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Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Cwııhm· iyetin Ve Cmııh1ıriyet Eseriııiıı Be~·çisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gıuetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

•• e an 1 
iz mirin 

[~ir tiirlii sonuça 
I -.ı anınıyan davası 

" .uir taşıt ( vesaiti nakliye ) 
ıı bakımından çok talisiz 
bir memlekettir. Uzun yıllardan 
berı sürüp giden çalışma ve 
clııl rmeler bir sonuca (neticeye) 
bıı~ nanıam ış tır. Bir vakıtlar 
imtı} zlı bir sosyetenin binbir 
manevralarına katlanmak acı
sını duyan lzmirliler bugün de 
eski püskü düzensiz bir otobüs 
servısinin anarşik davranışla

nna göğüs vermek zorluğuna 
boyun eğiyorlar. Dün ağlaştık
ları, yüz ka~ası saydıkları atlı 
tramvayları - açık. söyliyeyim
hugiln arıyorlar. 

Acunda eşi kalmamış atlı 

tramvay gibi bir taşıtı aramak 
talih si zliğine katlanan halkımı
zın ne kadar büyük bir sıkıntı 
içinde bulunduğunu kestirmek 
güç olmaz. 

Bir vakitler imparatorluk 
devrinin kötü bir mirası olan 
imtiyazlı bir sosyete bu işin 
bir düzene konulmasına engel 
oluyordu. Sosyete devlet eline 
IJeçince artık İzmirin hu beli
dan kurtulmuş olmasına çok 
sevinmiştik. Bu sevincimiz de 
yerinde idi. 

Netekim Bayındirlık bakan
lığı Şarbaylığımızdan halkın 
zorluk çekmiyeceğine dair söz 
aldıktan sonra atlı tramvayları 
kaldırdı. Onaylanan bu karar 
<la bizi çok sevindirmişti. Şimdi 
an l ıyoruz ki sonuncu sevincimiz 
çok yersiz ve anlamsız imiş. 

Kordon üzerinde atlı tram
vayları . arattırmıyacak bir 
taşıt elde edilememiştir. iÖr· 
düğümüz sonuçlar tersinedir. 

Bu iş üzerinde yazılan yazı• 
lar o kadar çoktur ki bunları 
tekrar yenilemek istemeyiz. 
İstediğimiz bugünlerde şehri
mize gelmesi beklenen bayın 
dırlık bakanı bay Ali Çetin 
Kayanın göret ( ziyaret ) inde 
asığ ( iıtifade ) lanmak ve bu 
davayı bütün pürüzlerden te
mizliyerek bir karara bağlat
maktır. 

Otobüslerin dağınık v~ dü· 
tensiz çalışmaları halkımıza 

ınanç (teminat) verici olmaktan 
çok uzaktadır. 

Şarbaylıkla elektrik sosye· 
tesi şimdiden başbaşa vererek 
lzmirin taşıt işlerini bir düzene 
koymak için çalışma birliği 
kurmalıdırlar.Önce aralarındaki 
anlaşamamazlıkları ortadan kal· 
dırmalılar ve Bayındırlık ba· 
kanlığının önüne söz b rliği ile 
çıkmalıdırlar. 

Şehrin istekleriyle sosyete
nin dileklc.ri arasında bir denk· 
lik kurulursa karşılıklı asığlar 
daha kolaylıkla elde edilebilir. 
Şarbaylık bir tarafa gider, 
sosyete o bir tarafa çekerse 
bu durumun zarardan başk bir 
Şey vermiyeceğinde şüphe yok· 
tur. Uysallık her iki taraf için 
faydalıdır. Hele işler yıllarca 
böyle sürüncrmede kaldıktan 
Ve iki taraf bu durumdan za· 
rar ettikten sonra hala yerinde 
saymağa acımamak elden gel· 
mez. Bizce büyük şehirlerde 
en İyi ve en ucuz taşıt elek
trikli tramvaylardir. Memlekette 

Fransız - Italyan birliği 
iSüEL ·KONUŞMALA iN AMACI 
1 .ltalyan gazeteleri • 

sıyasasına Ingiliz saldırıyorlar .. 

/ ; (.tı111 d ı11 .llu s::w li ııı !l''l lC"ıtlloJ'/ı ı 

Londra, 9 (Ö.D.) - " Daily sında süel bir ıındlaşma imzası Bu muahede, mevcut olan 
Telegraf ,, gazetesinin bildirdi- için müzakereler o: maktadır. Fransız - İtalyan anlaşroasını 
iine göre Romada Fransız ve Biı · kaç güne kadar bitecek olan tamamlamakta ve lngilterenin 
İtalyan orduları kurmay baş- bu müzakerelerle, iki memle- hem Fransaya, hem de Habeş 
kanları general Gamelin ve ketin askeriğ elbir lii{inin tefcr- meselesinde İtaly::ıya karşı güt· 
Badoğliya arasında yapılan gö- rüatı ve harp halinde b;rbirine tüğü siyasaya bir cevap sayıl-
rüşruelerin neticesi olarak son yapacakları yardımın hududu maktadır. 
günlerde Fransa ve ltalya ara· tayin edilmektedır. sonıı .f iiııcıt SO!Jfada 

=::=====================;,__ 
A ana- V' z r ngı 

lngilizleri şaşırtmaktan geri kalmıyor 
Cins bakımından Almanya üstünleşiyor Fransız 

Oonanmasın1 geçmek istiyorlar 

radan bildiriliyor: lngiliz- . 
Alman deniz anlaşmasın-

adlı kruvazörlerine bir 
cevap olup Fransada bu 

J:'aris 9 (Ö.R) - Lond-ı-

dan sonra yeni Alman •• 
deniz yapıları programı 

büyük zırhlıları Alman
ların "Doyçlan,. siste
mindeki gemilerine kar-

aeşredilmiştir. Bu prog
ram, deniz anla,ması te
melleriıte uygun olmakla 
beraber, neşri lngiliz çev
renlerin büyük bir şaş
kınlık ve oldukça derin 
hoşnutsuzluk uyandırmış
tır. İngiliz gazetelerinin 
buna dair yazdıkları ya
zılardan da anlaşıldığına 

göre, lngiltere Alman fi. 
!osu için yüzde 35 nisbe
tini kabul etmekle bera
ber, lngilizler bu derece 
mühim bir programı Al· 
ruanların hemen tatbik 
mevkiine koyacaklarını 

beklemekten çok uzak· 
tılar. 

Bilhassa, her biri 6000 
tonluk iki zırhlı kruvazör 
yapılacağı kararı İngiliz deniz 
çevrenlerini hayrete düşürmüş· 
tür. Zira şimdiye kadar Alman
yanın en büyük kruvazörleri 
Doyçland biçimindeki on bin 
tonluk "Cep zırhhları,, idi. 

Daily Telegraf,, gazetesi 
Almanların bu geniş hazırlık
larının lngiltereye karşı olabi· 

~ şı yapmıştı, Şuhalde Al· 
~iiıiıİl!il· ieıb 'j manyanın deniz silahları .

1 
bakımından Fransaya üs· 

~ ~ ;.,.;: " tün olmak istediği ken-
ı ~. ...,.. . disini göstermektedir. 

lngiliz gazetesi diyor 
ki: "işin aslı ne olursa 
olsun, muhakkak olan 
bir nokta vardır: Bu 
iki zırhlı ve bunlarla be
ra her Almanların tasar
ladıkları diğer mühim 

~~)"''"-~.' ... "l..., deniz yapıları Almanyayı 

,· l/111aıılar111 lioyçlaml zıl'lılısı 
leceğini sanmıyor. Almauların 
daha ziyade Fransaya karşı 
üstünlük elde etmek istedik-
lerini sanıyor. Yirmi altışar bin 
tonluk tonajlarını ve saatta 
30 mili bulacak olan süratleri 
ve müthiş silahları ile yeni 
Alman zırhlıları Fransızların 
"Dunkerk,. ve "Strazbur:l., 1 

başlıca gemilerin yeni
~<...-;;ı 

)~I~ fiği ve cinsi bakımından, 
L'; deniz devletlerinin bi

rinci sırasına geçirmek-
tedir. 

"Denizaltı gemilerine 
gelince: Almanlar 250 
tonluk birçok küçük 

tahtelbahirler yapacaklardır. 
Küçük olan hu tonajı• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• ••• 
benzin çıkmadığına, otomobil meliyiz. J 

kabul edilmesi gösteriyor ki, 
AlmanlaJ<ln maksadı bu boyda 
birçok tahtelbahirler yapmıştır 
ve bu iş nispeten kolaydır. 
Asıl güddükleri amaç da böy
lece, ileride yapılacak daha 
büyük tahtelbaihrlere kuman· 
da edecek zabit ve efradı ye
tiştirmektir. ,. 

fabrikası bulunmadığına göre, 
ayni zamanda bu taşıt ulusal 
ekonomimize de en uygun dü
şenidir. Bundan lzmiri uzak 
bulunduramayız. lzmirin her 
yönüne (tarafına) elektrikli 
tramvay işletmeği bir il.maç 
(hedef), bir ödev (vazife) bil-

Eğer Bay Çetin Ali Kayanın 

lzmir göret sıralarında bu da
va bir sonuça ~ağlanamazsa 
lzmirin gelecekte daha büyük 
sıkıntılara katlanacağını şımdi- j 
den gözlerimizle görüyor ve ı 
ellerimizle tutuyor gibiyiz. 

:F.l:ak.k.ı C>cak.oğl.u. 

" Daily Herald ,. gazetesi de 
Amiral Erik fon Haderin eseri 
olan Alman deniz programının 
bilhassa gemilerin cins bakı
mından üstünlüğü ele gcçirme
ğe doğru bir Alman temayü
lünü açığa vurduğunu yazıyor. 

- Sonu 8 cı aalıifeıle -

v 

g ;r·· ": ·.·.ı.·. . . '-?'• , . 

Karadeniz kıyılarında: 

Kömür işlerini devletleş
tirmek zaruretindeyiz 

Kömür hayat Üzerinde en büyük 
Tesir yapan önemli bir maddedir 

Dünkü sayımızda Zongulda
ğın kömür demekten ibaret bir 
memleket olduğunu tebarüz 
ettirmiştim. O kadar ki hemen 
şehrin içi sayılabilecek kadar 
kıyılarından başlıyan ocaklar, 
şehrin sağında ve solunda git
tikçe çoğalmakta ve kilometre· 
!erce devam eden dağlar sine
lerinde hep bu zengin madeni 
saklamaktadır. 

O kadar ki bu madenlerin 
zenginliğinin derecesi, çenberi 
henüz ölçülmüş bulunmıyor. 
Kazmanın vurulduğu yerlerden 
kömür çıkması bu mühim ser· 

.,.,..... 

Zonguldalda könıiil' yıkaııı<ı ı·e yıihleıııe icısisalı 

veti ölçmekten sahiplerini müs- mızın işletilmesinin eyi bir dü· 
tağni kılıyor. Amma bir gün zene bağlanmış bulunmadığını 

madenlerimizin çenberlerinin da buracıkta kaydetmek iste· 
çi:ı:ilmesi, varlık derecelerinin rim. Nisbeten fenni bir şekilde 
ölçülmesi gerekleşeceğinde işletilen ocaklar Fransız serma· 
şüphe yoktur. yesine dayanan şirketin elin-

Bu zengin maden ocakları- Souıı 6 ııııi .wılıifrtlr 

ltalya - Habeş savaşı 
Hazırlıkları devamda 
Uluslar Sosyetesi savaşa seyirci 

Kalmaktan başka bir şey yapaınıyacak 

lngiltere Habeşlilere geçit yeri verdi 
Paris, 9 (Ö.R.) - Italyanla· 

rın saldırış aiyetlerini yakında 
tatbik etmeleri korkusile Ha
beşistan hava kuvvetini müs· 
tacelen çoialtmağa ve y~ni 
tayyareciler yetiştirmeğe kal· 
kışmıştır. Bunun için gerekli 
olan uzmanları bitaraf memle
ketlerden ele geçirmek istiyen 
Habeş hükümeti lsveç hükü
metine baş vurarak ordusun· 
daki tayyarecileri yetiştirmek 
üzere bazı lsveç tayyare zabit
lerinin Habeşistana gelmesine 
müsaadesini dilemiş ve bunla
rın seçilmesini istemiştir. 

lsveç hükümeti, görünüşte 
çok nezaketli bir cevab vere· 
rek Adis - Ababa hükilmeti
nin isteğini reddetmiştir. Bu 
cevabında hveç hükümeti bü
tün lsveç tayyare zabitlerinin 
şimdiki halde orduda işbaşın

da olduklarını ve kendi mem
leketlerine çok lüzumlu olduk
ları için oradan ayrılaalarına 

imkin bulunamadıgını bildirmif 
- Soıııı 8.,ıci sayfada -

Yııkaı·ıia : llal.ıeş i111p<ıralorıı 

.Aşağıda: Baroıı Aloi::i 

t 



Yaz gelince : 
••••••••••••••••••••• 

yra ......... 
lzıni ·in kafa dinle ı
cliı-Pe0 { bir k<işt~sidir 

Her } ıl hava değiştirmek 

için, E e bölgesin n biricik in
cisi o1an güzel İzmirimizdcn 
a} cılır, lstanbula gider, bo v az 
iç"n n C",.r·n bir bucağında yazı 
geçirdim. lstanbul hakkında 

bir söz söyfemiyeceğim, 

çünkü acunda ünü olan bu 
toca şarın benzeri pek 
azdır. Yalnız İzmirimizin de 

öyle güzel yerleri varmış 

ki.... Bu yıl lstanbuldan 
vazgeçtim. lzmirin havası bol 

suyu iyi bir köşesinde dinlen
meyi uygun buldum. Bayraklıyı 

ötedenberi çok övdükleri için 
bu şirin ve yeşil köyde kuş yu
Yasına pek benzeyen üç odah 
bir köşk buldum, içine yerleş

tim, 15 gündenberi gündüzleri 
İzmirin başka bir bucağında 
bulunmıyan serinlik içinde 
vaktımı kitap okumakla geçi
riyorum. Saat 18 olunca ço
luk çocuk evden çıkıyoruz, 

,ezlonklarımızı alıyoruz, yiye
ceklerimizi sepetlere yerleşti
riyoruz. Bazan sırtlara brma
nıyoruz, hazan da deniz kıyı-

larına iniyoruz lzmir ve Karşı
yakanm f sto gibi işlenmiş, ye
şil ağnçl rla bezenmiş kenarları 

öyle hoş görünüyor ki.. Hele 
ay ışığı olduğu zamanlar bu 
görünmenin bakımına doyum 
olmıyor. Deniz üzerinde titre
şen panltılar, deniz kenar
larında bulunan elektrik 
ışıklarmın yaltrakları insanın 

içini açıyor ... Oh •e güzel gö· 
rümler... Buranın deniz sulan 

da çok temiz, fiıe gibi par
lıyor. Hergün sabah, ak§am 
banyo aJanlann keyfine hiç 
payan yok. Neş'eleri yüzlerin
den belli.. Bayraklının bol 

imbat ruz2'arları gibi suları da 
çok tatlı .. Paşa, Musun, Telli-
k ... vak suları; ne Şaşal, 

ne Foça, ne Koca Taş, 

ne de lstanbul kaynak sularını 

aratıyor. En iyi hava, geniş 

manzara, şerbet gibi sular hep 
bu köydedir. Eskiden biraz 

sıtma olduğunu ıöyleyorlardı, 
iki yıldır hükUmetimizin önlü v U 

ile yapılan sıtma mücadelesi 
dolayısile bundan da hu yıl 

eser kalmamış. Bu güzel köyün 
üç dört tane temiz gazinosu da 
var. Gece yarılarına kadar 
radyoları çalışıyor. 

Diyebilirim ki Cumartesi ve 
Pazar günleri öğleden sonra 
burası lstanbulun Modasını ve 
ya büyük deresini andıracak ka
dar kalabalık oluyor. Banyolar 
ve ğazinolar dolup, dolup bo-

şalıyor. lzmirin izbe yerle
rinde oturanlar, havasızlık
tan ve sıcaktan bunalan-

lar kendilerini Bayraklının 
serin kollan arasına atıyorlar. 
Bence İzmirimizin bö} le güzel 
ve eğlenceli bir köşesi de bu
lunduğunu belki bir çoklarımız 
tarafından bilinmiyordu. Bay
raklı İzmirin kafa dinlendire
cek çok güzel bir yeridir. 

H. TUi·kekul 

Bir kadın 
Değirmenderede attan 

düşerek öldü 
Dün Değirmendere nahiye

sinin bir köyünde ata binen 
Fatma adlı genç bir kadın 
nasılsa muvazenesiai kaybede
rek attan düşmüş ve ölmüştür. 
Kadının başkası tarafından mı 

düşürüldüp, yoksa kendisi mi 
düştüğü hakkında tahkikatta 
bulunulmak üzere yar müddei
umumi bay Şevki mahalline 

Şaşa da bir öğle 
ziyafeti ver i 
Aydın demiryo1unun devlet 1 

demiryolları şebekesine dahil 
olmuş bulunması hasebile mem
leketimizden ayrılacak ohm 
kumpanyanın eski genel direk
törü bay Mazata ilbay general 
Kazım Dirik tarafından dün 
Şaşalda bir öğle ziyateti ve
rilmiştir. 

Ziyafette bay Mazattan nrn
ada, şehrimizde bulunmakta 
olan devlet demiryolları genel 
direktörü bay lbrahim Kemal 
ile arkadaşları ve daha birçok 
zevat hazır bulunmustur. 

Yeni polisler 
Dün direktörlükte ko

misyon toplandı 
Emniyet direktörlüğü intihap 

komisyonu dün direktör bay 
feyzı Akkorun başkanlığında 
toplanarak münhal olan polis 
memurluklarına yenilerini seç
miştir. 

--·-llr.-1 
Hayvanlar 
Damga anacak 
lımirden lstanbula ğönderi

len bazı kasaplık hayvnnJarm 
damgalanmadan sevkedildiği 
görülmüştür. Tarı bakanlığın
dan bayter direktörlüğüne ge
len bir bildirimde hayvan tali
matnamesi hükümlerine aykırı 
olan hareketlere katiycn mey-
dan verilmemesi ve baytarların 
Yazifelerine dikkat etmeleri bil-
dirilmiştir. 

••• il •••••• 

Birinci kordonda 
Bir yangın çıkacaktı 
Birinci kordonda 448 sayılı 

geri tütün kumpanyası direk
törünün evinde aşçi Emin oğ
lu lsmail, çamaşir yıkanan 
teknenin içine benzin boşalt

makta iken hizmetçi Muiz kı
zı Liyade teknenin kenarına 

içinde ateş bulunan bir ütüyü 
bırakmıştır. 

Ütünun sıcaklığından benzin 
parlamış, lsmailin her iki eli 
yanmış ve ateş hemen bastı

rılmıştır. Zarar ve ziyanın yüz 
lira olduğu ve eşyaların dört 
bin dolara sigortalı bulunduğu 
anlaşılmıştır. Zabitaca tahkika
ta devam edilmektedir. 

1. 1 ••• 1 ..,. 

Şehir hududu 
Taşlar la işaretlenecek 

Kadastrosu yapılan Gö:ztcpe, 
Üçkuyular mahalleleri a.ynı za
manda şehir hududunu teşkil 

ettiği için buralara taş işaret
ler dikilmesi lazımgelmektedir. 
Bu baptaki kanunun maddesi 
mucibince kadastro heyetinden 
belediyeye yazılan bir tezkere
de bin kadar işaret taşının 

hazırlanmrsı ve boylarmır: elli 
santimetre olması bildirilmiştir. 

·-
Feridun Şevket 
Brüksel kongresine 

Gidecek 
Brüksel cerrahi kongresine 

gitmek üzere şehrimiz Memle
ket hastanesi hariciye şefi op
rator bay Feridun Şevkete sağ
lık Bakanlığınca bir ay izin 
verilmiştir. 

Bastırılan ateş 
Dün öğle üzcrı Gazi bu'va

rında Mehmedin kulübesinde 
yanık olarak bırakılan mangal
dan sıçrayan kığılcımlar yü~üa
den yangın çıkmıt v~ yetişen 
itfai e an mı söndürmüştür. 

~ suç irbir erine yüklen·yorlar • 

Vergi tahsilatından 9713 li
rayı ihtilas sureti!e zimmetleri
ne geçirmekle suçlu tahsildar 
bay Hasan F ehrni ve tahsil 
memuru bay smail ha1 farında

ki Ağırceza hak yeri kararı 

Tem) iz mahl:e 1es"nce bozul
muş ve dün te!<rnr Agırcezada 
duru maya ba;- anmıştır. 

Zimmet ve ıhtil.:stan evve ce 
Hasan Fehmi beş yıl, İsmail 
beş yıl on ay hapse mahkum 
edilmişlerdi. Bay İsmail tahki
kat sırasında yaşının ::ıltmış ol
duğunu söylediği için Temy·z 
mahkemesi yaş meselesinin 
tesbitini istemişl ir. 

Dünkü celsede suçlu Hasan 
Fen mi ynzıh bir müdafaa ver
ıniqtir Bunda kendisini merkez 
memnru İsmailm suça teşvik 
etmiş olduğunu ve bunu şahid 
dinletmek suretile ispat ede-

··zede 

cegını söylemiş ve kendisinin 
z:mınetine para geçirmediğini 
ihtilfıs suçunu işlediğini bildi
rerek uzun zaman hapishanede 
kaldı v mm kafi görü erek tahli
yesini talep eylemi~tir. Diğer 
suçlu bay rsmail : 

- Ben ihtiyar bir adamım 

hap"shane kö.şelerinde sürünüp 
cluruyorum. Suçu kendisi işle
miştir. Ben her on beş günde 
bir 9 ta11sil dairasinin vergi 
tahsilatını rnporla müdürlüğe 

bildirdım. İddia edildiğt gibi 
aylarca haber vermemezlik et
mezdim. Bana bu suçları isnat 
eden Hasan F ehminin daha 
birçok zimmet ve ihtilası bu-
lunduğunu hapishnnede iken 
öğrendim. Ben de müdafaamı 
yapacağım, demiştir. 

Müdafaa için duruşma bu 
güne bırakılmıştır. 

altınları 
Ça an s d 

Acıktan 
• 

ha 1"yeıinde suçunu 
açığa anlatıyor ----· İzmir müzesinden 150 öntük 

altını çalarak satmakla suçlu 
müze nmbar m~muru Esadın 

duruşmasma dün asliye ceza 
hakyerinde başlanmıştır. Suçlu 

memur; mahkemede 150 altını 
muhtelif zamanlarda alıp sattı
ğını ve para .... ile ihtiyaçı olan 
şeyleri aldığını itiraf etmiştir. 
Sonra şahit dinlenmiştir. 

Müze direktörü B. Salahiddin 
Kantar yaph

0
1 aylık kontrol-

da altınl:ırı eksik gördüğünü 

ve bunun üzerine alakadar 
daireleri haberdar ettiğini söy
lem:ştir. 

~ 

Şahit nlarak dinlenen polis 
memurları da Esadın suçunu 
ne şekilde itiraf ettiğini anJat
mışlardır. 

Ôntük altınları hırsızlık mali 
olduklarını bilerek satın almak
la suçlu sarraf Leon, memur 
Esaddan 13 altın aldığını ve 
bunların öntük olduğunu bil-
mediğini, yaldız altını olduğu
nu zannettiğini söylemiştir. 

Esad, Leonun yalan söyledi
ğini ve kendisine 139 dane 
altin sattığını tekit etmiştir. 
Gelmemiş olan bir şahidin 

dinlenmesi için duruşma başka 
güne bırakılmıştır. 
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6se ye 
Katil " Ben bu işi kasten yaptım 

F edaiyim,, diye bağırdı ........ -
Geri tütün kumpanyasında 

kendisine iş verilmediğinden 

kızarak Recep ustayı bıçakla 
yaralıyan, öldüren soğancı 
Mehmedin ağır cezada devam 

etmekte olan duruşması dün 

neticelenmiş ve karar tefhim 
edilmiştir. 

