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Cumhuriyetitl Ve -OutnhuriJıct Eserinin Bekçi.si, Saba1t7nn Çıkar Siyasi Gaeeledir Yeni Asır matbaasmda 

zman a 
Biz kaybettik 

4 ., • 

Fakat Trakya büyük 
Bir kuvvet kazan<lı 
Aşağı yukarı on yıl oluyor. 

Italyanlar ö 
!Jngiltere ile ltalyanı 

Nüfuz bölge 

cepheden taarruz edecekler 
Onu lzmir ili içinde değil; bü
ttin Ege bölgesinde yaşayanlar 
~nıyorlar ve candan seviyor-
ar. Kimden bahsettiğimiz an
la~ılrnışbr: İlbayımız iken Trak
ya Genel Müfettişliğine atan-

Dıtıış olan General Kazım 
irik'den .. 
Dün lstanbul aylarımız bu 

b~beri verdiği zaman yüreği
ınız yaralardı, Gerçi bugün bu 
haberi tamamlıyan resnıi bir 
buyruk gelmemiştir.Fakat niha
tct bu bir formalite işidir. Bir 

1 
aftadan beri Ankaradan ge-
enler i!bayımızı kaybetmek 

lizere olduğumuzu kufakları
nıı~? fıslıyorlardı. Lakin yü
begıınizdcki sevginin şiddeti 

Una bir türlü bizi inan-
dıraınıyordu. Ne yazık ki 
acı hakikat gelip çatb. Biz 
Ceneral Kazım Diriği yalnız 
çalışkan bir devlet adamı o!
duğu için sevmedik. Onu bize 
sevdiren daha birçok sebepler 
'V'ardır. O on yıl içinde yalnız 
lllektep, yol, çeşme yapmakla 
hayat demek olan su bulmak
la yalnız saçlarını ağartmadı. 
Devrimi dağ başındaki üç 
evli köylere kadar yay-
lllak ve sevdirmek için 
hayatını yıprattı. Onu ma
kamında bulup görmek hay
lı.:. zor bir işti. General Ka· 
ıarn Dirik yıllarca durmadan 
Yorulmadan, dağ, tepe deme
den koştu. Halk tabakaları 
ikçine daldı. köylülerle köylü, 

endlilerle kendli oldu mü
nevverlere demokrasinin ne 
~eınek olduğunu anlatan canlı 
0 rnekler verdi. Tenkidden 
yı.ınadı. Onu kendisi ıçın 
bir kuvvet olarak tanıdı. 
Sınırsız bir toleransla tenkitle
re tahammül gösterdi. Atılan 
r~n.ış adımları geri almamak 
ıçın anlamsız izzeti nefis me· 
s~leleri yaratmadı. Münekkitle
rıne küsmedi. Onlara karşı 
sevgı gösterdi. Çok az devlet 
adamında bulunan bu meziyet 
tendisinin etrafında sevgi hal: 

.. ahırı topladı. Bugün dabı 
General Kazım Diriğin Edir-
b~Ye genel müfettış oıuşu 
ır tesadüf ve normal bir 

~erfj eserı sayı.amaz. O, 
1 m icabı ve zarureti ola
raıt bu makama getirilmek
\ed.r. Hepimiz biJiyoruz ki boş 
Tr:ıkyayı do durmak devletin 
ana siyasası çerç.ve;,ıne gır
rnıştir. Binrerce göçmen Ro-
rnanyadan etırilmekte ve T CJ • 

Traı:tyaya yo;;r.c~tirılmekte~ı.r. 
ra«yada bu rr.;çm.:!n er ıçın 

b- o 

1 
uyük bir bayınd.r.ıK ça-
ışınası vara dır. Mılyonlar 
dejerinde inşaat yaptırılı-
Yor. General Kiizım Dirik'in 
biiy.ık vasıflarından birisi de 
Çalışmaktan yılmaması ve ya-
Pıcı olmasıdır: Bugün Trakya
da lazım olan da budur. Ora
Ya öyle kuvvetli biı el isteni
Yo ki gece gündüz demesin. 
~oyden köye, şehirden şehire 
oşsun, goçmenlere yurdu, dev

rirni sevdirsin, onlara yol, mek
tep, ev yapsın. Büyüğü ile bü
Yük, küçüğü ile küçük olsun. 

te General Kazım Dirik 
ancak böyle humalı bir çallş
rnadan zevk duyan bir adam 
olduğu için oraya layık görül
dü. Bu2ün ayrılığı yüreğimizi 
sızlatan acının üstüne basacak 
o!ursak seçimin çok yerinde 
olduğunn General Ka:tım Diri-

Romada büyük süel 
Paris, 8 (A. 

A) - B. La
va! dün öğle

den sonra In
giliz elçisi Jorj 
Klerk ve ltal
y an elçisi Kont 
Pigmatti Mo
rano Di Cis-
tozza ile gö
rüşmüştür. Gö
rüşme, 16 A
ğustosta Paris
de toplanması 
ihtimali olan üç ı:s w wuucı ı ,,_,,, ,_ :s 1 uıe, 1111 

hraflı konferans c~rnfında ol- şiye çı maktadır. Bun'arın an
muştur. 

Adisababa, 8 (A.A) - Ha
vas ajansının aytarınm bildir
ğine göre Habeş sücl kuvvet
leri 7 ordudan mürekkeptir. 
Her orduda üçer bin kişilik 30 
alay vardır. Bu hesapla Habeş 
ordularının yekunu 360,000 ki-

cak 250,0oO i hü ·fımet tarafın
dan verılen tüfek v..., ceppane 
ile mücehhezdir. Habeşistanın 
aşağı yukan türlü tiplerde 200 
topa sahip olduğu sanılmak
tadır. 

Bu topların bazıları 1860 da 
imal edilmiştir. Habeşistanm 

Bugün 
heleri 

ara ecru-ı 

ak 

Dünkü sayımızda Türkkuşu görebimesi için uzman Kordon-
alanı seçmek üzere şehrimize daki şehir gazinosu istikame-
geldiklerini bildirdiğimiz Sov- tinde tayyareden atılacaktır. 
yet paraşut ve motörsüz tay· Bugün saat 17 sularında Birinci 
yare uzmanları yarın bir tay-
yare ile uçarak lzmir bölgeşini kordonda bulunacaklar, bu pa-
bavadan tetkik edeceklerdir. raşüt tecrübesini seyıedebile-
Bu arada paraşüt uzmanı ken- ceklerdir. 
disini tayyareden atacak ve l Türk hava kurumu sayın 
paraşütle denize inecektir. konukları için icabeden bütün 
Halkın bu paraşüt denemesini tetbirleri almıştır. 
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ğin Trakya genel müfdtişliğin- ral Kazım Diriği asla unutmı-
den ülkenin çok şeyler kazana· yacak, o kendisini geriye bı-
cağım söyl~mekten nefsimizi raktığı çok canlı ve verimli 
menedemeyız. Bununla beraber eserlerile daima andıraeakbr. 
itirafa borçluyuzki lzmir Gene- .Elak.kı C>cak.oAıu. 

abeş işinde anlaşmaları imkansızdır 
o 

taksim edemiyorlarmış •.. 
e lnQ"ilte:feye artmaktadır 

teki taarruzu şöyle anlahyor: 
" Beş ltalyan fırkası beş kol

dan ve cenuptan Habeş hu· 
dutlarını aşacaklardır. Bu fırka· 
lar şimdi Somalide bulunuyor. 
Okaden vilayetinden içeri gi
rerek Adis Ababaya doğru 
giden beş nehri, beş kol takip 
edecektir. Bu mesafe 500 ki· 
lometredir. Bu bölgede yirmi 
bin Habeş askeri bulunuyor. 
Üç kolda Habeşistanın şark 
sınırlarında Eritreden hareket 
edecek ve Cebutinin ikiyüz ki-
lometre şimaıinde Dankhar 
çolünden geçerek diğer beş 

ıuuyacle {Jmlıle1· ve ıııuilfrleı· rıle!Jltiue nümcıyi.ş 

kol ıJe birlermeğe çalışacaktır. 
Bu birleşmenin önüne kırk bin 
Habeş askeri çıkabilecektir. 

Bu kırk bin Habeş askeri Uval
ho da~lannda taplanmış haztr 
bir vaziyettedir. Uvalho 'da ki 
kuvvetlere Habeş Veliahtı ku-

bundan başka 400 kadar ma
kinalı tüfek, bir okadar oto
matik tüfeği ve 8 uçağı var
dır. Bu uçakların ancak altısı 
havalanabilmektedir. Habeş kuv 
vetlerinin kuzev illerde toplan
ması hukümetin b{r emri icabı 
olmadığı söylenmektedir. Bu 
toplanma Habeş muharibleri
nin tehdide en fazla maruz 
bildikleri bölgekrdeki şeflerin 
emri altına girmek hususun
daki temayülleri şeklinde izah 
edilmektedir. 

Paris 8 (Ö.R) - Övre ga
zetesi sağlam kaynaklardan al-

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

Venizelos .....•.. -
Yazı nerelerde 
Geçirmek istivor 

11. Ven izclos 
Paris 8 ( A.A ) - Giriştiği 

hül{fımet darbesinin akim kal
ması üzerine Fransaya sığın
mış olan Venizelos, Ekselsior 
gazetesi yazılanndnn birine, 
Normandiyeyi yakında terke
derek yaz tatilini Fransa dı
şında baıka bir ıklimde geç.i
receğ'ioi •öylemiştir. 

dığı ve iddia ettiği. bir yazı
sında ltalyanın Habeşistana 

yapacağı taarruz ve hücum 
planlarının esaslarını neşret

mektcdir. Bu gazete gelecek- - Sonu 8 inci Sohı/ededtT 

Günlerdenberi beklediğiniz heyecanlı roman başla 

Bu yalnız bir roman eği] 
Yaşanmış bir tar· tir 

Aydın oğlu Bay Mehmed 
Türk kahranıanJıklarıııa 

örnekler yaratnııştır 

Bu Tefrika Aşkın gönUllerdekl saltanatını 
. Gösteren hakiki bir ,aheserdlr 

u Korkmayınız, Sofiyanın kalbi B zansın surları kadar metindir 
Diye P"enses Sofi) u sevgiye esir olmuş, bu sevgi onu ülkesinin kale 
kapılorını açıp Birgiyi Aydın oğluna teslime kadar götürmüş v 
orada can verdirmişti. u 

llirgide yatan Aydın oğullarının ınezarlar 
yanında bu kaJın1n da keınikleri dnrnyo 
l\1ezar taşının başında Bizan~ Prense 

Şehidei Saidei Mağfure 
Yazıldı. Bu mezar taşı hala Birgide dikili duruyo 

Bu tarihi, heyecanh a,k ve kahramanhk 
Tefrikası bugünden ltlbaran gazetemizin 

Dördüncü saihfemizin başındadır 
Okuyunuz, Çok beğeneceksini• 
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Hakikatı görmmek isti
yen pek çok toprağa 
nluhtaç olur. 
Hakikatı belki herkes göre

mez, bir çoklan da görmek is
temiyebilir. Fakat hakikatı yok 
etmek, kimsenin elindf': değil
dir. Hakikah gömmek istiyen, 
pek çok toprağa muhtaç olur. 

Bir insan, bütün ömrünce 
hakikat mezarcılığı yapsa, 
mümkün değil bakikatın "Ha,,
ıını bile tamamen gömemez. 
O kadar derin çukur kazmağa, 
ne de hakikab örtmek için 
lazımgelen toprağı bulup, taşı· 
yıp üstüne atmağa insanın ya
pma müddeti, kudreti kafi 
gelmez. 

insanlar ölür, devirler kapa
nır, yeniden açılır, zelzeleler 
olur, fırtınalar kopar, dünya 
şeklini değiştirir. Fakat haki
kat durmadan yürür, ilerler, 
yaşar. Çünkü o ebedidir. güneş 
gibidir. Küsufa uğrasa da yine 
meydana çıkar, şaşaasile ins:ln
h w a nur ve hayat verir. 

MAZLUM -·-
ihbar edenlere 

ikramiye verilecektir 
Buğdayı koruma vergisi ile 

tayyare resmi mektumlannı 

haber verenlere ikramiye veri
leceğine dair dün Finans ba
kanlığından ilbaylığa bir bildi
rim gelmiştir. Bu bildirimde 
1905 numaralı kanunun 6 ıncı 
maddesi mucibince bina, arazi 
ve arsalardan tahrir dışmda 

kalanlarla kazanç, sayım, ve
raset ve intikal, muamele, da-

hili istihlak ve damga gibi 
daimi vergilerin gizli kalanla
rını haber verenlere de ikra
miye verileceği yazılıdır. 2466 
sayılı buğdayı koruma karşıhğı 
kanunu ile 2459 sayılı tayyare 

resmi kanunlarında bu vergi
lerin muvazene vergisi kanu
nunda olduğu gibi bir müddet· 
le kayıd albna alınmamış ol
masına göre buğdayı koruma 

vergisi ile tayyare resmi giz
lilerini ihbar edenlere de 1925 
numaralı kanun hükümleri dai
resinde ikramiye verilecektir. 

••••••••• 
Ceza evinden 
Çıkarken tekrar 

Geleceğini söylemiş 
Bornovanın Işıklar köyünde 

çiftçi Yusufu öldüren kasap 
Hüseyinin duruşmasına dün 

ı\ğırcezada devam edilmiştir. 

Geçenki duruşmada suçlu, 
maktulün kendisine hücum et-
tiğini söylemiş ve 
için bazı şahidlerin 
mesini istemişti. 

Müdafaa şabidleri 
miştir. Ceza evinde 

müdafaa 
dinlen· 

dinlen
bulunan 

bu şahitler önce bir mese
den ceza evine düşen maktul 
Yusufun mahkumiyet müddeti 

dolduğu vakit ceza evinden çık
tığım ve o sırada "sen bizden 
sonra geldin evvel çıkıyorsun,, 
diye takıldıklannı ve bunun 
üzerine Yusufun: 

- Ben çıkıyorum amma yi
ne geleceğim, yatağımı da bu
rada bırakıyorum dediğini, ve 
sebebini sorunca: 

- Dışarıda bir düşmamm 
var onu öldürüp geleceğim 

cevabında bulunduğunu söy
\emişlerdir. 

Hak yeri başkanı bu ada
mın adıııı sormuş ise de mak
tul Yusufun kendilerine ad 
söylemediğini beyan etmişler· 
dir. Duruşma son safhaya gel
miştir. 

Gelecek celsede yar genel 
Savman tarafından iddia ser
dedilecektir. 

' -
ŞEH 

Limanda -·· Kayık 
Tanzim 

tarifesi 
edildi 

Kayık ücretlerini tesbit ede
cek Tarife komisyonu salon 
sandalları taşıma tarifesini tes
bit etmiştir. 

Bundan sonra 12 yaşına ka
dar olan çocuklardan, ~akat ve 
muhtaçlardan sandal parası 
alınmaması kararlaştırılmıştır. 

Asker ve jandarmalardan 
vapura giderken veya gelir
ken 15 kuruş ücret alınacaktır. 

Teşyi için vapurlara giden
lerden gidip gelme ücreti ola
rak yirmi beş kuruş alma
cakhr. 

Yolcular da yalnız gitme 
veya yalnız çıkma yirmi beşer 

kuruşluk tarifeye tabi tutula
caktır. Araştırmalarda ücretle
rin daha fazla indirilmesine 
imkan görülememiştir. 

Y olculann beraberlerinde 
getirip götürecekleri eşya 

denklerinden onbeşer kuruş 
alınacakbr. Denk tabiri valiz 
ve çanta gibi küçük ve elle 
taşınabilir eşyaya şamil değil· 
dir. --
Konuşma~ar 
Bugün yeniden 
Başlıyacakhr 

Kordon üzerine elektirikli 
tramvay yapılması işi etrafın

daki müzakerelere yeniden 
başlamıştır. Elektirik şirketi 
tarafından serdedilen mütale
alar etrafında bugün konuş

malara devam edilecektir. 
Bayındırlık bakanlığı komi

seri Bay Mahmud Ekrem bu
gün Şarbay Dr. Bebcet Uz'u 
ziyaret ederek kordon tram
vay işi çevresinde görüşe

cektir. 
Kordon tramvaylan işinde 

urayın ve bayındırlık komise
rinin mütaleaları ayrı birer ra
porla bakanlığa bildirmek; 
ondan sonra bu iş etrafında 
müsbet adımlar atılacaktır. 

Yeni tar·feler 
Hangi esaslara 

Dayanacak 
Baymdırlık komiserliği, Su 

tarifesinin 15 kuruşa i diril
mesi hakkında tarife komisyo
nunun hazırladığı raporu bu-
gün Bayındırlık bakanlığına 

gönderecektir. 
Bundan sonraki su tarifeleri 

bu yıl hazırlanan hayat paha
lılığı formülüne göre tesbit olu
caktır. 

Mubadillere 
Panayıra gelmek 

izni verildi 
İzmir panayınna gelecekler 

için iç bakanlık yeniden bazt 
müsaadelerde bulunmuştur. 

Tütkiyeden mubadele sure
tiyle ayrılmış olan Rumlar da 

panayır günlerinde lzmire ser
bestçe gelebileceklerdir. 

Ateş 
Tamamen Bashrıldı 
Cumaovasmın Sandı ve Efen 

çukuru ormanla ı ında çıkan ve 
çok büyümüş olan y2ngmın 

söndürüldüğünü yazmıştık. 
Jandarma, asker ve köylüler 

sabaha kadar çalışarak yangı· 
nın tekrar başlamama ına ça
lışmışlardır. Ateş tamamen bas
tırılmıştır. 

Genera 
• a ı 

Kazım Dirik'in 
mri dün gelmedi 

inhisarlar .... -
Bu yıl hurda incir 

Alacaktır Bir kaç gün gecikmesi tabiiğ görülü
yor. Yeni İlbay hakkında tahminler 

inhisarlar idaresi bu yıl gew 
çen yıllarda olduğu gibi Aydın, 
Ödemiş ve havalisinden önemli 
miktarda hurda incir satm ala
caktır. Bu incirler suma yapıla
rak Rakı imalinde kullanıla~ 
caktar. Hurda incirlerin dört 
kuruşa, hatta daha yüksek fiata 
satın alinması muhtemeldir. Bu
nun için de genel direktörlük
ten emir bekleniyor. Mübayaa 
hazırlığı ikmal edilmiştir. 

İlbay General Kazım Dirik'in 
Trakya Genel Enspektörlüğüne 
atandığını ve keyfiyetin milli 
iradeye iktiran ettiğini telgraf 
haberlerimiz arasında teessürle 
haber vermiştik. 

Dün ilbayhğa bu hususa dair 
akşama kadar hiç bir tebliğ 
vukubulmamıştır. General dün 
sabah Bergamaya gittiğinden 

kendisini de görmek mümkün 
olmamıştır. Yalnız Bergama ya 
hareketi esnasında General 
Kazım Dirik de bu haberin 
kat'iyetine inanmış bulunduğu
nu ihsas ettirmiştir. Yalnız ka
rarnamenin Ankaraya gönde
rilmesi ve ilbayhğa b ldirilmesi 
için bir kaç gün gecikmesi 
tabiiğ görülmektedir. 

General Kazım Dirik'in ye
rine lzmir ilbaylığına General 
Şükrü Naili'nin, Sivas ilbayı 
bay Akif'in ve eski müsteşar 
bay Vehbi'nin atanmaları ibti
maUerinden kuvvetJe bahsedil
mektedir. Bir çok isimler ağız-

da dolaşmakta ise de bunların 
hiç birisine inanılamaz. Çünkü 
bunlar bir bilgiye ait tahmine 
istin ad ediyor. -· ...... . • • 

ır s 
• 

anlı 

yüzünden bir 
şını yara a ı 

hadise nasıl oldu ? ...... _... 
Değirmendere nahiyesinin Rizanın getirdiği öğle yemeğini 

Gümüldür köyünde bir cinayet yimişlerdir. Mustafanın da tek 
olmuştur. iki tütün al\.ıelesi bir siğarası kalmıştı. O bunu 
arasında bir siğara yüzünden yemekten sonra içecekti. Ye-
çıkan kavga kanla neticelen- mek bitince Mustafa sigarasmı 
rniştir. Vaka hakkmda aldığı- çıkarmış ve yakmak üzere 
mız tafsilat şudur: ağzına koymuştu. Mevlut bir· 

Gümüldür köyünde tütün denbire bu sigarayı kapmış ve 
tarlasında amelelik eden Af- yakarak içmeğe başlamıştır. 
yontu Mevlud ile Said oğlu Mustafa bundan kızarak bir 
arap Mustafa son günlerde küfür savurmuştur. Küfür 
muhacir Rızanın çardağında kavganın başlangıcı olmuş, 
çalışıyorlardı. Bu iki işçi de Mevlüt pıçağmı çekerek Mus-
parasız ve fakirdi. Mevludun tafayı ağır surette yarala-
sigara alacak parası bile yoktu. mış ve kaçmıştır. Vaka tele-
Halbuki arap Mustafanın bir fonla İzmire haber verilince 
paket halk sigarası vardı. Mev- yargene) Savman bay Orhan 
lud bu sigaraları araiarm- yerine giderek ilk tahkikata 
da taksim etmeği teklif et- başlamıştır. 
miş ve sigarası olmadığını Yarah memleket hastanesine 
söylemiştir. Bunun üzerine getirilmiş ve hastanede kendi-
Mustafa arkadaşına beş sigara sine ameliyat yapılmıştır. Ya-
vermiş, Mevlfit bunları içmiş ve rahyanm yakalanması için etra-
sonrada tarJasında işledikleri fa haberler salınmıştır. 

••••• 
Kültür Direktörü 
Dün 

. 
yenı 

başına 

vazifesi 
geldi 

Şehrimiz Kültür Direktörlü

ğüne atanmış olan Kültür Ba
kanlığı ilk tedrisat genel direk 

törü bay Ali Riza Ankaradan 
gelerek dünden itibaren yeni 

vazifesine başlamıştır. 
Bakanlık öğretim kuruluna 

üye atanan kültür direktör

lüğünden çekilmiştir. Yakında 

Ankaraya giderek yeni vazi
fesine başlıyacaktır. •.......• , ...... . 

Panayırda 
Pavyon İnşaah V(! 

dekorasyon 
Arsıuluseıl 9 Eylal Panayırına 

~eniş bir mikyasta iştirak eden 
Sovyet Sosyalist hükümetile 
Yugoslavya hükümeti pavyon
larının inşaat ve dekorasyonunu 
( Iımir Dekor ) müessesesi 
sahibleri mühendis bay Ferid, 
ressam ve dekorator B. Kadri 
almışlar ve inşaata başlamış
lardır. .. __. ..... 

Havale geldl 
Karşıyaka orman fidanlığı 

için tarım bakanlığından bin 
liralık havale gelmiştir. 

E 

· ·-~ 

Sorgu hakimi 
Suçu sabit olmadığın

dan kurtuldu 
Rüşvet almak, ve vazifesini 

suiistimal etmek ve iltizamka
rane iş görmek suçlarından 

bakyerine verilmiş olan Kemal 
paşa eski müstantiki bay Nu
rinin ağırcezada devam et
mekte olan duruşmasında suçu 

1 
sabit olmadığından beraetine 
karar verilmiştir. 

