdi Çinde vukubulan ı:on 
hadiselere geçelim. japonyanın 
uzun müddetten beri Çinde 
beslediği emeller 1932 de Man
çuryayı istilası üzerine biraz 
hızını alm ş ve 1933 de akte· 
dilen Tongku anlaşması ile 
oldukça yatışmış bulunuyordu. 
Son zamanlarda Şimali Çinde
ki asayişsizlik ve Japon aleyh
darlığı Japonyayı yeniden fcv
rana sevketmiş ve bir kaç ay 

evvel Nankin hükiiümdine bazı 
telebleri havi bir oltimatom 
vermesine yol açmıştır. 

Pek gizli tutulan Japon ta
lepleıinden şimdiye kadar öğ
renilmiş olan!arı şun.ardır : 

1 - Çin hükümeti Japonya 
aleyhindeki bütüh faaliyetleri 
durdurmalıdır. 

2 - Çin hükumeti Japon 
alacaklarını derhal tesviye et
mek çare§ini bulmalıdır. 

3 - Nankin hükümeti yeni 
gümrük tarifelerinde Japon ti
caretine menfi tesirler icra 
eden maddeleri derhal tadil 
etmelidir. 

4 - Çin, bundan böyle J~
ponyanın vaziyetini bozmak 
için garp devletlerinden yar
tlım istemekten vaz sretmeliclir. 

5 - Çinin ileride yapacağı 
bütün arsıulusal istikrazlara iş· 
tirak etmek üzere Japonya da 
davet edilmelidir. 

6 - Çin, Şimali Çin buhra
nını, Japon ordusunca şayanı 

şayanı memnuniyet olacak b ir 
şekilde halletmelidir. 

7 - Hopei eyaletinin yeni 
valisi Japonyaya azami dostluk 
göstermelidir. 

8 - Nasyonalist 
komintag Hopei 
lağvedilmelidir. 

parti olan 
eyaletinde 

9 - Fatist nevinden olan 
"mavi caket,, lilerle enlara 
mümasil bilcümle Japon aley· 
darı gizli terör teşkilatları 
kaldırılmalıdır. 

1 O - Peiping siyasal ve 

askeri meclişleri lağvedilme
lidir. 

11 - Hobei de Japonya 
aleyhinde bilcümle terisat ve 
tahrikat kökünden silinmelidir. 

12 - Bilcümle eski Mançor
ya kıb\tile Nangin kıtab Ho
pei'den çıkarılarak sarı nehrin 
cenubuna alınmalıdır. 

13 - Şimali Çin eyaletl~
rinde, Pepinğ ve T entsin' de 
halihazırda bulunan memurla-

rm hemen hepsi değiştirilere 

yerlerine japonya'ya dost olan
lar ikame edilmelidir. 

14 - Peiping Jandarması 
lağvedilerek doğrudan doğruya 

chiang - kay - shek'in emrinde 
bulunan kumandanları chiang 
Hasias - hsien geri alınmalıdır. 

15 - Peiping'deki siyasi 
i imler enstitüsü kapatılmalıdır. 

J 6 - Japon taraftarı oJaP 
T entsin'li iki gazetecinin kat
linden mesul olan katiller ya
kdanarak cezalandırılmalıdır. 

* •• 
Bu taleplerin kabulünde 

Nankin hükümeti uzun bir te
reddüt devresi geçirmiş ise de 
bir taraftan artmakta olan Ja
pon tazyiki filiyat sahasında 
Nankin hükümetioi Japon ar
zularına boyun eğmeğe mec: 
bur kılmıştır. Şimdi bu vaziyet• 
muhtelif memleketler bakımın
dan tetkik edelim: 

Çin matbuatı Japonyanın Şi
mali Çin üzerinde beslediği 
emelleri izah ederken diyor ki: 
Japonların Mançuriyi ilhak 
planla!'ı ile Rus-Japon mün~
sebetleri, Şimali Çin vaziyetı-

nin inkişafında mühim birer 
amil olan naktalardır. Japon'" 
yanın arzusu Şimali Çini, M~n
çuko ile Çin arasında ilerıde 
vukua ğelebilmesi muhte~~I 
her hangi bir çatışmada Çını0 

hızını durdurtacak bir yastık 
makamında kullanmaktadır· 
Arada böyle bir müda'" 
faa vasıtası temin edildik .. 
ten sonra Mançukonun ilhak• 
ışıne girişilecektir. JaponY•• 
"Mançukoyu inkşaf ettirmek" 
adı altında Mançoryayı, Jebol 
da dahil olmak üzere, on el~"' 
lete takıim etmek planını .,., .. 

- Soıuı t' i11ei Sohıltd'd" -
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Garip bir macera 
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l b ık. .. k" vel akşam olsun diye nasıl va-
nanmazsınız e ı; çun u 

akla, hayale gelebilecek işler· kıt geçireceğimi bilmiyordum. 
den değil... Fakat bizzat be- Öğlenin sıcağı geçer geçmez 

· b d · Taksim bahçesine gittim. lki, 
nam nşım an geçtı. 

Hemen her gece Taksim üç saat sonra da sevgilim 

bahçesinde şöyle bir kadına geldi. 
rastgeliyordum. Esmer güzeli Bana, halinde bir durgunluk 
idi. Bana baygın nazarlar atfey- var gibi geliyordu. Tabii me-
liyordu. Dikkat ediyordum, rakla sebebini sordum. 

- Az kalsın sana yalancı 
hep ya!nızdı ve başka kimse-
ye karşı iltifatkir davrandığı çıkacıktım, diyordu Kocam, 
yoktu. sana mektubu yazdığım gün 

Temiz giyiniyordu. Her hal- gidecekti. Halbuki ancak bu 

de umumi kadınlardan değildi. gün gidebildi... 
Vakti, hali yerinde olmalıydı. - Gittiya, sen ona bak. • • 
Kız olmadığı muhakkaktı. Şeb· Bunda üzülecek ne var? Ma-
yetin tadını almış kadmlığı her dem ki, gitti. 

_ Evet, fakat bugün de 
tarafından fışkmyordu. 