Soğancı Mehmedin delillere 
göre suçu taammüden işlediği 
zannı kuvvetli ise de, katilin 

son bıçaklama sırasında da Re· 

cep ustaya " iş vermiyecek mi
sin ? ,, D!ye sual sorması ve 

maktulün " vermiyeceğim ,, di

ye cevap vermesi igbirar ve 

tehevvürle bu cin:ıyeti işlediği

ni göstermeğe kafi delil sayıl

mış ve mahkeme bu kanaatle 
hükmü vermiştir. Yalnız evvel
ce annesi ile gayri meşru mü
nasebette bulunan fırıncı Filbeli 
Mehmedi öldürmüş olması ve 6 
yıl hapse mahkum edilerek ceza 
sını çekmesi nazara alınarak bir 
yıl mahkumiyeti arttırılmış ve 
Türk ceza kanununun 448 inci 
maddesine göre on beş sene 
tayin edilen hapis cezası 

16 seneye çıkanlmıştır. Mak
tulün veresesine 600 lira ölüm 
tazmittatı ve 60 lira da mah
keme masrafı verecektir. 

Karar okununca başkan Bay 
Süreyya: 

- 16 yıl hapse mahkum ol
dun. Temyiz edebilirsin. 

Dedi. Bunun üzerine karar 

okunurken dudaklarını oyana

tıp duran mahküm: 
- Şimdi mesele bitmiştir. 

siz kararınızı verdiniz. Ben de 

bazı şeyler söyleyeceğim. Bu 
vakayı ben kasten yaptım,dedi. 

Bay başkan jandarmalara mah

kumu götürmelerini bildirdi. 
Fakat o gitmek istemiyor: 

- Bırakın yahu bir çift sö

züm var, diyordu. 
Mahkumun hak yeri salonun

da bulunan annesi Zehra da: 
- Yapma evladım başka bir 

şey söyleme, kendini- yakma, 
dedi. Fakat Soğancı Mehmet 
jandarmalar tarafından salon
dan çıkarılırken o susmıyor ve: 

- Bu milletin ben fedaisi
yim, diyordu. 

Koridorlarda götürülürken 
de yine yüksek sesle bağırı

yordu : 
- Bana iş vermediler, ben 

fedaiyim ! Sözlerini tekrarlı

yordu. 
Mahküm bunun üzerine zorla 

nezarethaneye götürüldü. 

Sıra be 
Can 

erke 
verdi 

Dün Karşıyakada Kızılay 

dispanserinde bir ölüm vakası 
olmuştur. Apandisitten roahat
sız bulunan Zehra adında yir
mi beş yaşlarında bir kadın 
dispanser doktoruna kendisini 
göstermeğe gitmiş ve koridor
da sıra beklerken birdenbire 
yere düşerek ölmüştür. Yapı

lan muayenede kadının apan-
l disit barsağının iltihaptan pat
i Jadığı ve ölümün bu yiı:den 
' olduğu anlaşılmıştır. _ _, .... 

Kemalpaşa 
Müstantiği hakkında 

karar verilemedi 
Rüşvet almak ve bazı tah

kikat evrakını noksan bırak-
mak ile maznun Kemalpaşa 
eski müstantiği bay Nurinin 
duruşması bittiği için dünkü 
muhakeme celsesinde karar 
tefhim edilecektı. 
Öğleden evvel ve sonra dava 

dosyasını tetkik eden hakyeri 
heyeti yeniden bazı tahkikata 
ve davanın devamına karar 
vermiştir. 

Evvelce hak yerinde ifadeleri 
alınmış olan bazı şahitlerle 

ifadesi hiç alınmamış olan koo
peratif müdürü bay Ahmedin 
şahit sıfatile dinlenmelerine ve 
noksan bırakıldığı iddia edilen 
bakkal Nuri, GiriUi Hasan, 
Şevki ve şoför Ali haklarındaki 
tahkikat evrakının Kemalpaşa 
müddeiumumiliğinden getirtil 
mesine ve tetkikine karar ve
rilmiştir. Duruş aya 24 Tem
muzda devam edilecektir. 
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Küçük Haber er: 
Beledlye encümeni 
Şarbaylık daimi encümeni 

dün öğleden ıonra doktor bay 
Behcet Uzun başkanlığında 
toplanmıştır. 

Da1mt kurul 
İlbavlık daimi kurulu dün 

Ilbaylıkta toplanmış ve biriken 
işleri tetkik ederek icap eden 
kararları almışbr. 
Jandarmada yeni adlar 

Ilbaybktan bütün daire di
rektörlüklerine gönderilen bir 
bildirimde vilayet jandarma 
kumandanlığı adının bundan 
sonra (11 jandarma kamutanlığı) 
lzmir merkez jandarma kuman-
danlığı adının da (lzmir ilçe 
jandarma kamutanlığı) adını 
aldığı bildiri)miştir. 
Ekmeğini kazanırken 
Halimağa tarlasında Erik 

sokağında Süleyman oğlu Hü
seyin çalışmakta olduğu bina
dan yere düşerek kolundan 
yaralanmış ve hastaneye kal
dırılmıştır. 

Çorapları çaldırmış 
Arastada seyyar satıcı Ah

med oğlu Mehmed, sekiz çift 
çorabının çalındığını iddia ve 
şikayet ettiğinden tahkikata 
başlanmıştır. 
Mezbah larda lte~Hen 

Hayvanlar 
Dikili mezbahasında Haziran 

Ayında 68 koyon, 123 kuzu, 
2 öküz, 12 inek, 64 dana; 

Buca mebahasında; 52koyun, 
7 keçi, 146 kuzu, 92 oğlak, 3 
boğa, 12 öküz, 50 inek, 64 
dana. 

Tire ilçesi mezbahasında:114 
koyun, 16 keçi, 517 kuzu, 770 
oğlak, 18 öküz, 30 inek, 113 
dana. 

Bornova mezbahasında: 41 
koyun, 5 keçi, 317 kuzu, 371 
oğlak, 10 ökuz, 22 inek, 107 
dana ve 1 malak kesilmiştir. 

'"'ad n budu. 
Kadın göbe·i 
Dilber duda v ı 

Dur evvela an!atayım &İze 
ben bunları sıraJıyorum amma, 
ne kiilban beği edebiyatı yap· 
mak için ne de yamyamların 
iştihalı iştihalı yutku!ldukları, 

yutkunma} tan salyalarını ku
ruttukları bir vahşet hikayesı 

anlatmak için .. 
Bunu ben lokanta listelerin-

den alarak yazıyorum. 

Ayşe kadın fasulya. 
İmam bayıldı. 
Ve daha birçok yemek 

• • 1 • 
ısım.en .. 

Fakat düşünüyorum : Kıyma 
ve yumurta iJe tereyağmdan, 
bazı zeytin başka birşey olmı
yan bir pişmiş halitayı kadın 

buduna, hamurdan, yumurtadan 
şekerden, falandan yapılan tat• 
hları kadıngöbeğine, dilberdu
dağına benzetmek neye yarar 
acaba? 

Neye mi yarar? Yemek yir· 
ken edepsizlik yaptığımıza, lo· 
kantncılarııı da karın doyurmak 
için yapbklan yemeklere böyle 
edep ve nezahet dışında ad 
takıp ayıp v~ abes harekette 
bulunduklarına delalet eder. 

Türkçeyi bilen bir yabancı 
acaba kaç defa lokantalarımız· 
da yemek yirken gülmüştür. 

Lokantacılar yaptıkları yemek· 
lere takacak ba ka ad bula
mıyorlar mı? 

Patlıcan yirken imamın ba· 
yılmasını hatılatan, taze fasulye 
yirken dişleri dökülmüş, yüzü 
buruşmuş yaşmaklı nineleri 
göz önüne getiren isimler lo
kanta listelerinde ne arar. 
Yamyamlık duyiularını ve· 

ren bu isimlerin ortadan kal· 
dmlması çok lazımh bir iştir. 

Çünki hiç bilmeden kadınları
mıza hakaret ediyor, onların 
nezahetlerini lekeliyoruz . 

Ben bir kadınla lokantaya 
gitsem, canım ne kadar ister
se istesin, ver şuradan bir ka
dın budu, kadın göbeği, dilber 
dudağı derneğe utanırım. 

Bir kadın da velev tek başı· 
na olsa kendi budunu yiyorca· 
sına bir kadınbudu yiyemez. 
Gerisini siz düşünün arbk.. 

Bir zamanlar biliyorum ki lo· 
kantaların yemek listelerinden 
bu gibi adlari kaldırmışlardı. 
Sonra üzerine varılmayınca ge· 
risi geri listelere girdi. 

Şimdi bu yol üzerinde uğra
şacak; bana kalırsa, erkekler
den ziyade kadınlar olmalıdır. 

Öyle değil mi? 
Tokdll 

~~-e..~ ....... 

Bay Adil Raşit 
Şnrımız münevver geçlerin· 

den bay Adil Raşidin ekonomi 
bakanlığı tarafından M. A. T. 
bürosunda bir vazifeye tayin 
edildiği haber alınmıştır. Bir
kaç ecnebi lisanını gayet iyi 
bilen, Rusya ve Avrupanın 

pek çok şehirlerinde' muhtelif 
tetkik seyahatleri yapmış olan 
bay Adil yeni vazifesine baş
lamak üzere haftaya Ankarnya 
gidecektir. Arkadaşımıza mu· 
vaffakıyetler dileriz. -·-ç lamadan yakalandılar 

Çorakkapı melez caddesinde 
Bayram. oğlu Mehmedin bara· 
kasına hırsızlık maksadiJe gir· 
miye teşebbüs eden İbrahim, 
Mehmet, Mustafa oğlu Saim, 
baraka sahibi Mehmedin uyan
ması ile kaçmağa başlamışlar 

Ye meseleyi haber alan bekçi 
bunlan yakalamak için hayaya 
üç el silah alınış suçlular ya
kalanmışlardır. 

Pazar yerinde kavga 
Eşrefpaşa pazar yeriacle İb

rahim oğlu Hüseyin, Muıtafays 
dövdüğünden hakkında kanual 
muamele yapılmııbr. 
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Partizanlığın kabahatını 1 Cumhuriyete yiikliyorlar 
YUNANIST ANDA CUMHURiYE
TE BULDUKLARI KABAHAT NE 

ulusu başkasın~n hakkına Yunan 
Sayg! besliyemez mi? 

Atina, 7 Temmuz 
Yunanistaoda rejim meselesi 

bütün düşünceleri ve bütün 
hırsları alevlendirmekte devam 
ediyor. Yavaş yavaş batarya
lannı açan hükümet şimdi tam 
manasile kralcı olarak gözükü
yor. Bu bakımdan, 15 Sonteş
rinde yapılacak plebistin vere
ceği neticeyi şimdiden tahmin 
etmek güç değildir. 

Yunanistanda Cumhuriyeti 
yıkmak için bulunan vPsileler, 
Yunan parti kavgalarının iç 
yüzünü bilmıyenler için, oldukça 
çocukca şeylerdir. Bir söz var
dır: insan, öldürmek istediği 
köpeğine kuduz dermiş. Yunan 
Cumhuriyetine takılan kuduzluk 
llleti de bu cinse pek benze-
yor. 

Dünyanın en ileri hükumet 
rejimi olan Cumhuriyete karşı 

ciddi olarak söylenecek söz 
bulamadıkları için: "Evet amma, 
bize uygun değil!,. deyorlar. De
lil olarak ta askeri hareketleri, 
ulusun reyine karşı kuvvete 
dayanıldığını ileri sürüyorlar. 
sanki bunun Amili olan kötü 
fırkacılık ortada durdukça, 
krallıkta da ayni hareketler 
olamazmış ve olmamış gibi! V • 
sanki, bu kötü fırkacılığa son 
çekecek otorite sahihi bir 
cumhuriyet olamazmış gibi. 

Fakat Yunanlılar kendi mem
leketlerinde istedikleri, beğen
dikleri rejimi kurmakta haklı
dırlar. Bizim dost olarak dile
yeceğimiz şey, bu yeni tecrü
benin de onları birbirine karşı 
daha düşman iki yığın halinde 
ayırmamasıdır. 
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mücadeleleri mükllfatlandıra-

ca'c yerde en ciiretki\r o'.anm 
es:ridir. Ynnan'.ı'.ar arasında 
hürriyet, kardaş'ık V3 müsavatı 

temin edemez. 
Yunan hatkının üç bin sene

lik tarihle meydanda olan ka
rakteri, memleketimizin siya&al 
kargaşalığı, iç ayrılık, silahlı 
kuveetlerin üzüntü verici du
rumu herkesin cumhuriyet ül· 
küsüne yaRi ekseriyetin hakla
rına saygı prensibine boyun 
eğmesini imkansız kılmaktadır. 
Meğer ki bu ekseriyetin elinde 
bu hakkı koruyacak maddi 
kuvvet te olsun. 
· Netekim bugün hükümet ba

şında olanlar ekseriyet kazan· 
dıkları zaman, hükümeti onlara 
bırakmamak için 6 Mart 1933 
de Palastiras ihtilali yapıldı. 
Bu dehşet usulü ondan sonra 
da devam ederek son isyana 
dayandı. Fakat bu isyandan 
önce cumuri yet re jiuıi hiç bir 
tehlikeyle karşılaşmamıştı. 

Şimdiki başkan ve Halk fır
kası başkanı, kendi inanı ba
kımından derin bir kralcı oldu
ğu ve cumhuriyeti en son ta
nıyanlardan biri olduğu halde 
rejim meselesi çıkarmağı mem
leketin menfaatlarına uygun 
bulmıyordu. Cumhuriyet onun 
zamanında hiçbir tehlikeye ma
ruz elmamıştır. Fakat r-ejim 
meselesi başkaları tarafından 
çıkarılınca hükumet kabu e 
mecbur olmuştur. 

Başbakan bir gün oona de
mişti ki: "Cumhuriyetın bugün 
niçin tehlikede olduğunu bili
yor musunuz? Zira siz onu bir 
fırka rejimi olarak kurdunuz 
ve sonra da Venizelos fırkası 

Savaş bakanı ye Asba~bakan lehine istismar etti. Eğer bu-
general Kondilis Romaya git- gün Krallığı küçük bir ekseri-
nıezden önce, niçia kralcılığa riyetle geri getirmek istiyor-
-'o" d" ·" ·· 1 ı k ld sak, ne hanedana, ne ulusa • n ugunu u usa uru a an· 
lattı. Evvelce en hararetli bir yararlık etmiş olmayız. ., 
cumhuriyetçi oldukunu itiraf İşte bunun içindir ki ben de, 
ettikten sonra, devlet adamla- yapılan hareketlere kulak as-

mıyarak, Yunan ulusuna biri
rının yanlışlığını anladıkları fi-
k. 1 cik kurtuluş yolu (1) olan kral-
ır erden geri dönebileceklerini d' G · lığı tavsiye e ıyoruaı. erçı 

söyledi. Ve bakınız B.Kondilis krallık zamanında da askeri 
Cumhuriyetin yanlışlığını nasıl hareketler olmadı değil. Fakat 
anlamış; bunlar tek tüktü ve ahlaki bir 

Ben Cumhuriyetten herkes- esasa dayanıyordu. Buna karşı 
ten önce soiumuş olan eski gene krallıkla uzun bir sükünet 
bir Cumhuriyetçiyim. Dahal929 devresi yaşadık. Neden Yunan 
Yılında paris sefiri B.Politise ulusu ayni devreye dönmek 
bu inanımı ve krallığa dönmek ümidini beslemesin?,. 
lüzumunu bildirdim. Bu rejim 41 ı><ı • • 

Pangalos diktatörlüğünden Bı•r yurddaş 
ölüm darb.,si almış ve memle-
kete dayanılabilecek bir idare f • • • • • 
sağlıyamamışlı: ıdan yetıştırıp 

Benim inaııı.nı de:{:ş·iren de parasız dag" ıtıyor 
o zamanki cumur ba şk::ııı amiral 
Kondoryotisin kanuna aykırı Muğla. 9 (A.A)- Fidan ye· 
olan durumu idi. Cıımuriyet liştirerek parasız olarak halka 
şahıs deyildit., daimi ve irsi dağıtmayı kendisine iş edinen 
bir prensip değildir, sa<leçe bir yurddaşlardan Muğlalı B. Mth· 
fikir ve bir prensiptir .Başka- mehmet Ali bu yıl da bahçe· 
!arının hakkına hurmet proo· sinden halka on beş hinden 
siptir. Bu hak saygısı bizim fazla asma çubuğu, 150 kadar 
ruhumuza giremediğine ı.;öre şekerpare, 200 c1<viz ve çeşitli 
bizde cumuriyet g3ze,I fakat erik kaysı ve bunlar gibi mey-
isi boş bir kelimedir. Namuslu va ağaçları dağıtmıştır. 
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HER AKŞAl\H~ .. ,." 
Şehir gazinosunda 

MÜKEMMEL ORKiSTRA 
İstanbuldan hususi celp edilen mutena 

san'atkarlar tarafından 
r///////////////.///// /_//_////////; -

Güzel lzmirin latif denizinden ıstıfacle etmek agaçlar 
altında gül koku~arı arasm~a •zevk~i bir ~a:r'an g~ç!rmek ve 
aynı zamanda mükemmd bır orke.,tra dm.emek .ç.n 

ı r. 

Bay Celal Bayar bu- /Yunanistanda 
gün harelcet ediyor işi azıtarak ileı·i 

kralcılar 
gidiyor. ____ ,_,,, ____________ _ 

Umumi nıağazalar açılıyor Ankarada Çaldaris Zaimisin yerine g~ecek ~ · ~ 
Tayyare U } .., b t t lsta~bul, 9 (Ö.T) - Atina Mataksas oıan m!1frit kral-.. çuş arına rag e ar ıyor dan bıldirildiğine göre ulusal cılar, kral ık lehinde emri-

lstanbul. 9 (O.T.) - Dost ı karş:lığında ucu1. kredi bulma- meclisi tarafından rejim mcse- vakiler çıkarmağa uğraştık· 
Sovyet hükümetin:n daveti l::ırını kolaylaştıracaklardır. lesi için plebist yapılması ka- !arından, devlet başında otö-
üzerine Sovyet Rusyada bir lstan'Ju], 9 ( Ö. T.) - An- nunu kabul edildikten sonra rite sahibi bir zatın bu1unma-
tetkik s~y~hati yapacak ve kara üzeriRde halkı göklerde krallık, cumuriyet münakaşası sına lüzum hissedeiliyormuş. 
bundan .ıs~ı~~de . ede:ek iki ı dolaştırmak için uçuşlar yapıl- bir kat daha şiddetlenmiştir. Eğer. rivayetleJ"e bakılırsa, 
memleketı ılgılendıren mesele- 1·1 • k l l l b' t• ti" müfrıt kralcılara karşı koy· .. . .. · maktadır. Bu uçuşların sayısı erı ra cı ar p e ıs ın ne ce- . 
ler uzerınde o-oreşeçek o'an .. . . b ki d . d'd mak üzere, başbakan B. Çal-
Ekonomi baka~ı B. Celal Ba· elliyi bulmu'itur. Onüm!izdeki sını. et' e~el en şım ıb_enk cul- daris cumur başkanlığına ge-

sene içinde bu teşkilat geniş- murıye ın ı gasını ve ır ra • k B z · · b k yar yarın (bucrün) Rusyaya 1 k . ·-· . . çece ve . aımıs aş an-
hareket edecektlr. letilecek, on s:vil tayyare ile ı naıplıgı kurulmasını ıstıyor- lıktan çekilecekmiş. 

ISTANBUL 9 ( Ö. T. ) _ bir imdadı sıhhi tayyaresi alı- ~a~. Cu'1'.ur'.yet başkanı B. Za- . Diğer tar.~ft~n, Cumhuri~e~· 
Kredi meselesinin ihtiyaca uy- nacak. Memleket içinde ve ı~ıs çok ıhtıyar_ ve k~r~rsız oldu- ç'.ler de reıı~ı korumak ıçın 
gun bir şekilde halii için hü- dı~ında muntazam hava postaları ıı-.undan Yunanıstan ıçın çok na- bırleşmektedırler. Kralcı olan 
kiımet~e düşünülen te_birlerin kurulacaktır: Dış hava hatları· zık olan bu zamanda devletin Halk partisi saylavı olarak se· 
biri daha yakında hakikat ola- mız bizi lraıı, Irak, Süriye ve başında bulunması iyi görül- çilen erin birçoğu Cumhuriyete 
eaktır. Bu tedbir ekonomik ha- Yunanistan ile birleştirecektir. müyor. Başlarında geaeral bağlılıklarını bildirmektedirler. 
yalımızda önemli bir rol oynı- Tayyarelerimiz Türkiye ile bu 

yacağı umulan umumi mağaza- memleketler arasında münta· 
lar, mal sahiplerinin malları zam seferler yapacaklardır. 

Kral Karol 
Prens Pol ile 

görüşecek 
Bükreş, 8 (A. 

A ) ·- Kral 
Karol'un ya
kında Sinaya
da Yugoslav-

...J ya sal anat na
ibi Prens Pol 

JJ. Tilulesko ile görüşeceği 
söylenmektedir. Romanya dış 
bakanı bay Tituleskonun J, a 
görüşmede hazır bulunmak 
üzere memlekete dön ceği bil
diriliyor. 

Siyasal mahafil bu görüşme 
ile Avsturyanın Habsburglar 
hakkında almış olduğu tedbir
ler arasında bir ilgi görmek
tedir. 

Kondilis 
Resmiğ bir gezinti 

Yapıyor 
Roma 8 (A.A) - Yunanis

tan sü bakanı General Kondi
lis Romaya gitmiştir. Onursal 

( fahri ) üyesinden bulunduğu 
savaş gör.üllüleri ulusal birliği 

tarafından çağıılan genera!ın 
bu gezisi resmiğ değildir. 

Istanbulda 
Tren çarpışması, iki 

Vagon parçalandı 

lstanbul, 9 (Ö.T.) - Kum
kapıda Çerkes köyden gelen 

bir marşandiz treni durmakta 

olan iki vagona çarpmış ve 
bunları parça parça kırmıştır. . . 
iyi bir tesadüf neticesi olarak 

vagonlarda ve o yakında kimse 

bulunmıyordu. insanca zarar 

yoktur. Çarpan trenin bozuklu

ğu da hafiftir. 

Çankırı da 
Hava 
karşı 

tebJikesine 
yaı·dıınlar 

Çankm, 9 (A.A) - lşyarlar 

aylıklarından yüzde ikisini, çift

çiler de yüzde birini hava ku

rumuna vermeyi yüken!enmiş

lerdir. 

Arsıulusal 
1 Müneccimler konferansı 

Paris, 9 (Ö.R)- Üç yüzdP.n 

fazla müneccimin iştirak ettiği 

arsıulusal müneccimler kongresi 

çalışmalarına başlamıştır. Kon

grenin ilk resmi toplantısı cu

mur başkanı B. Lebrun tara-
' fından açılacaktır. 

özdilimiz Her yerde 
llkmektep kitapla- Kafes ve peçe a • 
rında }'e~leşiyor leyhinde Güzel 
lstanbul, 9 (O.T) - Dil K } .1. devrimimizin okul kanalından arar ar verı ıyor 

kökleşmesi için geniniş bir S l 9 (A A) F k 
faaliyet başlamıştır. Ilkmektep ungur u, · - ır a 
kitapları öz Türkçeye çevril- ve uray yönetim kurulları ile 
miştir. Tatil devresinde kılavuz sağlık kurulu toplanarak ka· 
çıkınca bu kitaplar basılacak 
ve önümüzdeki ders yılında feslerin kaldırılmasını, çar~af 
ilkmekteplilerin elindeki kitap- ve peçenin kullauılmamasını 
!arda y~lnız öz Türkçe keli- kararlaştırmışlardır. Bu karar-
me er bulunacaktır. 