Temizlik 
Hanlar devamlı kontrol 

Altına alınacaktır 
Sağlık ve sosyal yardım di

rektörlüğü incir ve üzüm han
larında alınacak sağlık ve te
mizlik tedbirleri için hazırlık 

yapmış ve alakadar tecimerlere 
bildirikte bulunmuştur. incir ve 
üzüm hanları bu hafta doktor
lar tarafından teftiş edilecektir. 
Hanlarda işe başlanınca daimi 
surette birer sıhhat memuru 
bulunarak temizlik işlerini 

önemle kontrol edecektir. 
Temizlik ihracat mahsulleri

mizin iyi satılmasında önemli 
bir amildir. 

-·•1111 

Sayım hazırlıkları 
Defterler de gönderildi 

Genel nüfus sayımında kul· 
lanılacak sayım defterlerinden 
llbayhk merkezi ile bütün di-
ğer ilçeler ihtiyacına yetecek 
mikdarmın özel sandıklar için

de doğrudan doğruya lstan
buldan gönderildiği istatistik 
genel direktörlüğünden Ilbay
lığa bildirilmiştir. 

Merkez ilçelerine gönderilen 
defterler mikdarı k"ndi ihti
yaçlarından yüzde otuz dere
cesinde fazla olarak gönderil-

miş olduğundan defterleri yet
miyen ilçelerin ihtiyacı merkez 
ilçelerindeki bu yüzde otuz 
fazladan temin etmesi onay
lanmıştır. 

Bundan başka Erzurum, Di
yarbekir, Samsun, Kayseri, 
Seyhan, Eskişehir, Denizli, 

• Kırklareli ve Kastamonu illerin
de her kazaya mürettep mikdar 
dışında ayrıca stoklar bulun
durulacaktır. 

Herhangi bir il ve ilçen'n 
kendi sınırları içindeki defter
ler ihtiyacına yetmediği tak
dirde telgrafla genel direktörw 
Iüğe müracaat edecek ve der
hal verilecek emirle bu stok 

·merkezlerinden kendilerine 
defter gönderilecektir. 

Bildirimde defter ihtiyacının 
gayet iyi hesap edilerek eksik 

Sürpr.zlerle Dolu ğlenceli 
• veya fazla defter istenmemesi 

bildirilmiştir. 

A 
Neticede sayım günü bu işe 

yetecek defter bulunmamasmın 
mesuliyeti ilbay, ilçebay ve 
kamunbaylara tavsiye edecek
tir. 

Sesini mi deniyordu? 
Değirmen dağında sarboy 

olarak nara atan Rıza oğlu 
Selami zabıtaca tutulmuştur. 
Kıskançhk yUzUndel1 

Olacak 
Asansörde Şetaret sokağında 

Zehra kızı Ayşe, evine gid~ 
ve önce ilgisi olan kahve" 
Bekir oğlu Kamil ve kartSl 
Rahimenin tecavüzüne uğraııuf 
ve Rahime taşla Ayşeyi yar•· 
lamıştır. 

Çimentoyu yUklenınc• 
Yakalandı 

Asansörde imam sokağıod• 
oturan Hasan oğlu İsmail GlW 
tepe tramvay caddesinde do~· 
tor bay Ziyanın evinden bır 
çuval çimento çaldığmdan tu· 
tulmuştur. 
Şapka geymemıt;ıer 
Bayraklıda Ali oğlu Meb· 

_ med ile Ali oğlu Ahmed şaP~ 
ka kanununa aykın olafl 
şapka yerine kefiye sardılı· 
}arından tutulmuşlardır. 

Tabancası ahndı 
Tepecikte zeytin bakını ıne· 

muru Mehmedde bir tabaocS 
bulunarak zabıtaca ahnoııştıt· 
Para yUzUnden kavı• 
Karşıyakada alaybeyinde gno· 
doğdu sokağında Mehmed kıfl 
Hatice ile Hüseyin oğlu fdu5• 

tafa arasında para meseles~· 
den kavga çıkmış, Muıı- • 
taşla Haticeyi başından 1•· 
ralamışhr. 
Kadından dayak ylrıılf 
Tepecikte Sürmeli sokagıod• 

Şamlı Aliyenin genel eviod~ 
Hüseyin Avni kızı çakır lkb't 
ile Yakup oğlu Seyit Abıoe. 
arasında para meselesindeP çı se· kan kavga sonunda Aliye 
yit Ahmedi adam akıllı d6"' 
müştür. 

Serseri muameıeel 
11 Torbalının Gere köyilode 

Ahmed oğlu Mehmedin Bat~; 
lar içinde serseri bir bal 
dolaştığı görüJerek tutulın~~ 
tahkikatta dört ay evvel Izın'' 
geldiği ve el' an bir iş tutl1l;; 
dığı anlaşıldığından hakkıı:ı 
serseri muamelesi yapıloııştır· 

Canı öyle lstemlf 
Tepecikte Yemişçi sokağı11~ 

da Mustafa oğlu Ziya, Ôıtle~ 
oğlu Recebin önüne geçere 
Recebi sebepsiz döğınüştiit· 

~ahveyerlne tal~f ıJi· 
Saıt oğlu Ahmet, Gazı ~ r" 

varından Mezarlıkbaşına c1°J 11 
giderken önüne sabıkalılar : 0 
Halil oğlu Fettah çıkınıŞ t•' 
kendisine on kilo kahve. sa ııı' 
cağını söyliyerek dört 1ırs~ e 
almıştır. Birlikte ynngın yırı~, 
,&!İttiklcrinde içi talaş dolu 
torbayı göstererek kaçuııştJr• 

e çler 
Bero·aınaya ujttilC~ 

" ~ • • iııfl 
Yirmi gündenberi ılı~IO~ 

muhtelif yerlerinde göYC~ııi· 
tetkikleri yapan Istanbullc i.IW 
versitesi ve Ankara huku .11e 
kültesi gençleri tetkikle~o' 
devam etmek üzere · dün ° pi• 
büslerle ve General KaıııJl git' 
rik ile birlikte BergaoıaY8 

mişlerdir. 
411) il ••••• 

Limanda "'' 
Bir kaza oldu bır v1.1;' 

ou,erek yaralal1 yıJ: 
Limanda demirli bulunaP d•1'1 

nan bandıralı Alas adıl1 t•' 
vapurda Lustromo Y~ııa~~et' 
baalı 57 yaşında Y orgı g 1,rıı' 
tebe dayandığı parmakh1' .;'' 
yerinden çıkması yüzüod~" .,,ot 
purun yanındaki şat~ ~~ııJı' 
ve kaburga kemiklerı ştıf 
ğından hastaneye kaldırılı:OI 

..... , •• il. • • d 

Odemişte ıı 
Ormanlarda yanf.r~ 
D" .. w 1 d öcleJJ'lAI~ un og e en sonra ııJ'Jj. 

Dapbey ormanlannda ~ ;ç~ 
çıkmış ve söndürütınesı 
köylüler gitmişlerdir. 
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Bu yanık şarkılar Osmanlı 
İmparatorluğu zamanında gö
rülen kahır yüzünden, halkın 
sönlünde doğmuş, büyümüş ve 
matemi şaheserler yaratmış

lardır. içlerinin bütün acılarını, 
dertlerini, hasretlerini kudretli 
bir san'atla anlatmışlardır ki 
birçok bellı başlı şairlerimiz, 

\•diplerimiz ve sıralarda keli
inelerin tantana, debdebe ahen
gi ile uğraşırken bu kadar sa
İmi olamamışlardır, bu kadar 

çli, bu kadar düşünceli ola-
ıaıamışlardır. 
Şu türkn de o zamana aittir: 

Eıme poyraz Tuna kumu 
kalkmasın 

Bir yarim var gurbet elde 
korkmasın 

Mevlam bizi hatalardan saklasın 

Ben 2ider oldum arayan 
bulunmaz 

Derdimi söylesem dağlar 
dayanmaz 

Vardar akar çevre yanı gül dolu 
Uyanmıştır sarayımın bülbülü 
Doldur ağu ben içeyim gül 

güle = güle güle 

Ben gider oldum arıyan 
bulunmaz 

Derdimi söylesem dağlar da
dayanmaz 

Salihliden Fehmi Özdemir 
adcı bir okuyucumuzun gön
derdiği: 

'Şafakta kuşlarla uyanan Fatma 
Eilenme çabuk gel yar bağa 

Fatma 

Beraber kaçalım Akdağa Fatma 

Kaçamam emoğlu yansan be 
efem 

Dokunma belime aman be efem 
Kaçmak için yoktur zaman be 

efem 

Emmo2-lu duyar duman be efem 

Göğsüme yaslanıp ağlama 
Fatma 

Alnına yazmanı bağlama Fatma 
Bunu ben köylüye andım be 

Fatma 
Bakışın pek yaman yandılD be 

Fatma 

İkinci kıtada mana tutarsız
lığı vardır. Başka yerlerinde 
ufak tefek edebiyat hataları 
nıevcut olan bu parça bunlara 
rağmen güzeldir. 

Uşakta iken avcılar birliğin
den bir arkadaş avcılara marş 
Yapmak için benden bir şey 
Y.azmaklığımı istemışti, vaadet~ 
lım ve yazdığım şu manzumeyı 
verdim. Evvela Uşakta Osman 

tarafından beste'.end:, sonra 
lstanbula gknaerditer, musiki 
muallimlerinden bay Vedi Ke
mal besteledi. l Jarş 3-3-2= 
11 vezınlidir. 

A•CI MARŞI 
Aşarak dereler, tepeler, dağlar 
Coşarak şen avcı neş'eler avlar 
Keklikler süzülür bir gelin gibi 
Keyikler aşıktır, avbılar bir yar 

Çiftenle dağlara şenliksin avcı 
Türkünü dereler dinlesin avcı 

Çınlayan bir ses var kırlarda 
şakrak 

Ç;}kiyor gönlünü ta uzak uzak 
Bu sesler emel n sevgindir senin 
Kur eylen kendine dumanlı bir 

tak 

Çiftenle dağlara şen!iksin avcı 
Türkünü dereler dinlesin avcı 

Hevesli, zendcsin, zevkin var 
şensin 

lçtiiin pinara keklikler insin 

Turnalar selamla kutlasın seni 
Evcinin evi bol, keyfi var densin 

Çiftenle dağlara şenliksın avcı 
Türkünü dereler inlesin avcı 

Halk şarrkı'arma burada son 
veriyorum, bu yolda yürüyen 
yoldaşlarım benim tamamlayn
madıklarımı tamamlarlarsa halk, 
edebiyatına, ha!k mvs"kisine, 
yeni musiki ve edebiyat cer
yanına hizmet drniş olurlar. 
Halk şarkılarının taşıdıkları 
özlerle edebiyata ne kadar bü
yük faydalar sondukları inkar 

edilemez. 
Onlarm halk ağzında teren

nümleri de musikinin milliyetini 
meydana çıkarıp ruhumuzu da
ha ziyade okşıyan ahenkli ih
tizazlarlarla doludur. Uşaki 
Halid Ziya ile birlik lstanbul 
musikisi dediğimiz heyheyler, 
amanlarla dolu, samimi va açık 
kelimeler dekil de süslü bir 
gerduneye binmiş otokrat bir 
bir handan sultanı gibi tanta
nalı ve fakat çok soğuk ifa
delerle aşk anlatmağa, müte
madiyen aşk anJatmağa uğraşan 
musiki ile içinden temiz keli
melerlb apaçık ifade edilmiş 
güzellik ve samimiyet taşıyan 

halk şarkılarının terennümleri de 
aynı zınnıyetl~ ayrılır. Halk 
ağzında dinlemezşeniz pliiklara 
bir kulak veriniz. Bir halk 
şarkısının ruh okşıyan samimi 
ahenj?İ ile lstanbul musikisinin 
arasındaki fark derhal meyda
na çıkar. 

Hele bundan önce ve şu sı
ralarda musiki diye şarkı diye 
ortaya çıkan ne kepazelikler 
var ki insan değil çağmnağa 

dinlemiye bile tahammül ede 
miyor ... kıvırcık, falan falan,, 
gibi pis, bayağı ve aşağılık 

şarkıların Türk musikisi ara-
sında yer almamasını temin 
etmek elimizde iken müsa-
maha edilmesi hakikaten çok 
şayani eseftir. 

Hele o gazeller ve gazelle
re benziyen şarkılar Arapça
nın Acamcanın medlerini, 
galgalelerini aruzun imam sa
rığı, tekke, türbe kakan ahen· 
gini yaşatmaktan başka ne 
yapıyorlor. 

lstanbul musikisinin kulakları 
aldatmak istiyen bir de adi bir 
cephesi vardır: o da kantocu
Juktur. Kantoyu halk şarkıları
na asla karıştırmamalıdır. 

Zira onun ismet ve nezahe
tine büyük bir tecavüz olur. 
Pespaye kadınların ulu orta 
karşısında göbek attıkları bu 
kabil türküler yalnız meyhane. 
uçkur, peşkir h~wası olarak 
kalır \'e sanat noktai nazarın
dan daıma lanete uğrar. Elhasıl 
muhterem okuyucum, size tek
rar ederim: lstanbul mu~ikisi 
ile, başka musi~ilerle halk şar
lcılarJ arasmdakı fark şudur: 
Aruz vezni bize ne kadar ya
bancı, Türk vezni ne kadar 
verlı. Osmanlıca ne kadar an
İaşılınaz, Türkçe nekadar safsa 
ve biri tantana içinde iç ni bu
lamaz, biri sadelk ve samimi
y3t içinde içlı, özlü olursa öte
kilerle halk şarkıları arasında 
da fark bu gibidir, yahut bun
dan ibarettir 

lzmir: Ağustos 935 
Tokdll 

SON ......... Dii~·~ıı·~; .......... 
Dünkü sayımızda şaı bay 

doktor Behcet Uzun diyevinde 
istenmiyen bir tertip hatası ol
muştur 

Başlıkta "istanhulda, Bursa
da temaslar yapıldı,, cümlesi 
"lstanbulda, Bursada nümayiş
ler yapıldı ,, diye ç ı kmıştır. 

düzeltiriz. 

cuzlablacak 
karşılandı --...---~_,,. ______ ...., ________________ __ 

Somiko.{ rikası 
Is' an bul, 8 ( Özel )- Doğu 

illerind~ ve :( ıradcn z kıyıla-

rında önem1i rr~ziler yap n 
Başbakan General ismet lnönii 

bugün Güneysu vapuriyle ya

nında Dış Balrnnınıız Bny 

Tevfik Rü~tii Aras ve dığer 
zevat o'cluğu halde lstanbu'a 
dönmüşlerdir. 

Başbakan motör:cr:e Bo w az
içinde karşılanmış kendis'nc 
çok samimi bir karşılama ya
pılmıştır. 

Başbakan gez"lerinden , e 
gördüklerinden çok memnun 
bulunduğunu tekrarlıyor, sevinci 

ı ~ 

eylôl içinde t
0

renle 

beşuş çehresinden kolnylıkla Somiko'/ı, fabri'kws1 
okunuyordu. lan netice kömürün ucuzlatıl- atma töreninde olduğu gibi 

Z 
ması için çok yakılması laz m yine başbakanın ugw urlu elile 

ongulda tta kömür mevzuu 
f d 

geJiyor. açılacak ve çalışmaya başhya-

Elçimiz 
f labeşistana vardı: 

Adis Ababa 7 (A.A)-Ri/
ter ajansı bild"riyor: 

Türkiyenin yeni işgüderi Ni
zamcddin buraya gelmiştir. 

Muğlada 
Yangın söndürü~dü 
Muğla, 7 ( r\ .A) - San yer 

yangını söndürülmüştür. Yan
gını söndürmek için halk, as· 
ker ve jandarmalar çalışmıştır. 

ltalya 
30,000 kilo Pala .. 
mut balığına it
hal izini verildi 

Ankara, 7 (A.A) - Türko
fis başkanlığından: 

Yapılan teşebbüs üzerine 
ltalya hükümeti kendi ülkele-

etra ın a konuşmalar olmuş, İ k 
ı i nşaatı ilerliyen Somi kok ca tır. 
smet nönü kömürün mutlaka fabrikası istihlatı arttıracak Istanbul, 8 (Özel) _ Başba- rindeki konserve fabrikaları 
uc.uzlatılması gerekleştigw İni ve d k" .... d 1 k I 1. tarafından kullanılmak üzere o un omurun en, orman arı an smet nönü Arsıulusal 
ucuzlatılacağını söylemiştir. Bu tahribden halkımızı uzakta bu- ızmir Panayırını açmak üzere ülkemize 30,000 kentallık taze 
h~susta yapılmakta olan tet- lundurabilece!<tir. Sun'i kok ağustosun yirmisine doğru palamut balığı kontenjanı ayır-
kıkler hayli ilerlemiştir. Varı- fabrikası eylül içinde temel lzmire hareket edecektir. mıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••İ••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iritteki kanlı hadiseler Bay Çaldaris'in diyevi 

Hakkın a bir tebliğ Yunanistan, Yugoslavya 
Mesele işçi yevmi} elerinden çıkmış 

Atina, 7 ( A.A ) - Atina ğından ileri gelmiştir. Bu an· 
Ajansı bildiriyor: la~mazlık dün kuru üzüm ih-

Gerek resnıiğ ve gerek ga- racatçıları ile işçileri arasında 
zetelerin de l<aydettikleri gibi, yapılan uzun konuşma1ar sonu-
özel haberlere göre Kandiye cunda bertaraf edilmiştir. 
grevinin (ki şimdi tamamen bit- iş dünden beri normal ola-
miş bulunmaktadır) Hiç bir si- rnk başlamıştır. Adanın her 
yasal mahiyeti yoktur. Ve sa- tarafında tam bir sükünet 
dece bir günd lik anlaşmazh- vardır. 

Yugoslavyada 
Mal bırakanlar 

17 mılyon dinar yakında dağıtılacak 
Istanbul, 8 (Özel) - Yugoslavya ile yapılan son emlak anlaş

masına dair olan mukavele mucibince Yugoslavyada mal bırakmtş 
olan yurddaşlara on yedi milyon dinarın dağıtılmasına karar ve
rilmiştir. 

Finans ve iç bakanlıklarınca istihkak sahiplerinin cetvelleri 
hazırlanıyor. Cetveller tamamlanınca bir nisbet ve bir formül 
dahilinde alakadarlara tevziat yapılacaktır. 

imparatorun meza:rı 

Edirnekapıda bulunan 19 oda 
lstanbul, 8 (Özel)-. Edirnek~~ıda Neslişah sultan mahallesinde 

yapılmakta olan hafrıyat ta musbet netiçeler elde edilmiştir. 
X en iden Bizanslıla.~a. ait on doku.z odıı mey dana çıkarılmış ve 
bılhassa çok muhım olan Bızans imparatorunun mezarı 
bulunmuştur. 

Elektrik planı hazırlığı 
Yeni fabrikalara izin verilmiyecek 

lstanbul, (Özel) - Memleketi genel bir santraldan elektriğe 
kavuşturmak için büyük planların hazırlanmasına başlanmıştır. 
Kurulacak büyük fabrika Anadolunun büyük bir kısmına cereyan 
vere~ektir: Bu pla?l~rın t.atbikine kadar hiç bir yerde elektı-ik 
fabrıkası ınşasına ızm verılmemesi kararlaştırılmıştır. 

Görülen ......... Gerginli 
Haceri semavi iraz hafiflemiş 
Nasıl seyrediyo Varşova, 8 (A.A) - Resmiğ 

Brüksel, 7 (A.A) - Bir çok çevenlerde söylendiğine göre 
yerlerde ve hele BeJçikamn gü- Danzig anlaşrnazhğındaki ger-
ney kıamında bir haceri semavi ginlik hafiflemiştir. Pek ya-
ğörülmüştür. Haceri semavi do- kında biıtiln ihtilaflı meaelele-
ğudan batıya doğru az bir • 
yükseldikte ve ufka muvazi rio halledileceği söylenmekte-
olarak seyretmiştir. dir. 

~örüşmeleri sona erdi 
Bütün meseleler gözden geçirildi 

Belgrad, 8 (Özel) - Yu· ı · 
nan Başbakanı Bay Çaldaris 

Bavyeraya giderkea Bledde 
Yugoslavya Kral naibi prens 

Pol ve başbakan Stadiyano

viç ile görüştükten sonra Po

litika gazetesine şu diyevde 
bulunmuştur. 

Bavyeranın Vısze şehrine gi

derken seyahatımdan istifade 

ederek Prens Pol Stadiyanovi~ 

ile tanışmak fırsatını ele ge

çirdiğime çok memnunum. İki 
memleketi bağlayan dostluk 

bağları çok kuvvetlendirilmiş

tir. Eminim ki konuşmalarımız 

iki memleketin çalışma bir

liğinde büyük terakki kayd

ettirecektir. Ekonomik mese

leler tanzim edilmiştir. Bu 

mutabakat da iki memleketi 

birbirine bağlıyan dostluğun 

kuvvetini ishal eylemiştir. Size 
şunu da söyJiyebilirim ki Bled
ten ayrılırken güzel memleke
tinizin en iyi hatıralarını taşı

mukta bulunuyorum. 
Politika gazetesi bu diyevi 

kaydettikten sonra Bay Çal
daris ile Başbakan Stoyanoyiç 

/:/ay Çal<.lm·is 

arasındaki konuşmalarda iki 

memlelteti ilgilendiren bütün 

meseleler gözden geçirilmiş 

bilhassa Belgradda iki taraf 

delgeleri arasında devam et

mekte bulunan ekonv,nik ko

nuşmaların karşılaşbğı müşkil

leri ortadan kaldırmıştır. 
••••••••••••••ıe••••••••ıeı ıııeaeııeııııııe•eıeııııııaıı•ııı ıııııı•ıııııııııaıııııııııı 

A!manyadan dönen İngiliz eski 
bildirdiler. 

savaşçıları memnuniyetlerini 
Gazeteler -

Fotografçı Goebels - Son bir poz mister, lütfen bu tarafa 
bakınız. Deyli Ekspres, Londra 



AJdın oilu BaJ Mehmet ile Prenses Soflya arasında bir macera 

Birgiyi nasıl aldık 
-- ** @ S:Xrat>P'' ee = 

ölümle biten sevginin kuvveti 
~akik.i. 'tarihi. :ron.ıa:n. -1- YAza n: :ı:=>-rvt :n :X~ema.1 
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Birgini ı güzelliği kadar tarihide büyük heyecanlı ve 
Kanlı hadiselerle doludur. Eser hakkında bir iki söz 
Romanımıza başlamazdan 

evvel bu tarihi maceranın cer
yan ettiği muhit hakkında ka
rilere bir parça malumat ver
meği faideli buluyorum. 

Birgi, küçük Menderes hav
zasının cenneti, çok eski bir 
kasabadır. Bugün Ödemişe ta
bi şirin bir nahiye merkezidir. 
Ortasından geçen ( Birgi çayı ) 
kasabayı ikiye böler. iki köp
rüsü vardır. lzmirin doğusun
dadır. Tarihi rivayete göre mi
ladı fsadan evvel tesis edil
miştir. Bizanslılar Birgiye (Kris
topolis) demişlerdir. 

Muhtelif devirlerde şark ve 
garp miUetleri 1 arafmdan zap
tedilmiştir. \ Lidye ) liler za
manında ( Diycsron ) adile anı
lırmış. Iran hükunıdarlarmdan 

( Keyhusrev - Koros ) Lidye 
askerlerini bozduğu zaman 
( Bozdağ ) [ eski ismi Kalata
bus ) yolile Birgiye indiği ve 
yeşilliğinden kinaye olarak ye
til yaprak manasına ( Berk ) 
İlmini •enliği ve sonradan 
( Birgi ) ye çevrildiği tarihi bir 
rivayettir. B;r aralık Ceneviz
ler tarafından zapdedilmiş ve 
elli sene kadar ellerinde kal
mıştır. Tekrar buralannı Bi- ı 
!anslılar elde etmişlerdir. 

