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Harp ağustos s nunda başlıyacak 
Şehir içinde 
Zehir saçan 
Gazlar .. -·-Birkaç ay önce idi . izmirde 
üzüm ibracatile uğraşan teci
IDerlerin şehir içinde yaptır
dıkları boyahanelerin üzerinde 
durmuştuk. Bu boyahanelerde 
yakılan kükürtlerden çıkan 
gazlarla Türk işçilerinin zehir
lendiğini; yavaş yavaş bilmiye
rek akciğerlerini bir lokma 
ekmek yolunda tahrip et
tiklerıni ilave eylemiştik . O 
"Yakıt bu yazılarıo;,ııza ilgile-
nen sağlık ve soysal yardım 
direl törlüğü bu acıklı iş üzeri
ne e'"ni koymuştu Duyduğu

ınuza göre ihracat ev1erj bu 
ifin önüne geçmek için bir 
tedbir almanın imkansızlığını 
ileri ürmüşler ve gösterilecek 
tedb"rleri alacaklarını bıJdimiş
ler. Ondan sonra ne yapıldı
ğını bilmiyoruz. Bildiğimiz bir 
nokta vardır ki o da bu 
boyahanelerin bu yıl da 
Türk işçilerinin sağlığını 
kemirmekte devam edect:ğidir. 
Çarşı içinde ve sokak arala
nnda yapılan ve yapılmasına 
göz yumulan ba boyahanelerin 
çıkaracakları ••da balkın ra
hatlız edilecejidir. 

Bizim bildijimiz böyle genel 
rahatsızlığı doğuran, sailığı 
1aGz.an müesseseler.in şehir için· 
de yapdmaSJna izin veril· 
mez. Veya yapıldıiı takdirdr. 
bu ğibi milesseselerin rahat
sızlığa sebebiyet veren nokta
lanna göz yumulmaz. Bir 
ç.ok okurlarımız rastlamlflardır. 
Uzüm boyahaneleri önünden 
geçerken burunlannın aa acı 
yandıgını tluymuılar, tahrif 
edici bir gaz kokusile karşı
Jaıtıklarını aezmişlerdir. 

ikinci Kordonda Tüze bina
sının karşısından başlamak 
üzere ıehrin en güzel yer-
lerindeki bu boyahaneler 
sağlık bakımından şebire ve 
İfçiye zarar vermektedir. 

Bunun önüne nasıl geçilebi
leceğini fenni bir durumda an
latmak elimizden gelmez. Fakat 
kükürt gazının aspiratörler va
sllasile bir bacaya toplanmasını 
ve bunun uzunca bir baca ile 
de yükseklere atılmasını müm 
kün sayanlardanız. 

Bu basit işe belki boyahane 
sahibleri masraftan kaçınmak 
ıçin yana'"mak istemiyebilirler. 
" Üzüm ıracat malıdır. Ulu- 1 

sal ekonomimizle ilgilidir. Biıc 
zorluk değil, kolaylık göste!
mek gerektir. ,, yolunda. gu
rültuler koparabilirler. Bız bu 
gürültüyü koparacak o:anları.n 
ulusal ekonomimize ve kendı-
lerinin özel assizlerine nekadar 
baj'lı bulundukların~ b!~iy?ruz: 

Kendilerinden dılegımız bır 
lokma ekmek için on iki aaat 
~ahşan Türk işçisinin sa.,l~~na 
ılgi ve şehrin bu buyukçe 
bir böla-esinin rahatını k~çı!
mamağa saygı göstermelerıdır. 

Bu ilgi ve saya-ıyı gös-
remiyenlere karşı da urayın 
Ye sağlık direktörlüğünün ha
rekete gelmesini iste!Dek ~ak
kımızdır. Her yeni bır ıstek 
bir gürültü koparabilir. 

Fakat görültüden ürkmek li
zımgelirse biç bir iş yapıla.maz. 
Küçük a-örünen fakat bakıka~
te önemli bir mevzu olan bır 
iı üzerine üzüm ihracatı baş
lamadan önce el konulmasını 
ve bu müesseselerin zarar ve
rici durumdan çıkanlmalarıl!ın 
teminini enel sağlı adma ıı-

Italyada • 
yenı süel kararlar alındı 

M. Mussolini, lngiliz söylevine yeni fırkalarla cevap veriyor 
Bazı lngiliz gazeteleri Habeşistanda Italyaya manda verileceğini 
Yazıyor. Devletler arasındaki konuşmalar siyasal komediye benziyor 

zayıf görülmektedir. ltalya 2 - Sü bakanlığı 1910-1912 
Habeş anlaşamamalığının bir doğumlu istihkam uzmanlaruu 
harbı doğuracağı ve sücl hare- silah albna çajumııbr. 
katın da ağustos sonuna doğ- 3 - Hava bakanhj'ı 1910 -
ru baılıyacağını salihiyettarlar 1912 doğumlu pilotları vazifeye 
söylüyorlar. davet eylemittir. 

Roma 16 (Ö.R) - B.Muss4) 4- Deniz Bakanlığı on de-
lini lngiliz dış işleri bakanı sfl' niz altı gemisinin inşasına bq-
Samoel Hoar'ın Avam kamaı- lanmaıı için emirlerini vermiı-
rasında söylediği söyleve kar- tir. Bu deniz altı gemileri Fa-
şılık olan yeniden muhtelif as- şizmin on dördüncü yıldönümü 
keri tedbirler alınması emrini başında yapılacak tören'.le 

denize indirileceklerdir. 
vermiştir. Propaganda ve Basın 
b k Bu tebliği neşreden gazet~-

a .anlığı yeni alınan tedbirler ler logilterenin kiiçiik bir men-
hakkında bir tebliğ neşreyle- faal mukubilinde ltalyayı Af-
miştir. Bu tebliğde alınan ka- Bay Mussolilıi rikadaki teıebbüslerinden vaz-
rarlar şöyle hulasa ediliyor: fırka vücuda getirilecektir. geçirmek istemesine bir cevap 

1 - Yeni üç fırka teşkil Bunların birincisi bir Şubat teşkil eyl~dij'ini de açıktan 
olunmuştur. Birinci fırka gene• adını alacak ceneral Terezi'nin açığa yazmaktadırlar. 
ral Bertoninin kumandasında kumandası albnda bulunacakbr. Roma, 16 (Ô.R.) - Gelecek 

lngili.: dı~ ~şleri bakam Sfr Scill fırkası adını almııbr. f.,,aşist fırkalarının kuralma son bahar iptiduında ltalya- JlafıeJJ siibagları yeııi 
Samoel IJ01· ikinci fırka Scill iki adını taıı· sında çabukluk temini için bil- nın Afrikadalri kunetleri iki 1iniformalarcl~ 

lstanbul, 16 (Özel) - Siya- makta olup general Nikli'nin tün buyruklar verilmiştir. Yeni yüz elli bin kifİJİ balacakbr. sorguya karşılık olarak barici-
sal çevrenlerde barışı korumak kumandası altında olacaktır. fırkalaruı techizab tamamla- Londra, 16 (Ô.R.) - Avam ye nazırı Sir Simoel Hoare de-
içın devam eden çalışmalara Bunlardan başka ayrıca si-o uınca derhal Afrikaya ıevkolu- kamaruında yeaidea ltalya - mittir ki: 
rağmen anlaıma ümitleri 'çok yab gömleklilerden yen~ beı nacaklardır. Habeı İfİ berinde Hl1llaa bir &et• 4 illK'M Salfffoda-
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Ozel sanayi de kontrol • · • Gjreson - Trabzon arası 
Rekoltenin az G •• JJ.kJ d• d Albna alınacak Olduğuhaberleri uze ı er ıyarı ır 
Yalandır Sahiller yeşillikler arasında köşklerle Celal Bayar ve arkadaşları Rusyada 

Tetkik ve temaslarına başladılar 

(ela/ IJt1!JCll' 

lstapbul, 16 (Özel) - Hayatı 
ucuzlatmak yolunda devletin 
almakta olduğu tedbirlerin ge
nişletilmesi ve sanayi mamulih
mızın da ucuzlatılması için yapıl
makta olan tetkikler bayii ile 
rile111iştir. Alınan neticelere gö
re hususi sanayiin de kontrolü 
için yeni bir teşkilat yapıla
caktır. Bu teşkilat sanayi ma
mulat nın maliyet fiyatlannı 
tetkik ve tesbit edecek ve 
satış fiyatlarım da tayin eyli
yecektir. 

Istanbul, 16 (Özel) - Mos
kovadan gelen haberlere göre 
hararetle karşılanan Ekonomi 
bakanımız bay Celil Bayar ve 

ları tetkik ve temastara baş
lamışlardır. Bu tetkikler ara
sında bilhassa kredi usulleri 
elektrikleşme işleri önemli bir 
yer tutmaktadır. 

Kurulacak büyük elektrik 
santrallan için Sovyet Rusya
dan yeni makinalar alınacağı 
söyleniyor. 

Moskova, 15 ( A.A ) - Bay 
Celal Bayar beraberinde bulu
nan zevatla buraya ıelmişler
dir. Kendilerini istasyonda dı
şan tecim halk komiseri bay 
Rozengoltı, ağır sanayi komi
ser muavinleri bay Piatakov 
ve bay Kaganoviç, rlışaaı te
cim komiser muavini bay Eli
ava, dışan işleri komiserliği 
birinci tark departmanı ıefi 
Tuskerman, Tilrkstroy direk
törü ltay Zolotaref, Türkiye 
büyiik elçisi bay Zekii Apay
dın, elçilik ileri gelenleri, Mos
kovada bulunan Türk milben
disleri ve Türk kolonisinden 
birçok kimseler tarafından kar
ıılanmııtır. 

Şükrü Kaya 
Dün sabah İstan
bulda karşılandı 

lstanbul, 16 ( Özel ) - Ro· 
manyadan gelmekte olan göç
menlerin yerleıtirme İf)erini 

görmek üzere iç iıleri bakanı 
bay Şükü Kaya bu sabah ıeb
rimize ıebait vali, ıebrimizdeki 
.. ylavlar ve daha l»ir çok zevat 

• 

'larwt baknnlıt/ı ııonetkeri 

R. Atır 
lstanbul, 16 (Özel) - Şeh

rimizde ekmek itinin bir türlü 
yoluna rirmemesi ve buğday 
fiatJannın istikrar peyda eyle-
memesi etrafındaki balkın ve 
gazetelerin ıikayetleri devam 
ediyor. 

Tanm bakanlığı yönetkeri 
bay Abf buğday meselesi hak-
kında a-azetelerin sorgusuna 
cevaben demittir ki: 

Y apbğımız tetkikler netice
sinde buğday mabsultintln çok 
iyi olduğunu tespit ettik. Bazı 
bölgelerdeki noksanhğı diğer 
bölgelerin fazlalığı kspatıyor. 
Ortımlerin az olacaj1 hakkın
daki rivayetler doğru değildir. 
Fiatlann yakında eaki vaziyeti 
alacajıncla ve i•tikrar peyda 
eclecejiade flpbemiz yoktur. 

Doludur - Dağınık bir şehir manzarası 
Zonguldağuı dantelli kıyıları 

için cennet demiftim. Gireson
dan ayrıldıktan sonra Trabzon& 
doj'ru bütün Karadeniz sahilleri 
arlan birpzellikle insanı ken
dinden sıeçirtiyor. Zonguldak 
için cennet kelimesini kullanan 
bir yazıcının orada11 daha ıil
zel yerlere, daha güzel man-

Tf'abzondan 
zaralara verecek vasfı kalma
mıt demektir. Karadeniz kıyı
lannda ileriledikçe artan ve 
a-enitleyen bu tabii glzellikleri 
seyir ede ede ilerileyoruz. 

Arkası kesilmiyen yetiJlik ve 
kıyılan aüsliyen zarif klfkler 
ile inaan kendiaini Bopziçi 
vapurlarında Analtiliyor. 

Gireaoadan Trabzona kadar 
uzaaaa aabillerde blytlk bir 
pbir veya k6ye rut aelmek 
imklıwzcbr. Fakat Gireaon ile 
Trabzon arU1111 birbirind• 

uzakça yapılmış köşklerden 
mürekkep tek bir şehir say• 
mak ta mümkündür. 

Hakikaten buralan büsbütln 
baıka bir alem ... Halk kıyılara 
serpilmiş gibi birbirinden ol
dukça uzak evlerde yaşıyorlar. 
Yemyeşil yamaçlar arasındaki 
evler gönül çeken bir güzellik 

bfr tn a uzm·a 
taııyor. Ukin bunlann daj'lmk 
vaziyetinden doğan mahzurlar 
da ürkllntii veriyor. 

Burada oturanların devletle 
olan iıleri naııl gi>rilllyor ? 
Buralarda oturanlar çocuklarım 
nasıl okutuyorlar? Nerede 
mektep buluyorlar. lıte bu su
allerin cevabını buJmak biru 
g&çtor. Glç dejiJ.. HattA im
k&nsızdır ..• 

Karadeniz kıyılanndaki bal
kın okuma ve yazmadan mah

- So1tM 6 ci lla'ltif uk -
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Kiiçük Haherleı·: 
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lnhlsarlarda 
Bölge inhisarlar espektörlü

ğüne atanan bay Münir Ata 
bugün Istanbuldan şehrimize 
gelerek işe başlıyacaktır. 

Uray encümeni 
Uray (belediye) daimi kurulu 

dün öğleden sonra Dr. Bay 
Behçet Uzun ltaşkanlığında 

toplanmıştır. 

izin alanlar 
Aiırceza bak yeri baş sek

reteri Bay Abmede iki ay ve 
Foça hak yeri zabıt katibi B. 
Niyazi cana bir ay izin veril
miıtir. 

Arttc mı, ekslldl mi? 
Belediyelerden bazılarının 

934 yılı bütçelerinin değiştiril
mesi dolayisile bütçelerine ko
nulan yüzde bir evrakı nak
diye itfa karıılığı tahsisatının 

eksilip arttığı görülmüştür. 
Finans bakanlığı 934 yılı 

bütçelerinı\e yüzde birler mik
tarının ne derece arttığını ve
ya eksildiğini ilbayhktan sor
muştur. 

Özel bütçeden verilecek 
Ziraat daireleri kitip, dak

tilo, odacı ve saire gibi memur 
ve müıtahdimlerile bu daire
lerin dijrer muraflannın yine 
llbaylık bütçesinden Yerilmesi 
hakkında dün iç bakanlığından 
llbaylığa bir bildirim ıelmiftir. 
Evvelce bu gibi memnr ve müa• 
tahdimlerin maaş ve ücretleri
nin umumiğ bGtçeye alınacaılt 

bildirilmiıti. Fakat sonra yapıl
makta olan tetkikler bitirilme
diği için buna imkan görGle
memiştir. Bunun için vilayet 
bütçesinden tahaiıat kabul edi-
lecektir. · 

B. Fuad 
Bugün Ankaraya gidiyor 

iç Bakanlığı tabiiyet itleri 
direktörlüğüne atanan llbaylık 
hukuk itleri direlı:Hlrü bay Fu
ad Yurdtaı bugünkü Afyon 
trenile Ankaraya gidecektir. 

Teftlf 
İlbay General Klzım Dirik 

dün otomobille Tirede Fata • 
Paşa yayluı araıında inşa adil
miş olan yolu teftiı etmiştir. 

B. Macid ibrahlm 
İlimiz ormanlarındaki Kızıl

çam ağaçlarının perçinelerinde 
bulunan terebantin derecesinin 
tayini için kimyevi tecrübeler 
yapmak üzere yüksek T anm 
Enstitüsü umumi kimya bat 
asistanı bay Macid İbrahim 
ıehrimize gelmiıtir. 

iki orman yangını 
Somanın sultaniye, bozarmut 

ormanlarında çıkan yangını 
söndürmek için orman memur
ları ve jandarmalarla köylüler 
yangın yerine hareko etmiş

lerdir. -
Amerika malları 
Ekslltmelerde kabul 

Edilecek 
Amerika birleşik hükümetleri 

menşe'li malların bundan böyle 
münakasalara sokulabileceği 
şehrimizdeki alakadarlara bil
dirilmiştir. ----
Eczacı K. Aktaş 
Hilal eczahanesi sahibi eczacı 

Kemal Aktaş piyasaya yeni 
yaptığı (zümrüt damlası) losyo
nunun tecrübelerine devam et
mektedir. (Zümrüt damlası) 
losyonu bir mendile damlatıla· 
rak (36) saat kokusunu sabit 
tutmakta, mendil yıkandığı 
halde kokunun latif neşriyatı 
duyulmakta (48) saat sonra 
mendil ütülendiği vakit koku 
tekrar meydana çıkmaktadır. 
(Zümrüt damlası) açık alın ile 
çıkacaktır. T ecrübelcre devam 
edilmektedir. Şimdiden haber 
verelim ki lzmir bir şaheserle 
karşılaşacaktır. Bir az daha 

ŞEDiR HABERLERİ 

28 Genç 
Memurluk nıüsabaka 

imtihanına girdi 
Türkofis umumi kadrosuna 

ilaveten alınacak on dört me
mur için şaraiti haiz talipler 
arasında dün ticaret odasında 

müsabeka imtihanı yapılmıştır. 

imtihana 28 genç iştirak 
etmiştir. 

Mümeyyiz heyeti iş bankası 
direktörü bay Firuz, Türkofis 
direktörü bay Zıya, Ziraat 
bankası direktörü bay Aşkı 
Eren, merkez bankası direk
törü bay Mecid ve oda genel 
sekreteri bay Mehmed Aliden 
mürekkepti. 

imtihan evrakı mümeyyiz 
heyeti huzurunda mühürlene
rek Türkofis reisliğine gön
derilmiştir. 

Su ihtiyacı 
HarHaları hazırlandı 

Şarbaylık, şarın su bulunma
yan yerlerine Halkapınar suyu 
çıkarılması ve yangın muslukla
rının yapılması için hazırladığı 
haritayı dün bayındırlık komi
serliği kanalile su sosyetesine 
yollamıştır. 

1-lak yerleri 
Yaz tatili yapıyor 

Tüze dairelerinin yaz tatili 
20 temmuzda başhyacak ve 5 
Eylôle kadar devam edecektir. 

Ağırceza 
İki caniyi ölüme 

Mahkum etti 
Çeşme yolunda soygunculuk 

yapmak ve adliye nezaretha
nesinde Oıman Pehlivanı öl
dürmekle suçlu Battalla cina
yette kendisine bıçak vermek 
ve hım hım Hüseyni taammü
den öldürmek ile suçlu Osman 
Ye Ahaedin Ağırcezada nak
zen görülen muhakemeleri bit
miştir. Battal ve Osman yine 
ölüme mahkum edilmişlerdir. 

Ahmed yaşının küçüklüğünden 
istifade ederek ölüm cezasına 
bedel ( 20 ) yıl ağır hapis ce
zasına mahkiim olmuştur. -

Liman tarifesi 
Yapılan müracaab 

Vekalet onayladı 
Liman işleri idaresi son ta

rife ile yükleme müddetini 24 
saata indirmişti. 

Bu müddetin azlığı ve aynı 
zamanda hayvanlardan alınan 
ücretin yüksekliği dolayısile 
bunların eski tarifede oldujru 
gibi bırakılması için tecim ve 
endüstri odası tarafından eko
nomi bakanlığına müracaat 
edilmişti. 

Bakanlık verdiği cevapta 
yükleme müddetinin uç gune 
çıkarıldığı hayvanlardan alına
cak ücretin eskisi gibi tenzil 
edildiği bildirilmiştir. 

Yaş İncir 
Dün şehrimize geldi 
Ömerbeyliden Mestan oğlu 

Mustafa ve Fazı oilu Mustafa 
çavuş adındaki iki müstasil 
tarafından yetiştirilen ilk yaş 

incir mahsulü Muzaffer Keskin 
oiluna gönderilmiştir. Çalışkan 
müstahsilleri kutlularız. 