Bütün mektep kitaplarının 
öz Türkçeye çevrilmesi için 
hazırlıklar ders yılı içinde de
vam edecektir. Gelecek yıl bu 
işin de bitmiş olacağı umulu
yor. 

dan bayanlar da çok sevinmiş-

ler ve parti evine giderek se

vinç duygularını göstermişler 

peçe ve çarşaflarını atarak 

gezmege başlamışlardır. 

Son Dakika: 
Atınalılar Istanbul mul -

telitini 1 - 3 yendiler 

Sınırda 
Aln1anlar 11 Belç'kalı 
Kaçakcı yakaladılar 
Berlin 8 ( A.A ) - Gümrük 

memurları Staynbruk sınır is
tasyonunda dokuz kadın ve 11 
erkek Belçikalı kaçakcıyı ya
kalamıştır. Bindikleri otokar 
alınmıştır. 

Yugoslavyada yeni yasalar ya

Dünyanın 
En zengin adamı 

da öldü 
Lakevdod, (Nev Jersey) 8 (A. 

A.) - Dünyanın en zengin 
adamı olan bay Rokfeller bu
gün 96 yaşında ölmüştür. 

llindistanda 
Havalar çok bozuk 

ve yağışlı 
Bombay, 8 ( A.A) - Fena 

hava'ar bütün Hindistandaki 
ekinlere zarar vermiştir. Bazı 
binalar hasara uğramış, bir 
tren yoldan çıkmıştır. Çok şid
detli yağmurlardan dolayı Bom

sular altında kal-

pılmadan nümayişler başladı 
Fırkalar arasındaki anlaşma 

Belgrad, 8 (A.A) - Siyasal 
özgenlikleri (hürriyetleri) ve 
hala basın toplantı özgenliğini 
bunlara ait kanunları yapma· 
dan önce filen kurulmuş olan 
Stoyadinoviç kabinesinin iş 
başına gelelidenberi iç siyasa
da büyük bir faaliyet görül
mektedir. Geçen hafta ve dün 
önemli mitingler yapılmıştır. 

1 E~ki Başbakanlardan ve Sırp 

ı P.adika! fırk::sının ileri ge-
len üyesinden bay La-

l
' zar Marko•İç fırkası tara-
fından tertip edilmiş olan 
lıir toplantı da vermiş olduğu 

bir söylevde şefi bay Stoya-
d;noviç olan Sırp radikalları 

ile liderleri bay Koroşets olan 
S'.oven katolikleri ve reisleri 

Yl'lıi lıaslw/;1111 S/011111/iııoriç 

müslümanları arasında sıkı bir 
ittifak ihtimali mevcut olduğu
nu teyid etmiştir. Bu üç fırka 

bay Stoyadinoviçin muhtemel 

kaynaşmaları 
Yugoslav kurumu meydana 
getirerek mıntakavi ve mesleki 
meseleleri ikinci plana atacak 

ve mutedil liberal bir progr~m
hir nevi milli fırka halini ;:'.a
caktır. 

Keza üç fırkadan, yani çiftçi 
demokrat kovalisyonu, Sırp de

mok;at fırkası, ve Sırp çiftçi 
fırkasından mürekkep arışıklar 
kabine diyevinde Hırvat mese
lesinden bahsedilmemiş olma
sından dolayı hükümeti mua· 
haza etmektedirler. 

Ayrış fırkalar da buna kar11 
çalışma beraberliğini yapmak 
istiyorlarsa da programlarının 

ve hareketlerinin özgürlüğünü 

(serbestisini) muhafaza etmek 
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Bir ngiliz nazırı Şima · gi tere e 
·syan Çi iyord .. 

Bız m o günlerde başka dert
lerimiz vardı. İngilterede suf
rajet hareketi çok genişlemiş
ti. Sufrajetlerin lideri olan ba
yan Pankhurst adamlarım tara
fından tevkif edilmişti. f ç işleri 
bakaıııın telefonla aradım.Mak
sadım hadiseden kendini haber 
dar etmekti. Bu i~el (dahili) 
dertle uğraşırken kafamlzı mem
leket dışındaki hadiseler üze
rinde yoramazdık. 

Cinayeti n bir aç 
gUn onra 

Arşidük Fudinandın öldü
rülmesinden bir kaç gün sonra, 
Alman büyük elçiliği baş sek
reteri olan Von Kühlmann'a 
Londradaki dostlarımdan biri
nin evinde verilen ziyafette bulu 
odum.Alınan sekreteri sarayova 
Hadisesi yüzünden beynclmilet 
diplomasi münasebetlerin sar
sılacağına hiç te ihtimal ver
miyordu. Hatta cenup denizin
deki siyasal bir gezimde Al
man kolonisi olan Samua ada
ları valisi Doktor Solfaya rast
lamıştım.Onunla görüşmelerim
den bahsederken Kühlmann 
y n alaylı bir tar2da şunları 

söylemişti: 

- Solf çok ilerledi. Siz on•J 
vali ik~n gördünüz. O şimıli 
yolunda durmak istiyor. Daha 
ilerilere geçerek Şansölye ol
mak emelindedir. 
Nlkblnllğl dağıtan bora 
Bu nikbinlik havası sürmedi. 

Bir bora hepsini aldı götürdü. 
öyle ki İngiltereyi de genel 
bir endişe kaplamıştı. Erkede 
( iktidar mevkiinde ) olan Sir 
Asküvit yahut ta daha sonraki 
adıla ( Lort Oksford ) kabinesi 
liberaldı. Bu kabine erkanm
dan çoğu barışçı (sulhperver) 
olarak tanınmıştı. Şimal bölge
lerinden birini temsil eden Dış 
işleri ekreteri çok yukarıdan 
olarak şünları söylüyordu: 

0 
- Bütün söyleyeceğim bun

dan ibarettir: Şayet lngiltere 
barba girerse şimal bölgele
rinde ihtilal olacaktır. Harbı 

istemiyen halk hnrp etmemek 

için ayaklanacaktır. Tarafdar
Jarımın en nüfuzlu olanları ile 
görüştüm. Bu malumatı ve ka
naatı onlardan aldım . ., 

Fakat bumüsteşar harp ilan 
edilince çek i lımini verdi. On
dan sonra yapılan seçimde ye· 
nildi ve bir claba da Avam 
kamarasında görülmedi. 

O ünkü hanaa !arımız 
O günkü kanaafanmıza göre 

oütün dünyayı sarsacak bir 
harb o kadar imkansız görü
nüyordu ki, hatta harbm p~t

lama.sına ramilk kalsa bile önü
ne g eçilmesi için imkan b 'u-

E 
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nacakbr, diyorduk Fakat Bel· 
çika Kralının istimdadnamesi 
alınınca işin rengi değişti. Ge
nel kurmayda büyük rülbe!i 
bir zabitle görüşüyordum. Fi
kirlerine ve muhakemelerine 
çok kiymet verdiğim bir a3ker 
idi. Bana fikrini kısaca oınlata
rak demişti ki: 

- Şayed lngiltere, Fransa 
ve Belçikanın imdadına koş
maktan çekinirse bitarafüğı

mıu bakmıyarak vazife almak 
için bir gönüllü gibi Frausa'ya 
koşacağım. Zira lngitterenin 
bitaraflığı bile birkaç aydan 
fazla sürmez. Muzaffer bir Al
manyaya karş nefsimizi koru
mak için barba girmeğe mec
buruz. Bu hakikat harbiye ba
kanlığında da biliniyordu. Har
biye bakanı müteveffa Lord 
Haldanm bütün mesaisi bu 
inanla hareket edildiğini gös
terebilirdi. Eski dostum olan 
Haldan bana BerJinde, Kayser 
ile bir mülakatından bahsetmış 
idi. 

Bu mülakat, Lord Haldanda 
o kadar kuvvetli bir surette 
harbm korkunç şekillere bil-
rüneceği kanaatını uyandırmıştı 
ki harp zamanmda hazırlanan 
planlan meydana çıkarmış, ge
niş tertibat ve hazırlıklara ko· 
yulmu tu. 

lngilterede çalışan bütün Al
man casuslannın adları ve d
resleri Sko tlanda Yardın se
nelerden beri devam eden fa
aliyetile tesbit edilmiş bulunu· 
yordu. 4 Ağustos gece yarısı
sına kadar beklemekten baş
ka yapacak birşey kalmamıştı. 

G!uce ter Road'ta 
Glucester Road asansöründe 

idim. Makinayı idare den iş
çiye Almanya ve Avusturya ile 
harp halinde olduğumu söyle
yince " sahih mi ? ,, diye he
yecanlı bir soru ile karşılaşbm. 
Bu suali sorduğum adam ben
ce malumdu. Bir casus ki bü
tün sicillini biliyordum. 

- Sonu t•ar -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ay ın anma 
6 Temmuz 935 günlemeçli 

gazetemizin beşinci sahifesinin 
ilk sütununda " Köylerde ince
le.meler ,, başlığı alhndaki ya
uya ait Kemal Paşa Kültür 
İşyarı L Ural imzalı bir tavzih 
mektubu aldık. Mektupta : Ya
zıda adlı geçen Dalmacık kö
yünde bir dershaneli güzel bir 
okula olduğu yazılmakta, Ek
meksiz ve Yenmiş köylerinden
de Ulucak- köyünde bulunan 
Yatılı mektebe 26 çocuğun de
vam ettiği ve hiçbir zahmet 
çekmemek suretile bir öğret
menin nezareti altında Yati 
mektebi tnlimatnamesine göre 
yedirilmek ve yatırılmak sure
tile okutturuldukları bildiril
mektedir. Keyfiyeti aydın!atırız. 

r 
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B U G U 
iki büyük kahkaha filmi 

ı 
Büyük Fran ız komiği RDim'u ile "Küçük daktilo,,nun 

unutulmaz yıldızı Marie Glory'nin büyük komedisi 
S 1 N E M A 

Her gün seat 16 da cumartesi günleri 12,30 da pazar 
srünleri 4 de baslar 

ula ~ı hücıımu 
/ or <u yandır ı 

Hankov, 8 (A.A) - Yaııgse 
nehrin"n suları korkunç bir yük
sekliğe çıktığından orta Çin 
:ru'ar 2lbnda kalmak tehlikesi 
içindedir. Geçenlerde yirmi bin 
işçi Vunevide yeni bir bent 
yapmış:ardı. Bu bendin yıkıl-

ması Vusang ve Hankov için 
bir felaket olacaktır. Nehrin 
kaynağına doğru oJrın arazi 
ş·mdiden su:Zr a:tınd~ kalmış 
ekinler mahvo1muştur. Ahali 
acıklı bir durumda kalmıştır. 
Açlıktan ko .. kan merkez illeri 
Nank!nde yardım istemiş!crdir. 

ongresinde < önüş 
Paris, 9 ( Ö.R ) - Papanın 

oruntağı olarak Prağ Katolik 
kongresine gitmiş olan Paris 
arşöveki lt:ardinal Verd' ye bu
ray dönmüş ve istasyonda 
hükumetin bir mümessili ile 
Çekoslovak sefiri ve bir çok 
kafolik ileri gelenleri ta.rafın
dan karşılanmıştır. Kardinal 
Verdiye Prağda kendi~ine ya.-
pılan parlak kabulden çok 
memnun olduğunu bildirm!ştir. 

M1ste ılek~ler bü
yük kurulu toplandı 

Paris, 9 (Ö.R) - Fransanın 
Akdeniz müstemlekeleri ve Şi
mali Afrika büyük kurulu baş
bakan B. Lavalın başkanlığı 
altında toplanmıştır. Savaş sü-
mürgeler ve tecim bakanların
dan başka bu kolonilerin ge
nel ilbayJarı ve Süriye baş ko· 
miscri B. M::ırl:elin bir oruntağı 
toplauhda hazır bulunmuşlardır. 

an 

- EJa.ştarıı/ı bilincı salı iıede -

Aynı gazeteye göre İtalya 
Habeşistan meselesinde Fransı:ı 
hükumetinden tam bir serbestlik 
kazanmış ve buna karşılık ta 
Cibuti - Addis - Ababa mın

takasında Fransaya istediği gi
bi hareket etmek serbestiliğini 
bırakmrşbr. 

İşte ltafyan - Habeş anlaş
mazlığının nra bulmak yo
luyle h2!lini F ran53nın isteme
mesi bundan ileri gelmektedir. 
Halbuki İngiltere Fransanın 
araya girmesine karşılık ola-
rak Şark andJaşması işinde 
ona yardım etmeği teklif et
mişti. 

Roma, 9 (Ö.T) - Gazeteler 
Italyan - Habeş anlaşmazlığı 
işinde Ingilterenin temennileri~ 
ne ait bazı ycıyımları sütunla
rına geçiriyorlar ve diyorlar ki: 

" - Bu sıralarda Avrupa 
gazetelerinde ortaya atılan saç
ma sapan haberlere inanmak 
gerekse lngi!iz hükumetinin bu 
dakikada gördüğü biricik gyae 
ltalyaya karşı Avrupa müşterek 
bir cephe kurmakmış. İngiltere 
şimdilik istikşaf hareketi me· 
todunu tak p ediyormuş, yani, 
bu gazetelere göre, lngiltere 
harp sonrası yıllarında her ta
şını kopararak bizzat yıktığı 

eseri yeniden canlandırmak için 
tersliklerle dolu ve şaşkınlık 
verici bir siyasa güdüyormuş. 
Şimdiki lngiliz siyasası belki 
de lngilterenin yalnızlıktan 
kurtulmak istediğine bir işa
şarettir. Fakat Ingilterenin yal
nızlığı devam edecektir. Zi
ra lngilizler kabul cdilemiye
cek siyasalarile inansızlık to-

v u eki orlar. 

Şarkt en a -
lı r beklen·y r 

ongolistan Mançuri hükumetine 
ostca dert anlatamamış nota vermiş ··-·-·-Moskova 8 (A.A) - Monio

listan cumurluğ'u başbakanı bay 
Caybclan Ulanbator gazeteler 
şu diyevde bulunmuştur: 

Gazetelerimizin evvelce bil
dirif diği gibi geçen ikinc· Ka
nun iç.in Japon-Mançuri kuv
vetleri topraklarımıza bir akın 
yaparak bazı yerleri almışlar 

ve sınır bekçilerinin üzerine 
ateş açarak subayımızı ve bir 
eri öldürmüşlerdir. 

Hükumetimiz çarpışmanın 

önüne geçmek için sınır süel 
işyarlarımızın ateş açmamala
rını ve anlaşmazlığı konuşarak 
önüne geçilmesini emretmiştir. 

Bunun üzerine üç haziran 
tarihinde iki memleket salkur-
ları arasında konuşmıya baş

lamışsa da Mançuri tarafından 
anlaşmazlığı banş yolu ile 
halletmek isteğinde olmadığı 
daha ilk günlerde anlaşılmıştır. 
Mançuri salkuru işi üç hafta 
savsaklamış ve bu sırada iki 
süvari Sambürdc Mongolriba
nın yetmiş kilometre uzağında 

Kalkuızol ırmağına yakın sınır 

suna.yımızın üzerine ateş aç-

m~ar ve bunun üzerine gön
derilen 2.skerler tarafından tu
tulmuşlardır. 

Bunların ikbi de Japon or
dusu erlerindendi. Hükfımeti
miz yine bütün koaışulariyle 

dost geçinmek isteğinde oldu
ğundan yalnız bun!an protesto 

etmekle kalmış ve tutulanların 
geri verilmesini istemiştir. 

Fakat Mançuri kuvvetleri 
bunları vermek istememişlerdir. 
Bunlar ancak 28 Haziranda 
işarımız üzerine Mançuri nö
betçilerine teslim edilmişlerdir. 
Bu iki süvari kendilerinin top
raklarımızda tutulduklarını ve 

rine Mançuri askerleri tarafın
dan iki defa ateş açılmıştır. 

Artık hükumetimiz Mançuri 
hükumetinin hududu geçenleri 
ceza andırmasını beklerken 
Maııçuri hükümetinin eyi kom
şuluk duyı:uları beslemediğini 
görmüştür. Mançuri askerleri 
tuttukları iki Sovyet erini geri 
vermek istemel'tişlerdir. 

Mançuri dış bakanlığı siya
sal büro şefi bunların hemen 
geri verilmesini ve onarsanma
sının (tarziye verilmesini) iste
miş ve 4 Temmuzda şu istek
lerde bulunmuştur: 

1- Mon~ol cumurluğu hü
kümeti hadisenin bütün sora
vım (mes'uliyetini) üzerine al
malıdır. 

2-Hükfımet soravılara (mea· 
ullere) ne yapıldığını bildirme
lidir. 

3 - Mançuri hükumeti Mon
gol toprağında belli yerlere 
kendisiyle her zaman konuş
mak üzere oruntaklar gönder
mek hakkını ister.Bu oruntak
lar istedikleri yere gidip ge
lebilmelidirler. 

Bu istekler yerine getiril
l!!ezse Mançuri hükumetı T m
sikasuuun. doğusunda bulunan 
bütün uvvetleri bu noktaya 
gelmemizi istiyıcektir. 

Mançuride Japon süel hey
eti başkanı Kaontunğ ordusu 
Vurmayı adına isteklerini tek
rarlıyarak bunu ordunun Mon
ı:olistana bir oruntak g<Snder
mek ve bununla bailanbyı 

kurmak için Mongol toprak
larında bir telgraf hath uzat-
mak hakkını istediğini de bil
dirmiştir. 

Bu diy~v çok enteresandır. 
Çünkü bu istek Mançuri ve 
Japon hükumeti adına deyil 

eyi muamele gördüklerini yazı Mongolistanın hiç ilgisi olma-
ile bildirmişlerdir. dığı güney Mançuride bulunan 

26 Haziri)nda Bulandira böl- Kavantung ordusu adına ya-
gesinde sınır kuvvetlerimiz üze- pı?mıştır. ........... 

any r 
Yeniden 767 mi ralyöz aldı 

Raris, 9 (Ö.R.) - Silahlanma 
yarışından hiç bir memleketin 
uzakta kalamıyacağı anlaşılıyor. 

Arsıulusal durum üıerine İspan
ya hükumeti de Kortes mecli
sine baş vurarak lspanyol silah 
kuvvetlerinin artırılması için 

•• za • 

yeni krediler istemiş ve bunları 
koparmıştır. 

Bu yeni tahsisatla ispanya, 
In2iltarenin Vik~rs silah fabri-

kalarından son sistem 767 mit
ralyözle diğer bir çok harp 
malzeme.si satın alacakbr. 

n osu da 
ler·. 

Bir say av seçic ·ıerin düşünce erini 
il e iği i söy iyere istifa etti 
Atina, 9 (A.A) - Ulusal 

kurulayda genel oy ha.kkında
kı göriişmefere karışan krallı
ğın hararetli yanatlarından 
(taraftarlarından) B. Bubulis 

genel oyun irteye atılması ÜZf':

rine yeni rejimi sağlamak için 

bir naip atanmasını (tayin edil
mesini) istemiştir. 

1922 de ölüm çezasına çarp· 
tırılmış olan eski bakanlardan 
Stratosun oğlu kendisinin de 
kralcı olduğunu ve lakin kendi 
hükumetinin şefleri 1922 de 

öldürüldükleri zaman buna 
karşı g elmed ğinden ötürü kral

lık etmeğe layık olmıyan eski 

kral Y orginin tekrar tahta çı

karılmasına taraftar bulunma
dığını söylemiştir. 

B. Stratos bu husustaki duy

gularının kendi seçicilerinin 

duygularına uyup uymadığını 

bilmediğinden saylavhktan çe

kilmeği ödev bellediğini ilave 
etmiştir. Kurultay bu istifayı 
kabul etmiştir. 

e ikesin· 
•• 

yeler L·stesi 
Ankara 8 (A.A) - Hav 

tehlikesini bilen üyeler listesi: 
5287 Akşe.birden B. Mustafa 

Erdoğan 

5288 Bayan Nihal 
5289 B.Arif Altıok 
5290 B.Osman Yılmaz 
5291 Rasim Ak 
5282 B.Halil Hilmi Çallı 
5293 B.Ali Riza Altınel 
5294 B. Sabri Akyalın 
5295 B. Nacati İbrahim 
5296 B. Vehbi Duğru 
5297 B. Ata Ayna 
5298 B. Emin 
5299 B. Hilmi Alpan 
5300 B. Sabri Çakıroğla 
2301 B. İhsan Nural 
2302 B. Ömer Öz 
2303 B. Kamil Rorgo 
5304 Mustafa 
5305 B. Nazmi Bulut 
5306 lsmail Tuzlu 
5307 Tevfik Yaman 
5308 Rıza tütüncü 
6309 Rıza Sarım 
5310 Tahir Alp 
5311 Haydar Tuna 

480 lirası yardım 
5312 Haşim Şentürk 

80 liraın yardım 

5313 Mehmet Odabaşı 
80 lirası yardım 

5314 Yunus Çelikel 
80 lirası yardım 

5315 Kamil Halid Sez~n 
80 lirası yardım 

5316 Mustafa Kılıç 

6317 Halis Keliç 

5318 Kemal Yücel 

5319 Hayri Odabaşı 

5320 Hüseyin Y alakkoz 

5321 Ankar dan Recai 
5322 Yusuf Kenan 

5323 A. Rıza Uysal 
5324 Ziya 
5325 Sungurludan Mustafa 

Lira 
20 
20 
24 
20 
20 
20 
24 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
30 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
21 
21 

soo 

ıoo 

100 

100 

ıoo 

50 
50 
20 

21 
20 

100 
20 
20 
50 

Emirali 100 
5326 Mustafa Tarhan 50 
5327 Saffet Hüseyin 20 
5328 Hanefi Maktu 20 
5329 Hidayet 20 
5330 Ali (hacı) Ibrahim 20 

5331 Durmuş Kesim 20 

5332 Kuladan Refik 20 
5333 Cemal 20 
5334 Mebmed Ihsan 20 
5335 Veli 20 
5336 Mehmed Polandl 20 

5l37 Mehmed Hocacı 20 
5338 Mehmed Çiteroğlu 20 

5339 Ahmed Bersuk 20 
5340 Şerif 20 
5341 Ibrahim Türkoğlu 20 
5342 Süleyman Memişoğb 20 

5343 R'za Halil (paşa) 2{} 
5344 Osman Gülmez 2J 

5345 Etem Ertem 20 

5346 Fadıl 20 
5347 Bolvadından Hıfzı 20 
5348 Ali Nazif 20 
5349 Kadir 30 

535.0 Kazım 30 
5351 M. Ali Çekiç 20 
5352 Ali Riza 20 
5353 Ahmed 20 
5354 Salih Kelek 

5355 Hami 
5356 izzet Gemici 

5357 Sadık 
5358 Abdi Emrullah 
5359 Meviüt 
5360 Hasan Saraçoğlu 
5361 Hakin T otu 
5362 Mustafa 
5363 Mevlüt 

20 
20 
20 
20 
20 
2n 
20 
20 
20 
30 

5364 Amucu oğlu Mustafa 50 
5365 Sadettin 2D 
5366 Hüseyin 
5367 lsmail 
5368 lsmail Yalçın 
5369 Süleyman 
5370 Süleyman 
5371 lbnıhim lsaoğlu 
5372 lsmatl Kolacıoğlu 

ıo 
20 
25 
25 
20 
2 
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Kömür işlerini devletleş

tirmek zaruretindeyiz 
Mühendis, içinde Mekongun 

lrnynaştığı vahşi boğaza baka
rak sordu: 

- Bu tarafta bir köy var mı? 
- Bir saat ötede, hem de 

sert bir yol. Benim arkamdan 
gel. 

Lauslu bir kaplan çcvikliğile 
kayadan kayaya atlıyor, çıplak 
ayaklarile tutunuyordu. 

Mühendis onu takipte güç
lük çekiyordu. Yarım saat 
sonra yorgunluia dayanamıya
rak durmağa mecbur oldu. 