En nihayet bu yeşil şehirde 
Türkleri görürüz. Anadolu Sel· 
çukileri sultaolarından ikinci 
AJaeddin zamanında 1307 miladı 
tarihinde Aydın oğlu B. Mebmed 
ve o devrin askeri kumandanla
rından B. San, Demir baba, Çö
rek baba, Simit baba, Kurt Gazi 
küçük ve büyük Mendıes ne
hirleri arasındaki ( Beydağı ) 
ıilsilesini fethederken şehit dü
şen gazilerden ve bugün (Ada
güme karyesinde medfun (1 la
vutbaba ) Birgi ile bavalisini 
Bizanslilardan zaptettiler, ve 
paytaht yaptılar. Bu devirde 
Birgi bu hava!Uinin en muhte
teşem bir şehri idi. 

Osmanh padişahı Yılduını 
Bayzidin Alaşehir muvaffaki
yeti üzerine Osmanlı ülkesine 
ilhak edilmiş faka bay Mehmet 
yine emir olarak bırakılmıştı ... 
Fakat Timur ile Bayzit arasın
daki Ankara muharebesi neti
cesinde Timur beylerini yine 
eski memleketlerine iade ettiği 
zaman Aydın oğlu bay Meh
met başlı başına (Birgi Sultanı) 
adile müstakil olarak idareye 
başlamıştır. (12) sene süren 
fitret devrinden sonra Yıldm- ' 
mın küçük oğlu Mehmet çeiebi 
tekrar bu havaliyi alarak Ay
oğullan saltanabna nihayet ver
miştir. 

istiklal harbinde bu gmeJ 
kasabanın dörtte üçü yannışbr. 

Birgi Boıdağına doğru yük
selen tepelerin üzerindedir. 
Uzaktan bahusus Ödemiş ta
tarafında menzarası yemyeşil 
bir saha üzerinde nazarları ok
şar. Bu yeşiJlik arasında beyaz 
m;nareler, camile, evler görü
nur. 

Ortasından geçen derenin 

değirmenleri çeviren sular kö
pükler arasında akar. Şehrin 
içinde (Ulu cami) Bizansblar 
zamanından kalma bir kilisedir. 
Köşelerinde heykeller vardı, 
mahvolmuştur. Yalmz şark 
cephesinde kmlmış Ars'an hey
keli hila oazan dik.kah celb
eder. 

Birginin etrafı evvelce sur
larla muhat idi. Halen bu sur
lar yoktur. Bozdağı üzerinde 
dünyanın eıı güzel yaylalarına 
tesadüf olunur. Bunlardan {Ke
mer yaylası, Teke ve Bozdağı) 
yaylaları meşhurdur. Akçakmak 
denilen yerden itibaren meşe, 

kestane, Elma ve Çam orman
ları başlar. Dağda Kiraz,Vişne 
Erik, Elma ağaçlan vardır. 

Kasabada bir kütüphane 
varsa da bnkımsızhk yüzünden 
toz içinde Aydınoğlunun şehri 

muhasarası esnasında kale ka
pılannı gönlünü verdiği bir 
kahramana açmak teşebbüsün
de bulunması üzerine romanı

mızın mevzuunu teşkil eden 
prense!s Sofi şehid edilmiştir. 
Prensesin mezarı Aydınoğulla
rına ait türbenin içinde d ğil 

Ulu camiin kapısına yakın bir 
yerdedir. 

Mezar taşında ( Şehidei sai
dei magfure ) cümlesi yazılıdır. 
Bu kayda nazaran pıensesin 
ihtida ettiği anlaşılmaktadır. 

Birgi Ödemişe otomobil ile 
onbeş yirmi dakikalık bir me
safededir. Birgi bu tarihi ka
saba, manzarası, suyu, havası 
itibariyle çok şirin bir yerdir. 
Yazdığımız kanlı aşk macerası 
işte bu güzel şehirde cereyan 
etmiştir. Romanımın mevzuu 
çok acıklıdır. Aziz karilerim, 
tarihi vesikalara istinat ettiği
me itimat buyursunlar. Ben 
yalnız bu güzel kasabanın ye
şil muhitinde bu tarihi ve kan
lı aşka biraz şiir, biraz hayal 
katmış bulunuyorum. Vak'anın 
esah aynendir ve tarihidir. 

Şiir ve hayal ise kahraman 
bir Türkün erişemediği aşka 

yüksek ve asil maneviyetine 
ibda edilmiş bir mersiye ma
hiyetindedir. Romanımın en 
mühim şahsı olan AydınoğJu 

Bay Mehmedin kahramanlığı, 
cesareti ve güzelliği itibariyJe 
büyük bir şöhreti haizdi. işte 
bu şöhret Prenses Sofiyenin 
hassas kalbinde bir ateş uyan
dırmış ve hadiseye sebebiyet 
vermiştir. Bu vak'a aşkm gö
nllerdeki saltanatını gösteren 
hakiki ve şaheser bir misaldir. 

Okuyunuz aziz karilerim, 
nurlu gözleriniz, hassas kalple
riniz bu macera karşısında her 
halde bir Tü.rk kahramanının 
ve prenses Sofiyenin ulvi aşk
lanna bir iki rahmet damlası 
ddökecektir, Bu iki damla on
lann t t-miz ruhJsnnı, habrala
nnı her halde taziz ve şad 
eder. 

KEMAL PERViN 
eı .. yaz sabahı 
Tabiatın yeşil renge bürün

duğü bir ay, kalplerin heye
caıala kaynaştığı, gönüllerin 

iki tarafı Zeytin, Çmar; Kiraz, 
Vişne ağaçlariJe süs)enmiştir. 
Derenin kenannda uzanan şosa 
ile (Bozdağa) gidilir. Otomobil 
işletilir. Bahusus dere içind~ki 
Kiraz, ViJne ve sair meyve 

l aşka susadığı bir zaman, ağaç
lar çiç~klerini açmış, meyve· 
lerini vermiş, kırJarın zümrüt 
rengı arasında köpürerek akan 

koyu, açık, zümrüd renkli kü
peler, kJrmızı laleler bu güzel
liğe uzanmış ve ~usamış birer 
dudak gibi, papatyalar, yeşil 

elbiseler giymiş ova ve bayır

ların beyaz dudaklı gelinleri, 
yer yer kır menekşeleri, hep 
dudak dudaga; bir gönül alenıi! 

Yeşil, kırmızı beyaz, sarı, 

mor, renk ve güzeUik a1emi!... 
Bütün renklerin toplandığı 

bu ülke üzerine ilkbahar saba
hınm bu inci göz yaşları 

serpilmiş; tabiabn gerdanına 

inci taneleri dizilmiş .. 
Güneş do~mak üzere; ufuk

tan bir nur şeialesi his ve işve 
ile sevişen tabiatın aşkını san, 
ateşin tellerJe süslemeye baş

ladı. Bülbüller (Birgi) deresinin 
ötesinde, berisinde yaradılışın 

ve aşkın hicran nağmelerini 
terennüm ediyo'rlar. 

* • • 
Miladi (1307) senesi Mayıs 

ayındayız. Birginin meşhur şa
tosu çiçek bağçelerile ihata 
cdi miş bi: saray .. Sarı, kırmızı 
pembe beyaz güllerin ortasında 
saltanat ve gurur alemi ... 

işte böyle güzel bir bahar 
sabahında şatonun büyük salo
nunda bulunuyoruz. Hanedana 
mensup ve Bizansm en yüksek 
mevki ve asa etini haiz pren
sesler, prensler, dükler, marki
ler generallar, şövalyeler hep 
bir arada; sabah kahvealtısını 
yapıyorlar. 

Gümüş tabaklar, fağfur ka
seler, billur kadehlerle güllerle, 
sümbüllerle süslenmiş muhte
şem bir sofra etrafında kadın
Jar, erkekler yer almışlar, mil
letin kahir bir ekseriyetinin 
ıstırablarla, alın terlie kazan· 
dığı paraların yekiinile nıük

tesb bir hak gibi behimi zevk
lerini tatmin ediyorlar, mide
lerini dolduruyorlar. 

Bunların arasında Prenses 
Sofiya; Bizans'm ~en, gönül 
avlayan eıı güzel kızı; 22 ya
şında hanedana mensubiyetinin 
verdiği gurur ve tahakküm ile 
ı.ıeclisin hakiki bir yıldızı! ... 

Balık etinde uzun bir boy, 
barketJerinde cazib, yakıcı bir 
kıvraklık, açık kumral ~ı 
beyaz omuzlarına dökülmüş; 
enfes bir göğüs; çekme bir 
burun, kırmızı etli dudaklann 
arasında inci dişlerini gösteren 
alaylı ve daima gülen bir ağız, 
yeşil tahrirJi, düşünce ite dolu 
iki göz; dekolte açık mavi el
bisesi içinde başdöndüren denk 
ve tombul kollar; parmaklarda, 
dirseklerde gönül yuvaları ... 

Venüs gibi bacaklar ~e mi
nimini ayaklar ; hilkatın ve aş
kın bu şaheser kadını, aşk Ye 
cazibe mabudesi ;:.. Prens Ed
mon ile siyasi bir meseleye 
dalmışlar konuşuyorlar ; Prens 
Edmon: - Evet prenses haz

retleri, Bizanstan koparılıp bu
raya getirile·n bu yerler, Ay
dmoğuJfarmın daima hırsmı 
kendisine çeken cennetin bir 
peı isidir. - Gülerek - bahusus 
yalnız Bizansın değil, bütün bir 
alemin Venüs prenses hazret
leri burada okluktan sonra; ..• 

Prenses Sofiya : - iltifat Te 
nezaketinize teşekkür ederim .. 
Bahsettiğiniz bir Türk gencı-

ltalya taarruza hazırlanırken 
Habeşliler de taarruza karşı müdafaa tertibatı alıyorlar 

Taymis'in Adis - Ababaya müş olduğunu bildiriyor. Bu hat dan kol~yla. ~şıl.abili.~. ita~:; 
gönderdiği özel aytarı, gaze- boyunca asker kıtaları ve tank- askerlerı, ıkıncı gun H 
tesine yolladığı bir yazıda Ha- lar toplanmıştır. şehrine varabilirler. 
beş ordusunun durumu ve İtal· Habeşliler, Adua ovasının bir Habeşistan bu hareketi:= 
yanların yapacakları hücumla- gün içinde işgal edilebilece- karşı ne yapacaktı.~. Hatll.' 
rın hangi taraflardan geleceği ğinden şüphe etmiyorlar. Bu ord~lan, kuzay ve gun~y · _ır 

• M . . beşıstanı arasını baglıyacr 
anlatılmaktadır. hareket hazırlıgmın, usolmı- 11 1 d • d b" b" lertr' 

A t • ·· • A • t t b l d yo ar o ma ıgın an ır ır J. y arın bu yazısına gore, nın gus o~ a ur.a ~r. a yapa- den ayrılmış bir durumdaoar' 
Habeşlerin modern harbın na· c:ğı_ göret ıle de ılgısı v~rdır. lar. Adisababadan kuzaya, ~~ 
sıl birşey olduğundan haberi Sozun kısası şudur: Habeşıstan sarp olanı yalnız iki yol var~' 
yoktur; tank ve uçakların et- ltalyanın gelecek ayda harbın Bu böyle olmakla beraber ~ 
kisine verilmesi gerek olan başlamasını bekliyor; bu barba parator, orduların belki birbit' 
önemi vermemektedir; onun başlanmazdan önce Musolininin !erile bağlanmasına fay~ 
için en iyi silah ok ve yaydır. Adua'da bir söylev vermesi de olabilecek 900 kamyonu J/J' 
Aylar eiyor ki, Habeş hücum et- göz önünde tutuluyor. araya getirmiştir. Ne de 
mt:k için aşağıya doğru saldıran Aduadan yapılacak olan ileri her iki alanın birbirleri' 
bir uçakla, yaralanıp da düşmek- hareketiyle birlikte Eritre ta· den ayrı oldu klan a~ 
te olan bir uçağı ayırd edeme- rafındarı da yandan Barraka • getirdiği bir m salden i"' 
mektedir. Buna karşı Habeş- Gaş'a doğru bir ileri barekab anlaşılmaktadır. Aytar ~ 
lerin haber alma işleri akılları ı k B h paratorun, Güneyde bul · yapı aca br. u yan are- 7000 ki ·ı·k h f l ıll,.. 
durduracak ölçüde iyı" dir. Bü- k t" B Jk" G d k d şı 1 mu a ız arın _,,,_ e ı, e ı on ar,a a ar ı·hı k d h. ,..· 
tün esmer deriJiJer, içlerinde, gidecektir. Ancak 27 mili la annın ~l~hyl a lÇid ·~ 
müslümanJar da olduğu halde · b d"d 1 k anmıyan sı a ar o ug_. 

geçmıyen u va ı e yapı aca sö 
1 
.. 

Aabe., lilerin yanını tutmuşlar- olan ileri hareketinin arkası ile YG~yor.d k Ahi tf'' 
dır. ltalya sınırlarında bir çok 1 b "'I h k hd" uney e, ararga arı o an ag an er va ıt te ıt da lan 

15 000 k" . .,il_· 
oymaklar içerilere doğru ya- ı d kal kt 1 1 b iki rar o • ıtı Y , _., a tm a aca ır. ta ya, e K d k" k Ah MaP" 
yılmışlardır ki, bunların hepıi ki ·ı ü ı b. n tll ı··k uzay a ı ararga .,.111 uça an ı es e ır s n u 1 d dir k. b" . "k k ~ 
casus uk yapmaktadır. ld d b"l" Bü ·· b h er e ı, ırıcı uça e e e e ı ır. tun u are- d (al k) b d bul' 

Bu kaynaklardan gelen ha· kette İtalyanlar da, üsnomal • b uça ura a 
ber üzerine, Habeşliler ltalyan- bir ölçüde savaşçı bir halkın maktadır. .. ~ 
ların ilk önce kzaydan saldı- yaşadığı alanlardan yandan İmparator gune>: .o.rd .. Jil 

kı ı l d B. kumanda edecek şımdılık ~ 
raca armı an amış ar ır. ır gelen hiicumlarla karşılaşacak· b b d b 

1 
J3el" 

sömürge harbı için çok büyük lardır a a a an u unan ve f' 
bir rakam olan 250,000 kişi- B ·d.. .. l d 1 il d" ki kalı sübaylar tarafından A u Ufunçe er ~ ayıs e ır • • •1 . h f ıl•P" 
nin oraya toplanmış olduğu hareketlerinin böyle bir gelişi- tiştırı mış olan mu a ı 
haberi do~ru çıkmıştır. Bunla- mi Habeş genel kurmayı Aduada demir y~l.iyle taşıtac~kbr. ~ 
rıo arasında 25,000 askeri (yerli yapılacak olan hareketlerin par- Taymısın aytarı dıyor 1:t 

k ) d B k H b 1. k · · b" skerO"' as er var ır. una arsı lak sonuçlarmdan sonra Eritre a eş ı ço ıyı ır a ~ 
ltalya Somalisinde 50,000 ltal- ordusunun büyük bir kısmı Cephanesini korur, büyDk ı6 
yan askeri vardır. Fakat, ya- vapurla Italya Somalisine taşı• talar halinde geceleyin s•Jıl' 
pıJacak ilk hücumlar için daha nacak, fakat hareketlere. Oga- rır, düşmanının bağlarını İ 
büyük önemi olan şeylerden da'da sıtma tehlikesinin kor- panp dağıtır ve günd6S 
de, ltalyanların en kuvvetli sil· kunç bir biçime girdiği ikinci umulmadık yerlerden saldı" 
el hareket noktasının Italyau t · J d k ti · · ~ eşı:ın ay arın a var uvve e rak düşmanın askerlennı . if 
kulağına pek de hoş kaçmıyan yemden başlanacaktır. Bunda madan yorarsa, ki bunun iÇ 
Aduanın karşısında bulunması- d h k t kt U I U 1 t f·.J a are e no ası, a - a yaratılmış bir askerdir. ta 1"'. 
sıdır. Bu iki nokta arasındaki olacaktır. Ual - Ual hareket· 1 h b .. b"lı'r S' 
uzaklık 18 mildir. Burasınm arın ar ı uzun sure ı · .,, Jerinin arkasını Ingiliz Somali- ye"' 
bütfüı sınır boyunca yüksek ve sinin sının koruyacak ve Adis tün halk çete harbı için bıl 
hcikim tepelere uzun menzilli Ababa hükumetinin fikrince, tirilmektedir. Bn duruın• ı,ı 
toplar dizilmiş olan beton plat- bu hareketler, imparatorun öz de, baştan aşağı uçuruı:,,. 
formları yapılmıştır. ili olan Har-er ve Adisababa kayalar ve yarmalarla doltı ,._ 

Taymisin ayları, bütün ımır olmak üzere, iki yüğrümde qir tek yolu bulunmıyan 1"" 
boyunun ltalyanlar tarafından barbın ana hareketleri ola- hariç yaylası katı acak 0 1 
tahkim edilmiş ze bundan baş- caktır. Su yetiştirilmek şar- Habeşiler, ltalyanları uıuıı ı,ı 
ka, aynca elektrik cereyanı ve- tı ile, Harar yolu tank ren, zorluklar içinde bıralı• 
rilecek o!an dikenli tellerle ör .. 1- ve taşıt araçh kıtalar tarafın- leceklerdir. ,; . ... . ..............••.....................••••...•.•........ ································································:·~ 
Bütün kadınları çıldırtan bu Lütfen prenı, bu erkek güze- leri çeviren kılmç gibi i~• b" 
erkek güzelini ben de görmek lini tasavvur ediniz. Zira er- açık bir alın, çekme bır jıll 
isterdim. Hakikaten bu derece keklerin güzel hakkındaki fi- run, ince dudaklı küçük; 
güzel midir ? .. kir ve kanaatlerine inanım ağız, çukurlu yanak ve ç ,( 

Siz kendisini hiç gördünüz yoktur. Beğendiğiniz kadın- ler, buğday rengi bir ten, "ı 
mü ? Prenses ;.., Jarı düşünüyorum da ıe - lan kadar çevik, ars~ a-

- Evet gördüm ve kendisi- çim yolundaki karar ve il- cesur; bütün bu güzeltıgıP ıt 
le haftalarca beraber bulun- ginize giilüyorum. Siz erkek- tünde cazip, yakıcı bir t•' 
dum. Cidden güzel bir gençtir. ler daima hisse, aldabcı şe· Cidden asilane bir gü:ıellilı_::_ 
Bir kaplandan daha cesurdur. killere kapılırsınız. Genel gö- Kendisini yakından t~ 

Kabadayı, iyi yürekli bir rüşe göre, erkekler zeki, ka- demiştim. Bir çok evlerde~ 
delikanlıdır. ( Sözüne yarı şa- dınlar hassastır halbuki mes- disile arkadaşlık etti iP· . -h" 
ka kanşhrarak ) prenses haz- ele tersinedir bu hüküm çok vazi, samimi, arkadaş caı-. ti 
retlerinin bu kahraman Türkü yanhşhr. Erkekler his ve he- fakir bir insan; Cesareti 'dl 
gör:mek arzu ve hevesine ka- yecan itibariyle kadınların çok fedakarlığı hakkında si:se 
pılmamalarmı dilerim... üstündedirler.. Biz kadınlar vak'a anlatayım... ;_.J 

Prens alttarafını söylemiye- daha zekiyiz. Erkekler ise Bir kaplan avında b.ıJU"'V 
rek sustu. daha çok hassas.... yorduk. Ormanda, yalçıll dl ~ 

Prenses Sofiya hırçınlaşarak -Alay kasüle- örneği kar· yalar arasında ayrı yoUat J' 
bağırdı: tımı2dal General Dimitri Jo- takip ediyorduk. Silah • ,,r 

- Devam ediniz. Zira de- jefinden evveJ sevdiği o İtalyan rinden kudurmuş bir ~le :;, 
diniz ve sustunuz, sözlerinizi kadınını düşiiııünüz. Kim bi- len bir kaplanla birdenbır' f/I 
bitirmenizi istiyorum. • lir bizim General Cenapları başa kalmıştım. Silahıo> P' JJJ 

- Affınızı yalTanrım buyru- o ucubenin neresine vurul- d baDçeJV'. 
ğunuzu yerine getirmiş olmak ştu ma ı. Belimdeki ~ 

mu · başka silahım da yok· 4 , 7 

için söyliyorum. Korkanın ki; (Hepsi gülüştüler. General varla aramızda ancak fi' 
bu çok güzel Türk kahrama- kızardı, bozardı ve aman pren- k fe 
nına gönül kapbrabilirsiniz. metre adar bi: .m~sa e~ 
ı ses hazretleri" derken, Pren- Hayatımdan u-mıdunı le ~":.J. 
mparatorluğun en muazzez, fıY . 

ses Sosyal,, Susunuz. Size söz tim Parçafanmak mub•. ,,1 
güzellik ilahesini kaybetmek · fi': .. 
bizler için bir f~lakettir. Kalb- vermiyorum. Prens Edmonu bir ağacı tırmanına~ . ıt 
leri izin neş'e ve şataret ma- dinliyiniz" dedi. tını de elde edeme~ıf11· ~ 
budesi siz.siniz. Büyüleyen bir Prens Edmon: Hakikaten bu rafımda büyük bir aga!~ 
Türkü görmemenizi tekrar di- gene mübaleğesız şu heykel- tu. Korkumdan bal ~ 
lemekliğame izninizi yalvarırım. den daha uygun 'Je güzeldi. Hayvan daha ziyade -; 
Aziz prenses... Fmrinize itaat ederek bu de- remeğe haşladı. HemeP. U' 

- Şaşılacak bir surette söz likanhyı anlatmağa çalıfacağım. me atlamak üzere ger~I~~ .. ~ 
söyliyorsunuz. (Bu muhavereleri meclisteki ri ihtiyari kaçmağa ~~ 

Erkeklerin bile çok güzel biitün kadınlar ve erkekler Vücudum diken, dikeOr ~ 
bulduğu bir Türk delikanbs nı dikkatle dinlemeğe başladılar] hançerimi çekebildiJJJ· ,, 
eski Yunanın güzellik mabu- Prens heyecanlı heyecanlı kaplan arkamdan üzerif11." b'[ 
desine ben:ıetmek icabedecek,· anlatıyordu: t K k d fesiıı• ~ ~ 

mış ı. or u :ın ne "'j 
-hizmetçisine f'mrederek; yatak - Bu genç ortadan daha numda pençelerini at ,Jı,.. 
odamdaki heykeli geti1ini2- bu uzun, bütün vücudundaki ade- duyar gibidim. Çıldır~C d'; 
genç cidden -elik. heykele leler bariz ve çok kuvvetli, haldeyim. Bu sırad ı ehll 
işaret ederek- bu heykel ka- omuzlar ve göğüsü a-eniş, çok pala bay Mehmed 1'• 

"b vü utlu ve ca- mütenasip bir ricuf, siyah tab- aramıza abldı. 
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Ihtilil Kraliçesi 
BAYAN TAL YEN 

obesplyer 
Yere Seren Kadın 
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taburdan birine verild:m. 
Geçen sayıların özü 

ispanya kralının bangerinin 
kızı olup Fransada thasilini 
bitirmeye gelen Terezya Ka
barus daha ondört yaşında 
o kadar güzel ve olgundur ki 
ailesi tarafından parlamento 
üyelerinden Şövalye Fontenay 
ile evlendiriliyor. Bu çift pek 
dirlikli değildir. lbtilil path
yor. B. Fontenay karısına bo
şuyor ve T ereıaya Bordoya 
sığınıyor. lıte tam bu sırada 
Talyen bu şehre gelip orada 
debfet devrini açıyor. 