Kadınlarda mı baıııladılar? 
Kemer caddesinde Urlalı 

Hüseyin kızı Hatice sarhoş ola
rak bağırdığından zabıtaca tu-

Panayır hakkındaki 
Kararname de alakadarlara bildirildi 

22 Ağustosta açılacak olan 
arsıulusal lzmir panayırı komi
serliğine Türkofis direktörü B. 
Ziya Orgon atanmıştır. 

i
l Panayıra ait bakanlar kuru

lundan çıkan kararname gel
miştir. Bu kararnameyi aşağıya 
yazıyoruz. 

ihracat maddelerimize yeni 
mahreçler temini ıçın ge
çen yıldanberi beynelmilel 
panayır haline konulan \'e bu 
yıl 22 ağustosta açılacak olan 
arsıulusal İzmir panayırına ge
tirilecek yabancı memleket 
eşyası için ağustosta meriyete 
ıirecek, panayırın kapa
nışından bir buçuk ay son
ra meriyetten kaldırmak kaydile 
~ağıda yazılı beş maddedeki 
esasların tatbiki Bakanlar ku
rulunca onanmıştır : 

1 = lzmir panayırına Tür
kiye ile kliring veya tevazun 
esaslı anlaşma yapmıı memle
ketlerle kendi erin~ karşı aktif 
olduğunu memleketlerden bu 
panayırda tesis ettikleri veya 
k ' raladıkları mahallerde teıhir 
edilmek üzere getirilecek ~ya 
aşağıdaki şekilde memlekete 
ithal olunabilir : 

A - 2004 sayılı kontenjan 

Yabancı malları nasıl satılacak? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kararnamesine bağlı S ve K hisse üç bin lirayı geçmemek 
listelerinde yazılı tarife pozis- üzere panayırın hükümet komi-
yonlanna gire• eşya serbestçe sarliğince tevzi va taksim elu-
ithal olunur. nur ve bu komiserin tahriri 

B-Siparişinden evvel ba- tebliğatı üzerine muktezi dö-
kanlıklardan izin alması lizım viz ihracına kambiyo idaresince 
gelen eşya yine bu hakanlıkla- izin verilir. Bir teıhir edicinin 
rın müsaadesile ithal olunur. 

C-Ayni kararaameye bağlı 
K. listesinde yazılı tarife po
zisyonlarına giren eşya her po
zisyonun hizasında yazılı altı 

aylık miktar kadar kontenjan
dan fazla olarak ithal olunur. 

D - Kontenjan kararname
si ve memleket anlaşmaları 
hükümlerine göre ithali tama
men memnu bulunan eşya teş
hir edilebili. Fakat ithal olu-
namaz. 

2 - Birinci maddede yazılı 
eşyadan panayırııı açılış ve ka
panış tarihleri arasında geçen 
müddet içinde satılarak mem
lekete ithal olunacaklann be
delleri mukabilinde iki yüz bin 
liraya kadar döviz ihracına izin 
verilir. 

3 - ikinci maddede yazılı 
meblağ birinci maddede yazılı 
eşyayı teşhir edenler arasında 
lüzum ve ihtiyaca ve teşhir
deki alaka ve iştirak edecek
lerine göre teşhir ediciye düşen 

3 bin liradan fazla döviz ihraç 
etmesini zaruri kılan ahvalde 
ve tediye muvazenesi lehimize 
olan memleketler eşyası için 
ekonomi bakanlığınca bu had
din aşılmasına müsaade oluna
bilir. 

Klerinıı mukavelesi akdedil
mit olan memleketler men,eli 
olan bu gibi eşyanın beher teş
hir edici tarafından yapılan 
satışları üç bin lirayı tecavüz 
ettiği takdirde bu fazla, kle
ring mukaveleleri hükümleri 
dairesinde ödenir. 

4 - Birinci maddenin (C) 
fıkrasındaki yazılı efyadan be
laer teşhirci en çok üç bin li
raya kadar ithal edebilir. Fa
kat bu suretle kontenjan dı
şında itha' edilen eıyanın mec
muu mezkür fıkrada yazılı 
miktarı geçemez. 

5 - Birinci maddede yazılı 
memleketler ekonomi bakanlı
ğınca tesbit olunur. 

Devlet müesseselerinde- iki arkadaş 
ki işçilerin ğündelikleri 

------------------------------------------Evvelce yazdığımız karar geldi 
Devlete aid fabrikalarla mü

esseselerde çalışan işçilerin 

cumartesi günlerine aid yev
miyeleri hakkında Bakanlar 
Kurulu tarafından verilen karar 
llbaylığa ıelmiştir. Karar fU
dur: 

2739 sayılı ulusal bayram ve 
genel tatil kanununun tatbiki 
dolay11ile iş sahihlerinin cumar
tesi günü işçilere yarım gün
delik vermek istedikleri ve bu
nun hoşnudsuzlukları mucib ol
duğu ıörülmekte ve cumartesi 
günleri öğleye kadar çalışan 
işçilere kanunda tam ücret 
verileceği hakkında bir madde 
bulunmamakta ise de kanunun 
maksadı bu yolda olmadığı 
gibi kendi ihtiyarları olmaksı
zın cumartesi günleri öğleden 
sonra çalışamıyan işçilerin ge-

lirlerini tenkis etmek de muva
fık olmadığından işin tetkiki 
ve bir karar verilmesi isten
miştir. 

iş kanununun çıkmasını bek
liyerek hafta tatili kanunu 
devlet ve devlete aid müesse
seler ve fabrikalarında aşaiı
daki şekilde tatbik olunur: 

Devlet müesseselerinde ça
lışan daimiğ ve meslek edinmit 
işçiler dahi cumartesi saat 13 
den itibaren tatil ederler, cu
martesi yevmiyesi tam Yerilir 
ve bugünü telifi için üç saat 
haftanın diğer günlerine mü
essese tarafından tevzi olunur. 
Fabrikalarda •e müesseselerde 
günlük işler için ıün içinde 
ve haftalık işler için hafta 
içinde çalışılmıyan saatlar için 
yevmiye verilmez. 

Dört ölüm mahkômu 
Dün jandarmalartn muhafazasında 
Ödemişe gönderildi bugün asılacak 
Ödemişte Sireklili Mehme

din evini basarak yedi sekiz 
bin lira para ve mücevheratını 
alarak kendisini ve karısı ile 
evlatlarını boğmak suretile öl
düren Ye Ödemiş ağırceza 
mahkemesince ölüm cezasına 
mahküm edilen Veli, Cafer, 
Ömer ve hancı Hakkı adındaki 
mahkümlardan Caferin bazı 

ifşaatta bulunması üzerine di
ğer üç mahküm en yakın ağır 
ceza mahkemesi olan şehrimiz 

ağırceza mahkemesi başkanlı
ğına müracaatla iadei muha
keme talebinde bulunmuşlardı 

uvvetli deliller dola-

yısile bu talebin ağırceza mah
kemesince reddedildiğini ve 
mahkümların Ödemişe ıönde
rildiğini yazmıştık. 

Bazı muamelatın tamamlan
mamış olmasından dolayı mah
kümların sevki teahhura uğra
mış ve şehrimiz ceza evinde 
bulunan dört mahkiim dün 
öğle trenile yedi jandarma ve 
bir jandarma onbaşısının mu
hafazası altında Ödemişe gön
derilmişlerdir. 

Dört mahkümun ölüm ceza
larının busabah Ödemitte tat
bik olunacağı kuvvetle ümide
dilmektedir. 

Bir odaya sığma
mışlar cinayet 
Çıkarmışlar .. 

Din Türkler çarşısında bir 
cinayet olmuş vo yatak yeri 
yüzünden iki arkada, arasında 
çıkan kavgada biri diğerini 
ağır surette yaralamıştır. 

Türkler çarşısında berber 
Mustafanın dükkanı üzerindeki 
odada aylardanberi beraberce 
yatan Seydiıehirli Süleyman 
oğlu Mehmad ile Kayserili 
Osman oiıu Nuh Mehmed ev· 
velki akşam odalarına biraz 

çakır keyif olarak gelmifler 
ve birbir.ne "senin yataj'ının 

yeri burası deiildir., "senin da 
burası değildir" diye çatmağa 
başlamışlardır. 
Kavıa bu suretle büyümüş, 

birbirine girmifler ve Nuh Meh
met diğer Mehmedi ustura ile 
yoynundan ve vücudunun muh
telif yerlerinden ağu surette 
yaralamıştır. 

Cinayeti yapan Mehmet vak' -
dan sonra kaçmış ve bilahare 
tutulmuştur. 

Evrakile birlikte adliyeye ve
rilen Mehmet sulh hakimliğince 
tevkif olunmuş, evrakı birinci 
müstantikliğe verilmiştir. Sor
gusu yapılan Mehmet cinayeti 
kendisi yapmadığını söyliyerek 
inkar vadisine sapmıştır. 

Park cinayeti 
Suçlu kurtuldu 

Bahribaba sahil Park gazi
noau önünde üç sene evvel bir 
cinayet olmuş ve şoför Osman 
adında biri Alieddini yaralıya
rak öldürmüştü. Osmanın ağır 

cezada nakzan devam eden 
muhakcmeai dün bitmiş ve mah
kemece bay Osmanın ademi 
mesuliyetine karar verilmiştir. 
Bay Osman esasen kefaletle 
tahliye edilmiı bulunmakta idi. 

, .. 
KOŞl1:1"IUEN 

iş değişiyor 
Dişi erkek, erkek dişi olu

yormuş okudunuz mu dostlar! 
Ben bunu okurken fennin 

ilerleme alanında bir yeniliği, 

bir harikası telakki etmekten 
ziyade yapacağı inkılabın ne
ler olacağını düşündüm. 

Erkeklerin çokları erkeklik
lerinden bıkmış, bin kerre do
iuran anasına küfür okuyup: 

- Beni doğuracaiına taş 
doğursaydı. 

Yahut: 
- Felekte kadın olarak ıel

meli inıiş. 
Dedikleri şu sıralarda fennin 

ortaya attığı bu harikaya en 
ziyade erkekler gönül verir di
yecektim ama, değil.. Buna en 
ziyade gönül veren kadınlar 
olacak ve o ur. 

Her şeyde erkekleri taklit 
etmek için bizimle müsabakaya 
girişen bu nazik mahlüklar 
saçlarını erkeğe, ıeydiklerini 
hemen hemen bizim geydik.le
rimize benzetmeğe çalışıyorlar, 
Fen biraz daha ilerleyip te, ka
rındaki çocuğun cinsiyetini tle
ğiştireceği yerde büyümüş, se
rilmiş, serpilmişlerin de cinsiye
tini değiştirecek olursa saçlarına 
altı aylık ündüle yaptıran ka
dınlar bu sefer de bir senelik, 
beş senelik erkek olmak ame
liyatına heves ederler. 

Artık her bucakta bir ame
liyat odası, ilanlar vızır, vızır .. 
Teminatlı altı aylık, bir sene
lik, beş senelik cinsiyet değiş
tiriyoruz. Haydi.. Bakarsınız 
ameliyathanelere gidenler yer 
bulamaz, sıra bulamaz olurlar. 
Bir kalabalık bir kalabalık.Öy
le sanıyorum ki içinde tek tük 
erkek bulunur. Lakin kadınlar 
erkek olup da; Erkekliğin ne 
çileli bir şey,ne çekilmez bir hal 
olduğunu öğrenirlerse bu it 
üzerinde uğraşan fenciler, top 
atarlar. 

Maamafih bunun ltöyle ol
ması benim çok hoşuma gider. 
Eskiden yeşil kuşak dedikleri 
alaimi semanın altından ıeçip 
oğlansa kız, kızsa oğlan olmak 
sevdasına kapılanların içinde 
kadınlar bu muratlarına erer
ler, fen bunu da vadederse: 

- Erkekiz diye gururlanı

yorsunuz! Şöylesiniz, böylc,,iniz, 
~unu yapamıyor, bunu kılamı
yorsunuz. 

Diye yaptıkları baş tapaaca
sını ve Hanyayı, Konyayı öğ
renirler. Dört gözle bu yoldaki 
terakkiyi bekliyorum, kadınlar 
öirensinler ki, dışından bak
tım bir türbe, içine girdim 
estağfirullah .. 

Tokdll 

Atletizm 
Müsabakaları 
Önümüzdeki 21 Temmuz 

Razar günü Altınordu - Sakar
ya - Manisa takımları arasında 
yapılması kararlaştırılan tem
silini müsabakadan euvel atle
tizm heyetinin teşvik mahiye
tinde atletizm müsabakaları 
yapılacaktır. Bu hafta için ha
zırlanan program şöyledir: 

100 metre sürat 
4X 400 metre bayrak yanşı 
Yüksek atlama 
Balkan bayrak yarışı 
Atletizm yönetim kurulu İzmir 

atletizm birinciliklerinin önü
ınüzdeki 29 ve 30 temmuz 
cumartesi, pazar günleri yapıl
masını karar altına almış ve 
müsabaka programını ona gö
re hazırlamıştır. Müsabaka 
programını ileride yazacağız. 

Bucada e~lenti 
Buca spor kulubu adına cu

martesi gü11ü akşamı Bucad• 
Belediye parkında büyük bir 
gardenbarti :mistır. '·•ir 
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Şu anlamı derin, duygus.u 
İnce, temiz şarkı, masum bır 
Türk çocuğunun yüreğinden 
taşan gurbet türküsü ne kadar 
güzel... 

Yarinden aldığı haberde has
retinden hasta olduğunu, saç· 
larını gül sularile ıslayıp kaku
lıyarak sevgilisini gurbette ça
ğırdığını anlatan bugıt veznin· 
de de, kafiyesinde de düzgün
dür. 
Yarim beni 

Siyah saçın gül 
Anam beni 

hasta olmuş 
istemiş 

suyuna ıslamış 
gurbet için 

beslemiş 

yandım rurbet yandım senin 
elinden 

ı:iam, kasavet bugün 

Bize kısmet gurbet 

başa 

dirildi 
elden 

verildi 
Gitme diye yal boynuma 

sarıldı 

Yandım gurbet, senin elinden 

Dünyada yalnız, tamamen 
yalnız kalıp ta aşk ve kahra-
1ııanlıiı anan şu agıt bir başka 
güzellik taşıyor: 
Aşkın deryasına altım ben de 

bir taı 
Ne anam var, ne babam var 

ne kardaş 
Keskin pıçaklan da uygun 

arkadaı 

Düşerek aman ölmek ne imiş 
Ben yandım hey. 

Banyadır <leli gönül babına [1] 
Koç yii:itler sığamıyor kabına 
Güzel kızlar gül takınır başına 
Aman allab bana gülmek bu 

imiş 
Ben yandım hey 

Bu türkiılerde; baştan, son
dan, ortadan: Ahi Aman! Heyi 
Huy gibi içlenme nidaları var
dır. Beu bunlan yumıyorum. 

Saraylar yaptırdım bir uçtanuca 
içinde durmadım üç gün üç gece 
Kurbanlar keseyim de pdiğim 

ırece 

Alma çaylar alma allı gelini 
Dalga bastı göremedim boyunu 

Alnımın altını elli bir altın 
Keı alnımın altını al beni sabo 
Oatüme gelenler olsun bir kadın 

Alma çaylar alma allı gelini 
Gülmeden soldurdun taze gelini 

Bu yanık türkü; .luvaiı taze 
bir gelinin ya bir çaya düşüp 
öldüğünil, yahut sevgilisinin 
kahrına kendıni sularda boğ
duiunu ani.tan bir terennüm
dür. 

Bu türküye benzer ağıt
ları bundan evvel yaz
mıştım. Bundan sonra da 
bu ağıtın mısralarına benzer 
türküler geçecf;k, ben bunları 
ayrı terennümlerle duyduğum 
için ayırdım. Mütabassıslar 

-halk edebiyatı üzerinde yapa
caklatı etüdde bunu da esas 
bulurlarsa birbirine meze ede
bilirler. 

§ 
Şu yanık inlemeyi izzet Ul

vinin bir eserinden özenerek 
alıyorum, o da özenerek halk 
ağzınclan almıştır. 

Bir kuşcağız geldi kondu 
dikene 

Öte öte garip bağrı tükene 
Koç yigitler arzu çeker vatana 
Aman nazlı yarim elden al beni 

Bunu lz:ret Ulvinin kitabında 
okum. nden evvel, aiıt halinde 
inliy inliye çaitran !tir köylü 1 

(1) Babına - deli gönill ken~ 

kızının tatlı sesinden gönlüme 
içermiş işlemiştim. 

• •• 
Uzun uzun kavaklar 
Tepesinde yapraklar 
Ben yarime doymadım 
Duysun kara topıaklar 

Bunu maniler içine almak da 
doğrudur. 

* •• 
Ağıtlar burada bitti dersem 

iki taraflı yalan söylemiş olu
rum ki: Birisi: Ben bu yazıla
rıma devam ederken coşan gö
nüllerden hatırlattıkları ağıtları 
alacağım için .. 

Birisi de : Bundan sonra sı
raya girecek türkülerin içinde 
ağıt olan ağıt olabilecek par
çaları bu kısma almadığım için. 

Bu parçada son olarak size 
•Öyleyim ki : Ağıtlar terennüm 
dediğimiz ahenkle çağırın~~· 
köylü tabirile havalandırmak ıtı
barile içindeki derdi, elemi vezni 
nereye varırsa varsın bir uzun 
poyrazdan havaya uydurmak, 
ahenkli bir derin inleme ile 
yoğurmaktan ileri geçmez. Çok 
lan bunu vezin uzunluğuna, 
ııhlar, oflara yakıştırırlar ve 
böylece tasnif yaparlar ki, bun 
lar ço!i: yani ştır. Çok kusurlu
dur. Çünkü dinlememişlerdir, 
onları:\ koşma dedikleri türkü-

\ 
ler çok kere halkın ağzında 
bir ağıttır. 

2-
Koşmalar 

Kar mı yaimış Kütahiyanin 
dağına 

Ateş düştu yüreiimi bağına 

Dağlar dailar başı dumanlı 

dağlar 
Kara göılüm durmaz arkamdan 

ağlar 

Çubuğum yok yol üstüne 
uzatsam 

Dermanım yok yar yolunu 
göz etsem 

Dağlar dağlar başı dumanlı 
dağlar 

Arkamdan ah kınalı bir kız 
ağlar 

Ay karanlık bulamadım 
yolumu 

Felek kırdı kanadımı, kolumu 

Dağlar dağlar başı dumanlı 
dağlar 

Kömür gözlüm durmaz 
arkamdan ailar 

Yüce dağ başında koyun 
güderim 

Bugün misafirim yarın giderim 

Dağlar dağlar başı dumanlı 
dağlar 

Arkamdan ah kınalı bir kız 
ağlar 

Yüce dağ başına attı yel beni 
Hiç kaygısı yok sanır il beni 

Dağlar dağlar başı dumanlı 
dağlar 

Kara gözlerim durmaz arkam
dan ağlar 

Sizin duvar bizim duvar ekleme 

Dermanım yok yar yolumu 
bekleme 

Dağlar dağlar başı dumanlı 
dailar 

Kömür gözlerim durmaz ar
kamdan ağlar 

Bekler bahçesinde buldum ben 
ODU 

Mavidir şalvarı beyazdır donu 
dağlar .. 

Girdim bir bahçeye ırül 
bulamadım 

...... ~ bea 

fenı Asır 

Kazananlar 
Kredi fonsiyenin 

ikramiyeleri 
Kahire, 16 (A.A) - Mısır 

kredi fonsiye tahvillerinin 15 
Temmuz 935 tarilıli çekilişindt" 
1886 tarihlilerden 83,325 nu
mara 50,000, 1903 tarihlilerden 
767318 numara 50,000, 1911 
tarihlilerden 10 473 rıumııra 
100,000 frank kazanmış~ardır. 