Fakat o zamanlar benim gitmezse diye içim içimi yiyor-

böyle şeylerle uğraşacak ha- du da ... 
lim yoktu. Bu kadını canım - Bugün gitmedi mi canı.m 

h O halde artık üzülme. Ve bız, 
çekmiyor değildi, fakat do • d 
torlar bana mutlak bir yalnız- hem daha iyi eğlenme, hem e 

1 k muhitin nazarıdikkatini celbet-
ık, şarta şurta bağlı büyü 
bir perhiz: tavsiye etmişlerdi. memek için Tarabye'ye gitme· 
Ne tavsiyesi, emretmişlerdi! karar verdik. Geceliyin döne-
İki günde bir doktora g!di- cek, sevgilimin evinde sabahı 
yordum. Hemen on beş günde edecektik. 
bir rontken muayenesine tabi Lafı uzatmıyabm, bir otomo· 

b'ıle atladık, Taraye'ye gittik. 
tutuluyordum, filimlerim çıkarı· 
lıyordu, morfinler yapılıyordu, Eğlendik, eğlendik. Ben: 
kanım tahlil ediliyordu. Hülisa - Şimdi lstanbula dönmek 
berbeat bir vaziyette idim. uzun, barada otelde kalalim, 

Bu yüzden Boğaziçine ta- diyordum. O: 
'k' _ Olmaz. Gören olur. Ben 

şınmıştım, yazlı kışlı ı ı 
d 

· namuslu bir kadınım. Kocama 
seneyi Büyük dere e geçır-
nıiıtim. Artık o meçhul kadını, ilk defa seninle hiyanet ede-
T aksim bahçesinin o sevimli ceğim. Eve gidelim. Hizmeçi· 
glllOnU tamamen unutmuştum, yi de savdım. Kimse bizi gör· 

hatırlamıyorum bile... mez, diyordu. 
Bir gün Hünkar suyunda otu- Makul söze ne denir? Mu-

'd' K tavaat ettim, ğece yarısından 
ayorum. Galiba paza ı ı. a-
l d ·· .. otomobille döndük, Taksimde 
abalık arasında bir en rozu-

me ilişmez mi! 
O da beni görmüştii ve göz

lerimiz birleşinca o kadar tatlı 
bir tebessüm savurmuştu ki ... 
Başım mı d~nmüştü, . benli

ği mi kaybetmiştim, bılmem, 
nuknahsm cazibesine kapılmış 
bir iğne gibi, ayni an içinde 
l.endimi masanın yanında bul· 
muştum. 

Yine yalnızdı, kırk yıllık ta
nıdıkmışız gibi beni karşıla· 
mıştı, elini uzatmışh, oturup 
konuşmağa başlamışhk. 

Beni affetmesi için, seneler
denberi hayolile vakıt geçirip 
tahassllrilnü çekmeğe doktorlar 
tarafından nasıl mahkum edil
diğimi anlatırken, şen kahka· 
balar salıveriyer, bunun telafisi 
kabil oldeğunu söyJiyecek ka
dar serbest veya bana muhab· 
bet gösteriyordu. 

Esmer sevgilim ermeni idi. 
Fakat ne güzel Tiirkce konu
şuyordu! Kocaın vardı, likin 
berayı ticaret daima "Marsilya,, 
Ya, 11 Paris,, e gidiyor, lstanbul
da pekaz bulunuyordu. 

O halde vazıyetimiz çok mü· 
.sait demekti. Hatta bizzat 
kendi evinde buluşup görbşe
biieccği, sabahlara kadar eğle
nebilecektik. Bundan çok mem· 
nundum, evinde de çok mem· 
nun görünüyordu. 

Hulasa iyice anlaşmıştık. 
Kendisini vapura kadar göt~~
ınüştüm. Kol·ası birkaç gun 
İçinde " Marsilya ,, dan gele
cek, ancak bir hafta kalıp tek
rar gidecekti. 

Gider gitmez de bana ınek· 
tup yazacaktı. Taksim bahçe
sinde buluşacaktık, sonra evi

ne gidecektik. 

* • • 
Aradan günler geçiyor, sev· 

~ilimin hayali gözümün önün
e.len gitmiyordu. 

Kapı çalındıkça " mutlaka 
Postacıdır 

11 
diye ben koşup 

açıyordum. Dokuzuncu gün 
~~ktup geldi. Ertesi akşam 
•Çıh beni davet ediyordu. 

ir an ev-

bir evin önünde durduk. Sev
~ilim, çantasından anahtarı çı
kardı, kapıyı açtı. Elektrikleri 
yakıp söndürerek yukarıya 

çıktık. Doğru yatak odasına .... 
Yorgunduk ve vakit de geçti. 
Hemen soyunup yattık, elektri
ği de söndürdük. 

Aradan daha H'i dakika 
geçmemişti ki oda birdenbire 
nura boyandı, apaydınlık oldu. 
T elişle karyolanın içinde doğ-
ruldum ... 

Yorgun çehreli, sokak elbi-
seli bir adam?' elinde tabanca, 
bize doğru ilerlemiyor mu ? 

Ben hırsız zannettim, halbu
ki Ermeni güzeli b 'r çığlık ko-

pardı : 
_ Eyvah, mahvoldum, ko-

cam ! diye inliyor, elleriyle yü

zünü kapıyordu .... 
Ne hale geldiğimi bilemezsi-

niz. Başımdan aşağı sanki bir 
kazan kaynar su dökülmüştü. 

Herif, soğukkanlılıkla : 
- Patırdı yok 1 diye emret

ti. Sonra bana dönerek : 
- Herşey bu beyin elin

de, dedi, burada ölmek ve 
seninle beni rezil etmek te, 
buradan sağ selamet çıkıp git
mek ve ikimizi kurtarmata ... 

Ben, hiç sesimi çıkaramıyor, 
abdal abdal herifin yuzune 
bakıyordum. O, devam etti: 

- Centilmen bir adama ben
ziyorsunuz dedi, Güzelsiniz de, 
karım da güzeldir. Az kaldı 
filen bana hiyanet ediyordunuz, 
daha etmediniz ya... Fakat 
dikkat edin ben sizi hiyanct 
etıniş gösterebilirim. Burada 
sizi şimdi öldürsem de bana 
bir ceza gelmez. 

Ben bir şey anlamıyor, git
tikçe abdallaşıyordum. 

Herif: 
_ Çok değil dedi, beş lira. 

H P
si bukadar. Bunu verirse-

e • l b · . hayatınız kürtu ur, enam· 
nıı. b' d b l<ine de ders olur, ır a a 

böyle halt işlemez. . . . . 
Verme.ıseni:z. siz bılirsınıı. 

