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gilter 1 rlar ı. 
Hak mı kuvvet mi? 

Uluslar arası kurumu ye
ni bir örnek daha verecek 

Unceden bir gösteriş gibi 
sayılan ltalyan süel hazırlıkları 
barışı korkutan bir durum al
ınıştır. Habeşlilerin ltalyan ha
zırlıklarından uluslar arası ku
rumuna yaptığı anlaşma hiçbir 
sonuç vereceğe benzemiyor. 
Hatı 1 u!uslarası kurumunun 
ı:-enel sekreteri lngiltereyi Ha
bes işine karışmaktan vaz
geçirmek üzere Londraya git 
miş bulunuyor. 

L1!1ide toplanan hakem ku
rumu ltalya - Habeş an!aşa
maır '>.zlığının temelini bite açıp 
konu mak cesaretini göremiyc
rek lıiç bir ~onuç elde etme
den dağılmıştır. 

Politika çevren.erinde dedi
ko .ar sürüp giderken her 
iki taraf süel hazırlıklarını 
tamamlamak için güçlerinin 
Y.:!tığ'i kadar çalışıyorlar. 

Ei;er lngilterenin uğraş-

ması bu anlaşamamazlığın 
Önüne geçmiye yetmezse 
b,r aya varmadan savaşın 
ba,laması Japonyanın Çinlilere 
oynadığı ~yunu; ltalyanların 
Habeılilere karşı tekrarlaması 
ke,kusuz beklennmektedir. 

İngilterenin, savaşın önüne 
ıeçmek için özenli (itinalı) ça
lışması acaba insanlığı savaştan 
korumak için midir. 

Eğer lnıilterenin bu didin
mesi böyle bir amaçtan kuvvet 
almış bulunsaydı çok sevine
cektik. Fakat bugün oynanan 
oyunun insanlıkla hiç bir ilğisi 

yoktur. lngiltere Mısıra büyük 
<ıssığ (menfaat) )arla bailıdır. 
~!ısırın hayatı Nil nehrinin 
nu'.arı Habeş topraklarından 
gelir. Habeşliler bu suya iliş
tikleri gün Mısır yok olabilir. 

işte lngiltere bundan dola· 
yıdır ki, şimdiye kadar Habeş
lilerle dost ıeçinmiş ve dost 
geçinmeği dış sıyasasının çev
resi:ıe koymuştur. Nil nehrinin 
kaynaklarının İtalyanlar eline 
düşmMini asla onaylama~ iste
mez. Bundan dolayıdır ki de
n;ze hiç yolu olmıyan Habeşi~
tana kendi topraklarından hır 
1, oridor ve bir liman vermeği 
ileri sürerek Habeşlilerden Ital
yanlara bazı imtiyazlar kopar
mak esası üzerinde konu,malara 
Jririşmiştir. 

Bu konuşma önünde Fra!1-
sızlar telaşa düşmüşlerdır. 
Çünkü Adisababa yolu bugün 
F ransıs sumurge (müstemlek~) 
sinden geçmektedir. Habeşlı
lerin kırmızı denize kendi yol
larile çıkmaları Fransızların te
cim bakımından işlerine ıel
mı.z. 

Habeş anlaşmamazlığında F
ra.nsızları Italyanlara yaklaştı
ran da budur. 

Bütün bu siyasal pazar.Iıkl~r 
Yapılırken Habeşistana hıç bır 
Şey sorulduğu yoktur. . Kimin 
ına!ının üzerinde, kimlerın pa
zarlığa tutuştuklarını, s~n ~ü.?
lerin siyasal didişmelerı, butun 
çıplaklığıle ortaya koymuştur. 
Uluslararası kurumunun ha~?-
ka ını? Yuksa kuvvete mı 
Boyun eğdiği de Ağust.os 
İçinde yapacağı toplantı ıle 
alana çıkacaktır. . 

Çin-Japon örneği elde ıken 
bunun da nereye varacağını 
kestirmek güç değildir. Ulus
lar insanlık perdesi altında 
oyun oynuyorlar. Hakika'.te 
h 

Atatürk Yalovaya gitti 
Karadeniz kıyılarında: 4 

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

Karadenizin ikinci servet -
Kırklareljnde 28 kadın yaralandı Kaynağı ormanlarıdır 

Kuraklıktan korkmıyan arpa buğday tohumları bulundu Ayancıkta Zingal şirketinin kurduğu 
_ Ankara, 10 (Özel)- Tarım T • İ •dd •• ••ı k b• d• 

bakanlığı zirast enstitüsünde esısa Cl en goru ece ır şey ır 

,ı ıılianı Ziraat Hıısl tlii.>u 

Istanbul 11 ( Özel ) - Şeb- lareli civarına yağmur ve uz-
rimizin sayın konuğu Atatürk bas nahiyesine ceviz büyülı:lü-
birkaç gün için Yalovaya git- ğünde dolu yağmıştır Dolu 
miştir. Tekrar lstanbula dö- mühim tahribat }'aptıgı gibi 28 
neceklerdir. kadını yaralamıştır. Toludan 

Istanbul, 11 (Özel) - Kırk- yüz koyun ölmüştür. 

uzun zamandan beri bazı tetki
kat yo:ptırmalttadır. Anadolu 
hava ve topraklarına göre 
tohum tipleri aramakta ve ha
zırlanmakta idi. Memnuniyetle 
öğrenildiğine göre bu tet
!:iider hayli ilerilemiş ve 
orta Anadolu için dok..an 
günde yetişen ve kuraklıktan 
:ı,(a mütee~sir olmıyan buğ
day arpa tipleri bulmuş

tur. Bu srsretlc orta An
adoluda ekseriy hüküm süren 
kuraklıktan çiftçilerin zarar 
görmelerinin önüne ıeçilecek
tir. Enstitü tetkiklerine devam 
eyliyor. En iyi üzüm, ıncır, 

afyon pamuk tipleri de bulu
nacaktır. 

- Soıııı 9 iilıcii Salıif<ıda -

Italya asker gönderiyor 
A dis Ababa valisi diyor ki: 

hazJ.rlıklarımızı Harp 
Kalınceıya kadar 

bir Habe li 
.., 

bitirdik. Tek 
ltalvanlarla çarpışacagız 

lar arası kurumu genel katibi 
B. A Venol Britanya bakan
larıyle görü~melerine dt:vam 
etmektedir. Bu görüşmeler 

daha iki gün siirecektir. Gö
rüşmeler en çok İtalya-Habet 
meseleleri üzerindedir. 
Şeni bil" hadl.ıc daha 
Roma, 11 (A.A) - Resmiğ 

bir bildiriğe göre Habeşistan· 
da yeniden iki hadiıe olmuş
tur. 6 Temmuz tarihi ltalyanın 

- So1111 :ı iiııcii sayfada -

Kereste nakliyatında havadan, sudan,elek
trikten,buhardan herşeyden istifade edildi 

i . 

,,,. 
"'" / 

Zilt!Jal frıln·ikasımıı geıwl yuriiııüşii 

İnebolu bu tarihi ıehri do- Büyük depoların bir kısmı ka-
laşmak çok uzun vakıt kaybet- palı olduğu gibi dükkinlere de 
tirmeyor. On beş yirmi dakika girip çıkanlar pek az. Hele va-
içinde şehrin her tarafını gör- purlar gelişte sabah, dönüşte 
mek mümkün.. Biz de öyle akşam bu iskeleye uğradıkları 
yaptık.. Şehrin küçüklüğüne için oteller bomboş. Kastamo-
rağmen çarşısı oldukça büyükçe nuya işliyen otobüsler seferle· 
ve büyük otelleri var.. Bunun rini vapurlara göre tanzim ey-
da sebebi aşikir. )emişler. 

lJiiyiik aısıııa h'iJ111·ii 
Kastamoninin biricik iske- Şirin lnebolu mühim miktar-

lesi olması dolayısile tecim da yumurta ve elma ihraç ey-
hayatı kuvvetlice.. Bilhassa liyor. Ve Kastamonunun tecim 
milli mücadele yıllarında Ana- işlerine tavassut ediyor. lspan-
dolunun büyücek bir kısmı ih- ya ile ticaret mukavelesi yapı-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tiyacını bu iskeleden tedarik lamaması ve yumurta ihracatı-

1Jaoe8/i/erııı /ıw·p lıazfflıh'lan: Oıntt:lanııda cep/ıaııe taşırlarken 
Ist;nbul 10 ( Özel) - İtal- da müzakerelere başlanmıştır. 

ya . Habeş arasındaki ihtilaf Harbın önüne geçilmesini isti-
lngiltereyi meşgul eden belli yenler bu yeni görüşmelerden 
başlı işlerden biri olmuştur. ümidlenmektedirler. 
Yapılan bütün gayret ve te- Paris, 10 (Ö.R) - Napoli-

• . . den bildiriliyor: 

'
ebbüslere ragmen lngılterenın p . . M . • rıncıpessa arıa vapuru 

bu anlaşamamazlıgı ortadan kal- du'·n ak t . ..b b' • şam ye mış su ay ın 
dırmag· a muvaffak olamıyacagı .. k h 1 yuz as er ve arp evazımı 

kestirilememektedir.. . I .
1
. ile (Massaona) ya hareket et-

A dis Ababa valısı ngı ız · t• 
mış ır. 

gazetelerine beyanatta bulu- Bingazidcki Tapolin tabu-
narak ltalyanlara ~a~şı '.°ey- rundan 600 kişi Napoliye gel-
dan okumuş ve demıştır kı: di. Buradan Salerneye hare-

"Habeşistnn harp hazırlık- ket edecektir. 
Jarı tamamen s?na erdirilmiş- Napoli, 11 (A.A) - Kolo•-
tir. Biz hazırız. ltalyanları bek- bo adındaki vapur 1800 den 
liyoruz. yurdumuza saldıracak artık askerle dün saat 19 da 
olan italyaıılarla tek bir Habeşli Musavvaya hareket etmişti". 
kalıncaya kadar . çarpışacağız,, Bu vapurla general Montanyi-

Istanbul, 10 (Özel) - Lon- bide ı:-itmiştir. Gidenler büyük 
dradan gelen haberlere göre, bir kalabalık tarafından uyuı-
ltalyanlarla lngilizler arasında !anmışlardır. 
yeııiden Habeş ihtilafı etrafın- Londra, 10 

I HALK ŞARKILARI 
Bugün gazetemizin üçüncü sahifesinde başladı. Ehemmi

yetle takip ediniz. Çok zevkle okuyacak memnun kala
caksınız. 

PrensPol ettiii için halkı o zamanlar iyi nın durması ltuıün için onlann 
paralar kazanmıılar ve tecim batlıca derdi sayılabilir. 
hayatım burada kuvvetlendir- w Aksu,, İneboludan ayrıldıktan 

Bugün kral Karo) 
İle görüşecek 

•işl~rdir. Fakat bu gün kay- dört buçuk saat sonra Ayan-
naşma ve o alış veriş yok.. 80111< 5 mci •alıifetle 

Tayyare • 

Kral Karol 
Paris, 11 (Ö.R) - Belgrad

dan bildiriliyor : 
Yugoslavya naip hükiımt:ti 

prens Pol ile Romanya kralı 
Karol'un görüşmeleri 12 Te:ıı· 

muzda (bugün) olacaktır. 
Prens Rol Sinai'ya harel< et 

etmeden Romadan dönen Yu· 
nanistan harbiye bakanı Ko.ı

dilisi kabul edecektir. 
Sonu 4 '1J&Cii stJyfııda 

pıyangosu 

Büyük ikramiye çıkmadı. Bugün 
Keşideye devam olunacaktır 

lstanbul, 11 ( Özel ) - Tay
yare piyangosunun keşidesine 

•utat merasimle başlanmıştır. 
Bugünkü keşideye büyük ik
ramiyeler çıkmamıştır. Yarın 

keşideye devam olunacaktır. 

18284 No. 
~ 

1000 L. 

100 lira kazananlar 
9377 4699 3715 15643 17345 

27604 15628 25495 12765 28744 
21046 2590 9250 24763 6080 
24682 26608 5990 8528 22195 

340 1767 26992 25075 21497 
22605 23585 27950 15094 22851 
1207 28863 25128 18703 20700 

13864 5951 1920 16145 26471 
11542 16161 28921 25725 13800 
14888 10129 17024 9505 12311 
1092 9746 23967 18146 1984 

500 lira kazananlar 1169 9273 26427 
25562 3764 18945 18 20449 50 lira kazananlar 
3706 27386 23135 24031 17526 1960 3914 15095 9528 26801 

25605 4915 17687 4210 15884 13156 7569 6016 20966 
200 lira kazananlar 24164 22723 1632 14073 15257 

l 4573 5067 22504 3900 17264 17316 10853 19925 25951 12543 

1
18618 1918 13167 17400 2011 15046 8131 9203 22010 8803 
25925 5383 21965 26729 25811 23554 13782 24488 128 9616 
10146 12972 18412 7314 13642 
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Çınar köyü 
Meyvacılık 

Kemalpaşa, ( Özel ) - Nif 
dağının eteğinde iki küçük te
penin arasına gizlenmiş küçük 
köylerim"zden biri de Çınar 

köyüdür. Hakikaten asırdidc 
çınar ağaçlarının gölgelikleri 
arasında ellidea aşkın evden 
ibaret olan bu köy lzmir -
Kemalpaşa şosesinden ayrılan 
ve merkeze tam bir kilometre 
me.afede bulunan küçük ve 
az süren bir bahçe yolunun 
müntehasında bol suyu, temiz 
havası, çeşitli ve nefis meyva
lariJe nam kazanmıştır .. 

Bir Muhtar tarafından idare 
edilen bu köyün başlıca geliri 
llzüm ve meyvacılıktır. Halk 
kendi ihtiyaçları için biraz da 
zahire zer'iyatında bulunmak
tadır. 

Oenel vazlye t 
Merkez kazanın bir mahal

luinden farksız olan Çınar 
köyünde mektep yapılmasına 
ıimdilik lüzum i"Ö rülmemiştir. 
Köy çocukları merkezdeki 
mektebe devam etmekte ve 
yakın olması itibariyle çok 
müşkilat ~örmemektedirler .. 
Maamafih bu köyün yanı ba
başındaki kızıl üzüm ve bunun 
çok yakınindeki Yeni köyün, 
tam ortasında ve bu üç köyün 
ittirak ve yardımiyle bir mek· 
tep yapılması düşünülmekte 
ve gelecek yıl bu mektebin 
yapıJmağa baılanacağı söylen
mektedir. Çınar köyünde kah
ve bakkal dükkanı da bulun• 
mamaktadır. Herkes bütün ihti
yacını merkezden tedarik etmek 
te ve işi olmıyan halk sabahtan 
akşama kada rvaktiniKemalpa
şada geçirmektedirler .• 

Bu itibarla, iÜndUzleri, Çınar 
köyünde göriişeçek, dertleşe
cek bir yurttaıa da rastlanma
maktadır. 

Köyün genel •aziyeti hakkın
da dikkata değer malumat ve
ren ihtiyar bir yurttaş diyor ki: 

- Bizim köyün halkı borç 
nedir? Bilmezken, bir kaç yıl
dan beri malımızın para etme
mesi yüzü•den hepimiz de 
şuna, bun borç altına girmiı 

bulunuyoruz. Ağustos veresiye:;i 
dediğimiz bu borçları da öde
mek imkanına bulamadığımız 

için gittikçe kabaran ağır yük
ler altında inleyip duruyoruz. 
Ne ltakkalın, ne tüccarın semti
ne bile uğramıyoruz. Fakat icra 
dairesinin kapısından da bir 
türlü ayrılamıyoruz. Derdimizi 
de kimseye anlatamıyoruz. 
Giiya renberiz. Dönümlerle bağ 
ve bahçe sahibiyiz. Ekiyoruz, 
biçiyoruz. Çalışıyor çabalıyoruz 
a bayım amma ne kazandı&-ı

mızı bir defa sormak ve öğ
renmek lazımgelmez mi? 

Bağcılıktan artık kazanmı

yoruz. Meyvecilikten elimize 
geç'.!n bir kaç kuruşu da belki 
para eder ümidile bağımızın 

imarına ve bir çok ihtiyacına 
sarfettiğimiz halde umduğumuz 
neticeyi elde edemiyoruz. 

imar işi 
Köyümüzün etrafını bir dola

şıver, daha çapa yüzü görme
yen, kükürt ve göztaşı atıJmıyan 
bağlara, insan boyundaki mu-
zır otlara rastlarsınız.Hep bun
lar malın para etmemesi ve 
rcnçberin hakkile bağcılığa yüz 
çevirmiş olmasından ileri gel
mektedir. 
Uzağa gitmeye hacet yok ..• 

On dönüm bağım, biraz da 
meyve bağçem var. Nasılsa 

borçlandıiım iki yüz lirayı, ba
ğımdan aldıj-ım üzümle hala 
ödeyemediğimi söylersem hiç 
şaşmamalısın. Kira, komisyon, 
borsa, simsar, kantar ve daha 

ay 
Tabiat işleri 
Direktörü o 

Bay l• uaf 
iç bakanlığından ilbaylığa 

gelen bir bildirikte hukuk iş

leri direktörü bay Fuat Yurt
taşın bakanlık tabiat işleri 

direktörlüğüne atandığı bildi
rilmiştir. 

Bay Fuat Yurttaş uzun 
müddettenberi ilimiz (vilayeti
miz) hukuk işlerinde dirayetle 
it iÖrmüş vali muavinliği vazi
fesini epey müddet ve herkese 
kendini sevdirerek yapmağa 

muvaffak olmaş değerli idare 
amirlerindendir. Kendisini kut
lular ve yeni işinde de mu
vaffak olmasını candan dileriz. 

F ord 'un teklifi 
1.,etkikat ınenf i ne

tice Verdi 
Ford otomobil müessesesinin 

Yunanistandaki şubesi Ekono
mi Bakanlığımıza müracaat 
ederek gönderilen nümune 
veçh"le v - otomobillerin paspas 
vazifesini srörmek üzere yüzbin 
metre halı taklidi mal istemiş
lerdi. 

Keyfiyet Bakanlıktan şehri

mizdeki alikadarlara bildiril
mit ve Ford'un verdiii fiat 
üzerinden bu kumaşın imali 
mümkün olup olmıyacağı tet
kike başlanmıştı. Halıcılarımız 
Ford'un teklif ettiği fiattan 
mezkur kumaşın burada yapıl
masına imkan bulunmadığını 
bildirmişi erdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tenzilinden sonra, elimize sıkış
tırılan faturadan hala borçlu 
kaldığımızı anlarsak, elbette ve 
elbette düşünceye dalarsın .. 

Halbuki, ticaret, ticarettir 
deniyor ve tüccarlar da böyle 
düşünüp böyle söyliyor amma, 
bizim ticaret veya zararımızdan 
bahseden hiç~ir kimse bulun
mıyor. Bu işi kenara bıraka-

lım da bir az da meyvecilikten 
konuşalım. Meyvecilik, bağcı-
lıktan çok faydalıdır. Kime is
terseniz sorunuz; işte bu köyde 
bundan iki yıl evvel, arkadaş
larımızdan birisi iki büyük kaysı 
ağacının mahsulünden tamam 
iki yüz eJJi lira para almıştır. 
Yidikleri, hediye verdikleri, 
çaldırdıkları da üste caba!!. 

Bu yıl da; kirezden cebine 
600 - 700 lira koyan rençher
lerimizde varflır. Masrafı az, 
parası çok olan meyveciliğe 

hepimizde sarılmış bulunuyoruz. 
Köyümüzün etrafındaki bahçe
Jer, kirez, vişne, kaysı, şeftali 
delicelerile doldurulmuştur. Kıs
men aşıları da yapılmıştır .. 
Bundan sonra işimiz bahçecilik 
olacaktır. Ne yapalım ötekinin 
bt!rikinin hesabına çalışmaktan 
ve onlarm kesesini doldurmak
tansa; biraz da kendimize ba
kalım. Nasıl söylediklerim doğ
ru değil mi? Allah aşkına söyle •• 

ı -
y ş tece 

arbay ığın Fikrini Sor u 
Bayındırhk Bakanlığı Birinci 

Kordonda elektrikli tramvay 
işletilmesi için müracaat etmiş 

olan Izmir eleldrik ve tramv~y 
şirketinin teklifi müna ebeti!e 
lzmir Şarbav: ğının müta'.easını 

sormuştur. 

Dün bu mese•e için I.baylık
ta ilbay General Kazım Diri
ğin ba kanlı..,mda bir toplantı 

yapılmış ve görüşiilmüştür. 

-· a 

ac 

Bu toplantıda Bayındırhk ku 
rum!arı komiseri bay Ekrem de 
bulunmuştur. Şarbay doktor 
Behçet Uz şehrin bayındırıl
ması ve halkın taşınışının (na-
kil vasıtası) temini için muta
leasını bildiı miştir. bu önemli 
mesele üzerinde tetkikler ya
pılacak ...,e Şarbaylık tarafın

dan hazırlanacak mütalea Ba
yındırlık Bakanlığ na gönderi
lecektir 

abahat m 
bir 

ır? 
Alacaklıya kızan Şükr.ü eve koşmuş 
Tabancasını almış Aliye ateş etmiştir 

Dün Kestelli caddesinde kan
lı bir hadise olmuş, Şükrlı 

adında bir takip memuru üç 
Iiralik bir alacak yüzünden 
Mehmed oğlu derici Aliyi ta
banca kurşunile ağır surett ... 
yaralamışl\r. Vak'a hakkında 
şu malumat verilmektedir. 

Alinin Şükrüden üç lira ala
cağı vardı. Bu parayı ipi za
mandaoberi alamamakta idi. 
Şükrü dün Ke telli caddesin
den geçerken kendisinden pa
rayı istemiş, Şükrü paıası ol-
madığını söylemiştir. Ali ceva
ben: 

- Öyle ise paran olduğu 
zaman getir de babama ver, 
demiştir. 

Kendis~nden bu şekild _ pa
ra istenmesinden muğber o'an 
Şükrü: 

- Kabadayı ısen burada 

dur! demiş ve beyler sokağın
daki evinden tabancasını ala
rak gelmiş ve Aliye dört metre 
yaklaşmcıya kadar hiç bir şey 
söylememiş ve ansızın tabanca-
sını çevirerek üzerine beş el bo
şrıltmıştır.Kurşunlardan ikisi a 1 es 
almcımış uçü patlamıştır. Çıkan 
mermilerden birisi göğsünün 

sol tarafında kalbine yakın bir 
yerine girmiş ve içeride 
kalmıştır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmıştır . Yarası ifade 
vermesine mani olacak dere
cede ağırdır. 

Vak'adan sonra Şükrü Bey
ler sokağında kaçtığı evinde 
yakalanmış ve tabancası da 
alınmıştır. 

Tahkikata yar genel sava
man bay Mümtaz el koymuştur. 
Suçlu, sorgu egemenliğince 

dün akşam tevkif edilmiştir. 
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" a ····-Üç senelik bir 
Rapor hazırladı 

Jzmir tecim ve endüstri 
odası bütün ihracat maddeleri 
hakkında üç senelik bir ista
tistik raporu hazırlamıştır. 

Oda, bu raporunu Ankara 
Türkofis başkanlığına yolla
mış ve raporda ihraç madde
lerinin herseneki fiatJarını da 
ayrı ayrı göstermiştir. 

1 •• 1 • • • ~ 

Hava tehlikesi 
Yurddaşlarımızııı ilgileri 

Çok büyüktür 
Hava tehlikes\ni önleme ko

ınitesi bugün hava kurumu mer
kezinde toplanarak davet edi
len yurddaşla rın bir defalık ve
ritlcrini ve senelik yükenlerini 
kabul etmiştir. 

Hava kurumu Yönetim ku
rulu ve hava tehlikesini önleme 
komitesi yarın saat 17 de hava 
kurumu merkezinde ilbay ge
neral Kazım Dirik ve parti 
başkanı Avni Doğanın huzurile 
büyük bir toplantı yaparak 
hava tehlikesini önleme işleri 

üzerinde görüşecektir. 
lzmirin hamiyetli evlatları 

hava tehlikesine karşı büyük 
bir ilgi gösterdiklerinden her 
şeyde olduğu gibi bu yurd sav
gası işinde de lzmirimizi ön 
safta görmekle kıvanç duyu
yoruz. 