Haberci 

Terezya Fransiskonun özel 
eşyasını aldı. Bu habraler kar
şısında uzun zaman acı içinde 
kaldı. içinden, kendi kendini 
bu çocuğu ölüme sürüklemiş 
olmakla ittibam ediyordu. Fa
kat asıl ittihama layık olan, 
bu iki genç kalbe şübheli bit 
cevgi aşılayan tabiattı. Bu sev
giden kurtulmak ve karde
şini kendinden uzaklaştırmak 
için deiil midi ki o, Et
yende Lamota karşı ateıi
ni k6rükliyecek surette hare-

ket etmişti. Şimdi ise bu adam

dan nefret ediyordu. Hizmetçi 

kızı çağırdı : 
- Erenel, siz B. Lamotun 

yazısını tanırsınız değil mi? 

Talyenin Bordo kapılarına 
gelmesi, " dehşet ,, rejiminin 
buraya da ulaşmaaı demekti. 
.~imse bundan şüphe edemez
.da. Şimdiye kadar · etrafı do
laşrnıı, şatoları srezmiş ve de
,•ebeylik devrini hatırlatan ne 
•arsa hepsini yaktırmış olmak· 
·la övünüyordu. 

- Evet, Bayan. 

1 
_ Artık onun mektuplarını 

bana hiç vermiyeceksini. Onla

rı okumak istemiyorum. Kendi 
elinizle yırtarsınız. 

F ranklin otelinin balkonuna 
dayanmış olan T erezya kendi 
kendine soruyordu : " Bir ls
~~nyol pasaportu ele geçirmek 
•çın dük de Alcudiaya mektup 
Yazmalı mı ? ispanyada gözden 
düşen ailesinin talihine iştirak 
etmeli mi ? ... 

Oda hizmetçisi bir ziyaret
çinin kendisi tarafından kabul 
edilmek dileğinde bulunduğu· 
nu ona bildiriyor. 

- Adı nedir? 
- Bayanın, adını bildirse, 

kendisini kabul etmiyt:ceğini, 
halbuki son derece mühim bir 
~aber vermeğe mecbur oldu
ğunu iddia ediyor. 

T crezya kalktı. Kapının 
camları arkasından bir asker 
gördü. Bu Eduard dö Kolber 
İdi. Şiddetle ona döndü: 

- Bay, unuttuğumu mu zan
nediyorsunuz? 

Eakat durakladı. Delikanlı
nın yüzii mum gibi sararmıtb 

ve ellerinin titreyişi tuttuğu 

Pakete de ulaşıyordu. 
- Adretinizi bana bildirme

sini B. Gataberden istedimse 
lcendim için değildir. 

SöıiinU kesti: 
- Bana hangi felaket ha

berini getirdiniz? Çabuk söy
leyiniz. 

Korktı.ğu darbe başına indi: 
l<ardeıi ölmüıJtÜ. 

Kolberle ikisi "Giyol Tel,, 
taburu denilen 7 inci Paris 
taburuna girerek orduya gö
nüllü yazılmışlardı. 25 Ağustos 
l793 de bütün Fransızların 
~e!erberliği ilan edildiğinden 
ıkı gönüllü şimal ordusuna 
alandılar ve muhasarada olan 
Dünkerek Uzerine gönderildi
ler. Fransisko 8 eylülde Hond
ŞoUa ölmüştü. 

Eduard dö Eolber: 
Ona ağlamayınız, dedi, o 

:.a~en ölümü arıyordu. 
Genç kadın muhatabını sus

tu nıak istedi: 
- Bayan, söylemeğe mec

burum. Sizin için son arzula
rını bana bildirmişti. Kollarım 
tlrnsındn son nefesini verirken 
' iıi, kardeş sev$isinden daha 
1<u vvetli bir aşkla sevdiğinden 
do ayı kendini ittihanı etti. Bu
nu sizin bi!menizi ve ruhunu 
affetmenizi istedi. Bu acıklı 
Ödevi bu kadar çabuk yapa- , 
cağımı ummıyordum. Fakat 
liandşot zaferi ordunun bir 
kı mını serbest bıraktı ve ben
~~ General Brun 'un Jirond 
iline ae r oldu w u üç 

Derin bir ilişikte bu yeni 
ölüm, bir eskisini de Terezya
nın kalbinde canlandırıyordu. 
Fransisko B. dö Marşenvil ile 
bir şahıs oluyordu. Bu iki ha
yaletin zllcuda getirdiği aşk 
serabında, T erezya - eger visa
line mal olabilseydi - coşkun 

bir a!Jkla sevebileceği muhay
yel erkeği görüyordu. Zira, aş-

kı erişilemiyecek yerde arayan 

şehvet perestilerc has olan bu 
dyuğu işkencesile düşmüşlü
ğünün cezasını çekiyordu. 

En bUyUk yedi gUnah 
Fransız Cumuriyetinin ikinci 

yilının 25 Nandemer tarihinde 
Talyen ve yardımcıları Bordo 

şehrine girdiler. Brun kuman
dasında üç piyade taburu ilk 
önce şehri saran bütün istih
kamları ele geçirmişti. Bu kol, 

Stmt - Ölali kapısı yanandan 

hisarda açılmış bir gedikten 
geçti. Askerler Şato-Trompete 
bakim olurken, Konyansyon

cular Galyen Sarayı caddesin
de Lazarist rahibelerin eski 
manastınnda yerleştiler. Bura
ya hemen ulusal ev adı verildi. 

IhtılAl ıeuizlik içinde yapıldı. 
Bordo açtı. Mürtecilere 

ders olsun· diye, Talyen 
şehrin bir parçasını yaptırmak 
istemişti. Brun buna mani ol
muş, Prokonsul ve cinayeti iş
liyecek olursa onu askersiz 
bırekacağı tehdidini savur
muştu. 

Kim olursa olsun herkesi tev
kif etmek, para cezasına çarp
tırmak veya hapsetmek yetki
sile hemen bir süel komisyon 
kuruldu ve başına ıla kornunç 

Lakomb geçirildi. Şehre gir
dikleri akşam Talyen ve arka
daşları tiyatroda kendilerini 
göstermek istediler. Bunlar 
yedi kişi idiler. Halk bunlara 
"en büyük yedi günah,, laka
bını taktı Temsil bitip te se
yirciler acele evlerine dönünce 
bütün ışıkları sönmüş olan şe
hir sükuta daldı. Devriyelerde 
dolaşıyordu. Ulusal meydan 
yakınında ağır bir gürültü, bir 
çekiç gürültüsü duyuluyordu. 
Eşafo (idam maldnası) kurulu

yordu. 
La Frenel Bayanının yanınu 

soktuğu düşünceli tavırlı ya
bancıyı gözetlemek için kapı
nın arasında gizlemişti. 

- &mı Vat· -

, 

Jı:Ef'·9 
Dünyada buğday ve tahıl üretimi 

• 

Lö Mesaje D' Aten,Atlna 
Romadan gelen bir telgraf, 

arsıulusal tarım enstitüsünün 
tahminlerine göre Avrupadaki 
bütün tahıl ürününün geçen 
yılın ürününden fazla olacağını, 
buğday ürününün de aşağı yu
karı 440 kentali bulacağını 
bildirmektedir. 

Romadaki arsıulusal tarım 
enstitüsünün ayda bir çıkart
tığı "Arsıulusal tarım dergisi,, 
bu mesele hakkında aşağıdaki 
izahları vermektedir. 

Avrupada buğday ekilmiş 

o'an topraklar geçen ay, 31,5 
milyon hektardan biraz fazla 
ve geçen yıla göre yarım mil
yon daha fazla olarak tahmin 
edilmiştir. Mayıs B}'l içinde ens
titü)e gelen istatistiklerdeki 
reklamların bilyük bir önemi 
yoktur, çünkü Fransa ve ltalya 
ilkbaharda yapılıp geçen yıla 

göre 100,000 hektar eksik olan 
ekimlerin tahminlerini bildir
mişlerdir. Almanya isP., tohum
ların kışın uğradığı ve geçen 
yıl 100.000 hektar (yani yüzde 
5,9 nisbetinde) iken bu yıl 
yüzde 0,6 yı bulmuş olan zarar
ların tahminini bildirmiştir. 
Buna göre geçen ay Avru
pada buğday ekilen top. akla
rın hepsi için bildirilen sayıyı 
değiştirmemek Jazımgelir; çün
kü son tahminlere göre ortaya 
çıkan değişikliklerin çoğu bir· 
birlerini tamamlamakta ve so
nunda, ortaya çok ör.emsiz bir 
değişiklik çıkarmaktad,rlar. 

Bir rekor sayılabilecek olnn 
bu mesabada elde edilecek 
ürün için bir hüküm vermek 
zamanı daha gelmemiştir. Ge
çen ay, son beş yılın ortalama 
raudımamna daynarak, bu e d
miş toprakların aşağı yukarı 

425 milyon lcental yani 414 
milyon kental olan geçen yıl 

ürününden biraz daha fazla 
ürün vereceklerini bildirmiş· 
tik. Fakat sonuçların daha 
faıla mevsımın gidişine ve 
çeşitli memleketlerin randıma
nı üzerinde doğacak meteoro
lojik etkelere bağlı olduğu da 
şüphesizdir. 

Mayıs ayı başlangıcında Av
rupadaki ekimlerin durumu ge
nel oıerak epey düzgündü. 
Yağmursuzluktan sızıanan Ak
deniz bölgesinden başka, Av
rupanın öteki taraflarında ni
san yağmurları normal gitmiş, 
bazı yerlerde normalden de üs
tün olmuştur. Sıcaklık her ta
rafta epey değişik olmuş ve 
nisan sonu ile mayısın ilk ayı 
arasında aşafrı yukarı bertaraf
ta, donla, beraber hazan bol 
kar getiren soğuk dalgaları 
görülmilftilr. Kışın böylece bir
denbire geri dönüşünün ekin
lere zarar vermesinden korkul
muşsa da hava bu şekilde çok 
devam otmemiş ve çok defa
lar bunun arkasmdan gelen 
yağmur, zararları çok ufak bir 
nisbete indirmiştir. Mayısın 
ilk yarısında havalar bir çok 
yerlerde epey düzelmiş, yalnız 
Akdeniz bögesinin 11\uhtaç ol
duğu yağmurlar biraz geç yağ
mıştır; buna karşı sıcaklık nor
malin altında kalmıştır. 

Kıt'a Avrupasının hemen he
men her yerinde Nisan ayının 
en büyük kısmiylç Mayısın ilk 
üç haftası içinde hüküm süren 
soğuklar, ekinlerin bitmesini 
yavaşlaştırmıştır. Bu bitiş, ge· 
nel olarak, normale göre epey 
gecikmişti. Gene genel olarak 
kış ekimlerinin ve bele buğ
dayla çavdarın durumu Mayıs 
yarısında çok memleketler
de, geçen yıhn aynı dev
resine uygun veya bundan 
tıstündll. ilkbahar ekimlerenin 

rici idi. Şu halde Avrupanın 
durumu en çok, hasat 
zamanına kadar mevsimin gi
dişine bağlıdır. Çünkü Avru
panın bir çok taraflarında iyi 
randımanlar elde etmek için 
güzel hava ile sıcaklığın de
rece artması lazımdır. 

Sovyetler birliğnde ilkbaha· 
rın başlanğıcından Mayısın ya
nsına kadar hüküm süren me
tereolojik şartlar genel olarak 
tahıl ekimine elverişli idi, ve 
ekimin durumu iyi gorülüyordu. 

T ahil ekilec bölgelerin he
men hemen hepsine ara ile 
yağmurlar yağarak kış ekim
lerinin gelişmesini tohumları 
geçen yıla göre çok eren atı
labilen ilk ha haı ekimlerininin 
filizlerini koiay!aştırmışhe. Ni
san sonu ile Mayıs başlangıcın
daki büyük souklar donlu ku-
2ay tarafından seri olmuş, bu 
taraflarda k•ş ekimi önemsiz 
olmuş ilkbahar ekimi de biraz 
gecikmibtir. Souklar ve donlar 
orta ve kuzay bölgelerde az 
sert klmuştur. Ve buralarda 
zararlan öneminin ufak olduğu 
sanılabilir. 

Birleşik devletlerde, 1 ma
yıstaki ekim durumuna göre, 
kış buğdayı ürünü için 117,5 
milyon kental olarak yapılan 
tahmint 1 nisanda besablanan 
ve 118,S milyon kental olan 
tahmine göre azıcık eksiktir. 
Bu tahmine göre, 1935 kış 
buğday ürünü geçen yılın ürü
nünü 7,2 milyon kental kadar 
aşacak, fakat 1929 dan 1933 e 
kadar alman ortalama ürünün 
yüzde 75 ini bulacağına göre, 
pek de verimli olmıyacakbr. 
Bu fark, büyük ovalarda ve 
doğu tarafında ekimlere kışın 
dönları ve ilkbaharın kuraklığı 
tarafından verilen zarar yüzün
den meydana gelmiştir. Çünkü 
kış buğdayı ürünü verecek olan 
toprağın hepsi 17,9 milyon 
hektar iken, yalnız 12,3 mil
yonluk yerden ürün alınacaktır 
ki, aradaki açık 5,6 milyon 
hektar, yani yekünun yüzde 31 
idir. Bununla beraber, havalar 
iyi giderse ürünUn tahmininin 
da düzelmesi mümkündür ; ma
yısının ilk yarısında ekilmiş til· 
tün bölgelere bol ve iyi yağ

murlar düşmllş ve ekinlerin 
büsbütün bozulmamış olduğu 
yerlerdeki buğdaya hakikiğ bir 
fayda getirmiştir; bazı yerlerde 
yağmurlar fazla bile geldiği 
için havaların düzelmesi iste
nilmektedir. 

İlkbar buğday ekimleri şim
diye kadar havanın elverişli 
gitmesinden faydalanmıttır ve 
hoşnudluk vermektedir. Kıt 
buğday llrilnünün az olmasın-
dan dolayı birleşik devlerin 
iyi bir ilkbahar buğday llrü
nüne çok ihtiyacı vardır, çün-
kn Amerikada bu sıralarda 
olduğu gibi, eski yıllardan 
kalmış bllyük buğday stoklan 
bulunmayacaktır. 

Kanaeada nisan ayı içinde 
düşen bol yağmurlar, tohumla
rın iyi filizlenmesi için top
rağa gerekli yaşlığı sağlamış, 
fakat öte yandan da bu yıl 
çok geciken tohum atma işine 
zarar vermistir. 

1 Mayısta çiftçilerin ilkbahar 
buğdayı ekmek niyetinde ol
dukları toprak yüzüeden dokuz 
milyon 230 bin hektar olacağı 
söylnniyordu; kıt buğdayı eki
len yerlerde hesaba katılmak 
suretile buğday ekilen yerlerin 
yekunu bu yıl 9,450,000 hek
tarı bulacaktır. Bu rakm geçen 
yıla göre yüzde 3 eksik ve 
1929 dan 1933 e kadar olan 5 
yılan ortalama rakamından bir 
milyon 50 bin hektar daha 
eksiktir. 

1 
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Hatırla inhisara afyon 
Satanlar kimlerdir? 

Manisa saylavı B. Turgut Türkoğ
lunun yazısına bir cevap 

Uyuşturucu maddeler inhisan rış ve bilhassa hatıra itibar 
şehrimiz direktörü bay Vahid edilemiyeceği pek tabii, çok 
D~mirkan bir haftadanbcri bedihi ve lzmirde çahşmağa 
grıpten hasta yatmaktadır. Dün başladığım gündeberi pek te 
kendisi~~ y.oklamağa giden bir malum olduğundan, bu hususta 
mubarrmmız konuşurken sözü da sayın saylavı şubece rahat-
afyon mevzuuna getirmiş ve sız etmeğe mahal yoktur. 
"Anadolu,. arkadaşımızda çı
kan Mauisa saylavı bay Turgud 
Tü'rkoğlu'nun yazısı hakkında 
mütaleasını sormuştur: 

Bay Vahid Demirkan de
miştir ki: 

- Evet, sayın Manisa say
lavının Anadolu gazetesinde 
yazdığı baş yazıyı ben de 
okudum. Fakat vazife ve mev
kiim böyle mühim iddia ve 
iınadlara bizzat ve doğrudan 

doğruya cevap vermeğe elve-

rişli değildir. Bu hak baıka
larma aittir. Lüzum g6rürlerse 
cefab verirler. 

iddialar genel surette mtieı· 
seseye değil de, münhaıiren ln1lism·ln,. ]liidıh·ü B . \Ta1licl 
şubemizi ilgilendiren hususata Yalnız şu kadarım söyleme· 
ve teferruata taallük etse idi, ğe mecbur ve borçluyum ki, 
görülmiyen hakikatı meydana afyon inhisarı ıimdiye kadar, 
koyacak izahatı vermeğe mü- böyle bir makaleye mevzu ola-
saraat eyler, sayın sayJava cak, böyle bir yazıya sebebi-
karşı vazifemi ifa etmiş olur- yet verecek bir heves ve zib-
dum. Görüyorsunuz ki öyle bir niyetle çalışmamıştır. 
vaziyet yoktur. Meseleler ve bunlarm zahiri 

Gerçe Ankara, lstanbul ve cepheleri biraz eşilecek ve in-
Jzmir arasında mekik dokuyan- celenecek olursa, sayın bay 
ların habr sayesinde afyon sat-mağa muvaffak oldukları ya- Turgud'un da aynı kanaata 
zılmış ve bu suretle iz.mir şu• varacağını ve yazışında göze 
besine de bir tariz payı ayrıl- carpan bir takım istifham işa-
mış ise de, nizamdan doğan retlerinin lüzumsuzluğna kail 
hakkın yanında yalvarış yaka- olacağını umuyorum. 
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Rekolte fazlası inci·r ve 
• 

Uzümlerimizin sarfı için 
Ankara, 7 - Bu yıl üzüm üzerine Aydın incir üretmen-

ve incir rekoltesinin çokluğu- leri kooperatifine, Manisa bağ-
nu gözönUnde tutan Türkofis cılar birliğine ve diğer kurulu 
yabancı memleketlere gönde- üzüm kooperatiflerine başvur-
rilecek kuru üzüm ve incir- muş ve bu kooperatifler tara· 
lerimizden artacak kısmını fından gönderilecek birer ki-
memleketimiz içinde kolayhkla loluk üzüm ve incir paketleri· 
harcamak için incelemeler ve nin kararlaştırılacak olan güo-
araşbrmalar yapmakta idi. de satılacaiını bildirmiıtir. Ay-

Bu araştırmalar ve incele- rıca Halkevleri de bu satışın 
meler arasında artan kısmını kolaylaşmasına yardım edecek-
tarım bankasının şubeleri eliy- tir. Türkofis aynı zamanda Yu-
le satılması meselesi de dil- nanistanda olduğu gibi bizde 
nülmtıştü. de ekmeklerin içine nzüm ka-

Ofisle banka arasında ya- rıştırılması için inceleme yap-
pılan son konutmaların ver- maktadır. Bunun hakkında 
diği sonuç Tanm Ban- Atinada bulunan tecim ataşe-
kasının bu işi istekl~ sinden bilgi sorulmuştur. Ge-
yapmağa hazır olduğunu lecek cevaba göre karar veri· 
göstermiştir Türkofis bunun lecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iç ihtiyaçları karşıladıktan Kuzay Afrikasında, Cezayir· 
sonra dışarıya da gönde- de uzun bir kuraklaktan sonra 
rilecek az bir fazlalık bı
rakacak şekilde gBrünmek-
tedir. Öteki Asya memleket
leri arasında Suriye ve Filistin 
son haftalarda düşen bol yağ• 
murlar dolayııile eyi ürünler 
beklemektedirler. Japonyada 
da ürün eyi olacağa benze
mektedir. 

düıen yağmurlar, orada orta 
derecede olacak olan ürünll 
kurtarmışbr. Tunuıta da durum 
böyledir. Yalnız Marokda çok 
zayıf bir ürtın beklenmektedir. 
Mısırda ise 193l de hafifçe 
üstün bir ürün elde olunacağı 

sanılıyor. 

IZMIH O[KOH 
Makine, elektrik Dekortör ve 
Dekorasyon işleri mütehassısları 

9 EY-LUL 
Paııa yırı Münasebetilc 

Komple pavyon lnfası dekorasyon tezyinat, 
projeler, yeni modern sergi ideleri, grafik ve 
her nevi boya lfl, elektrik tenvirat ve mlhanlkl 
teal•at. Tafhlr va tem•ll ve genel •ergi lflerl 
Adres: Saman iskelesi iş bankası karşısında 
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·durumu daha az hoşnutluk ve- lngiliz Hindistanında lirlln 
....._~~ 
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Casuslar Avı 
BUYUK 

VE 
HARPTA INGILIZ - ALMAN 
FRANSIZ CASUSLARI 
::eı.rı.ncı ~ıs:ı:n.ı. 

~---------------------------;ı-.--' -26-

Kont Çernin 
Yalan söylememişti. ·Kont Ar

manın feci akıbeti 
11Parisin sev:mli artist Ma

rusya Destrel bu sabah Ce
nevre otelinde cansız bulun
muştur. Bütün gayretlere rağ
men artisti bayata döndürmek 
kabil olamamıştır. Artiste fazla 
miktarda Veronal içirtilerek 
ölümüne sebebiyet verildiği 

zannediliyor. Şurası da kayde 
ıayandır ki Marusya yatağı 

fizerinde ipekli tuvaletlerile bu
Jun muştur. Ölünün her hanına 
çiçek büketleri serpilmiş bulu
nuyordu.,, 

Hakikatta vaka şu suretle 
olmuştur: 

Marusya şık ve zarif bir 
lşıkı tarafından yemeğe davet 
edilmiştir. Yemek neşeli geçti. 
Şampanyalar içildi. Bir aralık 
artisti baygm bakışları ile tes
birc çalışan genç için de biraz 
rahatsızlık duyduğundan odaya 
çekilmek istediğini söyledi. Ma
rusya hiç şüphelenmeden genç 
aşıkım takip etti. Kahvelerini 
de burada içecekler. Alman 
casusluk teşkilatından aldığı 
vazifeyi yapmağa hazırlanan 
adam bir aralık kolayını bula
rak Marusyanın kahvesine müt
hiş bir zehir akıttı. Genç ka
dın kahveden bir kaç yudum 
içmişti ki bir şikayet sesi çı
karmadan yatağa düştü. Bir 
daha da gözlerini açmadı. 

Cenevre zabıtası bu hadise 
Uzerinde uzun uzadıya tahkikat 
yapmış, fakat artistin intihar 
ettiği neticesine varmıştı. Ha
disenin gerçek mahiyetini bi
len yalnız ikinci büro idi. Zira 
Marusyayı zehirleme hadise
sinde Alman teşkilatile elbir
liği etm iş sayılabilirdi. 