Kondilis 
BeJgrada dostlarını 
Görmeğe gitmiş 
Belgrad 16 (AA) - Yu

nanistan asbaşkanı ve Sii ba
kanı general Kondilis Belgrat
ta krallık naibi Prens Pol ile 
görüştükten sonra; " Yugoslav
yaya yaptığım göret,n Yugos
lavyadaki dostlarımızla karşı
laşmaktan başka hiçbir özel 
amacı yaktur ,, demiştir. 

Bununla beraber Yunanistan
da krallığın geri getirilmesi 
hakkında görüşmüş oldukları 
sanılıyor. 

Haber alındığına göre 15 
Eylülde yapılacak olan genelo
yu General Kondilis tertip ve 
idare edecektir. 

ispanya 
Panayırımıza iştirak 
Edeceğini bildirdi 

Ankara, 16 (Özel) - ispanya 
hükumeti Arsıulusal lzmir pa
nayırına iştirak edeceğini Eko
nomi bakanlığına bildirmiştir. 

Macaristanda 
Maden ocaklarında 

Feci bir infilak 
Paris, 16 (Ö.R) - Peşte

den bildirildiğine göre Ma
caristanda bir ma ien ocağında 
infilak olmuş dört kişi ölmüt 
13 kişi yaralanmıştır. 

Vezo kımıldıyor 
Rama, 16 (Ô.R) - Vezo 

yanar dağında büyük faaliyet 
görülmekte ve enditeler art
maktadır. 

bulamadım 

dağlar dağlar .. 

Bir ateş ver sıgaramı yakayım 
Sen şöyle dur ben boyuna 

bakayım 
Dailar dağlar .... 

Kütahya taraflarında çaiırı
lan bu türkü bir sevdanın hic
ranı haaret ve elemlerini ne 
kadar pzel ifade ediyor. ._..,._ 

lngiliz kralının önünde 
Bugün şimdiye kadar görülmemi~" 

Bir geçit resmi yapılacak 
Loid Corç bayındırlık planını neşretti 

Londra, 16 (Ô. R.) - Yarın 
(bugün) lngilterede Porst Ma
uvs limanı civarında şimdiye 
kadar yapılmıı olan deniz ge
çid resimlerinin en bliyüğü ya
pılacaktır. lngiliz Kralının önün
de yapılacak olan bu geçid 
resmine 160 harb gemisi 1100 
yat, yüzlerce ticaret gemisi ve 
yüzlerce balıkcı gemileri işti
rak eyliyeceklerdir. 

Londra, 16 (Ô.R) - lngiliz 
bahriye nezareti parlamento 
sekreteri avam kamarasında 
yaptığı bir beyanatta Alman
yanın bahri programının iki 
devlet arasındaki anlaşmanın 

haricinde bulunmadığını söyle
miştir. 

Londra. 16 (Ô.R) - lngil
tere hükfuııetinin müsaadesile 

lngili:ı filosu 
Loit Corç meşhur bayındırlık 
planını neşretmiştir. 107 sahi
feden ibaret bulunan ve içinde 
muhtelif kalkınma tedbirlerini 
tavsiye eyliyen program finan

sal ekonomik ve ulusal bir çok 
ıslahatı da ihtiva eylemektedir. 

Loit Corc her şeyden önce ln
giliz bankasının kontrol altına 
konulmasını ve bu kontrolun 
en mühim istihsal mevaddına 

teşmilini istemektedir. Kabine
de beş devlet nazırlığı ihdasını 
talep eyliyor. 260 milyonluk bir 
istikrazla büyük işler açılma

sını, iş sahasının genişletilme

sini, iki milyonluk amele evleri 
yapılmasını, sanayide çalışma 
saatlarının indirilmesini, 50 ya
tından sonra amelenin itten 

uzaklaştırılarak tekaüt edilme
sini ve mecburi tahsilin uza
tılmasını tavsiye eylemektedir. 

Londra, 16 (A.A) - lngil
tere kralı, veliaht ve kralıl' 
öteki oiulları Dük Of Y ork 
ile Dük Of Kent İngiltere de
niz kuvvetlerinin bir kısmını 
gözden geçirmek üzere bugün 
saat 17 /45 de özel treıı!e 
Portsmouth'a varacaklardır. 

İngiliz adaları donanmasile 
Akdeniz donanmasının bütün 
gemileri üç geniş sıra üze
rinden Portsmouth açıklarında 
dizilidir. Kücük parçalar kıyı
lara daha yakın bir noktada 
ve biraz daha kenarda duru
yorlar. Bugün son yedek ge .. 
mileri de gelince genel kuvvet 
157 parçayı bulacaktır. 

Atatürkün yerli mermer- T ehliğ 
den yapılan büstü açıldı Türk dili klavuzu 

Mucur, 15 (A.A)- Hacıbek- açma onurunu Kırşehir ilba- basılıyor 
taşlı Hasan yarın yerli mer- yına bırakmıştır. Ankara, 15 (A.A) - Kültür 
merden muvaffakıyetle oyduğu ilbay söylevinde işlerimizin bakanlığından: 
Atatürkün büstü, dün köylü bitmediğ~i, Atatürkün büstünt Türk dili araştırma kurumun-
ve kasabalı binlerce halkın, y~raş~n bır Mucur kurulma~ı!1ı ca hazırlanan Ulus ve diğer 

. . dılemış, yurdun savgası ıçın . 
Kırşebır ve yakın ılçelerden ( "d f ) b b k t t f •. gazetelerde neşredılen Osman-- . mu a aa aş a an sme no-
gelen konukların katıldıgı bır nüniln dedikleri gibi, yediğimiz lıcadan Türkçeye klavuzun 
törenle açılmış~r. .. .. . . ekmeğin bir lokmasını uçağa ka~ma değiştirme ve düzeltme-

İlçebay Ataturkun Turk ılın- ayırmamızın bir ödev olduğunu lerı yapılmıştır. 
de yarattığı varlıkları birer bi- anlatmıştır. Bundan sonra halk Ayni asla göre gine adı ge-
rer saydıktan sonra, büstün büstün önünden geçmiştir. çen cemiyetce hazırlanmış olan 

Çekoslovakyalı gençler 
lstanbul mekteplerine konuklandılar 

lstanbul, 16 (A.A) - Şeh- Galatasaray lisesinde 30 kız 
Çapa kız öğretmen okulunda 
konuklanmışlardır. Vapurda yer 
olmadığı için Varnada kalan 
66 kişi pazar günü şehrimize 

gelecektir. Konuklar Ankarayı 
da görmek istemektedirler. 

rimize gelmesi beklenen Çe
koslovak yüksek tahsil talebe
sinden 67 kişilik bir grup Çar 
F erdinand vapurile bu sabah 
Varnadan şehrimize gelmişler
dir. Gelen talebeden 37 erkek 

Polonyada lrlanda'da 
• • •••• 

seçim ha- ihtilal bastırılmak Yeni 
zırlıkları başladı 

Paris, 16 (Ö.R.) - Varşo 
vadan bildiriliyor: Polanya re
isi cumhuru yeni intihap karar-

Üzeredir 
Londra, 16 (Ö. R.) - lrlan

da'daki karışıklıklar sona ir
mek üzeredir. Belfas'daki ihti-

namesini neşretmiştir. Saylavlar lal bastırılmıştır. Bununla be· 
için 8 Eylülde ve ayan için raber silahlı polis ve asker 
15 Eylülde seçim yapılacak ve devriyeleri sokaklarda dolaıı-
20 Eylülde neticeler bildirile-

yor. Mitralyözlü otomobiller cektir. Yeni yasaya göre iyan 
azalarının 32 ıioi reisicumur ıon iki gün içinde harb mey-
ve dijerlerini de halk ıeçe- danına dönen büyiik caddele-

~ktitt rin alııUa be\liyor • --

Türkçeden Osmanlıcaya cep 
klavuzu da basıma verilmiştir. 

Bu iki cep klavuzuna ilgili 
basım, yazım ve satış gibi her 
türlü telif hakları, hakkı telif 
kanununa göre kurum adına 
tescil edilmiştir. 

Türk dili devriminde dojru 
yol göstericilik ödevini yapa· 
cak olan bu klavuzların satışa 

çıkmasını beklemek gerektir. 
Okuyucularımızın bu devrime 
olan temiz ilgisinden ve içten 
bağlılığından faydalanmak isti
yenlere karşı Türk Dili e.raş

tırma kurumunun kanun yolu 
ile hakkını araması tabiidir. 

Safrada 
TUtUncUler sevindi Uye 

Yazılanlar 

Bafra 15 ( A. A ) - Tütün 
ürünü yağmursuzluk sıkıntısı 

içinde idi. Ürün üç.,gündenbe
ri Bafra ve çevresinde düşen 
feyizli yağmurlardan faydalan
mış ve ekicilerin yüzünil gül
dürmüştür. 

Bafra 15 ( A.A ) - hçemiı:-
4e Ye köylerde hava kuruaıu
Ra lire yanlmlll . iti- gliıı ıet
tikçe iltrlıeııaektcü . 
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Casuslar Avı 
BUYUK HARPTA INGILİZ - ALMAN 

VE FRANSIZ CASUSLARI 
:Eu.rı.:ncı. ~ısı.x:n. 

-7-

Casuslar arkasında 
Scotland Y ard nelerle karşılaşı

yordu - Sahte kaimeler 
Bir başka gün de gözlerin 

den huşunet akan bir adam 
Scotland Yardın casusları ta
harri bürosuna götürülmüştü. 
Thomııon bu adamın sorgusunu 
da ıöyle anlabyor: 

- Polisler kendisinden ce
Yap alamamışlardı. ilk sualimi 
duyınamıt gibi göründü, Sa
dece gözlerimin içine bakıyor
du. Bir ikinci defasında elini 
cebine götürdü. Bütün memur 
lar ayaia kalktılar. Cebinden 
bir tabanca çıkaracağıaı ıam
yorduk. Ktiçllk bir telefon çı· 

kardı Masa herine koydu. 
Arbk söylediklerimizi işitebili· 
yordu. Kendisi hakkındaki şüp
helerimizi müstehzi bir tebes· 
aümle karşılamışb. Bu zavallı 

sağır da bir yanlışlığın kurbanı 
olmuştu. 

lnglltereyl tel'ln eden 
Mektuplar 

Harbın ilanından az sonra, 
lngilterede söylev veren her 
devlet adamına bir tehdit mek
tubu gönderiliyor, bunda lngil
tere tel'in edilerek Almanlann 
allah tarafından Ingiltereyi 
mahva memur edildiği bildiri
liyordu. Bu mektuplar olgun 
bir kalemden çıkmakta idi. 
Mektuplar Londranın muhtelif 
postahanelerinin damgasını ve 
Lugton müstear adını taşıyor
du. Bu hareket mektuplarının 
helki bir zararı olamazdı.Fakat 
bunları yazan ve Londrada 
kollarını sallıya sallıya dolaşan 
bir Almanın mevcut olduiunu 
düşünmek bile lngiliz zabıtası 

için pek te övünç verecek şey 
değildi. Bütün araştırmalar bir 
netice vermeyince bu mektup
lardan birinin klitesi Glob ga
zetesine verilerek orada neşr· 
edildi. Ertesi glinü bir çok kim· 
seler bu yazımn eski bir Al
manca hocasına ait olduğunu 
bildirdiler. Dalstonda oturan bu 
Almanı buldurarak yakalattık. 
Kendisiııi haşin Prüsyalı san
mıştım. Onu karşımda görünce 
hayretten kendimi alamadım. 
Zira bu adam korkağın biri idi. 
Bir oğlu lngiliz ordusunda as· 
kerlik ediyordu. Tahkikatım 
Alman hocasının bir Manyak 
olduiunu meydana çıkardı.Ka
rısının nezareti altında kendisi 
serbest bırakıldı. 

Kaime tehllkesl 
Harbın başlangıcında beliren 

tehlikelerden biri de hazine 
bonolarının, kaimelerin piya· 
sada görünmesi olmuştur. Kai· 
melerin taklitleri çok çabuk 
piyasaya çıkmıştı. Bu hal böyle 
devam ederse balkın kaat pa· 
raya olan güveni sarsılacak, 

kaimeleri kabul etmiyecekti. 

Scodland· Yardın müzesi sahte 
on on iki modeli ihtiva edi · 
yordu. Harbın ilk dört ayı için

de her şey yolunda ıritmekte 

idi. Küçilk esnaf hazine bono· 
lannı itirazsız kabul ediyorlar· 
dı. 1915 ıenesi Hazine memur· 
!arından biri sahte bonoların 

geniş mikyasta olarak piyasaya 
çıkarıldığını bildiriyordu. Kal
pazanlarla suç ortaklanm ya
kalamak için Scotland Yardın 
ne yapabileceği soruluyordu. 

Almanlann Pariae akın et
tikleri ve harbm Almanlar le· 
hinde ıröründüğü bir zamanda 
bu meıeleyi göril.şmek, müna· 
kaşalar yapmak kabil değildi. 
Hazinenin mühim yer tutan bu 
memuru diyordu ki: " Sahte 
kaimeler yüzilnde genel efki· 
nn itimadı bir kerre sarsılırsa 
ne olacağımızı allah bilir.,, 

Thomson diyor ki: 
"Hazineyi tatmin edecek ce· 

vabı vermeğe muktedir değil
dim. Sekiz milyonluk bir şe
hirde ne kalpazanı, ne de sahte 

evrakı basan matbaayı bir ırün
de ele geçiremezdik ya.. Bu 
kalp kaimeler ustalıkla yapıl
mıştı. Onlan piyasaya çıkaran· 
lar da bir çete halinde çalışı-

yorlardı. Bu muhakkaktı.Fakat 
çeteyi teşkil edenleri yakala· 
mak bile bir fey ifade et
mezdi. Zira sahtekarlar faali
yetlerinde yine devam edecek
lerdi. Diğer taraftan o günkü 
şerait içinde uzun sürecek tah· 
kikata ıririşmek çok tehlikeli 
idi. Zira halk arasında mlithiş 
bir panik uyandırabilirdi. Ban
kalarda pekaz gün içinde 60 
bin lngiliz lirası sahte kaime 
toplanmıştı. Bu işin önüne ge
çilmezse altmıt bin, altmış mil· 
yon da olabilirdi. Haziı.e tah
kikatın yapılması hususunda 
bana tam bir serbesti vermişti. 
Sahtekarlar ve kalpanzanlar 
dairesinin şefi, gazetelerin beş 
büyükler adını verdikleri polis 
şeflerinin duvayeni, en yaşlıaı 
olan adamdı. Derhal kendisini 

çaiırttım. Bir kaç sahte kiat 
uzattım. Bunlara göz gezdir
dikten sonra: "Bu işte de El

liot'un eli olmasına şaşmıyaca· 
ğım. Hapishaneden yeni çıktı. 

Cobentry Street'te küçük bir 
büro açtı. Son defa bazı banka 
kaimelerini taklit etmekten 
suçlu olarak mahküm edildiğini 
hatırlarsınız, elbette,, dedi. 

= Sonu 1·ar -. 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON 3151 

B U 
iki büyük 

TELEFON 
G U N 
kahkaha filmi 

3151 

1 - 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 
lar 

-
Bir Fransız mecmuasına göre 

Habeş Kralı Haile Selase 
nasıl hükümdar Kimdir, 

memleketini 
olmuştur, 

ltalya • Habeş ihtilafının bir 
harp doğuracağı muhakkak 
sayılan bugünlerde Habeş İm· 

paratorunun bir Fransız mec
muası tercümei halini neşredi

yor. Karilerimizi alakadar ede
ceği şüphesizdir: 

" Italyanları Adua'da perişan 
ederek müstemleke tarihinde 
görülmemiş bir zafer kazanan 
Habeş kralı İkinci Menelikten 
sonra Habeş tahtı karısına geç· 
miş, onun 1930 da ölümile Ta· 
fari Makonnen Haile Selase 
( Krallar kralı ) olarak Habeş 
tahtına çıkmıştır. 

Krallar kralı yalıı'ız koca 
Habeş ülkesinin hükümdarı 
değil milletin bir timsali, mü
şahhas bir varlığıdır. 
Habeş kralları Peygamber 

Süleymanın ahfadından sayılır
lar ve hlikimiyet onlara Alla· 
hın vergisidir. Bu telakki, kra
lı balkın gözünde tab iatın fev· 
kinde bir kuvvet yapmıştır. 

Hiç bir Avrupa hükiimda· 
rına nasip olmıyacak derece· 
de sevilen ve çekinilen kral 
bu hürmet, sevgi ve korku 
hislerini yaratmak için Şark· 

karı esrarlı ya~ayışa sapma 
mışbr. Halkla daima temasta, 
fakat aynı zamanda mevkiinin 
nezaketini daima müdrik, ve
karlı fakat sadeliğe aşık olan 
Kral Haile Selase, tamamen 
tebaasının sürdüğü hayatı sü-
rer. 

Krallar kralı tamamile asri 
bir hükümdardır: Her hangi 
bir kimse doğrudan doğruya 

kendisile temas edebilir, ada· 
Jetine, merhametine sığınır, yar· 
dımını istiyebilir. Hatti bazı 
bayramlarda herhangi bir kim· 
se hiçbir teşrifata veya müma
neata maruz kalmadan kralın 
yüzüne karşı şikayetlerini, ten
kitlerini, fikirierini söyliyebilir. 
Hatti kralın aleyhinde ağır 
sözleri bile çekinmeden sarfe
debilir. Bu hareketinden de· 
layı da en ufak bir takip veya 
cezaya maruz kalmaz! 

Bugünkü mevcnd hükumet
ler içinde tebaasına karşı bu 
derece tam bir serbesti veren 
bir hükumet var mıdır? 

Halle SelAsenln 
mücadaleleırl 

Haile Sel.iae halkın kendi
sine olan itimadına güvenerek 
yakınınde bulunan çok kuv· 
vetli düşmanlarile de mücadele 
etmittir. 

Son derece sabırlı olması, üç 
dört sene içinde bu mücade· 
lede Kralı muvaffakiyete er
dirmiştir. Bu •Ücadelelerin 
okserisi tahtını tehlikeye dü· 
şürecek derecede çetin olmuş· 
tur. Her kabile reisinin gayri 
muntazam olmakla beraber 
büyük bir ordusu vardır. 

Haile Seliise, müccdeleye 
girişmeden evvel, baş kaldır· 

mağa hazırlanan ve aykırı va
ziyetler takınan kabile reis
lerinin hallerim inceden inceye 
tetkik ediyor, nihrtyet kendi
lerini tam bir cürmü meşbud 

ile yakalıyacağına kanaat ge· 
tirince harekete geçerek hiya • 
neti örtbas edilmiyecek halde 
meydana vuruyor. Kabile ef
radı reislerine son derece sa
dık olmalarına rağmen göz 
göre göre haksızlık ve kanun· 
suzluk yapan reislerini tabii 
biç bir şekilde müdafaa etmi
yorlar . Kral bir çok ahval· 
ae en yakın doştlarının cina
yet cürmü değil, en hafif suç 

nasıl idare 
ne kadar sevdiği insan olursa 
olsun derhal kanunu tatbik 
eder. 

Medeniyetsizliğinden bahs
edilen Habeşistanda Kralın en 
yakın dostu bile bulunmak ada
letin pençesinden kimseyi sı yı· 
ramamaktadır. Medeniyet uğ
runa istiliya kalkışan Habeşis
tanın bu hali bir çok hüküınet
lere ibret olmağa layıktır. 
Halle nasıl bir kraldır? 

Vücutça zaif, ufak tefek olan 
1 nci Haile Selase son derece 
çalışkan bir adamdır. Memle
ketinde ondan çalışkan bir in
san yoktur. Koyu parlak siyah 
sakalı başında Rum papasları 
ıibi topuz yapılmış siyah kı· 
vırcık uzun saçları vardır. Ha
linde daimi bir mahzunluk gö· 
zükür. Çok az yer, az uyur, 
buna rağmen hayret verecek 
kadar kuvvetli ve sağlam bir 
çalışma kabiliyeti vardır. Sa
bahları yediden eyvel çalışma
ya başlar resmi mesaisine ge· 
ce ıreç vakite kadar devam 
eder. 