4J• ••••••• 

İzin verlldl 
Kültür direktörlüğü sicil me

muru Sabri Kemal Natuha bir 

ırıncılar ....... 
1 terlerse ucuz ek
ınek satanıazlar ını? 

Tire Tecim ve endüstri oda
sı, diğer fırıncılardan daha 
ucuza ekmek satmak suretile 
gayri meşru rekabet yapan bir 
fırıncının bu hareketini cezaya 
layık görmüş ve kendisini tec
ziye etmiştir. 

Fırıncının bu cezaya müsta
hak olup olmadığı hak-
kında lzmir ticaret oduının 
mütaleası sorulmuştur. Oda bu 
husustaki evrakta tetkikatını 
yaptıktan sonra mütaleasını bil· 
direcektir. ----Yunan - ltalyan 
Konsoıosları hUkOmetle

rlnln kararlarını 
Bi ldlrdller 

.Şehrimiz Yunan ve ltalyan 
konsoloslari Şarbay doktor Beh-
cet Uzu ziyaret ederek hüku
metlerinin arsıulusal lzmir pa-
nayırına resmen iştirake karar 
verdiklerini bilöirmişlerdir. 

•- '~r 

Buyruklar geldi 
İskan direktörü bay Münir 

Dumlu T ekirdağı iskan direk
törlüğüne, Manisa nüfus direk
törü bay Tahsin lzmir iskan 
direktörlüğüne, lzmir ilbaylık 
idare heyeti üyesinden bay 
Ncş'et Ankara idare heyeti 
üyeliğine tayinleri ilbayhğa bil
dirilmiştir. 

14 temmuz 
14 temmu:: Fransız ulusal 

bayramıdır. O gün şehrimiz 

Fransız Cenral Konsolosluğun
da bayrak çekme töresi ve 

Zi g 
Kutuluk kereste 

Fiatlerini ııcuzlattı 
Ekonomi bakanlığının teşeb

büsü üzerine Zingal şirketi 

kutuluk kereste fiatlerini ucuz
latmıştır. Bu suretle üzüm ku
tularının beherinin 13 kuruşa 
mal olacağı hesap edilmiştir. 

Memleketimizin mühim bir ih
racat maddesinin bu suretle 
maliyet fiati azalhlmış olaca
ğından hariç piyasa!arda rakip 
memleketler mahsullerile daha 
i~i bir surette karşılaşmak 

mümkün olacektır. 
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Yeni ilbaylar 
Şehrimizden ayrlldılar 

Samsun ilbaylığına atanan 
Denizli iJbayı bay Fuad 
şehrimize gelmiş ve dün ilbay 
general Kazım dirik ile şarbay 
doktor Behçet Uz'u ziyaret 
etmiş ve akşam üzeri istanbula 
hareket etmiştir. Öğle üzeri 
Behçet Uz bay Fuad ve lzmit 
ilbaylığına atanan müfettiş bay 
Habib şerefine arkadaşça şehir 
gazinosunda bir öğle ziyafeti 
vermiştir. ·-·····- . 

Karşı yakada 
Yamanlar suyunu almak 

İstiyenler çoğaldı 
Karşıyakalılar Yamanlar suyu 

için evlerine ve mağazalarına 

branşman yapbrmakta acele 
etmektedirler. Evlerine su al
mış olanların sayısı düne kadar 
ikiyüzü bulmuştur. 

Abonmanların sayısı yedi 
yüzü bulunca şimdi metre 
mikabı on beş kuruştan ve
rilmekte olan Yamanlar su
yunun .c:atı 10 kuruşa indirile
cektir. Yamanlardaki 24 kay
naktan saniyede 9 litre saatta 
77 ton :su akmaktadır. Bir ki-
şiye günde elli litre hesabile 
15 - 20 bin kişinin su ihtiya
cına Yamanlar suyu kolaylıkla 
cevab verebilecek durumdadır . 
Şarl-aylık her güa karşı yakadan 
iki damacına Yamanlar suyu 
getirtmekte ve uray (belediye) 
memurlarının içme suyu olarak 
harcamaktadır. 

Yeni ilçebaylar 
İlimiz ilçebavları arasında 

bazı değişiklikler ve atamalar 
olmuştur. Karaburun ilçebaylı
ğına Torbalı ilçebayı Muzaffer, 
Urla ilçebaylığına Ankara il
baylık maiyet memuru Kemal, 
Menemen ilçebaylığına Kara
isalı ilçe bayı Vehbi, Torbalı 

ilçebaylığına Urla ilçebayı Na
zım. Buldan ilçebaylığına Öde
mişte Birgi kamunbayı bay 
Ekrem atanmışlardır. · ··-·····-Halkevinde 
Dün gece bir konser 

Verlldl 
Ulusal musiki müsabeRasın

da birinciliği kazanan Çanak-
kale orta okul öğretmeni bes
tekar bay Faik ile İzmir kız 
öğretmeni okulu musiki öğ-

retmeni bayan Numan tara
fından dün akşam saat 21 de 
halkevinde ulusal bir konser 
verilmiştir. 

Konsolosların ziyareti 
Şehrimiz Yugoslavya ve Ital

ya Cı neral Konsolosları dün 
ilbay General Kazım Dirik'i 
llbaylıkta ziyaret ederek gö
rüşmüşlerdir. 

llbayhk encümeni 
İlbaylık daimi encümeni dün 

sabah ilbah goneral Ka
zım Diriğin başkanlığında top
lanmış, nazı bayındırlık işleri 
·· . rinde örü mü tür. 

ı 
Pazay gün eri aza 
Yapabilecekler mi 

Şehrimiz berberler cemiyeti, 
Pazar günleri beı ber esnafının 
da tatil yapması için İlbaylığa 
ve Tecim odasına müracaatta 
bulunmuştur. 

Oda bu hususta hem tetki
kata girişmiş ve hem de yapı
lacak muameleyi Ekonomi Ba
kanlığından sormuştu. Bakan
lık verdiği cevapta Ankara 
berber esnafının da Pazar gün
leri tatil yapmakta olduğunu 

ve binaenaleyh lzmir berber 
esnafının da Pazarları tatil 
yapmalarında hiçbir mahzur 
bulunmadığını bildirmiştir. 

Haber aldığımıza göre ber
berler bu haftadan itibaren 
Pazarları dükkanlarını kapata
caklardır. 

Genç kızı 
Başkalarına satan 

hapsedildi 
Zeliha adındaki kızı başka

larına satmak suretile fuhıa 

teşvik ve kadın tedarik etmek 
maddesile suçlu Rabia hakkın
daki tahkikat ikmal olunarak 
duruşmasının mevkufen yapıl
masın:::. karar verilmiş ve ev
rak asliyeceza mahkemesine 
sevkedilmiştir. 

Mezarhğa ağaç 
Belediyece Bayraklıda köy 

kanununa göre köylü tarafın
dan etrafına duvar çekilmekte 
olan asri mezarlıkta ağaç fi
danları dikecektir. 

Zabıta l{aherleri: 

Mühiın bir hır ızlık 
Pahada ağır yükte hafif 

ne varsa almış 
Göztepe Tramvay caddesin

de Kemal kızı 27 yaşlarında 
bayan Müjdenin 883 sayılı 
evine belirsiz bir hırsız girmiş 
455 lira değerinde 23 altın bi
leziğile 3 altın yüzüğünü ve 
120 lira değerinde bir çift 
pırlanta küpesini ve bir altın 
saatını aşırmıştır. Hırsız ara
nıyor. 

Çlldırmı' gallba 
Kemeraltı caddesinde fazla 

sarhoş olan giritli Hasan Saki 
elinde bulundurduğu çakı ile 
gelip geçenlere saldırmış ve 
sarkıntılık etmiş ve büyükleri
mize sövmüş olduğundan ya
kalanmıştır. 

Çorab hırsız. 
Kuzuoğlu Çarşısında çorapçı 

Osmanoğlu Necmeddinin dük-
kampdan bir düzüne çorab ça 
lan sabıkalılardan Yusufoğlu 
Hüseyin yakalanmıştır 

Evi aranınca 
Dolaplıkuyu üçüncü Burç 

sokağında oturan et kaçakçı
larından Salih oğlu Hüseynin 
evinin aranmnsı esnasında ta
kip memurlarından bay Lütfi, 
Nihad, Vasıf, Ihsan ve Sabriye 
sövüp saydığı tespit edilmiş 

hakkında kanuni muameleye 
başlanmıştır. 

Şüpheli ölüm 
Burnavada tavuklarda şüp

heli ölümler görülmüş ve bay
tar dün Burnavaya giderek ta
vukları muayene etmiştir. 

Ttutu,an otlar 
Karşıyakada soiukkuyuda 

inayet sokağında boş bir tar-
lada otlar tutuşmuş ve yangm 
çıkmış isede yetişilerek söndü-
rülmüştür. 

Bıçağı ahndı 

Keçecilerde Edip oğlu Meh
medin taşıdığı bıçak zabıtaca 
müsadere edilmiştir. 

Azılı metres 
Kuruçay mahallesiade Ali 

oğlu Fazıl ile metresi İbram. 
kızı Emine arasında kavga 
çıkmış, Emine Fazıla tabanca 
çekmiştir. 
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Kültür Kaynaklarından 
HALK Şft~RKILARI. ... 

~·----.mm YAZAN : TOKDIL ~~~ 

Halkçılık sevgisi 
------------··~····~·~ .. ~~---------~~ 

içini biln1ezse • 
ınsan Bir 

Dışını hiç bilmez, bilemeza. 
--------·· 

Türkçülük, milliyetçilik, halk
cılık sevdası doğduğu zaman· 
dan; ta Osmanlı imparatorlu
ğunun son iki üç padişahı ın 
yaşadığı tarihten beri; ilk ön
celeri sıkı bir baskı ve korku 
altında matbuat alemine Türk 
" folklori ,, le alakası ola• bir 
kaç eser atıldı. 

ilk düşüncede sözümü apart
tığım sanılır amma, keserek ve 
ciddi olarak söylüyorum ki : 
Bizim edebiya1:çılarımızda halk 
ile uğraşan, baş başa, göz gö
ze, söz söze gelen az olmuş 
ve ortaya attıkları eserlerde 
belli başlı top haliade bir şey 
olmamıştır. Faydası noksan ve 
2üdük kalmıştır. 

içinizden çoklarının dudak 
burup: 

- Buna ne lüzum var ! di
yeceği kulaklarımda çrnlar gi
bi oluyor. 

Ben bunlara sözümü çovire
rek diyorum ki : Bir insan içi
ni bilmezse dışını hiç bilmez, 
bilemez ... 

Ruslar, Alanlar en önda ol
mak şartile medeni cihanın u-
lusları " Folklor ,, denilen halk 
bilıisinde bucak bucak ileri 
gitmişler, öğrenmişler, sı~ılaş· 
mışlar, öğrendiklermc psıkolo-
jiyi, süsyolojiyi ve daha bi.rçok 
ilimleri hal, llamur etmışler, 
musikilerinde, şiirlerinde, ince 
lıtilgi!crind~ velhasıl edebi ha-
yatlarında, ekonomilerinde dü
zenlik düzgünlük ğöstermişler
dir. 

Bu milletlerde olduğu gibi 
bizde de halkçılık sevdasına 
tutgunluk olmamış değildir, 
değıldir amma smırı dar bir 
çerçeve içinde kalmıştır. 

Ben görüşlerimi ve sözümün 
anasını halk edebiyatı, halk ince· 
likleri görümünden aldığım için 
bu sözü söylemek zorunda 
kaldım. Köprülü zade Fuadın, 
Konya muallimlerinden bir par-
tinin ve birkaç adın ruğaştığ'ı 
bu yol sonuna kadar ermemiştir. 
Ön ayak olan kıymetli edip~e
rimize uyup ta arkasını getır· 

mek için içimizde bir enerji 
yaşamamıştır. 

Bir zaman halk bilgileri der
ne&-i diye bir kurum ortaya 
çıkmış, çalışmasını epiy ilerl:t
tikten sonra o da halkçılıgı• 
sondaj ameliyatında yarıda 
kalmıştır. 

Cumurluğ'un başarmala~ında.n 
biri de bunu tamamlamaga; dı-
ğer alana da o'duğu gibi ~I 
uzatmasıd r ki, o da; Türk dı
lini temizlerken halkcılığa ge
niş, çok gen·" bir yer ayırma
sıdır ve bu ::; yi öz ·1ne kadar 
ulaştırabiJme c aşkı e sıkı ve 
köldii olara~c işe ~( rı rnesidir. 

Almanlarııı bir doktor Ko
noşu, Rusların musiki ve halk 
edebiyatı uzmeni profesör_Vep: 
rik, Fransızların bilmem kımlerı 
vardır ve bunların içinde; Ken· 
di milletinin Folklor hızını aşa
rak dışarı ulusların halk bilgi
lerıle alakadar o anları da var
dır. 

Halk adetleri, efsaneler, ma
sallar, şarkılardan ibaret. olan 
edebi halk bilgisi üzerınde; 
Türk dilı tetkik Ct!miyetinin son 
aı aştırmasına kadar, bizde kim
se uğraşmamıştır dirsem yalan 
olamaz. [1 J Halk şarkılarından 
ziyade halk şairlerile uğı·aşıl
mış ve kıymetli tetkiklerle yal-
nız birer şairin hayat ve eser-

[1] Halk adetlr.ri üzerinde 
z uğraşmış 

1 
Jerinden bahseder eserler çık
mıştır: Yunus Emre.' Karac::ıo.ğ
Jan, gevheri ve sa11 e.cr f:. bı.. 

En önde LöprıLti o; :u us
tad F uadı gö d. _:üm:.i.: bu ~ol 
halk şarbla ma bir çı ~ ır aç 
mamır, belki kıymet v.crme!c 
ıstememis ve bdki de uğraş 
tıkları ihtisas çevrtsinin dışın
da bulmuşlardır. 

Halbuki halk şarkıları hal
gm gam ve neşesini ifade ede-
rek yine halkın ağzından rnüş· 
terek bir mal olarak çıkmış
tır. Gerçe bunların içinde belli 
başlı halk şairlerinin ağzından 
çıkan parçalar yok değil. Söz 
gelimi: 

A benim bahtiyarım 
Gönlünde tahtı yarını 
Yüzünde göz izi var 
Sana kim baktı yarım 

Diye başlıyan şarkı Karaca 
oğlanın olduğu anlaşılıyor. Fa
kat çokforı halknı yüreginden 
taşmış, yasında ağıt olmus, 
sevincinde değiş.leme, koşma, 
mani, şarkı o.muş analara; 
ninni olmuş ve daha ~irço~ 
şeyler o1muş ve en onemlı 
si de adetlerden, itikatlardan, 
yaşayışlardan; .nceden inceye 
araştırılırsa; içinde çok kıymet
li izler taşır olmuştur. 
Yem edim elmanı ağılar olsun 
Sokmadım çevreni sandıkta 

Dursun 
Derken nişan olarak elma 

ve çevre denilen sırmalı men
dil verildiğini, 

Ebegömecinin çiçeği 
Kaynadayım içeyim 
Hekimi rden vaz geçeyim 

Derken de halkın sağlık bil
gilerini anlatır. Buna benzer 
daha neler 

* :;. l!o 

Sevgili okuyucularım size 
sunduğum "Halk şarkıları,, 
eserim; ben hepsini topladım, 
hepsini tamamladım diye kafa 
tutan, öğünen bir eser değildir. 

Yukarıda bu yolda uğraşıl
mamış olduğunu söylemiştim, 
Bunu ben bu yolda uğraşma
nın ilmi esaslara dayanarak 
tam ve mükemmel yapılmadı
ğını bildirmek için söyledim. 
Yoksa· ne yalan söyliyeyim; 
bende~ az da olsa bir kaç ya-
zı içine sıkıştırılmış ve nihayet 
haftalık, aylık bir mecmuanın 
vir veya iki sayısında yer al
mış tetkikler çıkmadı değil. 

Ne yazık ki toplanıp bir top 
olamadı. 

Netekim ben de bunlardan 
pek ileri geçemedim, işin haki
katen ehemmiyeti ve derinliği 
karşısında birçok düşünceler 
ve zaruretler buna mani oldu. 

Size halk şarkılarından su
nacağım beş on parçayı köy
lerde gezintime, aşağıdan yu
karıdan derneğe mecbur oldu
ğumuz, sözü böylece gelimine 
getirdiğimiz halk tabakasile 
temas ettığime borçluyum ve 
zaten köylüyüm. Yazımda ih
tiaas var diye iddia etmem, 
lakin topladıklarımı uzmr.nlara 
(mütehassıslara) sunuyorum di
ye sevinç duyarım. 

F o1klör araştırmalarında ıyı 
bir yer alan halk şarkıları onun 
bilgiclerine; üzerinde ugraşıl
ması sevinç ve merak veren 
bir yördür. 

Bunu anasal tutmakla bera· 
ber Rus profesör Veprik'in 
Türkün milli şarkısını, miJli 
musikisini öze dayandırmak 
için tavsiye ettiği yola bir giriş 
ve o girişin üstünde işliyecek-
lere bir tutamak, bir başlangıç 
yapıyorum. diye kendime bir 

Ankara' 
S 00

ren 
a yarın s at T .. ze bakanlığında yasa 

detli yağmur T a~~kları _h~~~dı 
I~ ve Ekonoıni bakanlıklarının mahzenle
rinde ve Y ·d r b z1 zararlar YD l1ı 

l 
Ankara, 10 ( A.ft. ) Dün 

al.şamdanberi Ankaraya fası
lalarla düşmekte olan ya~ mur 
öğleyin Çanka} a ve D . n 
tepelerine yarmı saat ka~ r 
bora halinde ve sağnaldı o'a
rak inmiş ve hura'ar<lan dökü· 
len smlar iç ve ekonomi ba
kahklarınm •wlularım doldur
duktan sonra kısmen malı· 
zenlere de sızarak bazı eski 
arşivleri ıslatmıştır. 

Sular Y enişehrin büyük cad
desini ele kapattıktan so ra 

' . . ( 

Kızı ay.ıı bahçesine hücum et-
m ş, çiçekleri çokça zedelemiş 
ve mahzeninde de bir?z zarar 

ı B h ~ ' . yapını tır. azı ususı ev,erın 

mahzıtnlerin de sular girmişhr. 
Gereken tedbirler alınmış, et-
faiye suları boşaltmıştır. 

Dikmenderesinin mecrasının 
değiştirilerek Y cnişehri bu gibi 
su hücumlarmdan kurtarmak 
için esasen hazırlanmış bulu
nan projenin hemen tatbiki 
ıçın bayındırlık bakanlığınca 

emır verilmiştir. 

Genel nüfus sayımı hazır-! 
hkları k !~ol edilecek 1 

Istatistil< diı·el<törleri yola çıktı 
Ankara, 11 (A.A)- Doğu ve 

güney (şark ve cenup) v·ı~

yetlerinde nüfus sayımı ha"ır 
l klar nı kon rol dmek ı" re 
istatistik genel direktörlüğii 
şube direktör erinden Cemjl 
Köker ve Şükrü Aritor yo'a 
çıkmışlardır. 

Genel direktörlük yar Cii
rektörü Selim Aykut bir kaç 
günt! kadar İzmir Manisa ve 

Çanakkale vilayetler:nin tefti
şine başlıyacaktır. Diyanhekir 
ve ha\'alisi ile güney batısı 
Anadohı ve Antalya havars· ·n 
teftişi devam etmektedir. Nu
mavataj ve sayım hazırlıkları 
kontrolünün 15 Ağustosa ka
dar arkası alınacak vilayet er 
bundan sonra sayım rnıntaka
Jarı teşki :.tıarına başlıyacak-
ardır. ----~-

Başbakan 
Tetkiklerini yapa
rak Van'a döndü 

! Macarlarla 
Tecim anlaşması 
31 Temmuzda 
Bozulacak 

sicil tutulma~ u ulü Adi iğ --'------.. ~~·-c-----
Istanbul, .11 (Özel) Tüze 

Bakanlığı bir adli sicil kanunu 
projesi hazırlanmıştır. Bu proje 
ile h5kim!er:r .ize muhakeme 
~sna'-'ın<la mahkumun sicilini et
rafile tetkik ve ona göre cezası· 
nı icabında teşdit imkanı temin 
edilmiş oiacaktır. Ayni za
manda asayiş ve emniyet nok
tasından ad i sicil, idare maki
nesinin ehemmiyetli ihtiyacını 

karşılayacaktır. Bu kanunla 
müddeiumumilik bulunan yer
lerde adli sicil teşkilatı yani 
Casier ve Judisier kuru
lacaktır. Her mahkumun bir 
sicili yapılacak ve mahkümun 
doğduğu ve tesc;il edildiği ka
sabada bu si il saklanacak ve 
mahkemeler muhakemeden ev
vel bu sicilleri mahallerinden 
isteyecektir. Tüze Bakanlığı, 
bundan batka merkez teş
kilatında yapılacak degişik
likler hal<kında bir kanun 
projesile avukatlar hakkın
da bir kanun projesi ha
zırlamağa başlamıştır. Her iki 
proje hakkında Bakanlık erkanı 
tetkikatta bulunmaktadır. Bu 
tetkikat neticesinde elde 
edilecek raporlar Bakanlık
ça teşkil edilecek özel 
bir komisyonda gözden ge
çirilerek son şeklini alacak
tır. Her iki proje için ecnebi 
memleketler lcanunları tdkik 
ve projelerin esasları toplan
mıştır. Yeni h~kimler kanunu
nun meriyeti tarihinden beri bu 
kanuna müntazır olarak 
muntazam bir ilmi teşekkü-

!e yakışacak 'mtiy. z ı ve 
inzibatlı avukatlar elde edebil
mek iç;n } e1 nasak s"stemli bir 
kanun projesi ha~ır!anmasma 
lüzum ve zaruret ~örülmüştür. 
Avukatlar kanun layihası bu 
sebeple hazırlanmaktadır. 

Bakanlık ayrıca curmü meş
hut vukuatını süratle takip et
mek ve daha liıHit usullere 
sokmak için tetkikat yaptırmak
tadır. Mahkome işlerinin daha 
süratle yürümesini temin itin 
ceza ve hukuk muhakeme usul
leri kanunlarında değişikli\cler 
yapılması etrafında tetkikat 
yaplmaktadır. Bu suretle mu
hakemelerin basitleştirilmesi ve 
çabuklaştırılması imkanları elde 
edilmiş olacaktır. 

Tüze Bakanlığı, ayrıca icara 
dairelerinde fazla ve lüıumsuz 
muameleleri kaldırmak ve ba
sit usuHer elde etmek için 
icra ve ilf as kanununda da de· 
ğişiklik1er yapmağı derpiş et
mektedir. 

Bakanlık ayrıca memleketi
mızın ceza sistemlerine göre 
merkezi ve mahalli hapishane 
tipleri cez"- müesseseleri ko
lonu ve etablisman agri kollar 
vücuda getirmeğe çalışacaktır. 

Ceza evlerınde ınahkiimlann 
muntazam bir surette çalışma· 
larını ve atıl \faziyetten kurta-
rılmalarını temin için verimli 
surette tatbik edi.eb· ecek b:r 
program tanz'm~ iç."n de yakın
da tetkikata başlaaarak mü
n vver ve inzibatlı gardi an ar 
teminine çalışacaktır. . .......... . 

Italya asker gönderiyor 
Adisababa Valisi diyor ki 

- Başta1a11 B1111. i sa!111cde - cağını kuvvetle ümid edi}orum. 
Harrar konsolosu otomobille Hükumetimiz d·ğer hükümet-
Lirecanaya doğru gidiyorken )erle biılikte anlaşmazlığı ça-
bir Habeş sübayı ile bazı Ha- resmi araçlarla kotarılmasını 
beş askerlerine rastlamıştır. d 
Bunlar kendisini söverek ve sağlamak için uğraşılarına e-
tehdit ederek durdurmak iste- vam etmek dölenindedir. 
mişlerdir. Londra aşlngton Van, 11 (A.A) - Başbakan 

ismet in önü 9 T emıııuzda Ge
vas - Havason • Edremıd bölge
lerini ve serman kanalını tetkik 
ettikten sonra Van'a dönmüş
tür. 

