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ANKARA Birasıdır 

Harp 19 EylQlde başlıyacakmış 
Barış tehlikede -. -Ônlimüzdeki 4 Eylôlde top

lanacak olan uluslar sosyetesi, 
on beı senelik tarihinin en na
zik dakikalarını yaııyacaktır: 
Bu toplanb, sosyetenin ne ola
cağını göatermekle kalmıyacak, 
belki de hanım mukadderatı
nı da tayın edecektir. 

Bal'lf dediğimiz zaman sa· 
dece ltalyan - Habq ilgilerini 
değil, parçalanmaz bir blok 
olan Avrupa bar111nı kasdedi
Yoruz. Italyan - Habeı anlaş· 
lllazlığuun acıklı aktüalitesi de 
i>lyJece Avrupa sulhunun alın 
Yazısına bağlanmasından ileri 
reli yor. 
• Eier, ltalyanlann iddia et

tikleri gibi, bu it sadece bir 
Dıliıtemlike davası olsaydı, em
peryalizm hesabına geçirilmif 
olan bunca haksızlıklardan da
ha derin bir etkisi olmazdı. 
Romanın hatırlattığı yakın 
geçmiı bunun bir örneğidir. 
Japonya Mançuriye saldırdığı 
&aman uluslar sosyetesi kuv
•etin hakkı çiğnemesini acizle 
kartalamaktan baıka birfey 
)'apamamfıtı. 

Y ahuz ıu ftl' ki Mançuri 
Anu,.clan çok uzakb ve Çin
de menfaatleri olan bDyllk 
devletler Japonya ile bir barbı 
luarcaıamaktan kaçımnakta bir
likidiler. ltalya bugln de blyle 
olacağını umuyor ve bu gü
•enle, çizdiği yoldan hiç geri
lemeğe eğgin görünmiyor. 

Ancak, İngiJterenin durumu· 
na ve lngiliz gazetelerinin yaz• 
dıklanna bakılırsa Habeş da· 
\'ası, Mançuri davasından çok 
daha tehlikeli görünmektedir. 
Mançuride menfaatleri doğru· 
dan doğruya tehdit edilen Sov· 
Yetlerden baıka hiç bir Avru
~· devleti yoktu. Habeıistan 
ıae Mıaır Südanıoıu komıusu
clur·Y ahuz komıuıu değil, belki 
lenginlijinin kaynağıdırda. Nil 
•uları Habeıistandan akar. 
Çana g6Jilnü tutacak kuv
İet~i. bir devlet, Mısır~ak~ 
nııhz iualiae tehlikeli 
bir rakip olabilir. Nihayet Ha• 
~a Italyaaın il• dik· 
tiji tabit zenginh1dere lirllte
renia de belki batka tekilde 
Ilı dilmait olmadığı iddia edi
leaaet. Bltüa bunlardan baıka 
Eritre •e Somali m6.temleke
lerini Habetiatanı katarak bir
leıtirec:ek olan ltalyanın Kızıl 
denizden geçen Hindistan yo
lunu tehdit edebiJecejini de 
heaaba katmak lazımdır. 

lnaiJterede Italyanı Habıis
!•na aaldırmaktan alıkoymak 
1 t' 1 •yenler görünftşte sırf ulus-
l~r soayetesi ilyesi olan zayıf 
b~r devlete karı• hak meslesi
nı ileri allrüyorlar. Fakat 
bu bak tezinin arka!'ında 
gizlenen menfaatlann büytıkJü
güdnr ki barııan sarsılması 
korkulannı uyandırmaktadır. 
. Şimdiye kadar İtalya ve ln

ııltere bir körebe oyunu oyna-
llııtlardır. ltalya Büyük Britan
Yanan genel savat korkusundan 
••lcıaacağını ve Habeıistana 
lcartı ltalyan hareketine ger· 
Çekten engel olmayacağını umu 
Yor. lnfiltere de, Italyanm %ec
'! tedbir ve boykotaj tedbi· 
'*Delen takınarak Habefiatana 
2'~llffılı:atı11J· umayOJ'Clu. 8. 

Habeş savaş hazırlığı 
Y ıpranma_s_a_v_a_ş_ın_a_-=g_ü_veniyorlar 

Habeş ordusuna girmek istiyen İngilizler 
İtalyan gazeteleri İngiltere aleyhinde yazıyorlar 

H abrş ncalı 
Jarda yapılacak yıpratmak sa- delalet sempati duygularından 
vaşma çok güveniliyor. dolayı Habetiıtanın minnettar-

imparatorun etrafındakiler hjını bildirmektedir. 
harp başladıktan ıııonra daha Londra, 31 (A A)- Dıt ba-
kolay cephane elde edileceği kanlığı tarafmdan dün akşam 
kanaabndadır!ar. Yalnız harp yapılan bir bildirik lngiliz hü· 
için lüzümlu olan bir milyar kômetinin müsaadeli 0Jınak11-
kurşunun nasıl ödeneceği dii- zın lngiliz tabaasından olan 
tünülüyor Bir meydan muba- veya İngiliz himayesi altında 
rebesi yapıldığı takdirde bu- bulunan bir şahsın lngiltere 
gün eldeki cephane ancak üç hükümetinin diplomatik mfina-
gün sürebilecek derecededir. ıebetlerde bulunduğu bir dev-

Napoli, 31 (A.A) _ Teve- letJe harp eden diğer bir dev-
re vapuriyle lrcana uçak gemi- letin ordusunda bir memuriyet 
Si• asker h J bı"r kabul etmesi yasak olduğunu , arp evazımı ve h 
çok uçakları do v u Afrikasına atırlatmaktadır. 
go-t-urmek •· g b d ha Roma, 31 (A.A)- Taymiı ve uzere ura an - . . 
reket et · f Nev Cbronicle gazetelerınm 

Bir Hab~ş kamu/anı Lond;: ~abef elçlllll- Bolzano bildiriği hakkındaki 
Adiı-Abba, 30 (A.A) nln rasmll blldlrljl yazıların~an bahseden ltalyan 

Habefiıtanın ıoravb çevenle- gazetelerı bu yazıların açık 
rinde barıt hakkındaki limit- Lo~dra, 31 (A.~~v.- Lon~: olarak dlişmanca olduğunu ve 

k d Ulus radakı Habeı elçılıgı reamıg lngiliz basınımn mülhem oldu· 
ler gitgide azalma ta ır. bir bildirikle lngiliz tebaası v ba 1 gili' 1 · 

h ı k gu zı u z çeven enne 
disiplinle aavaıa azır anma - t~rafınd~~ Habeı ordusuna karşı ltalyanın g6sterdiği gtl-
tadır. Ancak cepbaneneni tü- gırınek ıçın yapılan mllraca~t: vensizliğin doğruluğunu itpat 
kenecejinden korkuyorlar. Bu- ları reddetmekte, fakat ıkı ettiiini kaydeylemektedir. 
nunla beraber ytıksek yayla- bini geçen bu mtlracaatlann Sonu sdtizinci sahifede 

ı====~============- -
Alman manevraları ı Değirmenderede 

manevralarına cevab mı? 
HanoYere, 31 

( A.A )- Al· 
bna Alman ko
lordusu Hano
vere ile Lane-

1 

burr arumda 
iki eyltlden bq 
eyl61e kadar bii 
yiik manevralar 
yapacakhr. 
Bir reamiğ bil· 

dirikte Venay 
andlaımastnıdan 
beri ilk defa 
olarak m .. em 
harbın 16zumlu 
kıldığı sillhJar
Ja böyle bir ma-

Alman mamwa/annın başında bulunan Hüirr ve Oöring 

nevra yapılaca• 
ğı kaydedilmek 
idedir. -

Musıolininin son diyevi bu 
umutları baltaladı. ltalyanın 
yolundan reri döomiyeceği an
anlatıbyor. Jngilterenin de kat'ı 
olarak tuttuğu bir myuaclan 
gerilemesi pek Adeti olmadı· 
.... hu .. eD hafif 

neticesi uluslar soayeteainin bir 
kat daha undmaaı olabilir, 
En ajır neticelerini dllf&amek
ten iM inaan korb,ar. Da,... 
busGnkll halde tehlike aJtaacla 
ıartllmekteclir. Allah koraMm 1 

y ... Aatr 

Mehmedçlk anıh gUzel 
Bir Tllr•nle açtldı 

ilbay /tuü Oü/4 
Dejirmenderede Mebmedçik 

aaab ile ltlly&k hanz yapbnl· 
llllfb. Anıt ile havuzlu parkın 
açım tlreni dlia kl7llleria de 
iftirlkile parlak bir .. kllcle ya
........... Aça. tlNDiae ilbay 
Fuh Glleç INlıkaahk etmiftir. 

Tlrme .. at 16 ela lzmirdea 
- So11• llt/Jndl 54/ıiledl -

Küçük Ancllaşma 
Konferansında 

Tahkimi 
Çanakkalenin 
meselesi 

7 alı/tim ~imivi Romen gnzdeluinin bildirılilckri Çanalıka/o bogazı 
Belgrad, 31 ( Ô.D) - T6r- laşma devlet adamlarile ıöri-

kiye Dıt bakanı 8. T. R. Aras ıecek olan dıı bakanımız B. 
Sofyadan buraya varmıt ve Tevfik Rilıtfi Araaın Çanak• 
Yugoslavya htikümet erklnı ta- kale boğazı hakkıacla hll-
rafından karşılanmıthr. B. Araı kümetimizın son kararla• 
Küçük 9:,ndlaşma konfc.ransım.n nnı bildirecejini yazarak bo-
toplandıgı Bled ıehnnde bır ğazların tahkimi ihtimalinden 
gece kalarak Romanya - Yu- bahediyorlar. Ayni ıueetler 
goslav, Çekoslovakya dı ı ba- Romanyanın, boğazların tabki· 
kanlarile görüıecektir. mi ilzerindeki Tiirk tezini ml-

lstanbul, 30 (Ô.T.)- Romen dafaa edeceğini de yazmak· 
gazeteleri Bled'te Kiiçük and- tadırlar. 

Bulgar başbakanı 
B. Arasla görüştükten sonra 

Basına diyevde bulundu 
Sofya, 31 ( A.A ) - Bulgar · ı ayni arzuyu beılemakte olduk

dıı bakanı bal Kile lvanof lanm memnuniyetle aördüm. 
Türkiye dıı IMiblu h.,. Te'6k Gerek ... )'ID arkadaı Ara 

prek bu Tlrk ve Bulpr a,... 
aınlannın btltOa anJaPQaz• 
lıkları ortadan kaldırarak 
ve birbirini aayan ve seven 
iki uluaun iyi anlaıılmıı aaığ
larının banı, ılk6net ve an• 
laf1Da içinde yaıamalarmı ge· 
rekli kılmakta olduğunu ıCS.· 
tererek beriki htıkiimetin siya· 
aaaına kıYançla faaliyetle yar• 
dım edeceklerine gliveniyoraz. 
Çilnkii anca" böylelildedir ki 
bu iki ulua ıaıel bayıaclırhk 
ve balkanlann banıı için lii-
zumlu olan prtlan yarabmf 
olacaklardır. Bu yolda yapıla-
cak mllfterek ıayretler ulusu· 
muna banf nbuna ve Balıar 

Bulgar başbaluım Taşt.f htıkümetinin btıtOa kOIDf'I 
Rlittl Aruı Draıomain iataı- memleketlerle iyi milna • 
yonuaa 16ttlrdtlktea 10ma aebetleri her an claba 
Sofyaya d6nmlt Ye gazeteci· ziyade kunetlendirmek buaa
lere fU diyeyde buhmmuttur: amadaki d61eaine aımını tama• 

Bay Arula ya~bjma konut· mile uyann -Ltermekt.tir. 
malar m .. ncla nr• Y• Bal- ·- 5v• 
ıar lalk6metlerinia iki memleket Bay Aru tarafından Aaadola 
ar ... daki dodluk mtlnuebet· ajauma .eril• Ye iki lalk6-
ler.nl 1925 cloatluk ••l•pnaw- metin anla111 dlflace •e arm 
ma nlaa iPde lmnetı..cli~ bpluJapaaa Wr belseai elu 
mek •• belkitmek .... _..da• ) diye-ri lllfeımniyetle ı&r..._ 

Genel Sayımda hangi 
işyarlar çalışmıyacak 

latanbul, 31, (Ô.T) - Genel nllfus aayımanda çıbpnak mec
buriyetindea iatiana edilecek İf yarlar ve aerbeat meslek uhip
leri hakkındaki kararname çıkmıtbr. Bu kararnameye göre 
doktorlar, eczacılar, poata, telıraf, l'adyo, ti•an, demiryollan 
memurlan •ayımda çalqmak ve verilen iıi Ozerlerine almak 
mecburiyetinden mllltemacbrlar. 

Önümüzdeki . 20 Ilkteşrin Pazar 
günü genel nüfus sayım günüdür 

Sayım, çok ı ... ~k kapul bir iftir. Ba~lmuı 

her lnrimizia &serimize dlfea 1Gkllml HD elence laeale 

yapmamau baflular. Dojru at....,. alaWhelr l,m IM

pimis .,ectamll ,.ttlfi kadar ça ...... h " atr•tmahJIL 
L;nlll•I 

lstaUstlk Umum MOdDrlllltl 
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iki yüzlülüğü, dalka-
vukluğu beceren, ifti
rayı da becerir. 

ŞEBiR BABBRLBRİ 
Maddig şek/ile insanlar birtr yüz

lildilr. Bu yüzleri ancalı seneler geç
tikçe ~·e yavt11 yavaş tkği#r. Ha/lnılli 
i(yıiz/di iki, hatta daJuı fazla olan. 
insanlar ııe kadar çoktur. 

Tek yiizl4 inMlılar tltllluı~u ola
mazlar. DtllluıvdJ.or. ilti, /iç. diW 
ilah yüzlB ilıMln/6nn tll'talllda çıMv 
ve insan /Jinlen fazla ylztü t1lmrca 
mutlaka ri;•ak4rdır, dalkavuk/ur. 

Birden fazla yüzlü olma it bir ma
rifettir ki onu herkes bearemez, fakat 
becermekle de hiç bir. gliçliii yolttur. 
Dalkavukluk, iftira kolay şeylerdir. 

Asıl güç olan insamn bir yüzliilii
ğünü muhafaza. ede/JiJmesidir. 

Ekser kişilıin suretine sirdi aymaz 
Yarap bu ne hikmettir, ilahi bu ne 

lıtıldl 

Mazlum 
111111-

Genel sayım 
Mamur..._ bine 

C.tveHerl 
Yirmi ilk tetrin pazar günil 

yapılacak olan Genel nüfus 
uyılDI için sayım ve kontrol 
memurlarına kendi mıntakala
nnde ziyaret edecekleri bina
ların haaperi olclaldannı 

göstermek &zere Wnalarm nu
maralanması sıra11nda tanzim 
edilmit olan binalar cetvelinin 

.... tutulmm lizımgelcliği ma
tiatik ıenel direktörliiğlDden 

ilbaybğa bildirilmiıtir. 
Y anlışhkla bu memurlara 

batka defter verilmemeli de 
ilive olunmuştur. ......... 

Elektrik 
S•trallerl ..... 

kurulacak 
Kamutayca onaylanan 2819 

namarah kanunwa 7 nci mad· 
de.ı uraylarm her tGrltı elek-
trik ihtiyaca için Antral kur
madan ve ba maksatla imtiyaz 
vermeden Yeya meYcut imti-

yazlan uzatmadan evel bir de· 
fa bayındırhk bakanJıtı elek
trik işleri ettid idaresine bildi
rilmesi llzımgeldiii bakuhk
tan ilbaylığa bildirilmittir. 

Şaraplık üzümler 

Türkiyeden aynlanlar 
Kat'i olarak memleketi terkediyor

larsa mal ve rrıülklerinin 
Tasfiyesi nasıl olacaktır ? 

Baıka memleketlere hicret 
eden, Türkiy,edeki mal mülk
lerinin teniyesi neticesinde el
de edecekleri para ve serma
yelerinin d1p ne tek lele ve ne 
tartlara göre tranafer edilebi
leceği hakkındaki 11 sayılı 

kambiyo kararnamuine bağlı 
ihtiyaç liatui değiştirilmiftir. 

iç bakanlık, bakanlar kuru
lunca onaylanan 3070 sayılı 
kararnameyi llbaylığa gönder
mittir. Bu kararnameyi aşağıya 
yazıyoruz: 

Muadeel ••kil 
Madde - 17 
A - 8qka bir memlekete 

teessüs etmek T&rkiyeyi ter
ketmek istiyenlerin menkul ve 
gayri menkul mal ve mülkle
rinin tasviyesi neticesinde elde 

edecekleri bedelin dövize çev
rilmesi icra Vekilleri heyetinin 
karanna bağlıdır. Bu gibiler 
pasaport almazdan evvel tas· 
viye neticesinde ettikleri me• 
baliğin cins ve miktarlannı ve 
bu bedeli ne .gibi mal mülkle
rinin taıviyesinden elde ettik
lerinin noterlikten musaddak 
bir beyanname ile mahalli 
kambiyo reisine bildirmeie ve 
ba paralannı Tiirkiyede mer• 
kez yeya şubesi bulanan ban· 
kalardaa birine yabrarak orada 
Wlke bir lıaaba lraydettir
•et• mecbarclarlar. 

Ba paralarm bankalann bi-
riDde bllb bir haaba lray
dolaaclai-a g&teril' bir kam
W,o idarai Yaikuı göateril
•..tilrp polis idareJeriace bu 
philere puaport verilemez. 

Silke kaydedile bu parala
nn memleket dahil;nde ıarf 
ve istimal edibeai kambiyo 
Yİzeline tabidir. 

B: tasviye neticesinde para 
yerine alelumum zinet eşyası 
da dahil olduğu halde mal 
alanlar bunların burada bir 
yeddiemine bırakıldıkları tak
dirde bu malların cins ve mik
tarile kıymetlerini ve memle
ket dahilinde kime ve ne 
makatla verdiklerini maJJarı 

tesellim eden hakiki veya 
htıkmi şahsın beyannamesile 
birlikte noterlikten tasdikli bir 
beyanname ile mahalli kambi
yo idaresi nezdinde tevsik et
miye mecburdurlar. 

Bu tevsik muamelesinden 
80Dra mezkür idarelerce yapıla
cak tahriri tebliğat lizerine bu 
gibilere polis idarelerince pa
uport verilir. Malın teılim 
edildiği hakiki veya hükmi 
phaiyet tarafından bu mallar 
sabhp paraya çevrildiği takdir
de bu paralarda Türkiyede 
merkez veya şubeoi buluna 
bankaların birisinde blöke 
kaydedilerek bunların da mem
lekt dahilinde sarf ve istimali 
kambiyo vizesine bağlı ola· 
caktır. 

Bu takdirde bu paraların 
blöke ettirilmesi malı kabul ve 
tesellüm eden hakiki veya 
hükmi şahsiyete aittir. 

C. Tasviye neticesinde elde 
olunan mebaliğ ile Türkiyede 
mal mübayaa olunup veya pa· 
ra yerine mal alınıp da bu 
mallar hariç piyasalara ihraç 
olunduğu takdirde çeşitleri 
maliye ve iktisat vekiletlerin
ce tembit olunacak baza Türki
ye emtiası hariç olmak üzere 
bu ihracabn döviz bedelleri 
11 sayılı kararnamenin 39, 40 
•e 41 inci maddeleri hükümle 
r.ine talHdir. Çeıitleri maliye 
ve iktisat vekiletlerince teıbit 

olunacak bu kabil malları Tür
kiyeden mübayaa edip bera
berlerine götürenler veya ih
raç eden ve ettirenlerden dö
v :z hesabı aranmaz. 

Dövizi araomıyacak olan bu 
maUar hariç olmak üzere alaka
darlar döviz hesabına vermiye 
mecbur bulunduklan mallarile 
birlikte memleketi terketmek is
tedikleri takdirde bu ihracat 
dövizlerinin mf!mlekete getirip 
sablacağına dair bir banka 
teminat mektubu vermedikçe 
kendilerine puaport verilmez. 

ltbu maddenin A. B. ve C. 
fıkralarmda yazılı mükellefi
yetleri ifa edip meml~keti 
terkedeceklere &erek yol mas
raflarının ve gerekse hariçteki 
ikametleri esnasında geçinme 
masraflarının dövizi umumi hli
kümlere tabi tutulacaktır. 