Memleketin en ufak işini, 

en basit evrakını bile muhak
kak gözden geçirir. Son de· 
rece kırtahiyeci olan krallar 
kralı aynı zamanda çok muk
tedir bir politikacıdır. Çok 
güzel ve yerinde görüşleri, 

gayet mantıki ve fakat gizle· 
diği fikirleri vardır. 

O kadar ki düşmanlari ken· 
disini mağlüp edecekleriee en 
fazla kanaat ettikleri sırada 

mağlüp oluverdiklerin\ görür· 
ler. 

iri gözleri tatlı, fakat çok 
keskindir. Bakışları, görüşür· 
ken muhatabının en küçük ha
reketini bile gözden kaçırmaz. 
Tamamen kendisine hikim bir 
adamdır. 
Ks-al oğlunu çok sever 

En büyük düşüncesi memle
ketinden sonra ikinci oğlu 
genç prens Makonnendir. 12 
yaşlarında olan bu genç prens 
şimdiden cesaret ve kuvvet 
telkin eden hali ile tam çe
kirdekten yetişme mükemmel 
bir hükümdar namzedidir. Ba
banın yorgun gözleri zaman 
zaman oğlununkilere ilişir ve 
oradan yeniden yeniye kuvvet 
ve ümitler alır, yorgunluğunu 
giderir. 

Haile Sellise Adis • Ababa 
Fransız lisesini bitirmit ve Av· 
rupa'da bulunmuş olmakla be· 
raber son derecede muhafaza· 
kardır. Bu muhafazakarlığı biç 
bir zaman taassub halinde ye· 
niliğe karıı değil, ecdadının 
adet ve ananelerine merbuti· 

d. ? e ıyor ..• 
yet şeklindedir, Bu muhafaza• 
karlığında o kadar kıskançtır• 
ki, eski ananeler yalnız muha• 
faza etmekle kalmamış, unu
tulmuş olanları da yeniden 
ihya etmiştir. 

Krallar Kralı kadar memle
ketinde içtim1<i sahalard" inki
lip yapabilen pekaz hükümdar 
vardır. Hüküınetinin azami ka· 
biliyetini Avrupanın tekimülünli 
takip hususunda A•rupaya gön
derdiği genç Habeşlere bağ
lamaktadır. Temamen Garp 
medeniyeti ile yetiştirilen bu 
gençlik memleketteki ecnebi 
iş unsurunun yerine geçecektir. 

Daha tahta reçmeden eY
vel Kral eğer kabile reisleri• 
nin yolsuzluklarını balletmene 
Liberia ile beraber Afrika da 
müstakil bulunan yegane dev
let olmak itibarile muhakkak 
beyaz müstemlekecilerin:ittiba
sını celbedeceğini pek güzel 
anlamıt bulunuyordu. İşte onun 
senelerce evvel idrik ettiti bu 
hakikat bugünkü ltalya -Habet 
ihtilAfını doiurmuştur. 

Kralın kiyaseti 
Çok akıllıca bir hareketle 

Habeş hükümdarı devletini Ce
miyeti akYama soktu. Avrupa 
devletlerinin (Adis Ababa) ya 
bir tetkik ve kontrol komis
yonu göndermeğe hazırlandık· 
ları bir sırada 1.. Bu ko· 
misyonla bazı devletler orada 
nüfuz ve imtiyaz kazanacak· 
lannı umuyorlardı !. 

Fakat onun Avrupa devlet
lerinin dürüstlüğüne güvenerek 
Cemiyeti Akvama 2irişi eski
denberi çekindiği istili teh· 
likesine karşı koymağa kafi 
gelebilecek mi ? 

Tabiiğ bu memlekette berşey 
mükemmel değildir. Hila balkı 
esarer ve cehalet altında tu· 
tan muzir bir derebeylik yer 
yer hikimdir. Haile Selise 
bu çok kötü vaziyete kar
şı mücadelesine devam et
mektedirr. O halkını kendi ar
zularına rağmen kurtarmağa 

uğraşıyor denilebilir. 
Giriştiği iş iktidarının fev

kinde midir? 
Çok kuvvetli derebeyleri ka· 

bile reislerile mücadele etti, 
birer · birer onları meğlup etti 
ve ediyor. Fakat en büyük 
hatası onların bütün mallarına 
da vaz'ıyet etmesidir ki bir 
zaman sonra yino kendisi öz 
mallarını korumak kaygısile 

mücadele ettiği derebeyle· 
rinin vaziyetine düşecektir. 

iyi gören ve bitaraf olan 
kimselerin düşünceleri bu mer
kezdedir. 
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Alman yada 
Çocukların sigara 
içmesi yasak 
Musevi alayhtarlığı 
Tekrar canlandı 

Berlin, 16 (Ö.R) - Neşrolu· 
nan bir kararname ile on altı 
yaşından küçük çocukların si· 
gara içmeleri yasak edilmiştir. 

Bu çocuklara tütün satan dük· 
kancı ! ar ağır cezalara çarptın· 
la caklardır. 

Paris, 16 (Ö.R)- Almanyada 
musevi aleyhtarlığı yeniden 
canlanmıştır. Genç naziler şi· 
mal, doğu ve orta maballele· 
rinde kafile halinde gezerek 
(Koşer) (musevi lokantalar)ında 
bulunan müşterileri yemek ye-

rlar 

Viyana da -Cenaze alayı bu-
gün yapılacak 
Viyana 16 ( Ö. R. ) - Bir 

otomobil kazası neticesinde 
ölen Başbakan Şuşningin karı· 
sının cenaze merasimi yarın 

( bugün ) yapılacaktır. Şuşninıı' 
ile oğlunun ve polis müfetti.;i· 
~in sağlık vaziyetleri iyidir. 
Olüm tehlikelerinden kurtul· 
mu~lardır. Ancak şoförün va
ziyetindeki ölüm tehlikesi de
vam ediyor. 

PARİS 
SICAKTAN YANIYOR 
Paris, 16 (Ö.R) - Müthiş 

sıcaklar başlamıştır. Gölğede 

hararet derecesi 32 yi bul· 
mu tur. 

Italyada 
Yeni süel karar· 

lar al1ndı 
__:. Baştarafı 1 ncı sahr edt 

- Uluslararası kurumu ağus· 
tosun yirmi beşinde toplana
caktır. O zamana kadar İtalya 
Habeş meselesi balledilmemış 
olursa uluslararası kurumu itin 
hallini üzerine alacak meseleyi 
mlizakere edecektir.Fakat ümit 
ediyoruz ki hAkemlik ve hanı 
severlik yollarile yaptığımız te
şebbüsler iyi bir neticeye va
racakbr. Silah ambargosu hak· 
kında henüz bir karar almadık. 
Eğer bir karar alınacak olursa 
bunu derhal meclise bildirece· 
iim. 

Londra, 15 (A.A) - Yetkeli 
( selahiyetli ) çevenlere göre, 
ltalyan • Habeş anlaşmazlığının 
kot11rılması ıçın hükumetler 
arasında görüşmeler yapılmak· 

tadır. Londrada anlaşmazlığın 
kotanluıa.sı için uluslar sosye· 
tesi konseyi tarafından bir ha· 
kem gösterilmesi yet~r görün· 
miyor ve meseleye konseyin 
el atması gerektiği söyleniyor. 
Bunun için Italyanın kendi 
hakkının müdafaasını konsey· 
de yapacağını açıkça bildirmesi 
lazımdır. Konsey toplanmadan 
önce anlaşmazlığın barıı yoluy· 
la kotarılması için alanı hazır· 
lamak üzere ltalyan, Fransız 
ve lngiliz delegelerinin top· 
!anması muhtemeldir. 

Londra, 16 (Ô.R) ltalya· 
Habeş anlaımamazlığı lngil· 
terede günün en mühim mes· 
elesi sayılmaktan çıkmamıştır. 

lngiliz siyasal çevrenlerinde 
1Habeşistanin ltalya mandasına 
verilmesi fikri kuvvet bulmak· 
tadır. Bu fikir üzerinde Lond· 
ra, Paris, Vaşington ve Roma 
arasında konuşmalar olduğu 
da temin ediliyor. 

Niyuz Kronik! gazetesinin 
verdiği habere göre bu fikrin 
müdafiilerinin noktai nazarı 
şöyle imiş: 

"Habeşistana anlatmalıdır ki: 
1 - Habeşistan, esir tica· 

retinin kaldıracağı hakkında 
uluslar arası kurumuna karşı 
verdiği ıözü giriştiği taahhü· 
du yerine getirememiş bu iti· 
barla uluslar arası kurumuna 
dahil ulusların sahip bulun· 
dukları hakkı kaybeylemiştir. 

2 - Silah ve cephane aın· 
bargosu konulursa Habeşistan 
ltalyaya karşı fena bir vaziyete 
düşmeye mahkômdur. 

3 - Nihayet kendi toprak· 
larında asayişi, can ve mal eın· 
niyetini şimdiye kadar teıniıı 
edemediğinden ve ıınırları111 

çızamadığından dolayı Hebe· 
fistanda hu işleri yapmak üzere 
ltalyaya manda verilmesi ulusla•

1 arası kurumu tarafından kabil 
edileceği Habeş imparatorun• 
anlatılmalıdır. 

imparator bunu kabul etıneı· 
se Hebeşistandan imparatoru 
koğmak vazifesini ltalya üzeri· 
ne alacaktır. 

Mornıng Post gazetesi ~e 
aşağı yukarı ıiyasal çevrelerııı 
bu düşüncelerini neşretaıekle 
beraber Habeşistanın bunları 
asla kabul etmiyeceğini .,e 
harbı tercih eyliyeceği, harb•11 

muhakkak olduğunu ilive ef" 
!emektedir 

Londra 15 (A.A) - Tayıı>İ5 
bir yazısında diyor ki: 

İngiltere Habeşistanın ulus: 
!ar kurumuna üye olarak kal:ıu 
!ünü hiç istemiyordu. Oıı 1111 

kabulüne daha çok ltalya11111 

ısrarı yardım etmiştir. Buııufl 
içindir ki İtalya şimdi oııu~ 
üyelikten çıkarılmasını istiyecj, 
olurııa, pek büyük bir teza .. 
düşmüş olur. Ancak Habef1 ~. 
tanın uluslar sosyetesinde f<a . 

·ı e<I mak hakkını iddia edebı 111 bir 
için ne vakittir geciktirilen 

41 
takım yeğirmi nihayet yapıtl~[. 
lazımgeleceğini söylemek lıııı~ir 
tere için tamamile lojik 
hareket olaeaktır. 
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Tarihi efri a 
ikinci Kısım No. "53 ,, 

Şampanya gibi kabına sığamazken 
ayran gibi sakin görünüyordu 
On beşinci Luinin Versay ve 

Fontenblö'da, prens dö Kon
denin Şantiy:• de, Düses dö 
Mazren 'in Şilly şatosund3. ver
dikleri büyük ziyafetleri fası
lasız eğlenceler, tiyatrolar ta
kip ediyordu. Şampanya gibi 
kabına sığamıyan Kristiyan ka
barmak için imkan bulamayınca 
ayran gibi sakinleşmişti. Bir 
akşam kralın diyaredeıı rnus
brip olduğu duynldu. Halk 
ve hele o güne kadar genç 
Danimarka kralına sokulmak 
imkanını bulamıyan kadınlar 
saraya koştufar. Haber almak 
İstiyorlardı. 

Bu şayiadan Kriıtiyanın ca
nı sıkılmışb. Ertesi günü on 
beşinci Luiyi Fontenblöde zi
yaretten çıkarken "Yaşasın,, 
diye bağıran halka hitaben: 

"Şimdi kralınızın yanından 
geliyorum. Meraklanmayınız. 

Sıhatı yerindedir,, demiştir. 
Genç kralın poklnritesi çabuk 
yayıldı. Oyuncaklar eğlenceler 
şekerler, birçok pastalar 
Danimarka "ala danuvaz,, adı 
verildi. Şairler ve filezoflar 
onun liberalizmini. serbest ha; 
yata karışmak hususundaki 
aşkını terennüm eden eserler 
yazdılar. Bir şair ondan şöyle 
bahsediyordu. 

"Can sıkıntısından bıkan ve 
kralların ateşi sayılan 
bu Danimarkalı prensi, iklim 
ıklim gezerek içini kemiren 
elemli derde bir çare seçti. 
Gidelim, dedi, gidelim, tahtım 
beni çağırıyor. Pariste sıkıl
maktan a rayımda sıkılmak 

'Ad cvıa ır." 

Genç kral, Parisde kaldığı 
müddetçe, o günkü yazman· 
lardan birinin kullanc:lığı ta
birle "Bir zevk seli içinde 
yüzüyerdu. Doktorunun bütün 

tavsiyelerine hiç aldırmıyarak 
çapkınlıktan çapkınlığa atıldığı, 
en müptezel sefahat sahneleri 
içinde yaşadığı günler oldu. 
Fakat eski hovardalık hasta-

düşkünlüklerinin müşevviki ol
duğunu iddia edenler de vatA 
dır. Öyle ki Kral Danimnrka
ya dönünce bu gezide aşılan
dıği pıs hastaJıkJarı karısına da 
aşılamıştır. 

Çllgınhk alamet eri 
Yedinci Kristiyan adı ile Da· 

nimarka tahtında hükümran 
olan bu genç bulaştığı türlü 
türlü hastalıkların tedavi ka
bul etmeyen tesirlerine mah· 
kum olmuştu. Az sonra kralın 
şuurunda bozukluklar belirme
ğe başladı. Bazen derin hayal
lere, ruyalara dalar ve birden
bire uyanınca yanındakilerin 
ellerine korku titremeleri içinde 
sarılırdı. Etrafındakileri birer 
birer süzer, karnını yumruk· 
Jardı. Onu bu garip ha
reketlere sevkeden şey ne 
idi? Bunu ancak şuur mu
vazenesi tamamen kaybederek 
çıldırdıktan soııra öğrenmek 
kabil olmuştur. Ellerini dikkatle 
muayene eder, karnının şişip 
şişmediğine merakla bakar, bir 
çok garip anlaşılmaz hareket
lerde bulunurdu. 

Yedinci Kristiyanın çoculu
ğu da anormalliğe olan istida
dını gösterecek surette geniş
tir. Daha beş yaşınpa iken bir 
İtalyan tiyatrosunu görmeğe 
getirilmişti. 

Burada gördüğü aktörlerin 
boylan, elbiseleri o kadar ho
şuna gitmiş ve üzerinde derin 
izler bırakmıştı ki, onları tak
lide çalıştığı görülüyordu. Bü
yükçe kafasında yereden bu 
izleri düzeltmek hususunda 
zorlukla karşılaşıyordu. Kurti· 
zanları, hizmet3ileri karşısında 
tahbih edildiği, azarlandığı 

günler oluyordu. Haftada iki 
defa dini törene getirilirdi. 
Fakr daha o zamandan kü
çük Prensin aklı başka 
yerlerde dolaşır törenle iJgilen
me1di. Kendisine refakat eden
ler dikkatini törena çekmek 

ıçın kollarını çimdiklemeğe 
mecbur olurlardı. Dans ve di
ğer taHmlere ait dersler Latince 
ve Metafizik gibi dikkat ve 
özenle öğretilmekte idi. Kral 
olduktan sonra bile bunlardan 
bahsederken: "Eski eylenceler 
zatı haşmetanelerimi pek çok 
sıkmakta idi.,. 

Veliaht, Reventlof adli bir 
mürebbinin nezareti altina ve
rilmi~ti. Reventlof Prensin 
zaafları önünde eğiJmiyecek bir 
adamdı. Fransada bir kaç sene 
yaşamıştı. Oranın zevkini, ba
fifmeşrebligini birlikte getir
mis ise de yenilmez karakteri
ni de koruyabilmiştı. 

- Sonu Var -

lıklarına bir )i enisini caba ila
Ye edince sağlığı ümit kesile
cek bir bale geldi. On beşinci 
Luinin sarayında verilen tem
sillerin bu çapkın kralı ahlak ve 
fazilet yoluna iade edeceğini 
sanmak beyhude idi. Orada ge· 
Çİrdiği saatlarda herkesin göz· 
leri kendi üzerinde olduğunu 
bilerek kendisine atfedilen ha· 
reketlcrden çekinmekte oldu· 
ğu muhakkak ise de kendini 
yalnız bulabildiği dakikalarda 
3Uiistimalin en kötülerinden 
yakasım sıyıramıyordu. Hatta 
özel doktoru Struenseoin bile 
keodi:tine birçok suiistimal şe
killerini öğrettiği, en caniyane 

•••• 
Odada. 

Bugün toplantı var 
Bugün saat 8,30 da tecim ve 

endüstri odası yönetim kurulu 
toplanarak esnaf cemiyetlerinin 
934 hesap plançolarını tetkik 
ve tasdik edecek bundan baş
ka da odanın diğer dahili iş-
leri ile meşgul olacaktır. - ·-Gardenparti 

Çocuk esirgeme kurumu ta
rafınd n önümüzdeki Cumartesi 
akş m 1 Kordonda deniz por-
1.ırı yurdu gazinasunda bir gar
denp rti verilecektir. Komite 
bütün hazırlıklarım h'tirmiitir. 

Su tarifesi 
Komisyon toplanıyor 
Su ücrtlerini yeniden tespit 

edecek olan tarife komisyonu 
iki güne kndar bayındırlık ko· 
miserliğinde toplanacak ve ta
rifeyi tetkike başlıyacaktır. 
komisyona uray namına encü
men azasından bay Reşat Leb
bici seçilmiştir. - ·---Bay Al Rlza 

Mardin saylavı doktor bay 
Ali Riza Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Bay Ali Riza dün 
Menemene gitmiş •c akşam 
avdet eylemiştir. 

;cradenlz kıyılarında..:...? 

Gjreson Trabzon arası 
G ·· zelli ler diyarıdır 

Sahiller yeşillikler ai·as!nda köşklerle 
Doludur - Dağınık bir şehir manzarası 

'J'rab.:oıula n bi?' mau:a nı 
- /Ja~tma11 Bınnci sa/we<Je - bir ıremlekettir. Nüfusunun 

rumiyetine bu durum scbeb 
gösteriliyor. Eski devirler kül
tür işlerine değer vermiyorlar 
idi. Cumuriyet bütün çocukla
rını okutmak istiyor. A~ık söy
lemek lazımgelirse Cumuriyet 
de bu kıyılarda yaş yanların 
mekteb ihtiyacım kolaylıkla 
temin edemiyecektir. Çünkü 
bir köy kurmaktan çekinerek 
on, onbeş saatlik bir mesafe 
arasında dağılan halk için ne
reye mekteb yapilabilir. Her 
on ev için mekteb kurmak 
daha bizim yıllarca elde ede
miyeceğimiz ve etmesini düşün 
mediğimiz bir iştir. 

Bu vaziyeti görenler ve 
okuyanlar içlerinden şöyle bir 
sual sorabilirler: 

- Aceba bu halk neden 
toplu yaşamaktan uzaklaşarak 

böyle sahillere tek tek birbi
rinden uzak evlere dağılmış? 

Bu sorgu benim de iç.ime 
düştü. Bir kısmı bu kı-
yılar balkının vaktile çarlık 
Rusyasında gidip çalıştıklarını 
ve oralarda büyiik paralar ka
zaııdıklarını ve birçoklarının 
kaçakçılıkla servet sahibi ol
duklarım binaenaleyh dağı
nıklıKın bu gibi işlere daha 
elverişli geleceğini söyledi-

ler diğer bir Trabzonlu da 
bu halkın araziden çok 
sıkınh çektiğini ve arazı 
kıtlığından her kesin beş 
on karışlık mısır tarlasının 
yanına evini de yapıvermenin 

daha ekonomik düştüğünden 
halkın bu yola saptığını söyle· 
di. ister birincisi, ister ikincisi 
doğru olsun tabii manzara iti
rile bu vaziyet bir güzellik ta
şır. Lakin bugünün cemiyet 
hayatına ve ihtiyaçlarına asla 
uygu düşemez. Size bir misal 
söyleyeyim: 

Of kazası oldukça tanınmış 

Yeni direktör 
Dün vazifesine başladı 

iskan müdürlüğüne atanmış 
olan Manisa nüfus direktörü 
bay Tahsin Akgün sebrimize 
gelerek yeni işine başlamışbr. 