Harrar konsolosluğu yerli arasında 
Ankara, 10 (A.A) - Türk- Italyan askerlerinden biri kon- Vaşington 11 ( A.A ) - İyi 

Yunanistan da 
Ulusa ne zaman 

Sorulacak? 
Atina 11 (A.A) - Kurultay 

hükümetin sunduğu teklifi 
enaylanmıştır. Geneloy 15-12 
den önce yapılacaktır. Efen 
ulusu bugünkü cumurluk reji
miyle meşrütiğ bir krallıktan 
hangisi11i dilediğini bildirmeğe 
çağrılacaktır. 

Yeni elçi 
Moskovada 

ofis başkanlığından: 18 Nisan solosluğa giderken içlerinde haber alan çevenlerden anla-
1934 tarihli Türk - Macar Uray belediye polisi ile asker- şıldığına göre ltalyan ordusu-

tecim anlaşması ile bu anlaş· 
manın devamı müddetince uza

tılmış 1 Ağustos 1933 tarihli 
klering anlaşması 31 Temmuz 

1935 te metiyetteıı çıkmak 
üzere feshedilmiştir. Y eııi an

laşma için müzakerelere başlan
mak üzeredir. 

ler de bulunan yirmi kadar nun Habeşistana tecavüz et-
yerli tarafından taşlar ve so- mesi ihtimaline karşı Kell ğ 
palarla tecavüze uğramıştır. and aşmasının hüküm eri mucı-

Adisababadaki ltalyan elçisi bince pretestoda bulunmasının 
Habeşistan hükumetini şiddetle yerinde olup o!mıyacağını ince-
protesto etmiştir. lemek üzere şimdiden Londra 

Y~lan mı? ile Vaşington arasında temas~ 
Londra, 11 (A.A) - lngil- geç ·1mistir. 

tere dış işlel'İ bakanlığı ile "ııı 1 -

Italya büyüle elçiliği B. Grc:ın- Moskovanın 

1 •ıt dinin Italyan - Habeş anlaş-ngJ ere mazlığınm kotarılması için tek- yeni pi nı 
liflerde bulunduğuna dair olan 

Elinden geleni yayıntıları (şayiaları) yalanla- Moskova, 11 (A.A) - Mos-
maktadır. kova şehrinm bayındırlığına 

Y. apmıya çalışacak Avam Kamarasında ait yeni pl.'in iıe bu planın 
Londra, 10 ( A.A ) - Bay önümüzdeki üç yıla ait kısmı 

Londra, 11 (A.A) - Daily Eden Avam Kamarasında Li- gazete!erde çıkmıştır. Moskova 
Moskova, 11 ( A.A) - Sov- Telgraf gazetesinin diplomatik beral saylavlardan bay M<.n- nüfusunun gitgide artmakta 

yet Rusya icra komitesi baş- aytarı Ingilterenin bir hava derin, ltalyan - Habeş anlaş- olduğu gozonune alınarak 
kanı B. Kalenin yeni Türkiye paktının imzalanması için elin- mazlığı hakkındaki biı· sualine şehrin kurulu bulunduğu me-
b .. "k 1 · · B z k ı b k d · t' k" saha 28 bin hektardan 60 b:-uyu e çısı . . . e ai Apaydı- den geldiği kadar çalışmaya ceva verere emış ır ı: 
nı kabul etmıfhr. karar verdiaini yazmaktadır. Italyanın savaşa başvurmıya- ne çıkarılmıştır. 
........ 6 ....... t• ... 

,~HER'A'KŞA''M~ lhtil3lcılar 
Şehir gazinosunda · Nihayet.yakayı 

Ml~~~a~~~~elp ~~~u~~TRA 1 S~y~~l~~:.~İşl;~Y•l-
san'atkarlar tarafından 1 

U.JJ.7#'./T~~~./ıl!l dan beri aranalmakta olan eski 
( el lzmirin latif denizinden istifade etmek ağaçlar Makedonya ihtilal komitesi 

altında gül kokuları arasında zevkli bir zaman geçirmek ve üyelerinden 18 kiş' yakalanmış-
aynı zamanda mükemmel bir orkestra dinlemek için 

h tır. Bunların hepsi Protogerof 
e İr azİDOSUDa muhakkak gitmek lazımdır. irubundadı. Haklarında araş-

Anıerika 
-·-Bir yilda ne kada1 

Gemi yapacak 
Vaıington, 10 (Ö.R) 

Amerika deniz bakanı vekili 
Amerikanın 1915-1936 yeni 

deniz programını hazırlamıştır. 
16 torpido, 6 denizalti ve bir 
tayyare gemisi ilave ellılece-... . .. 
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Casuslar Avı 
BUYUK 

VE 
HARPTA 
FRANSIZ 

INGILIZ - ALMAN 
CASUSLAR! 

E'l:lrtnc.l ~ısım. 

-4-

Çeşitli korkular 
bir sürü korku 

• • yer vermıştı 
i-larbin ilk günleri 

Salgınlarına 
~--.... -----~~~~~ 

Generalı buldum. Kendisine 
görüşlerimi ve endişelerimi an· 
latırken gök gürültüsünü andı
ran müthiş bir infilak oldu. 
General endişe ile: 

- Bir Zeppelin olacak, dedi. 
O gece telefonla uyandın!· 

dım. Bir yeraltı ıı-eçidi ile 
Kont'te bir köprünün uçurul
duğu haber veriliyordu. Bu ha· 
beri salahiyettar makamlara 
bildirmek üzere idim ki ikinci 
bir telefon bu raporun uydurma 
olduğunu bildiriyordu. Bu 
vakayı, o müthiş günlerdeki 
haleti ruhiyeyi gösterebilir. Ilk 
harp günlerinin sıtma kasırga
sını andıran heyecanlarını kim 
hatırlı ya bilir? Bir otobüsün kar
buratörü ateş alacak olsa halk 
paniğe tutulur: "Zeppelin,, diye 
bağrışılırdı Birbirinden gülünç 
hükümler, teşhisler yapılıyordu. 
Harbin işsizliği arttıracağı, ih
tilaller çıkacaiı söyleniyordu. 
Bazı maliyeciler ise harbın altı 
aydan fazla sürmesine imkan 
olmadığını, hiç bir devletin da
yanamıyacağını ~ söylüyorlardı. 
Havayici zaruriye mağazalarına 
halkın nasıl hücum ettiğini, yi
yecek buhranının ne kadar 
korkunç panikler yaptığını bile 
unuttuk. 

Yarın aç kalmak korkusu ile 
hareket eden bazı ihtiyarlar, 
komşularının adliyeye veya za· 
bıtaya haber vermesi için gece 
yarısından sonra bahçelerinde 
kuyular kazarak bisküvi dolu 
kutuları görmiyorlardı. Bu 
adeta bir hastalıktı. 1914Ağus
tosunda bu hastalık tehlikeli 
bir salgın halini almıştı. Her 
sınıf h:ılk onunla musap bulu
nuyordu. En sağlam, ea fazla 
güvenli olan kimseler bile sal
gından kolay kolay yakalarını 
sıyıramıyorlardı . Koskoca bir 
Rus ordusunun Fransaya git
mek üzere lngiliz sahillerine 
çıkarıldığı, dizleriaden karlar 
sıyrılan Rus askerlerinin Leıth, 
Aberden ve Glaskov şarlarına 
çıkarıldığı gibi asılsız haberler 
eksik değildi. Bu masalın düş
man saflarına kadar ilerliyerek 
orada bile şaşkınlık uyandır
masına mani yoktu. Kendi ken
dime düşündüğüm zaman bu 

haberi yeis içinde olanların ce
saretini yükşeltmek istiyen mü
tevzi bir vatanseverin işi sayı· 

yordum. 
ikinci hastalık s adı da gü

vercinlerdi. Londra güvercinle 
dolu idi. Parklarda, kilisalar 
ve genel monümanlar civarın
daki güvercinler... O zamana 
kadar bir çok kimseler güver
cinleri beslemekten zevk alır
lardı. 1914 Eylülünden sonra 
ise bir güvercini beslemek de· 
ğil, ona bakmak bile korkulu 
i,ler arasına girmişti. Bilhassa 
yabancılar için bu güvercinlerin 
bulundukları civarda dolaşmak 
hiç te tedbirli bir iş değildi. 
Bir yabancı, genel parklardan 
birinde dolaşırken aynı zaman· 
da uçan bir güvercin bu ya· 
hancının yanından geçtiği için 
tevkif eclilmiş,uzun bir muhase
beye tabi tutulmuştu.Halk o ka
dar heyecanda ve yabancı düş
manlığı o kadar salgın halinde 
idi ki böyle bir yabancıyı mahv
etmek için her hangi bir lngi
lizin fazla bir heyecanı yeterdi. 

Yine bu salgının bir neticesi 
olarak Esseks'te ayağına ta
kılmış küçük bir alominyom 
kutuda bir mektubu taşıyan bir 
ıı-üvercin yakalann;ıştı. Bu ha
dise hiç yere heyecan çıkaran
ların dedikodularına, rivayet
lerine hak verdirecek mahiyette 
idi. Uzun uzadıya tahkikattan 
sonra anlaşıldı ki bu mektup 
Rotterdama bir karıı-onun var
dığını bildirmektedir. Filhakika 
mahallinde yapılan tedkikler 
haberle hadiıe arasında uyıı-un
luk göstermiştir. O sırada Lond
rada "evinden çıkmıyan adam,, 
başlıklı bir piyes oynanmakta 
idi. Bu piyeste casusluk yaptı· 
iından şüphe edilen bir ada
mın evi aranıyor. Süper De
tektif evin şöminelerinden biri 
içinde bir telsiz enstelasyonu 
meydana çıkarıyor. Bu tiyatro
nun ıı-enel efkarda uyandırdığı 
tesir de korku ve telaş salgı· 
nını arttırmıştı. Halbuki bu saf
dillere şunu anlatmak zaitti ki 
Markoni sisteminde bir emetör 
istasyonu harekete geçirebil
mek için en az dört beygirlik 
bir motör lazımdır. 

-Sonu Var-

Prens Pol bugün Karol ile görüşecek 
- lia~toıuıı b111nci salıiıede - mak üzere yarın Sinaya'ya ge· 
Fransız politikacıları, Ro- • lecekler, Kral Karo) ile Veli· 

ı'1anya dış işleri bakanı Titü
lesko'nun da iştirak edeceği 
bu Sinaia müiiikııtına çok 
ehemmiyet vermektedirler. 

Bükreş, 11 (A.A) - Radar 
Ajansından: 

Yugoslav Naibi Prens Pol 
ile Prenses Olga Kral Karola 
iki günlük bir ziya;ette bu!un-

1 

abd Mişel Başbakan Tatare~
J.:o ve Dışbakanı Titüleıko ta· 
rafından karşı anacaktır. 

Gazeteler Prens Pol'un ya· 
hancı memleketlere ilk seya· 
batı olan bu ziyaret münase
betile iki memleket arasındaki 

kaydediyorlar. 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON 3151 

B U 
iki büyük 

TELEFON 
G U N 
kahkaha filmi 

3151 

- Cennette bir gece 
Anny Ondranın iki saatlık kahkaha kumkuması 

2 - Beş kocalı kadın 
Büyük Fransız komiği Raim'u ile "Küçük daktilo,,nun 

unutulmaz yıldızı Marie Glory'nin büyük komedisi 
SiNEMA 

Her gün seat 16 da cumartesi günleri 12,30 da pazar 
Q'Ünleri 14 de başlar 

Yugoslavyanın 
Son gelen Belgrad ve Zag· 

rep gazeteleri Yugoslavyanın 

seçimden ve yeni hiikCmetin 
kuruluşund n sonraki iç du
rumu etrafımda, üzerinde du
rulmağa değer düşünceler ile 
do'.udur. 

Politika gazetesi bu durum 
etrafında bastığı bir başyazıda, 
Başbakan B. Stoyadinoviç'in 
saylavlar kurulu Başkanı bay 
Çiriç ile olan görüşmelerinin 

önemini ileri sürerek diyor ki: 
"Belgrad ve Zağrepteki ayrış 

üye!eri bir rlurum almak için 
hükumetin 4 Tem:ııuz toplan· 
tısında okuyacağı bildiriği bek
lemektedir'er. Bu bildiriği bek· 
l,.medeu yeni hi.:kümete karşı 

açık bir durum alarak ayrışık· 
lığa geçen tek ~rup ise, eski 
başbakan Bay Yevtiç'ın grupu· 
dur. Bununla beraber bu grup 
üyeleri de, Yugoslav saylavları 
kulübündeki son toplantıda hü
kumetin 200 oylu\- bir çoğun
luk ile güven alacağına inan
mış ardır, Ôb taraftan hükü
metle sıkı ilgileri bulunan çe
venler Bay Stoyadinoviç'in, bir 
kısım saylavların hoşnudsuzluk 

gösterecekleri her şeycıe güven 
meselesini ileri süreceğ;ni bil
dirmektedir. 

Hergün say'.av!ar kurulu sa· 
!onlarında top!antılar yapmakta 
olan bay Y evtiç taraftarları 

ise, son günlerde Kristatiço ve 
Cirinci' de olan hadiselerden 
faydalanarak son hükümet de· 
iişmesinin, Hırvatlar tarafın
dan iyi görülmediğini ileri sür
mekte, aynı zamanda bay Ma
çek'i bu hadiselerle ilgili gör
mektedirler. 

Öte taraftan bay Maçek'in 
dostları da bu söylentileri ya· 
lanlamakta ve bay Maçek'in 
almış olduğu açık durumun 
Hırvatlar tarafından iyi karşı
lanmakta olduğunu bildirerek 
bahsedilen hadiselerin anlaşma 
sıyasasını bozmak istiyenlerin 
işi olduğunu ileri sürmektedir· 
ler. 

Saylavlar arasındaki bıı du
ruma karşı, siyasal partilerin 
yeniden tc.planması meselesi 
önemini kaybetmiş deiildir ve 
5 mayıs seçimindenberi bu 
tarzda yeni grupların temelleri 
bile atılmıştır. Bugün Stoyadi
noviç hükumetini tutan gruplar 
gözden geçirilirse bunların bir
çok defa beraber çalışmış ol
dukları görülür. Öte taraftan 
eski radikaller ile BB. Kureşeç 
ve Spaho eski hırvat köylü 
partisi ile birlikte iki defa ay
rışta birleşmişlerdi. Bu eski 
beraber çalışmalar elbette bu 
gün de meyvalarını verecekler· 
dir. Netekim, Bay Stoyadino
viç hükumeti içindeki üyeler 
arasında çok iyi bir anlaşma 

havası esmektedir. Öbür taraf
tan, ayrış grupları da kendi 
aralarındaki bağları sıklaştır· 
mağa çalış:naktadırlar.,, 

Zağrepte çıkan Jutarnji List 
gazetesi de büyük siyasal grup
lar arasındaki bu son hareket
lerden bahsederken diyor ki : 

" Radikaller ile B B. Koro
şeç ve Spaho arasında tam bir 
anlaşma vardır. Bu üç grup da
ha bir tek program yaparak 
onun etrafında top!anmış de
ğildir. Fakat buna karşı hii· 
kümet başındaki programları 

birbirinin çok aynıdır.,, 
Ayrış grupuna gelince Bay 

Maçek listesi etrafında topla
nan gruplar, o zaman yalnız 

seçim için birleşmişlerdi, fakat 
sonradan bu toplanış daha sık
laşmıştır. B B. Davidoviç, Yo
vaııovic. ve Macek'in devlet 

İç durumu 
örgütleri hakkındak düşünce· 
leri birbirine çok yakındır. 

Çiftçiler grubu da bay Ma
çekin programını kabule eğ'ğin 
bulunmaktadır. 

• Bay Maçeke yaklaşnııyan 

çiftçiler grubunun bir kısım 
üyeleri ise zaten bu partiden 
çeki!miş ve bay Yevtiçin ya
nı'lda yer almışlardır. Demok
ratların birçoğu da bay Ma· 
çekin fıkirlerinden yana gözü· 
küyorlar.,, 

Jutarnji List, siyasal parti
kr:n karşılıklı durumunu böy
lece işaret ettikten sonra, son 
o'arak partiler arasındaki bu 
durumun pek yakında belli 
o:acağım söylemekte ve bunu 
beklemektedir. 

Vr.!ıne gazetesine gelince, 
ayr!Ş arasmda birleşme işinin 

birçok zorluklarla karşılaşaca· 
ğını ileri sürerek diyor ki: 

"Bu zorluklar yalnız fede
rasyon meselesi üzerinde de
ğildir. Bay Maçek aynı za-, 
manda Hırvatların başkanı sı-
fatiyle, ulusal özde olmıyan 
başka gruplarla birleşmeyi pek 
de arzu etmemekte ve gerek 
sıyasa, gerek taktik bakımın
dan bütün iktimalleri incele
meden böyle bir birleşmeye 

yanaşmaktadır. Bununla bera
ber B. Maçekin B. Davidoviç 
yahut B. Koroşeç ve Stoyadino
viç ile bile beraber yürüyebilme
si de ihtimalden uzak tutulamaz. 
Onun için B. Maçek tam bir 
karar alabilmek üzere hükume
tin, bildiriğini okum!lsını bek
lediği sanılmaktadır.,, 

Novosti' gazetesi de ayni fi
kirde bulunmakta ve iki büyük 
grup kurulması hakkında da 
şunları demektedir: 

"Bu işi kotaracak olan B. 
1'v açek'in alacağı durumdur ki 
o da zamana bağlıdır. Bugün
kü durumda B. Maçek tam su
rette özgü bulunmaktadır. 

Balkanların 'ekono
mik eyiliğine doğru 

Belgrad da çıkan İngilizce 
Balkan Herald gazetesinde Se
nato Asbaşkanı 'B. Krulj yu
kardaki başlıkla yazdıiı bir 
betkede diyor ki : 

" Balkan devletleri araların· 
daki ilgiler, şimdiye kadar ken· 
di ekonomik ve finansal asığ
larına karşı bir yönette yürü
müştür. Bu durumda, büyük 
devletlerin balkan işlerine ka
rışmaları da büyük bir etke 
olmuştur. Çünkü bunların Em
peryalist fikirleri balkan birliği 

idealinin ortaya çıkmasına her 
zaman engel olmaia çalışmış
tır. Fakat ıı-enel savaştan sonra 
bu durum iyiliğe ve işbirliği fik
rine doğru değişmiye başlamış· 
tır. Balkanlarda ırk ve tarih üze· 
rine dayanan sınırların ortaya 
çıkması "Balkanlar balkanlıla

rındır,, prensipinin konulmsını 

kolaylaştırmış ve bu prensip 
1934 Balkan paktı ile taçlan· 
mıştır. 

Siyasal iyiliklerinden başka, 
bu paktın önemli bir psikolo
jik tarafı vardır ki, bu Balkan 
devletleri ilıı-ilerinde yeni bir 
devrim açılmasını mümkün kıl
mıştır. Geçmiş zamanların acı 
ders~eri Balkanlılara göster
miştir ki balkanlılar ilerlemele
rini, ancak kendilerinden bek~ 
liyebilirler ve bunun için, dışar
daki büyük devletlerin emper
yalist düşüncelerine karşı yö
ney almak gerektir. 

" Asığ bölgeleri ,, 
Balkanların en büyük 
olan bir siyasadır • 

f Son Dakika: 
' 

lngiltere ile Fransa Ha., 
beş işinde anlaştılar 

- - --
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telgraf gazetesi dünkü bakan
lar toplantısında Avam Ka
marasında Sir Samuel Huer 
tarafından yapılan be
yanatın İngilterenin dış si
yasasının esaslarının tesbit 
edildiğini haber vermektedir. 
Bu esaslar Paristeki lngiliz 
sefiri Sir Corç Klark tarafın· 
dan resmen Bay Lavala teb
liğ edilmiştir. 

ltalya Habeşistan arıısındaki 
ihtilafa dair Sir Samuel Huer 
beyanatında kat'i hiçbir şey 
bulunmıyacaktır. Zira bu 
ihtilaf hakkında Ingiltere 
ile Fransa arasında he
nüz müzakereler devam et
mektedir. Morning Post gaze
tesi ise lngiltere ile F raıısa ara
sındaki müzakereler hakkında 

açık beyanatta bulunması lü
zumu istenilmektedir. Bu gaze· 
teye nazaran Foraya ofis reisi· 
nin İngiltere Fransa anlaşma
sının açıkca ilanını ve Adi~aba· 
ha hükümetinin ya ltalyanın 
metalibini kabul edeceğini 

veya barba razi olacağında 
ittifak eden iki devletin vazi
yetinin bildirilmesi iste:ıilmek· 
t,dir. 

Habeşistanın zahiri bir hü· 
kümdarlık yaparak ltalyanın tek 
liflerine uyması tavsiye edilmek· 
tedir. Ve harbı tercih etti(i 
takdirde harici hiçbir türlü 
yardıma mazhar olamıyacağı 
ve yardımsız İtalya ile harba 
girişmesinin doiru olamıyaceğı 
Adis Ababa hükümetinin de 
buna temayül göstermiyeceii 
ilave edilmektedir. -

Mühendis bay Osman 
Torbalıda hay1rlı yardımlarda bu
lunmakta, karakol binası yaptırmakta 

Torbaııdan yazılıyor: 

Cellat gölünü kurutmakta olan "- 1 
Abdürrahman Naci Demirağ , 'iı}i 
grubu müme~sili ?a~ Osm~n, '. ~1( 
burada çok onemlı ışler ıı-or- ~ · ;;, 
mektedir. Miiteahhidi bulundu- · h'~,; j 
ğu Cellat iölünüıı kurutma Atrf#!,;. 
ameliyesi hızla ilerlerken diğer ,. "' .lf'. j 
taraftan da muhitine büyük '~ 
yardımlarda bulunmaktadır. Ay
dına giden 8 kilometrelik 
Ahmetii yolunu tesviye et
miş ve bu yol üzerinde 
bulunan köprüyü de yardımıy
le yeniden yaptırmıştır. Şim
di de zabıtamızı en ziyade il
gilendiren, Izmir Torbalı şöse
si üzerinde, Üçbunar Kapuka
ya mevkiinde bir karakol bi
nası yaptırtmaktadır. 

Geçen yıl birkaç soygun
culuk yapan haydudun birisile 
bu mevkide jandarmamız mü· 
sademaye tutuşmuş ve sonunda 
bir kurşunla cezasını bulmuş
tu. O, zaman bu yerde bir 
karakol binası bulunması Ilbay
lık ve il jandarma kamutanlı
iınca onaylanmış isede karakol 
binası yerine bir çadır kurul
muştu. Bunu gören B. Osman 

paktı, bu alanda bbyük bir 
kıymet göstermiş ve Avrup1ı
nın karışık tanınmış bu kıs
mında önemli bir değişmezlik 
etkesi olmuştur. 

Balkan devletlerinin sosyal 
ve ekonomik kurumlarının bir 
sonucu olarak aralarındaki eko
nomik asığlar, bu devletlerin 
siyasal asığlarını kuvvetlendir· 
miştir. Dışarıya karşı birleşik 
bir yöney alınmasının önemi 
gittikçe daha fazla kendisini 
göstermektedir. Bunun iyilik· 
lerini ıı-östermek için Türk-Yu
goslav anlaşmasını ileri sürmek 
yeter. Bu anlaşma dolayısiyle 
her iki memleket üretiminde 
hemen yüzde elli fazlalık gö
rülmüştür. Bu beraber çalışma 
gittikçe genişletilmelidir.Mesela 
Yugoslavya ve Romanya du
rurken Yunanistanın Amerika
dan buğday satın alması hiçte 

11 (t !I () :s /it il ıı 
işe koyulmuş ve krokisini 
çizdiği güzel bir karakol binası 
da yaptırmağa başlamıştır. 