1 l sayılı kararanmeye bağlı 
ihtiyaç listesinin 9 uncu mad
desinde musarrah ahval ve za
ruretler tesirinde muvakkaten 
seyahat etmek isteyen kimsele
rin bu seyahatlerinin muvakkat 
veya hariçte kat'i surette yer
leımek maksat ve niyeti ile 
yapılıp yapılmadığının tevsiki 
zımnınde lüzum gördükleri 

ahval ve vaziyetlerde muraka
be mercileri bu seyahabn mu
vakkat mı yoksa hariçte yer
leşmek maksadilemi yapıld1ğını 
alikadar devlet teşkilihna 
her zaman tetkik ve tahkik 
ettirmeğe mezundurlar. 

Ancak kanun ve kararlara 
müsteniden Türkiyede ikamet
leri menedilip mallarını tasfiye
ye mecbur kalanlar finans ba
kanlığının tespit edeceii nis
bet ve şartlar dairesinde döviz 
müsaadesi alabilirler. 

Balçova 
Ve İnciraltı 

Bun lan 
Bir 

güzelleştirecek 
• proJe var 

lzmirİll en glzel bir ka.esi 
ve halk tarafından sevilmiş ge
zinti yeri olan lnciralbnm iman 
için Özel hesaplar direktörlü
iünce bazı projeler kuruldu
ğuna haber alıyoruz.. fnciraltı 
fimdiki halde tabiatın verdiği 
güzel plajdan başka modern 
hiç bir dinlenme yasıtasına 

malik degildir. Ôzel hesaplar 
direktörlüğü, lnciralhna demir 
borularla BalçoYadan su akıtıl
masını ve orada hertürlü kon• 
forile bir otel yapılmasını dü
şünmektedir. 
Şu halde Balçova ve ln

ciraltı birbirini tamamlayarak 
lzmirin en güzel bir tarafı ola
bileceklerdir. 
Ağamemnun ahcılan ela mo

dern bir şekle ıokulacakbr. 
Diğer taraftan Balçova k6yi1 
gittikçe büyümekte Ye ıoıeye 
doğru yayılmakta oldupndan 
lzmir - Göztepe elektrikli tram
vaylarının yalan bir zamanda 
buraya doğru azablmuını dü
şünmek milmktln olacakbr. O 
vakıt Balçova ve lnciralb lzmi
rin eğlence ve sıhhat mahallesi 
olabilecektir. 

Bu mesele üzerinde etüdler 
yapılmaktadır. Yakında hazır
lanacak bir rapor iç bakanhğına 
gönderilecektir. 

Özel hesaplar direkt6rlüğü 
Kızılçullu at kota alanında ye
ni bazı inşaat yapmışbr. Şim
di alana temiz içme su,a ıe
tirilmesine teşehb&s eclilmek-
tedir. 

Evkaf bili 
Yakında yapı baflıJac•k 

Mezarhkbaıında yapalması 
tekarrür eden evkaf lıllinin 
inşasına milteabhit tarafmdan 
yalmıda batlamcaktır. 

Hll elli iki bin liraya çıka
caktır. M&tealıhitle evkaf di· 
rekH5rlllğil arasında mukavele 
imza ve teati edilmiştir. 

lntaat 9 ay sonra bitmiş ola
caktır . 

inhisarlar idarem müket 
üzüm mllbayaasına devam et
mektedir. Üç &ünde sabn 
alınan biilll mıktarı elli bin 
kiloyu bulmuttur. Ba üztımler 
heman f&l'&ba tahvil edilmek-

................................................................................................................................................................................. 

Hayvan endüstrisi ilk Okullarda 
tedir. Mlhayeata deYam edi
lecektir. lzmir ilinde kurulacak inekhane Talebe ka)d ve kabulü 

Çekirdeksiz şarabhk hilm 
den timdi ye kadar 21 S bin kilo 
satın alınmlfbr. 

Üzüm sahşları 
Çok IHlr•retll olu~ 
Dün Oztim borsasında satıt-

lar çok hararetli olmut ve fi
atler iyi tellkki ediJmiştir. On 
bin çuvala yakın izüm •tal
mıtbr. Geçen yıl 15 Ağustos
tu 31 Ajmtoe hlrilliae kadar 
kadar 43 bin Ç1m1I satılmrşb. 
Bu yıl ayni tarilate •tdan 
izim miktara S8 böa çuvaldır. 

Beı )'IDık ikinci sanayi proğ· 
raanm hazırlıklarmdan bah· 
•derken illmizde büyük bir 
iaelıhaneain teaia edileceiini 
yaz1111ttlk.lnekhane için lzmirin 
mBnasip bir yerinde büy&k ve 

lizımolaca;ı kadar çayın bu
lanan bir çiftlik aranması bil
dirilmişti.. Böyle bir çiftJiiin 
Tonu ilçainde balmdağıa 
anlaşılmıştır •• 

Baytar direkt6rltlifi Torbah 
baytarhğından ilçedeki çiftlik
ler hakkında malümat istemiştir 

Haatallk mDcadelesl 

Tren kazası Hayvanlardaki Antraks bas-
bahiı ile mücadele yapaJması 

Selçuk istasyonunda bir hakkmda hazırlanan talimat-
çocuk ezildi name şehrimiz baytar direktir· 

En-elki akıam saat on sekiz lllğlne gelmit Ye tatbika baı-
sırldarında Selçuk İltuyoauncla lanmiftır. 
bir treu kuaı elm11fhır. &mire Çiçek 8f191 
hareket eclea 11111rpndiz treni· ilimizdeki bazı koyun ı6rii· 
nin orta kıı•ına rastlıyan va- leri sahipleri vaki suretile bay-
g<>lllann yamDda demir yola YllDlarma çiçek q111 yapbl'lllllk 

1 
dirmif Ye müsaade edilmesini 
istemittir. 

lhrac lskelesl 
Edimenin İbrice iskelesinin 

hayvaa itbalit ve ibracabna 
kapu olarak kullanılmasına Ta
nm babalıjmca mlaaade eclil
diii baka•lddan bbaylıp bil
drilmiftir. 

Torll .. ı ...,._rı• 
Torbala ba,tarlaiı içia bay

tar clirektlrlli .. e icap eden 
harcaralı ıelmiftir. 

••••••• 1 

KUll 
Pap kapriidade arabacı 

Seyfi oila Sadık arabadan dü· 
terek tekerlek altmda kaJaııı 
ve behclea yaralanchiı için 
butaneye kaldınlauttır. 

iıkmekteplere ne ~kilde ta
lebe kayd ve kabul edileceği 
hakkında kültlr direkt6rHl-
ğiinden ilk okullar bat 6ğret
menlerine aşağıdaki bildirim 
ıelmiştir. 

ı - Bu yıl okaHara 928 yılı 
doiumlu çocuklar almacakm. 
1 Lylilde baPJacak kayıt " 
kabulde bu yafta olaa ~
lardan daha ~ olllalarm 
Direktörlük emri olmadıkça 
alınmamaıı ilamdır. Kayit Ye 
kabul saatleri laer llD 9 -. 
12 ye kadardır. 

2 - Birinci lllllflara alına
cak çocuk •)'181 •eçen yal 
birinci mıaflarclan ikinciye ıe
çenJerden açık kalan yerler 

Bilumum vilayet ve kazalar Devlet 
ve llususi müessesat memurini 

~ .. 
Pan~yır SUMERBANK 
daki ••.•• kenarında duran izzet oj'lu üç istemektedirler. 

yaşlarımla Hasan adlı bir ~- Ôn~ tanm ba"anlağı bu ıe- p 
cuk vagonların albna düşmo,, kilde aşı "yapılmamasını alika- avyonu ve sahş mağazasından 

ihtiyaçlarını Kredile koDarile ayaklan kesilerek öl- darlara emretmişti. Baytar di- her tür)Ü 
müştür. Kaza baklanda Kuı- rektörlüğü bakanlığa bir tah• 

kadar olacakbr. Bundan aon
rası ıçın velilere siylenerek 
namzet kaydedilecektir 1 ve 
2 nci maddeye göre kaydedi
len çocuk ile okulun esaı öğ
reniciler sayısı sınıf ve ıubele
rİDİ ele sWermek mretile ya
plladk hir pzekıe 16 E1kil 
935 Puartai sini alqamı 
direktlrlllkp •erilmif olacak
br. 

3 -bdaci lllllflardu 8çlacü 
muflara ıeçen çocuklarm çok
laiundaa dolayı şube açtlmuı 
ıerektiii ve okulda oda uı.
jmdaa &tlbil yeniden Wria
ci muflara çocuk almma
maa imkln ı&ülemediği tak
dirde ba durumun bilttln okul 
odaJan Ye çocuk UyımDI fla· 
terir bir çizelge ile 3 ey161 
akp- kadar ylnetıemize 
ıelerek bildirilecektir. 

4 - Yakandaki durumu ol
madlğı halde okulunda sınıf 
olabilecek yeri olan başlSiret
meoler de bunu yine 3 eylül 
aktamına kadar bildirmelidir. 
lmkin g6rUlürse sıra vermek 
suretiyle bir veya iki şuibe 
açılması diiftlnülecektir. 

Orta okullarda 

•• 
KOŞEMD 

Musik 
Şu türedi musikile 

şarkılara kızdığım, i 
kadar hiç bir feye kı 
dersem yalan olmaz. 

Musiki hakkında 
mek bana düşmez v 
bir köşeye ukışmazaa 
deki ıaı.y_. dölaae 
dimiilama4-a. 

.. H81k ..,kılan" 
üzerine dokunduğum 
zu alakadar olanları 
etsin istiyordum. Ne 
hali musiki anarşisi i 
calıyoruz. 

Alaturka musikinin 
tü eden, yiizüne Ar 
ren tiiredi musikinin 
nın içinde ; sanki 
san' at eseri imit gibi 
çıkması zaten sevilmi 
turkayı yerlerin dibin 
Cıvık, ne olduğu 
ahenge uymaz, rall, 
malayıcı, ahllk bozuc 
ların, gençlerin hatti 
rın terbiyelerine halel 
pis ve pespaye pr 
mafon pliklarında 
ve hlll banlan şarkı 
lıyoruz, dinliyoruz, h 
rıyoruz, dinletiyoruz. , 

Maaiki bir milletin 
ait elzem ye mllbrem 
olduğu ditiiniilecek 
vincine, kederine · 
cek aıil, minih, a 
rennümlerin havamız 
lanması lazımdır. 

Musiki o kadar eh 
bir keyfiyettir ki; çok 
dia ederek söylüyonı 
tımızın her hangi ce 
müıbet, menfi bir yer 
sir gösterir. Çalışmak 
makta, ıülmekte, a" 
uyumakta, uyanmakta 
terbiyede, Edebiya 
hislerde, ceaıiverlik 
nnda elhuıl her ıe 
teJde mueikinin çok 
yeri vardır. 

Musikisi ahenkli o 
olan, aıil ve temiz ol 
ler bu saydığım teyle 
aıalet ve kahramaah 
tasaf olurlar. Çtlnkli 1D 

telkindir, bir terbiye · 
Alikah olanlara ÇO 

nnm: Alafranganın; 
ifade ediyor, f6yle • 
diyor diye batkalan 
tarif edilmeksizin •• 
duyulacak ıan'ab me'/ 
)inceye kadar ruhla 
)etmemek, milli ter • 
mamak ve birçok kMOI 
nihayet vermek için 
çıktı musiki parçalaflll 
hane, kerhane ba•al 
ve pespaye tarkılara 
kat'i bir : 

- Sas 1 
Emri vermelisin. 

adua reael uv..anltj'l tara- rint göndererek kabuk yap- lemı· 
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Jan Gerinin "Lüksenburg uzak adalarda doğdugu ıçın 
hapsine atılması,, emri Talye- yerJiJerin masum fütursuzluğu 
nin İmzasını taşımaktadır. içinde yaşar .. 

Koarm zındanlarmda - inanınız ki, şekerim, çok 

K d k meraklıyım. Fakat doğrudur, 
a ın iki basamak inere 

parmaklıklı tepe penceresi eski pek fırtınalı bir hayata rağmen 
lllanastırın bağçesine açılan bir güvenimi elden bırakmıyorum. 
höcreye girdi. yere serilmiş - İhtiyar bir falcı karının 
tek bir şilte üzerinde uyuyan falını da size anlatacaktır. O· 

eli.. • d nun sözlerinden cesaret bul-
ger iki kadın vardı. Ikisı e 

genç ve çok güzeldi. muştur. 
Çok zaman kişede beklet 1- Jozefin dö Boharne gülüm-

nıekten vücudu takatsız kalan seyerek: . . . 
Terezya yeni doğan günün ışı- - Şüphesiz, dedı. Dedıklerı 
ğı altında gözlerini oğuştura- olunca, yüksek talihim içinde 
rak b k · - sı·zıeri unutmıyacağım. asama lar üzerıne ço-
ıııeldi. Gözyaşlarını tutuyordu. - Şimdiden saray ~rkanı-
F k t d. l · b nızı ne diye tayin etmıyorsu· a a gecenin ha ıse erı a-
ş~nda dönüyor ve hala Gerinin nuz? 
tız bağırışlarını duyuyordu. Aklıma getirmemiştim. 

Sesi uzaklarda ve tekerlek gü- Peki şekerim, sizi dam don ör 
rüllüsü arasında kayboJuncaya yapacağım, vadederim. 
kadar uzun uzun bağırmıştı.On- T erezya teessürle hatırladı: 
1 - Sonu Var -
arı yolda ayırmışlardı. Sonra •••• ...... 

aUar, baygın bir kadını sürük- ı's'"t""a"""D'".b""'U"""ı·""t""~i"~f ~Ola-
liyerek tekrar yola çıktılar. 

1 Ankara, 30 (A.A) - 30 
J Ağusto · büyük utku bayramı 

1 
yurdun her yerinde olduğu 
gibi Ankarada da büyük tö-

1
! renle kutlulanmışbr. Her taraf 

bayraklarla donatılmıştır. Sü 
Bakam General Kazım Özalp 
bakanlıkta tcbrikatı kabul et
miş saat 11 de Cumuriyet 
alanında süel bir tören yapıl
mıştır. Bu törende Sü bakanı 
General Kazım Özal ile say
Javlar ve bakanlıklar ileri ge
lenlerile birçok generaller, sü
baylar ve Çin, Afgan elçilerile 
on binlerce halk bulunuyordu. 

Törene alanda bulunan kı
taların tümkomutan General M. 
Kemal tarafından yapılan tef
tişle başlanmış ve onu er
kinlik marşı ve en genç sü
baylardJtn Nuri ile hava kuru
mu adına doktor Ragıbın söy
levleri takip etmiştir. 

Son olarak da general M. 

Mober meydanına ayak ba- rı hu·· ku" m ete geçti 
sınca, Karm manastırı avlusuna 1 
girince, Eylül kanının aktığı lstanbul, 31 (Ö.T) - Istan-
kaldırımlara basınca Talyeni bul Telefon şirketinin bükü- j 

Kemal bu büyük günün yük
sek ehemmiyetini anlatan bir 
!Öylev vermiş ve ondan sonra 
geçit resmi yapılmıştır. Binler
ce halkın sürekli alkışlariyle 
takip ettikleri bu geçit resmi
ne piyade, süvari ve topçu kı-

habrladı. Bir ikinci defa gene metçe sahnalmmasma ait muka- 1 
kendisini kurtarabilecek mi vele gece saat 11.45 de imza 
idi? edilmiştir. 

Güneş yükseliyordu. Bir tes· Kuş adam 
ti devrildi. İki kadın uyandı-
1 Bu hulya da haklket ar. 

Birisi sarışın, diğeri melez- olacak •• 
lerin sevimli vücudunu, gözle- Berlin, 30 (A.A) - Tayya-
rini ve sesini andıran bir es- reci Duenbil pervanesi insan 
nıerdi. Yeni geleni görünce : kuvvetile tahrik edilen bir uçak 

- Oh zavallı r Diye esef ile Frankfort yakınında Robs-
etti. Öyİe taş üzerinde dur- tok alanına bir metre yüksek-
ınayın. Bizim partal şiltemize ten 195 metre mesafe katet-
ortak olunuz. meye muvaffak olmuştur. 

Öteki mahpus da Terezyaya Arnavud isyanı 
elini uzattı. 

_ Dost olahm, bayan. Ar- Tiran, 31 (A.A) - Son isyan 
kadaşım general Boharnenin hadisesi dolayısile Fieri hak 
kansıdır. Ben de bayan Degi· yeri dört ölüm, 23 müebbed 
yonum. kürek ve on bir yirmi yıl ha-

- Vaktile baban Labrişte, pis cezası vermiştir. 

talarındaıı başka hava kurumu 
Türkkuşu talebeleri katılmış
lardır. Bir hava filosu da alan 
üzerinde akrobatik hareketleri 
yapmıştır. Gece her taraf 
elektriklerle aydınlanmış ve 
süel kıtalara halkın da katıl

masiyle fener alaylan yapıl
mıştır. 

Ankara 30 (A.A) - Ankar:ı 
bu akşam sayılı gecelerinden 
birini daha yaş~dı. Gündüz 
Cumuriyet alanında yapılan 
geçit resminden sonra şehrin 

ana yollarını takip ederek kış· 
)alarma dönen ve geçit yollar 
boyunca birikmiş olan halkın 
en içten alkışlarile karşılanan 
sücl kıtaJarın bu gece yapmış 
oldukları fener alayı da gün-

düzkit tezahürat değerinde 
idi. Baştan başa elektriklerle 
donanan Ankaranın ana yolları
na bir kat daha aydınlık katan 
bu fener alayını binlerce Anka
ralı takibetmiş ve bütün şehir 
geç vakıtlara kadar bu utku· 
lu günü kutlulamakta de· 
vam etmiştir. Denilebilir ki 
Ankara bu büyük günü bu 
yıl her zamankinden daha al·
tık olaruk kutlamıştır. Bir ta-
raftan halkevinin buğünün 

yüksek değerini göstermek 
için hazırladığı geniş program 
yanında Ankara radyosunda 
programım yine bu amacı gü
den söylev ve diğer şiir ve 
muzik parçalarına hasretmiştir. 

Ankara, 30 (A.A) - Anka
ra halkevi 30 Ağustos buyük 
utku bayramı münasebetiyle 
bugün halkevi salonlarında ar 
adamlarımızın bu utku ile ilgili 
eserlerinden Ankarada bulu
nanlarını bir araya toplıyarak 
bir utku plastik ar sergisi a.ç· 
mıştır. Yüze yakın tablo ve 
heykelin gösterildiği bu sergiyi 
pinlerce halk büyük bir alaka 
ile gezmektedir. Serği 10 Ey· 
lüle kadar açık ve her kest! 
serbesttir. 

Ankara haJkevi ayni zaman
da bu akşamdan başlıyarak 
dört ğece birbiri ardınca gös
terilecek olan bir müsamere 
proğramı hazırlamıştır. Cumur 
başkanlığı flarmonik orkestra· 
smm konserinden sonra bir 
tayyare piyesi oynanacak ve 
nihayet ordu merkezince ha-
zırlanan 30 Ağustos utkusu 
filmi gösterilecektir. Bu film 
ayni zamanda bu akşamdan 
başJıyarak bir hafta müddetle 
halkevi bahçesinde de göste-
rilecektir. Diğer taraftan An
kara radyosunda da halkevi 
başkan ve üyesi tarafından bu 
kutlu günlerin önemini anlatan 
söylevler verilecektir. 