Harp içinde, muharip dev
letlere mensup casusluk teşki
latının birbirlerine yardım et
tikleri dakikalarda olur. Gizli 
servis bu yardımı bilerek veya 
bilmeden yapar. Bunun gibi 
gizli ajanların karşılıklı faali
yetlerile diplomasi bazı müza
kerelere de yer açıldığı vaki
~ir. 1917 ilkyazında Prens Sikst 
dö Burbonun ayrı barış teklif
leri suya düşmüş bulunuyordu. 
Avusturya münferit sulh için 
Triyesteyi ltalyaya terketmek
ten çekinmişti. 

Öte yandan Almanlar batı 
cephesinde aybatlı bir hareket 
hazırlamışlardı. Fransız cephe
sini yarmak için fevkalbeşer 

sayılan teşebbüslere girişmek 

üzere idiler. Fransız ordusunda 
ise ilk isyan alametleri belir
ınişti. Bir çok vilayetlerin Al
can işgali altında bulunması 

•üzünden yüz biplerce göçme-

nin feci vaziyetleri, içsel ıstıra
bın günden artması harp aleyh
tarlığını körükliyecek şeyler
dendi. Genel efkarda derin 
hoşnutsuzluk vardı. Herkes ya
ı'ınm ne olacağını düşünmekte 
di?. 

Ufukta bütün beliren şeyler 

bu ihtizarı arttıracak şeylerdi. 
Fransız başbakanı Fransız mil
letinin ~öğüs germeğe mecbur 
tutulacağı gayretler ve feda
karlıkların yapılanlardan çok 
daha ağır olacağını saklamı
yordu. Bu vaziyet içinde Avus
turya ile aynca sulh yapma 
teşebbüslerine büyük değer 
verileceği tabbii idi. 

Kamoy ile bu görüşmelerin 

kesin neticeye bağlanmasını 
heyecanla istiyor ve bekliyordu. 
O günlerde Avusturya-Macar 
imparatorlugu kanlı savaşın ha
kemi mevkiinde sayılmakta idi. 
Avusturya bir kez mücadele
den çekilecek olsa Almanyanın 
da mevkii sarsılacak, sulh ko
laylıyacaktır. 

Başvekil olan M. Paul Pain
leve bu görüşmeleri eyi bir neu . 
ticeye bağlamak vazifesini kime 
tevdi edebilirdi? 

Monden ve beynelmilel vazi
yeti hasebile Kont Armand bu 
işi görecek adam sayılıyordu. 
Kont Armasd Fransanın Vati
kan nezdindeki sefirinin oğlu 
ve büyük Şnayder-Kröze silah 
fabrikalarının en nüfuzlu azası 
idi. Cephede uzun müddet kal
dıktan sonra binbaşı kont Ar
mand ikinci büro nezdine me
mur edilmişti. 1913 te serveti 
yüz milyon frangı geçmekte 
olan bu adam Fransanın en 
zengir. adamı sayılıyordu. Şimdi 
bu muazzam servet onu tatmin 
etmiyor, babası gibi büyük elçi 
olmak istiyordu. Paul Paialeve 
"Armand vereceğimiz vazifede 
muvaffak olursa emeline kavu
şabilir.,, diyordu. 

Avusturya ile özel görüşme
ler için kimse ondan daha 11\Ü
nasip bir mevkide bulunmazdı. 

Kont Armand, Avusturya hü
kumetinin sözü en çok dinle
lenen müşavirlerinden Kont 
Nicolas Rovertera ile samimi 
münasebetleri olan bir adamdı. 
lsviçrede, Friburg şehrindeki 
malikanesine Kont Nicolas Ro
veterayı çağırdı. 

7 Ağustos 1917 de müzake
reler başladı. Armand kandırıcı 
rolünü görüyor, Nicolas Rover
tera ise Fransız delegesini kur
nazlıkla yenmeğe çalışıyordu. 
iki arkadaş mevkilerini adım 
adım müdafaa ediyordular. 

Kont Armand bu ilk görüş
melerin neticesinden Fransız 
hükumetini habeı dar etmek 
için Pnrise döndü, Pariste bek
lediği beklemediği bir tarzda 
pek souk karşılandı. Verilen 
salahiyetin fevkine mi geçmişti? 
Hayır. Sadece Fransanın ~!;gari 
şartlarını ihtiva eden bir tah
riri teklifname vermek ihtiyat
sızlığında bulunmuştu. Böyle 
iken M. Painleve onu t.ıhtiye 
etmedi. rJI. Loyd Gorcun da 
muvafakatı ile Kont Armand'ı 
Fridurga dönerC":k müzakere
de devama memur etti. Kont 
Armand Fransada kısa süren 
ikametinde ltalya cephesinden 
yeni dönmüş olan Mareşal 
F oşça kabul edilmişti. İtalyan 
cephesindeki vaziyetin çok 
vahim olduğu gizlenemezdi. 
Fransız ordusu günden güne 
erirken ltalyan ordusu A~us
turyalılar karşında tutunamı

yarak bozgundan bozguna du
çar oluyordu. Avusturyalıları 

ayrıca sulha kandırmak Ital
yan ve Fransız cephelerindeki 
yükü birden hafifletmek ola
çaktı. 

Armand 22 ağustosta tekrar 
Friburgta bulundu. Kont Nico 
las Rovertera ile görüşmele

rinde devam · etti. Avusturyalı
lar ltalyanların mUddeiyatmı 
reddetmekie ısrar ettiklerinden 
Rovertera Viyanaya döndü. 

da ihtilaf 

Kadın ve moda 
•• 

Onü kapalı, arkası açık elbiseler, 
Frapan renkler çok moda 

Tül balo tuvaletleri, transparan roplar beğeniliyor 
Batı ülkelerinde varlıklı in

sanlar şimdi bunaltıct sıcaklar
dan kurtulmak için deniz kı

yılarına inmişlerdir. Bilhassa 
Montekarlo daraçalarmda gü
zel giyinmiş kadınları seyre
denler, sıcak mem'.eketlerdeki 
kanatlarmda bir çok renkler 
taşıyan kelebek!eri hatı rlıyor· 

lar. bu yıl çok canlı ve R"ÖZt: 

batan renklerle hafif ve ince 
kumaşlardan vapılmış rub1ar 
çok modadır. 
Kadın okurlarımıza bunlar

dan bir kaç örnek takd"m 
ediyoruz. Bu güzel rob:arı 
seyrederlerken moda cerey o-
larından kendilerini de haber
dar etmeği bir vazife biliriz. 
Şu gördüğünüz (x) işaretli el-
bise genç kadın ve genç mat
mazellere çok yakışan b'r tu-
valettir. Muhtelif renklerde 
yapılabilir. Yalnız Fransanın 
cenub kıyılarındaki plajların 

otelleri daraçasında beyaz, 
pembe ve açık mavi olanları 

çok göz çekicidir. Balo robla
rında tül kumaşlar çok moda
dır. Kat kat bir çok pliselerJe 
tülden yapılan gen iş bir 
rop güzel bir eııdam Reya:: prwauw, ku·mv:1 Janled 

Mcwi tıit·l.'uvaz ve cıuz>ı·ime kre]J iki gii:el ?Jemek elbisesi 

{ 1i .. --

yaratıyor. Siyah ve beyaz yukarı kısımları vuval ile yapı- Robu güzel bir kesim ve içten 
tülden ( Tül illizion ) dan ya- lırsa çok şık duruyor. Jarse bağianan askılar tutmaktadır. 
pılan gece elbiseleri bilhassa tüllerle yapılmış yeni model- Trndsparon kumaşlar da çok 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
koall

. •• lerde görülmeğe başlamışbr. çok ragw bettedir. Yazın en gü-
baş göstermiş, bütün .. 
yon zayıflamıştı. Yalnız en son modaların eski- zel elbiseleri bunlar sayılıyor. 

Kont Arman haftalarca sü- lerden ayrılan noktası şurasıdır. Hafif mantolar ve çok uzun 
ren mesaiden sonra hiç bir ne- Yeni elbiselerde ön çok kapalı kaplar eski Yunan tarzına çok 
tice elde etmeden Fransaya adeta tamamen denecek kadar benziyor. Fakat kısa kaplar 
dönmeğe mecbur kaldı. Paris- kapalı ve zarif garnilerle süs- yalnız elbiselerin açık yerlerini 
te Painleve kabiuesi gürültülü lüdür. Buna mukabil bu elbi- örten kaplar gace gezintilerin-
müoakaşalardan sonra devril- selerin arkaları bele kadar de çok nazarı dikkati cclbe-
miş bulunuyordu. Vaziyet her 
bakımdan en korkunç bir saf- açıktır. Bu açıklık omuzlara da diyor. 
haya . girmişti. sirayet etmistir. O kadar ki ŞapkaJ;ıyrl:t Hiy yeniden 

- Sonu vm - omuz tama •-- ı 1- .. 1.lıyılrnt::!ır. ınntl:ı "' ~-,,~i"uı. 

Bir Yahudi 
-·-Bir Alman ka

dınla gezemez 
Berlin, 7 (A.A) - Nazi par· 

tisi ileri gelenlerinden doktor 
Zarnak Sobvarges Kokfs gaze
tesindeki hücum kıtaatının or
ganıdır. 

Bir Almanın ne gibi ahvalde 
bir yahudiyi tevkif edebileceği 
hakkında malumat vermekte
dir. ·1 evkif bilhassa umumi re
zalet mahiyetinde olan ahvalde 
yapılabilecekti. 

Makale sahibi diyor ki: 
Bu gibi ahval şunlardır: Bir 

1 Y ah udinin Alman misafirper
verliğini suiistimal ede:rek bir 
Alman kadını ile halk arasına 
çıkması, bir Yahudinin bir ba
loda küstahane bir surette gli· 
rültü çıkarması, bir Yahudinio 
Alman kaplıcalarından her 
hangi birinde gürültüyü mu
cip evza ve etvar takınmasa.. 
Bu suretle hareket eden Ya
hudi umumi nizamı ihlal etmiş 
sayılır. Bundan başka Alman 
ruhu uyanalıdanberi keza Al
man hissiyatının yaralanmasına 
sebebiyet veren bütün ahvale 
teşmil edilmek ger .. ktir. Eğer 
Yahudi mukavemet gösterecek 
olursa Almanın şiddete müra
caata hakkı vardır. 

Varşova, 8 (A.A)) - Dao
zi~' den bildirildiğine göre bir 
takım ulusal sosyalist grupları 
Danziı panayırındaki Yahudi-
lere karşı bir hücumda bulun
muşlar ve bunların isportaları· 
nı kırmışlardır. Polis bir kaç 
kişiyi yakalamışsa da sonra 
bırakılmıştır. Yahudiler pana
yırdan çekilmiştir. 

B. Salahaddin 
Dün vazifesine başladı 

Uzun zamandanberi rabatsıt 
bulunan lzmir müzeleri mUdürii 
bay Salahaddin Kantaroğlu 
kardaşımız iyileşerek dün va
zifesi başına gelebilmiştir. 

Sayın arkadaşımıza geçmİŞ 
olsun deriz. 

Üç 
•••••ı D :I•••• 

sene sonra 
lzmir'de 

1932 senesindenberi Avru
pada büyük bir şöhret alarak 
(Emerof) ismile bütün dünyayı 
kaphyan zarif bir Josyonu Hilal 
eczanesi aynen yapmağa mu: 
vaffak olmuş (Emerof) ismiııı 
de tercüme ederek (Zümrüt 
damlası) adıyle lzmirlilere tak
dime karar vermişti. (Zümrüt 
damlası) losyonu üç aydır tec
rübe yapılmakta, nihayet taoı 
manasile bir losyon olmuş btı
Junmaktadır. Zümrüt damla
sının esansı Hilal eczaba
nesinde ( Son hatıra ) ko
kusu diye tanınmış ve sevilıPİf 
bir lrnkudur. (Zümrüt damlası) 
yakında piyasaya çıkacak ıJJÜ'" 
kemmel bir losyon olmuştur. 

~ 

Korkmıyalıın 
Bugüne kadar eski usul 

ondüle makineleri ile yapıJaıı 
altı aylık saçlarda tabiilik ~ 
derece elde edilemediği gı
bi yeni Paristen getirdiğİJll 
1935 modeli makine gerek 
saçları istenilen forma ve ta
biiliği veriyor ve gerekte 
bayanların korktukları cere
yan ile alakası yoktur. ya
pılan saçlar 9 ay için garaıı
tidir. 

Su ondülesi ve bukle içİO 
Paristen diğer bir ınakiııe 
getirttim. Arzu edilen her 
forma yapılır. 

Ali Riza Akçakıt 
Adres : Hükumet ca~; 

desi No. 23 10.000 çet• 
gömlek mağazası yanınd•·· 
Telefon 3294 
.... iiiiiııııi ............. ~ 
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zak Şarkta yaşayan uluslar 

J>tr Japou 

lırmak makıile Çini yeni bir 
icaret anlaşması tesisine razı 
edeceğini ümit etınektedir. 

(3) Paranın kontrolu. Çinin 
ekonomik kalkınması için iş
lerinin ıslahı kat'i olarak lazım 
görüldüğünden Japonya Ha~
ciye Nazırı bu reformu temın 
h~susunda Çine yardmı etmek 
nıyetindedir. Bu işte muvaffak 
olınak için Çin Merkez Ban· 
kasının evrakı nakdiye Çıkar· 
nıak monopolünü alması lazım 
geldiğinden çıkarılacak .evra~ı 
nakdiyeye mukabil kredı bu -
nıak hususunda japonyanın mu· 
vaffakatı alınması lizımdır. Bu 

Jtm·p 9em itıi 

gramı nasıl tatbik edeceği he
nüz belli değildir; fakat Japon 
gazetelerinin verdi~leri. haber
lere bakılırsa yenı sıyasanın 

neşrile beraber Çin nasyonal 
hükumetine istikraz teklifi ya
pılacak ve ayni zamanda şi
malde askeri tazyik ve cenub
da da politika entrikalarında 
faaliyete geçecektir. 

Bu vaziyeti şu şekilde izah 
edebiliriz: Japonya bir taraftan 
Gankin mali yardım yemini 
uzatıyor, diğer taraftan da şi· 
mali Çinde tazyik hareketine 
geçiyor. Hem pek muhtemel-
dirlri bundan başka Kanton 
bükümetine de Nankin aley-

w 124" **&L+. -

.ıopuu ımpm·atorıı 
yor ki: Son yapılan değişiklik
ler Çin, Mançuko ve Japn
ya arasındaki sulhperver mü
nasebetlerin ilerlemesi yolunda 
atılmıs yeni bir adımdır. Yal
nız birçok husu ... Jar Çinin ver

diği vaidleri ne suretle ıfo 
edeceğine bağ'ı olduğundan 
ve ~imdiden tan•.ımile n kbin 
o mak doğru olamazsa da şi
ma i Çin işlerinde bu .. n için 
istıkrar temin edı miş o!duğLJ 
söylenebilir. 
Çıma.i Ç:n vaziyeti ortaya 

çıl .. tığı günden itibaı en, bazı 
memleketlerde yürütülen mli-
talcniar mutedil oJmakla bera
ber, bir telaş uyandığını gös
termiştir. japonyanın yeni bir 
"Kukla devJeti,, daha kurmak 
üzere olduğu veyahut Japonya
nın şimali Çini ilhak emelinde 
bulunduğu şek inde ban şüp
heler ve korkular hasıl oldu. 
Bu gibi şüpheler ve korkular 
hakiki vaziyet üzerinde yapıl-
mış tetkiklerden ziyade mu· 
hayyelelere istinad eden şey
lerdi.. 

japonyanın talepleri, Çinde 
gizli ve sair organizasyonlar 
tarafından yapılan ve mahalli 
askeri grupların teşvikine maz-
har olan Japonya ve Mençuko 
aleyhindeki hareketlere niha
yet verilmesinden ibaret lıir 
şeydi. Bu iddianın bir hakikat 
olduğu, resmi Çin memurları· 
nan bu ite alet olduklarının 
deliil ile iabat ediJmeai üzerine 

tebeyytln etoıiıtir. 

ve hitkitmct c1·k<i111 
bundan böyle Şimali Çinde 
her ne şekilde siyasi kuvvet 
teessüs ederse etsin, Japonya 
ve Mançuko ile dostane geçin
mesi şarttır. Japonyanın esas 
politikası bu üç memleket ara· 
sında daimi bir sulh temin et
m~ktir. Eğer Nankin hükumeti 
Japonyaya karşı iki yüzlü dip· 
lomas:sindcn vazaeçer ve uzak 
Şarkta tam manasile sulh için 
çalışırsa, bazı 1c·mselerin tah
min ettiği şekilde şayanı tees
süf değişikliklerden hiç birinin 
vukuu tehlikesi varid olamaz. 
Her lıalüharda Şimali Çinin 
istikbaldeki vaziyeti Çinin gös
tereceği tavra, yani Japonya 
ve Mnnçuko ile iyi geçinip ge
çinmemesine bağlı olan bir 
meseledir. 

Şimali Çin kanşıkhğının hal
linden sonra ıayanı tavsiye 
olan Şimali Çin - Japon müna
sebetlerini esaslı olarak ıslah 
için Şimali Çinde iş başına 
gelecek siyasal kuvvet ile eko
nomik iş birliği tesis etmek ve 
bunu bütün Çin ülkesine teş· 
mil etmektir: Bn müsbet terak-
kiyi elde etmek için Nankin 
hükümetinin şimdiye kadar ta
kındığı iki cepheli vaziyetten 
ferağat ederek Japonyanın 
uzattığı dostluk elini biç ol
mazsa yarı yoldan karşılaması 

lazımdır. 
Amerika matbuatı Japonya-

nın Çindeki emellerini f6yle 
tarif ediyor: 

"Başlanızıçta Japon talebe-

Jcıı>on impm·atont ile l\lcınçoı·i ·imvaratm·u 

japonyanan Şimali Çinden is- l arasında mühim bir düşünüt 
tediği aynen 18 Eylül 1931 de aynhğı vardır. Japonyade niı
Mukden hadisesinden sonra l beten liberal olan sivil eleman-
Mançoryadan ıstediğinin aynı- larla ultra - patriyot ve yarı 

dır. japonyanın ilk talebi Şi- Faıist askeri gurup arasındaki 
mali Çinde bulunan bütün me- esaslı itilaf görülüyor ki benOz 
morların Japon askeri ktorite- halledilmemiştir. Bu son Japon 
ferinin kabul edecekleri şahıs- hareketi, askeri zümrenin me•-
lıır olmasıdır. Bundan daha kiini kuvvetlendirmek için 
mühim bir talep te bütün Çin- memleket içinde yatanperver-
li askeri kıt'alarının " Sarı ne- lik hislerini yeniden uyandır-
lıir " in cenubuna çekilmesidir. mak üzere kullandıkları bir va-
Eğer bu ikinci talebe rıza gös- sıla olarak da tavsif edilebilir.,. 
terilecek olursa - başka türlü Bundan sonra çok ehemmi-
olmasına da imkan yok ya : - yelli bir noktaya temas edile 
Bunu müteakib atılacak adım rek deniliyor ki : 
da Kang Tehi ecdadının Ora- Japonları bu harekete ıev-
gon tahtına geçirmek olacak- keden sebeplerden biri de 
tır. Bu tedbir Japonyanın Man- Amerikan bava kuvvetinin Ja-
çoryda ve Şimali Çinde haki- pon askeri muhafilinde günden 
miyetini nisbi bir emniyet al- güne artan bir korku tevlid et-
tma almakla kalmıyacak, aynı mesidir. Midway adasındaki 
zamanda Mongolyayı ele geçir- yeni Amerikan hava karargi-
mek için Japanyanın girişece- hı, Filipinlerde açılan yeni ha-
ği büyük mücadelede kendisi- va servisi ve diğer adalarda 
ne geniş bir avantaj temin açılacak yeni bava karargah-
edccektir. ları haberleri, Japonyayı Çin-

Mongollar Ching dinastisine, deki geniş emellerini elde et-
Manço imparatorluğunda bulu- mek için derhal harekete sev-
nan gruplar içinde en fazla sa- ketti. 
dakat ve merbutiyet gösteren Bu vaziyet Amerikanın 
kimselerdir. Bunun için eski uzak doğu politikasını yeniden 
bağlarını bu suretle yenileme· gözden geçirmeği mecburi 
ğe kolayca ikna edilebilirler. kılıyor. Am~rikanın Peiping 

Diğer talebeler ya bu iki havalisindeki menfaatlan Man-
eıas talebin teferruatıdır ve çuryadakinden çok fazladır. 
yahut sadece zevahirden iba- Eğer Amerika bu mıntakada 
rettir. Mesela Chlang - Kayı- "açık kapı,, nın kapanmasma 
hek'ın gizli terörist teşkilatı müsaade edecek olursa, bunu 
olan " mavi caket ,, !erin kal- mubarebesiz bir daha açtırma· 
dırılması talebindeki sebepleri sına imkan yoktur. Bu işte bir 
izah edebilmek hiç de kolay karar vermete daha fazla ıe-
değildir. Bunun için hatıra ge· cikmek, yalnız Japon militarist-
len bir şey varsa o da Japon- !erinin ekmeğine yağ sürmekle 
yanın Şimali Çinde Çin istik- kalmaz, ayni zamanda Ameri-
lilinin zahiri şeklini bile orta- kayı Japonya ile çarpışmağa 
dan kaldtrmağa karar vermiş sürükleyebilir. Amerikanın uzak 
olmasındır. doğudaki menfaatlerini tetkik 

Nasyonalist parti olan " Ko- ederek, ileride alınacak politi-
mintag ,, ın lağvı talebi de ay- kaya rehber olmak üzere bir 
ni katagoridendir. Komintagın bilanço yapmak zamanı bugün-
uzun zamandanberi adının gös- dür. Böyle bir bilanço belki de 
terdiği vasıfları kaybetmiş ol- Amerikanın doğu menfaatlerin-
masına ve Chiang - Kay - she- den tamamile vazgeçmesinin 
kin elinde sadece bir oyuncak en doğru bir hareket oldutunu 
halini almış olmasına rağmen gösterecektir. Belki de bunun 
Japonyanın bu hareketi, 1226- aksine olarak rekabetli kir 
27 deki büyük ibtilil hareke- sistemi içinden çekilmenin im· 
finin hatıralarını bile yok et- kansız olduğunu gösterecektir. 
mek niyetinde olduğunu gös- Bu takdirde Amerika, harp 
teriyor. tehlikesine girmeden menfaat-

Japonyanın bu hareketine, lerini korumak çarelerini ara· 
Çin - Japon münasebetlerinde • yacaktır. 
geçen uygunsuz bir hidisenin Yalnız bir noktanın sarahatle 
s~bep olduğuna ihtimal vermek gösterilmesi icap ediyor. Japoo-
abesdir. yanın hareketini durdurmak 

Japonya tabiatı 1931 eylU- Uzere Amerika tarafından tek 
)ünde, ortada hiçbir hadise başına girişiJecek her ban~ 
yok iken naaıl Mançuriye üze- bir hareket, velev ki en ufak 
rine yllrOdil ise, bugün de ay- bir tesir icra edecek kadar 
ni veçhile Şimali Çin üzerine kuvvetli olduğu takdirde Ja-
yürilyor. Bu yUrüyüıün sebep- ponyanın biltiln gazabını Ame-
lerini Japonyanın fazla topra · rika üzerine çevirecek ve 
ia sahip olmak arıusuna ham- - So1111 9 Hıırıı scryfada -



BORJIY A kendine barbar 
öç alıyor 

ltalyanlar dört cepheden Türk, 
Taarruz edecekler Diyenlerden 

- 130 -
-Baş tarafı 1 inci sa1ıifede

manda ediyor. Bu sahada ha
kiki bir meydan muharebesi 
vukua gelecektir. Diğer üçüncü 
kuvvetli bir ltalyan ~rubu da 
Gondak şehri üzerine yü· 
rüyecektir. Gondak şehrini 
Ras Kozar adındaki kabile 
reisi müdafaa edecektir ki 
emri altında yetmiş bin Habeş 
askeri bulunmaktadır. Nihayet 
sonuncu ve çok kuvvetli bir 
ltalyan ordusu Eritre paytah
tından çıkarak İtalyanların 
1885 yılında mağlubiyete uğ

radıkları yolu ve ovaları gü
derek Aduvaya saldıracak

lardır. 