Birkaç ay önce Torbalı yıl· 
dırım spor kulübünün yaptır
makta olduğu kulüp binasına 
nı 100 lira yardımda bulunan 
bu yurt sever, bölgemizde 
şimdiye kadar her nedense ya· 
pılamayıp geriye kalan bütün 
işleri ıı-özünden kaçırmamakta, 
maddi ve manevi yardımlarını 
bölgemizden esirgememektedir. 
Hayır işlerine bu kadar ilgi 
gösteren yurt severin bu son 
hareketi ilçemizde kuvvetli bir 
sevinç uyandırdı. 

Ali Hikmet 

anlamlı bir hareket değildir. 
Bu devletler arasında güm· 

rük tarifelerinin kaldırılması 
ve taşın ışının rasyonalize 
edilmesi bu gibi anlamsızlıkları 
zamanla kaldıracak ve Balkan· 
ların gerek toprak altı gerek 
toprak üstü ürünleri bundan 
fazlasiyle faydalanacaktır. 

Bu yolda, kurulması çok ar· 
zu olunan balkan bankasınıo 

yapacağı hizmetleri ayrıca 
teker teker saymağa bile 
lüzum yoktur. Bu çalışmalar 
son olarak bir para bir
liği ile de taçlandırılabilir ve 
bu suretle finans bakımın
dan dış etkiden kurtulan bal· 
kan paktı devletleri diğer bal· 
kan devletleri ile birlikte, eko· 
nomik erkinliklerini tam olarak 
alır ve çalışma alanında büyük 
adımlarla i!erliyebilir.,, 

Vapurculuk Türk anonim şirketi 
lzmir acenteliğinden : 

Haftalık muntazam lzmir • lstaııbul ekspres postalarını 
şimdiye kadar pazar günk•i yapmakta olan Sakarya vapu
runun yerine şirketimiz mu::Cterem halkımızdan gördüğü 

sevgiye mukabelei şükran olarak yeni satın aldığı vapur
lardan TARİ, AKSU ve GlİNEYSU vapurlarını tahsis 

etmiş ve bu lüks ve her türlü esbabı istirahat ve konfuru 
havi vapurlarımızdan her biri sırasile limanımıza gelecek ve 
Istanbulda aktarma etmeksizin Karadeniz seferine l,a)ka· 

caktır. Mezkür vapurlarımızda müteaddit tek yataklı lüks, 
dömilüks kamaralar mevcut olduğu gibi ikinci ve üçüncü 
kamaraları da memleketimizin ihtiyacı nisbetinde çoktur. 

2-7 ( s. 6 - 7 ) 
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Beni kolları arasına aldı. Ku
cakladı... Ben de böylece alın
nıağa boyun eğmek mecburi
yetinde kaldım, Paskal sırrıoı 
kimseye vermesin diye her şeye 
hazırdım. 

Yeniden bir sükut oldu. Yal
nız, bu hatıralarla ezilen genç 
kadının kısa nefesi tabiatın 
sessizliğini bozuyordu. Devam 
etti: 

işte böylece Renuçi geldi, 
öldürdü. Planı aradı, fakat ben 
onu önceden tahrip etmiştım. 
Yalnız zarfını buldu, zira dos
tumun hiç açmadığı bu zarfı, 
öğleden sonra, onun uykusu 
esnasında, tekrar paskalın göm
leğ;ne yerleştirmişliın. Rcnuçi 
bir şey bulamadı, fakat ş;rke
tin:z ·n maden parçalarını satın 

almak için verdiği parayı aldı. 
Mühendis, sözünü kesti: 
- Ya ! demek sen para ver 

diğimizi biliyordun ... 
- Evet. Cinayetten sonra 

Renuçi hemen benimle görüş
ıneğe kalkışmadı. Tabii Polis
ten korkuyordu. Hem benden 
ziyade. Fakat beni gözetliyor
du. Benimle aynı trene bindi. 
Marsilyada tekrar kendisinin 
metresi olzcağımı sanıyordu. 
Onu kabul etmek istemediğimi 
bildirdiğim vakıt, hem kızdı, 
hem de şaşırdı. 

" Bununla beraber, Paskalın 

maden damarlarını bulduğu 
yere kendisini götürmekliğim 

şartile seyahat masrafımı çek
mek teklifinde bulundu. 

" Reddettim. Beni tehdit 
etti. Her yerde beni takip 

edeceğini söyledi. İşte o vakit 

biz seninle karşılaştık ve se

viştik ... " 
Kam susmuştu. Aşıkım ken

dine çekti, yüzünü onun yüzü

ne sürerek etinin kokusunu 
teneffüs ediyordn. Gözleri ka

palı idi. Burun kapakları tit
reyordu. 

Bu yakıcı vücudun iştihasile 

Yanan Morga Laoslunun kal
çalarını örten kumaşı çekti. 

Bu kırmızı toprak üstünde, gö
ğe karşı ona malik oldu. 

Kendilerine ıreldikleri vakit, 

Kam ona yavaşça sordu. 

- Burada, bu meş'um altın 
01•aksızın da mes'ut olamaz 

ınısın ? Beyazlar bizim memle
ketimizi elimizde:ı almadan ön

ce biz böylece, vergi içın ça
lışmadan, amirsiz yaşıyorduk. 
Bütün vaktimiz oynamak, ban
yo almak, aşk yapmak içindi. 

Çok şükür. Laos fakirdir. 

Avrupalıların burada umacak

lan bir şey yoktur. Pek az ka
labalıktırlar. Fakat altın ma

denleri keşfederlerse, yığın yı
ğın gelecekler ve seadetimiz • 

den elimizde ne kalmışsa, 
onu da mahvedeceklerdir. 

Yeniden çıplak güleşi deli
kanlının göğsüne yapıştırarak 
neticeye vardı: 

- İşte bunun içindir ki 
kimsenin hatta senin bile meş
uıu hazineyi keşfetmenizi iste
ıniyoruın. 

Uzun bir süküt geçti bir ta· 
1111Z kuşunun uzaktan gelen 
çığlığı buna, acı bir inilti gibi, 

katılıyardu. Laoslu, kendi ken
dine konuşuyormuş gibi, göz
lerini nehre dikti gevam etti: 

Her ikinizi birden öldüre
bilirdim, seni ve Renüçiyi ken· 
diın beraber ölecek olsam da 
Fakat seai seviyorum. 

"Hatta bu sabah buna karar 
v · · iddetli 

itten bile değildi. Fakat bunu 
yapamadım. Seni bir daha 
doymamak düşünceıile etlerim 
isyan ediyordu . 

"Bunun üzerine, nehir orta
sında yalnız kaldığımız vakıt, 
Renuçiye seni burada yalnız 
bırakmak lazım olduğunu, yır
tıcı hayvanların seni yiyecek
lerini ve böylece madenin yal
mize, onunla bana kalacağını 

söyledim. 
Abdal! Hemen bana inandı. 

Beni de kendisi gibi tamakar 

ve bu altın için her şeye muk
tedir sanıyordu. 

Ben Renuçiyi suya atmak ve 
tekrar su yüzüne çıkmağa ça

lışırsa, kürekleri kafasına indi
rerek boğultmak için, akıntı 
çağlanından geçmeği beklemek 
niyetinde idim. 

"Sonra gelip seai arayacak
tım. Fakat ateş etmek istedi ... 

Senin üzerine! Nemelazım, onu 
itmeden gendimi alakoyama
dım. Akıntı içinde, idaresini 
elden bıraktığım kayığın dev
ril ecej'ini ve benim de belki 
kurtulanııyacağımi biliyordum. 
Fakat ıenin böyle yere seril
meni görmek, benim yüzünden 
öldüğünü görmek, bayır ... Buna 
tahammül edemezdim ... ,, 

Durdu, acıklı dakikayı tek
rar yaşıyor gibi nefesi sıkıldı, 
gözlerinden yaşlar akıyordu. 

Morga elini tuttu, fakat ııy
rıldı. 

- Dur, dedi, ilk önce şunu 

ögrenmeliyim. Araştırmalarına 
devam etmek istiyor musun? 
Cevap ver, cevap versen e? 

Kalktı, Morganın gözlerine 
sert bakışlarını dikti ve onu 
kararsız görünce ~ahile koşa

rak ba~ırdı: 
- Su Tanrılarına bir kurban 

daha verilmesini ister misin? 

Eltinle benden birimizi tercih 

eti 
Delikanlı oaa kollannı uzatb: 

Son söz 
iki yıldanberi, Morga ile 

Kam nehrin kıyısında küçük 
bir köyde oturuyorlar. 

" Maden araştırma ve işlet
me sosyetesi ,, sekreleri, direk

törüne uzcn raporlar göndere

rek gfıya ara,tırmalar yaptığını, 
fakat honlann neticesiz kaldı-

ğını anlattı. En son 
birlikte istifasını da 
mişti. 

Bununla beraber, 

raporile 

gönder-

hiç iste-

mediği halde, karısı onu Ba
tislinin madenine götürdü. Bir 
Bir kaç saatlık araştırmadan 
sonra, küçük bir derenin etra

fını dolaşan mühendis mükem
mel altın damarlarının gizli ol

duğu yeşil bir kayayı meydana 
çıkardı. Bu hakikate B. Mar

lepley tarafından tahmin edil

diği gibi bir " mücevheratçı 
Vitrini ,. idi. 

Fakat yeminine sadık kalan 

ve zaten ne yapacağını bilmi
yeceği bir servete tama etmi

yen delikanlı şu kocaman ha
zineden bir şey çekmedi. 

Zira Morga şimpi Laoslular 
gibi yaşamakta, bir bambo 
çatısı altında yatmakta, piriç 
yemekte, köhne aletlerle balık 
avlamakta, tuzakla av tut

makta ve şenlik günlerindeki 
dansları seyretmekten başka 

·lence bilmemektedir. Fakat 
eg k d' · · · h her akşam, en ısı ıçın er 
ıeyi bıraktığı, yaldız göğüslü 
ırenç kızı hasırı üzerinde bul

maktadır. 
Ona acımayınız. O mesuttur. 

ON 

Karadenizin ikinci servet 
kayna ğıı ormanlarıdır 

Ayancıkta Zingal şirketinin kurduğu 
Tesisat cidden görülecek bir şeydir 

' 

-
Şallara kere8fe yiiiı lı • ııirlreıı 

cık önlerinde demirledi. Kara
deniz kıyılarında gezintilerin 
c~n sıkıcı olmamasının diğer 
hır s~b~b! de budur. Yani gün
de hır ıkı sahil şehrine uğra
tılması değişik manzaralarla 
karşılaşılmasıdır. 

Vapurun gövertesinden dur
binle ismini şöyle böyle hatır
ladığım ayancığı, bu küçük 
şehri seyrediyorum. Deniz ke
narında muazzam bir tesisat 
nazarı dikkatimi celbctti. Sor
dum. 

- Zıngal kereste fal:ıril:ası 
dediler. 
. Durbini daha uzaklara şeh

rın yasl:ındığı yeşil daulara 
çevirdim. Havai hatlarla" kim 
bilir kaç kilome~relik mesafe
den gelen kesilmi ş büyük ve 
uzun ağaçlar ken:li lcendine 
fabrikaya ini1 ordu. 

Anlaşılıyordu ki tabiatın ül-
kemize bahşettiği büyük 
servet kaynaklarından biri 
ile de burada karşılaşacaktık. 

Kömürden sonra kereste mer
kezine gelmiştik. Gelen bir 
motöre atlamak istedim. 

- Bu Zingal şirketinindir. 
Dediler. 

Sonra mühendis olduklarını 

öğrendiğim bir iki Alman ben
den evci motöre atlamışlardı. 

- Buyurunuz. 

' 

Vaı11ırlcırıı biiyiik iııkelecleıı kereşte yiikleııirkeıı 

Zıngal şirketi hakikaten, bu ormanlar yetiştirmekte ve bu 
mıntakada hayat ve hareket çalışma tarzını Tarım Bakan-
uyandırmıştır. Elli bin nüfuslü lığı devamlı kontrolu albnda 
olan Ayancık kazasının halkı bulundurmaktadır. 
dağlarda yaşadıklarından zira- Kara denizin bütün sahillerinin 
atle uğraşaınamaktadırlar. Çek çektiği sıkıntı umumidir: Yani 
mahdud olan yamaçlardaki top- !imansızlık •.. 
raklarında da biraz mısır da- Karadenizin birçok kıyılann-

,~. 

•. 
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Ayııııciktu f. ııyiık kfl'este depo.,u 

rısı ve tülün ekebilmekteler, ı da olduğu gibi Ayancık'ta da 
tavuk besliyerek yumurtasile liman yoktur. Buaun için şir-
geçinmeie çalışmaktadırlar. ket muazzam asına bir iskele 
Bundan başka biraz da mey- kurmuştur. Daha çok uzaklar-
vacılıkları ve ırüzel elmaları d - f b "k · k vardır. an ıroze çarpan a rı a ve ıs e-

le cidden iyi çalışmanın güzel bi-
F ak at bütiin bunlar bu elli 

bin nüfusu geçindirmekten çok rer eseridirler. Bu tesisat do-
uzakta kalıyordu. Halkı ame- layısile günde bin metre mi-
lelikle hayatlarını kazanmak kabı kereste vapurlara yükle-

nebilmekle ve fırtınalı havalar-
da motör Ye mavnalar bu is
kele vasılasile karaya alınmak
tadır. Eğer bu tesisat kurul
mamış olsaydı Ayancıkta çok 
sayılı günlnrde mal yüklene
bildiği için şirket is ' ibsalatını 
şuraya, buraya göndermekten 
mahrum kalacaktı. Ve ya an
cak Kara denizin mi!şbur üç 
limanı sayılan Haziran, Temuz, 
Aj'ustos aylarını bekliyecekti. 

Şirketin Ayaacıktaki fabri
kaları çok büyük ve geniştir. 
Bunları da ikiye ayırabiliriz: 

Ayarıt ıkta kereste H1Jkliyatı ve oluklardan birı 

Biri Köknar diğeri Kayın Tom
ruğu işler, birincisinden kereste 
ve muhtelif sandıklık ve her 
nevi rendelenmiş mallar çıkar. 
ikincisinde mobilya için kereste 
ve parke yapılır. 

Diyerek beni de motör
lerine aldılar. Esasen Ayan
cıkta Zıngal fabrikasından 
başka da görülecek bir ,ey 
yoktu. Ben de doğruca oraya 
gidecektim. Adını yıllardan 

beri işittiğimiz Zınıralın ciddea 
görülıniye değer tesisa~ını 
şöylece bir delaşmak bir ga
zeteci için kaçırılacak fırı:;al
lardan sayılamazdı. 
Herşeyden önce okurlarıma 

"Zınga ,, diye dillerde dolaran 
bu kelimenin ne olduğunu ~ı . 
!~tayı~. Sinop ilbaylığı dab:
linde ıki büyük orman var
dır. Bunlardan birinin adı Zın
dan diiesinin ki Çangaldır. Bu 
iki ormanın işletilmesini 
üzerine alan Türk Anonim ş:ı

keti birincisini• ilk ikincisinin 
son hecalarını birleştirerek Zın-
ıal adını almıştır. 

için yuvalarını bırakıyorlar.Zon
guldağa, Balıkesirde Balye ma
denlerine batta daha uzaklara 
iş bulınağa akın ediyorlardı. 

Şimdi bu amele büyük 
ormanların işletimesinde ça-
lışıyor ve hayatlarını ken
di muhitlerinde, çoluk ço
cuklarının yanında kazanıyor
lar. Ayancık ormanlarının işle
tilmesi yeni birşey değildir. 
Eskiden buranın keresteleri 

meşhurdu. Fakat fenni bir ça
lışma ile bu iş başarılmadığın
dan ormanlar tahrip ediliyordu. 
Deniz kenarlarına indiıli söy
lenen ormanlardan buırün eser 
kalmamıştır. En yakın orııı an 
otuz beş, kırk kilometre ıçe

ridedir. 
Zingal bir taraftan keserken 

öbür taraftan da yeni ve genç 

Orman işletmenin ne kadar 
azametli bir iş olduğunu anla
mak için mutlaka böyle kurul
muş modern bir tesisatı ince
lemek zarureti vardır. Kereste 
deyip geçiyoruz. Fakat bu ke
reste ormandan kesilip elimize 
gelinceye kadar nelerden ve 
nerelerden geçiyor. 

Elli üç bin hektarlık bir sa
hayı işleten Zıngal, kestiği 
ağaçları denize indirebilmek 
için her bir vasıtadan istifade 
etmeği ihmal eylememiştir.Ha
va hatları kurmuş, dekovil 
üzerinde şimendifer inşa eyle
mit ve su nakliyatını da tan
zim ebniştir. 

Bugün yetmiı kilometreyi 
bulan orman şimendiferleri 28 

560 insan 
Cayır cayır yanmış 

Londra, 10 (Ô.R)- Peşaver 
yakınında Albotabad ıehri bir 
fırından çıkan yangın yuzun• 
den mahvolmuştur. 2000 ev 
kül olmuştur. Beş yüzden fazla 
insan ateşler içinde yok ol
muştur. 

Mysor' Jaki altın 

ocağında bir infilak 
60 k!şi ölmüştür. 

madeni 
olmuş ve 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kilometreli havai hat mütema-
diyen armandan deniz kenarına 
kesilmiş araçlar indirmektedir. 
Sulu ve susuz kırk kilometre 
kadar da oluk vardır. Su nak
li yatından ·da istifade ediliyor. 
Ayrıca yüzlerce amele kesilen 
ağaçları dekovil istaıyonlarına 
havai hat durağına ve derelere 
taşımaktadırlar. Kol çalışıyor, 
taşıyor. Elektrik ve buhar kuv
vetleri işliyor. 

işte bütün vasıtalardan, bü
tün varlıklardan istifade eden 
şirket senede 70,000 metre 
mikabı kereste istihsal eyle· 
mektedir. Bunun 20,000 metre 
mikabı da hariea ihraç olun• 
maktadır. 

Şirket mamulatı dünya piya
sasının her yerinde ve bilhassa 
kayın maınulitı lngilterede bü
yük rağbete mazhar olmuştur. 

Kayın keresteler fabrikada 
biçildikten sonra ayrıca buharla 
kaynatılmakta ve ondan sonra 
kurutma fırınlarına atılmak
tadır. 

Kömür, Zonguldak için nasıl 
ltir iş kaynağı ve istibsalatı 

ulusal ekonomimiz üzerinde 
verimli tesirler uyandıran bir 
madde ise aynile Zından ve 
Çanııal ormanları da ırittikçe 
gösterdiği inkişafla Ayancık 
içi• geniş bir iş sahası olmuş 
ve ulusal ekonomimiz için de 
iyi neticeler verme yoluna gir
miştir. 

Zıngal şirketinin Ayancıkta 
ödediği amele ve memur üc
retlerinin yekünu bile bir mil
yon liraya yaklaşmekta imiş, 
Türk vapurcularına ödenen 
navlon ise 150 bin liraya va
riyormuş. Bu iki rakamın be• 
ligatı işçi hacmını gözlerimiz 
önünde canlandırabilir. 

Herhanıti bir müessese-
nin çalışma sahasının Ge
nişliği böylece iktisadi hayatın 
birçok sahalarını takviye eyle
diiinden önemlidir. ışte Zın
ıral da bunlardan bir olmuş
tur. 

Bir lzmirli olmak sıfatile 
Zıngal ınamulatının beni her 
şeyden önce alakadar edecek 
kısmı kutuluk keresteler ışı 

olabilirdi. Bu hususla da araş
tırmalarda bulundum. 

Şirketin ıon seneler zarfın
da en çok kıymet ve ehem
miyet verdiği işlerden biri de 
sandık imalatı olmuştur. San
dık fabrikasında her türlü am
balajlık kereıteler yaptınlmak· 
tadır. 

Salahiyettar bir zat bana 
demiştir ki; " lzmirin üzüm vo 
incirleri için eskiden Roman
yadan getirilea kersteleri bilir
siniz. Çalışmalarımızla elde ed~
len neticeler bizi Romanya ke
restelerinden müstağni kılmış
tır. Başta şirketimiz olmak 
üzere Türk kerestecileri Ege 
mıntakasının ihtiyacını fezlasile 
karşılamaktadırlar.Şimdi ehem
m yet verilen meyvelik sandık
lardır.,, 

Hakikaten depoda yıiınlar
la kiriken ve hazırlanan keres
teler lzmirin ihracat mevsimini 
beklemektedir. 

Zıngalın bu modern tesisatı 

örnek alınır ve bütün orman
larımız fenni şekilde işletilmek 
yoluna sokulursa tabiatın bize 
bahşettiği bu zengin servet 
kaynaklarının da ulusal eko
nomik kalkınmamızda mühim 
bir rol oyıııyacağında kimsenin 
şüphesi yoktur. 
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Norveç 
Gece 

kızları çok serbesttirler 
ortasında bile gündüz 

ve riyakarlıktan nefret ederler. 
gibi ışıldayan berrak bir gök 

Deniz tayyaresi, yana eğile

rek, son burunu geçmek için 
hızla yükseldi. Piyer Aksel yü
zunu cama dayamış, toprağın 
silinişini seyrediyordu. Aşağıda, 
yaşıyan ~ihirli manzaraların 
bütün teferrüatı göze ilişiyordu. 
Koyu yeşil çimenliklerlc sarıl

mış bir köşkü ve köşkün bah
çesinde, başını büyük kuşa 

·' 

üo5ru kaldıran bir kadını bile 
ırörüverdi. Bu görüş yalnız iki 
saniye sürdü. Fakat Akse! bu
nun hatırasını saklıyacaktı. 

* .. . 
Deniz tayyaresi şinıdi kaya 

kaya suların uyuyan yuzunc 
doğru iniyordu. Çok uzakta, 
yeşillikler, binalar, bacalar ve 
koyu teknelerin birbirine karı· 
şan gölıreleri arasında Oslo 
şehri bt-liriyordu. Rahat rahat 
denize kondular. Piyer Akse! 
çantası elinde, uzatılan iskeleye 
atladı ve şimal toprağına ayak 
bastı. 

Yirmi beş yaşında :di. Yüzü 
iradeli, vücudu çevik ve kıvrak 
olan bu delikanlının beklenil
miyecck kadar tatlı jestleri, 
bir genç kız gibi itaatk"r hal· 
leri vardı. Fakat nezaketine 
biraz da küstahlık karışırdı. Bu 
tuhaf halita kadınları hazan 
ona çeker, bazan uzaklaıtırır, 

kızdırırdı. 
Burası, ecdadının yaşadığı 

arızalı, yaralı tatlı ve vahşi 

topraktı. Çünkü Piyer Akse) 
aslen Norveçli idi. Belki tab
ındaki tezadlar da bundan ileri 
geliyordu. 

Kendini şehire götüren mo· 
tördc Akse) annesinin verdiği 
unutulmuş, uzak akraba adres
lerini ırördü. Onları görmeğe 
gidecek midi? 

Motör rıhtıma yanaşıyordu. 
Akşam olmak üzere iken ırök
te hala göz ka•aştırıcı bir par· 
laklık vardı. Fiyorun durgun 
suları kayalık sahilleri ve üzer· 
lerindt", çam ormanları arasın· 
da köşkler taııyan tepeleri ak-

)arından geçti.Güvertesinde de
niz mayolu iki kız, uzanmışlar 
idi. Motör geçerken içlerinaen 
birisi gülümsedi ve kolunu kal· 
dırdı. Elini, ruzgarın titrettiği 

bir çiçek gibi, salladı. Piyer 
Akse) bu selamı iade etti. 
Ve h:ıyalci olduiu için es· 
mer boyunlu ve sarı saçlı 
bir yabancı kızın bu se· 
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du ki. 30 dakika geçti. Piyer 
sıkılmıştı. Ka!kıp gitmek üzere 
iken genç bir ses adını söyledi. 

Onu arkadan görüyordu. Bü· 
yük, İnce bir kızdı. Esmer en· 
sesi üzerinde kısa kesilmiş sa· 
rışın saçları donuk altın ren· 
ginde bir müselles kuruyordu. 
Delikanlı ilerledi. 