Kurşunu kaf amıa yirsiniı. Bel
ki kanma da öldürüriim. Ben 

Habeşistan ve 
Avrupa durumu 
lzvestiya gazetesinde 
Kari Radeck'in yazısı .. 

ltalya ile Habeşistan müna
sebeti öyle bir noktaya gel
miştir ki ltalya artık yakında 
ya savaşı, yahut barışı seçmek 
zorundadır. ltalyamn bu husus
taki katarı lng ilter ..: ile Fran
sanın Habeşistan meselesinde 
lta lyayı tatmin edecek bir şe
kil bulmalarına ve Habeş im
paratorunun da Bu şekli kabul 
etmesine bağlı o'acaktır. Eğer 
böyle bir şekil bulunmaz ve
yahut Habeşistan ltalya hima
yesini kabul etmezse savaf çe
kinilemcz bir hal alacaktır. 

ltalya siyasetininin şimdi 
amacı Afrikanın son ve tek 
müstak il devletini de istiklalin
den ayırarak kendj g ücü altına 
almakbr. lng iliz basını tara
fından bu hususta ita yaya kar
şı yaptıkları hücumlara ltalya 
basını ve Mussolini ln~iltere
nin Hindistanda ve dü.nyanın 
her yerinde yapbğı istilaları 
göstererek bu işe şiddetle 
ltalyanın vazifesi r e n k l i 

Aydında 
Valinin teftişleı·i 
Ve yeni tayinler 
Aydın, 7 (Özel) - Nazilli

deki teftişlerini bitirdikten 
sonra Aydına dönen ilbayınız 

teftiş işlerine devam etmek 
üzere evvelki gün Sökeye git
mişlerdir. 

iskanda 
Çok zamandanberi açık bu

lunan vilayet iskan işyarlığına 

Bay Hulusi atanmış ve Aydına 
gelerek işe başladığı haber 
alınmıştır. Son zamanlarda 
iskan işlerinde uzuğu olmıyan 

memurlar elinde kalan ve bu 
münasebetle çok ağır yürüyen 
ve hazan da yanlışlıklar göste
ren işlerin bay Hulusinin uzuğ 
ve hiınmetite yoluna gireceğini 
ümit eder ve kekdisine başa
rımlar temenni ederiz. 

Pollste 
Emniyet işyarımız Şükrü Ko

lak Ankara emniyet işleri ge· 
nel direktörlüğü birinci şube 
şefliğine atanmış ve emri de 
gelmiştir. 

Bay Şükrü senelerden beri 
pek dar olan polis kadrosile 
memlekete başarımlı hizmetler· 
de bulunmuş, herkese kendi
sini sevdirmişti. 

ve vahşi ırkları med~nileştir
me olduğunu söylüyor. Habe
şistanda hala esaretin yaşa
ması yalnız Italyan silahı ile 
ortadan kaldırılacaktır, diyor. 

Ha_lbuki ltalya kendi sümürge· inhisarlar idaresi baş direk· 
lerınde de esaretin hala yaşa- törü Bay Sırrının terfian Ma-

inhisarda 

dığını unutuyor. Bu meselenin latya direktörlüğüne, Bay 
asıl mümessili, ltalyanın umumi Sabrinin de Mersin baş yar 
cihan savaşının neticelerinden (muavin) direktörlüğüne baş 
memnun olmamaşı ve bunun direktör bay Sırrının yerine 
için de acunda yeni değişik- Diyaribekir baş direktörü bay 
likler istemesidir. i brahim ve yar direktör bay 

Italyanın, Avusturyayı istila Sabrinin yerine d€1 Van yar 
hareketi Almanyanın r.ıukave- direktörünün atandıkları du-
metine uğradığından ltalya yulmuştur. 
ile Almanya arasında dostluk ........ ................................ .. 
bozulmuştur Bir zamanlar Ver· 
say muahedesinin yeniden göz
den geçirilmesini istiyen Juılya 
şimdi bilakis Almanya aley-

i~n onu bu i~ili teşebbüsüne 

mani olm ıyacaktır. Mussoliniye 
g öre Habeşistanın istilası için 
300000 asker kafidir. 

hind harekete geçti, Halbuki ltaJya lusa bir za-
Hülfısa bu suretle Avrupada mndda bir milyon asker top· 

genişlemek imkanını bulannyan lıyabilir ve bunla rın bir kısmı-
ve harp sonunda bütün galip- nı da ayırarak Avusturya hu-
lerin büyük müstemlekeler duduna bırakabilir. 
edinmesine mukabil eline hiç 
bir şey geçmiyen ve Balkan- İngilterenin Almanya ile de-

l d niz anlaşması, Fransanm İngil-
ar a da mevkiini kuvvetlen-

dirmeyen Italya şimdi Do- tereye olan itimadını sarstı . Bu 
ğu Afrikada macera pe- da onun ltalya ile dostluğunun 
şine düşmüştür. Mussolininin kuvvetlenmesine yeni bir ve-
tahminine göre Avrupa üç se- sile oldu Bu da ltalyanın ma-
neden evvel bir savaşa hazır· cera hareketlerinin yeni bir 
lanamaz.Halbuki ohu arada Ha- desteği olmuştur. Frkat biz 
beşistan istilasını bitirip Avru- şuna inanıyoruz ki Trabhıs 
pada yeni kavgalara kanşabi- harbi Avrupa savaşı ıçın 
lir. Mussolini yine emindir ki ne olmuşsa, Habeşistan savaşı 
Fransa, Almanyaya karşı hal- da yeni bır cihan harbı için o 
yan dostluğunu kaybetmemek tesiri gösterecektir. , •......•..........•..•..........•..............•.............•••.•.................•.• 
de rezil olurum, başka bir şey istediği şekilde söyliyerek beş 
değil. Hepsi bukadar. Şimdi bin litalık bir saned yazdırttı, 
karar verin. imzaladı sened ödenmezse de 

Ve cebinden saahnı çıkara- resmi makamlara ibaz edi-
rak bakh: lirse pul cezasının bana aid 

- Kıpırdamak, Lu vaziyeti olacağına dair ayn bir hususi 
bozmak yok diye ilize etti, mektup isteyip almağı da 
böyle duracaksınız. Size tam d unutma ı ... 
onbeş dakika izin... Evet .Bundan sonra giyindim, tabii 
derseniz ne ala. Razı olmaz- Allaha ısmarladık bile deme· 
sanız on beşinci dakikada ilk den evden bir çıkış çıktım ki 
kurşun namlıdan çıkacaktır! 

Ve herif benim kafama ni

şan alarak durdu. Bu esnada 
Ermeni güzeJi yüzüme öyle 

istirhanıkar bir nazar fırlatb ki 
ömrüan oldukça bunu unula-

mıyacarım. O ne beliğ bir 

ifade idi! Sanki bana gözle
riyle: 

- Şu beş bin lirayı ver, 
hem kendini, hem beni kur
tflr; ebediyen seninim ben! 
Diyordu ... 

Hiç düşünmeden: 
- Hazırım, dedi, beş bin 

lira vereceğim! 
Herif: 
- Bravo! dedi, böyle yapa· 

cağınızı zaten biliyordum! 
Fakat elinden tabancayı bl

rakmıyordu, bana mürekkepli 
kalcnıi ile bir kiiıt uzattı, 

sormayın ... 
Kamranın bu hikayesini din

liyenlcr hayrette kalmışlardı. 
içlerinden biri: 

- Mükemmel bir tuzak ! 
dedi. 