T ekiröağı iskan direktörlü
ğüne atanan eski iskan direk
törü bay Münir Dumlu yann 
lzmirden ayrılacaktır. .. -·····-· Karaburunlla 

Bir kızı zorla kaçırmıflar 
Karaburunun Eğlenhoca l:ö

yünde Abdullah kızı 17 ya:ım
da Halimeyi Kösederc kö
yünden AbduUah oğlu Ahmed 
Ali oğlu kerim ve Hüseyin 
oğlu Mehmed z.orla kaçırmış
lardır. 

Bu da ö~le 
Urlanın Büyükkaya !köyünden 

Ali oğlu Mustafanın 20 yaşında 
kızı Fatmayı aynı köyden Mus
tafa oğlu Salih ve kardeşi Sü
leyman zorla kaçırmıflardır. 

mecmuu yüz bini azçok aş
maktadır. Kaza merkezinin 
nüfusu ise 600ü do!duramamak
tadır ki bunun de büyük birekse
riyetini memur aileleri teşkil edi 
yor asıl nüfus yukarıda kaydetti
ğim şf:kilde yamaçlara dağılmış 
bulunuyor. 

Bu kıyılarda yeşillenmemiş 

bir karış toprağa veya ağaçlarla 
bezenmemiş bir tepeye rastla
mak imkansızdır. 

Tere yağı ve Eski Kam azan 
vaizlerile hocasile meşhur 

Vakfıkebir kazasının açık lima
mnda bir saat kadar durduk
tan sonra Trabzon yolunu tut
muştuk. Vapurların bu küçük 
limanda işleri yağ almak, bazı 
mevsimlerde de koyun yükle
mek imiş. Meşhur olaa Trabzon 
yağları buradan elde edilirmiş. 

Aksu uyuyan bir denizin 
mavi el"ginliklerini yararak 
ileriliyordu. Sabah saat 9 do 
Giresondan ayrılan vapurumuz 
Vakfıkebirde bir saat kaldık-
sonra bizi on yedide Trabzon 
limanına ulaştırmıştı. 

Trabzon; Karadenizin bu en 
büyük şehri bütün heybetile 
karşımızda idi. Oraya ÇJkınak 
için heyecan gösteriyorduk. Fa
kat vapurumuzun tarif esi buna 
müsait değildi. Şimdi Aksu 
burada ancak yolcularını çıka-
racak kadar bir iki saat kala
cak, Rizeye gidecek ve dö
nüşte Trabzonda 20 saat ka-
lacaktı. Binaenaleyh Trabzonu 
gezmeği dönüşe bıraktık.Birinci 
~evki yolcuları Rizeyi teftişe 
gıden bir müfettiş müs-
tesna hepsi buraya çıkmışlardı. 
Kalabalığa ahştığımız vapurda 
bir sessizlik uyandı. Ve bu 
sessizlik içinde güneş batarken 
Trabzon önlerinde gurubu seyr
ediyor ve Rizeye doiru yol 
alıyorduk. 

H.OCAKOGLU 

Çok güzel 
Şehir gazinosuna kadar 

Otobüsler 
Halkın şehU gazinosu önün

de bir çok defalar uzun müd
d'!t otobüs beklemek mecbu
riyetinde kaldığım ve bir türlü 
yer bulamadığını nazan dik
kate alan belediye konakla 
şehir gazinosu arasında işle
mek üzere iki otöbüs daha bu 
hatta tahsis etmiştir. Bu oto
bii3ler bugünden itibaren ko
nak - şehir gazinosu arasında 
hiç durmadan mütemadiyen 
işlemeğe başhyacaktır. 

Düzeltme 
Türkofis başkanlığ' Mac.<ris

tanla aktedilecek Klerins. ve 
ticaret anlaşmalarında al; ka
darJarm dileklerinin sorulmnsını 
lzmir Ofis direktörlüğüne bil
dirmişti. Dünkü nüshamızda bu 1 
haber (Acemistanla) şeklinde 
çıkmışbr, düzeltiriz. 

Bornova 
ııO •• 

Naldöken köy 
Cinayeti 

Tahkikat devam ediyor 
Bornovanın Nal döken kö

yünde on lira yüzünden bir 
cinayet olduğunu ve iki gen• 
cin kurşunla öldürüldüğünü 
dünkü sayımızda yazmıştık. 

Katillerden lbrahim ile Ka
zım hakkındaki evrak müs
tantikliğe verilmiş ve isticvap
larını müteakip tevkif lun
muşlardır. 

Katil Kazım: 
Zeynel ve Azizi ben değil 

lbrahim öldürdü demekt ve 
cürmünü inkar yoluna 
maktadır. 

ap-

lbrahimin evinin bahçesinde 
yapılan araştırmada etik altın-

da saklı bir Yunan gra tn
feoği ve birkaç deste fişek bu

lunmuştur.Zeynel ve Azizin bu 
gra tüfengi ile öldürüldüğü ve 
cinayetten sonra buraya gö
müldüğü tesbit edilmiştir. 

Yapılan tahkikat neticesin
de Kazimin kansı Zelihanın 

da cinayette kocasına yardım· 
da bulunduğu anlaşılmış ve 

bununla Kazimin babası hak
kında aynca tahkikata baf· 
lanmıştır. 

Gene tahkikattan anlaşıldı
ğına göre katillerden Ibrahim 

evvelce muhtar bay Feyzinin 
kızını istemiş ve Feyzi: 

- Kıza ben kanşmam, kı
zım lzmirde dayısı Karaoğlan 

zade ve Zeynel karışırlar, on· 
lar bilirler. Cevabını vermiş. 

Kız iki ay sonra lzmirde baş
ka birisine nışanlanml§tır. Bun
dan muğber olan katiller 10 
lira meselesini vesile yaparak 
bu cinayeti işlemişlerdir. -

Beldi yeler 
Ayar memuru kullanma

ğa Mecburdur 
Bazı belediyelerin 935 yılı 

bütçelerine ayar memurluğu 
tahsisab koymadıklan, bau be· 
lediyelerin de icçen yıl koy• 

dukları tahıisah bu yıl bütçe
lerinden çıkardıkları öğrenil
miştir. 

Ölçüler işinin Bakanlıkça ha
zırlanmakta olan kanun layihası 
tasdik edilinciye kadar olçüler 
işinin aksatılmaması için bnt
çelerine ayar memurluğu tah

sisatı koymamış olan belediye
ler bütçelerinin tasdik edilme

mesi Ekonomi Bakanlığından 
llbaylığa bildirilmiştir. 

Kestelli cinayeti 
Adliye tahkikah tamik 

Ediyor 
Alacak mesele.sinden arala

rında çıkan münazaa sonunda 

manav Aliyi Kestelli caddesin
de tabanca kurşunile ağır su
rette yaralıyan et takip me
muru Şükrünün dün müstau
tiklikte sorgusu yapılmışhr. 

Şükrü ifadesinde Alinin ev
vela, kaçak etlerini yakaladı
ğından muğber olarak kendi
sini bıçakla yaraladığını iddia 
etmiş ve müdafaainefs için vur
duğunu söylemiştir. 

Yaralı A 'i üç yıl evvel iki
çeşmelikte yüz para meselesin
den aralarında çıkan kavga 
neticesinde de lngiliz Mebmed 
adında birini yarahyarak 61-
d6rmüştü. 

1sıı•-. -
Bay Ziya 

Panayır komiseri oldu 
hmir Arsıulusal panayırına 

hükümet komiseri olarak şeh
rimiz Türkofis direktörü bay 
Ziya Orgun tayin dilmiştir. 

Muğla da 
• •••• 

Halkevi çalışma
ları - Mektebi • 

Bitirenler 
Muğla, 15 (A.A) - Halke

vinden bir heyet Muğlanın De
re köyüne giderek, köyün sos
yal, ekonomik ve coğrafi ba
kımmdan durumunu incelemiş
tir. Heyetle beraber giden 
doktor da köyün hastalarına 

bakmıştır. 

Halkevi köycüler komitesi 
gezintilerine devam edecektir. 
Sırasile dağ köy1erile yalı köy
leri, hastaları bulunan köylerde 
araştırmalar yapılacaktır. 

Muğla, 15 (A.A) - Bu yıl 
bütün il içinde beş sınıflı ilk 
mekteplerden 226 erkek ve 
123 kız çocuğu şahadetname 
almıştır. 

... 181 ... 

• Hitler 
İngiliz muharip
lerini kabul etti 

Berlin, 15 (A.A) - E ki ln
giliz savaşçılarının delegeleri 
bugün Berlinde harp ölüleri 
anıdına bir çelenk koymuşlar
dır. Törende 7000 kişiden fazla 
seyird vardı. Bundan sönra 8. 
HitJer delegeleri başbakanlıkta 
kabul etmiş ve bağçede de de
yam eden bu konuşmalar bir 
saat 40 dakika kadar sürmüş
tür. Fon Ribentrop delegeler 
onuruna Kaiserbof otelinde bir 
öğle yemeğı vermiş ve yemekte 
Prusya prensi Vilhelm ile Sak-
sonya prensi de hazır bulun
muşlerdır. 

Ekspres 
7 ineği öldürmüş 

Londra, 16 (Ö.R) - Kardif· 
den Londraya gelmekte olan 
bir ekspres hat üzerindeki bir 
inek sürüsüne çarpmak sur~tile 
garip bir kazaya sebebiyet ver
miştir. Sürüden 7 inek ölmUı 
bir vagon raylerdan dışarı fır
lamış ve yolculardan bir kaç 
kişi hafif yaralanmıştır. 

... C81omf• 

Şaşalda 
Önlük incelemeleri 
Şaşal kaynaklarında hafriynt 

yapılırkea mağaraya benziyen 
bir oyuk meydana çıkhğmı 
yazmıştık. Dün bu mağarada 
araştırma yapılmıştır. Aynı 

verde Elenistik devrine aid 
bir binanın enkazı bulunmuş

tur. Mağaranın kesme taşlarla 
yapılmış bir su yolu olduğu 

tahmin edilmektedir. 
Bina enkazı burada vak tile 

şaşal suyunun faidelerinden 
istifade için tesisat yapılmış 
olduğunu meydana çıkarmak4 

tadır. Şaşal kayoaklarlna ya
nın saat U%akta ve kaynağın 
cenubi garbisinde bir kale 
bulundu köylüler tarafından 
haber Yerilmiştir. Şimdiye ka· 
dar bilinmiyen bu kalede ay
nca tetkikat yapılacakbr. 
Bunun bir öntük olduğu tah· 
mın edilmektedir. 

Uraylar 
Ç>Jçülerden para alacakla 

Belediyelerce ölçülerin her · 
yıl yapılacak muayenelerinden 
423 sayılı belediye vergi ve 
resimleri kanunun 17 nci mad
desine göre alınması lazım a-e
len resmin alımımıyacağı yo
lunda ölçüler kanununda bir 
hüküm bulunmadJgmdan bu 
işlerden ötürü belediyelerin 
resim almamaları ve bu resmin 
birinci Kanunda yazılı ölçülerin 
yeni kabul edilen ölçülere çev· 
rilmesi suretile alınması Dev!et 
Şürasınca kabul edilmiş ve iç 
bakanlığı bu kararı ilbayhğa 
bildirmiştir. 



Sahife• , .. 

lngiltere - Fransa - Italya 
Aşağıdaki yazılardan birincisi, ikinci kanunda Romada yapılan anlaşma ile temeli atılan 

Fransız • ltalyan yakınlaşmasının, Londra deniz anlaşması karşısında nasıl sajllamlaştığını ve 
ltalyanın, Fransız tezine nasıl katıştığını, ikincisi ise bu durum karşısında lngilterenin tek 
başına harekete geçecek kuvvette olmadığını anlatmaktadır. Sir Samüel Hor'un neşrettiğimiz 
söylevi de, bu ikinci yazıdaki tasınların doğrulujtunu ve lna-ilterenin sonucun, Fransa ve 
ltalyaya yaklaşmak zorunda kaldığını gösterir. 

Fransız-ltalya 
Anıa,ması 

ltalyanın doğu Afrikasındaki 
yayılma planına karşı lngiltere· 
nin takındığı ayrışık tavır ve 
Fransanın başlangıçta aldığı dur 
rnz durum, ltalyayı taktik ola
rak Almanyaya yaklaştırmış, 

fakat işlerin iç yüı.ünü bilenler 
bu yaklaşmanın verimsiz ola· 
cağını daha önceden kestirmiş· 
!erdi. Zaten Alman - lngiliz 
deniz anlaşması yapılır yapıl· 
maz durum aydınlaşmıştır. F • 
ransa, ltalyan - Habeş mese· 
lesinde ltalyayı tutmağa, Italya 
ise Fransa ile bir dayanışmanın 
değerini tanımaK"a başladı. 

Eden'in Paris ve Roma ge· 
ı. ııi; bir tepki olarak ltalya 
ıle F ransanın daha sıkı ilgi 
kurmasını hızlaştırdı. işte bu· 

• gönki Italya dış siyasasının 
özü bu suretle Fransa ile ku· 
rulan dostluk oldu. Bu durnm, 
ltalyaıı.ın Almanyaya karşı yö· 
ney kurması demek olmamakla 
beraber, Bertin ve Londraya 
karşı saknılı bir uza demektir. 

Eden'in Roma ıeziminden 

sonraki durumun ;ı-erçek an· 
lamı göz önünde tutulunca Bri· 
tan yanın takındığı tavrın verdiği 
ıonucun Almanyadan yana ol· 
duğu görülür. Italya, Britanya • 
Almanya donanma anlaşmasın· 
dan önce Fransız, tann güven· 
lik tezinden günlerce yolluk 
bir uzaklıkta bulunuyordu. Dıt 
ııyasasında eşitlik istejli en ön 
plinda duruyordu; paktlara ge
lince, yalnız Tuna paktına ya
kin bir ilgi gösterdi; doğu pak· 
bna hiç yaklaşmadı; Avrupa 
barışının birıe gll•enlik altına 
alınması aıeaeleainde de. Pari· 
sin istedi;i gibi pakların hep 
birden ve ayıı.ı zamanda ya· 
pılmasını Roaıa hiçbir suretle 
kabul etmedi. 

Edenin şaşılacak derecede 
menfig olan Roma gezininden 
sonra, ltalya orta Avrupadaki 
durumunu esaslı bir surette 
ıözden geçirdiı kesin bir ay· 
dmlıjla varabilmek için, yalnız 
~'lyanıklı olan durumlann kal· 
nası güvensiz ve taktik olan 
durumların ise ortadan kaldı
rılması IAzımgeliyordu. lngiliz -
Alman donanma anlaşması ya· 
pılınca ltalya sıyasasında da 
kesin bir adım atıldı. Her ne 
kadar eşitlik tezi kökünden yı· 
kılmıyor veya yıkılması istenmi
yor idise de İngilizlerin Al
manlarla yapmış oldukları an· 
!aşmayı bildirmeleri üzerine, 
Poma cevap verirken bu 
ı ez, paktların karşılıklı ela
rak birbirlerine bağlı oldukları 
ı:sasile nirleştirildi. Fakat pakt
ların karşılıklı olarak birbirle
rine bajllı olmaları. bunların 
aynı zamanda yapılmaları şar

tına baılı bulunuyordu ki bu 
da gene birge gövenlik mes · 
-:lesine Fransızların ileri sür
dükleri tez demek oluyor. Bu 
so.ıretle ltalya her bakımdan 
Fransız görüşüne göre hareket 
etmiş ve Fransızların Avrupa 
siyasasının pratiği içine girmiş 
bulundu. Bu durumun sonu-
cunda ltalya ve Fransız dıı 
siyasalarının denkleşmesi da 
bir hakikat oldu. 

Mussolini ile Eden'in Romada 
ilk karşılaşmalarından sonra 
Fransız büyük elçisi Şambrön• 
ün gazetelere, ltalyan - Fran
sız dayanışmasının bugünkll 
kvlar hiç bir zaman sajllam 
.. :r..ıad.~ını söylemekte hakkı 

'Mdı. 
lngiltere apaçık olarak Al

m3nyaya yaklaşıyor; buna karşi 
olmak üzere de ta· 

biatile bir Fransız - ltalyan 
bailaşıklığı yapılmıştır. Paris 
ile· Roma arasındaki bağlan
manın en belli başlı gösterile· 
rinden biri de Fransız genel 
kurmay başkanı Gamlen'in 
Romaya gelmesidir. 

Mussolini Gam len 'i kabul 
etti. ltalya genel kurmay baş
kanı da Gamlen ile uzun uza· 
dıya görüştü. Haber alındığına 
göre, ı.u ıörüşmelerde herhan
gi sıyasal bir ihtimale karşı 

Fransız ve ltalyan ordularının 
sıkı bir surette el birliği ile 
çalışmaları meselesi gözönünde 
tutulmuştur. Bu süel dayanışma 
nın ilk gösterilerinden biride ita! 
yanların Bozen ile Medine ara
sında beş yüz bin kişi ile ya
pacakları yaz manevraları ola· 
caktır. 

Noye Zürher Şaytung 
lnglltere tek başına 

harekete geçemlyecek 
Geçen cumartesi günü uça

ğında bir fırtına tehlikesi ge
çi-rdikten sonra yere inen bay 
Mussolini Salernoda bir söylev 
söylemiş ve bunda ltalyan hü· 
kiınıetine ve ulusuna girişmiş 

olduğu işten şaşmıyacağını, er
gesinc bayık olarak ermeğe 
çalışacağını bildirmiştir.Bu söy· 
!evden anlaşıldığına göre bay 
Mussolini Habeşistan üzerinde 
bir eğemenlik kurmak ve bu
nu yeritmek kararını vermiştir. 

Bu yolda kendisinin ne de
recelere kadar ileri gideceği 
belli değildir. İtalya, yalnız 
kendi söaıürgesi Eritre ve So
maliye komşu olan basık ve 
alçak toprakları koruması al
tına almakla kalacak mı, yoksa 
Adissababayı da İtalya hükmü 
altına sokacak kadar ileri gi
decek mi, burası şimdilik bi
linmiyor. 

Şurası bayıktır ki bütün ya
pılacak işler, harcanacak har
calar enine boyuna ve uzun 
uzadıya hesaplanmış ye varıla
cak amaç kendileri için belli 
olmuştur. 

Onun için artık yabancı dip
lomatlar tarafından bu işe ar
sımak, yahut bir kotarma yolu 
bulup önergelmek asığsız sa· 
yılabilir. 

Şimdiye kadar bu işe bir çare 
bulmak için bir takım girgi
lerde bulunmuş olan lngıliz 
hükümetinin bu kıvanları 
kınanmalıdır . Fakat bundan 
sonra böyle girgilerin tekrar· 
)anmasında bir başarı umudu 
kalmadığı da gün gibi ortada
dır. 

Fakat bu, bugünkü durum· 
dan hepsi de ayrı ayrı üzül· 
melde olan ilgili devletlerle sı
kıdan sıkıya değeti elden bı
rakmak ıerekir demek değil

dir. 
Bunların elinde bu felaketi 

hiç olmazsa, buclandırmak im
kan ve fırsatı vardır ve onla
rın birge olarak yapacakları 

etki, sonucu, az çok, değiştire
bilir. 

Lakin bu a-ün, Bay Musol ni 
dolu dizgin yürümek kararı

nı vermiş bulunmaktadır. Onun 
için en evgin mesele, uluslar 
sosyetesinin en önemli üyele
rinden birisi olan bir ulusla 
çatışma olmasının önüne geç
mektir. 