- Piyer Akse! benim. 
Genç kız çevik bir hareketle 

oni>. döndü. G~!ümsiyerek, 

Fransızca: 
- Bet de l·uzininiz I" oren 

Darek. 
Tayyared::n b.r san:ye ç,

menli kö kün b hçe :nde gör
dı.ıgü kızdı. Ayni yüz, ayni s.ı· 
man r ' ,· saçlar ve ayni 
ah nk i end"m. lıl: sözu o açtı: 

- Dem ':, fraf!•_ıd ya· ı· 
dı nı bu kad r duyc!u • uııı Ku· 
z sizs:L·~. 

- E.vet, s de Fiıo Jı;.~ 

met:.ı inde, ~ ı:; lı' , rl' ört~.ıi 
yar.m da rr bı ~ 'r yere.! , kır· 
mızı b köilı.1 e otu. U] rs n z, 
gar a? 

Gu! 1.i v~ hay,' . r. ·r 1,. " • -

zune ı, r nç 1: • r 
i aJ_ v ' • 

- Ev~t, fa 'll na bilıy r-
ı;ur z? 

e c_v p L n : ve 
ettı: 

Akşa ınız tab i ııerbe t-
tir 

Korcn, bir klakson darbesilc 
caddenin ortasında duran sar· 
maş dolaş bir vaziyeti uzaklaş· 
tırdı. Sonra tekrar etti: 

- On beş ırün. Belki ba· 
bam o zaman kadar dönmüş olur 
Fakat dönse de tiyatrosu, at· 
ları, ormanlarile o kadar meş 
guldur ki bize faydası olmaz. 
o~ıoyu size ben tanıtacağım, 

eğer rehberliiimi kabul eder· 
seniz, ikameliniz;n pek sıkıcı 
olmam sına çalışacağım. 

Del.kanlı neşe ile gü!dü. Kı· 
zı Profilden görüyor ve berrak 
yüzilnün narin ve seçkin güzel· 
liği onu teshir ediyordu. Tek-
li. ::ıden son derce- sevind:: 

- Daha iyi birşey um:ımaz
cl.m, dedi, Fak at korkarım ki 
uy unsuz birşey olmasın . 

Genç kız alaylı alaylı gül<lıi : 

- "ransız ıktan v:ızgeçınız 

ve i1 ce aldınıza koyu uz ki 
s z n maceranız hususi bir şey 
ol ıyacaktır. Norveçte genç 
kız ar çok serbestirler. Bir 
d 1 :rnolı ile bir ikte çıkmak 
onlar için gün!"!;: h"dise: rn 
en k! rından, en tab"ilerinden 
b" ·-ı . 

Otomobil durmuştu. 
- Geldik, ded . Krovgen e 

' . . yer..c • yıycccgı:ı:. 

lamında Nor,eç kpra- Talı.:. 
i'jına "Hoş geıd;n,, di- Öy:e ise ::ı zı :ı'ı> ruın. 

Kolunu uzatara!{, inmeci için 
kapının mandalını oynattı. Pı

ycr Akse) duJa'.larının pek 
~ akın•nda nikel rnandalı oyna
tan asabi ve ince p:ırmaklı 

uz n ve esmer c:c uz.un uzun 
baktı. 

leğini bulur gibi oldu. Bu Holde l:oııu u!::ıcak h.ıva 

* " ~ 
Norveç şehrile ve otel kapı· 

cısı ile bu sevimli tesir altında 
temasa girdi. Burada her şey· 
de hayrıhahlık ve misafirper· 
verlik vardı. Kendini, kendi 
evinde duyuyordu. Annesinin 
verdiği adreslerden birine te· 
Iefon etmeğe karar verdi İlk 
gözüne ilişen adı aldı. B An· 
ton Derek .. 

Telefon makinesi yanında, 

annesının izahatını okuyordu: 
Bu Anton Derek ailelerinin 
kardaş oğlu sayılırdı. iki kızı 
var. Biri evli. D:ğeri 20 ya
~ında. 

Telefonda bir kadın sesi ce
vap verdi. 

- B. Akse) mi? Çok ıyı. 

Babam annen· zin mektubunu 
aldı. Yazık ki şimd. burada 
değil. 

Oh, onu beklemeğe lü
zum ~ok. Grand otelde misiniz? 
Ben de şehre iniyorum. Tabii 
siz kimseyi tanımazsınız Beni 
bekleyiniz, yırmı dakikaya 

kadar geliyorum. Yok canım , 

ne rahatsızlığı olacak? Hem 
kardeş çocukları değil mı· 

yiz ya? 

- Ha, sahi, takdim etmeği 
unuttum. Burada Kuzininiz 
Karen Derek. ikincisi evli 
olmıyan. 

Telefon kapanınca, delikanlı 
kıravatının iyi bailanıp bağ· 

)anmadığını son bir defa ince· 
)emek için aynaya ko,tu. 

* .... 
Otelin holunda yerleşti. Ka

dınlar giriyor, kişeye geçiyor· 
lardı. Piyer Aksel onlara özün· 
tülü bir ıröz atıyordu. Kendi 

l 
yok. Halbuki::~., ~m::mız lazım. 

Şimdi otomobillerilc şehirde 
koşuyorlardı. Delikanlı genç 
kızın idaredeki fütursuz hare-
ketine hayrandı. Güne~ çok-

;' . .. 
Liman mavi, hareketsiz ve 

ağır sularını yayıyordu. Uzakta 
F uyordun sahilleri şenliklerin 
hayalini aksettiriyordu. Hala 

(}s/0111111 .~ıı ı kı:lııı·ıııılıııt lıiı · i 

tan koybolmuştu. Sütlü ve ince aydınllklarla ürülmüş duran 
bir parlaklık gökten ınıyor gök delik bir laale benziyordu. 
gibiydi. Yollar, bağçeler gezi· Durgun denizde motörler akar 
nen halkla dolu idi. Herkes gibi ilerileyorlardı. 
yaz kılığında idi. Erkeklerde, Karen otomobil kapısını ka-
beyaz pantalon ve caketsiz padıktan sonra: 
gömlek, kadınlarda hafif tuval - Kongen karşıda, deniz 
elbise, otobüsler ve tramvaylar ortasında gördüiünüz binadır. 
şehirden, onun sıcaklarından, Oslo ahalisinin akşam yemeği-
ırürültüsünden ve izdihamından ni yiyerek geceyi ıreçirdikleri 
kaçan şen bir halkla dolu idi. hem lokanta, hem dansing, 

Otomobil limana doğru indi. kahvedir. Aynı zamanda 
Koren Derek sordu: "krallık motörbot külübü,, dür. 
- Umarım ki biraz zaman Rıhtımdan ayrılıp dar bir 

burada kalacaksınız? tahta iskeleye binmişlerdi. 
- Onbeş ırün. Sonra Isveçte Yüz metre uzunluğunda idi 

cins motörlü kayıklar bağlan

mıştı. Böylece iskelenin iki 
tarafında iki sıra renga renk 
tekeler duyulur duyulmaz 
hafif bir rüzgarla sallanıyor· 

lardı. Halk ta, ara sıra bir 
sürü gibi muttasıl adacıga doğ· 
ru akıyordu. 

* * .. 
Taraçaya çıktılar.:. Burası su 

miş, onlara doğru son derece 
güzel ve ciddi bir yüz kaldır· 

mıştı. Karen, masadan meyva· 
ları toplıyarak ona fırlattı. Gü
lüştüler. Sonra, delikanlı dost· 
ça bir işaretle yatını uzaklaş· 
tırdı. 

Tekrar otururken, Karen: 
En iyi arkadaşımın koca· 

Si ! dedi. 

08/o liıırnııı <lırryırıı t"f' ayır ıııavl 

yüzünde kocaman bir beton 
arma sahanlıktı. Dibinde açık 
renkli ıröke dalmış gibi 
lokantanın üç katı göze çar· 
pıyordu. Kalabalık bir halk 
burada kaynaşıyordu. Nihayet 
serbes: bir masa bulup yer· 
leştiler. 

Koşan ğarson kıza yemeği 

Karen ısmarladı. 
Piyer Akse) manzaraya dal

mıştı. Dört köşeli sahanlık sak
sılar içinde kırmızı jeranyum 
çiçekleriyle ayrılmış uzun sıra· 
lara bölünmüştü. Ortada pist, 
camlıklı bir kamarada, beyaz 
pantolonlu ve ipek gömlekli 
ırençlerdcn bir orkestra dur· 
madan çalıyordu. 

Halktan, şen konuşmalarla 

gülüşmelerden yapı!mış mesut 

1 bir uğultu yükselıyordu. 
Yemek yediler ve dans etti

ler. 

* • * 
Güneş çoktan batmıştı. Saat 

on biri çaldı. Şehir biranda 
donanmış ıribi parladı.Pi yer Ak
se) bu ışık israfının hikmetini 
anlayamıyordu. Zira daha gü· 
zelce aydınlıktı. Açık geniş 

gökten sütlü ve tatlı bir aydın
lık düşüyordu. 

- Niçin yakıyorlar '? Güpe 
gündüz aydınlık ! 

- Alışkanlık, hakikatte 20 
Hazirandan 20 Temmuza ka
dar tam 4 hafta hiç lambasız 
yaşayabiliriz. Aydınlık hiç ke
silmez. 

Genç kız kalkmıştı. " Allo, 
Olof ,, diye küçük beyaz ya· 
tında duran bir delikanlıyı ça· 
iırdı. İnce, tunç renkli bir 

ti. Kırmızı bir mayo e • 

:> 11/rt J'I il 1 !J{l l/l!J!Jl'd/f 

Ya, evli demek 1 
Piyer Akse!, sebebini bilme· 

den, bu güzel gencin evli ol· 
masını bir scvınç hissile karşı· 
lamıştı. .... 

Şiıııdi, gece yarısını yarım 

saat geçiyordu. Çiftler, sarmaş 
dolaş, dönüyor, kalabalık eksik 
olmıyordu. Artık gün değildi, 

fakat gece de deiildi. Şeffaf 
ve hafif bir yarı aydınlık ki 
t; unun ortasında insanlar ve 
dekorlar anlatılmaz bir tatlılık 

kazanıyordu. 

Karen kalkmıştı: 
- Gidelim, güneşin doiu· 

şunu görmek için sizi Holmen
hokene götür;ceğim. 

Otomobile binerken soru· 
yordu: 

- Akşa"Il size pek uzun gö· 
rünmedi ya? 

- Hiç .. Fakat korkarım ki 
benim yüzümden .. 

Delikanlıyı otomobiline attı: 
- Saf olmayınız! Eğer ca · 

nımı sıksaydı yapmazdım .. (Bir 
az durduktan sonra) Parisli 
bir kuzen herırün bulunmaz. 
He'e pek çirkin de değilse!. 

Ve, güldü. 
Delikanlı, şaşırarak ona bak· 

tı, acemice; 
- Bu bir aşk ilanı mı? 
- Değil bile. Bir müşahede. 

Birbirimizi henüz tanıdık diye 
mürai mi olalım ? Biz burada 
mürailikten nefret ederiz. 

O da güldü. 
- Ala ! bu söz hatırımda 

kalacak. 
Otomobil dar yoldan uçar 

gibi geçti. Şimdi kudretli v• 
oynak bir hızla, daia dolanall 

- ,')'oı111 ı1~di11ci .miri/ede -
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ınma bayan gelin fıkır fıkır gülüyordu 
Zifaf 

Zoorahın ni~anlısı Sidi - Ba
ş:rin evındeyim. Düğün kuzusu 
ve hediyeleri gelmiş. Hediye
ler bir masa üzerine sıra!anı
yor. Ortada yedi kollu bir şam 
dan. Yeşil renkli mumlar. Kü· 
çük masa bütün bu hP.diyeleri 
taşıyabilect:k mi? işte, başta, 
kına çanağı. Kokulu yapraklar 
küçük nişanlı kızın avuçlarını 
ve tırnaklarını boyayacak ve 
saçlarına vahşi bir parlaklıkla 

_birlikte yumuşaklık verecektir. 

gideceğimizden dolayı sevindiği
mizi annemize gösteremeyiz Sahi 

mes'utsun değil mi? Cevap ver

miyorsun, yaramaz kurt, fakat 
için için gülüyorsu. Hele bir 

bakın. 
Bir gülüş odayı aydınlattı. 

Arab kızı, Zoorahı gizleyen 

kefeni çekmişti. Son derece 

sevimli bir çocuk gözüktü. Be

nim orada olduğuma bakmı
yarak, kızcağız arkadaşının 
boynuna sarıldı v: ~ ;;.r:ı, 

"-:;;;:::=::=::::::~-

Uğur işareti olan kına, nişan 
türeninin esasıdır. Şekerlerden, 
tınlardan ve bu hediyelerin 

.ızerine atılan peri tüllerinden 
daha kıymetlidir. 

Sidi • Başirin annesi Alinsa 
hediyeleri seyrerre!enleri gururla 
kabul ediy()•. :' adınları ara
sında kral" " All'ıiya atlas 
cntarisı ı" ırn \it~ lrnlt.lnını 
geymiştır. o .. un gözünde sev-
2'ili oğlundan başka kimse yok
tur. Allah aalem. 
Oğluna vereceği P.ara . b~r 

şilte içinde enıniyettedır. Sıdı
Başir mesut olacak ve bir bak
kal dükkanı açabilecektir ... 

Dinleyiniz, davul ve saz flav· 
lesi çalıyor. Çalgıcılar hareme 
girmişlerdir. Zoorahın evine 
girecek alay kuruluyor. . 

Işte geldik. Cenç kızın annesı 
ve yakınları hediyeleri to~lı: 
yor ve çığlıklarla sevinçlerını 
bildiriyorlar. Elmaslar ve tatlı
ıar üzerine eğilmiş gençler ara· 
,ında Zoorahı arıyorum. Fakat 
o daha ortada değil. 

Gel. 
Arap kadınları beni sarıy~~-

lar. Ve çıplak bir odaya gı~~
yorum. Bir kefene bürünmut 

Zoorah ağlıyor. 
- Kız neye ağlıyor.un. 
- Bırak onu. Utanıy?r: 

Çünkü evlenecek. Biz, yüzl~~ı.nı 
gösteren Rumyalar gibi deıtıl~z. 

urmaıı:a 

öptü ... 
* •• 

Tlemsenliler çuk 
Jeniyorlar. Bunun 
var : 

erken 
şarkısı 

cv
bile 

Kızım, kızıl kaftanile, salıncak
tadır 

Amca oğluna haber gitti, çabuk 
gelsin diye. 

O yüzlerce altın ve Haleb in
cileri verecek, 

Yüzlerce altm, ve çocukları 
büyükcek bir cariye. 

Düğün masrafı ve geline ve
rilen mücevherler kocaya aittir. 
Fakir o'anlar, kına, küpe ağraf 
almak için dostlarının yardımı-
na s:ğımrlar. Yedi gün 
yedi gece süren düğün 
için de küçücük bir servet la
zım. Nişanlı dostlarından aldığı 
parayı on!ar evlenirken geri 
vermeği teahhüt eder. Senet 
filan yoktur. Bir müslümanın 
sözü bir miskal misten daha 
kıymetlidir. 

Tlemsen arıanelcrini en sa
dikane muhafaza etmiş Islam 
şehirlerinden biridir. Yedi ka
pılı şehirdPki debdebeyi anla
mak için bir Arab düğününde 
hazır bulunmalı, Döğün alayı 
ezan vaktı sokaklardan geçer. 
Başta beş çalğıcı; darbuka, ter, 
kuistra, zaita, rübab bu tuhaf 
çaljlı meş'ale taşıyanların etra· 
fını aldıkları beyazlara bürün
mü~ suvarive voldaslık eder. 

Silah seslerinden, hava fişenk
lerinden korkan at, ilk binici
lik dersi almakta olan yeni ev
liyi korkutacak şekilde şahlanırl 
fakat tehlike yok. Birisi üzen
giyi tutmuştur. Hamamda yu
muşayan vücudu muvazenede 
tutan at şimdi yavaşça ilerli
yor. 

Sidi-Başirin yuzu ciddıyet 
içinde. Gülümsemesi yasaktır. 
Bu kaideyi bozanların ağır 
cezası vardır. düğünden bir ay 
sonra davetlilere ziyafet. Bu
nun için bütün soytarılıklara, 
nüktelere, iki manalı sözlere 
ragmen nişanlının ağzını biçak 
açmayor. 

Bu alay iki saat sürer. Yeni 
evlinin bır:c k dileği, şeref bur
nosu ile altındaki iki beyaz 
yün mantosundan, iki yün min
tanından ve geniş pantalond:ın 
kurtularak zifaf celabbasına ka
vuşmak ve sevgılisinin yanına 
girebilmektir. 

* •• 
Zoor:ılı bugü.l on dört ya-

şındadır. Sidı Başir yimisinde. 
Çocukluktan beri birbirini ta
nırlar. Gerçe, bülüğa erince, 
Zoorah yüzünü kapadı a ma, 
yaşmağın bir ucundan gör -
nen göz çok defa güzel aşı
kının üzerinde durmuştur. 

Aşure bayramı nişan1ıları 
birle tirdi. Ballı sözler t ati 
olundu. Nişanlının dört yılını 
ilk aşk gecesinden ayıran fa
sılayı doldurmak için, Zoorah 
entariler ve yaşmaklar, ıilte
ler ve yastıklar hazırladı. iş• 
lediii örtül r iki sandık "ze
rinde sıralanmıştır. Küçlik 
parmaklardan çıkan işin güzel
liğine diyecek yok. 

*** 
Zoorah şimdi zenci dadısına 

teslim edilmiıtir. Onu o ıiis
liyecektir, o hazırlıyacaktır, 
Bir düğün günü hamama hare
ket büyük şenliktir. Aileye 
mensnp bütün kadınlar ha
mamda genç kıza yoldaşlık 
ederler. 

Saz sepetlerde entariler, 
yaşmaklar, elmaslar doludur. 
Her kadın, temiz bir bohça 
içinde: sabunla birlikte bakır 
tasını, kınasını beraber alırlar. 

Hamam - el Sebbora varan 
dar bir yola dalıyoruz. Burası 
Plemsenin en eski hamamla
rından biridir. 

İki mavi basamak. Giriyorum. 
. Peştemallar müzayıklar üze
rine düşüyor. Kahkahalar çın
lıyor. Zenci kadınlarile arka
ları ve göğüsleri dalgalanan 
yahudi karıları ve acuzeler 
ara•ında şundan şuna koşmak 
ne büyük sevinç! 

- Futahı at, hazırım. 

Buğunun kesafet bulduğu 
ku~be altında Zoorahın nefis 
vücudu aydınlık veriyor. işte 
bu dakikada siyah yüzlü cariye 
ince ve kokulu kızcağızı ele 
alıyor. 

Halvete giriyoruz. Karanlık
lar raksediyor. Döşeme taşları 
üzerine çömelmiş kadınlar, da
ha doğrusu et yığınları, su 
kurnaları ve altın taslar arasın
da oynıyorlar. Kına sürülen 
saçlar kafa tasına yapışıyor. 

~Boğazınızı ağır bir koku tıka
yor. Dıvarlardan misk kokulu 
vahşi bir ter sızıyor. 

Müessesenin suyunu çekmeğe 
memur olan div gibi kadın, ko-
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caman bir kuyudan durmadan 
dinlenmeden sıcak su çekip 
dağıtıyor. İhtiyar acuzenin şey
tani yüzünü, Yahudi kadınları· 
nın kudretli kalçalarını ve Zo
orabın ve çiçek gibi güzelliği
ni bir tek hava penceresi ten
vir ediyor. 

Ben şiltelere sığındım. isti
rahat salonu mükemmel bir 
özen içindedir. 

Yayılıyor, bir sigara tüttüre• 
rek düşünüyorum. 

Her şeyde, verdiği seadet 
yekünunu ölçebilen için, ne mu
cizeli bir kudret var. Bir vü· 
cudun ahenkli hattı, bir tebes· 
sümün ibtizazı, bir saçın saçı· 
!ışı bana, çiçekli bir ağaç, dağ 
üzerinde bir güneş doğuşu ve 
ya bir nehir ivicacı kadar zevk 
verdi. 

Zoorah ve etrafındakiler de 
yanıma geldiler. Güzel kokular 
etrafına yayılıyor. Küçük altın 
fincanlarda çay tütüyor. Zifaf 
tuvaleti başlıyor. 

Sarişin sepetlerde ipek göm
lek ve don, atlas entari, kadi
fe kaftan ve mendil çıkıyor. 
Nişanlı, annesinin şefkatlı ba
kışı altında, bütün bu güzel 
şeyleri geyiyor. 

işte ıimdi mücevherlerin sı· 
rası, bir sandukadan bilezikler, 
gerdanlıklar, küpeler, kemerler 
ve incili - kordelalı duvağ'ı tut
mak üzere başa takılacak kü
çük altın kefiye çıkıyor. 

Nişanlı, küçük bir prensesin 
hayalini kendisine gönderen 
ayna karşısında gülümseyor. 

Acele edelim. Tatlıları hazır
lıyanların yanına koşalım. Kar 
gibi haiklerine bürünmüş olan 
Allah kızları evlerine dönüyor
lar. 

Zoorah kocasının evine git
mezden önce, en kibar kadın
ları etrafına toplamı,tır. Üç 
arap kahvesi, iki hanı ve bir 
hamamı olan Sidi - Başir ile 
hayatını birleştirecek kızcağızı 

ağırlamak üzere Ağanın karısı 

ile müftünün kızı en zengin 
ziynetlerini takmışlardır. 

Köleler en güzel yemekleri 
hazırladılar. Zenci kadınların 

dolaştırdıkları kocaman tepsi
ler üzerinde her türlü yemek
ler dolmuştur. 

Buna hiç bir erkek çağırıl
maz. Hatta kızın baltası bile. 
Sırmalarla süslenmiş çocuklar 
koşuşuyorlar. Zoorak havuza 
doiru ilerilemiştir. Aizında 
bir gül var. 

- Ne güzelsin, Zoorah,hay
di rakkaselerin yanına gidelim. 

- Sen benimle raluedersen 

raksedeceğim. 
Ve çiçek - çeçuğu takip et

tim. Onun gücünü almak içia 
raks halkasına ben de girdim. 
El çırpılmasıle gösterilen arap 
temposu hızlaştı. Bir zenci or
taya atılmıştı. Seyirciler ser
mest idiler. Her taraftan siyah 
rakkaseye güller fırlatılıyordu. 
Zoorah gözlerile, taraçanın or
tasında, güvercinlerin uçuşunu 
takip ediyordu. 

Arap adetine r 
göre, zifaf ha
ı:ırlığını zenci 
dadı yapar.An
ne de yatağın 

yapılmasına ne

zaret eder. Ha

mamdan dönen 

kızlar zifaf oda 
sına doluyorlar. 
Zenci dadının 1 
dizlerine ltica 
etmiş olaa kız
cağız.arkadaşla 

rının takılmalarından sıkılıyor. 
Zoorahı ile bin öpü teatisinden 
sonra arkadaşları öte taraftaki 
dehlize çekiliyorlar. Sidi-Başir 
odaya girer girmez, yu-yu ava
zelerini fırlatacaklardır. 

.. ·~ ı 
Zenci dadı ile bakire zifaf 

höcresinde yalmzdırlar. 

- Ağlama kızcağızım, gel 

beni incim. Ne kadar sıcak

sın. Bırak ta seni soyayım. Ge
lecek olan için hazır olmalısın. 

Zenci, kırmızı kadife kaftanı 

çıkarıp entariler, kemer, mü
cevherler ve duvağile birlikte 

bir sandığa yerleştirdi. 
Zoorahı şimdi çıplaktır. 

mum, abaya dedikleri 

.. 

iki 
uzun -

beyaz gömleğe sokmak üzere 
kaldırdığı kolları üzerine jlÜI 
ışıkları serpiyorlar. 

Ben, kutlu işin yapılmakta 
olduğunu davetlilere bildiren 
darbuka, def sesleri ve yu-yu 
çığlıkları arasında evden çık
tım. Allah mübarek elsin. 
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Oslonun karanlıksız geceleri 
fJrış l.~rrt{I fj 111( I sa/ıİ/rcfe 

bir yola tırmanıyordu. Yol ge
nişlemeğe başladı. Sonra bir 
meydana varınca, manzara bir· 
denbire, kilometrelerce uzak
lara kadar, biricik güzelliği 
içinde kendini gösterdi. 