Öteki: 
- Eger herif seni tanısaydı, 

elli bin liranı almadan yakanı 
bırakmazdı ya... Fikrini ortaya 
Attı. 

Bir üçüncüsü: 
- Senedi ödedin mi? diye 

dordu. 
- Hem de hemen ertesi 

günü ... 
- Pekiy, bu herifle karısının 

isimleri ne? 
- Töyleycmem ... 
- Neden? 
KAmran güldü: 
- Herifin kanaı, dedi, hila 

metresimdirl 

Uzak şarkta ya
şayan uluslar 

-·-- Baştara/ı r, ncı sahi•eae -
dirdi, Bu planın hakiki sebebi 
Mnnçoryanın Japonyaya ilhakı
nı kolaylaştırmaktır. Ağlebi 
ihtimal Japonya Mançoryanın 
ilhakını, Koreaya yaphgı gibi 
bir darbede değil, yavaş 
eyaletleri birer birer idaresi 
altına almak suretile temin 
edecektir. 

Şimdi Çindeki gayri askeri 
mıntakaya gelince, Maraçorya 
hududundan cenube doğru 
Reipink-Tientsin yakınlarına 
kadar uzanan bu sıeniş toprak 
şerid i 51 Mnyıs 1983 Çin ve 
Japon askeri makamları tara
fından imza edilen T angku 
anlaşması ahkamına tevfikan 
tesis edilmiştir. Fakat vaziyeti 
iyi gören bazı kimselerin 
söylediği gibi bu geniş top-
rak şeridi evvela yalnız 
Çinliler için gayri askeri 
bir mıntaka olmuş, sonra 
bir eşkiya mıntakası olmuş, 
daha sonra tam teşkilatlı eşici· 
ya mıntakası olmuş ve nihayet 
büyük ve daimi bir karışıklık 
mıntakası . olmuştur .. 

Şimali Çinde üç cins eşkiya 
vardır: 

(a) Teşkilatsız başıboş eşkiya 
(b) Japonyadan ve Mançu· 

kodan yardımlar gören teşki
latlı eşkiya. 

(c) Başarında yol göstermek 
üzere Çinli vatan hainleri bu-
lunan teşkiliitlı Japon eşkiyası. 

Çima'i Çindeki bu durum 
karşısında Çin devlet idaresi 
tamamile aciz vaziyettedir. 

Sou u 11aruı 

Hayvan ihracatı 
Deniz yollarının İzmir vapu

riyle dün Yunanistana 609 sı
ğır ve 1376 kuzu, koyun ve 
oğlak ihraç edilmiştir. 

izin verildi 
Burnava haşerat enstitüsü 

nsistanı Bay Kemal onbeş g ün 
izinle Istnnbula gitmiştir. 
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Az işitenlere mahsus 

N l(ulak aletleı-i 
Yeni model 

Yeni çeşit 
Kulalctan geçme küçük 

Kültür 
( Kliltilr ) mecmuasının 41 

inci sayısı zengin ve özlü ya· 
zılarla çıl;tı . Doktor Necat 
Kip'in " Oku ,, İri Boz'un 
" Bursa'dan ti mektubu, Asım 
Kültür'ün u Plaja giderken ., 
Romen Rolan 'm " İnkı lab ve 
gençlik ,, Necati Kip'in " Gö· 
rüşler, düşüniişler ,, Cinsel ha
yat, Cafer Baner'in 11 Niçe'nin 
felsefesi, 1. Aut ekin Kültürün 
'' Ülkücü Nihad ,, ve Anton 
Çehof'un güzel bir hikayesilt: 
Koralin hayatı gibi yazılar bu
lunmaktadır. 

Okuyuculara tavsiye ederiz. 

Doktor 

Ken al ~a~ir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka. antina traım-ay cad
desi No. 596 Tel. 2545 -
Göz He~imi 
MITATOREL 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Kiralık -· 
Evi olanlar 

Birinci ve ikinci kordon 
ile Karantina, Göztcpe ve 
Güzelyalı semtlerinde laakal 6 
odalı kiralık bir ev aranmak
tadır. 

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

7-10 

düTiLKİLiKTE N DOKTOR 
Yeni "fzmir., eczanesi ~ · N zı·ya Go .. K ·şı'n 

1 
1 
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'"' ' Kiralık Yalı 
Karantinada Köprü civa

rında deniz kenarında 760 
sayılı konfurü havi bahçe 
içinde bir yalı kiraya veri-

lecektir. Görmek ve görüş· 
mek istiyenf erin içindekılere 
müracaat etmeleri rica olu
nur. S.8 2-4 ''1137,, 

MERKEZ hastanesi • 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFi 
ikinci beyler sokağı ı.. 

Beyler hamamı karşısında • 
No. 41 ~ 

~ TELEFON 3686 .. 
~ 1-26 (924) ~ 

f71./7..LL7.77.7..Y.7J7ZZ7..Y.7.7..7-77J7A 

Emlak ve E}1tant bankasından: 
PEŞİN VEYA T AKS1TLE VE PAZARLIKLA SATILIK EMLA 

Esas No. Mevkii ve nev'i Pey akçes 
B. 2 Ödemiş Camiicedit M. Aıiziye sokağında atelyelerite 5650 

beraber Sinema binası. 
C. 54 İzmir Ahmet ağa mahallesinde ikinci Kordon Dudu 

sokağında yeni 13-10 eski 12 10· 1 No. Palamut hanı 7000 
C. 58 İzmirde ikinci Kordonda Eski 4 yeni 13 No lu dört 5000 

katlı ban. 
Yukarıda yazılı mülkler bedelleri peşin para ile veya ilk taksiti 

peşin gerisi ON DÔRt senede müsavi taksitlerle ödenmek şartile 
satılmak üzere pazarlıkla artırmaya konulmuştur. 

1 - İhale birdir ve kat'idir. 16-8-935 Cuma günü saat onda 
iz.mir Şubesi satış komisyonu tarafından yapılacaktır. 

2 - Bu mülklerin bedelleri birinci taksit peşin olmak üzere 
On Beş senelik müsavi taksitlerle ödenecektir . . 

3 - Peşin ödenen birinci taksitten geri kalan on dört taksit 
yüzde 9 faiz ve yarım komisyona tabi olarak ikrazat faiz ve 
şera itine · evfikan senelik anüite u.sulile hesap edilir. 