Kam kendisi sözü açtı. Ağır 
sesiyle: 

- Hanri, dedi, sana herşe
yi söyliyeceğim saat nihayet 
geldi. 

Vapurda, vücudumu memnun 
ettikten sonra, kalbimi de kap
tığını anladığım dakikadan be
ri bu saati bekliyordum. Daha 
Ban - Huvey - Sayda geçirdiği
miz gece .Nana açılmak istemiş
tim. Fakat Renuçi de vardı. 
Bana karşı onunla anlaşaca

ğını sandım. 
Arbk o burada değildir. Su-- Pek ila ! Dedi. Kam gü

neşin daha az yakıcı olmasını 

burada bekliyelim, istersen. 
ikisi de ~çtılar. Fakat kaya

lıklar arasındaki ağaçlar mey
vasızdı. Kam birkaç ot kopa
rarak kemirmeğe başladı. 

1 
larm tanrdarı derin mağarala
rında onu tuttular. Tuttukları
na göre de ben iyi hareket 
ettim demektir. 

- Sen de tecrübe et, dedi, 
fena değildir. 

Morga da ekşimtrak bir lez
zeti olan bu otu kemirmeğe 

\,aşladı. Birdenbire kız ayağa 
kalkarak sevinçle haykırdı: 

Bu Renuçinin kim oldupnu 
bana sormuştun. O bir husız 
ve bir katildi. Ve bent Hanri, 
ben de onun suç ortağıyım. 
(Elini delikanlının ağzına daya
yarak) dur, dedi, beni sonra 
herşeyın sebebini öğrendikten 
sonra muhakeme edersin. 

Kız uzun uzun anlattı. Ba-- Bir kayık! Bizi aramıya 
geliyorlar! 

- Ya bu gelen Renuçi ise? 
Laoslu kız, dudakları üze

rinde bir istihkar tebessümile 
omuz silkti: 

tisti ile evlenmesinden söze 

l
f başladı. Bu sevinçsiz bir izdi

vaçtı. Zira Batisti onu, kendi 
reyini almadan, ana babasından 
satın almıştı. 

Bununla beraber Paskal ona 
eyi muamele ediyor, elinden 

- Beyaz bir adam, dedi, 
su tannlarından yakasım kur
taramaz. 

Kam'm tercümanlığıyle Mor
ga öğrendi ki bu gelenler, 
Kam'ın gitmek istediği kö
yün balıkçılan idi. Bir 
kayıiın başı boş olarak 
akınbya tutulduğunu gorun
ce içindekilerin karaya çık · 
tıklan sırada kayığın cere
yana kapıldığını ve belki de 
içindekilerin suya döküldükle
rini düşün•üşler, yardıma koş
muşlardı. 

iki kazazade önünde karaya 
ayak bastıkları vakıt, bir.şey 
sormadan önce, ilk hareket
leri Kam'a çıplaklığını örtecek 
bir kumaş parçası uzatmak 
olmuştu. Kam onlara bir yalan 
atb: 

- Kayıkta biz üç kişi iken 
devrildi. Bir arkadaşımız bo
ğuldu. 

Balıkçılar, nehrin derinlikle
rinde gizli olan zalim tanrıların 
yalnız bir kurban alıkoymakla 

çok ıakim davranmış oldukla
rını söylediler. Az sonra, iyi 
bir pirinç lapası yiyen Morıa, 
paçavralarla örtülmüş bir ku
lübe altında hayatının en lez
zetli uykusunu çekiyordu. 

iti raflar 
Mekogun birkaç metre üs

tündeki kırmızımtrak toprak 
yığın üstünde Kam ve Morga 
yalnız, başbaşa oturmuşlardı. 
Henüz dağılmamış olan sisin 
arasından alınmış gibi ılık ve 
h:afif bir güneş tşığı geliyor. 

Yalnız belinden diz kapak
larına kadar kırmızı siyah çiz
fili bir beze sarılmış olan genç 
kadın, çıplak omuzları, meme· 
leri ve dizleri ile, aş,kının ka
maşan gözlerine her vakıttan 
daha güzel görünüyordu. 

O hakikaten sert iştiyaklı 
bir "Vatan,, kızı idi. Fakat 
vaktile, havai Avrupa kızların
da bulamadığı temiz ve saf 
kalbi Morga bunda bulmuştu. 

Misafirperver ve aşka doku
nan her şeyi hoş gören köy 
halkının mütebessim bakışları 
altında mühendisi köyden çıka
rıp buraya getiren Kamdı. 
Şimdi buıada sossiz duruyorlar, 
bir gün evvelki heycanlardan 
sonra bu parlak sabahın sevin
cini tadıyorlardı. 

Delikanlının, inan göstererek 

geldikçe ipekliler ve mücev
herler satın alıyordu. Fakat 
onun yanında sıkılıyordu. Zira 
çatık, söz söylemiyen bir 
adamdı. ( Gözlerini kısarak 
ilave etti ) fazla olarak, nadir 
ve çok az süren okşamaları da 
hiçbir zevk vermiyordu. 

Batisti kendi işinden ziyade 
yerli altın arayıcıların işlerine 
alakadar oluyordu. Mekongda 
birçok araşhrmalardan sonra 
oradan, cenuba doğrut nehrin 
yeniden dağlara daldığı yerde 
altın sakhyrn yeşil kayaları 

keşfetmişlerdi. 
Kam ve o günlerce derenin 

yanında kalmışlardı. Batisli 
Fransaya getirdiği albn damar
larını oradan almıştı. Madeni• 
yerinden ayrılırken, Batisti 
metresine, kimseye bir şey söy
liyemiyeceğini yemin ettirmişti: 

- Eğer ağzını tutarsan, zen
gin, her zaman için çok zengin 
olacağız, demişti. 

Kam sözünü tutmuştu. Fakat 
Fransaya döndüklerinae, Pas
kal fikir almak için dostu Renö 
çiyi görmeye gitmişti. 

- Sizin polisiniz Paskal ile 
Penuçi arasındaki münasebeti 
biç sezemedi. Halbuki bir kaç 
defa buluştuk. Fakat daima 
dışarıda. Bolonya ormanında 
buluşurduk. 

Paskal altını bulduğu dere-
ye yakın olan köyfın adını bir 
kaiıda yazmıştı. Bunu daima 
geceleri bile üzerinde, gömle
ğine diktiğim bir cepte taşır
dı, Paskalın seninle müzakere
ye giriştiğini haber aldıiım 
gün ben bu kağıdı yaktım. 

Morga yerinden sıçradı : 
- Fakat neden? Bilmiş ola

cakiın ki, maden hakikaten de
diğtin gibi ise bizim şirketimiz 
Paskalı zengin edecekti. 

Lauslu'nun yüzü sertleşti. 
Orada sarsılmaz bir karar oku
nuyordu. 

- Niçin öyle yaptığımı bi-
razdan öğreneceksin. Bırak da 
şimdi hayatımızı anlatayım. 
Bir akşam, ben Tropikalden 
dönünce, Paskalı çok sevinç 
içinde buldum: 

- Oldu, dedi, bir şirket bi· 
zim madeni satın alacak. Vali
den yüz kat aaha zengin ola-
cağız. 

Ertesi gün gidip Renuçiyi 

Kömür hayat üzerinde en büyük 
bir maddedir Tesir yapan önemli 

devlet Tuzdan daha az önemli · 
sayılamıyacak olan kömür fiat
leri karşısında eli kolu bağlı 
seyirci kalamaz ve kalmamalı
dır. Bilhassa yurdun her köşe
sini süsliyen iş hacmini genis
leten, ekonomik istiklalin bay
rak direkleri sayılan fabrika 
bacalarını tüttürecek kömürler 
hep bu zonguldak havzasından 
elde edileceğine göre devlet bu 
havzaya ilgilenmek mecburiye
tindedir. Devlet fabrikaları ma
mulatının maliyeti üzerinde, 
devlet deniz ve kara nakliyabnın 
tarifelerini tayinde bu derece 
önemli rolü bulunan maden kö
mürlerine karşı devletin alacağı 
durumlar olmak liizımgelir. Bu
gün açıktan açığa ifade edile
bilir ki Zonguldak kömürlerinin 
istihsal fiatlerinin ağırlığı ve bu 
ağırlığın iptidai vasıtalarla ça
lışmadan doğuşu hayatı hayli 
pabalılaştırmaktadır. Ve bunlar 
yanında çahşan ecnebi serma• 
"yedarların daha mütekamil va
sıtalarla çalışması hayatı paha· 
Jılaştırmaktan mütevellit halk 
cebinden çıkan fazla paraların 
ulusal sınırlar dışına akması 
bitimine varmaktadır. Kömür 
havzasında istihsali ucuzlatmak, 

hayatı ucuzlatmak neticesine 
varacaktir. Kömür fiatlerini in
dirmek ancak, bu havzaya deY· 
let sermayesinin, devlet kuvve-

-Baştarafı 1 i ilci soh?°fcdc
dekilerdir. iş bankasının mali 
müzaheretile vücuda getirilen 
kurum 63 numaralı ocağın hayli 
inkişafını temin etmiş ise de 
istihsal fiatlerini Fransızlar de-
recesine indirememiştir. Büyükçe 
sayılacak bir varlık yaratılmış 
fakat birinciler derecesine va-
rılmamışbr. Süleyman Sırrının 

ocağında da bazı yenilikler ya
pılmış ise de bunlar kafi sayı
labilmekten çok uzaktadır.ltal
yanlarla diğer özel ocak sahip
lerinin çalışma tarzları dağmık 
kelimes le ifade o!unabilir. 

Devletin yerli kömürlere 
karşı tuttuğu himaye yolu son 
bir kaç yıl içinde bizi yabancı 
kömürlere muhtaç olmaktan 
kurtarmıştır. Kendi ocakları
mızdan ihtiyacım zı tamamen 
elde edebildiğimiz gibi harice 
kömür satacak bir vaziyete 
gelmiş bulunuyoruz. Davanın 
birinci satbası yani iç ihtiyacı 
karşılıyacak istihsal elde edil
mesi hallolunmuştur; bu amaca 
varılmısbr. Gittikçe de istihsa
lal inkişaf eylediğine göre Arsı
ulusal piyasalara uygun kömür 
satmak ve ihraç etmek davasile 
karşı karşıyayız. Bunun için de 
istihsal masraflarını ucuzlatmak 
daha doğru tabirle istihsali fen
nileştirmek gerektir. Netekim 
Fransız sermayesile işliyen ve 
tesisab iş Bankasının kurduğu 
sosyeteye göre daha mükem
mel bulunan ocakların istihsa-
latı ikincilere nisbetle yarı ya
rıya ucuza mal olduğu ileri sü 0 

rülmektedir. Yunanistanda,Pire 
limanında Türk kömürlerinin iç 
piyasam•zdan yüz elliden fazla 
noksanına satılmasının hikmeti 
de bu nokta etrafınc\a toplanı
yormuş. Açıkçası Fransız ser
mayedarlarının çok ve ucuz is
tihsal yapabilmeleri için kömü
rün hayatı ucuzlatmak veya 
pahalılaşbrmak üzerindeki tesi
rab hepimizce malfundur. Bü
tün fabrikaların imalabnda kö-
mür sarfiyab, maliyeti artıran 
veya eksilten bir amildir. Elek-
tirik, Havagazı gibi zaruri ih
tiyaçlarla Şimendüfer, vapur, 
Tramvay tarifelerinin tayin ve 
tesbitinde kömür en başta gelir. 

Hayatın hiç bir safhası gös
terilemez ki kömürle alakasız 
bulunsun. Devlet bir kısım köy
lüyü alakadar eden Tuzu ucuz
latmak için yılda dört milyon 
liraya yakın bir fedakarlık yük
lenmiştir. Bu rakam belki mü
balagalı görülebilir. Fakat is
tatistiklere göz atacak olursak 
son beş sene içinde Türkiyede 
istihlak edilen Tuzun senevi 
sarfiyatı vasatisinin yüz yirmi 
beş ton olduğunu görürüz. Tuz 
altı kuruştan üç kuruşa inıdiril
diğine göre tonunda otuz lira 
bir ucuzluk temin edilmiş de
mektir. Bu da üç milyon yedi 
yüz elli bin lira eder. Hayatı 
ucuzlatmak için yalnız Tuz üze
rinde gelirinden bu kadar mü
him bir meblağı feda eden 

.................. ··················~····· 
masına müthiş kızdı. Paskalın 
bunu sakladığı yeri ona ben 
s!)yledim. Daha önce Renuçi
nin gidip planı ele vermesine 
karar verildi, Paskal yapaya'
nız yola çıktı. Zira önce Rö ~ e 
dönmiyecektim. 

Kam bir tebessümle devam 
etti: 

- Haydut adam aşıkıma n:
çin böylece ihanet ettiğinıi 

bana sordu: 
- Çünkü sevdiğim sensin! 

tinin girmesiyle kabil olacakbr. 
En büyük müşteri olan devlet, 
esasen her yıl halk gibi yerli 
ve yabancı sermayelere yüz bin
lerce lira kazandırmaktadır. 
Havzayı devletleştirmek, eko
nomik kalkınma planımızın öz 
kuvvetlerinden biri sayılmal. :lır. 
Bugünkü iptidai vasıtalarla hav
zadan inkişaf beklemek hayatı 
bu yoldan da istediğimiz d .. re
cede ucuzlatoıağı ummak bize 
biraz hayal gibi ~eliyor. Haki
kat olan; yabancı özel serma
yelerin ulusun bu en büyük 
ihtiyacı üzerinde oynadıklan 
rollerdir. Bu rollerin neler ol
duğuna ayrıca, sırası gelince 
temas ederiz. Bugün gezinti 
notları arasındaki dileğimiz, 
hayatı ucuzlatmak yolunda de
ğerli ve cesurane hamleler atan 
devletin gözünü Zonguldağa 
çevirmcsit kömürün hayat üze
rindeki tesirabnı da göz önünde 
tutarak ucuzluk savaşında elini 
bu havza üzerine koymasıdır. 
Vasıtalarm iptidailiğine rağmen 
buıün dahi elde edilebilecek 
ucuzluk derecesi hayli mühim
dir. 

H.OCAKOGLU 

Eski kral 
1'1emleket memleket 

Dolaşıyor 
Paris, 8 ( A.A ) - ~ski Is· 

panya kralı Alfons yanında 
yaveri olduğu halde bu sabah 
Parise gelmiştir. 

Japon elçisi 
Aldığı cevaplan mem

nuniyetini söyledi 
Şanghay, 8 ( A.A ) - Çin 

gazetelerinde neşredilip Japon 
imparatorluğuna karşı hak~ret 
sayılan bir betkeden dolayı 
Japon hükumeti Çin büke mdi 1 

nezdinde teşebbuste bulumuş
tur. 
· Japon büyük elçisi . adına 
söz söyleme yatkısmı haız olan 
bir zat bu teşebbüs üzerine 
Çin hükümeti tarafında alına-
cağı bildirilen tedbirlerden 
memnun olduğunu Royter ajan-

Stroganof kontlarının 
Muazzam serveti 

---------------------------------Milyonlarca lira 
Amca oğluna 

dul karıya mı, 
mı geçecek? 

Zabıta Haberleri: Memurlar 
Ona ne oluyormu, 

Servilimescidde lbrahim kızı 
Gülsümt Ali oğlu Kemalin eve 
geç ıelmesinden kızarak ba
ğırıp çağırmak auretile halkın 
istirahatını bozduğundan hak
kında kanuni muameleye baş

lanmıştır. 

Sarho' nirelerl 
Güzelyalıda ilbayhk konağı 

civarında Hüseyin oğlu Mustafa 
ve Mustafa oğlu Abdullah sar
hoş oldukları halde bağırıp 

çağırmak ıuretile halkın isti
rahabm bozduklanodan yaka
lanmışlardır. 
E•yalarını çalmıflar 
Dün Güzelyalı tramvay cad

desinde 919 sayılı evde oturan 
Hacı Mestan oğlu Bekirin dört 
gün evel belli olmıyan bir kim
se tarafından evinden bazı 
eşyanın çalındığını iddia ve şi
kayet etmiş ve zabıtaca tah
kikata başlanmıştır. 
Kıskanarak dövmu, 
T amaşalık caddesinde Ali 

oğlu Mustafa. Fuat kızı Mü
kerremin başkasile evlenmek 
istediğinden kı7.arak kurnazlık
la M ükerremi evine çaiırmış, 

fena halde dövmüştür. Musta
fa yakalanmıştır. 
Bir karpuzun ba,ında 
Keçeci1er caddesinde Ah-

med oğlu Ali çalıştıkları fırın
da bir karpuz meselesinden 
kavga etmişler ve Hasan Aliyi 
sandalya ile başından yarala-

Hastahanelere nasıl 
Yatacaklar ? 

Memleket hastahanelerinde 
tedavi edilecek memurlar hak" 

kında dün sağlık bakanlığın
dan llbaylığa bir bildirim g-el-
miştir. Bunda asıl memur, nam .. 
zet ve ücretli memurlann has .. 

tahanelere kabulünde ücretle• 
r rinin tahakkuku için ayrı ayn. 

muamele yapılmalıt lizımgeldi
ğinden hastahaneler baş he
kimlerinin bilahare müşkül va
ziyette kalmamalarını teminen 

daire,erden gönderilen bu gibi 
memurların tedavi ücretlerinin 
devlet tarafından mı yoksa me
murun kendisi tarafından mı 

veri eceğinin evraklarına yazıl
ması lizımgeJdiği bildirilmiştir. 

·•~•••su 
Alaya dayanamamış 
Alsancak Şehitler caddesin

de oturan Mustafa oğlu Ali, 
arkadaşı Abdullah oğlu Mus
tafamn kendiıile alay etmesin
den kızarak sandalya ile Mus
tafayı başından yaraladığından 
yakalanmışbr .. 

... c><:)-1 ... 

Bütünleme 
Kursları 

Orta okulalarda geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da bütün
leme (ikmal) kursları açılmıştır. 

Riyaziye, fen bilgisi, lngiliz
ce olarak açılan kurslara gir
mek istiyenler Halkevi katip-
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- Kont cenaplarının bize an
lattıklarını bir hakikat olarak 
kabul ediyorum. Ağızdan ağı
za dola an sözler ve işi in 
gidi i anlattıklarına uygun dü-
şüyor. Fakat baylar unut-
mamalısınız ki Kont Alma 
!\ ösyü Şövalye dö Ragastan 
vas ta ile buraya getirildi. 

l\ aldi ta "getirildi,, kelimc
sını ço şiddetli agzından çı
karını tı. Bütün güdülen amac 
kontu du w u yerde titretme
ğe yetti i gibi, Ragastanı 
d~ d'k d:k bu sözleri söy· 
le} l b mağa mecbur eyi -

· i. J n Maleti ta tekrar 
·1 n ve sözlerini bitirir

' ni Primvere dıkiyor-

tlu 
r, ikinci defa Mösyö 

e Raı:nstana rastlıyo
. ci defaşı, Roma me-

' d'. O vakit şövalye 
orjiyanın hizmetinde 

u söylemişti! 

n 

rın casuslarını bul
Monte F orteden 

çıl n kont Alma'nın yine Bor
jıya arın diğer bir casusile ka
le dönmesini çok garip bul
m vor musunuz ? 

Bu ~:>zler Primverin benzini 
uçurtmu tu. Ragastanı hemen 
bırakmağa hazır olan kont Al
ma baV,ırdı : 

- Baylar 1 Yemin ederim ki 
bilmiyorum. 

Ragastan uğradığı bu kor· 
kunç hakaret karşı Maletista• 
nın üzerine s ldırmak ister gi· 
bi toplandı. Birdenbire düşün· 
cesini değiştirdi veya değiştirir 
gibi göründü. Ve alaylı bir ses 
ile ccvab verdi: 

- Sanıyorum ki, sinyor Ma· 
letista Aleksandr Borjiyanın 

ba ım için vadettiği 3000 duka 
altınını kazanmak istiyor. 

Maletista he en elini ha çe· 
,ine götürdU. V kızğınlık· 
c!an boğulan sesile haykırdı: 

- Y düşüncelerinizi açık 
ıöyl yiniz, ya şimdi sizi yere 

sererim. 
Ragastan karşısındakin hiç· 

bir değer vermiyen bir dav· 
ranış ile kollarını çapraz 
vari goğüs üstüne bağladı, ce

vap verdi: 
- Telaş etmeyiniz. Düşün

celerimi açık söylemek 
iç'n kendimi sizin değil, ken· 
dimin dileğine bağlıyorum. 
Buyuruğunuzla değil, kendi 
isteğimle bunu yapacağım. 

Baylar! sizi de hakenı yapı· 
yorum. Kosa! Papa Alhncı 
Alek ndr ile alçaklıkta keıı· 
sile ay i ölçüde bulunan oğ· 
lu S zarın orta da an r, tontc 
korte hakkında bana ileri sür
dükl~ri teklifleri onaylamadı· 
gımd ı do ayı başımı getirene 
üç bin duka altını v.ıadettiler. 

Kont Almaya Monte Forte 
gibi Borj yalılara boyun eğ
miyc , onların kölesi olmayı 
kabul etmiyen bir şehre ka
dar arkad:ış olmaklığımm se
bebi budur, yani hür bir mem
lekette zalimlerin elinden kur
tu maklığım ümididir. 

!:. nyor Maletista beni tahkir 
ederek Monte Forte'deıı çıkma-
,a mecbur kılmak istiyor bütün 

Italyan asılzadelerinin benim 
hakkımda gösterdikleri, misa
firseverlik nezaketini o göstc
reır.edı. Bundan dolayıdır ki 
bende Sinyor Maletista beni 
Bor )yaların eline teslim ede
rek 3000 duka altınını kazanmak 
istemiyor. Dedim. Belki de bu
nu kazanmakta haklıdır. 

Raga tanın küçük söylevin
de önemli ( ehemmiyetli ) göz 
çekici, bazı ustalıklı noktalar 
vardı. Her seyden önce Pr:m-

vere başın an geçenleri anlat
mış oluyordu. Onun en çok 
ehemmiyet verdiği nokta da 
burası idi. Sonra dinleyicilerin 
sevgısını üzerine toplıyordu, 

daha sonrada Jan Malati tanın 

hakaretine daha ağır bir ha

karetle karşılık veriyordu. 
Perimverin yiıztinde ça'>uk 

gelib geçici bir kızarıklıl· gü

rüldü. Rag tan bunu e eme

mişti. Fakat Jan Maleti :ı ol

duğu gibi görmüş, kız ınlığ n

dan gözleri kararmış, elini kal 

dırarnk şövalyenin üzerine yü· 
rümüştü. Kurultayda bulunan 

sinyorların hiçbirLin'n araya 

girmesine vakıt kalmadan Ra
gastım Jan Maletistanın kal
k n kolunun bileğini l akal..-

mış, bükmüş, ezmiş, yere in
dirmişti. 

Çehresi korku içinde kalan 
ve Ragastamn mengenesinden 
elini kurtarmağa savaşan de· 

likanlı neye uğradığını anlıya

mamıştı. Bununla beraber ka: 

badayılığı da elden bırakmak 

istemiyordu. Şövalye dö Ragas

tan genç delikanlıya yaklaşa

rak sordu: 

- Sizi ne vakıt öldürmek
liği i istiyorsunuz? 

Jan Maletesta şu karşılığı 
verdi: 

- Ölmekten korktuğunuzu 
söyleseniz daha iyi olur. Yoksa 
kanına susamış olduğumu hala 
anlayamadınız mı? 

Maletistanın tehdidini yerine 
getiremiyeceğini iyi bilen Ra
ga tan bu defa delikanlının 

kolunu bırakarak nlaylı bir ba
kışla dedi ki: 

- Bay! Düello için sizi ne
rede beklemekliğimi istiyor
sunuz. 