Küçük bir duvar dibine otur
dular. Piyer Akse! bakıyor, 
Karen anlatıyordu. Tepelerle 
kayaların koyu kitleleri, ren
garenk dalgalar gibi gözlerin· 
den geçiyordu. 

Gökte gül renkli çizgiler gö
züküyor, henüz göze görünmi
yen güneşin şimdiden okşadığı 
bulutlar safran renginı- bürü
nüyordu. Ufkun garp tarafı 

kızıla boyandı. Sonra üze!inde 
akisler oynaştılar. 

Birdenbire, güneşin çıkması 
ile beraber, kavi kıvılcımlar 

saçar gibi parladı. Büfün man
zaraların en küçük teferruatına 
kadar, her noktası belirdi. Bu 
memleketin hem sert, hem de 
tatlı güzelliği karşısında, in
sanlarının aynı zamanda cür
etkiir ve hülyalı tabiatı da an
laşılıyordu. 

Omuz omuza, Piyer Akse! 
ve Karen seyre dalmıslardı. 
Susuyorlardı. Birden bire 
nasıl olduğunu bilmeden, 
Piyer Akse! Koren Derekin 
uzun ve serin elini kendi avu-

cu altında buldu. 
Onu, çekingen, fakat aşk 

dolu bir hareketle sıktı. Kız 
başını ona çevirdi ve bakh. 
Tabiatın güzelliği altında ruh
ların aşka hazır bir yumuşak
lığa kavuştuğu garip dakika
lardan birinde o!duğunu seze
rek, delikanlı bir şey söyleme· 
ğe cesaret edemedi. 

Yine genç kız sözü açtı ; 
- Hızlı gidiyorsunuz, Aksel, 

fak at. .. 
Ona alaylı bir gözle baktı ı 
- Fakat ende sonda sizin

le ben kuzen değil miyiz? 
Pi yer Akse! bir zevk ürper-

mesile sarsıldı. 
- Evet, dedi, Kuzen ve 

dost, umarım. Ve kızın kaçır
mağa çalı~madığı eli, cesaretle 
öptü. 

Orada, ağaçlı eteklerde, şe· 
hirin ışıkları sönmüştü. şanlı ve 
berrak semada da, ll'üneş za
ferle yükseliyordu. 

Başını Piyu Akselin omuzu
na dayayan Koren, yüksek 
sesle hülyaya daldı! 

- Ah, Paris... Pa.-is... Ve 
onun emsalsiz güzellikleri ... 

Ve Piyer Akse! minnet~r
lıkla fısıldadı : 

- Ah, Uslo ... Uslo, .. Ve 
onun gecesız gecelerinin tat
lılıii'ı .• 

·-··u.a ..... 
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Güzel Filip Kastile geldikten 
Az sonra ölmüştü 

N:hay.'!~ uzlaştılar. Fakat 
ruhlarının derinliğinde birbirini 1 
dit etmek istiyen kinleri giz
lenmişti. Haniisi galebe çala
caktı. Hiç beklenmiyen bir 
hadise vaziyeti değiştirdi. 

Filip, kayın babasına bir 
mektup yazarak Aragona çe
kilmesini istedi. Ve kastile ge
lerek saltanatı bizzat ele ala
cağını, bir memleketin aynı 
zamanda iki hükümdan olmı
yacağını bildirdi. 

Bir lstll3 harbı mı? 
1506 senesi ikinci kanunun 

onunda güzel Filip maiyetin
deki 3000 askerll' ve 40 par
çadan ibaret bir donanma ile 
Flesinienden hareket etti. Bu 

ıezi çok sallantılı geçti Fır
tına kralın gemisi lngiliz sahil-

leri ne attı. Filip burada 
birkaç ay kalmağa mecbur 
oldu. Havalar düzelin~e ,ıemi

ler yeniden yola koyuldular. 

Nisan sonuna doğru Filip Ye 
karısı Jan Koronya geldiler. 
F erdiıtandla Fi ip ve jao ara
aın.ıa imzala•an muahede mu
cibince Kasti! Ye Leon krallı-

ğının idareıi Filip ve Jana 
tevdi edilmiş bulunuyordu. Gö
rüşmeler devam ederken jan 
Valadolidten iki fersah mesafe-

de bulunan Mucivent şatosun
ıla, karanlık bir odada otur
oakta idi. Siyah elbisesi, yü
züne kadar indirilmiş şapkası 

, 'e tanınmazdı. Kasti! balkının 

;~yan tehdidi kartısında Filip 

karısını da birlikte getirmeğe 
mecbur olmuştu. işte bekleo
miyen hadise bu 11rada oldu. 
Kortez meclisi Janın şuursuz

luğunu kabul etmediğinden 

F'ilip Buriosta yerleşerek 

tylencesine daldı . Kadın

lar arkasında, bin bir re
zalet peşinde koşan Güzel 
Filip çok içiyordu. Bu gidişle 
korktuğuna uğrıyacaktı. Filha
kika bir akşam onu ateşler 

içinde yanarken buldular. Kra
liçe Jan tam • bir hafta koca
sının ölüm döşeği başından 

ayrılmadı. Yemeğini, ilaçlarını 

bizzat veriyordu. 25 Eylulde 
Filip gözlerini bir daha açma
mak üzere kapadı. Kraliçe 
ağır aylarda idi. Bir çocuk 
daha bekleniyordu. Kocasının 

ölümünden çok keder duydu. 
Dışarda b:n türlü dedikodu 
dolaşıyordu. Güzel Filipin ze
hirlendiğini iddia edenler de 
vardı. Jana gelince dünyanın 
en güzel adamı diye şöhret 

atan kocasının gözleri önünde 
can verişinden büsbütün sar
sılmıştı. Günlerce cesedin ya
nından ayrılmak istemedi. 

Eo!andal •lar Filipin cesedini 
Holandaya nakletmek istemiş
lerdi.Jan bnna mani oldu, güzel 
Filip gömüldükten ~onra Jan da 
yeni bir hırs belirdi.Sık sık ko
casının mezarı buluuan Şarto
ya gider, mumyalanmış o1an 
cesedi çıkararak saatlarca sey
rederdi. Filipin ölümünden bir 
kaç ay geçmişti. Bir defa ce
sedi yine çıkardılar. Bu sefer 
cesed adam akıllı tef,.ssüh et
mişti. Buna rağmen Jan ölü
nün, çürümeğe başhyan elle
rini ayaklarını öpmek iste
di. kraİiçenin kıskançlığı koca
sından ölümünden sonra da 
devam ediyordu. Şartröye ya
kın olan Homilos köyüne ka
dınlann ayak atmaları yasak 
edilmişti. ( Bu anana yıllarca 
bu köyde yaşaımşhr. ) 

Kraliça son ziyaretlerinden 
birinde Hornilosa yakın bir 
manashrda yalnız kadın rahi
beler bulunduii'unu duymuştu. 
Hemen oraya geldi : Gece 
olmasına ve dısarda müt
hiş bir fırtına hüküm sür
mesine rağmen zavallı ra
hibeler bu mıntakadan ayak
la uzaklaşmağa mecbur edil
diler. 

Kraliça " Deli Jan ,. adını 
çok haklı gösterecek hale gel
mişti. Mezarlıklarda dolaşan bir 
çılgına dönmüştü. 

Filipin ölümünden az sonra 
lngiliz kralı yedinci Haori Jan
la evlenmek istedi. Aragon 
kralı kızının böyle bir izdivaç 
yapmasını istemiyordu. "Krali
ça gece gündüz kocası Filipin 
cesedinden ayrılmıyor. ,. Ceva
bını verdi 

Hanri bir cesedin kendisine 
tercih edilmesinden mugber ol
mu~tu. 

- Sonu var -

Parsada 
Çalışma ve ileri
leme hareketleri 

Kuvvetlidir 
Parsa, ( Özel ) Parsa 

günder. güne ilerilemekte, her 
bakımdan yenil kler kazanmak
tadır. İlbay general Kazım Di
rik'in himmetile gülel bir par
ka sahip olan Parsa köyü bu 
civarın en önemli bir pazar 
yeri de olmuştur . 

Köyde bir yol önce teşek
kül eden avcılar birliği, çok 
yararlı işler görmekte, çivar 
arazi ve yaylalarda bulunan mu
zır hayvanları itlaf etmektedir. 
70 sayıyı doldurmakta olan 
avcılar birliği üyeleri bir sene
denberi yüzden fazla domuz 
vurmuşlar ve bu suretle mah
sulatı mümkün mertebe bu 
haşereden ktırtarmış!ardır. 

Parsada zirai kredi koope-______ !Q'illl___ ratifi de çok iyi hamlelerle 

• ilerilemektedir. Ortaklar, koo
peratifin yaptığı verimli yardım
lardan memnuniyetle bahset
mekte ve müessesenin başkanı 
bay Davud'a büyük sevgi bes
lemektedir. 

Kiralık ve 
SATILIK 

SiNEMA 
Kardiçalı hanında 

·(5C>) numa
rada Bay Kahra-, 
man Mahmuda 

MÜRACAAT 

B. Bekin seyahatı 
Varşova, 11 (A.A) - Dışarı 

işleri Bakaııı B. Bek'in ağustos 
ayının ilk 15 günü içinde Hel
singkili göreceğini Finlandiya 
gazeteleri yazmaktadır. Bilin
diği üzere Finlandiya Dışarı 
işleri Bakanı bay Hackzel ge
çen mayıs ayında Varşovaya 

VENi ASIR 

BAY EDEN KONUŞTUKTAN SONRA - -
aymis ltalya -Habeş 

Davası için ne yazıyor? 
2 T e:nmuı. 1°35 tarihli Tay

mi~ g;;zetesinden: 
B. Eden'in par:ame '0.laki 

diyevi kendis:n Paris'e ve Ro
!"laya yaptığı göretler hakkın
da eskiden tJilinege1mekte olan 
şey!ere, ne yazık ki, pek az 
bir şey katabilmiştir. 

lngi!tere gükümct n;n öteki 
devlet'erle o'an ilgileri ve ltal
ya • Habe~ durumu karşısında 
saknı jl" dnrar,•'ma'1 ~erekli(ri 
ortada olrluO-ıı için böy'~ bir 
diyevde heqab'ı sö-:: 1'öy'emek 
lihım o'·hı;.u.,,. hi'iriz: Fakat 
Avrrn,-l'I nl.\ukça -:e1iq"1İ~ b>r 
halde hn"'""" konu~m:t'ar l.ak· 
kında hirar <-hin ,.,.,..:., ı.,:ı~iler 

vermek im 1ıan<ız el""''·!' .. 
Bütlin me 0 e'e1erin ht-r ve'" 

den önce Avam kamarasına 

bildirilmesi, biikümetin yapa
cağı işlerden hiç birisinin ora
ya anlahlmaksızın bırakılmama
sı vo:unda B. Lansburi bir ti
tizlik j.l'Östenniqtir. 

Fa kat öyle meseleler vardır 
ki, bunlann açık ve genel bir 
toplantıda görüşülmesi de•let 
asıi!'ları için tehlikeli olabilir. 

Harptanberr dış bakanlığın

da özel bir büro bulunmakta
dır ki bunun kuruluşundaki 
erge, böyle hadiselerde kamo
ya !(ereği gibi haber vermektir. 

Uluslar sosyetesi işler baka
nının dün parlamentoda bütün 
anlattıkları kendisinin lngiliz
Alman deniz anlaşması hakkın
da Fransızlara haber verdiği, 
günün hadiseleri üzerinde ko
nuşulduğu ve Bay Lavalın iki 
devletin birbirlerine karşı üzer· 
!erine aldıkları yükenlerden 
bahsetmesi olmuştur. · 

Sözüne devam eden bay 
Eden Fransa ile İngiltere ara
sında bir iş ve elbirlii.\'inin her 
tarafta gerekli görüldüğünü de 
söylemiştir. 

Fakat bu el Ye iş birliğini, 

durumla iliİli olan öteki dev
letlerin dileklerine de uygun 
bir formüle bağlayarak 3 Şu
bat proğramını gerçekleştirmek 
için bir yol ve çare aranmak
tadır. 

Bay Eden, pek yakında el
bette bir konuşma tarzı bulu
nacağı umudundadır. 

Habeşistan meselesine ge
lince burada diyev parlamen
toya daha fazla bilgi vermiştir. 

Bay Eden, HabP.şistana, de
nize çıkıt bulabilsin diye; lngi
liz Somalisinden bir parçasının 
verileceğini, bunun için hükü
metin hazırlanmış olduğunu 

söylediği zaman, meclisi az çok 
şaşırtmış ve bu sözler, pok te 
hoşa gitmemiştir. 

- Bu örneğe, tabiiğ, parla
mento tarafından onaylanma
dıkça yeritilemiyecektir. Fakat 
olup biten hadiseler ve Ulus
lar Sosyetesine karfı takınılan 
durum karşısında lngiltere hü
kumeti ilgisiz kalmıyacağı için 
böyle bir önergeyi ileri sür
müştür. 

Bay Eden, lngiliz motodları

nın, ne bencilce, ne de Afrika
daki lngiliz asığlarının etkisiyle 
tutulmuş yollar olmadığını Bay 
Musoliniye anlatmıttır. 

İngilterf'nin Uluslar sosye
Sosyetesinde üye olması do
yısiyle böyle bir siyasa güt
tüğü, bugün, yann da lngiliz 
sıyasasının kökleri Uluslar sos
yetesine dayanacağı an!atıl

m•ştır. 

Habeşlere bırakılması öner
ielenen deniz çıkıtının Zeila 
olduğu ve Habeşistan içerİ3in
den gelen tecim yollarının bu 
limandan asılanabileceği anla
şılıyor. 

ltalyan Somalisi arasında bu
lunan üç köşeli Ogaden böl
gesının ltalyaya bırakılması 

için Habeşistanın onayı alınma
sı da önergelenm ' ştir. 

Büyük Britanya doğu Afri
kasındaki iki ltalyan ülkesinin 
birbirine doğrudan doğruya 

bağlıyabılmek için elinden ge
len herşeyi yapmak dileğini de 
göstermiştir. 

Bundan başka ltalyan hüku
metine lngilterenin bütün di
leği bu meselenin aklın yata
çağı bir şekilde kotarılması, 

barışın muhafaza edilmesi, ve 
Uluslar Sosyetesinin durumu
nun korunma~• olduğu hakkın
da bir kanaat verilmek isten
mist:r. 

Son aylar içinde Ingiliz er
geleri hakkında ltalyan gaze
telerinde hakikate aykın bir 
çok şeyler yazılmış, çizilmiş, 
fakat son bir kaç gün içinde 
Italyan basının dili aklım ba 
şına almıştır. 
Eğer lngilizler bu meselede 

aç gözlü bir siyasa güdseler
di, bunun bir tek çıkar yolu, 
B. Mussolini ile elele verip 
Habeşistanı birge olarak sö
mürmek olurdu. 

İtalyan önderinin Habeşista
nın bir kısmını, yahut bütünü
nü kendi kontrolu altına al
mak istemi~ olması küçük bir 
meseledir. Bu sıyasaya bir 
kulp bulmak dileğinde olan 
ltalyan basıncıları, Italyanın 
sömürge almak yarışında yo
la geç çıkhiını, onun için bu 
işi hızla başarması gerektijrini 
ıöyliyorlar. 

bunlar, Tunus'un Fransadan 
ziyade Italyaya geçmesi lazım 

geldiğini, bir zamanlar Habe
şistanın bir ltalyan korunağı 
haline konulmasının önergelen
diğ•ni de söylüyorlar. 

BugiiB Libya'dan başka Af
rikada ltalya'nın lngiliz ve Fran 
sız topraklan tarafından bölü
nen iki ufak ülkesi vardır. 

Eritre ve Somalide ltalya, 
medeniyetin maddiğ gelişimi 

için gereken bir çok tedbirler 
almaktan geri kalmamıştır. Fa
kat strateji bakımından kendi 
durumu iyi değildir ve bundan 
kırk yıl kadar önce Adova'da 
Italyanları yenmiş olan Habeş
lilerin bu utkuyu hatırlıyarak 
gene ltalyanlara saldırmak ve 
onları oralardan püskürtmek 
dileğinde bulundukları sanıl
maktadır. 

Bnnlar, ltalyanların kendi 
topraklarına eknomik alanda 
sokulmalarına baş eğmek iste
medikleri için gerçekten fena 
komşulardır. 

Bu düşünüşler anlaşılabilir ve 
bir takımına, belki hak da ve
rilebilir. 

Fakat bütün buıılar ltalyaya 
imzalamış olduğu bir takım 
anlaşma ve andlaşmalan çiğ
nemek hakkını veremez. 

Onun bugünkü hareketi, Ha
beşistan, Fransa ve lngiltere 
ile ayrı ayn imzalamış olduğu 

andlaşmalara uygun bulunma
maktadır. 

Bu hareketler hem Kellog pak
tının, hem de uluslar sosyetesi 
tüzüğünün tamtersinedir. Bu gi
diş, kollektif sistemi kökünden 
sarsmak tehdidini gösteriyor. 
Sonra bu hareket, imzalanmış 
andlaşmaları da değerlerinden 
düşürmektedir. 

Bunlardan dolayı lniiliz ka
moyu İtalyanın Habeşistana 
karşı takındığı durumu dağru 
ve haklı bulmamakta, bu işin 
daha iyi kotarılması için lngi
liz hükümetinin alacagı barış-

• 

ı-emumz 

•• 
Olü Çocuk 

Eğri büyrü ve gölgelerle le
kelenmiş yol, suları pis kanala 
doğru iniyordu. Güvenç bu yo
lun sağından iidiyordu. Çok 
yorgundu. Elinde siyah bir 
çanta vardı. 

Fazla yürüyecek hali kalma
mıştı. Sıcak bir şey içmek içiıı 
bir kahveye girecekti. Fakat 
orada "Elindeki çaııtaoıa için
de ne var?" demelerinden kor
kuyordu. Ne olursa olsun sıcak 
bir şeyle içini kızdırmak isti
yordu. 

Kahvenin kapısını itti. İçer
deki duman onu boğacak gi
biydi. Tatlı bir ılıklık vardı. 

Ürkek bir tavırla bir kahve 
istedi. 

- Şekerli mi? 
- Evet. 
- Çok mu? 
- Nasıl istersen ... 
Kahveci ili)ümsedi. 
Güvenç kahveyi içtikten 

sonra yağan yağmur altında 

yürümeğe başladı. 

Şimdi kendi kendine bir şey 
içmeğe hakkım yoktu diyordu. 
Bütün gece yürümek mecburi
yetindeydi. 

Küçük kızı da acaba bir fey 
istemiyor muydu? Arkasından 
ayak sesleri gelmeğe başladı. 
Bir adam kendini çağınyordu. 

Ses dahıa yanaştı. 
Güvenç kaldırımın ortasın

dan yürüyordu. Adam ona sür
terek geçti. Genç bir delikan
lıydı bu. Güvenç kızmıştı. Ona 
çatmak istiyordu. Çünkü ken
dine birşey demeden geçmişti. 

Hiç kimıecikler yoktu. Ka
ranlıkta, sıkışık iki ağaç ara
sında bir kanepe giirdü. Otur
du. 

Y ağ111ur dinmişti. Yat elbi
seleri içini titretiyordu. 

- Ah küçüğüm... Kim bilir 
ne kadar üşümüştür. 

Onu toprağa gömmek iste
miyordu. Kanalın sularına ata
caktı. 

Dün dünyaya getirmiş olduiu 
kız çocuğu elindeki çanta içinde 
eski ll'a:ı:etelere sanl•ıı durıı
yordu. Gü•enç çocuğu kendi
si mi öldürmüştü. Hiç bir şey 
bilmiyordu. Fakat kendinin öf
dürdüjrüaüde zannetmiyordu.Bu 
çocuk dünyaya vakıtsız galmişti. 
Kadıncağız herhalde çocuk is
temiyordu. Çünkü kendi sefa
let içindeydi. Çocuğunun dün
yaya geldiğini kimseye söyle
medi. Akpm, her zam:mki ll'i
bi, çalıştıjrı evin sofrasını ha
zırladı. Her adımda düşecekmiş 
iibiydi. Elinden kaseyi düşü
rerek kırdı. Ev sahibi : 

- Aylığından ödersin, dedi. 
Bay ise: 
- Bu yemek bir şeye ben

zememiş ! .. Bir kaç gündenberi 
yemekler hep böyle diye çıkıştı. 

Odasına çıkdığı zaman ya
tajra yığıldı. 

Çocuk karyolanın altındaydı .. .... 
Ay arasıra bulutlar arasında 

kayboluyordu .. Hiç kimsecikler 
yoktu. Gazete kağıtlarını çöz
dü. içinden çıkan çecuğu kol
ları arasına alarak gogsune 
bastırdı. Zavallı küçük kız .. Ne 
kadar da yaşamak için çırpı
nıyordu .. 

- Anlıyor musun kızım? 

Benim kabahatım değil. Sana 
herşeyi anlatayım da beni affet. 

"Küçük bayan! diye beni ça
aumıştı. yanına gittim. Çok 
iy: hatırlıyorum; gençti. Beni 
sinemaya götürdü .. Bir erkekle 
ilk defa geziyordum.. Anlıyor 
musun küçüğüm?,, 
Kadın zaman zaman daha 

!edikleri onu fenalaştırdı. Dal· 
mıştı. 

Sonra gözleri önüne o ll'ünü 
getirdi: • 

Karanlıkta ikisi beraberdi
ler. Kendi korkuyordu. Genç 
ona yanaşmış kolları arasına 

almıştı.. Hareketler iittikçe 
cüretkarlaşmıştı. 

Çıktılar. 

Delikanlı ona tatlı şeyler an
latıyordu. Karşıda bir otel var
dı. Elektirikler içinde yüzü-
yordu. Oraya yanaştılar dar 
bir kapı önündeydiler. Deli-
kanlı onu içeri çekti; merdi
venleri aştılar. Hizmetçi onlara 
bir oda göstermişdi. 

* • • 
Beraber yattılar. Üstünü 

düzeltti. Onu seviyordu. Ne 
kadar güzeldi bu delikanlı .... 

- Yarın buluşalım, dedi. 
- Peki yarın. 
Gine kucaklafblar. 
Ve sonra onu !tir daha hiç 

görmedi. 
* • • 

Çok dalmı;ttı. 

Sonra acı acı! gü'mejre bq· 
!adı. Çocuğu gine gazatelen 
sardı. Yürümeğe baıladı. 

Karşıdan kendine doğru bir 
ka.Iın geliyordu. Uzun saçları 

vardı. Keskin bir ıslık iıidildi. 

Sonra meçhul kadın Güvençe 

- Burada ne yapıyorsun? 
deye nordu: 

Gü•enç hemen ürktü ve kaç· 
mağa başladı. Çantası çok 
zahmet veriyordu. Galiba kü
çüğünü gine geri götürecekti. 

Kanala yanaştı. Bir kanape 
üzerinde lııiri yatıyordu. 

Daha üç adım y_w yerek 
küçüçüifi suya ata 

- Ehhol! .. 
Güvenç ürktü. Daha hızlı 

yürümejre çalıştı. Arkasına !tir 
el yapışmııtı: 

- Söyle bakalım kızım, pelı 
geç kalmışım. 

Bu sözleri iki polisten biri 
söylemişti... Vazife başında ie· 
ğildi ·er biraz içmek, eğlenmek 
için çıkmışlardı. 

Biri çimdikliyor, öteki kollan 
lirasına almak istiyordu. 

Güvenç bağırdı: 
- Beni bırakın!.. Beni bıra

kın! •. 
Sonra kaçmağa çalıştı. Polis

ler de arkasından koştular. 
Nihayet bir hendek önünde 

Güvenç'i yakaladılar: 
- Kağıtlarım? .. 
- Çantada ne var? 
Kadın bir saniye durakladı. 

Sorgulara verilecek cevabı yok· 
tu. Birdenbire kendini suya 
attı. 

Kadını kurtardılar. Çanta su 
üstünde yüzüyordu. Birisi iyi
lerek çantayi çekti. Sonra aç
tılar. 