4 Daha fazla izahat alınak isteyenlerin şubemiz emlak 
seıvisine müracaatları. 8-15 2458 (1143) 

~"'!iil!iiiA'r:...:::.tıM'~:ıst'l ..... mY•r.ı~z· 

lzmir Defterdarlığından: 
lssisinin vergi borcundan dolayı tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Aptullah cf~ndi mahallesinde menzil sokağında kiin 
9 sayılı ev tarihi Handan itibaren yirmi bir gün müddetle sa· 
tıhğa çıkarıldığınt!an pey sürmek istiyenlcrin defterdarlık tah-

silat kalemine ~elmeleri. 8-13-18-23 (1147) 



Alelade C haşarat öldürücü mayi) ıer 
slneklerl öldürmezler. Sadece bir iki 
dakika için bayıltırlar. Sinekler yeni
den canlanarak üstünüze ve yemek· 
lerlnlze üşüşürler ve hastalık tohun1""
larını aşılarlar. Sineklerin ölUmünden 
emin olmanız için musirren FLiT iste. 
ylnlz. FLiT, bütan haşaratı hakikaten 
ve ebediyen öldürür, Leke yapmaz. 
taze ve latif kokuludur. Siyah kuşakh 
ve asker resimli sarı tenekelere dik• 
kat ediniz. Fiatlar tenzilatlı. 

İzmir ve civarı için umumi deposu : Kardiçalı han No. 71-75 
Telefon : 2802 

Daima Genç, Daima Güzel 

A ZUK re alsarnin • 
1 

Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanmış .., izellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
zeliğini muıı.. za eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafilinde ra bet bulmuş ciddi bir mark..tdır. Çilleri ve buru
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusiie ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati
yen kurumaz. • · "nizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
ancak Balsam.in ı e meydana çıkarabilirsiniz. B r defa Balsamin 
kullanan başka krem kullanam&z. Tanınmış ıtrıyat mağnzaJariyle 
büyük eczanelerde bulunur. 

Istanbul 223 numaralı posta kutusuna Y. A. rumuzile ve 6 
kuruşluk posta pulu ile bu klişeyi kesip muvnzzah adresini ya
zıp gônderenlere bedava bir Krem Balsamin nümunesi ~önderilir. 

i üdürl :. ğünden : 
Alsancak Bahçeler sokağında 5 numaralı dükkan 47 

" ,, " 5-1 " " 12 
" " " 5-2 " " 12 
" " " 5-3 " " 56 

Ikincikordon Tuzhane sokağında 12 eski 18 taj numaralı 
dükkan 36 

Birincikordon deniz banyonları karşısında bila numaralı 
baraka 60 

Birinci kordon 550 numaralı arsa 150 
Yolbedestanı servili han dahilinde 55-20 numaralı oda 74 
Darağaç avcı sokağında 11 eski 11 taj numaralı mukad-
dema bahçe elyevm tarla ... 23 
Darağaç mergala altın sokağında 29 numaralı ev 77 
Kahramanlar sepetçi sokağında 38 numaralı dükkan 17 
Karataş enveriye sokağında 115-1 ve 111 numrah dükkan 20 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarına haddi layık talip 

zuhur etmediğinden 15-8-935 perşembe günü saat 15 de ihale 
edilmek üzere on gün müddetle temdidinc karar verilmiştir. 
TaUplerin o saatte MiJli emlak müdüriyetine müracaatları. 

2421 ( 1149) 

:K:IZIL.A.. Y" 
HASTA BAKICI HEMŞiRELER 

OKUL4SI DIREKTÖRLÜGÜNDEN : 
Genç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir istikbal hazırlıyan 

Qkulamıza yeni talebe yazılma ve alınma muamelesine baş-
lanmıştır. Kabul şartları • 
1 - Türk tabaar:ı olmak 
2 - . Sıhhatı yerinde olmak hiç bir hastalığı bulunmak 

(muayene oltulada yapılır) 
3 - Yaşı ] 8 den aşağı ve 25 ten yukarı olmamak 
4 - Iffet ehli ve ahlak sahibi olmak 
5 - En az orta tahsili bitirmiş olmak ve yahut o derecede 

tahsil ettiğini vesikalarla göstermek 
6 - Evli bulunm.,mak, evvelce evlenmiş ve ayrılmış veya 

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

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

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

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

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

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

[-====~ Direktörlüğüne müracaatları 
:ı 4 .. 8 .. 11.. 15 .. 18 .. 22 .. 25 .. 29 .. (1131) 

Ya nız irkaç dak ka içinde 

Istı ah yerine neş'e ! 

Bu mucize değil, 

GRiPiN 
in her gün binlerce 
mustarib İr san üze
rinde yaptığı deği-
şikliğin ufak bir 

Örneğidir 
En şiddetli baş, diş ada!e ağrılarını, üşütmekten mütevellit 

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

l\1ideyi bozmaz, kalbi böbrekleri yormaz ! 
GRiPiN kaşeleri RADYOLIN diş macunu fabrikasının mü
tehassıs kimyagerleri tarafından yapılır. Her eczanede 

vardır 7,5 kuruşa satılır. 

TÜRıdYE 

HILALIAHMER CEf~İYETI 

Böbre <, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

• şifalı maden suyudur 

Her yemekte ir iki 

~i.-ıı- o\' \ 

'"i9> ... , :\,ttc.' 1'E._11·pP -.11.,ug; 111 I 
ott/.ı.ı: Q.~ 9\" • 

\?;\)1\jl( ,~'(~~~..,e,.~" 8~ ramUfer" 
A'~ (,Ço~I 1.J .l' '-1 1 • ~ ~ \ 

(, \~o ı.. --

~Jc ııot'>/'\ _______ :-.:.-:.=:::: /ı- Kazanmak için 
J"-- - -- -;: r.. .... ~ 'r: \ 

. ..:-:--:_ ---~Tayyare Piyango Bileti 
,.~. __.......-___.. 

-"' ~ Ahyorsunuz 
\ 

ııhhalınızt 
Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
alanız 

• ldul ao01&k hava dolabı 
• Oornııa.ııı va lhtlıa:uq 
• OlltDn alatı an eıcak nıeml .. etJer• 

mahı,.. oıa,.k yapılnıı•dw 

• Asgari Elektrik Sarfiyata 
• • fiyatı 180 llradan ltiba,.a 

• T edlpt il ay vad• 

Nureddin •• Şkl. Ankara 
S.ltf ıvlerl A Vellar lımı.-

•tıııbtııuı Sesı ııerUzJ e.,,.ı. &11111 s.nr 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 
ARTÜR VETTER [ SAHıBİNİN SESİ ] Samaniskelise 

Umum Hastaların azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğnı

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

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

MuTEHASSISI 

~~a.hri Hiza 
Bey tarnfmdan yapılır 

Kabul sa.:t!eri : 10 ila 12,:;o c.:Yfcd-:n "'l!!!~ 14 - 16 ya. 
kadar. 