- Ne gülüyorsun sözümü 
işitmiyor musun Biyanka? 

- Benim adım Biyanka de
ğildir. 

- Şövalye nerede? Söyle
sene kadın! 

- Bay dö Ragastan Monte
fortetedir. 

Primver korku içinde firhya
rak kapıya doğru koştu. Fakat 
bu defa da kapının anahtarla 
kilitlendiğini işitti. Boynunu 
büktü. Se!ini alçalttı ve sordu. 

Bu büyük bir alçaklıktır. 
Adınızın Biyanka olmadığını 
tayleyiniz o halde kimsiniz? 

- Adın Liikres Borjiyadır. 
- Lilkreı Borjiya ha!.. 

Acaba bu defa kim öldn-
rülecek. 

- Sizi öldilrmeği düıünme· 
dim. Ôyle bir dl\şüncem olsa 
bile vakb timdi değildir. 

- O halde benden ne is-
yorsunuz? 

- Yalnız sızı Raga1tanın 

elinden kapmak .. 
- Sebebi? .. 
- Sebebi mi ? Gayet basit.. ~ 

Kadınlık düıüncesi. Siz ıöval- j 
yeyi seviyorsunuz, ben de ODU 

seviyorum .. 
Yüreğine hançer aaplıyan bu 

sözlerle Primver ölü bir duruma 
diifmüştü. Fakat soğukkanlılı
ğını toplamak gerekleştiğini 
anlamakta geç kalmadı. Şu ih
tarda bulundu: 

- Yalnız dikkat ediniz Lük
res Borjiya! Şövalye dö Ragas
tan bu hakareti asla affetmez. 
Sevginiz onun için en büyük 
bir hakarettir. 

Renkten renge girmek ssrası 
Ll\krese gelmişti. Mosmor ke
sildi. Gözlerinden ateş saçı

yordu. Dişlerini gıcırdatarak 
cevap verdi: 

- Eveti Biliyorum. Ragastan 
bu auretJe davranııımdan do· 
layı beni affetmez, fakat ne 
değeri var. Olan oldu. Ben is
tediğimi elde etti. Sizi birbiri
nizden ayırdım. Artık bir daha 
birbirinizi ölünceye kadar g&
remiyeceksiniz. işitiyor musun? 
Sana söylüyorum iıitiyormusun? 
Önce ıen öleceksin seni top• 
rağa gömdükten ıonra gidip 
ODU bulacağım &ldnğünü ona 
ben bildireceğim. Seni &ldiir· 
meden evel namusunu da gir
lettirdiğimi söyliyeceğim. 

- Sefil! 
Lllkres ideta çıldırmıfb. 

Kontesin llzerine yiirOdO ve 
•özOne devam etti: 

- Unutma ki senin için ölen, 
seni sarmak için bekliyen Ateşli 
öpllcllkleri ile vücudunu ıirlet· 
mek istiyen biri var. Sen 
o adamdan tiksiniyor ve kaçı
yorsun. 

Onunla kc:ıqıla1dığm vakıt 
cehennem zebanisini görmllş 

gibi ürkeceksin. Bu adam be
nim kardeşim Sezar Borjiyadır. 
Şimdi seni ona götürecek, onun 
kolları arasına atacağım. 

Primvt:rin aklı başından git
ti, deli gibi oldu, bağırdı: 

- Hayır götüremiyeceksin 
Sefil kadın! götüremiyecek
sin. Çünkü şimdi gebereceksin. 

kardı. Kendi elbiselerini geydi. 
O da arabaya atladı. Hayvan
lar dörtnalla koşuyorlardı. Bü
tün gece dağların dik yamaç
larından yıldırım gibi geçtiler. 
Sabaha karşı Kont Almanın 
topraklarından uzakta bir ova
ya inmişlerdi. Üzerinde bulun
dukları yol deniıe gidiyordu. 
Bu suretle üç gün durmadan 
dinlenmeden yol aldılar. 

Üç gün üç gece Lükres ile 
Primver tek bir kelime konu1-
madılar. 

Beatris uğradığı hücumun 
ilk korkulannı üzerinden ata
rak kendisini topladı. ilk işi 
hançerinin yanında olup olma
dığını araıbrmak oldu. Hançer 
yanında idi. Kafasında dolaşan 
LOkresin anlatbğı rezaletlerden 
kurtulmakb. Şayet Liikreıin 
elinden kurtulamazsa kendi 
kensini &ldürecekti. Hançerinin 
altın k abzesini yumuşak ellerile 
bir kurtuluş yolu olarak ok
şadı. Kafasında bazen Monte
forte, bazen babaıı, prens 
Manfredi, Ragaıtan dolaşı
yor. Cesareti elden bıırak

mıyordu. Üçüncü günü gece 
yarısında Akdeniz kıyılarına 

inen araba durdu. Küçük 
bir koyda, küçük bir gemi 
bekliyordu. 

Liikres bir fener yakarak 
arabajının isgemlesine çıktı ve 
iş:ıretler verdi bir saniye son
ra gemiden diğer bir fener bu 
işeretleri tekrarladı Canavar 
kadın cebinden çıkardığı ka
ğıtların üzerine bir kaç satır 
yazı karaladı. Bunlardan birini 
Tivoliye diğerini Sezar Borji
yaya yolladı. Kiğtdları 

alan süvariler atlannı sürerek 
gözden kayboldular. Biraz son
ra denizi hışırdatan kürek ses
leri işitildi. Bir sandal deniz 
kıyısına baştan kara etti. Dört 
gemici ve kaptan karaya atla
yıp Lukrcsi selimladılar. Luk
res arabanın kapısını açh. Be
atrise şu emri verdi: 

- ininiz, karşı durmanız 
faidesizdir. 

Beatris arabadan indi. Etra
fına bakındı. Durmak, kaç
mak, dOtüncelerinin faydasız 

Roma, 8 ( Özel ) - lngilte
renin gütmekte olduğu siyan
nın uyandırdığı heyecan her· 
gün eksi!miyerek biraz daha 
artmaktadır. lngilterenin Ha· 
beşistana gösterdiği yardımdır

ki, Habeş imparatorunun inatçı 
ve harb sever yapıyor. Bil
hassa lngiliz Dıt Bakanı 

Sir Samuel Hor ile bay Edenin 
son nutukları Habeşliler için 
büyük bir kuvvet olmuştur. 

Bundan dolayidir ki yarın so
ğukkanlılıkla korkulan hadise
lerin sebeplerini araşbracak 
olanlar lngiliz politikasının 

mes'uliyetini kolayca görebile
ceklerdir. 

lngiliz gazetelerinin kendi
leri bile Habeşlilarin Agondar, 
Aduva ve Nekale bölgelerine bil· 
yük süel kuvvetler tahşid ettik
lerini yazıyorlar. İşte bu Habeş 
tehlikesine karşıdır ki ıtalya 
yeniden üç yeni fırka teşkil 
ederek Afrikaya göndermek 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
olduğuna o da inandı. Kurban
lık koyun gibi boynunu bük
tü. Sandala atladı ve sandal
c\an da gemiye gitt:ler. Geminin 
güvertesinde Beatris ıstırabla 
kıvramordu. Lukres Burjiyanın 
kini onu nerelere sürükliye· 
cekti. Bunu öğrenmek istedi 
ve sordu: 

- Beni nereye götürüyor
sunuz? 

- Kaprerada bulunan şato-
ma. 

Pirimver korkusundan 
kez daha titredi : 

bir 

=Sonu var -

HOLL YVOODTA 
GARY GOOP.ER Faşist metod

larını takbih etmiştir 

Beatris koynunda sakladığı 
1 ısa keskin bir hançeri çıkar• Viktor Maklaglt!nin başkan- lüplerin bazı üyeleri Antifaşist 
dı. Lükresin üzerine atıldı. Fa- lık ettiği " Hollyvood'un ipek tiyatro direktorunu bir tuzağa 

kararını almıştır. Bu kararla 
Afrika için ordudan ayrılarak 
gönderılen askerlerin yekünu 
yedi fırkayı bulmuştur. Bnnlar
dan başka altı fırka da siyah 
gömlekli Aftikada bulunuyor. 

ltalya Avrupadaki süel denk
liği kor um ak için Afrika ya 
gönderdiği fırkaların yerine 
yeniden çocuklarım silah altına 
çağırmıştır. Bu askeri tehirler
den ve bayrak altına çağnlan 
ltalyan gençlerinden bahseden 
gazeteler diyorlar ki: 

- Bugün bayraklardan ko
leksiyon yapılmıyor. ltalyan 
gençle;i ellerine aldıkları bay
rakları gösterilen hududa ka
dar görürler, kuvvetli silahlar 
da bunlara refakat eder. Ye
ni İtaly<iyı nutuklar ve maka· 
lelerle yürüdüğü yolda dura
cak sananlar acı bir hayal su· 
kutuna hazırlanıyorlar de· 
mektir. 

Paris 8 ( Ô. R ) - Londra
dan bildiriliyor : Yakında Pa-
riste başlıyacak olan lngiltere, 
Fransa, ltalya arasındaki Ha
beş meselesine dair konuşma
lar hakkında büyük endişeler 
izhar edilmektedir. Üçler kon· 
feransı anlatmak için büyük 
güçlüklerle çarpışacaktır. Hele 
imtiyazlar ve nukud bölgele
rinin ayrılması işinde ltalya 
ile logilteren anlaşacakları 
umulmuyor. Anlaşamazlıkların 
sebebleri iki nokta etrafında 
toplanıyor. Birincisi ltalya Ha
beşistanda siyasiğ haklar isti
yor, lngiltere ise ancak eko
nomik imtiyazlar vermeği ka
bul ediyor. Görünen vaziyet
lere sıöre lngiliz politikası bu 
iş üzerinde asla değişmiye
cektir. ltalya tarafından iste· 
nilen imtiyazlar Habeşistan 

icıtiklilini yok edecek mahiyette 
olduğundan kabul edilirse 
uluslar sosyetesinin perestişi 
kırılacak ve iktidar mevkiini 
elinde tutan lngiliz hükumeti
nin önümüzdeki seçim işinde 
vaziyeti müşkilleşecektir. İkin
cisi uluslar sosyetesinin men· 
faatleri lngilterenin doğu Af
rikada takip ettiği siyasaya 
uygun düşmektedir. Bunlardan 
dolayıdır ki B. Eden Paristeki 
konuşmalarda Italyan istekle
rini kabul etmiyeceği gibi 4 
Eylülde toplanacak olan uluslar 
sosyetesi de bu istekleri onay
lamıyacaktır. 

Esasen konuşmalann teme
lini teşk l eden meseleler ge • 
çen!erde ltalya hariciye müs
te_şarı M. Suviç Fransız se
firi Şömberun ve lngiliz se· 
firi M. Grik Dramond ara· 
sında Romada görüşülmüş 
ve hiç bir netice elde edileme
miştir. Zira lngiltere daima 
ekonomik imtiyazlerdan bahse
diyor. ltalya siyasal menfaatlar 
görüyor. 
HenUz cevap vermedller 

Londra, 7 (A.A) - Royter 
ajansının teyit ettiğine göre 
ltalyan gazetelerinin son za
manlarda lngiltereye karşı 
yaptıkları şiddetli hücumlar 
üzerine İngiltere hükumeti 26 
Temmuzda Londradaki İtalyan 
büyük elçiliği nezdinde kuv
vetli teşebbüslerde bulunmuş
tur. Bu hususta ltalyadan he
nüz hiçbir cevap gelmemiştir. 

''Türk bayrağında bulunan ay ve 
Yıldız da büyük bir Sümer 

Tanrısının sembolüdür" 
Entransijan gazetesi Türkiye 

hakkında yazdığı betkeler 
( makaleler ) e devam ediyor 
ve bugün bütün dünyaya me· 
deniyet saçmış olan Türklerin 
Anadoludaki ataları olan Eti
lerin ve Türkün çok şerefli 
tarihinin meydana çıkmış ol· 
masiyle kendisine barbar diyen 
Avrupalılardan intikam aldığını 
söylilyor. Betke f6yle başllyor: 

" Bana söz ı&yliyen bilgin 
doğuya özel (mahsuı) olan bir 
gülümseme ile anlatb : 

0 
- Size öğrettikleri ıu ma 

hU: Yunan ve Roma medeni
yetinin ve son akisleri olan 
ıizin medeniyetinizin bizden 
doğdupnu bilmiyor musuonz? 
Yunanlılar kiiltürlerinin en bn
yük bir kısmını bizim atalan
mız olan Anadolu yerlilerinden 
ahb batı dünyasına ulaşbrdılar,, 

Ben, onun CSnünde saygı ile 
eğildim. Sevimli Türk bunu 
başka bir şekilde anlath: 

- "Avrapa medeniyeti Yu
nanlılardan aoğdu. Onlar da 
lyonyadan, yani, küçük Asya 
kıyılanndan lzmir çevresinden 
geldil~r, değil mi? lyonya, aziz 
mösyö, lyonya ise Eti doğusu• 
nun mirasçılarından başka biı 

yer değildir. Biz Etilerden da
ha doğrusu onların gerçek to
runlarındamz.,, 

-
0 Anadolunun yüksek yay

laları insanlığın beşiklerinden 
biri olmuştur. Bu memleket 
dört yahut beş bin yıldanberi 
medenilkten biran biran ayrıl
mamıştır. En eski medeniyet 
orada gelmiş ve diğerleri on
dan çıkmıştır. 
Konuşmalarımıza başlamadan 

evvel yaptığım şakalarla nata 
etmiş oldum. Gazetecilik aktü
alitesi, arkeolojik aktüalite ile 
birlikte yürümez. Arada kesik-
likler o!ur. Ben Eti terimini 
(tabirirıi) pek bilmiyordum. Ba
na bunları söyliyenin hakkı 
vardı. Yirminci Asırda motör .. 
leşmiş olan Türkiye hakkında 
raportaj yapacağım derken 
İsa doğumundan yirmi Aıır 
öncelere belki daha ileriye 
gideceğimi d6tünebilir miydim? 
Şimdi bunun için de Eti alan· 
larına (sahalanna) gitmeğe 

mecbur oldum. 
lıte o zaman boz kırlara 

yükselen yolum üzerinde, İsa 
doğumundan Uç bin yıl önceye 
ait olan Eti tehirleri kapılarının 
bekçisi, taştan bilyilk bir arı
lan stırnınnn hayretle gördiim. 
Bütün Anadoluda bunlardan 
birçoğu vardır ki meraklılan 
bekliyorlar, Biz takımı henilı 
kbrulmakta olan Ankara Si
vas, Kayseri, Adana müzele
rinden diğerleri olduktan yer· 
lerde kazı {hafriyat) alarında 
köy meydanlannda çeşmelerin 
yanında, höyüklerin ucunda bu· 
lunmaktadır. 

Etilerin verdikleri bilğiler, 
araştırmalar ilerledikçe ilgileri 
(alakaları) arttırmaktadır. Fa
kat bu araştırmalan da Fran
sızlara borçludurlar. Bunu t83S 
yılında ilk işaret eden Şarl 
Teksiye'dir. 

(Yazan burada türlü Fransıı 
araştırıcılar1m anlabAor. ) Ba· 
gün Almanlar, lngilizler, Ame· 
rikahlar Türklerin ataJanaı 
meydana çıkarmış olmak onu
runu binden almak için uğra· 
ııyorlar. 

Dünaanın medenilik taribiD· 
de ilk rolli oynamış olan bu 
etilerin, İsa doğumundan biD 
- iki bin yıl önce türlü şe· 
kilde yazıları vardı. Romalılar• 
yakışacak yolda bir medeni ve 
bir ceza yasalan bulunuyordu. 
Onlarda kadın erkekle etit 
{müsavi) idi. Demiri, Mısırhlar-
dan önce san'at işlerinde kul• 
)anıyorlardı. Arada Asuriler 
bunları taklit ediyorlardı. 

Etiler tarihinin bu yolda or· 
taya çıkmış olması cumurluk 
Tiirkiyesinin siyasal yaşayışıD" 

da büyük önem kazandı. Bu 
son yıllara gelinceye kadar 
Etilerin d~er bir çok halk gİ" 
bi, İstanbul boğazı ve Maruıa· 
ra yolile Avrupadan geldikleri 
sanılıyordu. Bunun hakkında 
bu yollarda biç bir iz bulun" 
mayınca, arkeologlar bu naza" 
riyeyi bıraktılar. Yavaş ya\'Sf 
bunların Asyalı ve Turan ır

kından olduklarım Türkistan 
yaylalarından geldiklerini ka" 
bul etmeye başladılar. 

Osmanlı imparatorluğunun yı· 

kılmasından sonra yeni Türk de•· 
leti 1922 de ilk defa olarak 
Lozanda büyük batı devletle· 
rine karşı bir zafer kazanmıt• 

tı. Şimdi ikinci zaferini de el· 
de etti. Bu, fikir alanında öte" 
kinden daha parlak, belki de 
ulusal gurur için daha faydab 
ve daha sevinç vericidir. 8" 
ne öç almaktır ! Loid CorÇ 
Türkler için " Adı bile ağı• 
al:nmıyan Türk ,, Klemanso, 
., Göçebe barbar ,, diyorlar" 

dı. Şimdi İngilizlere, frall"' 
s12:ara, ltalyanlara ve kOçD1' 
dostlan olan Yunanlılara • El" 
}erinde Etiler oldup baJde " 
ıerçekten kendilerinin usta" 
ve babası olduklannı isbat el"' 
mek cidden öç almakbr. Bllll.11 

hakkile bilelim. Artık bu bit 
olut (emriviki) dir. . 

Kazılar her glin devam ecli" 
yor. Yabancı araşbrmanlar, el"' 
lerinde knrek uğraşıp durO"' 
yorlar. Artık anlaşıldı ki TDr~ 
bayrağında bulunan ay ve yıl
dız da bnyük bir Sümer kadJll 
tannsının sembolüdür. 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON 315t TELEFON 31&t 

BUGÜN 
iki büyük Fransız komedisi 

1 - Kadın Berberi 
kat Lükres hemen geri sıçradı saçları ,, ve Garry Gooper'in düşürmüşler ve kendisi şar dı-
Düdüğünü şiddetle öttürdü. başkanlığında çalışan " Holly· şındaki tepelerden birinde hay-
Dört tane ızbandut gibi hay- vood Hüsarları " kurumlarının gın bir halde bırakmışlardır. 

, ' Kiralık Yalı 
Fernand Gravey 

2-Gel Boşanalım dut prensesi sımsıkı bağladılar. sadece spor kurumlan olduğu Bu haberi alan Garry Coo- Karantinada Köprü civa-
Lükres aeıi kısılan canavar gi- sanılıyordu. Son günlerde bu per derhal Hollyvood hüsarJarı rında deniz kenarında 760 
bi bağırdı. kurumlara mensup üyeler ger- kurumundan çekilimini bildir- sayılı konfurü havi bahçe 

_ Götürünüz 1 Emrini verdi. çek karakterlerini meydana miştir.. Bu jest üzerine Garry içinde bir yalı kiraya veri· 
D&rt adamın kuvvetli ve vah- koymuşlardır. Şimdi Hollyvo- Coopere yağdırılan mektuplar lecektir. Görmek ve görüş· 

şı elleri onu bir dakika içinde vod'ta büyük muvaffakiyetle artist Garry Cooper kadar mek istiyenlerin içindekilere 

Hanry Garat 
Seanslar 

Hergün saat 16 da Cumartesi ve Pazar günleri saat 
14 te başlar. .. 

Dı.kkat • Sinemamıı. on dört ağustostan itibaren yat. 
• tatili yapacağından 14 ağustos çarşamb• kapıları sımsıkı kapalı bir ara· oynanmakta olan iki anti faşist Antifaşist Garry Cooperin de müracaat etmeleri rica olu-

banın idne s6rükledi. L~ü~k~r~e~s~~i~es~t~e~b~e~li~r=ti=k=n~~~~~a~s~~~ti~k_k_-~_h_a~y~r_a_nJ_a_r_ı _v_e_t_a_k_d_k_k_i_r_la_r_ı _ç_o_k~~~~~~~~~~~~~~~ sıünü halkımıza büyük bir veda müsameresi hazırlamaktadıt• 
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Babasımı idi? 
Zihninin hayatı cehenneme 

dönmüştü. Müthiş bir şüphe 
içini gemiriyordu, ne yapaca· 
ğını şaşırmıştı ... 

Acaba Mebrure, kendi kızı, 
öz kızımı idi ? 

Mazi, bir sinema şeridi gibi, 
süratle gözünün önünden ge· 
çiyordu. 

Avrupada umıımi harp yeni 
başlamıştı. Osmanlı imparator· 
luğu seferberlik ilanında ge· 
cikmemiş, kendi alayına da 
Yemene hareket emri veril· 
mişti. O zaman Mebrure, he· 
nüz üç aylıktı. Onu öpmüş, 
öpmüş... bağrına basmış ve ne 
kadar ağlamıştı ! 

Kızını, karısını kayınpederi· 
ne emanet etmişti. Çünkü baş· 
ka kimsesi yoktu. 

Daha Yemene varmadan, ya· 
rı yolda iken Rus hududuna 
hareket emrini almışlardı. Er· 
zurum da ancak bir ay kadar 
oturabilmişlercli. Sonra harp 
başlamıştı .... 

"Sarıkamış,, muharebesi ne 
kanlı olmuştu! Onbinlerce Meh· 
medcik, biç yoktan, üstüste 
işlenen hatalara kurban gitmiş, 
kedisi de Rusların eline yaralı 
o!arak esir düşmüştü .. 

Tam on beş sene. Sibirya· 
da, Japonyada sürünmüş, bir 
türlü karısından, çocuğundan 
haber alamamıştı. Nihayet esa
retten, bundan sonra da ya
bancı ellerde sürünmekten kur· 
tularak Istanbnla gelebilmişti .. 

Evinin yerinde yeller esiyor
du Semtleri baştan başa yan
mı;tı. Sorup arıyarak ailesini 
üç, bet günde zorla bulabil

mişti ... 
Karısı ölmüştü, kaimpederi 

ölmüştü. Kaynanası yaşıyordu, 
M e bruresi koskoca bir kız ol· 
muştu! 

Onu ne kadar özlemişti! Se-
nelerdenberi ona kafasının 
içinde ne şekiller vermişti! 

Boylu poslu, beyaz tenli uzun 
kumral saçlı, mahcup tavır! bir 
genç kız... Mektebe gitmiş, 
okumuş, yazmış, biçki, dikiş, 
güzel yemek pişirmek öğren· 
miş... Anasına, babasına hür
metkar, onların sözünü dinler, 
uysa 1... izin almadan bitişik 
arkadaşına bile gitmez... Şen 
fakat ağır başlı ... 