Dük Degiyona rast gelmiştim. De-g"' ı·rmenderede 
- Öyle ise kocamı tanıyor· 

sun uz demek. Baştaraft birind salıifede T •• k • B 1 • 1 • • 
Üçü bir arada, acıklı bir giden bir çok konukların 1 r g a ı g ı 

gençlik ve Siyom tablosu teş· önünde başlanmıştır. Evvela r' 9 

kil ediyorlardı. alandaki direğe. ~ayrak çekil- iki hükumet bir dostluk ve iyi anlaş-
Düşes Degiyon anlattı: miş sonra seferıhısardan gel-
- Şu zamanlara kadar, mas· miş olan Geçnlerbirliği bando- ma havası yaratmak İstiyor ar 

rafını elbirliğile çekerek, ol- su İstiklal marşı çalmıştır. 
dukça tatlı bir bayat sürüyor, Marştan sonra sekiz kişilik 
tnahpusluk acılarını san'at zevk- bekçi müfrezesi tarafından ha-
lerile teselli ediyorduk. Fakat vaya bir el ateş edilmiş ve 

Sofya, 30 (A.A) - Türk ye 
dış işleri bakanı Do klor T ev-

fik Rüştü Aras bugün saat 
13.40 da Sofya ga ına gelmiş bu rejim çok hafif görünmüş onuncu cumhuriyet yıldönümü 

olacak ki, şimdi, muayyen sa- marşı hep bir ağızdan söylen- ve istasyonda Kral namına 
atlerde bize yemekhanede yen- dikten sonra kamunbay tara- saray nazm, Başbakan namına 

özel büro şefi ile dış işleri rniyccek bir yemek veriyor ve fından bir söylev verilmiştir. 
Pek bahalı ödetiyorlar. Artık Seferihisar gençler birliği na· 
her saat birbirimizi görmek mına şarbay ve en sonra da 
fırsatı da alındı. Gard yanlar ilbay Fazlı Güleç birer söylev 
Para'nrJmızı zaptediyorlar. Her vermişlerdir. 
gün içimizden biri eksiliyor. Bay Fazlı Güleç Cumhuri-

E k d d Yet idaresinde köylünün her· smer a ın sor u: 
- Dışarıdaki haberler ne şeyden üstün tutulduğunu söy-

ınerkezdedir? Yakında serbst lemiş ve çok alkışlanmıştır. 
bırakılacak mıyız? Anıta çelekler koyulmuş ve 

Sayan Degiyon gülümsedi: müteakiben havuz açılarak ilk 
- Jozefin masum hayallidir. defa olarak su akıtılmıştır. 
,~,···~·.•1,., .......................... ,/./.7~/T.i:/~/Y///;.,;,//////'~ 
•• (',{,(.'.,(.'{(',{.(.(if{.(.(•-="('.(.{,(.'{,(.'{,(.'{;(.( ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

• 
ır Gazinosunda ~ . . . . . . 

VARYETELER MÜZİK f~ 
.. :1\: 
~ ~ t: FiaUarda zam yoktur, Fırsatı kaçırmayınız. s:i 

•tP.JJ:~u,.~.~cJ.;.;c-2;;,,/?.J.:l"~/.>!lı:1,;./:ı}"J}"J../rY.)~.)tr."J2J/."J}"lP;~• ••'81~1"~--flı•••••••••••••••••••••••ııııııııııııııııııaTıııı•ıııaıaaıııaaılllllll"' 

bakanı B. Köse İvanof, Ro
manya, Yugoslavya, Yunaııis

tan ve Türkiye elçileri tara
fından selamlanmıştır. 

1ki dış bakanı trenin istas
yonda durmasından istifade 
ederek görüşmüşler ve saat 
14,30 da tren Sofyadan hare
ket etmiştir. 

Bulgar dış işleri bakam hu
duda kadar T e\ fik Rüştü 
Arasa refakat etmek üzere 
Sofyadan ayrılmıştır. Türkiye
nin Sofya elçisi de hududa 
kadar bakana refakat edecek· 
tir. 

iki bakan gardaki görüşme· 
)erinden sonra basına müşte
reken şu diyeyde bulunmuş

lardır: 

Türkiye ile Bulgaristan ara· 
sandaki dostluk münasebetleri 
normal seyrini takip etmekte
dir. ıki memleket basınından 
bazı gazetelerde son zaman
larda çıkan menfi yazılarla bu 
yazılara sebep olan gayri dos
tane tezahürler her iki mem
Jeketin görüş ve arzularına uy
gun bu unmamaktadır. İki dev
letin i}"i anlaşılmış menfaatleri 
her iki ulus arasında dostluk 
ve iyi komşuluk münasebetle
rinin inkişaf ve tar.sinini em
retmektedir. 

iki taraf münevverlerinin kar-
şılıklı olarak gerek Bulgar ve 
gerek Türk efkarı umumiye
sinde bir dostluk ve iyi anlaş
ma havası yaratmayı tercih 
etmeleri şayanı temenni olur. 

İyi niyet beslemekte olan her 
iki hiikümetin iki tarafça bü
tün şikayet sebeblerini ortadan 
kaldırmaya ve bütün menfi 
teşebbüslere mani olmaya mu
vaffak olacaklarını ümit et-
mekteyiz. 

ltalyanların hücumu 
19 Eylfılde başlıyacakmış 

İstanbul,31 (Ö.T) - Londra· mevsimin müsa desini bekle-
dan gelen telgraflar İtalyanla- yotlar. Habeşislanda yağmur 
rın Habeşistanda harbı açma
larının artık önüne geçilemi
yeceğini yazmakta birleşiyorlar. 
Italyanlar bütün hazırlıklarını 

bitirmek üzeredirler. Yalnız 

a ya 

mevsiminin sonu sayılan Eylü
lün 19 ncu günü ltalyan ordu
sunun hücuma başlayacağını 

lngiliz gazeteleri bildirmekte
dirlc r. 

gelecek 
~~------~•M•~ ...... ·---•+•-<11~-------

Göçmenlere kolaylık gösterilecek 
Bükreş, 30 (A.A) - Ana- bildiriyor: 

dolu Ajansının özel aytarı bil- Nazırlar meclisi Türk göç-
diriyor: menlerinin ana yurda giderken 

Türkiye elçisi Suphi Tanrı- her türlü vergiden muaf tu-
över başbakan B. Tataresko tulmalarını vekendilerile bera-
tarnfınban kabul edilmiş ve her götürecekleri para, mal ve 
Türk göçmenlerine ait bütün evlerine veya çiftliklerine la-
meseleler hakkında kendilerile zım olan hayvanatın ihracı için 
görüşmiiştür. milli bankaca müsaaade alma-

Bükreş, 30 (A.A) - Ana- !arına karar verdiğini bugünkü 
dolu Ajansının özel aytarı Romen gazeteleri yazmaktadır. 

........ lllC!. 

an tecim· nin 
ecim anlaş e 

kiye 
s 

Atina, 31 (Ö.D.) - unanis
tanın tediye muvazenesindeki 
açığın artması hükümeti yeni 
tedbirler almağa sevketmek· 
tedir. 

(Mesajı Daten) gazetesi Yu· 
nanistanın tecim ilgilerini göz- ı 

den geçirirken diyor ki: Yu
nanistnmn Balkan devletlerile 
tecim plançosu hep açıktır. 
Yalnız Arnavudlukla ihracat, 
idhalat muvazenesi kurulabil
miştir. Yunanistan Balknn and
laşması ile münasebetlerinde 
muvakkaten kendi ihracatından 
fazla bu memleketlerden mal 
ithalini kabul etmiştir. Her yeni 
ticaret anlaşmasında mübadele 
nisbeti Yunanistan lehine de
ğişmekle beraber aç.ık yine 
büyüktır. 

Yunanistan bu yoldan birden
bire ayrılmak istemiyor. Yazık ki 
Yunanistan ileri sürdüğ üç taraf
h takas sistemi Balkan devlet
lerile güç tatbik eeiliyor. Bu sis
tem Yunnnistnnın isteğile Ro-

manya, Yugoslavya ve Türkiye 
ile ticaret anlaşmalarına sokul
muştur. Zira Yunan mübadele 
bilançosandaki ithalat fazlası 

dolayisile bu memleketlere ver
mek mecburiyetinde olduğu dö
viz miktarını azaltacak bir yo) 
nramışhr. Böylece Balkan mem
leketlerinden yapbğı ithalnt 
kıymetinin diğer memllcetler
deki alacaklariyle ödenmesini 
elde etmiştir. 

Nazari olarak fikir doğru 
idi. Fakat fiilen muvaffak 
olması için Yunanistanın it
halatından fazla mal ihraç et-

tiği bir çok memleketler olması 
lazımdı. Halbuki yalnız Alman
ya bu vaziyettedir ve bu mem
leketin mübadelefori de, umu
mi olarak, diğer Balkan dev-

lerile de pasiftir. Yalnız Türki
ye ile son anlaşma müddeti içinde 
bu sistem kısmen tatbik edil-

miştir. Zira mevsim değişikli· 
ğile, bazı zamanlar Türkivenin 
Almanya ile ticareti pasif ol
maktadır. 

Şimdi Yunanistamn Balkan 
memleketlerilc tecim rejimini 
vaziyete daha uygun bir şek-

le sokması lazımdır. Yugoslav
ya ve Romanya ile üç taraflı 
takas sistemi, mecburi bir te-

diye usulü olarak, ortadan ka!
dırılmalıdır. Tiirkiye ile müzake
re edilen anlaşmada ise 
bu usul faydalı olarak kul
lanılabilecektir . Fakat asıl 
elde edilmesi gereken amaç 
Ynnanistnna kabul edilen ihra
cat nisbetinin diğer Balkan 
devletleri tarafından gerçekten 
çekilmesidir. Yoksa Balkan 
andlaşması yalnız siyasal alana 
münhasır kalacaktır. . 

. Is Ressam • a 
Vapurdan çıkarken öl U 

Istanbul. 31 (Ö. T) - Res
sam Namık İsmail bugün Ka

dıköy vapurundan çıkarken 
birdenbire ölmüştür. Kendisi 
güzel sanatlar ekademisi direk
törü idi. Bu büyük sanatkarın 
öliimü sanat ve kültür çevren
lerinde büyük acıyla karşılan-
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Bütün bu sözleri ve bu ha
reketleri gören ve işit~n Ay
dmoğlu, herikisine göriinmeden 
tepedeki eve doğru yürüdü. 
Sözlerini bitiren iki arkadaş 
koşarak prensesin bulunduğu 
eve girdiler. 

Bay San - Saygılarımı su
narım prenses hazretleri. 

Prens emrinize amadedir. Şu 
karşıki ağaçlıkta işaretinizi bek
liyor. 

Prenses Sofiya - Ne duru· 
yorsunuz. ( Şaşkın bir halde 
kekeliyerek ) Allah aşkına ça
buk getiriniz. Haydi Viyolet, 
Rober siz de koşunuz. 

Bu sırada B. Sarı evin dışa· 
rısına çıkarak ıslık çaldı. Hepsi 
kapının önüne gelmişlerdi. 

Bay Mehmet, At üzerinde 
yıldırım sür'atile elinde kılıç: 
- Geliyorum sarı, korkma, 
diy~rek önlerine gelmişti. 

Bay San : - T ehJikedeyim 
bayım; imdadıma yetiş. Bakı
nız, hepsi etrafımı sardılar. 
Beni kurtar! Diyerek hem söy
leniyor hem de beyinin attan 
inmesine yardım ediyordu. 

Aydınoğlu atından bir şahin 
gibi yere sıçrıyarak koştu ve 
prensesin ellerine sarıldı. 

Prenses Sofiya ellerile Bay 
Mehmedi başından tutarak 
ayaga kaldırdı ve iki genç bir
birlerine sarıldılar. Her ikisinin 
de gözlerinden yaşlar akıyordu. 

Bu manzarayı seyreden dost
lar da bu çok haz.in birleşme
den müteessiren gözlerini sile
rek uzaklaştılar. Yalnız Bay 
Sarı kalmıştı, tercümanlığı ya
pacaktı. 

Prenses Sofya - Hoş gel
din muhayyel aşkım; nasıl, ru
yanda gördüğün muhayyel sev· 
gilin ben miyim? Söyle. 

Prens; Sana hayatını, kalbini 
veren Sofiyaya kalbini aç. Su
samış kalbime aşkın şarabını 
dök. Seni seviyorum prens. 

Bay Mehmed - Melek pren
sesim; Kalbimin y~gane ma
budesi sensin. Kalbim, hayatim 
sana ait; Gönlün cennetimdir. 
Seni sevmekle seni takdis et
mekle kalbim ibadetini yapıyor. 
Sana presteş ediyorum. Söyle; 
sana kalbimden, ruhumdan baş 
ka daha neyimi verebilirim. Se
vişen kalblcr ne bahtiyardırlar 
Prensesim. 

Prenses Sofiya - Bana ba
yat getirdin, bana saadet ver
din, kahraman aşıkım. Mukad
des hayalini gönlümde sakla
mıştım. Derdimi kime açabilir
dim? Hayattan bezmiştim, 

ümitsız, kalpsiz y~amak ce· 
hennemdir sevgilim. Fakat al
lab bu temiz ve ebedi aşkıma 
acıdı ve bizi kavuşturdu. 

Bay Mehmed ilerliyerek 
prensesi göğsüne bastı: 

- Kalbimin biricik aşkı, ilahi 
güzelliğin göz.lerimi kamaşbrı· 

yor, aşkın kalbimi doldurmuş, 
gözlerimde gördüğün yaşlar 

o tufanın damlalarıdır. Seni 
bilmem ~asıl tebcil edeyim! 
Bırak ellerini öpeyim önünde 
diz çökerek kalbimin hicran
larını anlatayım. 

Prenses Bay Mehmedin di
zine oturarak onu alnından yü
zünden mütemadiyen öpüyordu. 

Tahassürlerimin hakkını ah
yorum prens: beni mazur 2ör. 

Çok azap çektim. Çok umud
suz yaşadım -elleri!e yuzunu 
okşıyarak- sensin değil mı 
sevgilim. 

Bay Mchmed prensesin bu 

çılgın ihtirasına ayni ihtirasla 
mukabele ediyordu : 

- Benim mübeccel aşkım. 
Ben; seni her şeyden fazla se
ven esirin, benim. Haydi tam 

fırsat, seni alarak yurduma gö
türeyim, Orada saadetimizi 
kutlulayalım. 

Prenses Sofya - Emret sev· 
gilim; ben senin maşukan, ca-

riyen herşeyin olurum. Fakat 
Birgi seni bekliyor. Saadetimiz 
yine bu yeşil memlekette şen
lensin .. 

Saalerce böyle seviştikten 
sonra, dostlar bir sofrada top
landılar. 

Rober - Emelimize muvaf
fak olduğumuzdc;n Allaha 
hamdü senalar eyleriz. Bu 
akşam hayatımızın en mes'ud 
demlerini yaşıyoruz. EmirJeri
nize herşey amadedir. Gü-

s ı s 

ciimün yettiği herşeyi haz.ırln

dım. 

Bay fıiehmcd - Rober sana 
ve h:ıkikiğ dostlarımıza bil· 
hassa teşekkür ederiz. Haya
tımın en bahtiyar saatlerini 
yaşıyorum. 

Viyolet - Aziz Prenslerim; 
kalbi dileklerimiz husule geldi. 
Prensesi ve Prensi bir arada 
görmek saadetimizi ikmal etti. 
Müsa.:de buyurunuz. Biz yan
daki odaya çekilelim. 

Hayatımız kısadır. Bu mesut 
geceyi takdis ederiz. Gönlü
nüzden biriken hasret acılarını 
bu birleşmeniz gidersin. 

Dostlar ayrıldılar. 
Preııses ve prens bir gönül 

cenneti içinde sabahı yaphlar. 
Prenses ve Aydınoğlu üç 

gün aynı cennet hayatını ya
şadılar. Fakat güzel günler 
çabuk geçti. 

Bir sabah ha7İn, bir veda 
arasında onbeş gün sonra Vil
lada bir?eşmek üzere gözyaş· 
ları arasında ayrıldılar. 

- Eonı• ı·ar-

y 
------------~.._ ........ ,._.,._,,. ____ __ 

Iran pavyonu çok 
Ankara İran Büyük Elçiliği 1 

işgüderi B. isfendiyar evelsi 

gün İstanbul yoluyle Ankara
dan şanmıza gelmiş ve lzmir 
Iran konsolosu ve memurları 
tarafından karşılanmıştır. 

B. İsfendiyar beşinci İzmir 
arsıulusal panayırındaki lran 
pavyonunu ziyaret etmiştir. Ya
nn sabah şehrimizden ayrıla
rak ekispresle Ankaraya dö
necektir. 

İran payonu panayırı gezen 

ilgi t Y' ırmıştır 
on binlerce halk tarafından 

büyük bir ilgi ile gezilmekte 

ve kardeş komşu ulusun ma
mulatı büyüktakdirle karşılan
maktadır. ıran pavyonunun :?çı
lışı şerefine bugün saat 20,30-
dn bir şö!en veri'eccktir. 

Panayırı gezenlerin sayısı 
aynı yüksekliği muhafaza et
mektedir. Oiin, zafer bayramı 
dolayısile ziyaretçiler pek fa7.la 
idi. Bunlann sayısı 14469 ola
rak tesbit edilmiştir. 

e Ah iksızl k 
Başkasının karısına tecavüz 

Evvelki Gece Cumaovası 
kamunbaylığının Bulgurca kö· 
yünde bir vak'a olmuştur: 
Paşazade Halilin tütün tar

lasında çalışan Şarkiğ Kara
ağaçlı Bedir oğlu Bekir aynı 

tarlada çalışan Bayındırlı Meh
medin karısına tecavüz etmiştir. 
Mehmed, tabancasını çeke
rek Bekirın üzerine öldür
mek kasdı ile iki el si· 
!ah atmış ise de kurşunlar 
isabet etmemiştir. Bekir kor
karak kaçmış ve Mehmed 
silahile tutulmuştur. Takip edi
len Bekiri de jandarmalar tut
muşlardır. 

Kadın yüzünden 
Bayındırın Hacı Beşir mahal

lesinde Yanıkkavas çayırında 
Talip oğlu Karanfil ile Salih 
oğlu Halit arasında bir kadın 
kıskanmak yüzünden kavga 

Arsıulusal beşinci 9 
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ükemmel 

Fiatlar çok 

çıkmış, Karanfil tabanca kur
şunile Talibi ağır surette yara
lamıştır. Yarala hastanede öl
müştür. Katil tutularak adliyeye 
verilmiştir. 

Kadın ykuda iken 
Ej'refpaşada ikinci çıkmazda 

lbrahim oğlu Kamilin ayni so
kakta Hasan kızı Fatmanın 
evine dıvar aşarak girdiği ve 
uykuda bulunan kadının yata
ğına sokulduğu sırada Fatma
nın bağırması ile kaçtı~ı şika
yet edilmiştir. Zabıtaca tahki-
kata başlanmıştır. 

Et f#atleri 
Başbakanlık istatistik genel 

direktörlüğü geçen ağustos 
ayının on beşinde Türkiyenin 
her yerinde sahlan muhtelif 
et fiatlerinin tesbitini muvafık 
görmüştür. Gelen bir bildirim
de o gün hayvan etlerinin sa-
tış fiatleri sorulmuştnr. 

A 
gazinosunda 

ıııı~ıııırıııııı ı 

rkestra 
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bir z.am yok. Bu fevkalade 
istifadeediniz 

ı "gustos ısas 

Akdeniz üzerinde bulutlar 
Alman ve Avusturya gazetelerinin yazdıkları 

Avrupa dev/etlerinde bu kadar koygu uyandıran Habeş meselesinden ltalya11/ar o kadar ı1rlaniyor/ar. Çimkir, 
" Dıiçe'11in ye11ide11 bir dhan deı1/eli kumuk istedifi11i söylemesi bir ideal, retorik bir dcği§me ı·c talİlıi bir kaışı· 
laştı.ma değildir. Bunlar, Durc'ııitz ve hatta 40 milyon/ilk ulusunun, eerreklrşmrsi i(in /irr şeyi {!öze a/dl~t 
gayclerdır.,. 

Bu11a karşı, fikirleri som/an diplomatlar, bu işin, ltalyamn istekleri yerl11e grlirllmelt surr.tile ve banş yofift 
kotarılması gerektiğı haklu11da bit/eşiyor/ar. R1111lam1 başka bir kayeulnrı dn, hn/011 raba!amalaıa lrmşı /tOIP 
patlarsa, bwmıı A mı paya da b11/aşmos11111z ii11ii11e geçmektir. 
20 Ağustos 1935 tarihli Ber

liner Tagblat gazetesinden: 
Afrika üzerinde toplanmış olan 

bulutlar daha şimdiden Mısır 
ve Yakınşnrkı karanlıkta hıra 
kacak bir ölçUd yayılmağa baş
ladı. 