Uluslar sosyetesinin genel 
sekreteri buıün Londraya ge
liyor. Bu göretin ilk ergesi 
yenl lngiliz kabinesi bakanla
rile ıörüşüp tanışmaktır. Fakat 
her halele Bay Avenol dış ha· 
kanından başka bütün bakan
ları da görüp ltalyan - Habeş 
anla mazlı" ı meselesini görü· 

şecek, bu işe ne gibi bir çare 
bulunacağı hakkında akıl da
nışacaktır. 

Paristeki Ingiliz büyük elçisi 
son ğünlerde sık sık Fransız 

dış bakanlığına göretler yap· 
mış, Bay Titülesko'nun bura· 
daki değetleri burada iyi du
yuşlar bırakmıştır. 

Bu sırada, bu güç günlerde 
Uluslar sosyetesi ne yapacak, 
ne tedbirler alacaktır. Şurasını 

da unutmamak gerektir ki 
bizim heyecanları taşkın olan
larımızın dediklerinin t.:rsine 
olarak, uluslar sosyetesi, bir 
savaş kurulu değil, bir barış 

kuruludur. 
Kuruluşundaki erge herhangi 

bir harb111 çerçevesini büyüt· 
mekten, genişletmekten bıı 

sosyeteyi alıkoyar. Eğer onun 
bütün üyeleri kollektif ve birge 
olarak düşünür ve davranır· 
!arsa o zaman çatışmaların 

önüne geçilebilir ki uluslar sos-

1 
yetesinin ülküsü budur. 

Bugünkü durumda Fransanın 
j oynadığı rol ve gördüğü ödev 

pek önemlidir. Şurasını sakla-
mağa, artık, lüzum yoktur ki 
lngilterenin Paristen almış ol
duğu cevaplar ümit verici ol
maktan pek uzaktır: menfiğdir. 

Geçen Mayıs ayında Habe
şistan mcsele~i uluslar sosyetesi 
konseyine sunulduğu zaman, 
Fransanın oradaki oruntakları 
bu alanda sosyete prensiple
rinden ayrılmamak gerektiğini 

savgamışlardı. Bu konu üze
rinde birçok sözler söylemiş 
ölan bay Laval,bugün herhalde 
bu dedikler:ni yeritmekte pek 
fazla güçlüklere uğrıyor. 

Bay Lava!, yalnız, Paris ay· 
tanınızın bildirdiğine göre, 
Fransa ile ltalya arasında çok· 
tan beri gecikmiş olan ve Afrika· 
ya ilişkin bir toprak anlaşmasını 
sonuçlandırmıştır ki her iki ulu· 
sun bırbiri ile olan ilgileri 
bu anlaşma üzerine daha düz· 
gün gideceği umulmaktadır. 

İki devletin Avsturya ile olaıı 
ilgileri ve Fransa genel kur
may başkanının son Roma gö
retinde her halde Italya A.fri
ka ile uğraşırken eğer Alman· 
ya tarafından Avusturyayı ken
disine katmak ergesiyle bir 
hareket yapılacak olursa ne 
yapılacağının planları görü· 
şülmüştür. 

Fransa ile ltalyanın, bir habeş 
meselesi çıktığı sırada lngilte· 
renin takındığı durumun dost· 
ça olmadığını, çünkü Büyük 
Britanyanın Avusturya işlerine 

arsınmaması hakkında bir de
fadan fazla fikir bildirdiğini 
ileri sürmek istediğini görüyor. 

lngiltere şuna kanığdir ki 
Avusturya halkının büyük bir 
kısmı buıün Almanya ile her
hangi bir federosyon şeklinde 
birleşmeye yanat bulmaktadır
lar; yahut da günün birinde 
yanat olacaktır. 

Habeşistan meselesi ise bü
tün bütün ayrıdır. Bu mesele 
bugün evgin bir meseledir. 

Habeşistan uluslar sosyetesin
den yardım dilemiş ve Va
şingtondan da Kelloğ paktının 
bozulmamasını istemiştir. 

Asıl mesele. uluslar sosyete
sinin bir harekete geçip geç
miyeceğindedir. 

Amerika hükümeti, pek ta
biiğ olarak böyle işlere arsı· 
maktan çekineceğini bildirmiş
tir . 

Şiıııdi orada yeter kadar 
belli olmıyan bir şey varsa o 
da Fransanın uluslar sosyetesi 
prensiplerine göz yumacak ka· 
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TUNA PAKTI HAZIRLIKLARI 
Yazan : \t lrglnlo Gayda 

"Ciornale d'Italia,, gazetesi
nin baş yazarı bu yazısında, 
Tuna paktının, eskidenberi gü
dülen Avusturyanın egemenli
iini güven altına almak gayesi 
içinde buclandırılmasını ileri 
sürmektedir. Baştan aşağı 
İtalyanın görüşünü gösteren bu 
yazıda, Avusturya herhangi bir 
tehlike karşısında kalacak o
lursa, Fransa ile ltalyanın bir
likte hareket etmeleri için ya· 
pılan anlaşma üzerinde durul
ması çok dikkate dejler bir 
meseledir. 

Tuna konferansı ve Tuna 
paktı ne olacaktır diye soru
lup duruyor. Dıizeltme çare· 
!erinin yavaş yürümesi, önce
den hiç bir şeyin kestirileme
mesi bütün güç meselelerin alın 
yazısıdır. 

İlkönce, iki nokta aydınlan· 
malıdır. Tuna paktı, ltalyanın 

can attığı bir mesele değildir. 
Herhalde ltalya, bu pakt ile 
ilgileri olan memleketlerden 
daha çok bir istek beslemek
tedir. Tuna paktı, Avustur
ya meselesinin başka bir çı· 

ğıra sokulması, daha geniş bir 
alanda yer alması demektir. 
Avusturya meselesi arsıulusal 

bakımdan da yalnız ltalya asığ
larına değil, aynı zamanda ln
giltere de aralarında olmak 
üzere, bütün Avrupa memle
leketlerinin a~ı(larına dokun· 
maktadır. Bu hakikat, Streza· 
daki ltalyan • Fransız ve lngi
liz buluşmasında bay Musso· 
!ini tarafından uzun uzadıya 

anlatılmış ve Eden'in geçenler· 
deki Roma geziminde yeniden 
tekrar edilmiştir. 

Başka mem:eketler, hiç biri 
parmağını bile kıpırdatmadan, 

Avusturyanın alın yazısı için 
büyük kaygu gösterileri yapar• 
!arken, ltalyanın, 1934 temmu
zunda tez elden ve dölenli ola
rak kınavlı bir rol oynamış ol
maması, Avusturyanın, yalnız: 

ltalya için Almanya ile ucsu:ı: 

bucaksız bir anlaşmazlık mes· 
elesi olduğu demek değildir. 
Avusturya meselesi. Avustur
yanın toprak bütünlüğü ve 
ıiyasal egemenliği meselesi· 
dir. Bu toprak bütünlüğünü• 
her bozuluşu, kuvvetlerin ve 
Avrupadaki durumların büyük 
ölçüde yer değiştirmesi demek 
olacaktır. Böyle bir yer dejliş
tirme ise iik önce ltalya asığ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
dar ltalya ile anlaşmış olup 
olmadığıdır. 

Aklı başında olan hiçbir 
kimse de lngilterenin bu işde 
tek başına harekete geçeceğini 
düşünemez 

lna-iltcrenin ana sıyasası, kol
lektif olarak hep birden bire 
felaketin önüne ıeçmeğe ça· 
lışmaktır. 

Bir ulusun herhangi bir ça· 
tışmada tekbaşına harekete 
geçib felaket çevresini geniş
letmesi hem doğru değildir; 
hem de uluslar sosyetesi pren
siblerine ve kuruluştaki era-e
lerine uymaz. 

TAYMİS - LONDRA 

bölgesine koruşu olan bir böl
gede kendini hissettirdi; fakat 
ertesi a-ün bunun sonuçları 
başka alanlarda da kendini gös
terecek ve dolayısile Fransız 

ve lngiliz asığlarına da ziyanı 
dokunacaktır. işte bunun için 
Ayusturya meselesi, geniş bir 
anlamda olmak üzere bir Av· 
rupa meselesidir. 

*** 
Bu iki nokta apaçık ortaya 

konduktan sonra, Tuna paktı
nın tarihçesini tekrarlamak 
belki faydalı olacaktır. Bu yıl 
ikinci kanunda. ltalyan F ran
sız andlaşması sonucnnu veren 
Mussolini - Lava! görüşmeleıi 

yapılırken, bir çok meseleler 
arasında, Avusturya mesele· 
sinde birge bir tavur takınmak 
için de uyuşulmuştu. Avusturya· 
nın egemenli(i yahut da toprak 
bütünlüğü ihtimaliğ bir tehdid 
altında kalınca, alınacak tedbir
ler, hakkında İtalyan, Fransız ve 
Avusturya hükümetlerinin bir
likte görüşmeleri i~teniyordu. 

Bu duruma göre, her iki hü
kumetin de birge görüşlerine uy 
gun olan Avusturyanın korun
ması için bir Fransız - ltalyan 
andlaşması, 7 ikinci kanunl 935 
tarihindenberi vardır. Ancak 
Fransa bu andlaşmaya öbür 
Tuna memleketlerini ve hele 
üç küçük anlaşma devletinin 
de katılması isteğini ileri sür· 
dü. Fransız hükumetinin bu an· 
!aşılır isteğinden, dengeyi ve 
sebepleri, Avusturyanın toprak 
bütünlüğüne ve egemenliğine 
dayanan Tuna arıımazlık paktı-

nın planı ortaya çıktı. Geniş ölçü
de olmak üzere düşünü müş 

olan bu pakt, Fransız - İtal
yan paktını tamamlıyacak, yok
sa onu hükümden düşürecek 
değildir. 

Bu proje Stresa'da gözden 
geçirildi ve gerçekleşmesi için 
bir Tuna konferansının yapıl

ması ileri sürüldü. Çok akımsar 
olan B. Flanden, konferansın 
2 mayısta toplantıya çağırıl

masını önergeledi. B. Mus
solini. Stresa konferansının baş
kanı sıfatile katılmış hükü· 
metleri konferansa çağırma 

işini üzerine aldı Bu hakikat 
yetecek ölçüde aydınlanmamış 
olan kamoy da, B. Mussolini
nin bu konferansına önayak 
olduğu, bu işin insiyatifinde 
öbürlerinden çok payı bulun
duğu, meselenin soravını yük
lendiğ etkisi uyandı. Bu etki 
baştan aşağı temelsizdir. 

Stresadan sona Tuna konfe
ransının hazırlığına başlandı. Bu 
planın gerçekleşmesinde Fran
sız isteğini yerine getirmek 
için elbirliğiyle çalışmakta ita!-

' ya kıvanç duydu ; hele Lehis
tan, Avusturya ve Macarista
nın da katılması için çok uğ· 
raştı. ltalya, Lehistan Macaris
tanın katılmak şartiyle, yoksa 
uydurulduğu gibi Almanya de
ğil, pakta ıireceğine kanaat 
a-etirdi. Macaristan böyle bir 
katılma için üç şart koştu. 
Bunlar, bugün artık bir haki
kat halini almış olan Yugos· 
lavya ile olan anlaşmazlığın 

Vapurculuk Türk anonim şirketi 
lzmir acenteliğinden : 

Haftalık muntazam lzmir • lstanbul ekspres postalarını 
şimdiye kadar pazar günleri yapmakta olan Sakarya vapu
runun yerine şirketimiz muhterem halkımızdan gördüğü 

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

etmiş ve bu lüks ve her türlü esbabı istirahat ve konforu 
havi vapurlarımızdan her biri sırasile limanımıza gelecek ve 
Istanbulda aktarma etmeksizin Karadeniz seferine kalka
caktır. Mezkür vapurlarımızda müteaddit tek yataklı lüks, 
dömilüks kamaralar mevcut olduğu gibi ikinci ve üçüncü 
kamaraları da memleketimizin ihtiyacı nisbetinde çoktur. 

6-7 ( s. 6 - 7 ) 

Cenevrede kesin olarak dıizı:ltil· 
me~i, silahlanma meselesinde eşit 
hakkının tanınması ve yağdar· 
sıma tanımı ile ilgili olarak la· 
hancı ülkelerde kalmış olan 
Macar azlıklarının korunması 
hakkmın tanımı idi. ltalya ke· 
sir bir uyuşmayı mümkün kı· 

labilecek bir surette Macar ve 
Avusturya isteklerinin akla ya· 
tar bir sınır içinde olmasın.t 

çalıştı. 

Fakat küçük anlaşma dev· 
!etleri meseleyi hiç de sade
leştirmiyen ve düzelmesinini 
kolaylaştırmıyan önerge karıı 

karşılığında bulundular. Küçük 
anlaşma devletlerinin belli başlı 
istekleri, Avusturya ve Maca· 
ristanın silahlanma meselesin
deki eşitliğini, bu iki devletin 
küçük anlaşma devletieri ile 
karşılıklı bir yardım paktı 

yapılmasına bağlı bırakmak

tadır. Bundan başka küçük 
anlaşma, ltalyanın, Romanya da 
katılmak suretiyle bütün Bal· 
kan devletleri ile, içind~ kar· 
şılıklı yardım yükümü de olan 
bir saldırmazlık paktı yapma
sını istiyor. 

Öncüleri düşünülen plan bir 
yağdarsıma planı idi; karşılıklı 
yardımdan söz geçmemi,ti. Yağ· 
darsım menfijl, karşılıklı yar
dım ise müspet bir yükümdür. 
Yükümün biri her türlü yağ· 

dırsımadan uzak kalmak, 
öbürü de her harekete karış· 

mak demektir. Evrensel bir kar
şılıklı yardım, karşısında, bükü· 
metlerin çok zorlu bir durum 
içinde bulundukları üsnomal 
ciddiğ olan bir meseledir.Doğu 
paktı işte bu mesele dolayısile 
önceden istenildijli biçimde 
yapılmamıştır. 

* • • 
Balkanlar, dolayısile ltalyanı[ 

üzerine alması istenilen yüküm· 
!er, apaçık olarak Tuna pro· 
jesini aşmakta ve önceleri dü
şünülen pl!nı tanınmaz bir biçi· 
me sokmaktadır. ltalya, Yuna· 
nistan ve Türkiye ile dostluk 

paktlarını genişleterek bunun 
içine Yugoslavyayı da katabilir; 
fakat, ıerek co(rafya, gerekse 
özleri bakımıı:dan birbirlerin· 
den ayrı olan bu meseleleri 
bir kalıba dökemez. Balkan 
meseleleri, emel ve garantisi, 
Avusturyanın toprak bütünlü· 
jlüne ve egemenliğine dayanan 
Tuna paktının kuramına yük 
olmamalıdır. 

NOYE ZÜRHER SA YTUNG 
•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

G. rrıübadil 
Olanlar haklarını11 
kaçını aldılar? 

Yeniden bono çıkarmıyıı 
imkan yok •. 

Son defa. finans Bakanlığı· 
nın gayrimübadillerin isteklerine 
verdiği cevapta, mübadillere ol· 
duğu gibi gayrimübadillere de 
istihkaklarının yarısı verildiği· 
ni bildirmiştir. Bu münasebeti• 
yeniden bono çıkarmağa İdi" 

kan yoktur. Çünkü bonolarıP 

karşılıkları yoktur. 
2u durum, gayrimübadilleri 

endişeye düşürmüştür. Gayri· 
mübadillerin düşünceleriae gör• 
bir defa istihkaklarının bit 
defa yüzde yedisi, bir clef• 
yüzde yirmi beşi olmak üzere 
yüzde kırk beşi verilmiştir· 
Fakan bunun aslında yüzde 
kırk beıi bile tutmadığıll1 

da ileri sürüyorlar. Çünkü 111al· 
!ara aşağı fiyat biçilmiş olduJ11 

düşüncesindedirler. 

Gayrimübadiller yönetim ku· 
rulu, toplantılar yapmaktadırlar· 

Yeniden nasıl bir te,ebbil9 

yapmak lazımıeldigi konuşul· 
maktadır. 



Uzak doğuda ahlak telakkileri 
•• •• onune Japon kadını yabancı erkeğin 

Çıkabilir.. Fakat kendisi için •• soz 
çırd çıplak 
söyletmez 

Çinde ceneralların buyruklarile ~eyinen kadınlar - Hınshyanlık ceryanlan 
Y . y·t na manh;a yaratmışlar ve liu ~- j Y emenalerin ( ıareonyuala- Kadın, derhal elleriai ~ 

azan. ı ay "d . • d ruht tm ' ) . . d ü t ı L••k • • • • -L- D--1 

H 1 
ıının ı areaını e e e ı - nn ıçm e en m p eze &lllil - nan ıenıt yenı ıçme ..... ._... 

fenghey- az .ran lordir. sızhklar, en kepazece ıahneler kızanr ve odada duraauyaftt 
Çinde tetkik yapan bır ga- "Yeni Hayat,, eski anan~- ceryan etmekte idi. Şimdi bun• çekilir. 
t · · ·· lit · · kaybet-ze ecı, onpna eıını h.k 

1 
Jara dönmem iıtemekte, nüfu- lardan balrsedilmiyor artık... Aynı kadını iki ..n.. liıt.ea 

• bir k li l ı iye ~r •- •-mıye~ . ço i :ı üldO- sun azalmasmı intaç eden ya- Yeni hayat taraftarlanna çırçıplak g6ren bu zat, o ... 
bulabılir. Avrup an.~ şaylf tarzlanna hlcum ederek gire ahliklı olan sadece Ame· bu gör6nüştea hiç ......... 
ren b~. anekdot ç~vresını ~:ç· kadında analıktan baıka fazi- rikablardır. "Şayet Amerika halde şimdi ltir kaç .-&z•ea bl 
mek ~çı_n çço~ dden:~~e nu uz Jet tanımamaktadır. filimleri ahlik sanırlarını geç- kadar ahnııına h•yret eder. 
•tm
1 

~lidır .. dın efaa la du 7es- Çin metodiatlerinin "Yeni miş bulunuyorsa bunun günahı Halbuki bunda pfl]aeak bir 
• eaı, ilzer!n e z ru ma H t dı albndaki hareket- ktu J t 1•kld.-. hafif b. d Bir aya" a o filimleri yapan yahudilere feY JO • apon e .. 
•ıkt f ·ı 1ır. mevzuk ur. dd.ğ terine Hiriatiyanlı;a kabul et- ·tti ;are hir kadının çıplak glriln-
ço azı et erın, ço ma ı . olan Çanı·Kay-Şek'in ka- aı r. " 
bir alem içinde eriyip g tme~- = bqkanhk etmektedir. "Ye- Ulusu ıiiya temizlemek iıti-
te olduğu bir zamandan bıl· nibk,, tara&n gibi görünen yen, onu eski ananalarına ka-

bil hareketlerin öacüleri kon· vuıturmaia çahf&ll Metodiatler 

<tmrnml Çaulıawıek 
haısa cinsi abJak, daha dogru· 
ıu ahlaksızlık meselesi dün
yayı 1armıt ıibidir. Hele si
yasada fazilet, devede kulak 
kabilinden birfey olmuştur. O 
kadar kör, topal ve kanbur 
bir ucube ki yi\züne bakan 
&!1--!-. • 
... ID&r. 

Anarflden sonra 
ABUfİllm hiçbir zaman 

kmtulıaamıt el• Çinde, timdi 
protestantizm çamurlar üzerine 
kapkara bir perde germeğe 
çalışıyor. Çinde çok hazin •e 
vahim hidiseler oluyor ki bun
lar kale bile ahDDUyor. 
Şanghaydaki beynelmilel im· 

tiyazh mıntakayı reçtiaiz mi 
• yeni hayat ,, adı verilen pro
pagaadanm te• 
ıiri albnduuuz. 
Bu yeni hayab 
ne komllnizme, 
ne Japon n&fu
zu. ne de F •tiz-
•e sanmayımz. 