Halbuki mebrure hiç te böyle 
çıkmamıştı. Boyu uzundu, fakat 
esmerdi. Siyah saçlarını erkek
lerinki gibi kestirmişti. Mekte
tebe gitmiş, okumuş, yazmıştı 
ama biçki, dikiş nedir, yemek 
naıl pişirilir? Bilmiyordu ... 
Büyüklerine hürmetkar olmak 
şöyle dur sun, anneannesi ile 

İnce ince istihza etmekten hoş· 
!anıyordu. İzin a'madan bitişik 
arkadaşına bile gitmemek ne 
dimek? Daha geldiğinin ikinci 
akşamı: 

- Babacığım, ben bu gece 
Süheylalara davetliyim. Yimeği 
orada yidikten sonra sinemaya 
gideceğiz. Bonsuvar! Diyerek 
ııvışmak istemiş, fakat sert 

bir müdahele karşısında bun· 
da, vazgeçmeğe mecbur ol· 
muştu. 

Kendisi Istanbula geleli he· 
nuz iki ay oluyordu. Fakat 
ne kadar mustaripti! 

Ah, keşge ölseydi, kafasının 
içindeki Mebrure ile beraber 
nezara girseydi de bunları 
görmeseydi! .. 

Yavaş yavaş k zını yola ge· 
tirmeğe, daha doğrusu ona is· 
tedigi şekli ve ruhu vermeğe 
çalışıyordu. Heyhat! Pek geç 
kalmıştı. 

Mebrure, babasını ne sert 

adam olduğunu anlamıştı. Bu
nun için ne dese: 

- Peki diyor, yapacakmış 
gibi görünüyor, fakat sonra 
gizli gizli kendi bildiğini oku
mağa devam adiyordu. 

Mesela 15 - 16 yaşında genç 
bir kızın boyanması ne demekti? 
Halbuki Mebrure, babzsının 
görmiyeceğini zannettigi za· 
manlar pudra, allık sürmekten 
çekinmiyor, batta bütün ten
biblere ve bütün "peki,, )erine 
rağmen, kaşlarını kendi halin· 
de bırakmıyor, mütemadiyen 
cımbızlıyarak bir çizgi şeklin· 
de muhafaza ediyordu. 

Birgün Zihni bey bahçede 
dolaşırken gözüne yırtılmış 
mektup parçaları ilişti. Açık 
pembe renkli bu p~balı k.ağıt
lara ancak aşk nagmelerı ya
zılabilirdi! Şüphelenerek yer
den bir parçayı aldı. Eyvah! 
Mebrürenin yazısı idi bu! 

Tazukların didiklemekle meş· 
gul oldukları çöp tenek:sini 
boşalttı. Parçaların ç~guna 
buradan bularak aldı. Kımse· 
ye sezdirmeden odasına çıktı. 
Saatlarca uğraşarak bunları 
sıraladı, parçaları yerlerini 
buldu. Mektubu okud1J. 
Göz yaşlarını güçlükle zabt 
ediyordu, teessüründen öle
cekti.. 

Mebrure, mektubunda, evden 
istediği zaman çıkamadığı için 
kendisine bu müjdeyi tahriren 
verdiği1'i, "Düşürme,, ışının 

muvaffakıyetle geçtiğini, hiç 
kimsenin birşey farketmediğini 
yazıyordu. Muhatabı mühendis 
Hilmi beydi, adresi de yaz:· 
lıydı. 

Bir hafta eve) Mebrurenin 
hastalanmış ve birkaç gün 
yatmış olduğunu hatırladı. Son
ra onun gayri tabii vaziyetleri 
simasındaki tegayyürat gözü
nün önüne geldi .. 

Ah, demek kızı, bu Hilmi 
denilen Heriften gebe kalmıştı 
ve çocuğunu düşürmüştü( 

Boğulacak gibi oldu, Hemen 
sokağa fırladı. Hilminin yerini, 
tanıdıklarını buldu. Onun hak
kında "uslubu hekimane,, ile 
malumat toplıyordu. 

Eğer iyi bir adamsa, Mebru· 
reyi ona verecek, kurtulacaktı. 
Ne yazık! Hiç kimse bay Hilmi 
hakkında iyi malumat veremi
yordu. Bu mübendıs, daha ço· 
cuk denilecek kadar gençti .. 
Yirmi, yirmi iki yaşlarında tah
min ediliyordu. Çok güzeldi. 
Mektep hayatının karışık geç
tiği söyleniyordu. Şimdi konuş· 
madığı kız kalmamış gibiydi .. 
Zihni, vurulmuşa dönmüştü.Te· 
essürü gittikçe artıyor, zaman 
zaman buhranlar geçırıyor, 

adeta boğuluyordu: O ıstırap 
ile, hiç adeti olmadığı halde 
gidip içti, içti .. Sonra, kendini 
bilmiyecek bir halde eve döndü. 

Ertesi sabah kalktığı zaman 
ilk işi, yanan evlerinden kur· 
tarılmış olan sandığını açmak, 
içindeki kitapları ve evrakı 
karıştırmak oldu. 

Nihayet istediğini bulmuş 
olacaktıki bir resmi elinde evi· 
rip çevirerek dikkatle bakıyor: 

- Tıpkı o ! Diyordu, tıpkı 
Faik !... Mebrure mutlaka Fa
ikin kızı ! Ah, ana~ı mutlaka 
onunla bana hiyanet etmişti ... 

Evet, Mebrure benim değil, 
Faikin kızı ... Böyle olmasa, be
nim kızım olsa... Bu kadar 
düşmezdi 1 

Sonra: 
- Cezamı buldum! Diye 

bav kırdı. 
Gençliiinde, kardet ıibi 

Uzak Şarkta yaşayan uluslar 
Çin'in bugünkü genel durumu hakkında rapor 
-Raşlaı-afı 7 i ·•ci solti{ıde

Amerikayı mühim bir tehlike
ye düşürecektir. Tehdit taktik· 
leri bazan muvaffakiyetli neti
celer verebilir, fakat ademi 
muvaffakiyet ise felakete mal 
olur. Japonyanın harpten vaz
geçiri:mesi lazımsa bu maksat 
ancak büyük devletlerin müş

tr.rek hareketlerile kabil ola-
1.ilir. Japonyanın Şimali Çini 
işgal hareketine karşı herhangi 
resmi bir vaziyet almadan 
evvel Amerika, lngiltere, 
Fransa ve Sovyet ittibadile 
müzakere ederek dört devletin 
iş birliği yapacağı bir program 
hazırlama!ıydı. Böyle bir prog· 
ramın hazırlanması belki de 
pek kolay olmıyacaktır; fakat 
dört devletin menfaatleri esas 
itibarile aynidir. Eğer b~yük 

devletlerde Chiang • kay- Shek 
gibi Japon militarizmine boyun 
eğmeğe razı olurlarsa karşı!a

rında bütün Şar i Asyayı kap· 
lamış olan büyük Japon im· 
p:ıratorluğunu görmek tehlike
sine düşeceklerdir. Nevyork 
Times gazetesi Çindeki vazi
yeti izah eden bir makalesinde 
Çin hükumetinin hakiki vazi· 
yeti halktan sakladığını bildi
rerek diyor ki: 

"Şimali Çinde Çince çıkan 
gazeteler buhran hakkında 

haberler vermekten ve Japon· 
ya taleplerinin iç yüzü hak
kında neşriyatta bulunmaktan 
menedilmiştir. 

Çin harbiye bakanı General 
Hoying·ching Çin kıt'atmın 
cenuba çekilmelerindeki hakiki 
sebebi öğrendikleri takdirde 
yapmaları muhtemel olan her 
hangi bir isyana karşı lazımge· 
len tedbirleri ı:lmıştır. Bu ha
reketler Komintang (nasyona· 
list parti)nin şimali Çinde son 
sene zarfında tatbik ettiği si
yasanın devam etmekte oldu
ğunu gösteriyor. 

Geçen sonbahar ve lcış mev
simleri içinde Çin makamları 
Peiping ve Tientsin'de terbiye 
müesseselerindelti talebelerden 
ve muallimlerd ıı yüzlercesini 
Japonya aleyhinde bulundukları 
için tevkif etmişti. Son üç ay 
içinde Peiping - Tientsin hava
lisinde yüzden fazla Çin gaze
te ve mecmuası kapatılmıştır. 
Japonyaya karşı en ufak şika
yette bulunan küçük memur
lardan çoğuna ve büyük me
murlardan da bir kısmına iş-

den el çektirilmiştir. 
Bu politikanın müdafaa se

bebi olarak Çinin Japon
ya'ya karşı harbe girişemi
yecek kadar zayıf olması ve 
Japonyayı boş yere tahrik et
memesi gösteriliyor ve bu po
litikanın Şimali Çindeki so
nuçları ise Joponyanın tecavuzi 
hareketleri için zemini hazır

lamış ve bir tek tüfek atma-

dan muvaffakiyetini temin ~t
miş olmasıdır. Daha geniş bir 
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sevdiği bir arkadaşının karısı 
tarafından nasıl davet edildi
ğini, bir gece onunla nası sa
bahladığını hatırladı: 

- Mendakka dukka! Dedi, 
Faik da benim namusumu kir-
Jetmiş o!acak! 

Artık evde duramıyordu. 
Koşa koşa merdivenleri indi, 
sokağa fırladı. 

Karısının Merkezefend:deki 
mezarına gitti. Bir taraftan 
tırnaklariyle kabrı kazıyor, bir 
taraftan da : 

- Söyle Şahende, 
Mebrure benim kızım 
Faik'in kızı değil mi ? 
onunla biyanet etmiştin, 
mi? 

Diye bağırıyordu. 

söyle ! 
değil, 

Bana 
değil 

Zavallı adam çıldırmıştı! 

bakımdan, Çin istiklalinin en diki halde askeri maka-
kat'i istinatgahı olan ve 1931 mat fiopei ve Chahar 
den evvel şahit olduğumuz vilayetlerini ihtiva ede· 
canlı Çin nasyonalizmini boğ· cek bir "müdafaa noktası,, 
muştur. kurmakla meşguldür. Yakın 

.*• atide bu mınlaka Shantung ve 
Çin meselesi hakkında yine Sbangsi vilayetlerini de içine 

Amerikanın noktai nazarını alarak Sarı nehrin kenarlarına 
gösteren Japonya Çini yutu· kadar uzanacaktır. Bundan 
yor,, başlıklı şu yazıyı da göz- sonra atılacak adımlarla Japon 
den geçirelim: silahları iç Mongolistan ile ce-

Japonya Şimali Çinde iler- nuba doğru uzanarak orta Çi-
ledikçe uzak şark hekemonyası ni de eline alacaktır. 
faaliyetinde yeni bir merhale Bir lngiliz·Amerikan mütte-
belirmiş oluyor. Japonyanın hit cephesi, büyük bir teblike-
diğcr ulusların haklarına karşı ye girmek şartile, Japonyanın 
gösterdiği riayetsizlik artık böyle bir hareketini belki dur-
hiç bir tarafta hoyret uyan- durabilir. 
dırmıyor. Yalnız merak edilen Sovyet ittihadı ise, kendi 
nokta bu seferki tecavuzun ne hudutlarına bir tecavüz vuku-
raddeye kadar ilerlediği ve ne bulmadıkça, kat'i bir bitaraflık 
gibi tesirler ve akisler bıra- muhafaza etmek mecburiye· 
kacağıdır. tindedir. O halde bu vaziyet 

Evvel emirde bilinmelidir karş sında yı;lnız bir imkan 
ki bugün Şimali Çinde mü· kalıyor. Bütün Çinli kütleleri-
essir politikanın kontrolu Ja- nin açacağı ulusal bir ihtilal 
ponların eline geçmiştir. Nan· harbi, ilk iş olarak Chiang· 
kin rejimi Peiping ve Tient- Kay·sheki başından atarak işe 
sin' de bulunan bütün büku- başlarsa, 1931-32 deki Şanghay 
met kıtatını geri çekmektedir. isyanını gölgede bırakacak de-
Japonyanın beğenmediği bü- recede vasi bir kuvvet ve 
tün Çin memurları istifalarını ehemmiyetle Japonyaya karşı 
vermişlerdir. Şimali Çindeki koyabilir. 
Komintank şubesi dağıtılmıştır. lngiltere ise Çin-Japon mü· 
Bugün Nankin hükumeti Pei- nazaasında tam bir bitaraflık 
ping· Tientsin havalısinde, Ja· politikası gütmektedir. lngilte-
ponyanın tasvip edeceği me· renin bu işdeki noktai nazarını 
murları tayin ile meşguldur. göstermek üzere evvelisi gün 

Ehemmiyeti haiz bir mese· lngiltere hariciye nazırı Sir 
lede iç Mongolistanın Strate· Samuel Hoarenin Avam kama· 
jik \-illiyeti olan Chahur'ın rasında verdiği nutuktan şu 
akibetidir. Peiping ile dış satırları ele alalım. Bakan şöyle 
Mongolistanın mor kezi olan Jiyor: "Ş mali Çindeki hadise-
Urga arasındaki iki karvan ler lngiliz • Japon dostluğunu 
yolunun her ikisi de Cahahar· biraz bulandırmışdı; fakat emi· 
dan geçmektedir. Birkay ay· nim ki bu geçici bir buluttur. 
dan beri Cahahardan Japon Çin ile Japonya arasındaki son 
askeri kıtaları bulunmaktadır. hadiselerin tamamen halledil-
Aynı zamanda Chaharın en mesi, Ingiliz-Japon dostlukla· 
mühim ticaret şehri olan Kal- rının gelişmesine yardım ede-
ganda Japonların bir hava cektir. 
karargahı kurdukları bildiri!- Çinin mali durumunu tetkik 
mektedir. Artık katiyetle gö- ederek lngiltere hükumetini 
rülüyor ki Chahar bundan böy- bu vaziyet hakkında tenvir et-
le Japonların kontrolu altına mek üzere lngiltere hariciye 
geçecektir. Bıı da Japonyanın bakanlığı son zamanlarda 
Sovyet ittihadına karşı yaptığı Sir Fredrick Laitb - Ross'ı 
harp hazırlıkları işinde atılmış Çine göndermiştir. Sir Ross 
bir adım sayılmalıdır. henüz tetkikatını bitirmemiş 

Son günlerde, Japonların olmakla beraber lngiliz matbu-
giitikğe genişliyen talepleri atı bu vaziyet hakkında efkii· 
Nankin hüku:neti tarafından rı umumiyeyo0 şu malumatı ver· 
isaf edilmeğe başlandı ıçın mektedir: 
Cbianğ-Kay-shekin Japonya Mali karışıklıklar bütün dün-
ile olan münasebatının derece· yada olduğu gibi Çin' de de, 
si tayin edilmek mecburiyetin- belki ayni sebepler tahtında 

dedir. iki sene evvelki Tang· olmasa dahi, pek büyük müş-
ku a11laşmasından beri Chian· külat arzetmektedir. Çin son 
gın Japon askeri ve diploması bir kaç yıl içinde çarpıştığı 
liderlerinin Çinde arzularını zorluklara rağmen, mali siva-
yerine getirmek için her gün sasında belki az çok muvaffak 
bıraz daha gayret sarfettiği olabilirdi; fakat gümüş fiatla· 
gözden kaçmamıştır. rmın yükselmesi para rayicini 

Son kriz esnasında Şimali ve dahili ekonomiyi altüst etti. 
Çindeki Çince gazetelere va· Çinin mali müşkülatı dünyanın 
zedilen sansur ve askerin ge- sair kısıqılarına pek az tesir 
ri çekilmesinin asıl sebebini icra etmekle beraber Çin hu-
öğrenıı' emesi için alınan ted· dutları içinde pek büyük za-
birler Cbiang·Kay-shekin ro- rarları mucip olmuştur. Bugün 
lünü daha ziyade açığa vur- dünyanın Çin işlerile alakadar 
muştur. Bundan sonra çok olması mali bakımdan değil 
muhtemel olarak göreceğimiz uzak şarkta istikrar faktörü 
şeyler şunlardır. Chiang·Kay· olması bakım.ndandır ve bu da 
sbekin erkani harbiyesi ara· son zamanlarda en büyük 
sında Japon askeri müşavirle- ehemmiyeti haiz arsıulusal me-
ri; Nankin rejimine vasi mik- selelerinden biri olmuştur. 
yasta Japon mali yardımları; Şimdi şöyle bir sual sorulıı-
Çin gümrük tarifelerinde Ja· 
ponya lehinde verilecek daha 
büyük müsaadeler; bir çok 
Çin-Japon demir ve bava yol
ları proje eri ve Japon kum
panyalarına verilecek sayısız 
sanayi imtiyazları. 

Bir taraftan Japon diplo-
matlarilr. iş adamları mali ve 
ekonomık zaferlerinin teferru
atını kararlaştırırken diğer 
taraftan Japon askeri maka
matı da arazi ve idare işlerini 
hal ve fasleyliyeceklerdir. Şim-

yor: 
Eğer Çinde finans bakımın· 

dan paralize olacak olursa ve 
eger merkezi bukumetin aczi 
dahili ihtilale kadar yol açacak 
olursa ne olacak? Harici tica· 
retin ve Çin'e yatırılmış ecnebi 
sermayelerin zarardan vikayesi 
için Çin Hükümetine müşterek 
ecnebi yardımı mı gösterilecek? 
Yoksa Ingilterenin yarım asır 

evvel Mısıra yaptığı gibi bu 
sefer de Japnyanın hamilik 

oyununu oynamasına göz m 
yumulacak? 

Çinin son zamanlardo istik 
raz talebinde bulunması şaşı· 

lacak bir şey değildir. Büyü! 
devletlerden bazıları bu iş 
alaka göstermişler ve Çini ı 

tekliflerini serdederek yapı 

cagı istikrazı nerelere sarfede· 
ceğini ve ne suretle öpeyece 
ğini bildirmesini istemişlerdiı 
Çinin bu hususta hazırlanmış bi 
planı yoktur ve sadece bugünk 
ihtiyaçlarını tatmin edecek ola 
bir istikrazın Çin'i kurta 
racağı da çok müşküldür. Heı · 
halde ecnebi memleketlerin 
böyle bir ikrazda bulunmadRıı 
evvel yapacakları tetkika 
uzun bir müddet ııürecektiı. 
Bundan mada şimdiye kada 
yapılan istikrazlann tediyes. 
muntazaman yapılması ıçı. 

yeni istikrazdaki Jllrtların da 
pek ağır olacağı şimdiden kea · 
tirilebilir. Nıhayet bir mesel 
daha daha var, o da Japonya 
nın böyle müşterek ikrazat 
girib girmiyeceğidir. Garb dev· 
!etlerinin Çin'e mali yardımd · 
bulünmaları Japonyanın adem . 
memnuniyetini mucib olauğ• 

bilindiği için böyle bir vaziye 
karşısında Japonyanın müşte 

rek ikrazata iştirak etmeyi 
bunun haricinde kalması d 
muhtemeldir. Diğer tarafta 
Çin istikraz temin edemedii . 
takdirde, gümüş ihracatını şic 

detle tahdid eden hükumeti 
para üzerinde tesirini icra ed' 
cek daha başka tedbirler a 
ması gayrı kabili içtinab olE 
caktır. Hükumetin başında bt 
lunanlar için parasını düşün 

cek ve paı a sistemindeki istil 
rardan ayrılacak bir siyasanı 
hiçbir zaman tatbik edemiy( 
ceğini vadetmektedirler. Ha' 
buki hiçbir devlet adamı b 
gibi işlerde böyle kat'i vac 
l"rde bulunmaz. Hükumeti 
siyasası atinin gösterecei'i zı 
ruretlere bağlıdır. Çinin en bii 
yük varidat membaı gümrüt 
!eridir. Son zamanlarda idht 
!atın azalması gümrük tarife 
)erinin yükseltilmiş olmasında 
ileri geldiğine bakılırsa bu ta 
rife!erin daha ziyade yükse' 
tilmesi varidatın arthrmıya 

caktır. Diger taraftan yin 
gümrükler idaresi tarafında 
alınan iki ruşum vardır k 
bunlardan biri senevi 25 mi 
yon Çin doları yani iki milyo 
lnıiliz lirası tutan ihracat rü 
sumu, değerinde 16 milyon Çi 
doları yani 1,300,000 lngili 
lirası tutan dahili limanla 
arası ticaret rüsumudur. Alı 
nan bu resimler gerek ihracat 
ve gerekse dahili ticaret sek 
teye uğrattığı ıçın bunlarıı 
yakında kaldırılması zaruret 
hasıl olacaktır. Buda gümrül 
varidatına ayrı bir darbe ola 
caktır. 

Bundan başka Saşvan hare 
keti de pek çok masrafa ma 
oluyor ve dahili şeraitin ıslah 
için kat'i ıurette lazım olaı 
vergilerin azaltılması ve imarıı 

artırılması uğrunda sarf edil · 
mesi zaruri olan parayi yutu 
yor. 

Bu sene zarfında ticaret mu 
vazenesind.,ki açığın bala pel 
yüksek dereced" kalması 
memleket içinde yet;ştirilmes 

liizımgelen zaruri ihtiyaç mad 
delerinin hariçten getirilmesin< 
devam etmek yüzündendir. 

Bu vaziyet karşısında Çir 
bankası umum müdürünün sor 
zamanlarda verdiği bir söylev 
gözden geçirelim. Bu banka
nın müdürü oları Chang·Kian
gau hiçbir zaman pesimist sa 
yılan bir adam değildir. Fakat 

- J,IU{t'11 rt ririniz ı 

n 
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Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satışlar 
~ 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı 

11247 Buğday 
488 Arp 

Fi at 
4 12 
3 37 

5 37 
3 ~o 
5 

' 

3097 Bakla 4 87 
50 ton " 

285 Kumdarı 5 25 6 50 
47 50 

'f 

6 balye pamuk 47 50 
~. "' 

'"" Para Piyasası 
8-8-1935 

Alış Satış " 
Mark 50 25 50 75 l• 

İsterlin 617 622 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 55 79 95 
BeJga 21 07 21 57 
İtalyan lireti 10 42 10 32 
İsviçre F ran. 40 96 41 15 
Florin 84 62 85 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Austr. Şilini 23 50 24 

• c ... 
Paris 'fakültesinden diploman 

Diş tabipleri 

Muzaffer Eroğul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul eder!er. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

TEŞEKKO 

: 
-' 

Refikam Nadide Rizanın iki 
senedir ıstırap çeKmekte ol
duğu hastalığı teşhis ve yu-
murtalıkta husule gelen cera
hat kesesini yüksek kabiliyet 
ve maharetile ameliyat yaparak 
bir mevti muhakkaktan kurta
ran lzmir askeri merkez has
tanesi kadın Vt! ciogum hasta-
lıkları mutahassısı hazık dok
torlarımızdan Yusuf Ziya Üs
tüne ve tedavisi müddetince 
yatmakta olduğu Af sancak sıh
hat evi müdürü Sadık ve hasta 
bakıcı hemşirelerin gösterdik
leri alaka ve şefkattan dolayı 
medyun bulunduğum şükran

larımın iblağını tavassut buyu
rulmasmı rica ederim. 
M.Kemalpaşa Tayyare cemiyeti 

muhasibi Ahmed Ozan 
2497 (1158) , ..••..•......•.........................•• 

o da memlekdti refaha götü-
recek kolay bir yolun mevcu
diyetine inanmıyor. Bu zat mali 
müşkü!atm Çinin arsıulusal te
diyat muvazenesindeki açığından 
doğmuş olduğunu ve bu açığın 
da ithalata nazaran ihracatın 

senelerce kıyas edilemiyecek 
kadar az olmasından doğdu
ğunu bildiriyor. Bay Chang 
sözlerine devam ederek diyor 
ki : 

" Bu muvazene açığını ka
a>amak üzere 1933 ve 1934 se
nelerinde 934 milyon Çin do
ları, yani 32,820,000 lnqiliz li
rası kıymetinde kıymetli ma
den ihracatı yapılmıştır. Buna 
ayrıca 200 milyon Çin dolar
lık, yani 16,600,000 lngiliz li
ralık da gümüş ve a•tın ka
çakçılığı ilave edilmelidir. Ge-
çen sene Çindeki ecnebi ban
kaları tarafından ihraç edilen 
620 milyon Çin doları, yani 
21,658,000 lngiliz lirası kıyme
tinde o!an gümüşe gelince bu 
miktar giimüş, Çine ithal edi
len ecnebi malların bedeli ola
rak muvakkaten ecnebi ban
kalarında saklanan bir para 
idi. Bu bankalar gümüş ihra
cını karh gördükleri anda bit
tabi bu işte geri kalmadılar. 