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

ı~ .. ~ ... ,_;.. . .. • :~ : ... '..'1' ·~~ ... • . • .• _., ...... 

1 
i 
) 

l 

farıka 

Her nevı izahat ve krokıJer 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 

Mu ilim 
1 >C>:K:TC>Ft 
rZ/J/.LZ//7//7L7/.77/L/.7L//7////.ZL.'//ZJ'7..Z; 

HULUSIALATAŞ 
Bardak içiniz Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi sbhiye reisi 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi _,,_t1' j 1 Ç H A S T A L f K L A F 

Burhaniye Ziraat banka§ından: 
Burhaniye Ziraat bankasına ait iskeledeki zeytinyağı fabrikası 

ile sabunhane icara verilecektir.ıstekli olanların Burhaniye Ziraüt 
bankasına müracaat etmeleri ilan olunur. (109.ı) 2357 8,6,2,30 

l 1Vı:U-T .A..:EI.A..S'SISl 
1 

1 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağıııcl• 
( ·20 ) numaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 

901 
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Dostlarınıza sorunuz size Krem Pertevin 
Esrannı söyli) ecektir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... • •••••••••••••••••••• ••• • lzmlr Şarb 1 i d 
"S;j;·;····o"i'i;i·~· ve körler enstı- ı - 912 Gra :ı:li·~u~:~. 

t .. •• • •• ı·· niind en• meneli itfaiye mlistahdemin ve 
Usu dırek tor Da-:: . 0:. sağbk ve iş otomobilleri ıoför· 

A - 4S lira kesim ücreti! ~ir müreb~~:. el . atretmenliği terine 57 takım elbise yaph-
B - 30 lira kesim ücretli bar •kıt lfl nlması batsekreterlikteki nll-

•çaktq. lar kt · ti mune ve şartnamesi veçlıile 
1 __: Bu öğretmenler müenesede yatar ve yeme en 18 

- 13-8-935 salı günü saat 10 da 

f-'e ederJer. __ ..&:&aaa uallim mek- açık eksiltme ile yapbnlmak 
2 elik · · kız sanat amu..- •eJa m ü te clid d"l • • ı....:..ak - Mtırebbiy ıçın leni be yıl &;ret- zere m e ı miftir. &9 ..... 

lebi ınezunu olmak veya ilk mektep e en as ' için 69 lirabk muvakkat temi-

!laenJik etmiş olmak. . . .. ...... im uaat enatitiisünden n~t makbuza vey~ banka te-
Nakıt dikiş ve el ıfl ö;retme~l1. ~ .... ı .... dan iyi derece ile mmat mektuba ile alyleaen 

\'eya devletçe taac:likli dikit ve biçki , ... -- rün ve saate kadar ihale ko-

çıkını, olmak şarttır. "dd" t talebe llaerinde otorite miayoaana plinir. 
3 - Mlirebbiyelerde aranan cı . ı~e ' 2 - Dlrt bin d&rt Jlz lark 

•e tahsil yüksekliği tercih ıebeple~d~ isbet Yesaik yeya beı lira bedeli maham•eaeli 
4 - istekliler bir eylüle k~tlar . 0 

1 . '~ aka emtitla8 yiiz on iki bin kiloau merka 
ta.dikli suretleri ile ve bir istida ile mur 117 tanzifat ve on bet bin kilom 
4'ir.kt1rtığtlae baıvunnahdarlar. d .. Kartıyab tanzifat haynaian 

S - 1 t kli k ve tercih sebepleri müşterek b~:lup za~ için cem'an ytız yirmi yedi bin 
s e ço G ek mn.abaka •- were& kil b Jikt ki 

lllaa bir müsabaka yapılacaktır.. er a n bildirilir. o arpa qsekreter ~ 
kabul cl"li d"I dikleri isteklilere ayn Y 2401 (ttl2) nllmune ve fU'baamesi veçhile 

e 1 P e 1 me 2-8-14 13-8-935 sah günii saat 10 da 
• açık eksiltme ile ihale edilmek 

1 8 k n~ yenJ üzere temdid edilmiştir. Yüz 

Ş an ası u. yirmi yedi bin kilo arpa bir-

kt 
den alınıb parası da birden 

M 'f' ID a ca ır verilecektir. Iıtirik için 334 em ur 8:ı lira muvakkat teminat makbuzu 

b k s ndan veya banka teminat mektubu 
Türki ~ iş aı, a ile söylenen ıun ve saate k•-a. ' 1 k üzere Lise ve Ticaret Lise- dar ihale komisyonuna gelinir. 

le . •kamız : * v ~ er'.nde ~1
1'':: beş memur alınacaktır. 3 - Bin elli lira bedeli mu-

~~ez.unlarıM an .ıdıhan 1 
e oda aynca yüksek tahsil görmüt hammeneli Karşıyaka tramvay 

Usabakada kazananlar arası cih ı nacakbr. hayvanlan i.rin 30 bin kilo 
,. Y ba Lil ler ter o u ~ 8 ncı lisanlan v eu . affakıyet ve tahsil dere- arpa baısekreterlikteki numune 

Ab 1 · tibandaki muv nacak memur ara ım . a:- arasmda aybk verilecekt:r. ve ıartnamesj veçhile 13-8-935 
Celerin lir yetmat •• Y e ılre ytlz a ve~ 1935 te lstanbul, Ankara ve salı günü saat 10 da açık ek-
i azı ile imtihan 31 agustoa siltme ile ihale edilmek üzere 
Zllair ıubelerimizde yapalacakbr· t 1935 tir. temdid edilmittir. 30 bin kilo 

En son yazılma tarihi on .be~ aP. :Uarana ait izahnameyi :ırpa toptan alınıb parası da 
b istekli olanlar girme ve ım~ ir ıubelerinden alabilirler. birpen verilecektir. lştirik için 
lGkaınızın Ankara, Istanbul v

1
e0-•

13
_14 (2372) 1099 78 liralık muvakkat teminat 

31-2 4-6 - 8- makbuzu veya banka taminat 

ne uf.~~··••••••••••• .. ••••••••••• .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

mektubu ile s6ylenen g(ln ve 
saate kadar ihale komiıyonuna 
gelinir. 