- Büyük alanda ... 
- Ne vakit.. .• 
- Bu akşam 
Jan Maletista kızğınlığından 

mosmor kesilmiş olduğu halde 

sendeleye sendeleye salondan 

çıktı. O çıktıktan sonra Ra
gastan salonda bulunanlara 
dön rek dedi ki: 

- Brylart Arhk hakkımda 
fena düşünecek hiç bir kimse· 

in bulunmadığından emin ola
rak sıze vicdani arzumla 
gereken izahatı vereceğim. 

Sizleri önce Roma ınezarhgında 
gördüğün-. vakıt Borjiyaya 
kar ı vukubu acak davr"nış1ara 
iştirak etmekten çekind;ğimi 
görmu ve işitmişsinizdir.Bunun 
için şimdi buraya nas•l ve 
niçin geldiğimi söylemek bew 
reklc .• "yör. 

[ı<!ecJia üyelerinden Jolyo 0-
rasini sözü keserek araya girdi; 

- B y ne söylemek istiyor
sanız hepsini eyi bir l abu! ile 
karşılıyacağımıza inanabilirsiniz. 
Şurada şimdi Jan Mnletistanın 
yaptığı hareketi bir haksızlık 

saydığımızı açıkca söyliyebili
rim. Bor jıyaların sizi kendıleri

ne en korkunç bir rakip say
dıklarının ben şahidiyim Siz 
Sent Anj şatosundan kaçtı
ğınız vakıt ben gizli ola
rak Romada bulunuyordum. 
Başınızı rretirene verilecek bü
yük mükafatlara nit ilanları 
gözlerimle okudum. Sizi yaka
latmak için Borjiyalann ileri 
sürdükleri fedaldirlıklar onların 
sizden nekDr dakorktuğunu gös
termeğe yeter, daha o dakikada 
sizi tanımak için çok büyük bir 
arzunun kalbimde uyandığını 
duymuştum. Bugün dostça, ar
ka d :ışça elinizi sıkmakla şeref 
duyuyorum. 

~OT il l Jf -
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Helyoterapi güneşin şuaıııı 

l.u'lamm tedavi u mlüdür. Oi.in
yada ~eni bir şey o? .~ :!z. Bu 
usu iı es1.iler t&nıyor ardı. Sonra 
asırl~rca tınu • kaldı. B" -

v'si yapı ırl en, neden .. nkwm c 
li.zımgeld' ;,-ni anlatacağız. Zira 
mesela bir plaja varıldığı za
man, güneşte fazla durmak gi.1-
neş durması gibi reaksiyonlar · 
yapar ki ihtiyatlıca kullanılım 

,uaalanmadan alınacak fayda
ları bu aksülameller alıp götü
rür. Nihayet güneşin cilt üze
rindeki tesirlerini görecek ve 
güzellik bakımından münakaşa 
edece w,iz. 

Çok eski zamanlarda güneş 
bir tanrı sayılırdı. ilk d nler 
ona tapmışlardır. Mısırlılar ona 
Ra, yani toprak hayatının baw 
bası derlerdi. Asuriler Ba<il <'dı 

alt nda ona taparlardı. Yun -

nistnnın zonra da Rown l , 
g"ne"e apo1lon adlı bir tanrı 
har de :.Cdet ed :rdi. 

Y • an i · d r • 1. •• 
Es d zamanl"rın b".}: t B -

ine .... Eül.ü ap, (T- ne t~ n ı 

olan Apol onun o:Iu idi. Yu

nanlılar Helyose api ynp rl rdı. 
Atine ve I par a at et eri sa w. -
lı ~ ı çevikliği, beden hareke • 
l ri e güzelleştirdikleri biçim
lerinin alıeng:ni gün sten arar
lardı. Eski Yunani....tanın zen
ginleri arasında he yoserapi bir 
sağlık korumu olarak kulfanı
lırdı. Bun'ıırın evlerinde eksc
çatı üzerinde bir solargum1 r,ü
neşlik) bulunurdu. Deniz kcna
istikamcti iyi saphm.,...ış dehliz-

lerde de hlyoterayı y:ıparlaşdı. 
Roma doktorları de eserlerinde 
güneşin iyi edici hassalarını 
kaydetmişler 0 c itidalle yapıl
ması lüzumunu göstermişlerdi. 
Hastalıklı kimselere ynramadı
ğını da yazmışlardı. 

Su tedavisi gibi güneş teda
visi de Romada çok yapılırdı. 
Fakat ;nhitat, sonra da iştila 

devri geliace belyoferpi unu
tuldu. Orta çağlarda ve daha 
sonraları 17 nci, 18 inci asra 
kadc>r güneşten, havadan, ışık
tnn korkulurdu. Güneş tedavisi 

1 

baş ıyaral< mu •• det tedricen arttır ima ıdır 

• uca... c n as rda yeniden 
'ı; , cf ınev1<i'nc çıktı 

1 ~uncu asır başlangıcmde 
bazı dokto l"r bir takım hasta
lık için güne banyosn tayiye
sice başlnd la" 1855 senesine 

doğru da İsviçreli bir doktor 
ilk helyofrepi enstitüsu kurdu. 
Burada hastal31'ı çıplak olarak 
güneşin şualarma karı tutardı. 

Bu tarihten başlıyarak ışık 
tedavişı ileri gitti. 

luğu b·n i e 3000 an~stron ara
sındadır. Angstron bir mikro• 
nun onbinde biri, mikron ise 
milimetrenin binde biridır. De
mek oluyor ki güneş ışığ içinde 
göze görünen ve göriinmiyen 
radyosyonlardır. Diğerleri ya 
enfro - ruj gibi hararet rndyaş
yonu, yahut ta ültroviyole gibi 
kimyevi kudreti olan radyos
yonlardır. 

Bazı memleklerde senenin 
büyük kısmında noksan olan 

GUn şln normal adam 
Üz rinde teslı:lerl 

iyi kullanılan helyoterapi cilt
te ve ikinci derece olarak bü
tUn vücutta kanın cevlanını fa
azlaştırır: teneffü8 hareketleri
ni arttırır, merkezi haaareti 
yüks ltir ve terletme husule 
getirir. Gıdai mudadelelerle 
oksıdasyon ( tahamnıuzları) ko~ 
1 yla tırır v~ bütün hayati va
zifeleri canlandırır. 

ilk giıneş seanslarından son-

1 
ra, hafif bir sinir eksitasyonu 

1 
çok görünülür. Bazen uykusuz-
luk bile olur. Fakat, eğer gü
neşe karşı durmak mubalağalı 

gi"ne şfıa!arı yerine geçmek 
üzere ultıravi} ole lambaları 

1 e fedildi. Bunlar güneş hüz· 
mesinin doktorluk bakımında 
en f ydnlı şualarını çıkarırlar. 

B' rkaç yıldan beri de Hel
yos rapi do ·torluk sahasından 
u u i l uHanış alanına geçti. 
f a l buna knp.ldı. Şimdi iti
dr.J 'z \ e d 'nce ·iz helyotrapı 
yapılıyor ve Lu ifrattan bazı 

fe ' ' lar do - uyor. V remi 
te vi eden, en kötü yaraları 
k p . . ., n g ·ne n'ibi kudretli 
bir ted 'li onsurunun korku a
c < bir kudret o•duğunu ve 
ona karşı ço { ihLiyat Hiztmgel
diğini unutmamalıdır. 

GUnc_, E~ağı n ir? 
Cüneşin çğaları radgasyon-

1.-rdan mürekkeptir. Güneşin 

bize gknderdiği beyaz ışık 
b" z:.:.ıesi saniyede 300,000 ki-
lometre yol alan ışıklı dalga
lardan mürekkeptir. Menşur 
vaıta ile muhtelif parçalarımı 

ayrılan beyaz ışık halitası: 
Sırasile viyole, endigo, mavi, 

yeşil, sarı, portakali ve kırmızı 
renklerden müteşekkildir. Bu 
renkler muayyen dalga uzun
lufruna tekabül eder ve her 
biri gözümüze girince bir ışık 
tesiri yapar. Fakat bunların 

yanında göze görünmiyen rad· 
yosyonlar da vardır. Kır ızı· 

dan otede cnfra - ruz şuaları 
var ki d lga uzunluğu 3.140,000 
angstrona kadaa çıkar. Viyole ' 
birisinde de ültroviyole şualan 
va ·dır. Bunların dal~a uz.un· 

bir şekil almazsa, bu haller 
çabuk kaybolur yerine bolluk 
gelir. lştiha artar. Zayıf olan 
kimse kilo alır. Anemiklcr, gü
neşin iyi tesiri altında kanları-
nın tekrar normgl bir hal aldı
ğını görürler. 

Işın tesiri altında kandaki 
kireç miktarının artması roşih
lerde hemen göze çarpan ve 
bacakları kıvrık, göğüsleri ba-

sık çocukların, iki üç aylık 
güneş tedavisi neticesinde, da-
ha normal kemikler kaz:mdı~ı 
göriilür. 
Güneş uzviyetin müdafaa 

reaksiyonlarını umumi olarak 
arttırır "'e mevzii o!arak ta 

t daues!nden 
lce i:lma t içi 

Ne ya mah? 
Bunun için, güneşe pek az 

bir muddet lrnrşı durmakla 
a lamalıdır. Bacaklar, sırt gi· 

g'bi "neş en daima saklı olan 
kı m r ıçın, ilk gün 
b'r daki' a güneşe karşı 
du mak yeler. 

Umumiyetle elbise ile kapalı 
olan kısıml r h ddinden fazl 
güneşe gösterilirse tedavide 
alınacak bütün netice bozulmuş 
o ur. Zira o vakit arzu edilen 
cilt kanlanması yerine çok ıs· 
tıraplı bir cilt irtihaşı, hatta 
ekseriya ikinci dereceyi bulan 
bir cilt yanması başgös~erir. 
Eğer cildin muntazaman renk· 
lenmesi istenirse, yanmdan, 
güneş vurmasından sakınma ı
dır. Güneş tedavisinden anc • 
bu uretle azami istifade edt
lebilir. 

ikinci günden itibaren "' -
neş_e karşı durmak vakti b 
ikişer dakika nrttırı1arak c 
renkleşme derecesine kad r 
dılecektir. Ancak o vakit ., 
itibarendir ki gimeşte durmak 
müddetinin artık o kadar ehem
miyeti kalmaz, zira cildin e .. · 
merliği ualara karşı bir nevi 
siper olur. 

Umumi olarak iptidaları if· 
r ta varan güneş tedavisi çok 
fena net' celer verebilir. Surat, 
ba ağrısı, yüz ihtikc:lm, kuv· 
vet ve iştih azalması, yanık 
ves irc, bunlcrı gelecek konuş· 
mada <Tözden geçireceğiz. Bu· 
nun için heyoterapi tedricen, 
yani cildin hergün daha büyük 
bir kısmını daha fazla bir müd 
det güneşe karşı tutmakla yap· 
malıdır. Denizde veya dnğda 
hava tedavisile birleşen bu gü• 
neş tedavisi umumi olarak IJi• 
rinai derecede bir tedavidir. 
Fakut doktora sorulmadan hi9 
yapılmamalıdır. Yüksek taksi-

yon halinde zararlı olduğu gibi 
ifrat derece helyoterapi il pek 
küçük ciğer yar }arının vahint 
bir hale girdiği görül üştnr. 
Doktorun reyi alınmadan bu 
gü eş tedavisine başvurmamak 
gt!rektir. 
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Yukarı Çinde, sarı ırma ın 

kenarında çiç kli bir taraçada 
arkadaşım B.Vu ile yanyana 
idik. Temmuz. Gece ın rutu
beti ıçinde boğucu bir sıcak ık 
yükseliyor. Şansım varmış 1 •İ, 
yılda bir kutlunanan Ejder er.
liği sırasında buraya ge'mi ım. 

Balçıklı sular üzerinde göz 
alabildiğine ışı ışıl yanan jonk
lar, sempanlar (Çin kayıkları). 
Uzakta bir tepe üzerind bir 
damla ışık gibi görünen bir 
pagod. Yollarda çocuklar pat
langaçlar patlatıyor ve kötü 
ru !arı korkutmak için ceh n
nemi bir patırdı çıkarıyor

lar. Aynı zamanda kalabalık 
bir halk, ellerinde meş'ale er 
v korkunç ejder resimlerile 
yollardan geçiyorlar. Pencc e
lerde de binlerce kandiller. Bir 
balkoadan diğerine aadet e
tiren ·ı ve diger çiçek yığın
ları. 

Dostum Vu bunu görünüşte 
il 'zce seyrediyor. O mede-

e miş bir Çinlidir. Mükcm
m b'r fotoğrafçı. Fransızcayı 

d fon a m a ö renm'ş. 

Fakat belli rı ur mu k ; elbette 
rutıu dıbi yine Ç ınli kai
m ş.ır , d n beş "ı yıl önce 
Konfu o n Çine t ga nı 
vurdu nu unutamaz her hal
de. Yüzüme baktı: 

_ Sen ki bura a yurddaş• 
!arını ilgilendirecek ~örülm~
miş •ey er arıyorsun, ıster mı

ain, sa a bu anda bütün Kan
ton bölgesini altüst eden ve 
hakyer r'ni de ne yapacak
ların lan şaşırtan gerçek bir 
hikiıye anlatayım? 

K ul tti . Sessiz bir uşak 
b.ına asemınli bir çay, efen
dis n de kehrübar udu bir 
a el'. Kü uk 

' t ,. 

zer ne lamba i c gözleri 
kara elmasa döndüren ilacı 
yerleştırd'. işte B. Vu'nun hı
kii}esi: 

Çocuksuz kulube 
Hong - Ti fakir bir gezgin 

satıcı} dı. Kanton yakınında 
Po - Loda otururdu. Evi, bam
bu yapraklarıle örtülmüş bir 
kulube. Bütün gün, omuzuna 
dayanmış iki küfeli bir sır:kla 
köyü dolaşır, birisinde çaylıgı~ı, 
diğerinde ocağını taşıyarak ıs
teyene çay yapar satardı. Kı.r
nını doyuracak kadar yemek 
yiyemediği için bir kumru ka
dar cılızdı. 

Filozof olan Hang-Ti buna 
pek aldırmıyacaktı amma, ev
aıkıntıları vardı. Karısı bayan 
Azale onua çocuk verınemişti. 
Bu ise bir Çinli içiu şerefsiz-. . 

fenı Asır 

Fakat Ho -r-T karısını 
verdı Bu i~ r Ç'nde de o a 
gandır. "ı ır ge · :ni :ı'nbıld'
ğ ne döv n ac ze a n s n n 
d d ko fo'.ı ı -ı ra m n Ol'l! 
bo arna, i · .nİ}Or u. Hon&-Tı 
ile bayan Azale Sonbahar her 
gün ecdadın kurbanlık yerinde 
günlük Y.a~nrl.ar ve b.ir nesil lüt
fetmelerını dılerlerdı aml!'a ra
file. Hatta ayakla Kantona gide
rek beş yuz evliya tapı cağında 
dua bile etmişlerd . Beşy · zıe • 
den biri olsun onları d'nlerdi 
ya. Ne gezerl Bayan Az le 
sonbaharın kısırlığı gıtm'yo da. 
Bır ak am s tı ıni bitird;kden 
80 a H 1 -Tı bir r r v d'. 

/,ır r iııli h-ı:ıııııı tcılııl 

Kalktı; çıplak ayaklarile top
rağı çiğnedi. Tahta sırığını 

güçlükle omuzuna yerleştirip 
çay tenceresile mangalını da 
köfelere koydu ve Po·Lo yolu
nu tuttu. Sarı ve boynuzlu bir 
ayx ona yolda lık ediyordu. 

Korkunç kuyunun 
Kenarında 

Köyden kıra çıkınca alıştığı 
yo.u tutmadı. Sapa bir yoldan 
ilerliyerek kapısız penceresiz 
tuhaf bir kuleye vardı. Bu ku· 
lenin kenarında, adam yüksek· 
Jiğinde genişçe bir kenar var-

ı aı ve bu kenar üzerinde Hong
Ti, sevinçle, paçavralara sarıl· 
mış bir paket gördü. 

:Yaklaştı : Paçavralardan cı· 
lız bir bilek uzandı, pek hafif 
bır ıng ı aa !... duyuldu. Bursı, 
fakir ailelerin besliyemiyecek· 
leri yavruları bıraktıkları kule 
idi. Kule bir uçurumun kıyısın· 
d dır. Ana baba kendi e eriL 

t . LI, 

elini ktı. ihtiyara e.ince ho
r urd::n aılı de" il. Ç~ uk yap-

3 ını bi r'yen lı'r el n çocuk 
biiy ' i ner n b'lec !, i. 
Son t b r ' ız ço Jk, ne y p. 
H s ki çok n u kazanıyor
lardı da bu yoır.urc:ıtı da bü

y 'tece'~lt'rdi. Gerçe şb1diye 
kadar çocu<,u o'm.ıd • ı için 

b ynını y' y n rı idi 
g • Tı b nu e-
ınd. 

•m 
!erinde, koc ya 
mek iç'ı, 1-.:ırı en 
ofraya ur z. F -ır 1 ı~rd 

iş ÇOK ko' · a ır. Ç 
bir az · ' p' · 

lıali 'le ıııol.yuzlı ı·a iye • 

r. 

Ses çıkarmadan uyudu. Onu 
paçavralar arasına yerleştirdi· 

ler ve ilk defa olarak bayan 
Azale • Sonbahar rahat hıra· 
kıldı o gece. 

Bir Çin ad koma ı 
Onbeş gün sonr çocuk bir 

aylık kadar olunca adını koy

mağı diişündüler. Onu evin en 
büyüğünün, yani Hong • Tınin 
annesinin pırtıları içinde sar· 
mışlardı ki onun meziyetleri 
yavruya geçsin. Falcı en elve

rişli gün olarak yeni doğacak 
ayın birinci gününü bildirdi. 
Ona on kuruş ve bir sepet 
yumurta verdiler. Ayın birinci 
günü gelince de bir berber 
yavrunun saçlarını usturayla 
kazıyarak yalnız bir kaç kıl 
bıraktı. Ona da on kuruşla bir 
sepet yumurta verdiler. 

Hong - Tı :.ilesi çocuğun ad· 
konma töreninin şerefli olması 
için varını yo ·unu verm · rti. 

- 1 

n 
.,, 

le 

yordu. u 
tenccrey 
yerleştir '. ' a ır · 'a ev 
döndü. G' 'e k n dü.,"nüyor' : 

- Bu hır kız. Bir oğlan 

daha iyi o'urd ı anıma bu da 
hiçten iyi. Onbeş günden fazla 
da değil. Mükeıuma 1 • 

Hong - Ti kulbesinin k·'çük 
. d , ,. bahçesine ır . arısını se am-

ladı ve y glı bir kağıt perdeyi 
aralıkladı. Orada bayan a nesi 
bulunuyor ve yüksek bir va
karla kır oaçlarına kaim bir 
yağ sürüyordu. Ç:ıycı annesi

nin önünde saygı1la eğil<li ve 
karısını ç:ıgırdı. Sonra, gömle
ğinin altından yavruyu çıkardı. 
Bir parmağı ağzında, melek 
gibi uyuyordu. 

ihtiyar acuze : 
- Bu ne ? diye sordu. 
- Bugündenberi bu bizim 

kızımızdır ve onu kutlu şahsı
nıza saygılı olarak büyüteceğiz. 

a an Azale - Sonbahar bir 

N hayet kızcagıza Lı sud adını 
verdiler ve evlenmesini bekler
ken buna ba asının adı o1an 
Hon'!u kattı 1 a.r. Böylece adı 
Li - Hong oldu ki yasemın çi
çeği, yahut gül yaprağı yağ
muru veya kırmızı zanbak gibi 

bir şey demekti. Küçük bir zi
yafetçik verildi. Pay büyücü 
ile bay berber, bay balıkçı ve 
bayan yağcı çağırı:mışlardı. İlk 
defa olarak kızcağıza kendinin 
olacak bir elbise verdiler. Bu 
da eski bir gömlekten yapıl
mış kırmızı bir entari idi. 

ilk resmi al"ayı' 
Li - Hong çok güzel bir kız 

olmuştu. Gözleri ay gibi par
lıyordu. Endamı narindi. Bayan 
Azale sonbahara ev işlerine 

yardım etmesine rağmen elleri 
zambak gibi beyazdı. Anası, 

A 

ay 
götürdükleri vakıt ateşli ba
kışlar atan delikanlılar çoktu. 
F airnt Li - Hong iyi büyütül
müş olduğundan o !arı görmez 
ıd . 

On beş yaşına varınca onu 
ev.endırmeğe karar verdiler. 
Çok güzel olduğundan kendi 
seviye inden yükseğile evlen
me i umab'lirdi ve arayanlar
d e1 .k o'mıyordu. 

Av upada olduğu gibi Çinde 
de aracı kadınlar evlenme ere 
vas o urlar. un1ar kız evine 
eyi r ııanıp ka.şı anmıyacak-
larını f lcıd n .. ğrendikten 
son a m cevh ' r, ç· çekler, 
şi.rl r e 'r ek I,ızı isterler. , 
Li - Hon he n her gün bu 
h y ~rd ı a )' u. Mücev-
h r erı takı or, ç.· ç kleri I·o'·-
1 ı or e <°irfori okuyordu. Ni-

ay t , ab sı Kantondıı ö: -
ren'll' ni bitirmekte olan b'r 
<le k ılıyı damadlığa kabu e 
karar verdiler: Bu, Kanton im· 
tihan sarayının on bin hücresin
den birine kapalı ıdi. Orada 
aşktan eriyip gıdiyordu. Zaten 
bu hücreler o kadar karanlık 
havasız yerlerdi H sahiden Ö· 

)enler az değildi. İmtihanları bitip 
te okumuş rütbesini kazanınca 
delikanlı damatlığa kabul edil
di~ini öğrendi ve Hong-Tiye 
isteğini kendisi tekrarlamak 
için onu görmeğe gitti. 

Fakir kulbede hasır üzerine 
çömeldiler. Güzel kokulu çay 
fincanlarile karşı karşıya idiler. 
1) seneki pirinç mahsuliinün 
bolluğundan, havadan konuş

tular. Nihayet delikanlı müs
takbel kayın babasına sordu: 

- Çok ünlü adınız nedir? 
- Düşkün aile adım Hong 

Tidir. 
- Ne iş yaparsınız? 
- Düşkün sanatım çaycı-

Iıktır. 
- Kaç bin gümüş paranız 

vardır? (Yani evlendirileecek 
kaç kızınız?) 

Bu konuşma esnasında çaycı 
damadının gözlerine bakmıyor· 

du. Zira Çinde kendinden da
ha yüksek mertebede olanın 
gözlerine bakmak bir saygısız· 
lıktır. Nihayet Li - Hong baba· 
sının evinden çıkarkcm verile
cek para mikdarını kararlaş-

tırdı'ar ve i ong - Ti parmagı
nın ucuyla çay fincanına do
kundu Bu gorüşmenin bittiği 
demekti. Mektepli kalkıp çıktı. 

Bay Hong - Ti berberle kü
çük orman yanında meraklı 

bir uçurtma partist için bulu
şacaktı. 

Güzel bir evlenme 
Falcılar evlenme için en 

uğurlu g-ünü tesbit ettiler. Li
Hong dalın nişanlısını görmc
mi~ti. Zira Kantondaki müda· 
vimlcrden hangisinin yolda ken
dısiııi görüp te aşık düştüğünü 
bilmiyordu. 

Evleneceği ıı-ün Li·Honga içi 
pamuklu kalın bir saten şalvar 
gidirdiler. Kara yağlarıl'a kalı~ 
bir yağ sürdüler. Kulaklarındakı 
küpeler ışıldıyan şelaleler ıribi 

omuzlarına doğru akıyordu. 

nanası da yeni en ar ler gıymış
t ler. Hong· i ise ha ır şapkası 
yerine mektep i bir damadı 
olan bir adama dalı çok ya· 
raşan küçük bir fesi takmıştı. 