Bu bulutlar, bütün Akdeniz 
havasını kaplamak tehlikesini 
gösteriyor. Hatta Akdeniz.deki 
eğemenlik durumunu yeniden 
bir mesele haline sokmuş olan 
Roma - Londra gerginliğini bile 
yarattı. Bir gösteriş dive sağda 
solda çıkrın!an top namlularına 
söz düşmeden yapılan kuvvet 
deneçleri, doğrudan doğruya 
bir tazyik ynpmasa bile, her· 
bide anlamı çok büyük ölçüde 
olan siya~ıal kararlar verdire
cektir. 

lki devletten biri, Akdeniz
deki durumunu kuvuetlendire
bilecek, öbürü de kendisinin 
zayıf düşmüş olduğunu göre· 
cektir. Balkanlarda, küçük As
yada ve Mısırda, bu durum 
daha şimdiden büyük bir dik
katle gözönUnde tutulmaktadır. 

Habeşistan dolayısile çıkan 
ltalya ~ Britanya anlaşmazlığı
nın ölçüsünden ürkmemek için 
insanın mutlaka faşizm ikHmin· 
de yaşaması lazımdır. Bu ik
limde İtalyan davası için uğ
raşan Duçenin şuurunda, beş 
on yıl içinde, öbür memleket
lerin pek değer vermedikleri 
bir Ramalılık rönesansı can· 
landı. Duçesin yeniden bir ci
han devleti kurmak istediğini 
söylemesi, bir ideal, retorik 
bir değişme ve tarihiğ bir 
karşılaştırma değildir. Bunlar 
Duçenin, ve hatta 40 milyon
luk ulusunun, gerçekleşmesi 
için herşeyi göze aldığı gaye
lerdir! Bu yeni emperyalizmin 
tabiiğ kuvvetleri ise Akdeniz
dedir. Bundan dolayı, eğer 

Büyük Britanya yavaş yavaş 

Kartacamn prespektcvine gi
riyorsa, bu durum gelişi güz.el 
bir gelişim değil, lojik bir 
sonuçtur. 

Rubinkon, diye adı çok ma
nalı otan mecmuada bir resim 
çıkmıştır. Bu resimde bütün 
Akdenizi ltalyan tayyarelerinin 
kanatları kaplamış ve altına 
da 11 iç denizler bizim deniz
lerdir ! ,, yazılmıştır. Avrupa 
kıtasında güdülen siyasanın 
arada bir aksamı olmasına 

rağmen, ki bunun da sebepleri 
gene Akdeniz.deki egemenlik 
durumundan doğmaktadır. Ak
denize doğru gösterilen bu 
istikGmet, faşizm siyasasının 
her vakit belkemiği olmuştur. 
Bu istikamette ilk panter sıç· 
rayışı Korfu adasına yapıldı. 
Eğer Sir Üsten Çemberlayn, 
Bineva kıyılarındaki yatında 
Mu.nsolini ile yaptığı görüşme
de bu gidişin devam etmesinin 
önüne geçebildiyse, bununla 
elde ettiği sonuç, metodları 

değiştirmiş olmasıdır ; yok
sa gayeler değişmemiş -
tir. ltalya, Akdenizin doğu 
havzasındaki durumunu sağlam
laştırmak ve dolayısile, Akde
nizin batısındaki geçidler gü
nün birınde kapanacak olursa, 
ham maddeler bulmak bakı
mından büyük önemi olan Ka
radeniz geçidlerinin kendisine 
açık kalması için, andlaşma 
sistemleri yolundan, Yunanis
tan, Türkiye ve Sovyetler Bir
liğile durumunu sağlamlaştır
mak istiyordu. H caz ve Ye
mendeki Arab devletlerile te
masa geçmek, asıll bölırelP.rin;. 

ön Asya ve Şapdeniz.ine doğru 
ya yaca~, Habeşistan ile yapı· 
Jan dostluk ve tecim andlaş
ması da ekonomik alanlarında 
yayılışa bir başlangıç olacaktı. 

Fransa ile başlanan yarış, 
ltalyanların Akdenizde kurduk
ları durumun sanki, kuzay ba
tısındaki komşularına karşı 
imiş gibi bir tesir uyandırıyor
du. On eokuzuncu a.;ırdan bu 
günkü faşizm devrine kadar 
varnn "Büyük Britanya ile 
ananasa! dostluk,, , Büyük Bri
tanyanın, Akdenizdeki duru
munu sağlamlaşhrmak mak
sadiyle, ltalyaya, bundan böyle 
de yardım edeceği düşün
cesine kuvvet verdiriyordu. 
ltalya, Fransa ile anlaştık-
tan ve dolayısiyle Yunanis-
tan, Türkiye ve Sovyetler Bir
liğiyle olan münasebetlerindeki 
ziyanları denkleştirdikten son
radır ki, egemenlik durumun
da esaslı bır değişiklik oldu. 
Şimdi, Fransızların bambaıka 
gayeler arkasında koşarak yap
tıkları bu andlaşmanın sonucu 
Akdenizdeki yeni ıtalya ege· 
menliğinin, Fransızların bile hiç 
bir zaman istemedikleri bir öl
çüde Büyük Britanyanın asığ 
alanlarının sınırlarım aşarak mı 
ortaya çıkmalı idi? 

ltalya hükumetinin bu anda 
beslediği gaye, Habeşistana 

kar§ı tertip ettiği ceza seferini 
tatbik etmek, yarım asırdan 
beri dedikodusu yapılan •Ö .. 

mürge elde etmek meselesini 
artık sona erciirmektir. Ne var 
ki, Büyük Britanyanın ltalya 
hükumetine karşı ·takındığı ta· 
vur, büyük bir seddi yıktı. Bu 
sed yıkılınca, ltalyan gazeteleri 
birdenbire, ltalyanlann Akde
nizdeki üstün egemenliğin va• 
r:sleri olduklonru, Mısırın er· 
kinlik isteklerini haklı gördük
lerini, Büyük Britanyanın, ön 
Asyada mandası altında bu
lunan yerleri, egemenliğinin des
tekleri diye kullanmağa hakkı 
olmadığını, yakında batacaca
ğını iddi etmeseler bile, Bri
tanya imparatörluğunun çok 
büyük sarsıntılar geçireceiini 
söylemlye koyuldular. Bu du
rum polemik bir aşırılık mıd1r 
yoksa Avrupaııın sıyaaal du
rumunu çok esaslı bir surette 
değiştirebilecek bir aykırılığın 
maskesi mi kalkıyo ? Büyük 
Britanya ve Fransanın Afrika
daki asığlarını bölüşmek sure
tiyle Büyük Britanya ve ltal· 
yanin Akdeniz.deki asığlarını 

denkleştirmek mümkün değil 
midir? 

İtalyan ıazetelerinin sinirlen
melerine rağmen, Habeşistan 

anlaşmazlığı, Akdonizde ege
menlik üstünlüğü için bir sa
vaş haline 9okmak hususunda 
ltalyada bir meyil yoktur. Bü
yiik Britanya bökiimeti ise. 
uzlaşma işlerinde kendini her 
vakıt bir usta diye tanıtmıştır. 

Bu meselede F ransanın 19uncu 
asırda başlamış olan sömürge 
yarışı öbürlerinden çok ayrıdır. 
Bu ayrılığın sebebi de, Fran
sızların güney Afrikasındaki 
sömürgeleri Britanynın asığ 

alanına bitişik olma!üna rağmen 
Fransanın Akdcnizdeki donan
masına ana yurdla sömürgeleri 
arasında bağlantıyı yapan bir 
araç gözile bakılmasmdan ileri 
gelmektedir. Halbuki, Musso
lininin büyük bir soğuk kanlı
lıkla " son umudumuz daima 
harbta olmamış mıdır? ,, diye 
sövledikten sonra, Şapdenizi 

havzasında yayılmak ve dola· 
yısile burnunu Britanya asığ 
alanının tam ortasına sokrnak 
istediğini artık bilmiyen kal· 
mamıştır. Bundan dolayıdır ki, 
Akdenizde kimin sözü geçe
bilecği etrafında yapılan hu~
vet deneci, apaçık bir tazyik 
halini almış ve hatta süel gös· 
teriler yapılmasına kadar bile 
ileri gitmiştir. Tehlike ise işin 
şurasındadır ki, iki devletteO 
birinin Yakınşark 'ta ve Afti
kanın doğusundaki perestiji 
adamakıllı kırılmadan artık bu 
gidişin önüne geçilemiyeceiİ 
noktasındadır. Öbür kıtalar, 
bu gibi çatışmaların birer dik
katli seyircisi kesilmişlerdir. 

Britanya deniz bakanlığınıP 
çok pahalı bir iş olen "her ih
timale karşı hazırlanmak,, ıııa· 
kinesini işletmeie başlamış ol· 
ması çok ciddiğ bir anlanıda
dır. 

Britanya Akdeniz donannıa· 
sının depolarını doJdurroakt•• 
uçak ana gemileri ile MaltaY' 
avcı ve bombarduman uçaklar~ 
taşımakta, Malta adasına ye~' 
uçak bataryaları dizmekte, f ı
listin kıyılarında ve SüveyŞ k;· 
nalında boydan boya telsiz .. 

1
• 

reklerini yükseltmekte oldui~ 
hakkında, her gün gizli, fok~ 
mevsuk haberler gehı;.ektedır 
BUtün bu tetbirler Italyaıılaı 

ol.si 
tarafından cevapsız kaJmı~ dil 
şaşılacak bir mesele o ur el 
DiplomatJar görüşürlerken, e· •. :cıtt 
niz kurmay:an kuvvetlerını oy 

böyle ölçüyorlar. 
Dngillz dlplemaUaru11rt 

Hklrleri 
Noyes Viner Jumal gaıet~· 

sinin Londra ayları, Büyük ~;. 
tanyanın eski sömürge v~ ,e 
niz bakanı L. S. Amerı u· 
pa::lamento üyesi deniz k0~, 
tanı Peter Agnev' e ltalya .. d• 
be9istan anlaşmazlığ't bakk•~IJI' 
ne: düşündüklerini sorı»Uf ,,, 
Bu sorguya eıki sömürge 
deniı bakanı demiştir ~i: bit 

"- Eğer İngilterenıP ,,.,.. . . ., .... -
ltalyan - Habeş barbı 0 

,. 

geçmek için yaptığı uğrat:.!· 
1ara, doğrudan dojruya ıP• 
yanların sömürge siy•!':yıe 
karşı bir hareket i 05 bİ' 
bakılacak olursa, yaııfış ıv· 
düşünceye saplanmıJ olur~. e,f• 

bine üyelerinin bir çok gı)'·ı,i. 
~ gı 

lerinden de anlaıılaca~ı P f'1 
burada yapılmak istenıle .-
ne bir yanı ve nede öbUt ~· 
tutmadan anlaşmazlığın ~~t· 
lemesinin önüne geçııı~1'~ 

Uluslar sosyetesi makı.o c-· 
İfletilmesinin de sebebı, . _:dl 

' IY°': 
nevre toplanbsmı işlerıP ,ıoi• 
karıştırmak arzusundan ... jıtt 

·ıtere .. 
mu~tur. Bununla, fogı . eıe· 

"rüf11 yalnız başma barış go .. p11yı: 
rine girişmek ve kendı. 1 tediğ°l 
tifi ile hareket ebDek 15 ç•· 
fikrinin ortaya çıkınasıuaenıell 
hşılmıştır. Mesele iki ~ 015' 

devleti ilgilendiren bir ;ş rrıc· 
da, aı tık harp veya b:ırı~JtJ,,J 
selesi çoktan bir 

3151
k9 d•' 

mesele olmuştur. Her ne •t Jjit 
bugünkü hadise ile . eşı 1914 
halde görülemezse bıJe, b3 stll" 
deki Avusturya - S~r 0rı&J'" 

J f ı ~ ketlı 5 ·ıe an a~mazhğmın e a iY' ı 
göz.önüne getirilince, .lt81,,,.ıı· 
Habe istan arasındakı 

1 
g.11),-

a}'ı Ol .~ı cak hesaplaşmanın Y ge1i 
ıçm, bugün elden ne 
yapılması isteniliyor. .. t•~: 

İngilterenin takınd•S'1 ,ç.ı' 
" 1't~O 

ltalya sıyasasının a~ ııı•o 
tenlıidi diye görm~ı 

Snrıu <:"'" 
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Düellodan sonra 

Kavgalar 
ikinci kordanda otobüs bilet 

memuru Mustafa oğlu Ömer 
gündeliğine zam yapılmamasın
dan kızarak tef kontrolör 
Mebmed oğlu Ah Rizaya kama 
çektiginden tutulmuştur. 

§ Alaybeyde Mimar Kasım 
sokağında Ahmed karısı bayan 
Leman, ev kirası yüzünden 
Tahsin kansı bayan Lütfiyeyi 
dövmüştür. T ah ki kata zabıtaca 
el koyulmuştur. 

§ Keçecilerde Emine soka
ğında Mehmed oğlu Fazli 
şüpheli vaziyette sokaklarda 
dolaşırken bekçi Hasan Hüse
yin kim olduğunu sormuş ve 
buna kızan Fazh, bekçiye hu
cum ve hakaret ettiğinden ve 
sillhmı almağa çalışbğından 
yakalanmışhr. 

Hakyerlne verlldl 
Muhacir Aliyi Kesttelli cad

desinde bir alacak yüzünden 
kurşunla yaralıyan et takip 
memuru Şükrü hakkmda müs
tantiklikçe yapılmakta olan 
tahkikat bitmiş ve duruşması 
yapılmak üzere suçlu ağırceza 
hakyerine verilmiştir. 

Metresinin burnunu 
kesen 

Dunayı bıçakla yaralıyan 
dostu Ali oğlu Fadıl ile Tepe
cikte metresi Ayşenio burnunu 
kesen Hurıit mevkufan aj'll' 
ceza bak yerine Mvke~ 
.lerdir. 

YENi ASIR 
• 

DAŞAV esirler karargihında 
kaybeden 2000 siyasal mevkuf Hürriyetlerini 

Hiçbir mahkemenin kararı olmaksızın D A Ş A V D A kürek 
mahkfımlarıntn ağır ve acıklı hayatını sürüyorlar 

Daşav Alman siyasi mevkuf
lar karargahını ziyaret eden 
Fransız yazıcılarından Edmond 
Demaitre intibalannı şöylece 
anlatıyor: 

"Münihte Gar Santral önün
de duran otobüslerden birine 
atlıyarak yar1m saat sonra Da-

şav köyüne vardım. Şimdi arbk 
büyük şöhret kazanan bu kö
yün ynkininde Almanyanın en 

büyük siyasi mevkuflar kampı 
bulunuyor. Nazi milis!eri bu
rada hürriyetlerinden mahrum 

edilen 2000 mevkufu nezaret 
altında tutuyorlar. Bu iki bin 
kişi içinde bir mahkemece hü
küm yemiş veya sorgu hfıltim-

liğ inden aeçmiş bir kişi bile 
yoktur. Tevkifhanenin yüksek ' 
dıvarlarla sarılı olan bahçesinde 
dolaşan bu iki bin adam, çoğu 
sosyalist partisine mensup olan 
siyasi mevkuflardır. İçlerinde 
komünist, liberal, katolik par
tilerin şefleri ile Aryen kadın
larla münasebette bulunmaktan 
suçlu yabudiler de vardır. 
Bavyeranın sabık harbiye na
zırı Rosshaupter, Nüremberg'in 
eski genel savmanı Rozenfel
der burada bulunanların belli 
başlılarından dır. Nevbetciler 
hüviyet varakamı tedkikten 

soora kapıyı açtılar. Demir tel
lerle çevrilmiş olan kampta en 
bol ,ey elektrik lambalarıdır. 
Kampın d6rt köşesinde Sima
oarme kuleler yapılmışbr. Bu 
kulelerin herbirinde alb nev
betçi mitralyözlerin başına yer 
almışlardır. Mevkuflara .. kiirek 
mahkiimlarmın gömlelderi"gey
dirilmiştir. 

Siyasal kanaatlanndan dola
yı buraya ablan Münibin en 

meşhur bir avukatı bana şun
ları söyledi : 

- Mabpesteki hayata alış
tım bile... Bununla beraber bir 
türlü tahammül edemediğim 
biricik şey bu kürek mabküm
larının üniformasıdır.,, 

Kampta mevkuflar, sabahın 
beşinde kalkmak mecburiye
tindedirler. Altıdan yediye ka
dar asker talimi yaparlar. 
Sonra atelyelerde çalışırlar. Sa
bah kahve albsı çorbadır. Öi
lede çorba, ekmek ve sebze 
verilir. Akpm saat albda ayni 
yemek veril"r. Haftada iki defa 
•ebzeye biraz et te kabhr. 

Mevkuflar yemeğin güzel 
olmamakla beraber klfi oldu-

ğunu söylediler. İçlerinden bir bunları beşer fönige 
çoğuna hangi partiden olduk- sabyorlardı. 
larını sordum. Birisi: Daşav'ın kosk~ 

- Sosyalisttim, kafesleri içinde ya-
Bir diğeri şıyan bu 2000 ada-
- Komünisttim. mm kendilerini bek-
Baııları da: liyen anaları, karı-
- Demokrattım, dediler. /Jaı')'r.ıa siyasal po/ısi 

Eski N11rrmhrrg mtiddr.iumumisi tarafından snrg11}'n 
!l. R(lsrn"rldrr en öude avakta 

.:jımdi hangi partidensınız( 

Hepsi başlarmı eğerek: 
11Nazi'yiz,, cevabını verdiler. 

Cesaretini kaybetmemiş olan 
yalnız bir adam gördüm. O da 

hastanede yatıyordu. Hastane 
dokt..,ru ve bir kaç muhafız 

yanımda idi. Hastaya sordum: 
- Istırabınız nedir? 
Hasta yorganını üzerinden 

attı: 

rtrkllik yiiklıi drmir 
lt'/let/e sa11/ı la/J

şit ka111pla11 

Neden mi mustaribim? 
Baksanız a bay... Şu halime 
bakınız.. Bir kolumu harpta 
kaybettim. On ıekir aydır mi
demden kıvranıyorum. Buna 
rağmen bana verdikleri biricik 

gıda avuçtan ibarettir. Hergün 
avuç... Bunlar beni gebertmek 

istiyorlar. Ben bunun için dö
vüştüm.,, 

Doktor kolumdan çekti: 
.. Söylediklerine bakmayınız. 

Bu sinirli bir hastadır."dedi. 
Nürembergin sabık profesörü 

doktor Rozenfelder, kendisini 

ziyarete gittiğimde yıkamyordu 

Sordum; 

- Size bir hizmette buluna
bilir miyim? 

- Evet dedi. Bir sigara ve-. . 
rınıı. 

Bu Dapv zındanının en kö
tü tarafı için deJilerin hangi 
giio hilrriyetlerioe kavupcak
lannı bilmemeleridir. Y ann mı, 
bir HDe .onramı, ya
hut ta 6lnnceye kadar mı ? 
Bunlan bilmiyorlar. Kürek mah-

Kampın 

bekçileri 

kumaarı blle geceleri ve ~uıı
düzleri sayabilirler. Daşav mev
kufları meçhulat içinde yaşar
lar. 

Hitlerin onlara yüklediği 
"Manevi cehennem cezası itte 
budur. 

Mevkuflar kampta "Herat 
Wessel,, in adma bir andaç 
yapmağa mecbur edildiler. 
Yathkları odaların d~"\rlannı 
F uhrerin fotografları ile süs
lemcğe mecburdurlar. Burada 
sabık gazetecilere, profesör
lere rastladım ki "Daşav ha-
tırası,. olarak çaprast haç ar
ması ile Goebels, Goering ve 
Bitlerin resimlerini yapıyor ve 

1 . • I f,. .,~ 

ıaı ı ve çocukları var· 
dır. Daha ne kadar zaman 

böylece bekliyecekler, biline
mez. Daşav mevkufları demir 
tellere. simanarme kullelere, 
mitralyözlere bakarak omuz-

larını kaldınyorJar. Daşavda 

bununla beraber herkes .. Hei}! 

Hitler" diye bağrıyor. "Hors 
W essel Lied" şarkısını söylü
yor. 

Hitler, Goebels ve Goe· 
ringin resimlerini yapıyor. Gc· 
ce oldu mu bu kapanan göz
ler hürriyetlerine kavuşarak 

bol bol imkanını buluyorlar. 

elken birincilikleri 
Dün {Ü yar.ışjarda D. Durgud yine bi~ 
rinci geldi. Altınordu bugün gidiyo! 