- T aıınml T annml 
Çocuğun ölümüne sebeb o:

muşlardı. Hiç ses çıkarmıyor

lardı. Çünkü •azife bqında 
değildiler ve daha fazla ola~ 
rak da ka.Iına ıaldırmışlardı. 

Sonra kabahatlannı örtmek 
için ora ya gelen bir ihtiyarı 

kolundan sürükliyerek karan
lıkta kayboldular ... 

F. Y. E. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir kaza 
Alsancakta şark sanayi iplik 

fabrikasında çalışan Hasan 
oğlu Muharremin başına kayış 
düşmüş yaralanmıştır. Yaralı 

memleket b •.tanesine kaldı-
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Maletesta Şövalyenin 
dan tutarak ilave etti: 

kolun- kimi) olmak... işte bunun ka· 

- Onu seviyorum. işte bu 
kadar .. O da sizi seviyor. iki
mizden birisi her halde ölme
lidir. 

Ragastan birdenbire karşı
laşbğı bu durumdan şaşala
mışb. Yorgun bacakları kuv
vetsiz kaldı. Maletestayı yaka· 
lamalr, onun yakasına yapış

mak istemiş ise de Jan salo
nun ortasına doğru ilerlem' şti. 
Hatta bu ilerleyişte Primvere 
yaıtlaşarak süründü. Prenses 
elini alnına götürdü ve "Sefil,, 
diye mırıldandı. Jan Maletesta 
sert bir sesle haykırdı: 

- Baylar ! Sinyorlar! Yaptı
ğım hakareti işte sizlerin önü
nüzde tarziye veriyorum. Şu 
davranışım umarım ki kimseyi 
şaşkınlığa sürüklemiyecektir. 

Prt>ns Manfredi : 
_ Hayır ! Hayır ! Herkes 

sizi geregirse işlenen bir ha: 
tayı tamir edecek büyük kalplı 
bir adam olarak tanıyacaktır. 
Dedi. 

Üyeler ellerini Jan Maletis
taya uzattılar. Hiç bir şey ol
mamış gibi gülerek üyelerle 
birlikte dışarı çıktılar Ragas
tan da arkalarından gitmek 
üzere iken yumuşak bir el ko· 
lunu tuttu. Bu el Primverin eli 
idi. Ragastan baştan başa sar· 
sıldı ve titredi. 

Prenses kendisine: 
- Bu akşam saray bahçe· 

sinde sizinle konuşmak isterim 
ıledi. 

Şövalye boynunu yere eğerek 
kadını selamlarken az kalsın 
düşüp bayılacaktı. Kafasını kal
dırdığı zaman Prens Manfre-di
nin kapıdan çıktığını gördü. 

Kont Alına onun elinden tu· 
tuyor. Prens Manfredi mesut 
gülerek konuşuyor ve yürü
yordu. Raiastaa bulunduğu 
yerde bir taş parçası dikilip 
kaldı.Kendi kendine soruyordu: 

- Maletista Prensesin beni 
sevdiğini söyliyordu. Halbuki 
o şimdi Prens Manfredinin ka· 

rısıdır. Benim ıçın böyle 
bir düşünce ölmüş bitmiştir. 
Zavallı Maletista aldandı. Kıs· 
kançlık onu deli yaptı. Hayır 
beni sevmiyor, sevemez de ... 
Bir hayaldir... Deliliktir... Jan 
Maletista ikimizden biri ölec'-'k 
demişti... Şimdi kimin ölmesi 
gerekleştiğini anlıyorum. 
Borjlyaların saraylarında 

On beş gündenberi büt"ın 
hadiseleri şövalyenin başından 
geçen hadiseleri takip ettik. 
Borjiyaların saraylarında neler 
geçtiğine de bir göz atalım. 

Güzel manzaralı köşk adile 
anılan Lükresin sarayındaki 
büyük salonunu biliyoruz. Iş_te 
o salonda kuş tüyü yastıga 
başını dayayarak uzanan Lük
res flavt ve ınandolinlerden 
kurulmuş bir çalgı takımının 
terennümlerini dinliyor genç 
bir kız ayakta lükresi yelpa: 
zeliyor. Borjiyaların bu .. 2.~kı 
kadını bugün oldukça du~un· 
celi.. Düşünüyor mütemadıyen 
düşünüyordu. Aceba yeni.de.n 

b. · · · k mı "ıçmek ıstıırısının anını 

yordu ? 
Romada ziyafet, eğlence h~p 

kendisi için yapılırdı. Lükresın 
esiri olduğu sevgiyi unutturmak 
için ona neler yapılmamıştı. 

Lükres artık her şeyden bık
mış usanmıştı. Onun dudakl~
rını güldürecek yeni şeyler la· 
zımıl.ı. Sonuna kadar altıncı 
Aleksandır ile Sezarın bir zevk 
· eti olmaktan baska varlığı 

d ·· d'" ·· ordu olmaması onu üşun uruy · . . . 

fasını tırmalıyan düşünce ve 
bir hayal... Evet! Öyle bir ha· 
yal ki onu hakikat yapacak 
bir adam lazım. Borjiyalardan 
daha fazla manevra çevirme· 
sini bileıı, fırıldaklar kuran, 
gözü hiçbirşeyden yılmıyan bir 
adam lazım ... O böyle bir ada
mı da tanıyordu. Ele geçirmek 
üzere iken avucundan kaçırdı. 
Yine o adamı ele geçireceğine 
cilvelerile kalbine hakim ola
cağına inanı vardı. Bu adamı 
kendisine malettikten sonra: 

- işte seni Kral yapıyorum. 
Sen de beni Kraliçe yap! d:ye
rek onu ltalyamn başına sal
dıracaktı. 

Bu adamı tanıyor, biliyor, se
viyordu. Onun şiddetli hakare
tine uğradıği halde sevgisi art· 
mış, eksHmemişti. Kendi ken
dine içinden verdiği karar bu 
idi. 

- Evet! Kraliçesi olmak is
tediğim ülkenin kralı mutlaka 
bu adam olmalıdır. Düşünce
lerini yer.ne getirmek için 

daha ilk adımda önüne çıkan 
engeller vardı. İğrenç bir en
gel... Bir isim... Taşıyan bir 

adam, Lükres başı!:ıoş l<r ka
dın değildi. Çünkü Düşes dö 

Bizalya namıgı taşıyordu. Ro

mada bu adı taşıyan bir adam 
vardı ki Lükres babasının ve-

kili bulunduğu tanrının önünde 
ona boyun eğmek ve bailı 

kalmak için yemin etmiş bulu
nuyordu. Ara sıra isyan ediyor, 

Lükres Borjiyanın kocası olsa 

bile bir adama bağlı ilgili ka
lamıyacağını anlatıyordu. 

Kocasının kendi alevhinde 
iftiralar savurduğuna dair Lük
res tarafından söylenen sözler 

üzerine Sezar Borjiya ertesi 

sabah güzel manzaralı sarayın 

önünde dük Dobizaiyayı bir 
hançer saplıyarak öldürmüştü. 
Önce Lükres kendisini büyük 
bir matem içinde bulunuyormuş 
gibi gösterdi. Cenaze alayı 

&ı.labildiğine parlak yapıldı. Ro
malılar dük dö Gandinin ce
naze alayından beri böyle par

lak tören (merasim) görmemiş· 
lerdi. Roma ancak Papanın 

veya oğlunun hançerile can ve
ren adamlar olduğu zaman 
böyle alaylar görüyordu. Ken
disine hiç sıkıntı vermiyen bir 
kocadan Lükres garip bir ha
dise ile karşılaştı. Kendisine 
sevgilerini bildiren bekar sin
yorların bir çoğu bu hadiseyi 
bir fırsat bilerek cür'etlerini 
arttırmaları lazımgelirken sa· 
rayı bırakıp uzaklaştılar. 
Veya saraya seyrek gelmeğe 
başladılar. Lükres etrafında 

hasıl olan boşluğu seziyoı·du. 
Fakat bu boşluk onu üzmedi, 
daha fazla sevindirdı. Rahat 
kalıyor, kendi başını dinlendir 
meğe fırsat buluyordu. Koca
sından kurtulduktan sonra ilk 
işi Sezara, Monteforteye açıla
cak sav;.şta arkadaş olmak is
tediğini söylemek oldu. Fakat 
Sezar bunu onaylamadı: 

- Benim burada bulunma 
dığım gün!erde sizin Romada 
devlet işlerini idare etmekliği
niz kararlaştırılmı~lır cevabını 

verdi. 
Lükres ısrar etti: 

- Flon H rar -

Gaib mühür 
Mühıümü kaybettim. Hük

mü kalmadığını ilan ederim. 
Eczacı Kemal Kamil 

kayınvaldesi 
Şefika Reşid 

Ucuz şeker, pahalı şeker Kurak ı tan or mı yan 
Fabrikalarımız ne kadar şeker çıka
rıyor. Bizler ne kadar şeker yıyoruz 

Şeker fiatının düşürülmesi 
satı~ üzerine nasıl bir etki 
yap ti? Yeni fiatın yEritilmesine 
başlanalı daha bir ay bile ol
madığından bunu rakamlara 
dayanarak izah etmeğe imkan 
yoktur. Bununla beraber gen 1 
olarak yoğaltımın yüzde yirmi, 
yirmi beş arttığını söyliyebiliriz. 

Aynı yıllar içinde dışardan 
getirdiğimiz şeker mikdarıııın 
artıp ekıilişi aşağıdaki tablo
da görülür. 

Yıl 

1926 
1927 
1928 
1929 

Ton 
62.970 
61.514 
63.473 
69.588 

- ·~ . · 1 

I .,·ıık ~c/,.,· ı· falıı·ikası 

Yeni yoğaltman safına giren· 
ler arasmda köylülerin ve çift
çilerin eu çok alıcı oldukları 
görülmekted' •. Çok yakın bir 
zamana kadar fiat yüksekliği 
dolayısiyle şekeri belli ?aman
larda ve az m:ktarda yiyebi
len köylünün bugünkü fiat 
dolayısiyle değişen durumu 
yarın için umut vericidır. 

ı11 eıııu1'iıı evlel"i 

Şehrimizde reçel mevsimi 
olması dolayısiyle en fazla toz 
şeker sarfedilmekteıl.ir. Köylü, 
fabrikalar için ektiği pancar 
fazlasından ve üzümden yaptığ'ı 
pekmezle balın yanına şekeri 
de bir beslem maddesi olarak 
kaymağa başlamıştır. Bugüne 
kadar dünyanın en az'< şeker 
yiyen uluslarından biri olma· 
mız gibi ulusun sağlığı bakı
mından düzeltilmesi gerekli 
olan durumu en kestirme yol· 
dan kotarmaya karar veren 
hükümet ilk iş o!arak ulusal 
şeker endüstrisi kurmuş ve 
fiatları düşürmüştür. Bu yazı 
bu tedb;r!erin ne kadar gerekli 
ve yerinde olduğunu anlatmak
tadır. 

Çok önemli bir yiyecek mad
desi olan şekerin üretimi aşa
ğıda izah edeceğ:miz bir ta
rımsal üretime dayandığı için 
ulusal ekonomi bakımından 
önemi çok büyüktür. Yiyecek 
bakımından önemi ve tarımsal 
yeri sezildiği için memleketi
mizde şeker fabrikalarının ku
rulması girişimleri yarım asır 
önceye kadar çıkar. Ancak bı
rakığlar verilmesine kadar va
ran izinler ve bağışlama
lara kar~ı şel<er fabrika
ları kuru!amıyordu. O zaman
lar işin pek büyük ekonomik 
önemini gereği gibi yeritile
biıecek ulusal bir hükümetimız 
yoktu. Bundan dolayı şeker 
endüstrisinin temelleri ( 5 ni
san 1925 ) tarihli şeker kı:nu
nunu çıkaran cumuriyet hükü
meti tarafından atılmak nasip 
olmuştur. 

Bu kanundan sonra kurulan 
A!pullu ve Uşak fabrikaları, 
her yeni doğan endüstri kolu
nun karşı kaldığı çocuk hasta
lıklarını geçirdikten sonra Es
ki~ehir ve Turhal fabrikaları
nın kurulmasına imkan olmuş 
ve bugünkü bütün ihtiyacımızı 
kapatabilecek üretim erkinde 
bir şekeer ndüstrimiz kurulmuş
tur. 

Bu fabrikaların üretimleri 
aşağıdaki tabloda görüldüğü 
gibi artmıştır : 

Yıl Ton 
1926 615 
1927 5.234 
1928 4.567 
19'.l9 8.207 
1930 13.124 
1931 22.900 
1932 27.571 
1933 65.557 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

63.291 
44.342 
29.336 
17.756 
3.728 

Yukarda yazılı şeker üre
timini sağlamak için pancar 
ekimine ayrılan alan ile alı
nan pancar mıkdarları aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Yıl alan 
dekar 

1926 4,900 
1927 48,560 
1928 58,450 
1929 52,710 
1930 95,160 
1931 136,780 
1932 153,750 
1933 255,670 

Pancar 
Ton 
4,729 

34,931 
27,490 
53,518 
87,571 

157,404 
178,280 
499,119 

1934 :no,ooo 
Memleketimizde şeker )O· 

ğaltımı çok düşkün b r dere
cededir. 

Bu yoğaltım 1929 ve 1930 
senelerinde 75.000 tona, yani 
nüfus başına 5 kiloya çıkmış 

iken son yıllarda 53-55 tona, 
yani nüfus başına 3,4 kiloya 
düşmüş bulunmaktadır. Halbuki 
1933 senesinde nüfus başına 
düşen şeker miktarı: 

Danimarkada 
lsveçte 
Hollanda da 
Belçikada 
Çekoslovak yada 
Avusturyada 
Almanya da 
Yugoslavyada 
Romaııyada 
kilo olmuştur. 

54.3 
42.1 
41.1 
27.8 
26.7 
25.4 
23.1 
5.7 
5.2 

Tahılın ve genel olarak top
rak ürünleri ile ham maddele· 
rin çok düştüğü son dünya 
buhranı yıllarında bizde ele 
azalan alım kuvvetinin bir so· 
nucu olan bu düşüşü tabiiğ 

bulmak lhımdır. Zira şeker 

fiatları 4 - 5 yıldanberi hemen 
hemen durlu bir düzeyde kal
mış bulunmakta idi. 

Bugün şeker fabrikalarımızın 
üretim kapasitesi 75-80000 ton
dur. Bu:ıa karşı hükümetimizin 
) el'itilmesine karar verdiği 

önemli düşürmeden önceki 
fiatlar kalsaydı yoğaltımın el

li bin tona ve belki daha az bir 
miktara düşmesinden korkula
bilirdi. Halbuki yüksek kapa
sitede olan fabrikaların az üre
tim yapmak yükümünde kal
maları şekeri gittikçe pahalıya 
mal etmelerine dayanabilirdi. 
Bunun tersine fiat ucuzlatılırsa 
halkın fazla şeker yoğaltması 
ve dolayısile de şekeri ucuzlat
mak mümkün olacaktır. Fazla 
yoğaltım birinci planda ulusun 
sıhhığ kuramını kuvyetlendir-

Arpa, Buğday tohumları bulundu 
-Brı.~f11rnfı 1 i>1ci &nlıifule

Kurulan devlet endüstrisi, iç 
ve dış pazarlarla bütün yoğal
tım kaynaklar•, üretmenlerden 
tarım maddelerinin en iyisini 
istemektedir. Toprak ürünleri
nin değerini kaybettiği son yıl· 
larda, ürünlerimize alıcı bu
labilmek için, üstün va
sıfları taşıması Tarım Ba
kanlığınca bir " ana iş ., ola
rak ele alınmış ve bu gaye 
ile Ankara, Adana, Eskişehir, 

Yeşilköy, Adapazarı, Nazilide 
b:rer " arıtma istasyonu ku· 
rulmuşlu. 

Memleke•te yetişe·1 bütün bit 
ldler:n üzer:nde incelemeler ya
pan bu örrriit; son zamanlarda 
Luğd:ı)', a'pa ve çavdar gibi 
tahıl ınad le!e~i üzerindeki etüd
lerini bitirm ş ve bun~arın için
deıı kura~~. hastalıklara, hava 
etkiler.ne karı en dayanıklı 
olan t.p'.eri bulmuştur. Bu tip
ler; !·ura 1dı!c baslam:ı.dan önce 
yetişme devres:~i bitiren, ani 
bıva değ"şikliklerine karşı ko
yabilen, çabuk yetişen tip· 
!erdir. Arıtma istasyo11larının 
yanı başlarında yapılan de
neçlerin verdiği müsbet so
nuçları gören köylü bütün ta
biiğ sınallara karşı garantili 
olmak vasıflarını taşıyan bu 
tipleri 3 lmak ve arıtma istas· 
yonlarının ekin yaraçlarından 
faydalanmak için baş vurmak
tadır. Bu; yeni ekim tekniğini 
kavramağa başlıyan Türk köy
lüsünün tarım hayatında en 
mutlu bir hadise sayılmaktadır. 

Arıtma istasyonları ellerinde
ki en yeni tohumluk temiz
leme makineleriyle köylünün 
buğdayını da temizlemekte ve 
onlara iyi tohum ekmenin şart
larını da öğretmektedir. Bu 
kurıımların yanıbaşındaki tar 
laların kendi topraklariyle aynı 

vasıfları taşıdığı halde, kendı 
ürünleriyle kıyaslanmıyacak ka
dar üstün olması, köylüyü ga
rantili ve bol para kazanabil
mek için toprağın özel yetiş· 
tirme şartlarına göre hazırlan

mış tohumu kullanmak yükü
münde bırakmaktadır. 

Arıtma istasyonlarının bul
duğu yeni buğı\ay ve arpa 
tipi bütün memlekete yayıldık
tan sonra, artık Ortaana
dolu kuraklık yüzünden sıkıntı 
çekmiyecektir. Kurak gider. 
bu yılda, kuraklık çeken yer· 
!erde, arıima istasyonlarınır 

kendi topraklarından aldığ 
sonuca bakılarak bu hüküır 
verilmiştir. 

Bu y ldaıı sonra, Ankar• 
çevresinde yalnız bu tip buğ· 
dayla ve devletin kontrolü al 
tında geniş deneçler yapılmas 
tasarlanmaktadır. Bu deneç 
!erden sonra en önem 'i ve bü 
yük işe girişilecek; bü 
tün memlekette bütün tarın 
maddeleıi ile devlet sıkı sı 
kıya ilgilenecektir. Bunun içiı 

arıtma istasyonları yeni bir ça 
lışma devresine girmiştir. Bı 
çalışmanın gayesi, ber istasyo· 
nun kendi çevl'esinde yetişer. 
toprak ürünleri üzerinde yap· 
tıgı incelemeleri mümkün ol· 
duğu kadar hızla bitirmeı 

ve her cins ürün üzerin· 
de ideal bir " tip ,, bulmaktır 
Bu hal, tarım istasyonlarının 
sıklaştırılmasını ve çoğaltılma 

sını ger'!kli kılmıştır. 
Devlet ekonomisinin: yetiş 

mesini lüzumlu gördüğü iç V< 

dış pazarlarda ıılıcı bulan bü 
tün maddeler için, bu "idea 
tip., ler bulunduktan sonra 
başka cins tohum ektirilmiye 
cek ve gerekiı se bunun içi 
bir de kanun çıkarılacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tım fazla pancar üretimi demek 
olduğundan geniş toprakları

mız pancar ekimi il~ faydalan· 
mış ol2caktır. 

Çünkü bu ekim çiftçiyi tar
lasını derin kazmıya, çok iyi 
bakma a, gübresini iyi kullan
mıya ylikümlü bırakan bir 
ekimdir. Bu ekim çiftçiyi dik
katli bir bekleme ve bunun 
sonucları ile faydalanmak zo· 
runda bırakan bir ekimdir. Ve 
son olarnk pancar topraktan, 
mesela tahılın ihtiyacı olduğu 

besleyici maddeleri, almadığı 

için bu çok iyi hazırlanmış 

topraklara pancardan sonra 
ekilecek ürünlerin de randı
manı artmaktadır. 

Demek ki çok pancar üre· 
tim geniş bölgelerimizin genel 
ekim düzeyinin yükselmesine 
hizmet etmektedir. 

Çok şeker üretmek fabrika· 
!arın yüksek veya tam kapasite 
ile çalışabilmeleri demektir ki 
35-40.000.000 liralık ulusal kapi
talin bailandığı şeker fabrikala
rının güven altında bulunması de 
mektir.Çok şeyler yoğaltımı dev
let gelirinin yükselmesi de
meldir. Gelirin artması önce 
mikdarın ziyadeliğinden, ondan 
sonra da şeker üretiminin art
ması ile nisbetli o!arak yükse
lecek voğaltım resminden doi\'
makladır. 

Yapılan hesa blar göstermiş
tir ki şekeri toptan olarak yir
mi beş kuruşa satabilmek için 
bugünkü 55000 ton üretimde 
yalnız 4,1 kuruş yoğaltım res
mi a1mak kabildir. Halbuki 
yoğaltım ve bundan ötürü üre
tim 75,000 tona çıkarsa aynı 
satış fiatı korunarak 3 kuruş 
fazla yani, 7,1 kuruş resim a~
mak kabildir. Böylelıkle halka 
hiçbir fazla resim veya fiat 
yük'emedt>n hazneye 3,000,000 
lirayı aşan bir fazla gelir müm
kün olabilecektir. 
Halkımızın fazla şeker yoğalt

ması imkanları sağ anmış mıdır? 

cevabı 

verilebilir. Fiat düşmesinde 
önceki zamanda halkımızın şe 
ker için harcadığı para yuvar 
lak bır hesap ile 20,000,00ı 

lira idi Şekere gene yalnız ,bı 
parayı harcarsak şimdiki Fial 

lara göre 80,000 ton şek~ 

yoğaltabiriz ki bundan öncel 
yoii'altmıya göre hemen ~. 5 
bir fazlalık demektir. Yoğalt 

manın bu dereceye çıkacağır 

kuvvetlendiren bir sebep d 
929 ve 930 yıllarında şeke 
yoğaltımımızın 75,000 tonu aş 
mış bulunmasıdır. 

~E>.ill1115i.:3! 

Müzayede ile 
fevkklade satış 

Acele yolculuk dolayısil 

önümüzdeki Pazar günü öile 
den evvel saat 1 O da ikinc 

kordonda Italyan konsolatası v 
Alsancak Maliye şubesi karşı 

sında 178 sayılı evde bir ço 
lüks mobilyalar bilmüzayed 

satılacaktır. Satılacak mobilya 
!ar mtyanında gayet lüks rn2 

vondan mamül aynalı tuvıde' 
me_şe ağac•ndan kabartma O} 

malı büfe, kare yemek masas 
ve 6 iskemle, 9 parça atlas od. 

takımı, jardiııyera, 2 kişili! 
bronz kesme karyola maa son: 
ya, kadın tuvaleti, kadifeli şeı 
long, tek ve çift kapılı ayna 
dolaplar, yeni bir halde üç pe 
dallı Hartmaıı markalı Alma 
piyanosu ve taburesı, Amerika 
kıınepr, ve iki koltuk, şemsiye 
lik, gayet şık kesme bronz ço 
cuk karyolası, 6 adet hezara, 
sandalye, elejer, duvar saat· 
bir masa iki seiıpa, la vuma 
tuvalet, şifonyeralı aynalı do~ap 
ork, komodinolar, yağlı hoy; 
levhalar, halı kilim ve secca 
deler, ve saire bir çok mocil 
yc'er bilınüzayede satılacaktıı 

Fırsatı kaçırınayırnz. 