Sonra patlangaç) rın gürül
tüsü du>"Uldu. Ge'in alayı gelini 
a!mağa geliyordu. Li - Hong 
arkadaşlanna dayanarak kulü· 
beden çıktı. Yüzünde ne boya, 
ne düzgün yoktu. Zira ılk 

defasında n. anlısının onu ha
kiki yüzüyle görmesı lazımdı. 

iki taşıyıcı tar:ıfından totu· 
lan kırmızı evlenme sedyesi 
dışarıda idi. H p i güvey ta
rafından gelen düğün hediye
leri birlikte gelmişti ve birlikte 
dönecekti. Li - Hong. Hong-Ti 
ile bayan Azale - Sonba~ ar ve 
kaynanayı kucakladıktan ~onra 

sedyeye bindi ve perdeleri 
kapadı. Kocasının c'l n g dı· 
yordu, Genç kızlık hayatı bit· 
mişti. 

Eve varınc , yüzü daım.ı ör· 
tülü olarak, bir salona sokul
du. Burada kocası B. V ong 

hakimi yetini teyit için bir is
kemle üzerinde ayakta duru· 
yordu. Loi onun ayaklarına 

kapandı. Bu suretle kocalık 
gururu yerine gelen B Vong 

karısını kaldırdı ve yuzunü 
nçtı. Yıldız gibi gözlerini, gül 
etinden yuğurulmuş olan teni· 
ni doya doya seyr tti. Loi de 

çekine çekine kocas.na baka· 
bilmiş ve onu istediği gibi bul
muştu. 

Mutad dualardan sonra, kim
sesiz olan B. Vong Loiyi 
elinden tutarak yatak oda
sına getirdi ve burada ye 
ni evliler, yatak ucunda 
oturarak davetlilerin tebrik
lerini kabul ettiler. Sonra 
yemek odasına geçildi. Artık 
esir olan Loi-Houg kendisi 
yemed"n önce, kocasının sa~ır 
bir amcadan ibaret olan aile
sine yemek getiriyerdu. 

Yemekten sonra tiyatroya 
ırittiler, Çinde tiyatronun şu 
hususiyeti var ki saat kaçta 

n b sını. 

ne sonunu göremezsiniz. O er 
vnkıt başlamıştır ve sonu da 
gelmez. Tiyatroya kulakları 
sağır edecek kadar gürültülil 
bazı çalgılar da karışır Çinli
ler bundan eylenir gibi gö· 
rünürler. 

Dönüşte, yeni evlilerin evi • 
de bir merasim yemeği 
oldu . Zevccde d hil o1du
ğu halde, kadınlar bundan 
uzak tutuldu. B tmez t kemez 
bır yemekti. Nihayet afak v.ık· 
ti, y lnız bırakılan B. Vang 
zifaf odasında karısının yanına 
gidebildi. Sedefli abanoz bir 
karyola içinde, ıpek entarisi 
altından çıplak vücudu serilen 
Li - Hang yanakları ateşli, kalbi 
heyec.ınlı, beklenti sevinç için· 
de bekleyordu. 

Uyudukları vakıt aydınlıkb. 
Bır p nçer nin kenarına saadet 
getiren bir sarı zambak çıçeği 
dikilmiş bir saksı koymuşlardı. 
Buna bakacaklar ve yılba ında 
bir tomurcak açmasına dikkat 
edeceklerdi. Buradan iki ay 
içinde bir oğulları olacağına 
işaret olacaktı. 

Halbuki izdivacından anc k 
bir kaç g-n sonra Li-Hong 
saadetin tam oıtnsında dul 
kaldı B. Varing anlaşılınıyan 

b r s bcpl o dJ. latem ye
rın e, ··n b' tün dış susler'ni 
be aza boyadıl;ır .. Li-Hon", ih· 
ti r a ır amı a Hong-Ti ba
y n Az le Sonbahar ve ka ı 

r y dı n yedı ce ta· 
bu u e r ında a aş ı!ar. 

Li-Ho g ço nç, çok gü-
" biı · n ömrunce 

Ona ikincı bir 
koca bu du ar. Hemen hemen 
ihtıyar bir adamdı. Zira otuz 
yaş rda idı. Bir vılayet mah
kel!'es"nin lıakiıni idi. 
Aşk bu adamcağızın başını 

döndürmüş olacak ki o vakte 
kadar çok namuslu bir hakim 
iken bundan sonra, Li-Honga 
güzel hediyeler getiermek ıçin, 
davacılardan hediye, rüşvet ka
bulune başladı. Sonra kabul 
etmekle kalmadı, istedi ve ara
dı. Parası olan en haksız da
vayı kazanıyor, par sı olmıyan 
en haklı davadan haksız çıkı· 
yordu. Sonra hiıkim sahtekar· 
lığa girişti. bir çok mülHeri 
kendi üzerine g-eçirdi. Ne ola· 
cak, Ti-Hong yeni gerdanlık
lara, mücevherlere, bol bol pa
ralara kavuşacaktı. Onun bir 
tebessümü herşeyi unuttu· 
rurdu. 

Hırsız hakim koca 
Fakat sonunda herşey keşfe
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Atlantikin ak hayaııııııu sonu Almanların 
o·~nÜnenJüks vapuru bugünün haya- Deniz hazırlığı 
let gemisi "Moritanya,, nın son gezisi .. 
H20 yıl mavi kordelayı tutan şanlı transatlantik haraç 

mezarına götürülmüştür.,, mezad satılmış ve 
0 Moretanya,, vapuru 

2 Temmuz 
Dün akşam, Savtamptor li

manında kalabahk bir rıhtımın 
ucuna büyük bir vapurun ruhu 
bağ!anmışh. Ruhu diyorum, 
zira "ıforctanya" bir zamanki 
transatlantiğin artık bir haya
·Jetinden başka bir şey değildi. 

Yalnız tekne yerimle duruyor. 
Ötesi kaldırılmış, kesilmiş, 
parçalanmış ve geçen ay iş 

adamlarına sablmııtır. 

Vaktile beyaz olan tekne 
timdi su il~ gök arasın
da ayni renkte yükselmekte
dir. Sanki şimdiden ruhlar ale
mine karışmış dibi. Mapurun 
ilk scyahahnda buluna ihtiyar 
bir gemicinin beklediii merdi
veni geçince, ölüm alemine gir
miş oldum. Koca tekne oyuk
tur. Dehlizlerden, salon ve kü
tübhanelerden eser kalmamış
tır Muhtelif sosyal sınıfları vak
tile ayıran ve odun fiatına ıa
alan kutlar arasında timdi de· 
mir merdivenler boşluia asılı 

kalmıştır. Bir zamanın en gü
zel vapurunun cesedini mezar
lığa kadar getirmek üzere kal
mış olan birkaç kişi için yal
nız bir iki kabine ve yemek 
salonunun bir kısmı kalmıştır. 

Kibar bir ölUm 
Mezarlığa ıeyahabmız iki 

iÜD sürecektir. Vaktife her ne 
havada olursa olsuu, Atlantik 
denizini dört buçuk günde ge
çen makinelerin çoğu kaldırıl
dıiından, kalanlar Glaskov ya
kınında Rosit yılom iskelesine 
kadar 2itmek içi•, lngiliz sa
hilleri fizerinde 48 saat nefes 
nefese soluyacaklardır. 

Hayalet vapurun bu son se
yahatmı takip etmek istedik. 

Bir zamanlar, lngiliz tecim 
filosunun en güzel vapuru,dfin
ya tecim filosunun en güzel 
vapuru olan, tam yirmi iki yıl 
"mavi kordela,,yı, yani 11ür'at 
rekorunu üstünde tutan bu asil 

dildi. Hırsız hakimi muhakeme 
ve kamçılanmıva mahkiim et
tiler. Sekiz gün sekiz gece 
kasabanın meydanında küçük 
bir kafese kapahldı. Yalmz ka
fası iki parmaklık arasından 

çıkıyordu. Öyle dar bir yerdi 
ki ne ayakta, ne yatmış duru
lamazd1. B. Hakim iki büklüm 
Draya kap"nmışb. Gelip geçen
lerin arada sırada bir sırık 

11cunda uzattıkları pirinç lapası 
Dlmasa, açlıktan ölecekti. 

Sekizinci gün sonunda onu 
çıkardılar. Ç rçıplak soyarak 
kamçılamıya başladılar. Cel!at 

öyle vurdu, öyle vurdu ki vü
cudunun yarasız beresiz tarafı 
kalmadı. iki kişi koltuiuna gi

rip onu mahkum eden hakim 
huzuruna getirdiler. Ona, mah-

kümiyetinden dolayi teşekkür 

etmesi gerekli. Fakat ağzından 
bir söz çıkarmadı. Yere yu
varlandı. ÖJmuştü. 

Benzersiz bir izdivaç 
Hong - Ti ve bayan Azalı -

Lonbohor düşündüler. " Zararı 
yok, kızımızı bir üçüncü defa 
daha evlendiririz . ., 

Heyhat, bir üçüncü ve bir 
dördüncü koca bir kaç 
günde hayattan ölüme geçti
ler. Onları gittikçe daha ihti
yar seçmişlerdi ki ölüm kendi
lerine tama etmiş. Zira ölümün 
yümuşak etli gençliii tercih 
ettiğini herkes bilir. 

ve çok cesur gemi artık öl
mu~tur. 

Aylarca mücehhizler ve kum
panyalar, 11 Atlantik beyaz ba
yam,,nın akibeti üzerine mü. 
nakaşalar yaptılar. Vapur hala 
o kadar güzel ve o kadar em· 
niyetli idi ki, daha uzun zaman 
ikinci safta seyrüsefer edebilir 
veya yabancı bir ulusa çok 
pahalıya satılabilirdi. 

Fakat İngiliz kamoyu lngiliz 
serefinin yükselmesine yardım 

eden gemi için böyle hacaletli 
bir son istemedi. ihtiyar bir at 
gibi, eski bir vapur da artık 

" Moretanya " nın Rositte yı
kılmasına karar verildi. Vapur, 
ziJlete düşmeden parçalanmış 
olacaktır. 

Şanh geminin 
Parçalanması 

Geçen hafta, lngiliz gazete
lerinin aylardanberi bildirdik-
leri hadise oldu. Vapurun bü" 
tün iç kısmı artırma ile satıl-

dı. Mobilyacılat ve hatıra me
raklıları Maon dıvarları hake-
dilmiş levhaları, lüks mobileleri, 
kart odasını nöbet çanını, dö-
şemeleri, birahaneyi, mutfağı 
hatta arttırma komiserinin otur
duğu taboreyi haraç mezad sa
tın aldılar. 

Bir köşede, ihtiyar bir ba
yan ağlıyordu. 

- Ben bu vapurda nişan
landım. Sonra düğün seyahati-
mi bununla yaptım. O zaman
daaberi, işte otuz yıl oluyor, 
her yıl ayni kabineyi tutarak 
aşk seyahatimizi tekrarladık. 
Heyhat! Kocam iki yıl önce 
öldü. Saadetimizin kadrosu da 
ölüyor. 

"Hayalet gemiyi,. mezarhğa 
kadar yavaşça sevkedecek olan 
kumandan, bir kaç zabit ve az 
mıktarda tayfa hep "mavi lror
dela,, zamanından kalma kim
selerdir. Növbetçi zabitlerden 
biri, cic:ldiyetle şunu söyledi: 

- Görüyorsunuz ya! Alman
lar mavi kordelayı ele geçir
dikleri zaman biz .. Moritanya., 

Şişmanca ve pek az çevik 
olan üçüncü koca, güzel Linin 
beğendiği bir çiçeği koparmak 
üzere eğildiği bir nehirde, ka
rısının gözleri önünde boğuldu. 
Şişmiş vücudu bir sedye üze
rinde getirdikleri zaman, ahali 
Liye inansızlık ve korku ile 
bakıyorlardı. Dördüncü kocaJı 
ise daha zifaf gecesi bir nüzül 
ile öldü. Fazla heyecana gele
mezdi. Bütün halk için için 
endişeye kapıldı. Po· Loda ba
basının kulübesine döneaı Li -
Hongu selamlamaktan bile kom
şular sakınıyordu. Bu çiçek 
gibi kız, elleri arasında fe!aket 
mi taşıyordu? 

Yirmi beş yaşma girecekti. 

Bütü hayatını yalnız geçirerek 
ihtiyarlar gibi, evinin kapısında 

keten mi bükecekti? işinin fe
nası, o yakınlardaki genç bir 

yazıcı ona kur yap1yor ve ka
mıı olmasını istiyordu. 

Bunu kabul edebilir midi? 
Delikanlı belki ölüme doğru 

koştuğunu bilmiyor midi? Ni
hayet Li - Hong bir falcıya 

başvurdu.Herif şu hükmü verdi: 
- Git, komşun ihtiyar Şan

gı bul. Onun bahçesinde yüz
Hik bir çınar var. s~ mera· 
simle bu ağaçla evleneceksin 
ve uğursuzlnk onun üzerine 
çökecek. Sonra istediğin gibi 
sevdiğin gençle evlenebilirsin. 

Li • Hong, komşusile müza-

nm kalbinin kırıldığım bili yor
duk artık. Onunla şu son se
yahati birlikte yapmak istedik. 
işte ... 

"Haya~et vapurunda,, 
Son şenlik 

Vapurda, tek tük tayfalar
dan başka, bir kaç zabit ve 
otuz gazeteciyiz. Tayfa'arın te
sadüfü o'arak bıraktıkları ka
maralarda yatıyoruı.Binicrce fa
re koşuşuyor, tırmamyor, ke
miriyor ve sığmacak hir yer 
arıyorlar. Vapurun ihtiyar ke
disi de ağır başlı o'arak onla
rın arasında dolaşıyor. Zira 
o da son seyahata iştirake ruh
sat almıştır. 

Dün akşam, yemek salonun
dan kalan kısımda vapuru me
zarlığına getirecek olanlar bir 
ziyafette bulundular. Benim 
bulunduğum masada Künard 
Layn reklam şefi B. Derri var. 
Esaslı vapurun tekaüde çıka
rılmasının sebeblerini öğreni
yorum: 

iç teşkilat artık modern yol
culann lüks ihtiyacına cevah 
veriyordu. Birinci sınıf kamara-
ların yarısı, gülünç derecede 
küçük kalan lombozlardan, kafi 
derecede bol hava alamıyordu. 
Tavanlar pek basıktı, bundan 
dolayı yazın hava çok ağır 
oluyordu. 

Son seyahat 
Iıte hareket saatı geldi. Yağ

mur yağıyor. Vapurun etrafın
da büyüklü küçüklü, ışıl ışıl 

parlıyan birçok diğer vapurlar 
var. Kanal içinden yavaşça ge· 
çiyoruz. Artık ne düdüğümüz, 

ne kayığımız, hatta ne de tah· 
Jisiye simidimiz var. Artık hiç 
şey değiliz. 

Savtamptor limanındaki bü
tün vapurlar gürleyerek bu ölü
yü selamlarken her lngiliz kal
biade yeni bir geminin, doğa
cak olan ve lngiliz bayrağına 

mavi kordeliyı saracak olan 
yeni vapurun: Kraliçe Marini 
hulyası var. 

Ilık gece içinde kocaman bir 
inan ve umut çığlığı yükseliyor! 
"Kraliçe öldü, yaşasın kraliç~!., 

bilinde şu acayib izdivaca razi 
kldu. Bir rahib çağırıldı. 

Li - Hongun akrabaları ile 
birçok dost ve merakhıarın ve 
Almacm aylesini temsil eden 
B. Şangm huzurunda izdivacı 

kutluladı. Li - Hong nihayet 
büyüden kurtulmuş muydu ? 

iki gün sonra Po • Lo kö
yünde müthiş bir kasırga oldu 
Gök kar ardı, rüzgar inledi, 
dallar çatırdadı, yıldırımlar dü
şüyordu. Uzaklarda kaplanlar 
korkudan gürleyorlardı. Ne ol
du biJiyor musunuz ? Bir yıldı
rım isabetile çinar, yani Li -
Hongun kocası boylu boyunca 
B. Şangm bahçesine serildi. 

Sebatk6r bir nltanh 
Arkadaşım B.Vu lambanın 

alevinde bir Afyon yuvarlağını 
çıtırdatarak: 

- lşte, dedi, işler hafa bu 

noktadadır. B. Şang mahke
meye giderek Li-Hongu dava 

etti. Çınarın genç kızla evlen· 
diği için öldüğünü idd:a ediyor. 
Hakimler de ne yapacaklarını 

bilemiyorlar; ağaç Li - Honaun 
meşru kocası değildi ve sahibi 
bu izdivaca razı olmamış mı 

idi? Bu şerait içinde B.Şangm 
aradığı tazmina tın verilmesine 
hükmedebilirler mi? 11 Ya be
şinci nişanlının cesaretine ne 
dersin? işte, eski şairlerimizin 

yazdıkları gibi, bu delikanlı da 
aşkın ölüm korkusundan daha 

t edi-

- Baştmaıı Bilinci sahi/ede -
Aynı gazete Almanyanın çok 
kuvvetli bir tayyare gemisi de 
yapacağım haber verdikten 
sonra, Fransanın (Versay) and
laşmasının böylece bir defa 
daha parçalanmasını Cenevre
de yeniden protesto edeceğini, 
ihtiyat kaydile bildiriyor. 

ltalyada amlrallar 
Toplandı 

Roma, 9 (Ö.T.) - Amirallar 
komitesi, V enezy a sarayında 
Deniz bakanı sıfatile B. Mus
solininin başkanlık ettiği bir 
toplantıda çalışmalarını bitir
miştir. 

Komitesi şu son günlerde 
Duçenin başkaııhğı altında özel 
bir toplantı yapmış ve ltalyan 
donanmasının inkişafı ile daha 
müessir olmasına ait meseleleri 
gözden geçirmiştir. Ulusal mü
dafaa yüksek komisyonu ile 
ordu kurulunun ve bütün buna 
benzer kurumların yaptıkları 
tetkiklere bağlı olan bu son 
tetkikler neticesinde, komite 
güdülen amaca yarıyacak ted
birlerin tesbit edildiiini bildir
miştir. lngiliz - Alman deniz 
anlaşması üzerine bütün devlet
lerin deniz kuvuetleri durumu
nu yeniden gözden ge:çirdik
leri bir sırada, ltalyanın aldığı 
kararların yerinde oJdnğunu 
inkar etmek imkanı olawıya
cağı bildiriliyor. 

Berlin 9 (A.A) - Almanya
nın 1935 yılı deniz proğramı 
neşredilmiştir. Bu proğrama 
göre yapılacak gemlier arasın
da yirmi altışar bin tonluk ve 
28 santimlik toplar taşıyacak 
iki kruuazör ile onar bin ton· 
luk ve 20 santimlik toplar ta
şıyacak yine iki krüvazör, 16 
distreyör ve 28 denizaltı ge
misi vardır. 

Londra 9 (A.A) - Daily 
telgraf gazetesi lngiliz kruva-
zörleri sayısnıın elli olarak tah
dit edilmesinin gelecek yıldan 
itibaren mecburi olmıyacağını 
yazmaktadır. Jngiltere bundan 
sonra kruvazör sayısını en aşa
ğı altmışa çıkaracaktır. _ ........ .. 

İcra memuru 
Yedi ay hapse mahkCım 

Edildi 
icra dairesine yatırılmış olan 

paradan bir :miktarını zimme
tine geçirmekle suçlu Kemal
paşa icra memuru bay Sami
nin asliye cezada duruşması 
dün bitmis ve yedi ay hapsine 
karar verilmiştir. 

,~~··· -··' 
~ Borsa Haberleri 
~ DUn Borsada 

Yapllan Salıflar 
~ 

UzUm 
Çu. Alıcı Fiat 
36 N Ali Hay. 11 11 50 
27 J Taranto M 3 37 10 
25 S Hisarlı Asım 7 7 
23 Ş Riza Halef 10 11 50 
21 Koo ittihat 10 25 10 25 
17 S Emin 10 10 
12 Şınlak z bi. 9 75 11 

161 Yekun 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı 
774 Buğday 

25 ton " 
5 

Fi at 
6 37 

42 Arpa 3 3 10 
3 Kumdarı 4 50 4 50 

50 ton Balda 4 16 4 16 ,. ' 
Para Piyasası 

9-7-1935 
Alış Satış 

Mark 50 25 50 75 
:sterlin 618 50 623 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 50 79 90 
Belga 21 05 21 55 
İtalyan lireti 10 32 10 40 
İsviçre Fran. 40 90 41 25 
Florin 85 12 85 37 
Kr. Çekosl?. 5 24 5 30 

·.u ıemmuz t•• 

TAÇLI 
DELiLER 

. . .. •' ., -
Tarihi Tefrika 

- . . ..... ; 

ikinci Kısım No. "4&,, 

·!------------------------·----Jan buhranları içinde • • 
sınır 

Kıvranmakta idi 
Martın yedinci günü, Kato· 

lik ispanyanın, engizisyo• deh-
şeti içinde kıvranan köylerin
den geçerek T olede vardılar. 
Kral F erdinand D' Aragon 
şehir kapılannda kızını ve da
madını bekliyordu. 

Kraliçe ise Janla kocasıoı 
Toled sarayının eşiğinde kar
şıladı. 

22 mayısta jan, Kortez mec
lisi tarafından, Kastilin müs-
takbel hükômdarı olarak ilin 
edildi. Birkaç ay sonra Ara-
gon tahtı için de aym mera
sim yapıldı. Saragusada yapı-
lan törende, prensler müttehit 
krallığın haklanna ve imtiyaz-
larına hürmet ~deceklerine ye
min ettiler. Bütün bu formali-
teler ikmal edilince Arşidük 
Brüksele dönmekte istical edi
liyordu. 
Kayın pederinin ısrarlı dilek

lerine, gebe olan karısının göz 
yaşları içindeki ricalarına rai
men Filip adını taşıyan bu 
Flaadrlı Arşidük, Yarım adaaın 
havası hiç te sıhhatına uygun 
düşmediğini, maiyetinden bir 
çoğunun sıtmaya tutulduklarnn 
Bezanson arşeveki ve saray 
nazırının ölümlerini vesile edi
nerek kalamıyacağını kati ola
rak söyledi. Ve ·yola çıktı. 

jan, kendisine karşı çok so
uk davranmasına rağmen ha
yatta en çok sevdiği varlık 
olan kocasından ayrı düşmeyi 
bir felaket saymıştı. Bazı rün
ler olurdu ki acınacak bir te
essür ve ıstırap içinde kıvran
dığı görülürdü. Gözleri daima 
yaşlı idi. Dudaklarından bir 
tebessüm koparmak imkansız 
olmuştu. 

ya şefkat ve dua, yahut ta 
tazyikle melankolisinden kurtu
labileceği ileri sürülüyordu. 
Şefkat ve dua vasıtasına iste
nildiğinden çok başvurulmuşsa 
da bir neticesi görülmemiştir. 
Şimdi tazyik vasıt~sı kalıyor
du. Buna da başvurmağa im
kan yoktu. Zira tazyik değil, 
küçük bir ısrar bile Jamn ıi .. 
nir buhranları geçirmesine ye· 
ti yordu. 

Üç doktorun imzasını taşıyan 
bu gülünç rapor kral Ferdi
nanda verilmişti. Mektubu '1 so
nunda : " Sa Majesteden bu 
mektubu okuduktan sonra yırt-
masını yalvarırız. ,. yazılı idi. 
Bundan da doktorların bakika
tı gizlemek istedikleri, Jamn 
krallığın şerefini ihlal eden bir 
hastalıkla malul olduğu anlaşı· 
lıyordu. 

Jan 10 Mart 1503 te bir er· 
kek çocuk ·doğurdu. Bu çoculi 
kardeşi Şarlkene Almanya im· 
paratoru olarak halef olacal4 
olan bir Prensti. Jan şimdi da
ha büyük bir ısrarla kocasının 
yanına gitmek istiyordu. Kra
liça İzabel ise yeni yeni vesi
leler bularak buna mani olmak
ta idi. Bilhassa bu mevsimde 
deniz yolculuğunun tehlikeli ol
duğundan bahsediyordu. izabe! 
bunları dinlemiyor, ne olursa 
olsun kocasının yanına koşma
ğa azmetmiş görünüyordu. 