Ecnebi memleketlerden ya
pılacak istikraz Çin'in bugün
gü müşkülatını muvakkat ola
rak hafif etebilir; fakat eğer 
bu da temin edilemezse Çin 
kendi menbaliirma dayanmak 

mecburiyetinde kalacaktır .•• 

3 5 M'"' •• 

Kazanmak için de bir 

KELVINA O 
alınız 

• ideal •OOuk hıva do'ıbı 
• OOrllltDıQı ve Lhtluz. iz 
• Dbtln ıUb en ••nk memlelıetltt• 
mehı ... olarak yapılmıid•P 

• Aıgul fleklrik Sarfiyatı 
• f'ivatı llO liradaa itibaren 
• T ediyat il •v vade 

~~~~!~=~~~~~~ Nureddın •e Şkl. Anlara S.tıf ,.rıerı . A Vener lzmır 
·~bhıla Sal ııartuı 8CfOll ~ Gılıll Sany 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

Satış yeri: ARTÜR VETTER [ SAHıBİNİN SESİ ] SamaniskelisP. 

stanhul Sı hi 
t rma ve eks· t 
dan: 

mües.- eler ~r
;..e komis onun· 

Azı Çoğu Tahmin Fi. Muvakkat 
ton ton temin ah 

Akliye ve asabiye hastanesine 500 600 24 lira 1080 lira 
540 " 
135 ,, 

Çocuk hastanesine 200 300 
" Kuduz tedavi müessesine 55 75 
" Tıp talebe yurduna 100 150 " 270 " 

Haydarpaşa Emrazı sariye Has, 40 50 " 90 " 
720 " · ,, Nümune hastanesine 250400 " 

Hevbe~iada sanatoryoınuna 150 250 
Yekun 1295 1825 

,, 450 " 
3285 

Yukarıda yazılı Sıhhi müesseselerin 1935 m li yılı kok kömürü 
ihtiyaçları kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. 

1 Miktar, tahmini fiat ve muvakkat garantileri hizalarında 
gösterilmi tir. 

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

3 - Eksiltme 21 Ağustos 935 Çarşamba günü saat 15 de 
Istanbu1 Cağa oğlu Sıhhat müdürlüğü binasında'd komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 219 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin 935 Ticaret odası vesikasile 2490 

sayılı kamında yazılı belgelerini ve muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektuplarım ve usulü dairesindeki teklif mektup
Jarını havi zarflarını yukarıda yazılı eksiltme saatından bir saat 
önceye kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

6-9-12-15 2446 (1134) 

Izmir lin an işleri genel dire -
törlüğünden : 

Vapurlarımız için lüzum olan dört bin ton "Zerodiz Jave., ma
den kömürü kapalı zarf m;u1ile eksiltmeğe konulmuştur. Kömü
rün külü yüzde on ikiden fazla kalorisi yedi binden aşağı olmı
yal:ak ve yüzde üçten fazla rutubet payı kömür miktarından 
indirilecek ve 0Şlam 0 karıştırılmayacaktır. Kapalı zarflar ağusto
sun 26 ıncı günü saat onaltıya kadar idarede toplanan alımsa
tım komisyonuna verilmelidir. Teklif mektuplarına 2850 lira 'ık 
idaremiz vezne makbuzu veya banka teminat mektubu iliştiril
miş olmalıdır. Şartnameler idareden veya lstanbul liman iş 1eri 
genel direktörlüğü ile Ankarada maliye vekaleti nakit işleri di-
rektörlüğünden alınabilir. 9-24 1476 (1151) 

Azimet dolayısile #a al 
Acele müzayede ile satış 

Önümüzdeki Pazar günü ' Evi olanlar 
yani Ağustosun on birinci günü 
sabahleyin Alafranga saat onda 
Gündoğdu mes'udiye caddesi
nin başlangıcında Sade soka
ğında 5 numarada Mehmed 
Harun efendiye ait bilcümle 
mobilyeleri bilmüzayede sahla
CC\ktır. 

Gerek, Singer dikiş ve na
kış ayaklı muhafazalı makina, 
Kolombiya çanta gramofon 
plaklariyle, koltuk takımı maa 

Birinci ve ikinci kordon 
ile Karantina, Göztepe ve 
Güzel yalı semt: erinde Jaakal 6 
odalı kiralık bir ev aranmak
tadır. 

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

9-10 

kılıf, karderoba ayna, müdev-
ver ceviz masa, despenç, kü- lavaman, tuvalet ecza dolabı, 

ve koltuk, 
Çal halı ve 

çük kütüphane, çifte kanadlı demirden masa 
aynalı dolap, 2 orta masaları, Gördes, Güney, 
dıvar saatları, yağlı boya lev
haları, heykel şemsiyelik, kü
çük şifonyera, beyaz e bise 
dolabı, para kasası, yumurtalı 
orta mavnn masa, kardroba 
maa tuvalet, 3 sigara masaları, 
iki kız resimli levha, 2 kişilik 
karyola, komodin, mermerli 

seccadeleri, ve sair çok mobil
yeler b lmüzayede satılacaktır. 
Satış peşindir. 

Büyük Kardiçalı Ibrahimbey 

hanında Emniyet müzayede 
Salonu müdüriyeti. 

1-3 (1153) 

GüZEL KUMAŞ 

KULA. 

anmıyor sanız hu f ahrikanın umaşla ını 

g·yenlerden bir kere sorunuz. 

,... u ... 

Ha is y ";ndür ve ucuzdur 

rikanın çıkar:: ca~ı şık ve çok sağlam 
AL TOLUKLARI bekleyiniz 

Tc e Kolaylık 
Satış ye i: Birinci Kordon Çola~zade 

haiı limited . şirketi 
TELEFON: 2360 

En nefis Isparta, Kula, 
halılarını da burada 

Demirci, Uşak 
bulacaksınız. 

K A BiRASI 
mahsulüdür 

son ya pıklara beğenilmeğe değer 

iyenin er tarafında 
.-..~.A..R.A.. Birası i~~ilir 

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

r/rAYcZ/J7.Z7J.//LL'/.//.Z/7..77/./7l 111m:z:=::::sz:::ii:11E;:::Eı::m:::ii:Silr;;mCl'32~ 

~ Az işitenlere mahsus 

~ Kulak aletleri ~ 
~ Yeni model ~ 
N Yeni N 
N Kulaktan geçme 

N~ düğmeli model 
~ ,. ,. . 
~ TiLKiLiKTE ~ 
N y · "I. . . ~ 

enı zmır,, eczanesı ~ 
t/.27././.X/:7-7Z~/:7.7YL/7L/.//Z:/7/~ ... 
~ıaili!=~~O&i~E:S:i&2lll!'a ..... 

öz Heti i 
MITATOREL 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

ızmlr Şarbayhğcndan: 

Urayımıza müsabaka ile 65 
lira ücretli bir işyar alınacak
tır. İmtihana girebilmek için 
Ege bölgesi ölçüler ve ayar 
başmüfettişliğinden ehliyatua
me almış olması gereklidir. 

Orta mektebi bitirmiş ve 
askerliğini yapmış olanlar ter
cih edilecektir. 

İstiyenler imtihan günü olan 
15-8-935 güu!emecinde saat 
üçe kadar. Uray muhasebecili-
ii11e ıelsinler. 2504 (1157) . 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Ro tken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

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

karşısı N o. 25 
T clefon: 2542 

H 3. (281) 

DOKTO 
il • 

o 

Bugüne kadar piyuaya çı• 

karılan traş bıçakların•" 
en eyisi 

KIR z 
bıçağı olduğu herkesin teC' 
rübesile anlaşılmıştır. Rahıtl 
ve ferahlıkla traş olmak il' 
tiyenler 

İzmir Kuzu oi"lu Al1" 
çarşısı 29 numarada t 

t ı 1 S •t hırdaV9 a ya 1 aı mağnı•' 
sına müracaat etsinler. 

• 
n 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı , 
Muayenehanesini 2 nci Se> 

ler sokağında 65 nuınarsf' 
nakletmiştir. Tel. 3956 ~ 

Evi Ka. antina tramtay c& 

desi No. 596 Tel. 2545 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 

GANYMEDES vapuru 12 
a;u.toıtaa 16 a;ustoaa kadar 
Anvers, Rottenlul, A.-..
dam ve Hamburg Jima•n için 
J1k alacaktw. 

CERES Yapuru 26 a;uto•"" 
tan 31 ajmtoa kadar Aavers 
Rottvdua, A• ........ ve Ham 
burg liman an içia ,lk alacaktır 
SVENSKA ORıENT LıNıEN 

. v. 
W. F. H. Van Der 

Ztt & ('..,o. 
DERIND JE vapuru halen li· 

manımızda olup Anvers, Hauı
barg ve Bremen için yük al-
maktadır. 

ANGORA vapuru 19 ağus-
ta&la bekleniyor. 22 ağustosa 
kadar Anver, Rotterdam,Ham· 
barı ve Bremen içİD yik ala· 
cakhr. 

ALIMNf A npuru 9 ap.to.-
ta beldeDİJOI'· Hambarf, An· 

..... ·-- Jimanlanndan 
y6k ~caldlr-

SERVICE DIRECT DANUBIEN 
Tuna laatb 

11SZA motarO 11 ajutol· 
da bekleaiJOI'· Badapette,Bra· 

&lan •• Viyana İçİll yllk 
yllk alacakbr. 

ATID •otlrl 2' at..tmta 
bekleniyor. Baclapefte, Bram

Garbi Akdeniz için ayda lava ve Viyaaa İCİD yek ala· 
Wr muntaz am sefer. caktır. , 

NORDLAND motlrl 20 ağus 
toata Rotterdam, Hamburf, 
Copenhare, Danbig, Gdynia 
Gıteburg, Otla ye lıkandinav
ya limanlan için yük alacaktır. 

SERViCE MARfTıM RuUMAIN 

ALBA JUL YA vapuru 11 TJSZA motlrtl 4 eylllde &ek 
•iaatoata gelip •JDI glbıde )eniyor. Badapette, Bratialaft 
Malta, Napoli, ManiJya ve ve Viyana için y6k alacaktır. 
Barcelon limanlarma hareket , JOHNKTON ~ ARREN UNES 
edecekt" L TD. Lıverpul 

ır. 12 .. . QUERNMOR vapura agus· 
. ıllndaki hareket tarihlennde toıta bekleniyor. Anverı ve 

ki deiifikJilderden acenta mes· Liverpuldan yOk pkanp K6a· 
111iyet kabul etmez. tence, Galaç ve Bralla için yllk 

Fazla taf8ilat içia ikinci kor- alacaktır. 
donda Tahmil ve talıliye w... THE EXPORT STEAMSHIP 

Corporatioa 
arkaancla Fratelli Sperco MeD-

talığına müracaat ediJmeai rica EXCELECIOR npana lO 
olunur. ağutoata bekleniyor. NeY)'Ork 

için ylk alacakbr. 
Telefon: 2004-2005 SOCIETE commerciale BUL-

GARE de navigation a vapeur 
BULGARIA vapuru 12 ağus 

Hususi muallim tosta bekleniyor. Burgu ve 
Varna için y6k alacakbr. 

ikmale kalan ilk ve orta 
mektep talebeleri slretle im· 
tilıana huırlamr· ( M. Z. ) 
.._ta,. Kemeraltmda An· 
bra kraatbanelİ ittiaalindeki 
tuvalet ..tonuna mbracaatlan 

S-10 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
i8imleri llzerine meauliyet ka
bul edilmez . 

N. V. W. F. Hami Van Der 
Zee 6 C.. 

Birind Korcloa Telefon No. 
2007 - 2008 

Dain. a Sabit Daima Tabii 

r / 
-< 

fuvantin Saç Bovaları 
INd KANZUIC eaaaelİ lahorataarlanada buırluan Ju: 

...... bo,.ı.n ......,. ye selürli .. ddelerdea tamamea an 

-ı:..:t .. talıll r..ırJeriBi balıfeder. • . . u k ~ bmral ve 81yala olarak ıki tau11 ren 
~ ··~ Ga et t:ahit Ye sabit olarak temin edi-
•-- ekt91p k : _ _; ___ [ laatta d.me girmek suretiyle de 
..... ren yı annee , unc...-
Pb.az. En ciddi •• emniyetli markadır. 

7 
Eczanelerde ve atnyat majualarmda araymn:. 

lzmir Muhasebei hu&u.,iye 
düriyetinden: . 
1..1 ___ • h • •t olap n-~ • ..a. idin otel ve ı•zmoaua 
~ U9UllJ8Je aı ua7-- • •--· 

demirbq etJUİle beraber mllldyeti 4 sene ve 4 m?ıavı taa.itte 
lcleam k 8 9-8-955 taribindm itibarea temdıden 10 rl• 
........:.. ~~nmya cabn....,.....· llluyedeye içtirak etmek 
illi--• . b iM molt• ..... h_..;7e -urlapna mlrac:aat. 
~--- .. a (1155) 

Oliver Ve Şü . 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENJEU HAN BıRtNCI 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVIGA

GATION Co. Ltd 
ELLERMAN LA YN Ltd 

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

DRAKO vapuru 29 temmuz
da Hull, Anvers ve Londradaa 
gelip tahliyede bulunacak ve 
aynı zamanda Londra ve Hall 
için yük alacakbr. 
OOYÇE LEVANTE UNIYE 

ANGORA vapuru 13 tem
muda Hambarı, Bremen ve 
AaYentea plip tahliyede bu
lm•aldlr. 

NOT: Vlrut tarihleri " 
vapurlana isimferi O.erine meau' 
liyet kabul edilmez. 

Vapurculuk 
TOrk anonim firketi lzmir 

acenteliğinden 

Ekspres postası 

Sakarya 
Fevkalad~ lnkı vapuru 

PAZAR gnnn saat tam te 
da hareket eder. PAZAR· 
TESI giinü saat te da IS
T ANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : 

lstanbuJdan her Per
••mbe giinll lzmir için sa
at tam te ela GALA TA 
nhbmınclan eksprea poıta 
hareket eder Cuma rtlnll 
tam .. at ıe da lzmire varır. 

Fazla Tafaillt için : Bi- ı 
rinci Kordonda 92 numara• 
da laair acentelipe m6ra-
caat. T elefoa 5658 • • 

Eczacı l. emal Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Koka, znk, merak, utrqma itidir 

Eczaa Kemal Aktq diyorki : Çocaklu
gumda, geaçlijimde kokuya merakım bD· 
yüktn ( 50 ) senelik eczacılık ba1atımda 
hep koku ile upfbm. 

İtte eaerlerim: iddia ediyorum benim 
kokularımdan daha lstlba bir koka balap 
glıtermek imkhım •ermiyoram. 

ıZMıRLILER 
~-~=!· . . d-J:.:1-: ? yaua!!•m8Dl•Z va-

Gln&I, Baharçiçeji. Altmruya, Y aselllİD, 
Fulya, Leylak, AkpmgtDaefi. Son bama, 
Menekşe, Amber. 

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birili Eczaa Kemal Aktq 
markua. 

Hilil eczanesi 
t akliti yoktur, çlbaldl yapı

lamamakdaclır. 

l.imıerini beuetealer ud
lanam kıymetini ıa.termeye 
1an1orlar o kadar ••• 

Umum Hastalarm azarı Dikkatine 
':n ~ listem ~ ~ ,bağınak, b6brek ve doğra· 

neticesı ltlzum ga.terilea pilotlu, pilotsuz kauçuk konalar, 
kasık bailan, dtıztabanl•r için taban korsa.lan gayri tabii 
doğan çocuklann vacutlanndaki ij'rilikleri doğrultma ci
haZJan, kemik butahldan neticesi husule gelen kambur
luldan dojnıltmak için konalar ve kendi ibtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar· talebelerin çalışma esnaaında fır· 
layan kllrek kemiklerinin gayri tabiileşmeaine mani olmak 
İçİD konalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MUESSESESı VE ESERLERi 
iLE RAGBET •e ITaMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMaL 
ve MuTEHASSISI 

lahrl Hiza 
. Be1. tarafından yapıhr 

Kabul saatlen : 10 ili 12,30 lileden 10nra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: lzmir Kaymakam Midhat bey ca.elİ No. 20 
(355 S.7 

Muallim 
DC>KTC>J:l 

HULUSIALATAŞ 
Eaki Tıbbiye mektebi mldlril, garp cephui 11a1aiJe reill 

iÇ HASTALIKLA 
1\5:UT .A.~.A.~' 

Aa...._, 

Artık mlarilldirler. 

Y aYrUlan sanaclaa, iıhaldea, bmıaclaa laartulmat Ye 
bnetlenmiftir. 

Zira çocuklanu eyi bir rada bulmutlardır. 

LAK TIN 
Stıtl6 ua 

Aı zamanda çok rajbet rlrmlt we bunu hambyan 
Dr. AH Valıite Wulerce tepkk6r mekt.ha relmiftir. 

Ecz...a...de fiab 50 kwaftar. 

- Neden lizde içmiyonunuı -

Fala llCaklanla iftihMJı keailir yemek yiyemeuWs 
diler tarafta• .......,....... .. kalod wfeder 
.. ,., dlfenİlllL 

Bma kaqalamak lna a,ata telafi etmek .......... . 

Ne,. ..... ? 

Tecrlbeli ,.P'-1 w.lerce ldPJ• ı•çlk, uUt " .............. 
Klna Ltıılt 

yl alap kallam .. 

Kallampta faid.W ..... .,.. )Uktw. 

H• ec11•1 .......... 

Salon, yemek ve yatak odalanmzı Haraççı 
Kardeşler mobilyelerile süsleyiniz ••• 

Merkez: 
İzmir 

ikinci 8e1ler 
Sokak 

Na. lO'l 
TL 5778 

fube: 
Ankara 

Aaafaıbılar 
Caddelİ 

"-Hu 
Na.S Tel.142 

811HQeki 9 Eyl61 panayınnda en lllks paYJ'OD Haraççı Kar

d~er pa~a olacakbr. Modera moWl,.ı.rimisl,....... flmdi· 
den huu-Janm•z. Pavyon Na. 108 

iZ MiR 
Pamuk Mensucatl Türk 

Anonim irketi 
Şirketin Merke.s vtt Fabrika1a: fzmırde Halkapınardadır 
YerU Pama/}andan At, 1a11gan, Kilpdbaft Delir•-. 

Oegllı ve Leglalt Marlıalarım baYi be.- oevı Kabot besi 
imal e7ltt1nekte olup malları A •rapanın ayrai tip menMa 

oah rıa faiktir. 

'l'elefo• ... aau. .... 308'7 
'l'elpaf a4ı-eall Ba~ı-ak ........ 

(H 1) 

Kemalpaşa 1 · dürlüğiinde 
Bede& ketfi 2516 .. 10 kwllt ola Kemalpap kara• 111-

klmet konafl tamirab -.k elreill e a.11 ile ma..akuap kon· 
mUflur. 
MD•kıaa 9-8-9S5 tulhiae ... .., c-a rbl ..at 15 te ye 

blk6met konalı m•WM• ... •' 9lincle J&pılacakbr. 
Talipleria teldiflerW. cari __,. ...... ticaret ..... n 

-.ı ehliyet 'NSiblan •• Jkde 7.5 ••ntimle mankkat temi
utm vezneye 1abnldığma dair makbuz veya b.•lca kefalet 
makban ile birlikte a)'lai ... ve uattea enel komiaJOD reİI· 
Jiiine •erilmeli IA• ı -~ 

Talipler ba hamatald ......... .. enaka ketfiJ•Ji Welti• 
olank malmld8rllillld• alaW&rler. 

Tahillt almak iltiyealer B. il lata mlracaat ed.w&rler. 
2505 (1157) 
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..... 
ŞEVROLE •.. Dünyanın en büyük otomobil 
fabrikası size ucuz ve lüks iki seri otomobil 
takdim ediyor : Biri fevkalade güzel 
'' Master de lüks ,, ve diğeri gayet idareli 
Standard modelleridir. 

·- I 

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

Acentesi: J. V. O'Carroll ve O. Kutay Birinci Kordon 132 

Fenni Gözlük 
Üzerine lav iateclijiaizi ea ince teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
bulununuz 

Tayyare, toför, Spor, gine,, it pdlklerini, altın, nikel bara 
prçiveleri en maruf fabrika mab cam!ar daima her yerden ucuz 
olarak yine S. FERiT ŞiF A ECZANESiNi lE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 

Her nevi izahat ve 'krokiler için aıağıdaki 

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

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

Yalnız birkaç dakika içinde 

Istırab yerine neş'e ! 

Bu mucize (leğil, 

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

örneğidir 
En şiddetli baı, cli.i adale ağnlaı:uu. lflbnekten JDütevellit 

biitün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, kınklığa 
kartı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi böbrekleri yormaz ! 
GRiPiN kaşeleri RADYOLIN dit macunu fabrikasının mü
tehas11s kimyagerleri tarafından yapılır. Her eczanede 

vardır 7 ,S kuruşa wabbr. 

lzmirliler lstanhulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde -Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin miisteciri Tlirklerden en eski otelci 

olan ve h~rkese kendisini sevdiren bay Omer LUl
tldlr., Bay Ômer Lütfi lzmir Askeri otelinin müeı
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. latanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Biltlln bu fevkalideliklere illveten fiatlar 
mlltlıiş ucuzdur 

·······~···~~~~~·····~·~ 

VAPURDUMANI 

GC·~~·~);K şimli,:La\lr gg ~mit ereceJe Zarif 
ve ucuz bir g~zlllk almak iaterıeniz BAŞTURAK 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uiravm·"T. . ..................................... , ............................... .. 

Zonguldak 
~iden Kömürü 

0,10 yıkanm•ı kömlr beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende aabı kiloıu 1,S kUl'Uf 

Silindir ve her nevi fevkallde k&mlril yalnız 
Keıtane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Matazuında bulacak11nız 

Telefon 3937 

lnşaatınıJS için atidekiihtıyaçlarıoızı pek umız f ıyatJarı. 
temin etmek isterseniz Halim aA'• çarşısmda 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarethanMıDfl müracaat edioız 

çı•E•TO 
Çubuk demi• ve heı nıı ~ 9l9ekll 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden ıavhalat 11e bunlartJI 
te/e11üatı envaı banyolar ve teımosı/onlaı ve het el/il 
musluklar ve kanalizasyon için demir dlJkme boraJlll 
ve lngiliz künkleri ve bun/atın te/ettuatı vesaire. .. 

~tyatlaı relcabtt kabul etm,.z 
Ye•ll 01• .. tal••, Bat•• ••Pll•I_. 

Ü ..... , ~··ti• ............ 