- ··-·· Türkiye yelken birincilikleri larda cidden üstad olan De· 
de\lam etmektedir. Dün ikinci mirin işine .' aradı. 
yarışm.ı yapılmıştır. Şarpilerin Netekim kısa bir çekişme-
alt131 hazırdı. Çıkışta sırasiyle den sonra sona iki üç yüz metre 
şeref, Demir Turgut ve Refik kala Şerefin arkada kaldığı 
olmak üzere hız alınmıştı ve görüldü. Demir Turgudun ar-
birinci şamandırayı böylece kasından ve bir dakikadan az. 
döndüler. Diierleri Rıfat, Sa- bir müddet sonra yarıfl 
c!i ve Arif olmak üzere biraz bitirmişti. Rifat çok sonra 
arkadan geliyorlardı. Artık ve üçüncü olarak şamandırayı 
pupa yelken gidiyorlardı. Tam geçti, ilk gün derece 1,25,11 
ikinci şamandırayı dönecekleri iken dün 1,29,52 oldu. 
sırada Refik iyi bir manevra Y anşlara bugün devam edi-
iJe pmambrayi ande olarak lerek bitirilecek ve Tnrkiye 
geçti. Arkadan da Şeref, De- birincisi meydana çıkacaktır. 
mir Durgud üçünc616ğe kalmıı Eğer bugiin akıi ve umulmıyaa 
idi. Fakat tiramolalar bqla- bir kaza çıkmazsa ve Demir 
yınca Türkiyenin bu en ileri Durgut yanşı ikincilikle bitir-
üç ıarpicisi arasında amanıız se bile Türkiye birinciaidir. 
bir çekişme başladı. Ahai takdirde Şerefin de bi-

Esasen yarııın en mebaret rinci olmak ihtimali vardır. Biz 
kaldırır cebhesi burası olduğu Ref iğin bugün için bir birinci-
için üçli arasında başlıyan bu lik almasını bekliyoruz. 
çabşma cidden heyecanlı bir Alunordu gidiyor 
safhaya dökülmUştü. Yazık ki Türkiye futbol biricilikleri 
vaziyet bu şekilde ve Refika için yapılan grup şampiyona-
mütemavil görünürken dümenin ları memleketin her tarafında 
çivileri kmlarak dümen denize ikmal odilmiştir. Şimdi bütün 
düştü ve Refik kaldı. Onu grup şampiyonlar1 lstanbulda 
ancak hakem heyetini taşıyan toplanmaktadır. Burada 3 teş-
motör arkasına bağlamakla kı- rinievvelde grup şompiyonlan 

arasında Türkiye birincisini yıya getirdi. Artık Şeref 6n-
meydana çıkaracak olan kar-

den gidiyordu ve ikinci turun şılaşmlar başlıyacaktır. Bu 
ikinci şamandırasını dönerken müsabakalara Garbi Anadolu 
Demir Durırut üçyüz metre grup pmpiyonu olarak ırire-
kadar arkadan geliyordu. Şim- cek olan Jzmir ıampiyonu Al· 
di yine en mubatıralı cepheye tınordu takımımız buglln bare-
gelinmiıti. Fakat artık Şerefin ket edecek olan Sakarya va· 
bu 6nceliji bırakmıyacağl ka- purile lstanbula gidecektir. 
tiyen Omit edildiği bir •ırada Şampiyonumuza hayırlı seya-
rilzglr birdenbire dütll•erdi. hatler diler ve lzmire layık 
Bu iae daha zayıf bir yelken neticeler beklediğimizi ilive 
ile seyreden ve bu sribi hava- ederiz. 

~-- ....... c -·· n.ı:smımır.oıtnavan c 
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- Neden endişe etmeliyim? 
- Sezarın buraya gelmesi 

için Lükres kendisine mektup 
yazdı. İhtimal ki yola da çık
mıştır. 

Maga sözünü daha ziyade 
uzatmadı. Ragastanı hayrette 
bırakarak odasına çekildi. Şö
valye hissettiği heyecan ve asa
biyetle artan bir teessür içinde: 

- Sezar! 
Sözünü kekeliyerek tekrar

ladı durnu. 
Rahip Anjelonun (Kaprera) 

şatosuna vardığından bir kaç 
gün geçmişti. Lükres Sezara 
bir adam yolJamıştı, gelmesini 
sabırsızlıkla bekliyordu. Gerek 
kendi ve g erekse kardeşi Se
zarm akıl ve fikrinde ihtiyar 
Borjiya ölüme mahkumdu. Bu
nunla beraber Lükres yaptığı 

tebdirlerin sonunu bekliyordu. 
Rahip Anjelo bu yoldaki 

planını Lükrese anlattı. Bu plan 
üzerine de sihirbaz karı şatoya 
alınacaktı. Bir defa şatoya gir-

. di mi artık Maga işe koyula
caktı. Anjelonun getirmiş ol· 
duğu bu ihtiyar karı hakkında 
fazla bir şey söylemedi. Pekaz 
bilgisi olduğunu söyledi. 

Lükres herşeyi Rahip Anje
loya bırakmıştı. Genç papas 
istediği gibi hareket edecekti. 

Rahip ilk önce papanın em· 
niyetini kazanmak istiyordu.Bu 
yolda muvaffakıyet çabukça 
elde etti amma yine ihtiyar 

Papa üç kilit altında oturur, 
her akşam odadan odaya geç

meğe devam ediyordu. Anje
lonun mesaisi sayesinde yavaş 

yavaş korku ve endişe ortadan 
kalkıyordu. Hatta şatodan dı-

şarı çıkarak deniz kenarında 

bile geziyordu. Papa kumsal

lıkta gezerken her gün posta 

tatarından aldığı tahriratı zih

ninde tasarlar ve düşünürdü. 
Oğlu Sezar ile Marki Duro 

Kazantaya yazılması icap eden 

mektupları inceledi. Bu sırada 
Romadan da eyi haberler al· 
mağa başlamıştı. Sezarın yor· 
gunluğundan sonra çıkan ihti
lal de yavaş yavaş bastırılı· 
yordu. 

Şimdi Papa altıncı Alek-
sandr Romaya gideceği vaktı 
hesap etmeğe başlamıştı. Rahip 
Anjelonun muvasalatından bir 
kaç gün sonra her ikisi de 
yalçın kayalardan aşağı inerek 
kumsal üzerinde bir akşam ge· 
zintisine çıkmışlardı. ihtiyar 
Borjiya Romaya dönmek hu
susundaki fikir ve düşüncelerini 
sırdaşı saydığı genç Papasa 
anlatmıştı. Papanın önünde ve 
arkasında bir takım asker 
vardı. Uzaktan bunların muha
fazası altmda yürüyorlardı. 

Bir aralık Papa, Rahip An
jeloya dedi ki: 

- Azizim Anjelo!. Sayfiyeye 
geçtiğimden dolayı memnunum. 
Tivolide canım sıkılmağa baş
lamıştı. Burada ise deniz ha
vası alıyorum. Kendimi geldi
ğimdenberi gençleşmiş gibi gö· 

• • 

rüyorum. Vücutça beni nasıl 
buluyorsun? 

- Kutsal Papamız!.. Vücutça 
bu kadar eyi olduğunuzu şim
diye kadar hiç bir vakıt gör
memiştim. 

- Doğrudur! Deniz havası 
yapıyor Anjelo ... Buranın suyu 
ve havası da güzel... Bir kaç 
gündenberi kendimde dinçlik 
hissediyorum. Bu latif bava in
sana eyilik bahşetmez mi? Bu 
vücutça eyiliğime kızım scbeb 
olmuştur. Ah Anjelo!.. Lükrcs 
ne kadar eyi bir kızdır anla
tamam. Hayırlı bir kızdır.Bana 
daima gayret vermiştir, kede
rimi dağıtmıştır. Her ne hal 
ise Romadaki isyan ne halde .. 
Ben buraya geldiğim zaman 
asiler aleyhimde idi. Şimdi bu 
asileri asıp kesmekten ziyade 
af ile mukabele etmek istiyo
rum. Bütün hapishane kapıla
rını açacağım. Acuna merha
met ve şefkat örneği olmak 
isterim. Benden sonra gelecek
ler beni hayır ile ansınlar. Af 
ile muamelenin doğuracağı 

itaat ve mülayimete nihayet 
tasavvur olunamaz. En azgın 
bir adamın af ile kuzu gibi 
olacağını bilmezsin Anjelo!.. 

Papa Rahibe karşı bu söz
leri söyledikten sonra: 

- Ben affedersem belki 
beni de affederler ... 

Sözünü mırıldandı. Tamam 
bu esnada, deniz kenarında 

hayal gibi siyah bir insan göl
gesi peyda oldu. ihtiyar papa 
gölgeyi görmüştü. Korkudan, 
evhamdan titriyerek genç rahip 
Anjelonun elıni yakalıyarak: 

- Görüyor musun? 
Sözlerini güçlükle kekeliye

bildi. 
- Evet görüyorum! Hiç 

korkmayın! Şimdi muhafızları 

çağırırım. 

Gölge yavaş yavaş yaklaş

mıştı. Baştan aşağı siyah giy
miş bir kadın olduğu anlaşıldı. 
Anjelo bunun kim olduğunu 
hayretle anladı. Bu siyah elbi
seli kadın Maga idi. 

Hayata hayat 
Muhafızları çağırmağa hazır· 

Ianan Rahip Anjelo bundan 
vazgeçti. Papanın son saatı 
ölümü yaklaşmıştı. ihtiyar Bor· 
jiyanın kulağına şu sözleri fı
sıldadı: 

- Muhafızları çağırmağa 
lüzum yoktur... Siyah esvaplı 
kadından korkmayınız... Kim
seye zararı dokunmaz, dokun
maz, dokunmamıştır da ... Fakir 
bir kadındır. Adada her kes 
tanır. 

Rahip Anjelo bu tenha ve 
kumsal yerde hemen cereyan 
edecek faciayı göz önüne ge
tirerek bir az g eri çekildi Karı 

şimdi Papayı öldürecek sanı
yordu. 

Roza V anozzo ağır ağır iler
lemiş, Papanın önüne gelince 
durmuştu. Maga başına atmış 
olduğu atkı ile kısmen yüzünü 
kapamıştı. Papa sihirbaz karı
nın yüzünü görmiyordu.Borjiya 
mert bir surat ile sordu: 

-Sonıı V01 -

iZ MiRDE 

Ak~isar Tütüncüler Bank sı 
Komisyon yazıhanesı 
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Vahşi çocukları n8sıl te • 

1 e 
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Büyüklerinin ~idişini kopye ederler. Harp oyunla 
rına bayılırlar. Dövüşürken büyükler seyircidi 

Çocuklar bii!Cıg yaşına var
madan avcılığa alışırlar. Sonra 
da dövü~meyi öğerenir)er. 
Vahşilerce mukaddes olan ton 
balığını av lamayı tn sona bıra
k ırlar. Zira onun lrnnı ile bü
yüklüğün tadın ı tadını tatacak
lardır. T.on avı için tertip cd:
lenşanh töreninde büyükler 
arasına karışmn 'nrı icnp eden 
çocukların av'adıkarı ton bn' ı

ğmm kanı ile vücutları t ak
dis edilir. Böylece çocuk'uktan 
çikan delika nlı kabilede yer sr..
hibi olur. Bundan sonra çocuk 
nüfuz edilmez e5rar i!e do'.u o!an 
dinnini öftrcnmey...:: ko}'uluur. 

Burada bütün nazarı dil.l;alini 
iyi veya kötü ruhlar çeker. 

Ç ocu d ar n er fiye ei 
Vahşi çocuk sütten kesilir 

kesilmez büyüklerinin hayatına 
karışır. Onların zevklerini pay
laşır. Oğlanlar kumdan şatolar 
yapnlar. Sedef ve balık arar
lar. Dövüşler tertip ederler. 
Hele en çok harp oyunları oy
narlar. iki kampa ayrılan ço
cuklar birbirleri üzerine atılır

lar. Yumruklaşırlar. Yenenler 
yenilenlerı esir ederler. Asıl 

garibi büyükler bu vuruşmala
rın kötü bir sonuca varmasına 

dikkat ederler. Onlarm bu gö

zetimi olmasa çok kanlı vak 'a· 
lar olabilir. Fakat buna mey
dan bırakmaz'ar. 

Büyük ler oynarke n.~ 
Bol güneş ziyası ile yıkanan 

plajda büyükler harp oyunları 

öynarken küçükler kumlarda 
bir halka teşkil ederek bu dö
vüşmenin her yüzünü hayran
lıkla takip ederler. İnce berrak 
seslcrile büyüklerini teşvik 

eder ve esirler geçerken de 
ellerini çarparlar. 

Biz Avrupalılarda çocuklar, 
oyunbaşılarını kolaylıkla seç
mezler. İçlerinden her biri kuv
veti veya zekası ıle ötekilerine 
hakim olmağa çalışır. 

Melanezya vahşilerinin ço·· 
cuklarında hiç te böyle değildir. 
Bunlardan hiç biri bizimkiler
deki hırsı beslemezler. Kuman
danlık sıra ile her birine geçer. 
Asla kuvvetli olan kuvvetini 
zaife bir kanun olarak kabul 
ettirmeğe kalkışmaz, Me!ancz
ya çocuklarının hayvan se"gi
leri bilhassa şayanı dikkattır. 

Çoc•·' 
0

'l"a hediye'<' r Vil<ı<l ede-

IJallS(t , yüzücü. /tepsi mftkcmmt'/ iştah gvsttriyorlar 
rek kelebek ve buna benziyen sırt üstü yüzmezler. Sahilde gözlerim önündeydi. Ova Rab• 
bazı haşereleri tutmağa teşvik köpek balığı olup olmadığmı yerlileri ölülerini denize atına~ 
ediyordum. Bana hiç yaralan- sordum. Yerliler temin ettiler. lar. Köpek balığı beni pa 
madan yığın yığın lcelebek ge- Bu emniyetle suy.a atıl- acaip bir deniz mahluku s•0 

.. 

tirdiler. Henüz yürümeğe baş- dım. Sırt iistü vüzüyor, mıştı da böyle mütereddit dU .. 
lıyanları bile o kadar dikkatle ruyordu. 
hareket ediyordu ki şaştım. Hayvan ilerlemiyor, bao• 

d .. 
Zaten Owa Rahatla hayvanla- bakıyordu. Ben de kım,I arıı. 
ra i şkence edenler şiddetle ce- yordum. • \ramızda onmetre bıt 
zalandmhrlar. mesafe ya vardı, ya yol<tlJ. 

Eltim mevsiminde Bütün irademi toplaınıştııtl· 
YerJilcrin " Jam ,, dedikleri Düşünüyordum. Bir küçük b;: 

ürünün ekimi mevsiminde ka· reket yapsam, biraz sular ~ • 
dınları takip ettim. Jam yerli- galansa köpekbalığı suya. ":. 
lerin başlıca gıdasıdır. Kadın- lacak ve nerdeyse dişlerin• 
Jarın da erkekleri gibi zıpla- cuduma geçirecek... Bul~nt.~ 
yışları, koşuşları çok ahenk- ğum yerde denizin derın 
tardı. Bu iptidai insanların bize çoktu. . .. 

11
,_ 

spor hocalığı edecek kudrette Güneş zıyası .le vucud 1'* 
olduklan muhakkhktır. Kendi- parlıyordu. En yakın kayalı lı 
lerini korumak ve beslemek lar arasındaki mesafe köP~Jıi 
için vücutlarını azami çeviklikle balığı ile olan mesaf~nin ~ •• 
kullanmayı bilirler. Avrupalı- katı idi. Kaçmak hayalıne J 
ların icatları, alatları onları hay- pılamazdım. Su üzerinde 

5 fil 
retle uyandırsa bile biç te on~ üslü kalmakla beraber b• ..i-

G .. ıle•· lara malik olmak hırsını bes- ellerimi oynatıyordum. o s·· 
lemezler. Herşeyi, hele beyaz mi fal taşı gibi açmıştıPl· P 
adamları fizik kaliteleri ve çe- hile doğru hafifçe kayıyord:r 
viklikle ile ölçerler. Onların en- Fakat köpek balığı ne olrOti,-
fes olan şahsi kudretleri ya- tu? Ona bakmağa cesare .~ 

k. ettı,-
nında ben de neye muktedir kalmamıştı. Beni ta ıp ş1• 
olduğumu göstermek istemiş- muhakkaktı. Sahile yakl•be" 
tim. mamıştım. Saniyeler bana edıJ. r ot di ~ et kadar uzun ge 1Y .. ıil• Köpek bahğı ve ben 

Afrikadayken sırt üstü yüz
düm mü zenciler kahkahayı 
basa?'lardı. içlerinden bazıları 
da beni taklit ederlerdi. Zira 
zenciler taklidden pek hoşla

nırlar. Mclanezyalılar da asla 

Koku cct1izi bö; le toplamr 
kendimi daleaların ninnısı

ne bırakmış bulunuyordum. 
Sırt üstü yatağımda uzanmış 

gibiydim. Birkaç dakika ıçın 

olsun seriulenme imkanını bul
maktan seviniyordum. Yerliler 
benim yüzüş tarzımı hayretle 
takibediyorlardı. 

Ansızın bir feryat koptu. 
Derhal davrandım. Yerliler 
3 Pagewa diye bağırıyorlardı. 

Sahile acele dönerken bir kö-
pek balığının üzerime atılmak 

üzre olduğunu gördüm. 
Bir dakika içinde en çılgm, 

en· mütezad fikirler kafasından 

Nihayet vücudum süz~le fiJ1'1t 
le bir kayalığa değdı. a bd 
elimle yokladıktan s~nr• tdır' 
kayalığın ötesi yine denıı . 0 yol 
ğunu anladım. Başka bır 
bulmalı idim. . d l«' 

Bu sırada büyük bır '"8• 
imdadıma yetişti. Ve dalga ...to; "ze .. 
cudumu bir kayalık u y&I-' 

sU 
attı. Artık dalmak ve ıoı•Jı-
altın..:a yüzerek sahile atı ıtll-
tan başka çare kalın~:ıttJ: 
Kayalıklar vücudumu yır jkioc:I 
Yeis cesaretimi arttırdı: ar•· 
bir defa köpek balığı ıle. ıio' 

d k. f . 'ki JJJıS " 
mız a ı mesa eyı l sar 
çıkardı. Atılarak sahile, a tı6" 
lam toprağa çıktım. ~onr z;ıı'' 
pek balığının bir da~ı~~ yet' 
taliimi denemek istedıgı Arfl'f,, 
yaklaştıgını gördüill· 
kurtulmuştum. k/1 h, 
(Şryta11/ıırı biiyiiliyc11/er bM 

saywuzda cıkacakltr.) • 
••••••••••••••••• 

Sarhoşluklar ıioo' 
Karşıyakada Vatan g~ s1ı

suJ1da Salih oğlu Mebrne riJer' 
. ··ııo:te -hos olarak oradakı nıu., b""" 

sarkıntılık etmiş ve ıı1b•t' 
önüne geçmek isteyen buıııll' 
memurlarına hakarette 
muştur. Yakalanmıştır. desiO~ 

Ol'ııc 11111/ıarip 

geçti. Bir oseongrafi yazılan 

hatırıma geldi. Orada köpek 
balıklarının mütecaviz olma
dıkiarından bahsediliyor idi. 
Aynı oseonograf bu balıkların 
plajlara yakın yerle re kadar 
gelerek yüzenleri seyretmekten 
hoşlandıklarım yazmıştır. Öte 
taraftan bir k öpek balığının 
bir adamı nasıl parçaladığını 
görmüş idim. O sahne de 

§ G ece Kemer cae ·ye' 
kendisini idare cder:ııı aı" 
derecede sarhoş olan vO~ 
rinde bir biçak bulunıtP .,~ 
o<!ln Kara Ali vakal•0111 
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a 
arı r .. 

ının hiçbir kusur yo u i sırf kadın kusuru 
olsun ve erkekte hiçbir ez· yet ıokturk ki 

kadında da '°'u lnnmasın •• 
h Uuo MerkeJ, modern kadın 
t akkındaki fikirlerini an1a-

H~~t· Şöhreti gittikçe arttan 
"d· ıvodun bu genç yıldızı 

~r Nevyork gecesi,, filminde 
Ço büyük muvaffakıyet l<a-

lzanrnı hr. "1930 Brodvay e-
odj f'J . d dd' . . " ı mın e de ke nı gos-
tecektir: 

Kad nlnrı çekiştarenler h 
sızdır) N . le'? ar · e kabahat erı \ 
d ı Kı kanç, bayağı, ded ko-

Ucu ke d' . b - . 
h ' n ını e enmış ve a-

a b'l , 
8 

1 mem ne imi ler. Bu ' u-
urların h' b' . . k d .. h ıç rısı a ına mun-

ayas~rl d - ildir. Erkeklerde de 
nı e bulunur K . 