4 - Karııyaka Soğukkuyu 
civar1nda Değirmentepe 'd~ld 
Yamanlar suyu deposunun alt
kıamına Belediye bqsekreter
liğindeki şartname, keıifname 
ve projeye göre bir gazino 
inta ettirilecektir. Bu itin be 
deli ketfi bin iki ytız yedi lira 
doksan bet kuruttur. Bu gazi
nonun ihale bedeli üç senelik 
icar bedelile mabaub edilecek 
mltteahbidine belediyece para 
tediyab yapaJaaıyacaktar. Ba it 
açık artarma ile 13 ağuatot 

GüZEL KUMAŞ 

KULA Fabrikası 

inanmıyorsanız bu fabrikanın kumaşlarını 
giyenlerden bir kere sorunuz. 

Kumaşlar . 
Ha.is yündür ve ucuzdur 

~ 
1 
~ 
A 

Bu fabrikanın çıkaracağı şık ve çok sağlam 
PAL TOLUKLARI bekleyiniz 

iiH 

• 1 .. 
~ 

l 

Tediyede Kolaylık 
Sabş yeri : Birinci Kordon Çolakzade 

halı limited şirketi 
TELEFON: 2380 

-1 En nefis Isparta, Kula, Demirci, Uşak 
i halılannı da burada bulacaksınız. 

1 ~ ............... ~ .. ~~ 
ANKARA BiRASI 
Ulus31 fabrikanın mahsulüdür 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
.A.N9K'.A.I l.A. Birası içilir 

•• kü • içilecek biricik ulusal bira budur un • Her erde arayımz kola wda bulacaksımz (865) 

Paris aktıltesinden iplomab 
oı, tablplerl 

Mumtfer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her g6n sabah 

saat dokuzdan baflıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kaba) ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

93S salı gllnii saat 1 O da lzmir 
Urayında ihale edilmek üzere 
temdid edilmiftir. istekliler 91 
lira muvakkat teminat mak
buzu weya mektubu ile söyle
nen saate komi.yona gelebilir. 

5 - 948,SO lira bedeli mu· 
hammeneli temizlik arabalan
mn tamiri için demir ve sair 
malzeme bqsekreterlikteki liste 
ve prtnameai veçhile 13-8-955 
salı gftnll saat 1 O da açık ek
siltme ile ahnmak üzere tem· 
clid eclilmiıtir. lftirlk için 72 
lira muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek· 
tubu ile a6yleaen lfÜD ve sate 
kadar ihale komiayonuna ge-
linir. (1146) 2487 

Devlet Demiryollarından : 
IS - 8 - 935 tarihinde eksiltmesi yapalacağa ilin edilmiş olan 

balast iti prtname ve mukavelesinin yeni ıartlarla değişmesi ve 
bir rrup daha ilivesi dolayıaile tehir ve ihalesi 22 - 8 - 935 ta
rihine talik edilmiştir. 

Evvelce alınan mukavele ve şartnamelerin hnkmn yoktur. 
Malaammen bıedelleri ile miktar Ye vasıflan ve her ırap içia 

icabeden muvakkat teminat paralan •taiada yazdı balast 22 - 8-
935 Pe11embe rtınil saat 16 da kapah zarf uıulile Ye d6rt grap 
olarak ayn ayn lzmirde Bumanede Devlet Demiryollan 7 nci 
ifletme mGfettitlJği binumda satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin apğıda her grup yani gruba tet· 
kil eden kısımların bizalannda g6sterilen miktarlarda munkkat 
teminatlan •ermeleri ve kanunun tayin ettiji vesikalan ye ka· 
nunun 4 inci maddesi mucibince ite girmefe manü kanaat bu
lunmadıtana dair beyanname ile tartnameye uygun olarak her 
grup için ayn ayrı teklif mektaplanm ayni gOn, saat tS e ka· 
kadar komiayon reislijine vermeleri litımdır. 

Guruplan tefkil eden kısımlann miktar ve vuaflanna ılre 
muhammen bedelleri detiıtiiinden her gruba ait teklif mebtup
lannda grubu tetkil eden kısımlar için ayn ayn Hat verilmelidir. 

Bu bapta fazla izahat almak istiyenler 7 nci ifletme yol bq· 
mOfettiflipe mllracaat edebilirler. 

ite pecekler tartname Ye mukavelenameyi yol batmlfettit
liğinden parasız alabilirler. 
Grup Miktan Muhammen Tembaat 
No. M. 3 Bedeli Miktan 

Evsafa 

1 

2 Afyon 
Hatb 

3 Banclarma 
Hatb 

4 • .. 

8000 

4000 
10000 
ısoo 
.3.SOO 
ısoo 
3000 

10000 

Lira 
10,400 

3,400 
13,000 
t,42S 
3,325 
2,100 
S,200 
4,000 

Lira 
780 Toplama kırma 

ocak 
255 Toplama kırma 
975 ocak 
107 Toplama karma 
2SO " "' 
158 Ocak 
390 .. 
300 Dere kam ve 

( 2473 ) ( 1150) 

balubn vagonlara 
tabmiJi 

8 - 11- 14-17 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 7 ağustosta 

Burgas, Varna ve Köstence 
limanları için yük alacaktır .. 

GANYMEDES vapuru 12 
ağustostan 16 ağustosa kad• r 
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 

NORDLAND motörü 20 ağus 
tosta Rotterdam, Hamburg, 
Copenhaıe, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 
SERVİCE MARITıM RuUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntaz am sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 11 
ağustosta gelip aynı günde 
Malta, Napoli, Marsilya ve 
Barcelon l imanlarına hareket 
edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla t afsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve tahliye binası 
arkasında F ratelli Sperco acen
tabğına müracaat edilmesi rica 
n'unur. 

Telefon: 2004-2005 

'//////////////////////.41 

Hususi muallim ' 
ikmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeraltında An
kara kraathanesi ittisalindeki 

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

Zee & Co. 
DERINDJE vapuru halen li

manımızda olup Anvers, Ham
burg ve Bremen için yük al
maktadır. 

ANGORA vapuru 19 ağus
tosta bekleniyor. 22 ağustosa 
kadar Anver, Rotterdam, Ham
burg ve Bremen için yük ala
caktır. 
ALIMNIA vspuru 9 ağustos

ta bekleniyor. Hamburg, An
vers ve Bremen limanlarından 

yük. çıkaracaktır. 
SERViCE DIRECT DANUBIEN 

Tuna battı 
TISZA motörü 11 ağuatos

da bekleniyor. Budapeşte,Bra
tislava ve Viyana için yük 
yük alacaktır. 

A TID motörü 26 ağustosta 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

TISZA motörü 4 eylülde bek 
!eniyor. Budapeşte, Bratislava 
ve Viyana için yük alacaktır. 