Ç nin yansından 
faz ası kapbyan 
" yeni hay.at " 
metodiftler ta· 
rafından güdül-
mektedir. Bura
da Amerika ·~a • 
pitalizminin 
cili bir ekonoıı a 
ajanı, bir simsar 
gibi kullandığmı 
f6rüraünüz. Çin
de papaslar, mis-
yonerler, Y. M. 
C. A. " H11isti· 
yan yardım teş
killb" kaynaş· 
•utadtıJar .Bun· 
lu baıka yerler• 
de olduğu gibi 
bakanlar ve yük· 
lek ticaret ku
nanlan tarafın· 
dan beslenmek· 
tedir. Bittm bu 
dianl kurumlat, 
•dece fazilet ve ablAk adına 
olank hareket etmit ......., 
kendi memleketlerillcle yapacak 
o ka.lar çok it hulabilirlerdi 
ki vatan ıınırlan dıflll& çıkma· 
la ihtiyaçları kalmazdı. 

Y•bencı dU,menltl• 
Çiade yerlqen ba kurumı.r 

k-anizme ve naıyoulisme 
.ıan ile bafatla ıantte 

feranılar vererek, dualar, tö· herteydeu önce riyakirhğı, ya-
renler tertip ederek, genel top- lan söylemeyı Ye sevii baila-
laablar yaparak, ulusal şarkı· nnı ortadaa kaldırmayı atreti· 
tarla bu toplantılarlll laeyeca- y.orlar. 
nını arttırarak çah11y:orlar. Fa- Japo11ılar1B miste•li orchdan 
kat bu vasıtalar Y e-nicilere bile, toplan, tayyareleri ve de-
yetmiyor. FaaliyetJerinin ıonuç- nizaltı gemilerile bu ceryan kar-
lannı bütiin Çine yayarak va- şısında daha iyi miidafaa edil· 
ziyetin biricik hakimleri olmıya miı HyıJamazlar. 
çalıtıyorlar. 

Yani emirnameler Şimdi Japon islilisı yeni bir 
General Çang-Kay-Şekin İm· vesile daha bulmuttur: 

zasını taııyan bir seri halinde "Çini yabancı milletlerin bıar-
emimamelerle halkın yaşayıı barca tasaddilerinden koru .. 
tarzlarında kesin değişikliklek mak ... " 
yapılması istenmiıtir. Bu emir- Japonlara birçok tarizlerde 
namelere göre kadın elbisele- bulunmak kabildir. Bununla 
rinde eteklerin dizlerden yu- beraber hayranhjımı 11mr11Z 
kan olması yasak edilmiştir. kalan birtey varsa o da Japon 
Kısa kollar, fazla dekolte elbi- kadınlarıdır. Dünyanm hertara-
seler de a~ suretle _yaaakbr. hada ~ ebilr ~ hlaf 
Bu ...arn11111elerln te•lri içinde bir ıeref ve fazilet ko-

Çinlilerin genel olarak sıey- kusu mUhafaza edebilmif ola-
dikleri roplar çok dar oldu- nı Japon fabiteleridir. 
ğundan dizleri tamamen arte- Bagtın Yoslai•ara'lar kapan· 
cek surette eteklikler geymek mJthr. Geialıu'Jar ( Geytalar) 
mecburiyeti kadmJara klç&k mOzikhallerde çalı111orlar. Mcr.. 
adamlarla ylrlmej'e zorlamak· Küratlde ntwtık •Öf/liyen bir Çinli kN k cala -•..ı-
ta.1--. JCadm fUD• eli kOf&ma• Ja lak lda dem kadınlar o nm .... 

Bacaiı kmlmat ola timclikin- tutarak kendilerine ba t*nt• yordu. Pekin tacirleri bu ted- byorlar. Japon moclerniwninin 
wr - ---- n Çlp olan kadınlan: 'jo 1 ahllkm bozulmıyacafı sanılı-

den daha az m&dafaam kala· lan bedava olarak veritotlarch. birin kendilerine çok zarar bu Uk neticelidir. Fakat, ba 
Bu kaitt gantalann bile bele- Yerdiğini ileri ılirerek prote.. laelirli detifildiğe rajmen ah· 

.mr Japon 'kadtnı 

cak dejildir. Uzun kollara ıe· 
lince Şanghaym yakıcı 11cak· 
lannda bu kapanıkhk kadar 
kadına eziyet veren bir ıey 
daha olamaz. 
aaıınç tedbirlerden biri 

Çan - Kay Şekin bu emrini 
Nançang'ta yeritmej'e (tatltik) 
etmef• memur olan poJitler 
aae. mmı k .. 

cliyeye çok pahalıya mal oldu- tolannı yağdınnca bu manasız lik dau iyİ8İDİ yapmqbr. 
jandan daha sonralan lnı fi. tedbirin kaldınlmaıına mecbu- Birkaç yıl &lce, tamdıldan· 
kirden de vaz geçilerek kara- riyet hasıl olmuıtur. mızdan bir zat, Kiyoto'da bir 
kollarda kadınların yan çıplak Otellerde Japon arkadqıau ziyarete gi-
kollannı elbiaeltfrinin renpcle Yine bir emirname mucibin- der. BlyOk salonda beklemesi 
olarak yatlı lıtoya ile boyayan 
boyacılar yer almaga başla
mıştı. Kısa kol elbise giyen 
bir genç kıza veya kadına yol
da rastlanıldı mı hemen kara
kola sevkedilerek bileklerine 
kadar elbiseJerinin renginde 
olarak kolu boyanıror. 

Şantungta 
Şantungta Amerikahlara sa· 

blmıı bir general say,Jan Han
Fou • Tchou da "Yeni Ha
yat,, ın ateşli bir tarafdara 
kesilmiştir. General Tesinan'da 
saçlan ondtileli üç genç kadına 
tesadüf edince bunlan kendi 
Y amenine (özel ikametgAh1na) 
sevked~k burada kızlara kil
çiik bir s6yJev verdikten ıonİ'a 
saçlarını ustura .ile ku~. 
Kadınlann vakadan haberdar 
olan kocalan çılgıncasına kot
muşlar, Generala yal~ıflar· 
1& da s6z dinletmek kabil ol
mamq, saçlar usturama kal 
kaçırmıyaa keıkinliiine kurban 
olmuttur. 

Pekın.-e 
Pekinde ( Peypungta ) kaclm .. 

lar ve erkeklerin yan yaaa io
kaklanla dolatmalan veya bir· 
birlerile aleni olarak ko..,..... 
lan yasak eclilmiftir .. H.-w 
dlnlana .. ..-keklp ~ 
led ~· 1ca......-. bile -

Japon kuları 
rica edilir. Birkaç dakika son
ra evin hayam çınlçıpla'k olan 
rak banyoya ·~derken laloir
daa ıeçer. ô";adaki misafi
göriin~e durur. Mutad nezaket 
vazifesini yaparak habr sor
duktan aonra banyo daireıine 
ıeç.er. 



r BORJIY A 
- 112 -

Ragastan kendi kindine söy
lece düşündü. 

- Oh! Jan Maletistanın de
diği gibi eğer beni sevmiş ol
saydı bu kadar tok davranır 

mı idi. Hayatımı Lda etti
ğimi söylemekle beraber ku
ru bir teşekkürle ödevini 
yaphi"ını inaniyor. Gerçi bu 
kadarı da yeter. Eğer serseri 
şövalyeleri prensler gibi karşı
lamak lazımgelse idi, Manfredi 
ile Ragastan arasında ne fark 
kalırdı . 

Bu susma ve duraklamadan 
istifade eden Primver aklını 

başına toplad,. Tekrar söze 
başladı: 

- Maksadım yalnız size te
şekkür etmek değildir. Eğer 
cevap vermek isterseniz bun
dan sonraki düşünce ve karar-

,,. Jannızı sormak ve öğrenmek 
isterim. Sanıyorum ki babam 
sizi kendisine seryaver yaptı. 

Bunu kabul etmediniz değil mi? 
- Evet Madam! 
- Sizin bundan daha büyük 

bir mükafata liyık olduğunuza 
inanım vardır. 

- Öyle değil Madam! Ba
na verilen bu vazifenin umdu
ğum teveccüh ve muhabbetin 
çok üstündedir. 

- Öyle ise niç.in onaylama
dımz? Beni bu memuriyetin 
fedakirhğımzın karşılığı sayıla

cak kifi bir tükran olduğuna 
inanan nankörler sırasına koy
madınız. Bu teklifi kabul et
meniz ) anımızda kalmamızı is
tediğimizden ve girişeceğimiz 
brkunç savaşta büyük kabra
manhklarınızdan istifade etmek 
dostluğumuzun sonsuz olmasını 
perçinlemek istediğimizdendir. 

Pirimver bu son sözleri o 
kadar yavaş o kadar titrek bir 
sesle söylemiş idi ki Ragastan 
onları duymaktan ziyade söz
lerin gid=şinclen tahminle anla
mıştı. Aklını oynatacak bir du
ruma gelmişti. Hemen beatrisin 
ayaklanna kapanmak ve kal
bini kıvrandıran sevginin ate
şini ona sunmak istedi, fakat 
kafasında korkunç bir düşünce 
dolaşıyordu. Boynu bükilk mı
nldandı : 

- inanabilirsiniz ki madam! 
Kılıncım her zaman buyruğu
'tluzun altında bulunacaktır. 
Söylemek istedi;iniz gibi dai
ma... Dost kalacağız ... 

- Şu halde Kont Almamn 
size verdiği memuriyeti neden 
kabul etmiyorsunuz ? 

- Madam ! Ben batıboş bir 
askerim, ser yaverlik gibi şe
refli ve büyük bir vazife be-

nim gücümün kat kat üstünde
dir. Bu hizmet beni serbeıt 
yaşamaktan alıkoyacağı ıçm 
büyük bir ürküntü içinde bu
lundupmu .da açık söylemeli
yım. 

Şimdiye kadar günlük ekme
ğini kazanan ve onunla geçinen 
bir bayatı severdim. Kimseyi 
buyruğum altında tutmak iste-

ğine kapılmadım. Düşünceleri

mi yaşayışıma klavuz yapbm. 
istediğim gibi koştum, gezdim, 
hiçbir kimseye boyun eğmedim. 
Sevgi ve ısrarlarınıza karşı 

durduğumdan dolayi affınızı 
yalvanrım. Ben daima özgür 
(serbest) bir hayat sürmek is
terim. 

- Demek Montefortede ka
lacaksınız? 

- Henüz bir karanm yok 
madam. 

Bir defa daha Primverin 
gözleri nemlendi ve sulandı. 
Bu son cümle çok merhamet
sizce kullanılmıştı. 

Ragastan sözünü kesmedi: 
· metlerİIDİD 

memnun ettiğini ve l!levindir
diğini görürsem Sezarıo yeni
lerek kaçacağı güne kadar 
burada kalacağım. Bugünün de 
çok uzak olmıyacağma inanı

yorum. Fakat bundan sonra 
hiçbir kuvvet beni ltalyada 
alıkoyamaz. Vatanıma , Fran
saya döneceğim . 

- Hiç bir kuvvet sizi bu
rada alıkoyamaz mı ? 

- Hayır madam ! 
- istediğiniz gibi hareket 

edebilirsiniz mösyö!.. 
Ragastan saygı ile eğilerek 

geriye bir adım attı. Çekilmek 
istiyordu. Ka binde sevgi ve 
ümitsizlik, kızgınlık duyguları 

uyandırmıştı. Kendisini Primver 
bir işaretle durdurdu. Zaif bir 
sesle seslendi : 

- Beni affediniz mösyö!Bu
gün vukubulan bir hadise hak
kında da sizinle görüşmek is-
terim. 

- Buyurunu? madam!. 
- Söylemek istediğim sin-

yor Maletista ile aranızdaki 
kavgadır. 

Ragastan ürperdi, titredi, 
başı döndü. Bağırmamak için 
dudaklarım bütün kuvvetile ısı
rıyordu. Kafasında kara bir 
bulut uyanarak şunları düşündü: 

- İşte asıl doğru olan işin 
burasıdır. Demek ki Maletis
tayı seviyor. Beni buraya onun
la çarpışmcamak, düello yapma
mak için çağırdı. Onun ölü
münden korkuyor. 

Pirimverin düşüncelt:rini bü
tün açıkbğile öğrenmek iç.in 
sustu. Prenseste sonsuz bir 
heyecan içinde çırpınıyordu. 
Kendisini derledi, topladı ve 
sordu. 

- Jan Maletista ile düello 
edecekmisiniz ? 

- Madam ! Sinyor Maletis
tanın erkekce tarziye verdiğini 
siz de gördünüz. Zan ederim 
ki artık düelloya hacet kal
mamıştır. 

-- Biliyorum. Fakat siz yine 
vuruşacaksınız. Şövalye haki
kah benden neye gizliyorsunuz. 
Ben sizin Jan Maletista iJe pen
cere yanında neler konuştukla
rınızın hepsini duydum. 

Ragastanın kafasında bir 
ümit yıldızı parıldadı. 

- Hepsini işittiniz öyle mi? 
Bu defa Primverin ansızın 

yüzü kıpkırmızı kesildi. Fakat 
ortalık karanlık içinde bulun-
duğundan bunu Ragastan gö
remedi. Genç kız gayet tabii 
bir sesle konuşmaya devam 
etti: 

- Y almz Jan Maletistamn 
size yarın akşam kafa kayasın
da buluşmak için söylediği sözü 
itittim. Daha fazlasını duya
madım, çünkü her şeyi anla
mıştım. 

- Evet Madam. Jan Male
tista beni yarın düelloya ça-
ğırdı. Primver kalbinin bir 
kuşun kanadı gibi çarph-
ğını hissediyor. Elile kalbinin 
üzerine basıyor; "e~er sizden 
istemiş olsam"' Sözünü mml
damyordu. Ağzından dökülen 
kelimeler tamamlanmıyor. Cüm
leyi bitirmek içln nefesinde 
kuvvet bulamıyordu. Ragas
tan ona yardım etti: 

- Benden ne istiyorsunuz? 
V uruşmamanızı... Şövalyeye 

bırakınız... Düşüncelerimi açık 
söyliyeyim. Sizinle Maletista 

· arasında hiçbir düşman ık bu
lunmamalıdır. Ben Maletistayı 
iyi bilirim. Sinirli fakat kah
raman bir delikanlıdır. Siz 
kendisine bu sıralarda birbiri
nizin kanını dökmek hakkına 
sahip bulunmadığınızı söyler
seniz onu düşüncesinden vaz
geçirebilirsiniz. 

Haftalık Piyasa Durumu 
Toprak ürünleri fiyatlarında mühim değişiklik yok 

atış ar geçen yılın bu aylarına göre daha eyidir 
İhracat tecimerleri neden borsadan mal almıyorlar. Bu durumun 

Yarattr ğı hareketsizlik.. Buğday beş para düştü. 
1935 yılı Temmuz ayının ikinci 

haftası içinde şaramız ticaret 
ve zahire bo sasmda satılmış 

olan bütün toprak iirünlerile 
diğer tecim eşyasının satış va

ziyeti bunların bundan bir h 11 fta 
evvel ve geçen yılın bu hafta
sındaki durumları ile mukaye
sede borsaca bastırılıp dağıtı

lan gündelik sataş bültenlerin
den şöylece tespit o 'unmuştur: 

8171935 sabahından 15171935 
akşamına kadar ticaret ve zahire 
borsasında aşağıda isimleri ya
zılı eşya karşılarında gösterilen 
fiatlarJa satılmıştır: 
Eşva isimleri Çuval Fiyatı 

Uşak buğday 863 6,75 5,875 

,, " 
Çavdarlı 92 5,00 5,00 
Y erJi buğday 3122 5, 75 4,50 
Eldirek ., 1173 5,75 5,00 
Mersin ,, 2295 4,75 4,50 
Fethiye " 677 6,25 6,00 
Yekün 8222 
Yerli arpa 514 3,25 3,00 
Bakla (hazır)4,368 4,40 4,125 
Kumdarı 29 7,50 4,50 
Susam 435 11,75 10,75 
Pamuk prese balye 
birinci mal 257 50,00 50,00 
Palamut kental 
tırnak 64 410,00 410,00 
Palamut 
engın 150 350,00 350,00 
Palamutbr-
naklı pilitli 266 260,00 260,00 
Palamut 
kaba 159 300,00 275,00 
Çekirdeksiz çuval 
üzüm 1376 13,00 7,00 

Arpa 
Borıa bültenlerine göre son 

hafta içinde borsada yerli ar
palar 3 ile 3.125 kuruş arasın
daki fiatlarla 514 çuval satıl
mıştır. Ceçen hafta ayni fiat
lerle 798 çuval arpa satışı ol
muştu. Geçen senenin bu haf
tasmda ise 2 i!e 2,375 kuruş 
arasında fiatlerle 141 çuval 
yerli arpa sahlmıştı. 
~rpa işlerinde bir çok defa

lar tekrarladığımıl vaziyet de
vam ediyor. Durumda bir de-

ğişiklik yoktur. ihracatçıların 

dahilden mü'>ayaatı devam et
tikçe değişmesine de imkan 
görülememektedir. 

Yerli arpalar piyasada faz
laca bulunmakta ise de lzmir 
borsasında yapılmakta olan iş
ler hemen hemen şehrin ihti-

yaçlarına münhasır olup ihra
catçılar Anadolu içinden aldık
ları fiatlarla lzmir piyaçasından 
mal satın almamaktadırlar. 

Bakla 
Son hafta içinde borsada 

kilosu 4,125 - 4,40 kuruş ara
sında fiatlarla hazır mal (4378) 
çuval bakla satışı olmuş ve 
vadeli satış kaydedilmemiştir. 

Geçen hafta 4,16 - 4,375 ku
ruş fiatlarla 1104 çuval hazır 
ve 4 - 4,375 kuruş fiatlarla 
970 çuval vadeli bakla satışı 

olmuştu. 

Geçen senenin bu haftasında 
ise 3,25 - 3,3125 kuruştan 
"2082,, çuval hazır ve (3 3125-
3,4375) kuruştan ( 2800) çuval 
vadeli bakla satışı olmuşdu : 

Son hafta içinde si\hlan bak
la mikdarı geçen haftaki ye
kündan üstün ise de bütün 
tahminlere rağmen fiatlarda 

-------------------------------nun sebebi Avrupa fiatlannın 

biraz düşmüş olmasına hamle- ı 
dilmekte olmakla beraber pi
yaçada fazla mal bulunmakta 
olması da fiatlar üzerinde tesir 
göstermiştir. Bununla beraber 
al · cılar hararetli olup fazla ar
zm biraz önüne geçildiği tak
dirde bir iki hafta evvelki de
ğeri elde etmek güç sayılmıyor. 

Pamuk 
Geçen hafta muamelesiz ge· 

çen pamuk piyasasında son 
hafta içinde küçük bir kımıl
dama görülmüştür. 50 kuruş
tan 257 balye prese birinci 
mal sablmışbr. Geçen hafta 
pamuk üzerine borsada hiçbir 
muamele olmamış ve geçen yı
lın bu haftasında kilosu 37 ku
ruştan 62 balye prese birinci, 
35 kuruştan 5 balye prese 
ikinci ve 34 - 35 kuruştan va
deli olarak 500 balye prese bi
rinci pamuk muamelesi borsa
ya kaydettirilmiştir. 

Hafta içinde İzmir mensucat 
fabrikalannca bir miktar mal 
mubayaa edildiği gibi bilhas
sa Almanyaya ihraç edilmek 
üzere de bir miktar mübayaat 
yapılmıfbr. Fiyatlar da en son 

sabşlara nisbetle iki kuru~ bir 
düşkilnlük vardır. Fiyatlar bu 
vaziyette kaldıiı takdirde elde . 
kalan istoklar yeni rekolteye 
kadar tamamen elden çıkanla
bilecektir.Piyaıaya şimdilik sağ
lam gözüle bakıbyor. 