Erk adınlar s r tutamazlarm!ş? 
sa 1e~ler tutarlar mı sanki! ln-

n ıgın tabiatı bu. Bir adam 
sırları d 
k 

nı astlarına açmaktan 
endi · · b ııını tutarnavınra onlar 
a katarına an!atmıc: diye 

~ia~ıl kız.abi ir? Zaten ak-
h nı beklemek, do 'uktan 
N adden aşırı şey bel k o1ur 
i İ . d.eye do tlarınız l n u i 
• Ş1erınızle zehirliycsiniz? Kendi 
ış c . 

rı onlara yetmez mi? 
k Dedikodu bahsi de er-

ekler kadınlardan n a • ı 1 al
mazlar. H m bana l a, bu 
•nsanlara bir kompl"m dır. et
:ıfırnı?:da gördüğümüz küçük 

1 • , 1 c-

nıyoruı '? ç~ k'' onlar is-
t
. un u 
ısn A aı şeylerdir • Biz insan-
ların o kadar iyi huylarımız 
~•rki en küçük zaaflarımız 
enıen göze çarpar. Eğer ya

Pıhşu??ız kötü olsaydı, ancak 

~~rncinslerimizde gördüğümüz 
•yı huylar bizi alakadar ede
cekti. 
b' ~alerin Mansfild şiirlerinden 
ırınde erkek ve kadmm ayni 

~ır madalyonun iki yüzü oldu
~Unu yazmıştır. Ben de bu 
anaattayım. Erkek kadın, ayna 
eyin iki yarısıdır. Erkeklerin 
Payına düşmüş tatlılık da var
dır, kadınların payına düşmüş 
kuvvet te, kusurları da aynidir. 

Kadınların, bilhassa tiyatro 
gibi meslek kadınlarının birb -
tini çok kı kandıkları zannedi-

r. Ben buna hiç tesadüf et
hıedim. Ben Brodvay sahı e
sinde Koket piyesinde oynar
ken b · r rolilm vardı. 

1 
Fakat baş roıü oynayan He
lens Hays beni gölgede bıra
kabilirdi. Bilakis bana parla
mak için her fırsatı verdi. Be
nim muvaffakıyetimden o ben
den ziyade seviniyordu. 

Aktrisler birbirini çekeme
mek şöyle dursun, ekseriya 
aralarında büyiik dostluklar ku
rabilmişlerdir. Benim çok kuv
vetli dostluklarına güvendiğim 
aktrisler arasında Helen Hays, 
Mec Evans, Etea,,or Covel, 
Anna May Vong vardır. Bizim 
aramıza bir kıskançlık gölgesi 
bile girmemiştir. Beş yıl bile 
onları görmesem, buluştuğu
muzda dostluğumuzun bıraktı
ğımız noktadan yine başlıyaca
ğını bilirim. Bu vaziyette olan 
yalnız ben değilim. 

Helen Hays ile Rut Çater
tova yalnınız ayni roller· oynar
lar. Birbirinin rakibi sandıkları 
halde birbirini onlardan fazla 
seven ve sayan iki kadın güç 
bulunur. Helen perdede işe 
başlamak üzere Holyvooda gf:l
diği zaman ondan önce yerleş
miş olan Rut ona Makyajın 
bütün sırlarını ve bir de tekni

ğini öğretti. 
Dolores Delriyo ile Virjinya 

Brus da hakiki dostlardır. Daha 
birçoklarını sayabilirim. Meseli 

Helen Hays ile Rut Gordan, 
Joan Kravford ile Jan Dikson 
Mari Derler ile sayocu Fran
ses Maryon da parlak bir ör
nektir. Franes Mari'yi şöhrete 
iriştirebilecek senaryoyu mah
sus onun için yazmıştır. Şimdi 
nası] oluyor da yıldızların an-
cak kendilerine rekabet ede
miyecek küçük daktilolarla 
elbisecilere dostluk bağladık
ları iddia edilebilir ! 

* • • 
Vakıa, gerçekten dost olma-

sını bildikleri gibi kadmlar kin 
bağlamasını da bilirler. Bunun 
da ekseriya haklı bir sebebi 
vardı. Erkekler umumiyetle bir 
kadını dostlarına göre muha
keme ederler ve kadın dostu 
olmıvan kadından sakınırlar. 

Hakları da \ardı, zıra bu Lir 
kadının karakteri için güzel 
bir işarettir. 

Fakat öyle sanırım ki Er
keklerin şimdi kadınlardan sa
kınması için o l.adar sebep 
yoktur. Vaktile kadınların bir 
çoğu paraya iltifat edebilirdi. 
Bugün çok değişmişlerdir. Yok
sa birçok erkeklerin yüzune 
bile bakmamaları lazımdı. 

Büyük buhrandan beri ka
dınlar ızlırab çekmesini ve er
keklerin acılarma ortak olma
sını öğrenmişlerdir. işsizlik ve 
diğer afetler karşında ka
dınlar sevdikleri erkeklerden 
emniyetlerini esirgemedikleri 
gibi zaif anlarında onlara des
tek olmuşlar ve yeni bir irade 
vermişlerdir. Bunun için çok 
teşekküre hakları vardır sa-

' 
nırım. 

Bu değişikliğin daha çok 
göze çarptığı bir yerde bugü
nün modasıdır. Kadınların bü
tiin düşüncesini artık tuvalet
leri kaplamış değildir. Zamanı
mız spor elbiseleri zamanıdır!Sa
de roplar, gösterişsiz fötrler, 
mütevazı öte beri. Bu bir lüks 
modası değildir. 

* • • 
Her neslin deli gençliği var-

dır. Fakat öy)e sanınm ki, bu
günün kadına bir vakit kadın
lıktan ayrıJmaz zannedilen bir 
çok kusurlardan kurtulmuştur. 

Kadın realiteye karşıdan bak
mağı öğrenmiş ve aklıselimden 
paymı almıştır. 

Mesela sevdiği adamın haya
tında yerinin ne olduğunu öğ
renmiştır. Kocasmın mazisini 
kıskanmamagı da öğrenmiştıt. 
Her a k vaktınd~ gelir veyir· 
minci a ır,hayııletlerin kıskaml
d • ı bir d \ ir değildir. 

Benim o amın bir eski ni-

n ı ı b · zim vimizin en sık 
ge en dostlarımızdan biridir. 
Ben d , e l iden arkamdan 

koşmu l>ia çol: e ki arkadaş
larla mektuplaşmm. Ne benim 
kocam, ne cnların karıları bu
na muha!efet etmiyorlar. 

Hayır, biz yaşamayı, müsta
kil olmasına öğrendik ve bir 
vakıt gibi erkeklere tabi de-

ğiliz. Lüzumundan fazla ağla
mıştık ta göstermeyiz. Erkek
lerde, kadınlar gibi, acı duy
dukları zaman hiıı:aye ve tesel
liye muhtaçtırlar. Onda dokuz 
kadınların felaketlerinden şi
ldiyet etmekte erkeklerden 
daha yavaş olduklarını göre
bilirsiniz. 

l"rı: 

dogurdukfarı içıo mükafatlan
dırmağı istemek bir tenezzül
dür. Fakat unutmıyalım ki on
lar ıstırapla doğurmağı ve in
san neslini uzatmağı bir angar
ya gibi değil, bir imtiyaz gibi 
kabul Ptmi~lerdir. 

KadmJarın he; vakit arka
dan insanı hançerlemeğe hazır 
olduklarını tekrar etmek bu
dalalıktır. Mesela stüyoda ka
dın memurların ne kadar ilgi

siz olduklarını görmek ko-

laydır. Makyajcılar, ırey -
diriciler, saç yapıcılar ve 

diğerleri bizi kendi aileleri 

imişiz gibi karşılarlar onların 
işi ağır ve uzundur. Çok ka
zanmazlar. Fakat hiçbir zaman 
bize karşı hased veya kıskanç
lık göstermezler. Bize daha 
iyi yardım etmek arzuları çok 
samimidir. 

Gazeteci kadınlar da istese
ler bize çok kötülük edebilir
lerdi. Faka bizi en çok teşvik 
eden onlardır. Ya seyirci ka
dınlar? Acaba onlar yalnız 
Klark Kabl Valentino, Rabert 
Morgoneri, Gori Koper gibi 
güzel erkek tipleri için mi 
klüp yapıyorlar? Hiç değil. 
bir o kadarı da Joan Kravford, 
Fon Harbov, Kfodet Kolber, 
Wormo Şerer gibi kadın artist
lerin adı etrafında birleşmekte 

Marlen Ditrich 
Koğu Kuşu kılığında 

Kbsilc güzelJiğ"n .. nn'at ko

nularından ilham alan Para

muntun sıcak iklim yıldızı 

Marlen Ditrich kontes Di Fra

sonun son balosunda kuş 

tüylü ve ipekli bir tuvaletle 

"evımııııgı, arıen Ditricb'in 
"Morok,, filmindeki bir kostü
müne benzeterek Elizabet Al
lon tarafından giyilen siyah 
kostüm yanında bir kat daha 
göze çarpıyordu. Bu sevimli 
artisler Klifton Veb L:r arada\ 

bulundu,. Bu beyaz elbisenin görülüyor .. 

Harold Loyd 
rosk p ha,, ında • 

ı 

Büyük k-::ımik, mikroskop 

karıısında pek ciddidir. Boks 

şampiyonu olmak istiyen bir 

sütçünün komedisi olan " Süt 

yolu filminin yıldızlığına yapar-

ken, Harold Loyd entomoloji 

ve onlara himaye ve takdirle
rini esirgememektedirler. 

Ben hayatımda kadından zi
yade erkek tanıdım. Talih bu
nu böyle yapmıştı. Size temin 
ederim ki meziyet ve kusurları 
erkek ve kadın müsavi olarak 
paylaşmışlardır. 

Nihayet, kadınlara yapılan 
en büyük sitem erke Jerin ar
kBllından koımalarıdır. Bu biç 
dogru degildir. Unutuyorlar ki 
çocukluktan sonra, genç kız
laran erkeklerle bir arada ol
maj-ı istemeleri tabiat iktiza-

(haşerat ilmi) ve Bakteryoloj\ 
tetkiklerinde bulunuyor. insan-

lara zararsız olduğu halde ce
nubi Kaliforniyayı yakıp kavu
ran kara hayalet adh mahluk• 
öldürecek bir böcek keşfede
ceğini ümit ediyor. 

sıdır. Bu ne kötü huy, ne ha
fiflik değildir. Bu sadece en 
eski bir insanlık kanunudur. 

Kadını bundan dolayı kusurlu 
görenlere. Adem ve Havayı 

kusurlu görmeleri daha doğru 
olacağını söyliyebilirim. 

Hava bayramı 
Hava bayramı beş gün sil· 

recektir. Bugun hava bayra
mının üçüncü günüdür. Bütün 
postahanelerde hava kurumu
muza yardım pulları kullanıl

maktadır. 
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Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

1 ••• 

Baştarafı birinci sallifede rup namına mukaveleyi Roc-
Londra, 31 (A.A) - B. Eden ket'nin imza edeceğini tasrih 

Bükreş 30 ( A.A ) -
dolu Ajansının özel aytann 

Çu. Alıcı Fi at i YE uzum MERS uluslar sosyetesi konseyinin etmektedir. 
4 Eylfıldeki toplantısına verile- imparatorluk topraklarının 
cek raporu hazırlamaktadır. Bu yarısından fazlasına şamil olan 

Prenzentul gazetesine 
Milli bankanın Türkiye tile 
larına borçlu olduğu 25 mil 
luk dövize mukabil Tir 
hükumeti istediği takdirde 
ni kıymette kereste veriJID 
ne U jir kereste tüccarlan. 
liği tarafından karar veril 

...........,...,.-..... 1135 Alyoti bi. 6 
949 P Paci 5 50 
845 A Z Ahmet 5 62 
813,5 H Alyoti 6 
911,S K A Kazım 7 

12 rapor Eden - Lava) görüşme- bu imtiyaz 75 yıl için verilmiş-Ne zeki, ne temiz çocuktu o! 
Hiç kimseyi incitmek is

temez, fakat doğrudan da 
kıl kadar şaşmaz, bu uğurda, 
şahsi menfeatını bile fedadan 
çekinmezdi. Yani zekasını şey
tan etine alet etmemişti. Bir 
çokları gibi, nalıncı keseri mi
sali yalnız kendisine yontarak 
Karuna parmak ısırtmak, ban, 
hamam sahibi olmak fırsatları 
kaç defa eline geçmişti. Fakat 
böyle şeylere tenezzül etmiyor
du. Onu tanıyanlardan bir kıs
mı arkasından: 

- Neresi Zeki? diyorlardı, 
bil'akis budalar.ın biri! Eğer 
onun yerinde ben olsaydım ... 

Böyle söyleyenler başkaları
nın zararı, başkalarının sefaleti 
hesabına da olsa küblerini dol
durmaktan çekinmiyen takıma 
mensuptu. O takıma, o taifeye 
ki bunlar için, yakayı kanunun 
pençesine kaptırmamak şartile 
hırsızlık ta, zina da, cinayet te 
mübahtı. Çünkü şahsi menfaat 
ve zevk herşeyin üstünde ve 
herşeyin fevkinde idi! 

Ve tabiat, dünyanın düzenini 
böyle kurmuştu! Kuzunun ya
şamak hakkanı tanıyarak aç 
kalan arslan görülmüş müydü? 
Eğer palamut, daha küçük ba
lıkları yutmasa zaiflikten ham· 
ıiye dönerdi... Koca çınarların 
gölgelerinde kalan ağaçları bu
durluktan korumak için, onlara 
güneşten hisselerini ve. dikleri 
işidilmiş miydi? .. 

Hayır ... Gücünün yettiği, 
elinin erdi{ri sahalardaki her 
ıeyi derleyip toparlıyarak ken
dine maletmek.. işte tabiatın 
esfts kanunu. Bunu bilmiyene, 
tatbik elmiyene zeki değil, bu
dala derlerdi ! 

Ona gelince; hatta bazı ya
kın dostlarının bile kendi hak
kında böyle düşündüklerini işi
tiyor, fakat bu zihniyetten 
nefret ediyordu. Ah ! insanlar 
ne kadar maddileşmiş yahut 
maddiliği ne lrndar yanlış an
lıyarak hayvanlaşmışlardı ! 

Bu zihniyetten tiksiniyor, fa
kat bu zihniyete saplanan
ları, mesela koleraya tutulmuş 

hastalar gibi, şayanı merhamet 
bulunuyor, onları tedaviye ça
lışmağı, yani feragata ahştır
mağı, kendi tabirile insanlaş-

mağı bir vazife biliyordu .• 
* .... 

Ne merd, ne cesur çocukdu 
ol 

Muhitinin gittikçe çürüdüğü
nü görüyor, gördükçe de mü
cadelesini artınyor, yılmadan 

korkmadan bağırıyor, çağırıyor, 
vaaz ve iıasihatlarında gittikçe 
şiddet kesbediyordu. 

"Grenata" Camii kebiri, her 
gün, artık çocukluktan çıkıp 
olgun bir genç olan Nasırın 
kürsüsü etrafında yüzlerce halk 
tophyordu. 

Zeki, teruiz kalbli, merd, ce
sur Nasır, bütün kuvvet ve be
lagab ile bağırıyordu: 

- Ey Nas! aklınızı başınıza 
alınız! 

Dost, acı söyler. insanlıkla 
alakamız kıyafette ve sözde 
kaldı. Feragat yerini hodkam· 
lığa, doymak bilmiyen hırsa, 
behimiyete, süfliyete bırakb. 
Kardeş kardeşin çukurunu ka
zıyor. Mefsedet aldı, yürüdü. 
Pak alınlara çamur fırlatılıyor. 
Zagalar, zaniyeJer revaçta ve 

itibar da irtikap, irtişa umuru 
ruzumerreden. Adalet yalnl'z 
kitapta yazılı, Zayıfın elinden 
tutan yok. Herkes kuvvete 
tapıyor. Zulüm alkışlanmakta, 
hak ayaklar alhnda. Birkaç 
yüz karuna bedel, bütün nm
met aç ve sefil ..• 

1 

ey nas! Aklınızı başınıza alı-
nız. Evvela feragat ve adalet 
lazım ... Bu ikisinin bulunma
dığı yere hüsran gelir ve bir 
düşman gibi, zengini de fakı
ri de kırar, geçirir. bir yangın 
gibi kuruyu da yakar, yaşı 

da ... Hah. 
•* .. 

Genç ve ateşin Nasırın aç
tığı bayrak gün geçtikçe ta-
raftar kazanıyor, bütün men
faati haleldar olanlar el altın
dan, hain ve sinsi bir darbe 
hazırlıyorlardı. 

Nihayet, Endlüsün son hü
kümdarı Abdullahıssagir, Na
sırın tevkifi için emir verdi. 
Genç mücahidi zehirlediler ve 
ecelile ölmüş gibi gösterdiler. 

Şimdi o mütefessih, o 
riyakar muhitte, en azılı 

düşmanları bile Nasırn dostu 
olmuşlardı. Kendi şenaatlerini, 

cinayetlerini örtmek için, Na
sırın ölüsünü istismar ediyor-
lar, belki de bu suretle o yüce 
kahramanın hayatta iken teh-
likeye düşürdüğü şahsi ve kirli 
menfaatlarının intikamını alı
yorlar, mersiye üzerine mersiye 
söy iyorlardı. 

"Genç yaşında ansızın öldü, 
Bu mülkü millete çok hizmet 
edecekti. Endü1üs tarihi belki 
de Nasırın sayesinde üçüncü 
Abdürrahman gibi bir hüküm
dar daha kaydedecekti,, diyor
lardı. 

Hatta "Gırnata,, şehrinde, 
Nasırın mezarı başına müzey-
yen bir kitabe de diktiler. 
Bunu zamanın en büyük şairi 
yazmış, fakat bir kaç sene 
sonra "Kastil ve aragon,, kralı 
"Ferdinand,, ın orduları, sade 
bu taşdan mersiyeyideğil , bü
tün Endülüsü yıkmıştı. 

Mazlum 

725 Y 1 Taiat 6 50 
441 S Gomel 5 25 
397 J Taranto M 5 50 
205 D Arditi 5 25 
167 S Sü!eymano 9 50 
150 Beşikçi Z 6 
151 Manisa B koo 6 
125 J Kohen 7 25 
123 Vitel 8 
112 F Z Abdullah 6 50 

81 M Mılrn!ef 6 25 
62 S Emin 5 50 
34 Ş Riıa 1-Ia!ef 8 
33 T Debas 7 
18 M AliMermer 7 75 
12 H Alberti 8 
12 L Redyo 7 50 
12 H Besim 11 
10 P Klark 5 

7524 Yekfın 
incir 

8 50 
7 75 

11 
11 50 

8 75 
10 50 
11 50 
9 25 

15 
6 75 

10 
12 
13 50 

7 75 
6 87 
9 
8 25 
8 
7 75 
8 50 
7 75 

11 
6 75 

Çu. Alıcı 

2872 Ş Remzi 6 
Fiat 

14 
14 
16 

1174 Tütsü ile T 1 5 50 
781 N Ali Haydar 6 
343 F Paci 6 75 
360 F Z lzıi 6 25 
229 B S Alazraki 6 
136 Ş Riza Halef 6 
88 D Arditi 8 
25 O Egli 8 25 
17 A Muhtar 6 
14 M J Taranto 12 
10 Ş Krispin 5 50 

6049 Yekun 
Zahire Borsası 

Çu. ·Alıcı Fiat 

8 12 
13 
14 
8 50 
8 
8 25 
6 

13 50 
s 50 

421 Buğday 4 62 5 25 
25 ton Ba1' la 4 75 4 75 
47 Kumdan 4 05 8 

500 Bakla 45 45 "... ,, 

sinden sonra değişebilecektir. tir. Ve imtiyazla verilen bölge 
Londra çevenleri Cenevrede 

Kuzey Eritre sınırından Havas 
lngiltere ile Fransanın müşte- nehrine kadar uzamaktadır. 
rek bir rapor vermelerini dile-

Imt yaz. Güneyde Rodelf gö-
mektedir. • ı l d K 

Habeslstan lnglltere üne u aşan ve ora a enya 
Ve Amerlkaya geniş sınırına dayanan bir doğru 

imtiyazlar verdi hatla sınırlanmaktadır. Konsor-
Loııdra 31 ( A.A ) _ New siyom Somaliye ulaşan bir 

Chroniçle gazetesinin Adis - Pipe line demir horu döşeye-
Ababa aytarı Habeş imparato-

1 cektiı'. Bu işe on milyon lira 
runun dün lngiliz - Amerikan sermaye konduğu söylenmek-
konsorsiyomu ile son derece tedir. 
giz'i olarak bir mukavele yap Daily Telgraf bundan başka 
tığını ve bu konsorsiyoma Tsana gölünün imtiyazı ve 
Hararda keşfiyat ve işletme kontrolu hakkında da önemli 
hakları ,·erdiğini bildirmek- görüşmeler yapılmakta olduğu-
tcdir. nu ve Kahire ile Londranın bu 
· Daily Telgraf gazetesi bu ha- teşebbüse on milyon lira aer-
beri aynen vermekle beraber maye koyacaklarını yazmak-
Londrada bulunan finansal gu- tadır. 