JOHNKTON VARREN LINES 
L TD. Liverpul 

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

THE EXPORT STEAMSHIP 
Corporation 

EXCELECIOR vapuru 10 
ağustosta bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

SOCIETE commerciale BUL
GARE de navigation a vapeur 

BULGARIA vapuru 12 ağus 
tosta bekleniyor. Burgas ve 
Varna için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka

bul edilmez. 
N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 . 2008 

Zonguldak 
IV:aden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

, 
S. Ferit Sif a ecza ;.esı 

Memleketin en tanınmış lüks 
milessesesidir. 

Sıhhi korsa 
Kasık bağı 

Lastik çocuk don ve mu-
şambası. 

Termos 
Fenni gözlük 
Barometre 
Derece 
Tuvalet çeşitle ri 
Yerli, Avrupa ilaçları 

Daima ucuz ve tazedir. 

S. Ferit 

ŞiFA 
• 

czanesı 
Hükumet sırası 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

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 Londradan 
gelip tahliyede bulunacak ve 
aynı zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 
DOYÇE LEY ANTE LINIYE 

Vapurculuk 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
IZMİR ACENTELİGINDEN 

Ekspres postası 

Tari-
Fevkalade lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam I& 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat I& da İS
TANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : ve 
oradan KARADENİZE ha-
reket eder. • 

lstanbuldan her Per
••mbe günü lzmir için sa
at tam t& da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma ıtünü 
tam saat 16 da lzmire •arır. 

Anneler, 

Artık müsteriladirler. 

Y avroları 1ancıdan, iıbalden, ltusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir ııda bulmuşlardır. 

LAKTiN 
Sütlü ua 

Az zamanda çok rağbet ıörmüş ve bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu ıelmiştir. 

Eczanelerde fiab 50 kuruştur. 

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

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isim'eri üzer.ne mesu' 
liyet kabul edilm eı:. 

Fazla T af~ilat için : Bi- 1 
rinci Kordonda 92 numara-
da fzmir acenteliğine müra- ! 

- Neden sizde içmiyonunuz -

Fazla sıcaklarda iştibanız kesilir yemek yiyemezıiniz 
dijier taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf dilşersiniz. 

caat. Telefon 3658 

• • 
Eczacı I emal Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu
gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uğraştım. 

İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstün bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Son hatıra, 
Menekşe, Amber. 

25 - 35 - 50 - 75 - 100 
200 kuruşluk şişeler. 

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 
markası. 

İkincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl· 
!arının kıymetini göstermeye 
yarıyorlar o kadar ... 

lzmir evkaf müdürlii~ünden: 
Vakfı Nev'i N. mevkii muhammen B. 
Maz. Hayrettin paşa dükkan 9-7 Hasan boca 84 
Yapıcıoğlu .. 2 Ali reis 24 
Nalçacı Ömer dede ev 29-23 Sadullah ev 50 
Köprülü Fadıl Ahmed P. dükkan 39 Yolbedestam 80 

,, ,, mağaza 34 ,, - 400 
Hisar camii dül<kan 84-80 Hisar meydanı 120 

,, ,, ,, 13 Yorgancılar 125 
,, ,, ,, 12-14 Kolancılat 240 

,, ,, 6 Palancılar 72 
,, ,, ,, 92 Hisar meydanı 145 
.. ,, ,, 13 Birinci belediye 300 
,, ,, ,, 246-254 arasta 150 
,, ,, ,, 24 Hisar meydanı 144 
,, ,, ,, 4 ikinci belediye 170 
.. ,, ,, 11 Samancı sokak 48 
,, ,, ,, 15 Birinci belediye 300 
,, ,, ,, 9 ,, ,, 200 
.. ,, ,, 30 Bat pazarı 72 

Emin za de ,, 56 Şekerciler 80 
,, ,, depo 54-2 kestane paza:ı camii altı 25 

Nikbolu dükkan 61 Cami altı 35 
Ümmü gülsüm üst kat yazıhane 56 Halimağa çarşısı 72 

,, ,, dükkan 54-2 ,, ,, 96 
Salepçioğlu ,, 46-5 Günhanı 74 

,, ,, 60 Hükiımet caddesi 441 
Merdivenli medrese ,, 44-1 Osman zade 60 
Ömer Lütfi ev 311 Salhane 240 
Y apıcıoğlu ev 4 saraç Ali 60 

Vakfa ait yukarıda yerleri, numaraları ve tahmin edilen be
delleri gösterilen akaratın on gün müddetle açık arttırmaya çı
karılmıştır. ihalesi 18-8-935 Pazarte.;i günii saat on dörttedir. 
istekli olanlar şartlarını görmek ve pey sürmek üzere her gün 
evkaf direktörlüğünde varidat memurluğuna ve ihale günü saat 
on dörtte komisyona müracaat etmeleri bildirilir. 

8-13-18 (1148) 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye ıençlik, ııbbat Ye 
neş' e Yermiş olan 

Ki na Lfttli 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini ıörmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mobilyelerile süsleyiniz •. · 

1 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Şube: 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Ankara 
Anafartalar 

Caddesi 
Kınacı ffaıı 

Nu.5 Tel.1426 

Buseneki 9 Eyliıl panayınnda en lüks pavyon Haraççı Kar· 
deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görmeğe şiındi· 
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

lzmirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

~ğlunda Bristo) otelinde 

~rkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türlderden 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 
evlerindekj rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Gümrük Muhafaza Alayı SatıJI 
Al. Ko. Rs. den: 

. ııtl Cinsi Miktarı Muhammen kıymeti Tutarı % 7,5 teınırı 
Kilo Gr. Ku. San Lira Kş. Lira l(ş. 

Un 78300 10 41 8151 03 611 32 o0 
1 - Gümrük muhafaza alayı birinci tabur ihtiyacı için 783 

3
5 

kilo un kapalı zarf usulile satın alınacaktır. ihalesi 12-8-9 
1 

pazartesi günü saat 14 te Pasaportta gümrük muhafaza alııY 
binasında satın alma komisyonununda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda ıörülebilir. t• 
3 - Unun tahmin edilen mecmu tutarı 8151 lira 3 kurııŞ~J-
4 - Beher kilo un için 10 kuruş 41 santim fiat tahmin e 1 

miştir. 

5 - Teminatı muvakkate akçesi 611 lira 32 kuruştur. ·Jış 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ves• 

göstermek mecburiyetindedirler. ~e 
7 - Münalrnsasına iştirak edecekler 2490 sayılı arttırfll8 ş• 

eksiltme kanununun ikinci ve üçüncü maddelerinde ve şıırtll~e 
mesinde yazılı vesikalarile teminat muvakkate makbuzlarırı• if' 
teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evel k0~ 
yona vermiş bulunacaklardır. 26-30-4-8 2307 (to6 