Kaçmağa karar verdi 
Jan anasının muhalefeti kar

şısında kaçmağa karar vermişti. 
Maiyeti de kendisi de takip 
edeceklerdi. Bütiln hazırlıklar 
yapılmıştı. Kalırlar sarayın ö
nünde bekliyorlardı. Kraliçe 
lzabel bu tasavvurdan haberdar 

Ne ayakları dibine serilen 
servetler, ne saltanat, ne hü

olunca Burgos arşeveki ile 
kümran olmanın zevki onu il-

Kordo arşevikini Prensesin ha
gilendirmiyordu. Ona çocuğunu 
doğurunca Filibin geleceği 

rekctine mani olmağa memur 
etti. Arşevekler prensesin ar-

söyleniyordu. Fakat o bunlara kasına düştükleri zaman Jan 
inanmıyor, kocasının yanına 

şatonun iç kapısını geçmiş bu
dönmekten başka bir istek te lunuyordu. Jan geri dönmek is-
beslemiyordu. temiyordu. Kraliça Rusiyyon 

Kraliçe izabe) de kızının bu da olan kralın dönüşünü müte-
halinden yatağa düşmüştü. akip büyük bir filo hazırlana-
Doktorların raporunda bu has- rak prensesi Flandra getirece-
talığın sebebi kızına olan de- ğini vaad etti. Ancak bundan 
rin seviısıne atfediliyordu. sonradır ki Jan şatosuna dön-
Gösterilen tedavi tarzı da cid- meye razı oldu. 
den gülünçtü: Zira prensesin - Sonu Var-

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

Italya - Habeş savaşı 
- Baştarafı 1 nci sahifede -

ve Habeş bükômetinin isteğini 
yeriııe getiremiyeceğine müte· 
e!'sir olduğunu bildirmiştir. 

Londra, 8 (A.A) - Avam 
kamarasında Sir Samüel Hoar 
demiştir ki: 

Habeşistana Zeila limanı ile 
lngiliz Somalisinden bir geçit 
verilmesi hakkında yapılan 
teklifler, daima bu topraklar
daki ahaliye ait menfaatların 
korunması şartına tabi tutul
muştur. 

lngiltere tarafından bırakı
lacak topraklarda hiçbir su
retle esir tecimi yapılmıyacağı 
Habeş hükumetine bildirmiş 

ve bugün İngiliz himayesinde 
bulunan kabilelerin şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan 
böyle de otlaklardan istifade 
edebilmeleri için gereken tet
birler almmışbr. 

Londra 9 (A.A) - Uluslar 
sosyetesinin ltalyaya karıı bir 

ı 
genel olarak anlaşıldığından 

beri siyasal çevenler ltalya Ha· 
beşistena taarruz ettiği takdir-

de uluslar sosyetesi nizamna-

mesinin 16-cı maddesine da-

yanmak imkanını görmektedir
ler. 

Eyi haber alan çevenlere 

ıöre ltalya • Habeş anlaşmaz· 
lığı için biricik kotarma yolu 

Roma ile Adisababanın Fra .. -

sanın araya girmesile anlaşma

larıdır. Bu çevenler Paris ile 
Londra arasında yapılan ko

nuşmaların Habeşistanda harp 

başlamasının önüne geçebilecek 

bir anlaşma ile sonuçlanaccı ğını 

ummaktadırlar. 

Sir Samuel Hoar bu ayın on 
birinde lngilterenin dış politi

kası ve bilhaşsa ltalya - Ha· 

beş anlaşmazlığı karşısındaki 

durumu hakkında bir diyevdi 



Haftalık Piyasa Durumu 
J rpa ve bakla fiyatları iyidir. üzüm ihracatçıları 

Rekabet yüzünden alivre satışları iki • 

Buçuk kuruş indirmişlerdir 
Şehrimiz borsası tarafından 

her gün çıkarılan satış mad
de!erine göre son hafta içinde 
borsada ahnıp satılmış olan 
toprak mahsulleri ile sair ürün
lerin haftalık satış miktar ve 
fiyatlarile piyasa durumlarını 
ve bunların geçen hafta ile 
mukayeselerini ve koleksiyon
larımızdan çıkarılmq olan rak
kamlar üzerinden geçen yıl 
temmuzunun ikinci haftasına 

nispetle utıf miktar ve fiyatı 
noktasından durumlarını ve son 
hafta piyuuı hakkında ala
kadarların düşüncelerini bi.di
riyoruz: 

Borsada son hafta içinde 
İfaretlediğimiı: ürünler karşıla
rında gösterilmiş fiyatlarla sa
tılmıştır. 
l.mi Mikdarı Fiat 
Buğday Uşak 1380 7,00 5,875 

,. yerli 1560 5,75 5,00 
,, eldirek 243 6 5,75 
,, Mersin 4350 6 4,00 
" " v. 862 4,50 4,50 

Arpa yerli 798 3,25 3 
Bakla hazır 1104 4,375 4,16 

,, vadeli 970 4,4,375 
4,4375 

Kumdarı 61 5,00 4,50 
Nohut 10 5,00 5,00 
Susam 300 11,00 10,75 
Yapağı 992 47,00 47,00 
Yun 28 42,00 42,00 
Palamut M.1083 430,00 190,00 
Ç. üzüm 1114 12 00 7 00 

' ' 
Arpa 

lzmir borsası bültenlerine 
göre son hafta içinde satılan 
arpa miktarı 798 çuval yerli 
malından ibarettir. Kilosu 3 
3,25 kuruş arasında satılmıştır. 
Geçen hafta ise satış miktarı 
ayni neviden 617 çuval bulun
muş ve fiatları yine bu miktar 
olarak tesbit edilmişti. 

Geçen senenin bu haftasın
da ise 2 - 2,37,5 kuruş arasın
da fiatlarla borsada 141 çuYal 
yerli arpa satışı olmuştıı. 
Arpanın son haftaya aid pi

yasa vaziyetinde geçen haftaya 
nispetle bir fevkaladelik yok
tur. Satış yekünu noktasından 

aon hafta içinde biraz fazlaca 
mal satıldığı görülmekte ise de 
fiatlar sabittir. Geçen senenin 
bu haftasına nispetle ise son 
hafta fiatları 0 0 875 - 1,00 
yüksektir. 

Geçen hafta yazdığımız gibi 
ihracatçılar istihsal mıntakala
rından mübayeaya devam et
mekte ve bu yüzden Izmirde 
kuvvetli işler olmamaktadır. 
Maamafi şimdilik fiatlara sağ

lam gözle bakılmakta ve şu 
sıralarda değişmiyeceii de 
umulmaktadır. 

Bakla 
Son hafta içinde borsada ki

losu 4,375 - 4,16 kuruştan 1104 
çuval hazır ve 4,43,75 kuruştan 
970 çuval vadeli bakla alış verişi 
olmuştur. Geçen hafta 2675 
çuval hazır 4,25 - 4,37,5 ve 
2669 çuval vadeli 4,31,25 - 4,375 
kuruş fiatla satılmıştı. Geçen 
!enenin bu haftasında ise 3,25 -
3,3125 kuruştan 2082 çuval 
hazır ve 3,3125 - 3,4375 kuruş
tan 2800 çuval vadeli bakla 
satışı olmu~tu. 

Son hafta satışları yekün iti
barile geçen haftaki miktara 
ulaşamamıtbr. Bunun sebebi 
geçen haftaki neşriyatımızda rla 

mıntakalarından mal mübayaa 
edilmekt~ olmasıdır. İzmirden 
mübayaat yapan ihracatçıların 
da evvelce fazla miktarda alivre 
al·şları bulunduğu ve bunların 
tesellüm zamanının yaklaşmakta 
olmasıdır. Mamafih son hafta 
fiatlarında geçen haftaya nis
betle biraz yükselme var gibi
dir. Piyasaya sağlam gözüle 
bakılıyor. 

Pamuk 
lspekülasiyoncular elinde faz

laca mal bulunmakta olması, 
ıhracat için yeni siparişler alın
maması ve satıcıların fiyat
ları tutmak hususunda göster
dikleri gayret dolayısile bu haf
ta içinde borsada pamuk üze
rine hiç bir muamele olmamış
tır. Geçen hafta ise 716 balye 
prese birinci 50 - 52, 1 ı bal ye 
kaba birinci de 52 kuruştan 
muamele görmüştü. 

Geçen sene Temmuzunun 
ikinci haftasında ise kilosu 37 
kuruştan 62 b?.lye preşe birin 
ci hazır, kilosu 34 - 35 kuruş
tan 500 balye prese birinci va
deli ve kilosu 35 kuruştan 5 
balye prese ikinci pamuk sa
tışı olmuştu. 

Son hafta içinde borsada pa
muk üzerine muamele olma
makla beraber istokun azlığı 
dola yısile bu hale fazla ehem
miyet atfedilmemekte ve fiyat
lar üzerinde müessir olmadığı 
söylenmektedir. 

Fabrikalar geçen hafta pi
yasayı 52 kuruşa çıkarıp bu 
fiatla bir miktar mal mübayaa 
ettikten sonra piyasadan çe
kilmişler ve o vakitten sonra 
da hiçbir mübayaada bulun
mamışlardır. 

Afyon 
Son ve geçen haftalar için

de borsada afyon işi olmamış
tır. Geçen sene Temmuzunun 
ikinci haftasında yüzde 12,75 
morfinli 4576 kilo afyon beher 
morfini 78 ve yüzde 13 mor
finli 2101 kilo afyon da beher 
morfini 80 kuruş fiatla borsaya 
yazdırıJmııtır.Piyasa durgundur. 

Palamut 
Son haftaya ait borsa bül

tenlerine göre bu hafta içinde 
borsaya kentalı 375·430 kuruş
tan452 kental tırnak ve 250/ 
280 kuruştan 560 kental kaba 
ve 190-200 kuruştan 39 kental 
rufoz palamut satışı kaydetti
rilmiştir. 

Geçen hafta borsada yapıl

mış olan palamut satışları; ken
talı 420 kuruştan 32 kental 
tırnak, 240·290 kuruştan 551 
kental kaba palamuttan ibaret
tir. 

Geçen senenin bu giinlerinde 
ise borsada palamut üzerine 
muamele olmamıştı. 

ihracatçıların elinde fazla 
mal bulunmakta o!ması hasebile 
palamut satışlarında son hafta
lar içinde biraz durgunluk gö

rülmeye başlamış ise de bunda 
mevsimin de tesiri vardır. Fiat
larda yazılmağa değer bir de
ğişiklik görülememiştir. 

Zeytinyağı 
Borsanın son haftaya ait bül

tenlerinde hafta içinde borsada 
zeytinyağı muamelesi yapıldı
;ına dair bir kayt görülme-

Ge ·en aenenİD bu haf-

tasına ait muarnele'erin ise ki
losu 23,77 kuruştan ~ O.OO:J kilo 
sıra ve kilosu 23,96 kurustaıı 

' 1170() kilo sabunluk yağ ~atıl· 
mıştı. Piyasamızda durgun!uk 
devam etmektedir. 

Incir 
Eski mal olmadı v, ından iş 

yapılmamaktadır. Aliikadar"ar 
nezdin<\e yaptığıo.ız tahk ı kat· 
tan bu sene mabsu'ü ha' ·lı azır 
vaziyeti noktasından memnuni
yeti calip g-örü!mektcair. Re 
koltenin geçen seneki ınilı tarı 
tutacağı ve havalar müsa 'i r1it-

" tiği takdirde malı ulün '.:eçen 
seneden daha iyi olacağı s3y
leniyor. 

İncir komisyorcu'arı teci
merleri mahsu ün kcmmi
yet ve keyfiyeti hakkında ted· 
kikat yapmak üzere sık sık 
istihsal mıntakalarını dolaş· 
maktadırlar. 

İhracatçıların da müslehlik 
piyasa!arda oldukça mühim 
alivre satışlar yaptık ları duyul
muş isede fiatler şi mdilik gizli 
tutulmaktadır. Tahminlere ıı-ö
re bugüne kadar yapılmış ::ı ! ivre 
satış mıktan istihsal edileceği 
tahmin edilmekte o!an mıkta
rm dörtte bi i nisbetioe balig 
olmuştur. 

Yine haber a!ındığma •·öre 
naturel incirler iı:in a li vre f at
leri 8·9 kuruş ar r.sında değiş
mektedir. Bu hı-gııba göre, l:u 
se~e için fiatier in ~eten e.
d .. n aşağı düsmiyeceği umulu
yv~. 

Yeni mansu tin Ağusto~ or
talarında pıyasaya indiri'mesi 
bekleniyor. 

Çekirdeksiz üziiırı 
Gazetemız tarafından yapıl

mış olan bir icmale göre 1934 
senesi ağustos başından 9-7-935 
akşamına kadar lzmir borsa
sında satılmış olan çekirdeksiz 
üzüm miktarı 341207 çuval ve 
1350 torbadır. 5 numaradan 12 
numaraya kadar yani muhtelif 
yedi nev'e ayrılan işbu miktar 
ise 5 ile 25 kuruş arasında de
ğişen fiyatlarla satılmıştır. 

1933 senesi mahsulünden olup 
geçen senenin bu tarihe kadar 
satılmış olan çekirdeksiz üzüm 
miktarı ise 364000 çuvalı geç
miş ve fiyatlarda keza yuka
rıda arz eylediğimiz gibi de
ğişmek üzere 5,5 ile 25,5 ku
ruş arasında oynamıştı. 

Son hafta içinde borsaca neş
redilen bültenlere göre hafta 
satışları yekünu bin yüz on 
dört çuvaldır. 

İşbu yekün nevi ve fiyat 
üzerinden aşağıdaki surette 
ayrılmaktadır: 

No. Çu. Fi. az 
7 124 8.00 
8 2()4 9.00 
9 328 9.50 

10 '197 10.50 
953 yekün 

çok 
9.00 
9.625 

10.50 
12.00 

161 son hafta satışı 
1114 umumi satış yekünu 

Haftanın son günü satışları 
olmakla borsadan tasnif edil
miı şekli ile alınamamıştır. 

Geçen hafta ise borsada 
yapılan üzüm satışları aşağıda
ki şekilde toplanmıştır: 

Fiat 
N. Çuval Az Çok 
6 4 ı-50 850 
7 307 875 900 
8 182 950 1000 
9 741 1000 1100 

10 181 1100 1200 
11 50 1300 1300 
12 17 1500 1500 
Y. 1482 

Geçen senenin bu haftasın
daki üzüm satışları 

top'armıştı. 

ise şöyle 

Numara Çuval 

5 8 
7 27 
8 129 
9 38 

Yeldin 202 

Fiyat 
Az Çok 

9,00 9,00 
9,75 10,00 

10,50 11,00 
12,50 12,75 

Son hafta üzüm satışlarında 

veçen haftaya nisbetle açık bir 
durrrun'uk ve iş•izlik görülmüş 
ve aynı ' zamanda fiatlerde bir 
az düşmüştür. Muamelenin az
lıi\·ı ve fiatlerin düşkünlüğü şim
dilik ya 'nız mevsim icabı ola· 
rak telakki ediliyor. 

Geçen haftaki neşriyatımızda 
müstehlik memleketlerde rakip 
üzüm fiatlerinin son zaman!arda 
hayli indirilmiş olduğu ve bi
naenaleyh rakiplerimize fırsat 
vermemiş olmak için ihracatçı
larımızın toplanarak üzüm fiat
lerinde rakipleri takip için za
manın gerekli kıldığı tenzilatı 

yapacaklarının haber alındığı 

yazılmıştı. 

İhracatçılarımızın ~eçen hafta 
nihayetlerinde borsada yaptık
ları bu toplanh ne'icesiode ra
kiplerimizin fiatlerini nazarı 
dikkata alarak alivre fiatlerini 
tesbit eyledikleri haber alınmış 
ve birlikçe azaya dağıtılan bir 
listede Eylül teslimi alivre M

tışlar için fiatlerin şu şekilde 
tesbit edilmiş olduğu görül
müştür. 

Nu. 
7 
8 
9 

10 
11 

Sif fiatı kuruş 
12 
13 
14,50 
17 
20 

Bundan evci yine birli'< ta
rafıııdan tesbit ve alakadar:ara 
bildirilmiş olan fiatların: 

7 14 
8 15 
9 16,50 

10 19,50 
11 22,50 
Kuruş bulunmuş olduğuna 

ğöre son zamanda alivre fiatle
rinde yapılmış olan tenzilat mik
tarı 2 ile 2,5 kuruş arasında de· 
ğişmekte ve rakıp memleketle
rin mahsulümüze muadil üzüm fi
atlarını takip etmektedir. Bu va· 
ziyet karşısında rakiplerin takip 
edecekleri haddihareket henüz 
malüm olmamakla beraber 
alakadarların söylediğine göre 
Rakip üzüm fiyatlarında mal
larımıza rekabet için yeni ten
zilat yapıldığı takdirde fiyat
larımızın biraz daha düşürül
mesine tahammülü vardır. 

Mamafih rakip memleket 
mahsullerinin bugünkünden da
ha ucuz fiyatla satılması imkanı 
görülmemekte ve binaenaleyh 
fiyatların da bu vaziyeteti mu
hafaza edeceği kuvvetle umul
maktadır. 

fncirlerimize geliuce, 
meyve ihracatçı arı birliğinin 
iştigal sahası dahilinde bu
lunan bu ır.ahsulün alivre fiyat 
vesair hususatı hakkında bir
lıkçe ne düşünüldüğüne dair 
bir haber ve malümat alına
mamıştır. 

Mahsulün idrak ve piyasaya 
arzına pek az bir zaman kal
mış olduiuna ve incir mahsu
lünün rakipsiz olmakla beraber 
dahili ve harici piyualarda ne 
gibi feylere maruz bulundur
duıfu tecrübe ile Nlıit bulun-

muş olduğuna göre bu bapta 
birliğin bir karar ittihaz etmesi 
lazım ve ıaruridir. Bu zarurete ' 
rağmen henüz incir fiyatları 

hakkında söylenilmiş söz yoktur 

Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta 

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

Halbuki yarın mahsulün pi
saya indirilmesile beraber yine 
yüz bin dedi kodu ve bir oka· 
dar da şikayetlerin yer alaca
ğından ve incir mahsulü fiatları 
hakkında kuvvetli feryatlar ko
parılacağına göre şimdiden 

icap eden tedbirlerin alınması 
lazım geldiğine kani bulunuyo
ruz. Her sene olduğu gibi yarın 
bir çok feryatlara göğüs vere
cek olan ihracatçıların şimdi· 
den harrkete gelmelerini 
ve Türkofisin şimdiden işe el 
koymasını dilemekteyiz. 

Umumi piyasa 
vaziyeti 

Hububat piyasası mevsim 
dolayisile durgundur. Su dur
guııluğun mahsulatın bol mik
tarda idrak ve piyasaya arzına 
kadar devam edeceği tabiidir. 
Ancak fiatlarda düşkünlük 
yoktur. Mevcut hububat ve ze
hair iyi denecek fiatlarla satıl
maktadır. 

Buğday işleri normala doğru 

gitmektedir. Fiatlerde Haziran 

crta!arında hasıl olan yüksek

lik rnevkiini muhafaza etmek

tedir. Günden güne piyasaya 

fazla miktarda buğday gelme

f;e başlamış isıo de fiyatler he

nüz düşmüş değildir. Buiday 

fiyatları hakkında okuyucula

rımıza bir fikir vermiş olmak 

için son hafta ile geçen sene

nin bu haftası buğday fiatle

rini karşılıklı olarak aşağıya 

koyuyoruz. 

Son hafta Geçen sene 
Nevi Fiat Fiat 
U~ak 5,875 7 00 3,50 4,00 
Yerli 5, 00 5,50 3,00 3,65 
E direk 5, 75 6,00 3,65 3,65 

Sair eşya fiatı ve piyasa du· 
rumlarında yazılmağa değer 

birşey yokıur. 
Abdi Sokullu 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Reatken mütehaa .. ııı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fırın 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (281) 

• 

2-10 
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Doktor 1 

A. Hiza Uneln 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lınlen • 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 lllıı:ıı _____ _ 

<:,b' ///il'///////c/.Jlr~ 

Müjde Müjde ve 
Yine müjde 

Bayanlar yeni gelen san
sil ilaçlar ile makine albnda 
hiç ve hiç sı aklık duymadan 
dokuz ay garanti LULE 
BUKLE ve YOLLU ün
dülasyonlar fen ve san'atın 
en son model alat ve yeni
liklerini görmek için diplo
malı kadın berberi Minik 
SITKININ salonuna ujra
yınız. Ündüle yapmak iıti
yen bayanlar bir gün evve
linden randevü alsınlar. 

Keçeciler caddesi 122 nu
maralı üç katlı binasında 

Telefon 3101 
10-15 (880) 

L&SC FJJMZ l 10'". 

İzmir Şarbaybğından: 
Bayındırlık sahasınclaki 40 

71, 75, 82, 86, 89, 92, 97, 100 
77, 73, 67, 41, 72, ve 76 sayıl 
adalar üzerine tesadüf eder 
üç yüz altmış bin metre terbi 
indeki Kültür parkı yerinin V< 
bu adalar arasındaki yollarıı 

molozlarının mahallincle tesvi· 
yesi ve bin araba nebati top· 
rak getirmesi i'i Belediye Bat· 
sekreterliğindeki şartname vt 
ketifname ve kroki dairesinde 
kapalı zarfla ihale edilecektir 
Yapılan işe mukabil istihkal 
raporu verilerek bu istihkal 
raporu ile Müteahhit belediye
deo araa almak suretile bedel 
tesviye edilmiş olacaktır. Bı 

işin bedeli keşfi (14880) lira 
dır. Bu işe girmek ıçın yüz 
de yedi buçuk nisbetinde ya· 
ni (1116) lira muvakka 
depozılo akçesi İş bankası· 
na yatırılıp makbuzu kapa! 
zarfla mektup içinde ayrı biı 
zarfa konmak suretiyle teklif· 
name ile l.irlikte ihale günf 
olan 26 T ~mmuz 935 Cum& 
günü saat 1 O da Belediye Baş· 
kanına veyahut Muavinine ve· 
rilir. ihale ayni günde saat or 
birdedir. Bu saaıta taliplerir. 
belediyedeki ihale komisyonun· 
da hazır bulunmaları lazımdır. 

5-10- 16-24 2005 (927 

PLATT 
Makina F abrikuının 

NMIDAR ÇJKRJGI 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA me•cuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokaj'ı No. 3 

Telefon No. 24UI P. K. No. 234 IZMIR 

n 

1 



ahlte tb Yeni a .. 

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

Türkiyenin her tarafında 
...A.~~.A..lE'l.A.. Birası içilir 

Çünkü • içilecek biricik ulusal bira budur 
• Her yerde arayınız kolaylıkla bu'acaksınız (865) 

Kar gibi bembevaz disler 
Bütün dün

yaca maruf 
bir dit dok
toru " dişle
rimize göz
lerimiz ka
dar ehem
miyet ver -
memız la
•mdır di
yor. 

Her lüzum
lu ve faydalı 
şey gibi diş-
14;.rin de kıy
meti k•ybe-

dildikten sonra bilinir. Fakat artık i' işten geçmiş olur. 
Eğer dişlerinize bakmayı şimdiye kadar ihmal etm~seniz, ve· 

ya kul;andıgınız diş macununun dişlerinizi kafi derecede temiz
leyip paı !atmadığından şikayetçi iseniz bugünden itibaren en 
mükemmel ve en müessir diş macunu olan "RADYOLN ,, i 
kullanmaya başlayınız ! 

BADYOLilW 

ilan 
Perşembe günleri şehit ye

timlerine, cuma gü ıleri harp 

ı malüllerine, pazartesi günleri 
şehit yetimlerine. 