•••••••••••••••••• 

Havacılık ve spo 
30 ağustos sayıl! 
Bu güzel dergimizın 150 

sayısı çıkmıştır. Bu sayı, 
ve hava bayramı şerefine 
nomal olub çok zengin Y 
ve resimlerle süslenmiştir. 
ağustos, çifte bayramın ........ 
hedefe doğru, süzllme 
yelkenli uçuş, lngilterede 
süel uçak yarışları, Ar11 T 
binicilik müsabakasında 
ekibi, su sporlarının anacı fi.: 
zıları, Atatürk şi'ri ze•k 
ilgi ile okunacağı gibi_ -;_.ı.r 
resimleri de ilgi ile giz~. 

tutulacaktır. 

özEL Yusuf Riza Ana ve ilk okulu direktörlüğünden 
Binası yeniden ve noksansız bir surette yapllmış olan mekte blmlzhl 

Ana ve ilk kısın .larına talebe kaylt ve kabulU eyUUUn ikisinde ba,ıar •• 

Ana kısmı : 4, 5, 6 yaşındaki yavruların yetiştirilmesi için 
~..tJ'7.KZ7.r~ en son usullere göre hazırlanmıştır . . 

Kayit işi . için her gün saat ( 9 DAN 17) ye kadar yeni binanJD 
www.iDP•~ KESTELLİ CADDESi üzerindeki kapısındall 

Geldi 

girilerek okul direktörlüğüne müracaat olunmalıdır 
1-26 (2001) 

ili Şarbaylı~ından: 
1 - Eksiltmeğe konulan iş " Afyon kasabası dalıiJiDde 

binasıdır ,, Muhammen bedeli 50 bin liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename 
C - F enniğ şartname 
D - 11100 projeleri 

İran J;;·'hakanı Pa[ı~ıt:x~sası 

Altı aylık ondülede aranı
lan evsafı size ancak Paris
ten büyük fedakarlıkla ge
tirdiğim 1935 modeli makina 
ile dokuz ay için garanti 
edebildiğim gibi bayanların 

pek korktukları cereyan ile 
alakası yoktur. 

Geliniz Görünüz 

E - Vahidi Jciyasi fiat cedveli 
Istiyenler bu şartnameleri ve evrakı 

İl nafıa direktörlüğünde grebilirler. 

3 - Eksiltme 1-10-935 tarihinde salı günü saat lS de 
B.Kazımi Ankaradan Alış Satış Su ondülesi ve bükle için 

Geçiyor Mark 50 25 50 72 Paristen diğer bir makioa 

Şehrimizde bulunan İran İş İsterlin 620 50 625 50 getirttim. Arzu edilen her 
t f d. ı ı Fr. Frangı 8 28 8 30 forma yapılır. güderi B. s en ıyar u us ar 80 30 79 60 Ad d 

D l res : Hükumet ca -sosyetesi toplantısında bnlun~ o ar 
mak üzere Ankaradan geçecek Belga 21 05 21 50 desi No. 23 Ali Riza Ak-
olan Iran Dış bakanı B.Kazımi- İtalyan lireti 10 22 10 32 çakır Telefon : 3294 
yi karşılamak üzere Salı günü İsviçre Fran. 40 75 41 8-15 (1105) h. 3 
Ankaraya dönmüş bulunacak- Florin 84 87 85 12 o:71T..L7..z7.Z-~rl/T~ 
tır. B.Kazımi bir gün Anka- Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 1 
İi~~age~:!:~~e::~·

1
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Başlnrafı dördÜllCIİ sallitedr 
bir şey olur. Ben şu kanaatta
yım ki, bu anlaşmazlık .mes: 
elesinde lngiltere bükumetı 
sorulmadan işe karışan bir 
yargıç olmağı aklından bile 
geçirmemiştir. lngilterede, ne 
bir yanın ve ne öbür yanın 
tutulması istenilmediğini, ta-
rafsız kalmak ar:ıusu taşıdığı
nı dış sıyasa hakkında son 
haftalar içinde verilmiş olan 
söylevler de yeter ölçüde isa
bet etmiştir. istenilen şey, an
laşmazlığı uzlaşmanın önü
ne getirmek suretiyle dü-
zeltmektir. Buna karşı, bu 
gün Afrikada hazırlan
makta olduğu ıibi, ak ırkla 
kara ırk arasında çıkacak olan 
bir harb, böyle harbların her 

Almanya a Jise tahsilini 
ikmal etmiş, Almanca, lngi-

1 kellerine karşı koyacak düzü- N Jizce ve Fransızca lisanla . ına 
zünelerce teklifler yapıldı. An- N aşina, her türlü iş yapabilir 
cak, Mussolini hala eski düşün- ~ bir genç iş aramaktadır. 
cesi olan, Habeşistanın baştan Böyle bir gence ihtiyacı 
aşagı ltalyaya verilmesi fikrj- olanların gazetemiz idareha-
ne sımsıkı sarılmış halini brak- nesine saat onalhdan sonra 
madıg-mdan, şimdilik bu öner- müracaatları. 2-2(1295 

~A!'Sf..r.ij . gelerin münakaşa edilmesine 
fırsat düşmedi. lngilterenin si

yasası, her halde bundan böy
le de bir görüşme siyasası olarak 
kalacaktır, ve öyle sanıyorum 
ki, diplomasi görüşmelerine de-
vam edildiği müddetçe, Büyük 
Britanyanm, ceza tertibi teh
didinde bulunmayacağı büyük 
bir ihtimal içindedir. 

Hatta daha ileri giderek di-
yebilirim ki, bütün anlaşma 
imkanları ortadan kalkmış bile 
olsa, Avrupa devletleri bir 
araya gelerek Italyanlara 
karşı ctbhe Almağa da kal-
kışmıyacaklardır. Fransa iJe 

Eyapı mış olan anlaşmanın 

İlan 
lzmirde Mimar Kemaleddin 

caddesinde 4 No. sokakta 6No. 
Mağazada tüccardan cambaz 
zade Cevdet vefat eylediğin-
den mumaaleyh ile biraderi 
Haver arasında mevcut kollek-
tif şirketin ve Cevdetin metru
kibnın tasfiyesine tüccardan 
Necipzade bay Ihsan avukat 
bay KemaletHn serbes ve cam-
bazzade bay haver verese ta
rafından memur intihap edil
diklerinden alakadarların ve 
şirketten matlubat iddia eden
lerin ve borçluların tasfiye me
murlarına müracaatları. 

Şarbaylığı encümen dairesinde icra edilecektir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmiye girmek için isteklilerin (3500) lira .m 

teminat vermesi, bundan başka Ticaret Odasına kayıdı 
duğuna dair vesika ibraz etmesi ve bir parça da ea as 
bin liralık iş yaptığına dair devairi resmiyeden alınlDlf 
göstermesi veya bu gibi şeraiti haiz mimar veya inşaat 

disi göst~rmesi. ve bunl~r da inşaatın mes'uliyet~ fenniy~ 
bul ettiğıne daır Noterlıkten musaddak sened ıle taablı...-. 
zımdır. 

6 - Teklif me'ktubları üçüncü maddede yazılı saattell 
saat evveline kadar Uray encümenir e getirilerek encibad 
kanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubları :ı nihayet üçüncü • 

yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının müharle 
kapatılmış bulunruası lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1-5-10-15 