Fırsat artırma sa!onu 
Aziz Şınık 

T e!efoo: 2056 
S-9 1-3 (465) 
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Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satı,ıar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı 

46 Y 1 Talat 
Fiat 

8 75 9 75 
11 
9 

13 
9 

38 H Z Ahmet 
4 Ş Riza Halef 
4 K A Kazım 
3 J Taranto M 

8 75 
7 50 

8 75 
9 

95 Yekün 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı 

2166 Buğday 
20,5 ton " 

Fiat 
4 50 6 25 

1618 Bakla 4 31 
25 ton Balda 4 31 
4 Kumdarı 4 75 

4 31 
4 41 
4 75 

50 
350 

50 balye pamuk 50 
150 K Palamut 350 , ' Para Piyasası 

10-7-1935 
Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 618 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 50 
Belga 21 05 
İtalyan lireti 10 30 
lsviçre F ran. 40 95 
Florin 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. Şilini 23 50 

Satış 

50 70 
623 

8 30 
79 90 
21 55 
10 37 
41 30 
85 37 
5 30 

24 

Burnavada 
Ekmekler neden iyi 

ç.karılmıyor? 
Bomovada son giinlerde ek

meklerin hamur ve noksan 
çıktığı vaki şikayetlerden an
laşılmaktadır. Belediye ıı;eçen 
gün bütün furunlarda ani 
olarak vaptığı bir araştırmada 
aoksan ve hamur ekmekleri 
görınüş ve yüz kiloya yakın 
ekmcğı müsadere etmiştir. 

Buna rağmen ekmeklerin iz
mirde çıkan ekmekler kadar 
beyaz olmadığı matbaamıza 

şikayet edilmektedir. Burnava
da oturan bir çok tanıdıkların 
ekmeklerini lzmirden götür
mekte olduklarına bakılırsa bu 
ş.kayetin yerinde olduğuna 
hükmedeceğimiz geliyor. Bur
nava şarbaylığının ehemmiyeti• 
nazarı dikkat nı celbederiz. 

ÇOCUK 
Esirgeme kurumunun 

Gardenpartlsl 
Çocuk esirgeme kurumu bü

yük bir gardenparti hazırla
maktadır. Şehrimizin tanınmış 

bayan ve bayları bu iş üzerinde 
çalışmak üzere vazife almışlar

dır. Bugün bayan Maide Diri
ğin başkanlığında, parti bina
sında bir toplantı yapılacaktır. 
Gardenparti önemli sürprizlerle 
dolu olacaktır. 

Kavgalılar 
Kar:;;ı karşıya geliı ce 

Menemende çarşıda Mahfe! 
kahvesi önünde bir vak'a ol
muştur. Eskiden aralarında bir 
kavga çıkmış o'.an bal aç Ali 
oğlu lsmail ile Mustafa oğ:u 
Hüseyin birbirlerile karşılaş

mışlardır. lsmail tabancasını 

çekerek öldürmek kastile Hü
seyni üzerine iki el ateş etmiş 
ve çıkan kurşunlardan biri Hü
seynin sağ kasığından yarala
mıştır. lsmail tutulmuştur. Müd
deiumumilikçe tahkikata devam 
..:dilmcktedir. 

Hayvan tepmiş 
Menemenin Ulucak köyünde 

Kanlıçukur mevkiinde Ulucaklı 
Zeynebin harmanını döven 16 
yaşlarında Ahmed, bargirin tep
mesi yüzünden ölmüıtür. 

lzmlr Şarbaylığından: 
2395 sayılı kazanç vergisi 

kanununun bazı hükümlerini 
değiştiren kanun. 
Yukarıda yazılı ka1tun bele

diyedeki ilin tahtasına asılmış
tır. Herkes okuyabilir. 

2093 (966) 
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:N• "{l..'\{~~ _ (, -:;;,_ -: ~- ı ] \Kazanmak için . 

- -- • .....:.:: "Tayyare Piyango Bıletl 
· ~ Alıyorsunuz 

J ıh halın lll 
Kazanmak için de bir 

KELVI~ ATOR 
alınız 

• ideal ıof1.1k hıvıı dolabı 
• OilrftltOallz vı ihti:ızıla 

• 8GtClrı aUtı en ııc:ak ınımlıL.ıllcrt 
mıhı .. olıtrak ya,ılm•ıdır 

• Aıtarl Elıktrilıı S11rliy111 

• f'iyah 180 liuıclan itibar•• 
• Tedtyat il av v.1da 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

Satış yeri: ARTÜR VETTER [ SAHıBINiN SESİ ] Samaniskelesi 

lzmir ithalat 
dürlüğünden: 

- - 9L! - -· ·~ :::c::::= 

GL.n·riigü 'lll!f •• 
ıvıu-

, 
Ondüle 

lzmirin biricik diplomalı 
ondüle mutahassısı bay Sıt

kı son tetkik şeyahatıncan 
avdetle miişterileri'1i kabule 
başlamıştır. 

0

Bir gün evve
linden randevu alınız. 

Keçeciler numa.ra 122 
2-2 (556) Telefon 3101 

'C7/.////*E//LV.////,f///.,,flU,.. 
'/L////Y//.//7///.///////h 

I~ Hususi muallim .' 
' İkmale ka!an tik ve orta -

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 

' rumuzile Kemcraltında An
kara kraathanesi ittisalindeki ~ 

~ tuvalet salonuna miıracaatları 
3-10 

'/////////////////,'////:/, 

Paris faküıksinden diplomalı 
Diş tabipleri 

~f uza Her Eroğul 
ı · t~n1ı 1 (~etindağ 
Hastaları:ıı her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 
' . ~ 

• ·. ' t tr o± 
Dol{ tor 

Kar gibi bembeyaz dişler 
Bütün dün

yaça maruf 
birdi~ dok
toru " dişle
rimize göz
lerimiz ka
dar ehem
miyet ver -
memız la
zımdır di
yor. 
Her lüzum

lu ve faydalı 
şey gibi diş
lerin de kıy- " 
meti k •ybe-

dildikten sonra bilinir. Fakat artık iş işten geçmiş olur. 

',,,,, 

Eğer dişlerinize bakmayı şimdiye kadar ihmal etmişseni:ı:, ve
ya kullandığınız diş macununun dişlerinizi kafi derecede temiz
leyip parlatmadığından şikayetçi iseniz bugünden itibaren en 
mükemmel ve en müessir diş macunu olan " RADYOLN ,, i 
kullanmaya başlayını:ı: 1 

B _DTOl.1l lW 
Mikropları öldürür, diş etlerini kuvvetlendirir, diıleri beyazlatır. 

Kilo 
Müstamel baskül tahtası 204 

,, pancur 244 
Hurda yazı ınasası 150 

,, kapı ve pencere çerçevesi 1371 
A. Hiza Uneln OTEL BRISTOL 

,, sandık ve sandalya parçaları 105 
Müstamel bir çift kayık küreği 6 
Hurda d"mir parmaklık ve baskül 568 
Müstamel demir parmaklık ve kapı 4218 
Müstamel demir kapı 1679 
Müs amel hurda yazı masası 51 
Müstamel hurda koltuk ve iskemle 305 
Müstamel pencere çerçevesi 65 

Yukarıda isimleri yazılı eşyalar temmuzun 26 ncı perşembe 
günü satılığa çıkarılacağından taliplerin o güni\ sabahleyin saat 
1 O dan itibaren lzmir ithalat Gümrüğü Satış Komisyonuna gel-
meleri ~lan olunur. 12 - 15 2048 [962) 

ı 

Devlet Deıniryol arın an• 
' hmir Basmahane islasyonuııda bulunan \"e seneliği yüz el i 

ita yüz altmış lira kiraya mütahammil büfe 2217 /935 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat on beşte yedinci işletme binasında 
açık arttırma ile kiraya verilecektir. 

istekli olanların kanunun dördüncü maddesi mucibince arttır

mıya girmeye kanuni mani bulunmadığına dair beyannameler ile 
bin iki yüz kuruşluk muvakkat teminat akçesini hamilen mezkur 
saatta istasyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartname 
lzmir istasyonundadır. 12-19 2088 (967) 

lzmir ithalat Gümrüğü lVıüdür
lüğünden; 

Kilo Gr. 

Kestelli caddesi N o. 62 
Doktor Ali Riza lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

)::::T:e:!::ef::on=: :2:98:7:;~ ı · 

Bugüne kadar piya~aya çı-
karılan t:aş bıçaklarının 
en eyisi 

KIRMIZI AY 
bıçağı olduğu herkesin tec
rübesile anlaşılmıştır. Rahat 
ve ferahlıkla traş olmak is
tiyenler 

İzmir Kuzu oğlu A 
çarşısı 29 numarada n-
talyalı Sait hır~avat 

magaza-
~ına müracaat etsinler. 

11 445 Yiin mensucattan müstamel elbise Doktor 
290 Müstamel elbise 

Yukarıda yazılı müstamel elbisenin alıcısı harice götürmek F h • ı k 
üzere 3 Ağustos Cumartesi günü açık arttırma suretile satılaca- a rı şı 
g• ından taliplerin o gün sabah saat 1 O da lzmir ithalat gümrü· 1 M 

zmir emleket Hastanesi 
ğü satış komisyonuna müracaatları ilin olunur. 12 - 15 Ro1ttken mütehaassısı 

2084 ( 969 ) Her Nevi RONTKEN 
.............................................. ;;;;;;;;...., ............................. ~-.-..-..--..... Muayeneleri 

n anİsa defterdarlığtndan; Ve Elektrik Tedeavileri 
Manisa vilayetine bağlı 25 şer lira asli maaşlı Salihli. Tur- Yürüyemiyen ve bilhassa 

gutlu ve yirmişer lira asli maaşlı Kırkağaç ve Gördes kazala· RAŞİTİK çocuklara Ultra • 
rının tahsil müfettişlikleri münhaldir. Viole tatbık ve Rontken 

Kanunu mahsus mucibince mülkiye, hukuk, yüksek iktisat ve ile KEL tedavileri yapılı.r. 
ticaret ve meslek mektebi mezunlarının imtihansız ve lise mek- ikinci Beyler sokak fırın 
tebi mezunlarının bilimtihan tayin edilmek üzere 788 numaralı karşısı No. 25 
memurin kanununun 4 üncü maddesindeki vesaikile 1935 senesi Telefon: 2542 
Temmuzunun 25 inci Perşembe günü öğleden sonra saat 15 te H 3. (281) 
Defterdarlık makamında imtihanları icra kılınacaiından talip .... __________ •• 
olanların nıüracaatları ilin olunur. 2086 (968) 

-·,---~====----

Birinci Sınıf--
mm:::=:!- Lüks Otel 

Biitiin lznıirliler burada buluşur)ar === Tepebaş• Beyoğlu=== 
f.1Ustecir : BütUn lzmlrillerin teveccUhUnU 

ÖMER 
• • 

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

TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞiTLERi 

Ham i Nüzhet 

Sıhhat Eczanesı 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

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

Fak at iyice kuru 1 andıktan son r • 
'lucvdünUzu . 

NIVEA 
kremı • vagı 

iıe uvmagı unuımayınız! Bu sayede 

&,11ne.şte yanmak t eh l ık es ne 
k.arşı korunmuş olursunuz, 
teniniz taze ve sağlamıaşır. 
Cildiniz yumuşak ve gergin kar.,, 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
ANKARA BiRASI 

Sırketın l\lerk~z v" Fahrika~ı: lzmırıle Halkapınaıd.ıılır 
'Yerli PamutJundan At, 1 aygare, Köpekbaş, DetJlrmen, 

Geyik ve Leylak Markalarını lıavı her rıovı Ka~ot lıezi 
ııııal eylı<mckte olap malları Avrapaııııı ııyni tip men"u 
c•atıııa iniktir. 

Telefon No. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

• (H 1) Per. 

-~ 

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

Türkiyenin her tarafında 
.A..~~..A.:Ft..A.. Birası içilir 

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



ı 
ı, 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis• 

ligin timsali olan Ef1 markasını arayınız 

-__ .................. -----==niiiiiiilii . -"""~-

... . , ": .... _ 
, .... 4 1 Muallim 

ı >C>KTC>Fl· 
, ////7 //////////7 ///////7777/Z/7.'LY;ifY.-. 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç H A S T A L 1 K L AR 
1\/ı:-UT .A.:EJ:.A.S'SISI 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağmda 
' 

( 20 ) numaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

Daima Genç, Daima Güzel 

K B ı in Kre~i ~A~~U . e m! !~!!!anın her tarafında tak-
Ellı scnelık bır mazıy . . C"ld' · · daima güzellik ve ta-

d" k ·· ırk kremadır 1 mızın ır azanmış guze ı · . k mi memleketimizin kibar 
zeli v. • h f der BaJsamm re 

gını mu a aza e · 'dd" b" markJdır. Çilleri ve buru-
mahafilinde rağbet bulmuş c~ l 

1deır bir c~zibe bahşeder. Ruh
şukları izale ederek tene fev a a hr Balsamin kremi kati· 

·· . ··hret kazanmış · 
nuvaz kokusıle aynca şo . )' v. • cildinizin cazip taravetini 
Yen kurumaz. Teninizin latif tazke ıgınb~l" siniz. B r defa Balsamin 

k B . · ı dana çı ara ı ır 
anca alsamın ı e mey Tanınmış ıtrıyat mağazalariyle 
kullanan başka krem kallanamaz. 
biiyük eczanelerde bulunur. k t na y A rumuzile ve 6 

· ta umu · · 
lstanbul 223 numaralı pos. . k ip muvazzah ati resini ya-

kuru,luk posta pulu ile bu ~hıe~.:: Eksiri nüm1111e olarak 
zıp rönderenler• bedava bır B 

E\bise vaptırmağakarar verdiğin·z zaman 
.... llİİİ ............... . 

HIR ~ER.RE 
' ~ Adres : Şirket bulvarı Yeni N 

' miizayede bedesteni ~ = 
S N 
~ arkasında No.20 N 

~ 9-26 (905) ~ 
'°:::.'///////////7/7///.////./7.:.";/,ZA;; 

~Kula mensu~at-.. 
Fabrikasının çıkardığı en son 

~-------~ ........... ' Model kunıaşları görünüz 

Ilesenler, Renkler, fiyatlar ve ~ 
za~:re:ok:ğ.8At:nkN':':ı~ bütün bu güzelliklere i:iveten it\ 
baası yanında. ı8 

Göz Betimi 
MİTATOREL 

~:ı~t::.= ~~34 I~. ucuzluk ve sağ;amlıkları sizi r1 
(229) l - ~ 

DOKTOR ~ 

Zl
.ya 

60 
.. tş·ın u sıea kgun her e • du ank u an kumaş ~ 

arama za metın en urtaraca tır ~ 
~ 
~ 

KUMAŞLAR saf yapılmış yünden 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Kaiantina tramnr7 cad
desi No. 596 Tel. 2545 

6C ww• Z--:-.'-

• 
Göz He~imi 

Bürhan Bengu 
Memleket hastanesi göz 

mütahassısı 

Muayenehanesi ikinci 
Beyler sokak numara 80 

Telefon: 3828 
17-26 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve tenasül haa

tahkları m11tahassısı · 
Kemer~ltı Şamh sokak No. 19 

Saat ondan on ikiye ve 
iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

~-----.... 

en 

olduğundan çok iyi iitü tutar kat'iyen 
KIR.IS 1\1.1:.A.Z 

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

TELEFON: 2360 

bankasından; 

24 
39 
26 

Cinai 

" 
" . 

540 m.-. usa 

208 " " 
843 " " 
930 " 877.,50" 
12S7 ,, 
ev 
ar a 

•• 

" 
" 
" 

S3 m. m. arsa 
evin 8 - 16 seh•İ 
CY 

eYİ• 28 - 128 ltisse 
eY 

Pey akçesi 

140 
40 

120 
110 
45 

130 
200 
180 
200 
300 

16 
60 

7 
60 

160 
7 

40 
arsa to 
ev, dükkan ve aylunua yarı 
hissui 400 
eYİD 80 - 35 hisHSİ 80 
ev bahçesinin 9 - 48 Wueai 60 
içinde kuyuıu bulunan 
16335 m. 111. tarla 150 

868 Orhaniye mah. Kimilefendi sokağı 7 11 ev 200 
878 İstiklal mah. Gündüz çıkmazı 27 23 ev 120 
892 KarııyakaOsmanzade •ahallesi Reıadiye C. 39 31-1 5075 m. m. arsa 610 
946 İkinci Karataı Mimarsiaan sokağı 38, 38-1 evin 6 • 24 sehmi 100 
963 Bornova Balıkçıbatı çiftliği bir hektar 8380 m. m. tarla 200 
972 Salhane Maagaltepe sokağı 26 26 arsa 6S 
986 Tuzcu mah. Mella sokağı 16 38 eYİn yan hissesi 60 

1002 Selimiye mah. Karataı tramvay caddeıi 184 184·1 210 evin 27 - 1728 sehmi 12 
1004 Birinci Karataş postacı Ali Riza 25 29 evin 392 - 1341 ,, 22 
1005 Karataş irfan sokağı 4 4 ev 200 
1010 Kasaphızır mah. Şerbetciler çarşısı 10-12 6 dükkia 400 

Mevkii ve numaralan yukarıda yazılı emlakin sekiz senelik takaitle sabşlan 13-7-935 Cwnartui 
ı gfinü saat onda ihale edilmek üzere açık artırmaya konulmuıtur. istekli olanlann hizalarılld& 

yazılı pey akçelerini veznemize yat rarak artırmasına girmeleri lizıIDdır. 28-6-12 1871 ( ) 
.................................................................................................................................... 

f'/7//i<ı Çok ucuz ıar.~ 

~ Satılık dükkan 
~ Darağaç tramvay caddesin

de dirsekte her işe elverişli 
müstakil kir&"İr bir dükkan 
satılıktır. Taliplerin ıazete
miz idarehanesine hergtln 
saat S ten sonra miiracytlan. 

.. ____ 3 • lO"ı 

lzmir ithalat gümrüğü müdür
lüğünden: 
T esbit No. Kilo Gr. Cinai •tY• 

99 479 00 Demirle miirettep piriaç karyola 
Yukarıda yazıh bir kalem eıya harice götilriilmek ıartile •• 

açık artbr111a suretile sablacatından abcdann 15/T emmuz/93S 
gtlaü saat dokuzda İzmir lthallt ıümrüğü satış komisyonuna 
müracaatlan ilin olunur. 9-12 1848 (941) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
SATU~NUS vapuru limanı

mızda o up 4 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam •e Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 10 tem
muzda ırelip yükünü boşalttık
an sonra Burıras Varna ve 
Köstence için yük alacaktır. 

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

SVENSKA ORJENT LıNıEN 
VASLAND motörü 18 tem

muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhaıre, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

SAMLAND motörü 7 tem
muzda Hamburg, Copenhage, 
Danziır, Gdynia, Goteburg 
Oılo ve lskandinavya liman
larına hareket edecektir. 

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. Livt!rpul 

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 

Tuna hattı ! 
DUNA motörü halen )ima- 1 

nımızda olup Budapeştf', Bra-
tislava ve Viyana için yük al
maktadır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 21 temmuzda 

lzmirden (doğru) Nevyok için 
yük alacaktır. /Jf;'ll:.:aı!:!llmm _______ __ 

Y o'cu ve yük kabul eder. 
SERVıCE MARİTİM RvUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntaz am sefer. 

PELEŞ vapuru 14 temmuzda 
gelip 15 temmuzda Malta,Mar
ailya ve Barcelon limanlarıaa 
hareket ededektir. 

dandaki 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 edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Satılık 
Mahsulü} le İncir 

Bahçesi 
Germenciğin Üzümlü ve 

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

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

10- 10 ( 900) 

Sıhhat ve içtimai DlUavenet 
VeJ a~et: hudut ve sahiller sıhhat 
Umum müdürlüğünden: 

Kuşadasında ırösterilecek arsa üzerine şeraiti fenniyeıi ve 

keıifnamesi mucibince yaptırılacak Sahil sıhhiye binası eksiltmeye 
koaulmuştur. 

A - Keşif bedeli (4099) lira (24) kuruştur. 
B - Bu iş için fenni ve idari şartname Kuşadası Sahil Sıhhiye 

idaresinden parasız alınır. Resim bu idarede görülebilir. 

C - Eksiltme 16 Temmuz 935 Salı gunu saat (15) te 
Kuşadası Sahil Sıhhiye idaresinde açık eksiltme U!ulile yapılacak, 
Merkezden alınacak emre göre ihale kat'ileşecektir. 

D - Muvakkat teminat parası (310) liradır. 

E - İsteklilerin birıa inşa işlerinde ehli olduklarını gösterir 
Ticaret odasından ve davet tarihinden sonra alınmış bir vesika, 
ve mühendis olduklarına dair diploma veya tastikname aranıla

caktır. 

F - Eksi'tmeye girecek olanların pey sürülmeğe başladığı 

dakikaya ka"ar muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları şarttır. 
3-6-9-12 1977 (906) 

Tashih 
Gazetemiz.n (3) ve (6) tarihlerinde Sıhhat ve içtimai muave

net vekaleti hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün Kuş 

ada·nndaki yaptırılacak sahil sıhhiye b nası inşaatının eksiltilmesi 
günu çarşamba olarak sehven yazılmıştır. ihale günü 
16 temmuz 935 salı günüdür tashihen ilan 

ln~aatını?. ıçiıı atidekiihtiyaçlarırıı/.ı pek ıwuz 1 ıy . ıtl:ırla 

t<ını ı n tıl mek isterseniz il ı d ı ın a ıta çarşı~ı n<la 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcaretbaneRinıı ıniirncııaı e<lınız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ne· çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden lfıvlıalar ve bunların 

te/errüalı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon içın demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul efnıpz 

Yerli Çimentolar, Bütün Markalar 
En Müaait Şeraitle 
Mağ•zamızda Satıhr 

Oliver Ve Şü. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRINCİ 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVİGA

GATION Co. Ltd 
ELLERMA!>. LA YN Ltd 

FLAMINIAN vapuru a;- so
nunda Liverpool ve Svansea
dan ge!ip tahliyede buluna
caktır. 

DRAKO vapuru 29 temmuz
da Hull, Anvers ve Londradan 
gelip tahliyede bulunacak ve 
aynı zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

DOYÇE LEV ANTE LINIYE 
ANGORA vapuru 13 tem

muzda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

NOT: Viirut tarihleri ve 

Fenni 

VAPURCULUK TÜRK 

ANONİM ŞİRKETİ 
IZMIR ACENTELİGi 

SAKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam t& da 
hareket ederek PAZAR
TESi günleri saat t&da 
İstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
günleri galata nhtımından 
tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA günü saat 16 
da İzmire varır. 

Fazla Tafsilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da lzmir acenteliğine müra
caat. Telefon 3658 

vapurların isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilm ez. 

Gözlük 
Üzerine her istediğinizi en ince teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

Tayyare, şoför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altın, nikel baia 
çerçivelcri en maruf fabrika malı camlar daima her yerden ucuz 

olarak yine S. FERiT ŞiF A ECZANESINOE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 

Zong·otdak 
IV:ade~ Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ·çıKRJGJ 

.~ 

En ufalc yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASIN DA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

lzmir Def i erdarlığından: 
Sahibinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Bozyaka'nın Paşaköprüsü mevkiinde 13 dönum 340 

metre bağ tarihilandan itibaren 21 ırün müddetle müzayedeye 

çıkarıldığından almak ve pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık 

tahsil kalemine ıre!meleri. 30-4-8-12 [886] 1935 

Eczacı Kemal Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Koku, zevk, merak, uğratma işidir 

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

İşte eserlerim : iddia ediyorum benim 
kokularımdan daha \1stüa bir koku bulup 
göstermek imkiaını vermiyorum. 

ıZMıRLİLER 
Şahidimıiniz değilmi ? 

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

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 

markası. 

İkincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

isimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini göstermeye 
yarıyorlar o kadar .•. 

. . • - -ı:.... , ' . -•. .: . . . 

Anneler, 

Artık müsteri'lıdirler. 

Yavruları aancıdan, iıhalden, kusmada• kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir a-ıda bulmuşlardır. 

LAKTIN 
Sütlü un 

Az zamanda çok rağbet a-örmüş ve bunu bazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu ırelmiştir. 

Eczanelerde fiatı 50 kuruştur. 

- Neden siztle içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
dijer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf dütersiniz. ' 

Bunu kar9ılamak bu zayıatı telafi etmek lazımtlır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce ki}iye ıençlik, sıhhat ve 
aeş'e vermiş olan 

Ki na Lüıfi 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

dl_ 

Umum Hastalarıo ·: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 !TıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapılır 

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

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