Harp malüllerile şehit yetim-

lerine haftada iiç defa saat 
sekiz buçuktan on ikiye kadar 
mektupçuluk salonunda ikra
miye çekleri verilecektir. Gün
leri yukarıda gösterildi. 

2 - 3 Komisyon reisi , 

Bugüne kadar piya~aya çı-

karılan traş bıçaklarının 
en eyisi 

KIR zı AY 
bıçağı olduğu herkesin tec
rübuile anlaşılmıştır. Rahat 
ve ferahlıkla trat olmak is
tiyenler 

İzmir Kuzu oğlu An 
çarşısı 29 numarada -

talyalı Sait hır~avat 
magaza-

sına müracaat etsinler. 
. Mikropları öldürür, dit etlerini kuvvetlendirir, dişleri beyazlatır. 
L.: ................................................................................................................................. . 
r , -
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PERTEV şurubu memleketimizin doktor
larının takdiratına mazhar olmuştur 

lzmir Eınlik ve Eytam Bankasından: 

Esas No. 
c. 1 
c. 3 
c. 4 
c. 5 
c. 6 
c. 7 
c. 9 
c. 10 
c. 11 
c. 12 
c. 16 
c. 17 
c. 18 
c. 20 
c. 22 
c. 24 
c. 25 
c. 36 
c. 40 
c. 41 
c. 47 

c. 48 

c. 49 

c. 5'J 
c. 53 
c. 63 
c. 72 
c. 72/1 
c. 73 
c. 77 
c. 79 
c. 82 

c. 83 
c. 84 
c. 85 
c. 86 
c. 87 
c. 89 
c. 90 
c. 91 
c. 9111 
c. 92 
c. 93 
c. 94 
c. 95 
c. 96 

Esas No. 
c. 14 
c. 15 
c. 27 

c. 29 
c. 32 
c. 33 
c. 46 
c. 59 
c. 5911 
c. 60 
c. 60/l 
c. 60/2 

c. 60/3 

c. 60/4 

c. 69 
c. 70 
c. 71 
c. 78 

I.Zıvı:IFt 
Mevkii 

Gaziler mahallesi Keaer sokak 
Küçük tuhafiyeciler çarşı 13 numaralı adada 

" " " 11 " .. 
ikinci Süleymaniye mahallesi Hakkı bey sokak 
Karşıyaka Alay bey mahallesi Hayal sokağı 
Küçük tuhafiyeciler çarfısı 13 numaralı ada 
ikinci Süleymaniye ma. Ruhi baba so. Sırrı bey sokağı 
Hasanhoca mahal. büyük tuhafiyeciler so. 8 No.lı adada 
Küçük tuhafiyeciler çarşısı 13 numaralı adada 
Karşıyaka Alaybey mahallesi Han "Günaydın aokajı" 
Mahmudiye mahallesi Kireçlikaya sokak 
Mahmudiye mahallesi Kireçlikaya sokak 
Mahmudiye mahallesi Kireçlikaya sokak 
Hasanhoca mah. Küçüle tuhafiyeciler çarşısı 13. N.lı adada 
Karşıyaka Hostanlı köyü 
ikinci Süleymaniye mahallesi Kamilpaşa caddesi 
İkinci Süleymaniye m:.ı. üçüncü Nezaket so. 2, 4, 6 
Büyük tuhafiyeciler çarşısı 8 numaralı adada 
Üçiincü Karataş mahallesi Halil Rifatpaşa caddesi 
İkinci Süleymaniye mahallesi Hüseyin efendi sokağı 
Ba l•rıazarı mahallesi Memduhiye cadesi Büyük tuha
f:yec !er 8 numaralı adada 
Balı! pazarı mahallesi Memduhiye caddesi Büyük tu
hafıyeciler 8 numaralı adada 
Balıkpazarı mahallesi Memduhiye caddesi Büyük tu
hafi}•eciler 8 numaralı adada 
Ham:diye mahallesi Tire kapısı sokağı 

Mahmudiye ma. Küçük tuhafiyeciler çarşısı 14 No.lı adada 
Ahmet ağa mahallesi yemiş çar.Jm Sağır ıokak 
Kestelli mahallesi Başturak ikinci Kestelli çıkmuı 
Kestelli malaallesi Başturak ikinci Kestelli çıkmazı 
Karşıyaka Alaybey mahallesi han "Günaydın solcaiı,, 
Karşıyaka Osmanzade mahallesi Reşadiye sokaiı 
Ma~mudiye mahallesi Küçiik tuhafiyeciler çarşısı 
Mahmudiye mahallesi eski Balıkpazarı sokaiı büyük 
tuhafiyeciler çarşısı 
Kestelli mahallesi Başturak ikinci Kellelli çıkaazı 
Akdeniz mah. B. tuhafiyeciler çarşısı Gazi bulvarı 
Akdeniz mah. B. tuhafiyeciler çarşısı Gazi bulvarı 
Ahmet ağa mahallesi Yemiş çarşısı 
Ahmet ağa mahallesi Meyveter gümrüiü 
Kadriye mahallesi Aşureci sokağı 
Hacı Mahmud mahallesi Hacı Mahmut sokak 
Akdeniz malı.ailesi Büyük Tuhafiyeciler çarıısı 
Akdeniz mahallesi Büyük T 11hafiyeciler çarşısı 
Dördüncü Süleymaniye mahallesi Hacı Mevlüt çukuru s. 
Akdeniz mahallesi Büyük Tuhafiyeciler çarıısı. 
Seliruiye mahallesi Nuri bey solcafı 
Büyük Tuhafiyeciler çarşısı 8 numaralı adada 
Re,adiye mahallesi tramvay caddesi 

ıv.r...A.:N"IS..A. 
Mevkii 

Manisa Çaprazı kebir "Zafer,, mah. Balık pazarı caddui 
Manisa Alaybey mahallesi Hendek kahve s. fırın sokak 
Manisa Alaybey mahallesi traavay caddesi Hüsrev 
ağa camii karşısı 

Manisa saray mahallesi üzüm pazarı 
Manisa saray mahallesi Belediye sokak 
Manisa saray mahallesi Uzun yol caddesi 
Yarhasanlar mahallesi Karamızrak sokaiı 
Mimar Sinan mahallesi Hastane caddesi 
Mimar Siwan mahallesi Hastane caddesi 
Manisa Saray mahalleıi Lise sokağı 
Manisa Saray malaallesi Lise sokağı 

Manisa Deveciyan mahallesi Saraçhane " Kurşunlu 
mektep sokağı ,, 
Ma11isa Deveciyan mahallesi Saraçhane " Kur,unlu 
mektep sokağı ,, 
Manisa Deveciyaa mahallesi Saraçhane "Kurıunlu 
mektep sokağı ,, 
Manisa lsmetpaşa mahallesi Çay Ferah sokağı 
Manisa Alaybey mahallesi Hendek kahve sokaiı 
Manisa Saray mahallesi Banka sokağı 
Manisa Hüsrev ağa mahallesi Hamam sokak 

...A. "Y" 1 ) :ı:~ 

Yeni No. Eski Cinsi Depozite 
45, 45/1 ev, dükkan 400 
12 46 dükkan 100 
11 45 dökkaa 100 
6 ev 200 

10 4 ev 300 
18 dükkan 100 
3/5 2/4 ev 700 
82 mağaza 300 

6 dükkin 100 
19 21 ev 300 

6 ev 160 
8 ev 160 

10 ev 160 
20 dük kin 100 
40 ev 300 

148 138 ev 140 
24 24/l 2412 üç ev 360 
43 43/1- dük kail 200 

233, 235 ev 400 
12 12 ev 360 

105 mai aza 300 

67 mai aza 200 

68 mağaza 200 

54 40/42 ev 240 
42, 27 61 aükkin 60 
23, 24 25 mağaza 500 

201 9111 ev 500 
77 75 ev 300 
23,23/1 ilci ev 600 
21 25 ev 520 
51 mağaza 100 
37 mağaza 400 

99/79 C)']/77 ev, ahır 1100 
9 mağaza 760 
4, 114 

,,. 
809 magaza 

3 5 maiaza 600 
36 16 mağaza 240 

5 ev 70 
52 42 ev 906 
90 mağaza 240 
91 mağaza 240 
14 ev 160 
81 mai aza 300 
19 23 ev 200 

111 iki maraza 600 
1021 985 ev 900 

Yeni No. Eski Cinsi Depoz-to u 
121,12111 ev dükkan 5'l1 

12 ev 500 
56 ev 500 

5 mağaza 400 
57 ev 800 

38 38/l ev ve dülclcin 1000 
25. 25/1 ev ve dükkan 300 

2 ev 800 
2/1 ev 800 
29 ev 800 
31 ev 800 

4 diilclcin 400 

6 düklcin 300 

8 ,, 300 

7 ev 600 
21 ev 240 

8, 10 ev 400 
8 ev 400 

C. 23 Aydın Hisar mahallesi Belediyenin 142 numaralı adası11ın 838 ve 839 au•aralı 700 

C. 35 Aydın Balcılar mahallesi 
arsası üzerine yapılıaıf e'f 

Belediyenia 240 adasını• 4437/l numaralı arıası 

C, 97 Aydın Kurtuluş mahallesi 
Gazi bulvarı üzeri11de 

C. 98 Aydın Hasan efendi mahallesi 
Gazi bulvarı üzerinde 

C. 99 Aydın Ramazan paşa mahallesi 
Mimar Sinan sokağı 

üzerine yapılmış ev 
158 numaralı adada 236 taj numaralı ev 

89 taj aumaralı ev 

77 numaralı düklcin 

C. 100 Aydın Mes'udiye mahallesi Belediyenin 237 No. lı adasıada ev 

~.A..S..A.13.A.. 
C. 38 Turgutlu kasabası Yenice mahallesi Eski 94, 94/A taj aumaralı e:v 

kilise yeni Cumhuriyet caddesi 

300 

200 

200 

180 

100 

500 

Yukarıda izahatı yazılı emlak ihale bedelinin dörtte biri peşin ve gerisi üç senelik taksitte 
öd_enmek ve yüzde 9 112 faize tabi olmak tartile satılmak üzere açık arttırmaya koaulmuştur. 

ihale 11 - 7 - 1935 perşembe a-ünü saat onda yapılacaktır. lsteldi olanların hizalar111da yazılı 
pey akçclerini veznemize yatırarak arttırmasına a-iraıeleri lazımdır. 28-6-10 ( ) 1884 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• ••• •••••••••••••• •• ••••••••••••••••••• 
Kaçak çaJ.mak lafı 
Pasaport yolcu salonunda 

Süleyman Sırrı oğlu Mithadın 

üzerind e kaçak çakmak taşı 

görülerek alınmış ve hakkında 
muaıAeleye bqlanmııtır. 

Bıçaklı efeler 
Kemerde Lale sokağında 

Hal:l oğlu Abdullah ve Ruşen 

oğlu Davudun ve Saki oğlu 
Gazanferin üzerlerinde airer 
bıçak ıı-örülerek alınmıştır. 

Karısın ı yaralamıf 

Karalltinada Selimiye soka
ğında belediye memuru Hasan, 

geçimsizlik dolayısile karısının 

başına bir nalın vurarak yara
roı . tır. 
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HLJLUSI ALA TAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç H A S T A L I K L AR 
1Vı:-cJT .A.H.A.S'SISI 

Hastalarmı Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20) aumarah eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

Daima Genç, Daima Güzel 

KANZUK Balsamin Krer 
. EIJi senelik bir ma7.İye malik ve dünyanın her tarafında tak· 

dar kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta• 
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
ınabafilinde rağbet bnlmuş ciddi bir mark~dır. Çilleri ve buru• 
ıukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh· 
ntıvaz kokuıile aynca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati• 
yen kurumaz. Tenin izin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B'r defa Balsamin 
kb~l anan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat mağazalariyle 

llyük eczanelerde bulunur. 
aınbul 223 numaralı posta kutusuna Y. A. r.muzile ve 6 

kur uk posta pulu ile bu klişeyi kesip muvazzah adresini ya
zı önderenlere bedava b"r Balsamin Ekıiri nümu11e olarak 

onderilir. 

An 
Ç .. \EU 

r Fotoğraf işleri 

ucuz 
Tt:MIZ 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 

In,aatmı11 ıçın atıdekıahtıyaçlarıuızı pek uı ıız f ıyıttlarla 
lt~ının etmek ıııttmıeniz Halım ajta -.ar 1 ınd 

Kavalall Hasan Nuri 
tıcaretbaneRınA müracaat echnız 

Ç •E•TO 
Çubuk demi• ve her ne çlçekll 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lt2vhalat 11e bunlaım 
'te/ettiiah envaı banyolar ve ttımosı/onlat •t het cins 
musluklar ve lcanallzasyon için demlt dökme bo1ula1 
ve lngiUz lilnlclırl ve bunların te/uruatı vesaire .•. 

Fiyatlar rekabet icaba/ etmez 
Ye•ll Çlaaentol•Pı Bata• •••ll•I•• 

En •a .. ıı .... aı. .... 

Anadolu 
Boya fabrikası 
İnşaatta kullanılacak Her 

türlü Boya Avrupa ayarında 
imal olunur 

Adres : Şirket bulvarı Yeni 
mi" zayede bedesteni 

arkasında No.20 

7-26 (905) ~ 
1 ~C///////.///.//.///././L//LZ. ~ ~ l 

Göz Hekimi 
MİTATOREL 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

·------DOKTOR 

Ziya Gökşin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFi 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

TELEFON 3686 
5-26 (924) 

77.?! z ~~ 
~ ~ z '7.J.).[7z.:!!:?ID!Zi'!'ı1'7A7.. 

GOZTEPEDE 
KİRALIK EV 
Göztepe tranıvay cadde

sinde deniz kenarında 846 
Numaralı elektrik, su; hava 
gazı tesisatı ve milkemmel 
sıcak banyosu olan ev 
kiralıkbr. Gezmek, görmek 
ve pazarbk için Göztepede 
900 nuaarall eve mill'acaat. 

4-13 (903 

Perhizsiz tedavi 
Ekzama, Siyatik, Basur, 

Şeker, Felç, Apandisit, Al-
btımin, Damar, Kalp, Mide, 
Kum, Romatizma, Nefes dar• 
lıiı, Sara ha•tahklanaı alb 
bakmada perhizsiz olarak te
davi ederim. 

Doktor Halit Şen 
Buca Dutlu So. 10 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassw 

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

Ev· KLantina tramt cad· 
desi No. 596 Tel. 254S 

Göz He~imi 
Bürhan Bengu 
Memleket hastanesi göz 

mittahaUJ•ı 

Muayenehanesi ikinci 
Beyler sokak numara 80 

TeJefo11: 3828 

.,_.... r ~ .... -............ 

Elbise vapbrmağakarar ve!diğin·z zaman 

BIFt ~ER.RE 
Kula mensne t 

Fabrikasının çıkardığı en son 

Model kumaşları görünüz 

Ilesenler, Renkler, fiyatlar ve 
bütün bu güzelliklere i.iveten 
ucuzluk ve sağ:amlıkl 

mutlak tatrr~in edecek 
rı 

ve 
Şu sıcak günlerde dükkan dük an kumaş 

aramak zahn~etinden kurtaracaktır 

KUM AŞLAR en saf yünden yapılmış 

olduğundan c;ok iyi iitü tutar kat'iyen 
~ I :Et :ı: S 1\1.1: .A. Z 

Toptan ve perakende satış yeri: Birinci Kor 
donda Çolak zade halı limited şirketi 

Açık havada 

Bıra1ulmıı 

TELEFON: 2360 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SICAK#yedıtiaiı bitin yenldlerdc mik
roplar doğurur. SO(lUK, bu mlkroplırı öldurür. Bunun için bir 
elektrik soj'ulı havı dolabf satın almalısınız ve banu alırktn ea 
ryisini srç111tlisiaiL 

Bu sigortayı temin eder. 
Fiyat - 180 liradan itibaren tediyat - 18 ay vade 

.................. ~~~ .. ı7.~.: .•.. ~~~.'t..~.~~~.'!".~~ ... .l.~!!!~~ ... ~~! .. l ... ~~~~!!~:l~~ ................. . 
~ Çok ucuz 1 lzmir A•kerlik tubeai riya- ı temmuzun 11 ind pe,.embe 

S 1 k d •• kk A aetindea : pllnden itibaren haft.ıa iç 
atı 1 u an Şubemiz mmtakUJad• bula· .... pertemlte, cuma, puarhÜ 

Darajaç traamay cadde•in- un şehit 6k•Oderile harp ma· frllnleri yalnız abelalua -t 
ele clirsekte her İfe el•erifli 1611eriniD 935 •eaesi tltlln ik- Hkizden 13 e kadar teY&İ olu-
mtıatakil klrair bir dOkklD 
abhkbr. Taliplerin ıazete· ruaiyuinin havalesi gelditin· nacakbr. ilk PerfU1be pi 
mia itlarelaanellİDe berjl• ._ villyet mektupçuluianaa bayanlardan bqlayacakbr. Sıra 
... t 5 t• IOlll'll ~. riJueti altmcla tefekknl edea ile bir pn hayu.lara bir gin 

2 • 10 komil OD muifetile Yillyette baylara verileceği ilin ohuaur. 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
SATU .~NUS vapuru limanı

mızc! a o up 4 temmuza kadar 
Anvt rs, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları 

için yük alacaktır. 
HERMES vapuru 10 tem

,muzda ırelip yükünü boşalttık
an sonra Burgas Varna ve 
Köstence için yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 13 tem
muzdan 18 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam Amsterdam 
ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 
SVENSKA ORıENT LıNıEN 

VASLAND motörü 18 tem
muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

SAMLAND motörü 7 tem
muzda Hamburg, Copenhage, 
Danzig, Gdynia, Goteburg 
Oslo ve Iskandinavya liman
larına hareket edecektir. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 21 temmuzda 

lzmirden (doğru) Nevyok için 
yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
SERViCE MARİTİM RUUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntaz am sefer. 

PELEŞ vapuru 14 temmuzda 
gelip 15 temmuzda Malta,Mar
silya ve B~rcelon limanlarına 
hareket ededektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat eci:mesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

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

Zee & Co. 
WINFRIED vapuru 8 tem

muzda bekleniyor.11 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

ALIMNIA vapuru 8 tem
muzda bekleniyor. Hamburg, 
Anvers ve Bremenden yük 
çıkaracaktır. 

JOHNSTON V AREN LINES 
Ltd. Liverpul 

DROMORE vapuru 14 tem· 
muzda bekleniyor. Anvers ve 
Liverpuldan yük çıkardıktan 

sonra Burgas, Varna,Köstence 
Galaç ve Braila için yük ala
caktır. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 1 

DUNA mo~~~a ~:~:~ lima- 1 

nımızda olup Budapeşte, Bra
tislava ve Viyana için yiik al
maktadır. 

Vurul tarihleri ve vapurların , 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

( 

Birinci Kordon Telefon No. ı 
2007 - 2008 

ıd'P11'-----=ı-----~ ı 

Satılık ı 
Mahsulü} le incir 

Bahcesi , 
Germenciğin Üzümlü ve 

Karaağaçlı karyeleri civarın
da yüz seksen dönüm elli 
beş bin kilo mikdarında mah
sulıiyle ve sergi aletlerile be
raber satılıktır. 

Yirmi iki bin liraya talip 
olanların Kırkaağaçlı karye
sinde Vodinalı Bay Abdür
raufa müracaatları. S. 10 

8- 10 ( 900) 

•ttıız••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
TAZE TEMİZ UCUZ 

iLAÇ 
HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Ha.m.d.i Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

. . . . 

. . 
• . 

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

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf--

Lüks Otel 
Biitiin lzmirliler burada bu)usurlar 

~ 

Tepe baş• Beyoğlu ===::=: 
Müsteciri: BUtUn lzmlrillerin teveccUhUnU 

LÜTFÜ' dür 
.. ~;'!!! 

B o o 
Mübadil ve gayrimühadil 

bonoları alır ve satar 

.A..1 >:H..~S 
lzmir Kemeraltı caddesi 

Hacı Hasan otelinde 60 numarada 

BAY CAViDE 
Müracaat 

12-156 
Telefon 3903 

(844) 

Teni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVIGA

GATION Co. Ltd 
PETREL 8 temmuzda Lon

dra için yük alacaktır. 

ELLERMAN LA YN Ltd 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve tenasül has

talıkları mutahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

to Temmuz 1vas 

Eczacı Kemal Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

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

RUNU vapuru 12 temmuzda 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip tahliyede bulunacak ve 
aynı zamanda Hull çin yük 
alacaktır. 

'-----------~•lı 

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

ıZMıRLiLER 
Şahidimıiniz değilmi ? 

DRAKO vapuru 29 temmuz
da Hull, Anvers ve Londradan 
gelip tahliyede bu'unacak ve 
aynı zamanda Londra ve Hull 
için yiik alacaktır. 

DOYÇE LEV ANTE LINIYE 
ANGORA vapuru 12 tem

muzda H~mburı;, Bremen ve 
Anver.~en gelıp tah'iye de bu
lunacalıtır. 

NOT: Vürut tarih'eri ve 
vapur!arın isim eri fizcl·.ne mesu' 
liyet kabu' edilm ez. 

1 

1 
' 

1 
1 
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il 
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' 
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Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

Muzalfeı· Er oğul 
Ken1al Çetindağ 
Hastalarını her giin sabah 

saat dokuzdan başlı yarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar mem'eket hastanesinde 

1 
1 

1 

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

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 
markası. 

İkincisi 

~=~~~-ı 

enni Gözlük 
Hilal eczanesi 

Üzerine her istc<liğiııizi en ınce teferruatına kadar 

S. Feri t Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

Tayyare, rnför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altın, nikel bağa 
çerçiveleri en maruf fabrika malı camlar daima her yerden ucuz 
o:arak yine S. f-"ERIT ŞiF A ECZANESINl1E bulursunuz. 

TOPTA ' PERAKENDE 

Güzel bir 
Cilt 

Gayrikabili mukavemet 
Bir mıknatıstır 

PARISLI BJR KIMY AGE
RIN KEŞFJ SA '!'ESiNDE: 
ŞIMDI BU fÜN h:AUı.-.JLAı{ 
GÜZEL BiR CILDC: MAL !~ 
OLAl3!LIRLER. 

Evve1ıi sevimliliğiniz teninizden neş'et etmiyor mu? O halde, 
herkesin nazarı takdirini celbetmek çaresine tevessül ediniz.Cil
din,zin güzel ve nermin o:ması için TENEFFÜS ETMESi LAZIM
DIR. Halihaıırda bunu temin edecek yalnız bir krem vardır. 
M:şhur mutahassıs JEAN DE PARYS'in son keşfi olan GÜN
DUZ SIMOISE KREMi şeffaf olmıyan sair kremlerin hilafına 
olarak havada şeffaftır. GECE SIAMOISE KREMi de yüzü 
emsalsiz ve tabii bir ten rengile süsler. Cildinizi tasfiye ve 
takviye için GECE SIAMOISE KREMiNi (cold cream) kullanı
nız, tesirinden o derece eminiz ki memnun kalmadığınız takdirde 
paranızın derbal iadesini garanti ediyoruz. 

CRE:t\'IE SIAMOISE 

z 
ftf"A 
lY.t..8 

HER YERDE SATILIR 

g·u_ dak 
en Kömürü 

0,10 yıkanmı' kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakendr. satış ki:osu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini göstermeye 

1 yarıyorlar o kadar ... 

,(.,· ı I" • ' • .;__.:~ _ -- ._. , •' •• • •r ,<, 

Anneler, 

Artık müıterihdirler. 

Yavruları sancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir gıda bulmuşlardır. 

LAKTiN 
Sütlü un 

Az zamanda çok rağbet ııörmüş ve bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu ııelmiştir. 

Eczanelerde fiatı 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diJier taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz . 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır . 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce ki ıiye ~ençlik, aıhhat ve 
neş' e vermiş olan 

Klna Liltfi 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini görmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Umum Hastalarıo fı azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

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

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 