lzmir defterdarlığından: 
935 yılı kara av mevsimi başlangıç giinU ilbayhk ~ 

etince 1 Ağustos kabul edilmiştir. Mevsim sonu ayrıca~) 
nacaktır. 2795 (1 

~~~~ı~n 

Muailim Doktor 

A~met Hulüsi 
ALATAŞ 

iç hastalıkları doktoru 
Kemeraltı Şamlı sokak No.20 

CZAIYYYRV!"#FG?ZIU~...aez;çcng 
karılan traş 

en cyiıi 

vakıt verdikleri sonuçlara gö
re, logiltere ile Af rikadaki sö
mürgeleri arasındaki ilgilere de 
kesin bir etki yapacakbr. Hal
buki, bu anlaşmazlığın, hali 
imkanı olan barışla düzeltilme· 
si takdirinde, genel durumun 
statükosunda esaslı bir deği
şiklik yapılmadan ltalyanlarm 
arzularını hiç olmazsa bir par-

diplomıdik hareketler çerçevesi 
içinde kaldığı tahmin edilmek
tedir. Yoksa bir harp çıkınca 
yukarıda söylenmiş olan ceza 

2790 (1298) r?.7Jf1(.X/,ZZ77./.x7IAVJZ/.77'L'r.z7LJ ... 

•'/177.Z77..27-72'7Z7.r.z7zz27~ R Az işitenlere mahsus :-..: 

N Hususi muallim ~ Kulak aletleri ~ 
KIRMIZI 
bıçağı olduğu herkdİI' 
rübesile aalaşılmıtbl'• 
ve ferahlıkla traf ça yerine getirmek mümkün 

olacaktır. Bu düşüncelerde ln-
gilterenin, bu anlaş~azlı~ın 
kan dökülmeden düzeltilmesın
deki asıglannı anlatmaktadır. 
Bu düzeltme çaresinin ne bi~im 
olabileceğini söylemek güç
tür. İtalyanlann yayılma hare-

tertibi işile ilgili değildir. An
laşma~dığı bir Avrupa anlaş
mazlığı haline sokmamak için 
her iki devlet gerek İtalyaya 
gerekse Haüeşistana silah ve
rilmes' ni kesmişlerdir, bundan 
böyle de aynı arzuyu taŞJya
caklardır. 

N ikmale kalan ilk ve orta l\ yeni model ~ 
mektep talebeleri süratle im- N t-..; yeni çeşit 

~ tibana - hazırlanır. ( M. Z. ) ~ Kulaktan geçme küçük 
rumuzile Kemeraltında An- düğmeli model 

kara kraathanesi i~tisaıindeki Ti. LKI. LI. KTE 
.,. tuvalet salonuna muracaatlan a • 

5-10 Yeni .. lzmir" eczanesi 

·------· P'1MK.Z"W 

ti yenler 
İzmir Kuzu oğla 

çarşııı 29 numarada 

talyalı Sai~ 
sına müracaat e 



ta 
, Alustee , ... __ 

KAŞE 

il 

1 
Sizı· gu""nJerce t ap çekmekten kurtarır ıs ır Ht eın 

En ~iddetli baş diı adale ağrılarını, üşütmekte~ mu ev ı 
bütün sancı' ve ~ızıları keser. Nezle} e, romatızmaya 

kmklığa karşı çok müessirdir • 

Midevi bozmaz kalbi ve böbreklerı yormaz~ 
G J • fab "k nın muta-
RIPıN ka eleri RADYOLıN diş macunu rı ası 

h ş . fı d ı r HeT eczanede 
assıs kimyagerJerı tara n an yapı ~ · 

vardır. 7.5 kuruşa satıur 

Umum Hastaların azan Dikkali~e 
E b - k böbrek ve dogru

n son sistem mide, karın ' agırsa ' k k rsalar 
heticesi Jüzum gösterilen pilotiu, pilotsuz kauçu 

0
. bii 

kasık bagw ları düztabanlar için taban kor~aları _ galyrı ta ·-
do w ' tlan d k" · - riliklerı dogru tma cı gan çocu darın vücu n a ı ıg I k bur-
hazları kemik lıastalakJan netic~ husule ge en am 

1 lukları' dogrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımızd ofa~ 
nı··t h aJ b.-:' · rıııbc:ma esnftsın a ır u e arrik el ve ayakJar. t e e1enn ~ .. . J k 
layan kürek kemiklerinin gayri tabüleşmesine manı o ma 

içio korsalar Rt 
iuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı °YE ESERL~ıL 

llE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN 1 AZA A 

ve MuTEHASSISI 

ahri lza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öğleden 
kadar 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

sonra 14 - 16 ya 

cadesi No. 20 
(355) S.7 

,le/UJ l\oJ(JJJ , ._,, c·> N 
., ~ i ).Ail.VJ A R K A L 1 

B • L D 1 R ! .~ .1 k k satılmaktadır.Yu-
u cep fenerleri ucuzlugu ıhbarı e te 1 çok üzere 4 cins vardır 
~k, ufak, orta büyiik ve ılüz cam o~~ ........................ .. 
...... •••••••••••••• d 28/9 """"fiEPÖSÜ~···j~·.;;i·;;ı~· .. sutuhan cıvarm a 

(Amİdolu Hurdawat ~·ıazası~ 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü TırEcthanesı 

•, • •• I ' - "' 

..:.-......... .. ............ - ' . . ~-·.•.. ,. 

MilJi Em a'' Miidürivetiodeo: 
ikinci Karantina lstildil sokağında 14 kapu 2 taj 90 

No. b ev 
70 

" Alsancak sokağında 4 No. b ev . 
.. M J dd . d 340 Kapu 218 taJ No. h ev 60 

ısır ı ca esın e ~ .. 
.. .. .. " 347 eski 231 taj No. b ev .ı:~::> 
.. 

l<.rat.ş lslihanc sokağmda 2,2 - 1 kapu 2 - 4 No. Taj ve 
125 ~~ sokağından 43 eski 47 yeni SS taj numaralı ev. 
200 

lllci Karantina Mısırla caddesinde 296 kapu 180 taJ 
No. b fırın 

l<artıyaka Alay bey Gündoğdu sokağında 5 eski 6 Taj 
Mo. lu ev 60 

" " Mirat sokağında 23 - 25 eski 17 1 taj 
b.bçe elyevm tarla halinde 192,SO metre murabbaı _ _302,50 
'<arşıyı:ıka Ttıran Cafer Tayyar sokağında 125 No. Ju .~uk~kan 125 

" donanmacı Süleyman sokağmda 21 no. dukkan 5 
., 0 de hilal sokamnda 1 - 5 eski 24 taj 650 

sınan za 6" N 1 o. ı ev 

Bahriye Afitap sokağında 20 eski 12 taj 
No. lu ev 40 

Tasvir solcağında 27 numaralı 656 metre 191,20 
bahçe yeri 

" 

11 Naldöken Tramvay caddesinde 111 
~ski 107 taj Nu. lu ev (bedeli sekiz sene ve sekiz taksitte 1075 
ödenmek üzere müzayedeye konmuştur.) 

Yukanda yazıh emvalin müJkiyetJer.i peşin veya ikinci tertip 
hlübadıl bonosile ödenmek üzere mibayedeye konmuştur. Ta
liplerin 16 _ 9 • 93S Pazuteai güaii aat 15 de Mitti emlia mil· 
d ... iyetiee .wac.aaU..-1. 2741 ( 2000 ~ 

Eylül . 
7: ez cı emal Aktaş Hiial 

Büyük ucuzluk 

ereli ne 

l Eylôl sabahından 9 EyJôl 

Eczanesinde 
yapııor 

ak~aınırıa k<~dar 

9 giin 

Kcmitl Kamil kolonya - Esans ve mustahzarabnda, gözlüklerde sıhhi 
korsalarda, bütün recetelerde bUyUk tenziUH 

er yurtdaşın bir cins maldan tenzilatlı fiatla birden fazla almamasını yalvar1r1z 
r;:c.:~:;:ı:JC]mlmııın=;:ı .. ~------ınll---•·ızm ............. llBJI ................... .. 

T aıuil kolonya - Esans ve ınustahzaratında yüzde 10 
Nasırol Kemal Nasır ilacı 25 Asp"rin Bayer 30 
Korizol ,, nezle " 25 Kemal Kimi! çiçeksuyu büyük şişe 40 
Dişolin ,, dişsuyu ilacı 40 ,, ,, gülsuyu ., " 40 
OkinoJin ., saçsuyu ,, 40 ,, ., kınakına hulasaSI 40 
Gliseı in sişe 20 Müshil bapları kutu 10 
Çoc.uk don.arı rodyum 40 Çocuk muşambalara radyum 40 

T okalon Kremi gündüz içın 65 
,, ,, gece ,, 80 

Nej - seven pudrası 60 
İngiliı sodası kutu 12,S 
Kolonya fıskiyesi 20 
Şark Malt hulasası 55 

~llEB~limllıBl.ılima':::-.a. ............ l!!lı:i .................................... ~ 

MITA OREL 
Adres - Be} er Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
T clefon: 3434 

(229) 

Müzayede ile 
Fevkalade satış 

Yolculuk dolayasile önümüz
deki Pazar günü sabahleyin 
saat 10 da Göztepede 864 
numarah, Vali konağcnın birinci 
katında bir çok mobilyeler bil
müzayede satılacakbr. 

Satılacak mobilyalar meya
mnd.a gayet lüks .aynalı büfe., 
dört köşe açılır yemek masası 
ve hezaran iskemleJeri, maun
dan mamul 9 parçalık oda ta
kımı, gayet lüks oymalı kon
sol ve büyük aynası, bir mer

mer sütün, üç fantazi, iskemle 
Blondel marka Fransız piyano" 

S adet sedir, 3 adet aynalı 

dolap tek ve çift kapılı, 2 

adet ıki direkli Lirer buçuk 
kişilik karyola maa sumye, 
bir çok komodinolar, 

adet yazı masası, bir kütüpha
ne, kadife yüzlü bir kanape 2 
koltuk, sigara sehpaları, to-

parlak masa, bir büst, şcrnşi

yelik, oymalı konsol, bir kişi· 

lik karyofa, beyaz dolap, soba 
vesaire birçok mobilyalar bıJ
müzayede satdacaktar. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fırsat arttırma salonu Aziz 

ıınık telefon 2056 
3-3 02'0) 

GüZEL KUMAŞ 

K hr1kası 

Inanmıy rsanız hu fabrikanın kumaşlarını 
giyenlerden ir kere: sorunuz. 

1-ia is -~ yun •• ur ucuzdur ve 

Fu f abrikan~n çık~r~ cağı şık ve çok sağlam 
PAL TOLUKLARI bekleyiniz 

• 
Tediyede Kolaylık 1 

Satış yeri : Birinci Kordon Çola~zade 
balı limited 

TELEF O 
şirketi 

2360 • • 

En nefis Isparta, Kula, Demirci, Uşak 
burada bulacaksınız. halılarını da 

DOKTOR Ôoktor 

Zekai T ara~çı Kemal Sa~ir 
İÇ HASTALIKLARI 

mütahassısı 
ikinci Beyler sokağı Türk 

mfiza~e salonu biti'iğinde 
No. •• 

Öğleden 110nra lS-18 kadar 
...... ,_ kabal eder 

(1250) Tdefoa .1806 
ww •= ı ıon 

SARAÇOOLU 
Memleket hastaneai 

Dahiliye Mütehaa
Muayenehanesini 2 nd Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
naldetmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tram\ c cad
desi No. S,6 Tel. 2SıtS 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

MuzaU~r Ero•rul M 

Kcnuıl (:eti ndaA" 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler - Naman zade S. 21 
numnaft meayenehaneJerinde 
kaba~ ederier. 

T def on ; 39'21 
Cuma ve sah 8 den 10 ~ 

bdar memleket laastanesiade 

• 



lzmir Panayırında 

TURAN YAG VE MAMULATI SANAYİİ 
F ABRıKALARI MEŞHERİNı MUHAKKAK 

ZıY ARET EDİNİZ 
Çıkardığı muhtelif yerli malların yüksekliğile 

göğsünüzü kabartacaktır 

Genel kapının sol ağzında 
1-4 numaralı pavyonlarındadır 

1 

Leyli ve nehari l ! 
Boğaziçi Liseleri 

Eski FEYZİ ATİ lisesi 
Boğazlçlnde :Arnavut köyUnde :Çifte saraylarda 
Kız ve erkekler için ayrı bölüklerde kurulmuş,ana sınıfı, ilk 

kısmı, orta okul ve lise sınıflarını havi ulusal bir müessesedir 
Yıllardanberi kazandıği muvaffakıyetle tanınmış olan mektep 

kayıtlara başlamıştır. Kayıt için her gün saat ondan onaltıya 
kadar mektep yönetimine baş vurulabilir.lstiyenlere mektep 

-tarifnamesi gönderilir.Telefon:36.210 20,2,16(1234)-- döülenler 
Kaıızuk 

Saç Eksiri 
Saçlann dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Kom ojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, litif bir rayihası Yardır. Ko
mojen Kanzuk aaç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat majazalarlllda 
bulunur. 

B. Tahsinin Kurtuluş yurdu 
H t · · AMELiYAT as anesının ve yevmiyeleri fiatı 
30 Lira Apandisit ve mümasili ameliyatları 
20 Lira Fıtık ve mümasili ameliyatları 
1 Lira ikinci sınıf yevmiye 

1,5 Lira Birinci sınıf 
2 Lira Lüks sınıf 
ilaç yemek dahil 

Adres: lzm r Çivici hamamı civarı 
Müdüriyeti - Telefon (3309) 

9 - 26 (1235) 
1 ,. • 

:·. 1 'S' + • 

y- ]JN9 

Hurufat Dökümha ıesi 

ı urabıt Çarşısı No. 25 IZl\tlR 

Sağlanılık 

Doğruluk 

Çabukluk 
Basrmevi hurufatı, galentür, anterlin 
ihtlyacınlzı, bu Uç esas üzerinde çahşan 

müess esemden tedarik ediniz 
Ta le p vu uunda katolog ve fihrist gönderlllr 

·~., .. 
Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit o!an 

ME~HUR 

Kurşun u Ilıcaları 
Faaliyettedir 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta, 
gazino hülasa her türlü ihtiyaç ve konför vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo
bili Salihli is~asyonunda emre amadedir. Her aileye müsta-
kil oda verilir. 

Fiatlar: Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 
karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına 1 inci 
50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri: 
Kemahh Ahmet Hamdi ve All Balcı 

16 - 26 (1180) 
~ '· .. ·_. . ' 1 ~· • " ,- • ,, '.·... ~ • "' • • 

lzmi t Liman ve şehir bakteri
yoloji nı.Üess~sesi müdürlüğün
den: 

1 - Müessesemiz için ERNEST LEITZ fabrikası mamulatın
dan alat ve edevat iştira olunacaktır. Talipler alatın cinsini ve 
şartnamesini anlamak için 17 Eylül 1935 tarihine kadar her gün 
öğleden sonra müesseseye müracaatları. 

2 - Müessesemiz için KORDA fabrikası mamulatından 
elektrik santrifujuru 'satın alınacaktır. Taliplerin 17 Eylül 1935 
tarihine kadar her gün öğlden sonnra müesseseye müracaatları. 

3 - Üç adet büyük model orjinal Salamandıra sobası satın 
ahnacaktır. Talipler 17 Eylul 1935 tarihine kadar müesseseye 
müracaatları. 

4 - Müessesenin Şimal tarafındaki pençerelere demir pençere 
yapılacaktır. Bunların imaline talip olanlar olbaptaki şartlan 
anlamak üzere 17 Eyliil tarihine kadar müesseseye müracaatları. 
Yukarıda zikrolunan alit ve edevat ve sairenin ihalesi 17 

Eyliil Sah günil saat on bqte mezkiir müessesedeki komisyon 
marifetile icra luhnacaktır. 27-1-5 2734 f1273) 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istik•" 
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat Y8" 

pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilere~ 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatJerı 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza üınidio 
haricinde kolaylıklar gisterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete· 
cektir. Akşamları temiz hava almak için taraçalarımız ıniif" 
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

.. .,,, >'• ... •' .... 
' ... . 
·' ' 

ltha~at güm.,üğünden: 
Kilogram Cins Eşya 

11254 Müstamel Galvanizli demir varil 
1 

Yukarıda yazılı bir kalemde 188 adet 11254 kilo ınUstallle 
demir varillerin 9-9-935 ci pazartesi saat 14 te açık artt7rlll' 
suretile satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış kO 
misyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

28-29-30-31-1-3 - 4-5-6 2688 (1271' 

Farıktl 

Her nevı izahat ve krokiler için aşaiJdaki 
IZMIR ACENTASINA Müracaat Ediniz· 

G. D. G i R AS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı N°· 

lzmir Emrazı 
nesi başhekimli~inden ; . ,od•" 
Hastanenin 105 kalem ilaç ile 9 aylık günlük ihtı~rc t•'~ 

günlük 1 ila 40 kilo birinci nevi ekmek ve 1 ili 25 kı 0 et•itl 
sebze ihtiyaçları açık eksiltmeğe konmuştur. Isteklilerr~ 9JS 
anlamak üzere hergün ve kat'i ihale günü olan 3 ey u 

0 
1ıo· 

salı günü saat 10 cia emrazı sariye hastanesinde topla2538 
misyona müracaatları. 13-20-27-2 (1170) 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkl~tl 
. . ve 

na, hazımsızlığa karşı en ıyı 
şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak iç~~ 

Tilkilik Yeni lzmir eczanesi Telefoo · 



t AIUSIOS ·------
F ratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 26 ağustos

tan 31 ağustosa kadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg liman arı için yük alacaktır 
UL YSSES vapuru 9 eylülden 

30 eylüle kadar Anvers, Rot
l.!rdarn, Amıterdam ve Ham-
burg limanlın için yük ala
caktır. 

ORESTES vapuru 23 eylül
den 30 eylüle kadar Anvers, 
Rotterdam Amıterdam ve 
Harnburg 'ıımanlan için yük 
alacaktar. 

0RESTES vapuru 5 eylülde 
beklenmekte olup yükünü bo
şalttıktan sonra Burgas, V arna 

ve Köıtence limanlaran hare
ket edecektir. 

HERCULES vapuru 19 ey· 
lülde beklenmekte olup yükünü 
tahliye ettikten sonra Burgas 
Varna ve Köıtence limanlarına 
hareket edecektir. 

ENSKA ORıENT LıNıEN 
VIKINGLAND motöril 2 ey

liUde beklenmekte olup yükünü 

tahliye ettikten sonra Rotter

d~rn, Hamburg, Dantzig, Gdy
llıa, Goteburg, Oslo ve lskan-

dinavya limanlarma hareket 
edecektir. 

HEMLAND motörü 16 ey
lülde gelip yükünü tahliye et-

ttikten sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdyni ;ı. Gote
~urg, Oslo ve lskandinavya 
1rnanlarına hareket edecektir. 

VINGLAND motörü 2 teşri
nievvelde gelip yükünü boşalt-
tıktan sonra Rotterdam, Ham
burg, Dantzig, Gdynia, Got~
burR', Oslo ve lskandinavya lı
nıanlanna hareket edecektir .. 

8ERVJCE MARITıM ROUMAIN 
SUÇEA VA vapuru 5 ey

lülde gelip 6 eylülde Ma'ta, 
~enova, MarsiJya "e Barselone 
1 • 
Çın yük alacaktır. 

ALBA JUL y A vapuru 30 
eylülde gelip 1 birinci teşrinde 
Malta, Cenova, Marsilya ve 
Barsolone için yük alacakbr. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes· 
UÜyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve tahliye binası 
•ricasında FrateUi Sperco acen-
tal .. · · •gına müracaat edilmesı rıca 
olunur. 

N. V. f 
W. F. lf. Van Der • 

Zee & Co. 
TINOS vapuru 2 Eylülde 

bekleniyor. 6 eyllile kadar An
vers, Rotterdam, Hamburg ve 
B emen için yük alacaktır. 

r CHIOS vapuru 16 eylülde 
bekleniyor. Hamburg ve Bre
menden yllk çıkaracaktır ... 

ITAURI vapuru 16 eylulde 
bekleniyor 20 eylüle kadar 
Anverı, Rotterdam, Hamburg • 
ve Bremen için yük alacaktır. 

RAMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 29 A
.. uatoıta bekl•niyor. 1 eyinle 
~•dar Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg için yik alacakbr, 

TROYBURG vapuru 10 ey
lnlde bekleniyor. Anv~~, Rot
terdam ve Hamburg ıçm y6k 

alacakbr. SHIP 
THE EXPORT S!EAM 

Corporation 
Birletik Amerikaya doğru 

seferler 19 EXECUTIVE vapuru ey· 
illide bekleniyor. 

EXILONA vapuru 30 eyliilde 
bekleniyor. 

A TID motarn 27 ağustosta 
bekleniyor. Belgrad, Novisa~d, 
Komarno, Budapeşte, ~rat~s
Java, Viyana ve Linz içm yuk 

alacaktır. l" ld 
AMAL 111otörü 6 ey u e 

bekleniyor. Belgrad, Nonsa~d 
Komarno, Budapeıte, Bratıs
Java, Viyana ve Linz için yük 

alacaktır. 1 .. ld 
DUNA motörll 15 ey. u e 

bekleniyor. Belgrad, Novı~a~d 
Komarno. Budap~şte,. ~ratis :k 
va, Viyana ve Lınz ıçın Y 

alacaktır. .. d 
A TID motörii 29 ey.Jul e 

bekleniyor. Belgrad, Novısa~d 
Komarno, Budapeıte~ . Brabs
lava, Viyana ve Linz ıçın yUk 
alacaktır. 
JOANSTON W ARREN LMD. 

KENMORE vapuru 2 eylül
de bekleniyor. Uverpool ve 
ADYentn 1ftk çıkanp Burgaz 
V a1"118, K6stence, Galatz ve 
Braila için yük alacaktır. 
DEN NORSKE Middelhav• 

Linje (O/S. A/S Spanıkelinjen 
SARCINIA motörü 27 ey· 

illide bekleniyor. Dippe ve Nor• 
veç limanlarına yük alacaktır. 

SAN ANDRES motörü 23 
birinci teırinde bekleniyor.Dip
pe ve Norvaç limanlar111a yak 
alacaktır. 

Vurut tarihleri ve v~purlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

9 EYLÜL 
BUyUk kurtul&1f bayramı 'ereflne 

Şifa Eczanesi 
ı E ,A ld 9 E lul akşamına kadar, tuvalat çeşitleri, ko-

yıu en y r d f k IA d t Tt •lonya ve müstahzarat ve reçete er e ev a a e enzı a 

Yapacaktır. b b" .. k f t k 
İzrnirliler ve lzmirdeki ldşralılar u uyu arsa ı açır-

hıanıalıdular. .. t h t d % 10 
S. Ferit kolonya, esans ve mus : zar~ ;n .ad o 10 

Aaprin Bayar 30 Gözlü çeşıt e~ın e % 9 
Ç d .. 40 Sulfata komprıme 

ocuk donları Ra yum .. " k r 12 5 .. .. 40 şe er ı , 
muşambası ı· · ~ ı · 190 

Şark malt fosf. 55 Calci oste ın ıgne erı 
"• f 10 lugiliz sodası kutu 12,5 
uıı ırçası estr. t kutu 100 k k 200 " meyva ozu 
•D•ı JKbağKı AAvruTpa s. Ferit ŞiFA ECZANESi 

: HUkOmet sırası 

1 n · t · dekuhtıyai~larınızı pek ur.uz t ıyat la rla 
~aatını?. l\Hn a ı ~ 

temin etmek isterseni.ı Halim aga çarşııında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıoaretbanesine müracaat edınız 

ÇiME•TO 
Çubuk da•I• rı hu ner.. çlçeldl 

Çmı ve levazımı sıhhiyeden UJvhalar ve bunlarm 
te/erıüatı envaı banyolar ve teımosı/onlaı ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri ~t bunların teferıaatı vesaire ... 

Fiyatlaı rtkabet kaba/ dmtt v.... Çlmantoler, satan •••k•l•r 
Ea •a .. ıt .... ıtle 
········~d• ....... lı 3 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELJ HAN BıRfNCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

Liverpool Hattı 
OPORTO vapuru 1 eylıılde 

Liverpool ve Svansea'dan ge
l!p tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda 7 eylüle kadar 
Liverpool ve Glasgov için yük 
alacaktır. 

ROuMFLIAN vapuru 20 
eylülde Liverpool ve Svansea-
dan gelip tahliyede bulunacaktır 
LONDRA ve HULL HATTI 

ALGERIAN vapuru limanı
mızda olup 8 eylüle kadar 
Londra ve Hul için yük ala
caktır, 

FABIAN vapuru 12 eylülde 
beklenmekte olup '8 eylüle 
kadar Londra ve Hull için 
yilk alacakhr. 

Vapurculuk 
Türk anonim şirketi lzmir 

acenteliiinden 

Ekspres postası 

Sakarya 
F evkalad~ lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam U5 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat 16 da IS
T ANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : 

lstanbuldan her Per
••mbe ııünü lzmir için sa
at tam 16 da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma iÜnü 
tam saat 16 da lzmire varır. 

caat. Telefon 3658 

HAS?! 

A•nelcr, 

Artık müsterindirler. 

Yavruları sancıdan, ishalden, kusmadaa kurtulmuı ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir gıda bulmuşlardır. 

ı~ ~ K T l N 
Sütlü un 

Az zamanda çok raibet görmüş Ye bunu bazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu ıelmiştir. 

Eczanelerde fiab 50 kuruştur. EG 'XPS1AN vapuru 27 ey
lillde Londra Hull ve Anvers
ten Relip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda 6 tesriniev
vele kadar Londra ve Hüll için 
ytık alacaktır. 

1 
Fazla Tafsilat için : Bi

rinci Kordonda 92 numara
da lzmir acenteliğine müra-

• •• 
The General Steam Vavi

eation co. Ltd. 
AD JUT ANT vapuru limanı

mızda olup 30 ağustosa kadar 
Londra için yük alacaktır. 

STORK vapuru 27 eylüle 
kadar Londra için yük ala
caktır. 
DEUTSCHE LEV ANTE Linie 

GvLILEA vapuru 10 eylül
de Hamburg, Bremen ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacaktır. 

DOKTOR 

Ziya Götsin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFi 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karıısında 
No. 41 

TELEFON 3686 
Not : Vapur tarihleri ve va

purların jsimleri üzerine deği
şiklik !erden mesuliyet kabul 
edilmez. ıN 19-26 (924) 

aa:;'.7'frJG'.7~J..mvz:m1• 

GÜZEL BİR FIRSAT 
Yalnız panayır ıünlerinde bulunmak 6zere Atioa ve ı... 

tanbulun meşhur kadın berberi BAY V ASiLi b6yilk fe· 
dakarlıklar ihtiyar edip celbettim. 

Ne için 7 
Çünki panayırın ıüzel şehrimize temin ettiği faide ve 

güzelliklere bayanlarımızda şıklık ve güzellik katmalan için. 
Bayulanmız bu fınattan istifade edebilmek için yalnız 

pana)'U' atmlerine mahsus olmak iizere a.pğıda ~ıs.terilen 
fiyatlara \ir göz atmahdarlar. 

Yeni icat su ile permenat 350 
Makine ile 250 

Müracaat yeri : Gündoğdu - Doktor Bay 
Esad aparhmanı alhnda 5 numarada 

Kadın berberi Mestan 

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

:KÜBİK: 
V A P U it J) U M A N 1 

• • • • 
<;:lyQ~!~U~ 
Şımdıye kadar gorulmemış derecede zarif 

• ve ucuz bir g~zlük almak isterseniz BAŞTURAK 
HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uilrar,ınız 

••••••••••••••••••••••••••••••ıııYııı ••••• ••••••••••••••••••••••••••• 

• 

lzmir Yün M · nsucat 
Türk Anonim Şirketi 

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

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Df ORYENT AL KARPET MANUF AÇÔRER LIMI fET 
(~ark Hah tirketine ait lınairde HaJkapınardaki Jmmq fab
rıkasını sahn almıştır. Fabrika b6ttm teşkilit ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaı, battaniye ve çorap imal edilecelrtir.Emsa• 
line failciyeti laer tarafta takdir edU.it olan f ürika mana11• 
litı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve .sabş fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 43 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diier taraftan fazla terleditiniz için kalori sarfeder 
zayıf dütersiniz. 

Bunu karıılamak bu zayıatı telafi etmek lazımtlır. 

Ne yapmalı? 

Tecrilbesi yapılmış binlerce kitİY• ıe•çlik, ııbhat ye 
••t' e vermiş olan 

Klna L-Otll 
yi alıp kullanmalı 

Kullampta faideaini ıörmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek ve yatak odalarıııızı Haraççı 
Kardeşler ınohi],relerile üsleyiniz ••• 

Merkez: 
bmir 

ikinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

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

lzınir1iler lstanhulda nerede buluşurlar 

~=Bristol otelinde 
Sirkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri TürklerdeD en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Onwr LUl
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin milea
sisidir. Kırk bir senelik tecriibeli idaresini herkes 
bilir. l•tanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

BütUn bu fevkalideliklere ilaveten fiatlar 
müthiı ucuzdur 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
TEMiZ 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 
12 

ı~ nıi :r defterdarlığından: 
Juısımn v•arf borcunun temimi tah.ffl için tahsili emval yasa

... _.,. Juaae4.iJen ıkina mdaçılar 90kağında kiin 10 ve 12 
sayılı mağaza ile sabunhane bırihi illedan itibaren 21 gün müd
detle müzayede çıkarıldığından almak ve pt"y sürmek istiyenlerin 
defterdarlık tab.ilit kalemine ııelmeleri. 

23 • 27- 1-6 2679 '1258) 



1935 

ŞEV OLE fabrikast Iıerkesin . kesesine 
göre kamyon yapıyor. 

1 Tonluk ·( Kaptı kaçtı ) tenezzü;1 şas:~: 

11 
/ 2 Tonluk Kamyoıı şasi 

2 Tonluk Kamyon şasi 

kamyonla 

Nakliyatınızı Ş E V ROL B kamyonlar 
yaparsanız masraflarınızı çıkarabilirsini 

Fazla mukavemet, reparasiyon hususun~ 

kolaylık ve ucuzluk Şevrole kamyonların~ 
bulabilirsiniz. Tepeden süpap olma 
Şevroleyi daima tercih ettiriyor. 

Acentesi: J. V. O'Carroll v O. Kutay Birini Kordon 

Zından ve Çangal ormanları Türk Anonim Şirketi 
.............................................................. -

Karadeniz sahillerinde AYANCIKTA dünyanın birinci derecede büyük ve son sistem makinalarla mücehhez fabrikalarına 
malak olan müessesemiz muhtelif orman mamulitını dünya piyasalarına tanıtmağa muvaffak olmuş:ur. 

Köknar: 
Marangozluk için fevkalade elverişli budaksız ve yumuşak mavi markamız bütün memlekette yüksek bir şöhret kr.zanmıştır. 

Kırmızı ve sair markalar yapı, ambalaj kutular imalinde çok rağbet görmüştür. 

Çıralı: 
Yapı işlerinde • 

umumı bir rağbet temin etmiştir. 

Kayın: 
Kaynadılmıt ve buharlanmıt budaksız ve çatlaksız olarak piyasaya arz olunur. Buharlanmış kayınlar çekmez, çatlama: ve kurtlanmadıklan için mobilya, otomobil 

karoseriai, sandaliye kundra lralıbı, ökçe ve fabrikalarda bulunan makinaJann abıap aksam tamirinde kullanılır. 

Parke: 
Ettıvden geçirilmiş ve kurutulmu~ d<Steme tahtalanmız rendeli yivli ve dilli olur hiç bir kuıuru olmıyan gürgen agae1ndan ihzar edilmi,tir. 

Gürıcnlerimiz Slovanya gürgenlerinden daha iyi cinstendirler. Parke ve Kayınların İzmirde sabt- yeri Kerestecilerde Hllll kereste fabrikası olup bütün bu saydıklanm121 

Panayırda Hilil Kereste F abrikasıoın 
Numaralı Pavyonunu Gönnckle 