Afyon 
Son hafta içinde borsada Af

yon üzerine iş yapılmış olduğu
na daır borsa bültenlerinde bir 
kayıt görülmemiştir. Geçen 

hafta da vaziyet ayni idi. Yal
nız geçen senenin bu haftasın
da borsaya beher morfini 78 

kuruştan 4576 kilo 400 gram 
% 12,75 morfinli keza morfini .. 
80 kuruştan '% 13 morfinli 
2101 kilo af yen aahşı yaz
dmlmışh. 

Palamut 
Borsa bültenlerine göre bu 

ayın ikinci haftası içinde bor
saya yazdırılmış olan palamut
lar nevi ve fiat itibarile aşağı
daki gibidir: 
Nevi Kental 
Tırnak 64 

" engıo 150 
T ırnakh pelitli 266 
Kaba 159 

Yekim 739 

Fiat 
410 410 
350 350 
260 260 
300 275 

Geçen hafta ise kentali 
375 - 430 kuruştan 452 kental 

tırnak, 280 - 250 kuruştan 560 
kental kaba, 190 - 200 kuruş
tan 39 kental rofoz palamut 
satışı olmuştu. 

Geçen senenin bu haftasın
da da borsada palamut üzerine 
iş olduğuna dair bir kayda 
rastlanmamıştır. Busene devam 
etmekte olan kuraklık dolayi
sile rekoltenin geçen seneden 
noksan olacağı tahmin edil
mektedir. 

Zeytinyağı 
Son hafta içinde borsada 

sabunluk mal satılmıştı. 
lzmirde mevcut stokların kuv

vetli satıcılar ellerinde bulun
ması ve piyaçaya mal arzında 

nazlı davranmalan da 27- 27,5 
kuruş beş asitli yağlar için fiat 
talep etmemeleridir ki ihracat
çılara mal aldıramamaktadır. 

Dış piyasalarda beş asitli 
yağlara verilen fiat (24,5 - 25) 
kuruştur. Bu sebepten bu haf
ta da geçen hafta ~ibi borsaya 
muamele kaydedilmemiş önemli 
işle olmamıştır. 

Üzüm 
Haftalık sahş nevileri ve fi. 

atlar şöyle tasnif edilmiştir. 
No. Çuval Fiatı 
6 58 7,75 7 
7 87 8,75 8 
8 230 9,375 9 
9 450 9,75 9,50 

10 372 11,50 10,50 
11 179 13 12 
Yekiın 1376 

Bundan Bir hafta evv~I bor-

sada satılmış olan çekirdeksiz 
üzüm miktan 1114 çuvala ba-

lig olmuş ve nevi itibarile 
aşağıdaki surette yapılmıştı. 
Nevi Çuval Fiat 

7 149 
8 240 
9 378 

10 347 
Yekün 1114 

Az Çok 
8,00 9,00 

9,00 9,625 
9,50 10,50 

10,50 12,00 

Geçen yılın bu haftasında 

da şu satışları Yardır. 
Nevi Çuval Haftalık F. 

5 8 
7 27 
8 129 
9 38 

Yekün 192 

Az çok 
9,00 9,00 

9,75 10,00 
10,00 10,50 
12,50 12,75 

Son hafta içinde çekirdeksiz 
üzüm piyasasında ieçen haf
taya nispetle hiçltir değiıiklik 

göriilmemiştir. Fiatlar da geçen 
haftaki vaziyeti aynen muha
faza eylemiştir. 

incir 
Mal yoktur. Yeni mahsulün 

ağustosun ilk haftalannda pi
aasaya anedileceği tahmin 
edilmektedir. incir ifletme han
lannda yavaf, yavaı, faaliyet
ler görülmeğe başlanmıtbr. 

Alivre incir fiatlan hakkın· 

da geçen hafta yapbğımız ner 
riyahn incir ihracab ile ujra
ıan tecimerlerimiz ve bilhassa 
kuru meyva ihracatç.ılan ltirliii 
tarafından nazandikkate alına
rak bir hareket uyandınlmaaı
nı bekliyoruz. Belli batlı ihra
cat itleri üzerinde çok huıa· 
siyet gösteren Türkofisin de bu 
yolda bir teıebbüste bulunaca
ğını umuyoruz. 

Geçen sene piyasanın açıl
ma sırasında ve piyasa açıl· 
dıktan sonra incir işleri ve in
cir fiatlan hakkında koparılan 
gürultüler ve yapılmış olan 
dedikodular unutulmuş olmasa 
gerektir. ~ işten geçtikten 
sonra yapılacak her teşebbüs 
zavallı rençberin mu' ad olduğu 
üzere buseneki mesaisinden 
yine birşey anlamıyarak ümit
le r~ni geJecek seneye bağlama zeytinyağı üzerine iş olmadığı 

anlaşılmışbr. Geçen hafta da 
iş olmamıştı. Yalnız geçen se
nenin bu haftasında kilosu 
23,77 kuruştan 50,000 kilo sı· 

tesellisinden başka bir netice 
vermiyeceği çok aşikardır. 

1 
Bu hakikat meydanda ıken 

mustahsilin çok açık hakkının 

olanlar bu meselede ussmama
lıdır. Vakıt geçmek üzeredir. 
Bu iş için verimli teıebbüslerde 
bulunmaları çok gereken bir 
ödevdir. 

Umumi vaziyet 
Son h:.ftaya ait bona sabş

lan kısmında görüleceği üzere 

hububat ve zehair üzerine haf
ta içinde buğday işleri müs
tesna olmak üzere kuvvetli 
muameleler olmamakla beraber 

alelumum eşya fiyatları geçen 
haftadaki vaziyeti aşağı yukarı 
muhafaza etmiş bulunmaktadır. 
Buğday işi son hafta içinde 

tabii halini almış ve piyaçaya 
ihtiyacı karşılıyacak miktardan 
fazla mal etmeğe başlamıştır. 

Bu münasebetle son fiyatlarda 
da beş para kadar fiyat düş
künlükleri görülmüştür. Önü

müzde hafta içinde piyaçaya 
fazla miktarda mal ettirilirse 
biraz daha fiyat düşkünlüğü 
bekleniyor. 

Abdi SokullLi -
Tütün 

Her tarafta tahrire 
Başland• 

Tütün istihsaliiı faaliyeti 
mıntakanm bertarafında devam 
etmektedir. Tütün tahmin hey

etleri Ôdemiıte. Bornovadn 
Seydiköyünde tahrir muameJa~ ' 
tına başlamışlardır. 

Mıotakamn diğer yerlerin
deki heyetler de b'r iki güne 
kadar faaliyete ıeçeceklerdir 
~ ................ lltQ .. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Salıflar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
78 Ş Riza Halef 10 50 11 
11,5 K A Kazım 10 10 75 
10 M J Taranto 7 50 7 50 

6 H Z Ahmet 10 50 10 50 
105,5 Yekün 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı 
782 Buğday 
81 ton " 

Fiat 
4 62 5 50 

12 balye pamuk 50 
145 K Palamut 430 

1806 kilo yapak 46 50 

50 
430 

49 25 

Para Piyasası 
16-7-1935 

Alış 

Mark 50 25 
İıterlin 618,5 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 40 
Belga 21 12 
ltalyan lireti 1 O 30 
İsviçre Fran. 40 95 
Florin 85 20 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. Şilini 23 50 

Satıı 
50 75 

628,5 
8 30 

79 90 
21 26 
10 37 
41 20 
85 5J 
5 30 

24 

Bulvar kabadayıları 
Çok sarhoş olarak lsmetpa· 

ıa bulvarından geçen sabıka

lılardan Mustafa oğlu lsmail 
ve lsmail oğlu lsmail yoldan 

gelib geçenlere küfür etmişler 
ve Raşide bıçakla hücum et• 
mişlerdir. Mütecavizler tutul· 
muşlardır. 

Blçafiı ahndı 
Kemerde Armutlulu Mehmet 

oğlu Salimde b"ir biçak buluna· 
a 2396 kar konmmaaı t · ile 

... ıiil ... iiii 
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intikam ••. 
••••• F. Y. Eralp 

_ Seni çıldırasya seviyo· 

rum ... Necla .. 
- Ne mutlu bana ... 
- Çok hem pek çok ~Ü· 

ıelsin .. Bütün hayatım sensm •• 
Genç kız ayağa kalktı. Ay

oa başına geçerek dağımk 
saçlarını topladı. Sonra anlın
daki kıvırcık buklelerini savu
rarak Güngöre döndü. 

Onu tath bakışlarıla süzü
yordu. Ne giizel srözler ... 
Yavaş yavaş Güngöre ya· 

naşb. Onu çok seviyordu. Ya
nına oturdu. 

Güngör şimdi onun ince el• 
lerini avucunun içine almış : 

- Ne kadar güzelsin Peri, 
diyordu. 

Faka evli olan Güngörün bu 
kadınla ne iti vardı ? .. 

* * • Bir gün kansı Emel ona : 
- Şu çamqır sepetini kal-

dırmama yardım eder misin ? 
Demiıti. 

işte bu sözlerden Emelin iyi 
bir ev kadını olduğu anlaşılı
yor değil mi ? 

Güngör duymamazlıktan gel
miş ve miskin miskin yan1ba
şmda duran koJtuia gömül· 
müştü. 

işte bu dakika"an sonra za
vallı kadın elindea geldiği ka
dar bütiln itleri kendi görmeğe 
çalışb. 

Ertesi sabah, Güngör her 
zaman alışık olduğu Fhi kah
vesini istemişti. 

Emel: 
- Kahve kalmadı .. Eğer te

miz süt istersen? •. 
Fakat Güngör her sabah bir 

fincan kahve içmeden hiçbir 
iş görerqezdi. 

Emel tatlı bir sesle ilave etti: 
- Kolum ağr1yordu.. İşte 

bu yüzden kahveyi çevireme
dim .• 

Günrör bu ı6zJerin geçen 
günkü yapbğı kabaca harekete 
karşıhk olduğunu anlamakta 
geçikmedi. Şapkasını alarak 
dışarı fırladı. 

Emelin intikamı çok fena de-
ğildi. Fakat Güngör de kıza
rak civardaki barlardan birine 
devama bqlamışb. 

İlk önce N ecli ile tanıştı. 
Güngör çok gilzeldi.Fakat Nec
la daha üstündü. Hiç şüphesiz 
bir kokottu. Çekici gözleri had
dinden fazla serbestliği vardı. 

Giingöre: 
- Ben hersabah banyoda

yım. çok kere yalnızlıktan ca
nım sıkılıyor. 

Diyerek berzaman buluşmak 
teklifini yaptı. 

Göngör ona az çok kur ya-

pıyorsa da iıi daha _ileri götü~
meğe cesaret edemıyordu. Hıç 
olınazsa timdilik kansını aldat
maktan çekiniyordu. Çünkü 
daha yeni evlenmişlerdi •. 

Güngör Neclayı sık sık zi
yaret etmeğe başlamıştı. Evde 
kansı ile ara)annda olan açık· 
lık ~ittikçe artıyordu. 

Bir gün Emel: 
- Hiç yok yere uf~c!k h!r 

şeyden neden. böy!e sınırlenı· 
yorsun? Sanki benı yutacak.m~
flD gibi davranıyorsun! Demıştı. 

Güngör gene karşılık ver-
medi. 

Bir Pazar günll Güngör eve 
saat onbirde gelmişti. Dışarısı 
çok souk olduğu için hemen 
ocak başına koşmak istiyordu. 

Zili çaldı. Fakat hiç c ' vap 
veren yoktu. Bir kaç kerre 
gene çaldı. Hep ayni s~ssi~li~··· 

"Belki bir yere gıtmıştır,, 
diyerek merdivenin bir taşı 
üstüne oturarak cebinden çı
kardiğı bir "Yeni Asın" göz
den geçirmeğe başJadı 

On dakika geçti... On beı ..• 
Yirmi. .. Fazla üşümüştü.. • 

Sonra birdenbire aklına bır 
ıey geldi. Emel ikinci intika· 
mını alıyordu. 
Yarım saat geçti. Fazla sah· 

redemiyen Güngör: 
- AnlaşıJdı. Beni sokakta 

bırakmak istiyor. Fakat sanki 
gidecek başka yerim yokmuş 

gibi .. 
Diyerek doğru N eclinm ya· 

nma doğruldu. 
- Evet Necla, seni çıldıra-

sıya seviyorum .. 
Necla ıüzülerek sordu: 
- Ya karınız?. 
Gtingör bir çok yalanlar uy .. 

duı·altilirdi. Fakat ihtiyaç duy
madı. 

Neda inci gibi di~lerini gös-
tererek gülüyordu. 

Sonra kendisini Güngörün 
kolları arasına bırakıverdi.. 

Saatlar geçti, hep böyle 
geçti •. 

Neden sonra kendine gelen 
Güngör saatına bakh : 

- Çok geç kaldım sevgili .. 
Diyerek son bir defa daha 

Neclayı kolları arasına aldı. 
Bir taksiye atlıyarak eve gi

diyordu. 
Neden bu kadar çabuk Nec

lidan bıkmış mı iıli 1 
İşte bayanlar si::e bu sırrın 

düğümünü açayım : 
" Erkekler yalnız ilk anlar

da ilk verdikleri sözlerde sa· 
mimidirler. Sonraları gidgide 
aynı sözleri tekrar ederlerse 
de bu sözler yalancıktandır. 

Ona göre gözünüzü dört 
açınız ... 

"Kraliçe olmıyacağım!,, 
Eski Yunan kraliçesi Elizahetin 

En büyük saadeti: Felsefe 
lngilizce Deyli Ekspres ga

zetesinin hususi muhabiri ta· 
rafından Bükreşte ziyaret edi
len eski Yunan kraliçesi Eliza· 
bet, kral Jorj hakkında kendi
sine sorulan bir sorguya karşı 
şu cevabı vermiştir: 

.. - Fevkalade bir sehep 
olmadığı takdirde, iki zihniyet 
taşıyan bir adamla evlenmek 
hakikaten zor bir iştir. Bu, 
daha ziyade bir karakter ve 
ayni zamanda terbiye meser~-
sidir.,, 

lngiliz gazetecisi tarafından 
tekrar Yunanistana dönmek 
ihtimaline dair sorulan diğer 
bir suale de: 

" - Tekrar Yunanistana git
miyeceğim ve kraliçe olmıya
cağım, demiştir. Ben çocuklu
ğumdanberi daima bundan kor
kuyordum. Bir kraliçe mevki
mde olup ta hiçbir ş~y yapama
maktanaa en .apiı mesleği 

K1·ulitçr• J~'lizctbnt 
Halkm Yunan kralı ailesi 

hakkında gösterdiği vaziyetler 
bana onların düşüncesini ihsas 
etmiştir. Ben de, onların arzu
sunu yapmak için elimden ge· 
leni yaptım.,, 

Diğer taraftan vaktini nasıl 
geçirdiği sorulduğu zaman: 

" - En büyük saadetim f el
sefe ile uğraşmak, cevabını 
vermiştir. Ben kitap ve muai-

Y-elif""ASfr He • 

Sovyet ..... 
Artistleri musikimiz

den bahsediyorlar 
Yurdumuza gelerek konser

ler vererek ve dinliyen'eri san
atlarına hayran eden değerli 
Sovvet Rus musiki sanatkiları 
memretlerine döndükten sonra 
Türkiyede edindikleri duygu
larını ve ~örüşlcrini yazmağa 
konferanslar vermeğe başla
mr~'ar~tr. 

Rüvük do~t memfekctte bü
yiik ilrri uv~ndtren hu yazılar· 
dan iki~ini bugün okurlarımıza 
ve .. iyo .. uo. 

B. O. D. Şo~hknvic'in bet
ke"li fmaka'e«:1°\ c:udur: 

Ankara ~ol,.a~larH•da do•a
şırkf"n bu a111t~a1 :c:f'hr'n ~anlı 
renkli hava• krıvnaifınn1 orta
:c:mrl::\ bulunr\u.:Ynm ic;n derin 
bir kıva11c rluyına1<tavdım. 

Bu SPhir~e ver.i öz«en ha
vatın k11r11ldu;nnu ...,5 .. ;; yn,,.rhım. 

Ru yen; h::.v::tbn "=""'' m .. 7:,re 
kar1111 nıatrt't1e, hıvri;n .. , <';rl ..11. 
vet1e haktiö-ı, ,...;h; , ,, ,n·mı ~::. 

biitijn me•~"'"'°'P 1<arcı• 1• vacaihnt 
anladım Vf> t-.>lulir f"c.a.:m. 

fstanhnlda B~utar C"'rnal Re-
• 1 

~,d ve Hasan F P.rit •ki genç 
Türk di17.~me11 lhe~telr~r\ tam
mı:c:hm. Her i~i .. inin de hP'lte-

. J,.d;klP-rİ oiv::tno oarra1arını 
dinlPı·ken ar;vhö-ım VP duvma'k 
i~tediı'Tim ne f,.vkal?rl .. n~r•a'k 
bir tekmk ne de u"""',\i. Fakat 
hunlar mev•·nt olmakla bera
ber uıl aradıö-ım ev~af, benim 
için vepveni hir mu"iki renk 
ve ahenp-lni de buldum. Bu hu· 
smıivP.t! Ahenv,in ori iina1itesini 
hüvük kıva"c'a keı:ıfettim.nun· 
dan sonra A11k~"ada da Saha
haHin ;~minde 1 S y:\~ında bir 
bestekarla tanı~hm. Bu erencin 
piyano p~rçatar111dan b;;tün ar
tist arkada•,~rım hi1vük me
rakla dinledik. Türklerin mu· 
sikiye ait bütiin yenilikleri kav
ramakta <röriilmedik yetene~i 
inan verir ki ı~tanbul konser
vatuvarı orkestra!1n çok vakında 
kıymetli ve !losval ~enfonik or
kestra haUni a lacakbı·. 

Buna orke~tramızın şefi Bay 
L. Stavrbersr'in çok a7. prova
larla aldıi!ı sonuçlar en parlak 
bir hıabettir. 

lstanbulda giizcl san'at aka
demisinde ~ördü<!üm kara ka
lem sulu ve yağh bova jzerJe
rin Avruparım herhanj!i bir 
müzesine lavık ofduklarını 
söyliyebilir. Fakat Türk res
samlarının asıl kuvvet ve hu
susiyeti bunda de~iJ; yurdun 
göreye ve hayatından alınmış 
tablolardır. 

Çünki san'atın yarının inan
cısı bu etgidedir. 

bm re giderkan Bergamaya 
uğradık; orada Anıtsal stad
yum, çok canh Hr mimarlısl'ın 
izeri eski tiyatro, hamal"\ yıhk
Jan var. Bunlarla ileride gör
dü~ümüz şehir, köy, şose ve 
geçitler arasında ne kadar 
büyük tarihi karış1tlık olduğu 
nu gördük. 

lstanbul görülerinden Aya
Sofya camisi büvük etk (tesir) 
bırakılmışbr. Fakat en büyük 
unutulmaz etgiyi bırakan genç 
ve hür devletin yeni ve sosyal 
Baş şehri eski Ankaranın gö
rünüşü oldu. 

Türk bestekar arkadaşlanm 
bana Türk şarkılannın külliya
tım hediye etmişlerdi. Bu şar
kılar Türk folklorcular ta
rafından toplanmış ve ya
zılmıtbr. Bu notlara ilk göz 
gezdirişimlc bile bun1arm 
işlenmemiş zenginlik dolu ol
duğunu anladım. 

Cumhur Başkanı, Kamal Ata
türkün ulu himayesinde Tiirk 
musikisinde yeni bir devrim 
yapılmasına çalışılmaktadır. 
Atatürk şimarık ~eyyahfarın 
keyfini okşayan eski musiki 
yerine yurda yeni Türk ulusal 
ve sosyal musikisini verecektir. 
Bun1m için ulusai operanm ku
rulması ve orta ile yühsek mu
siki öğretim sisteır.in in yo'una 
konulması için çalışma } :tadır. 

Ankaradan ayrılışımdan önce 
Cumur Başkanı Atatürk yeni 
Türkiyeden aldıgım intibaların 
gelecek izerJerinin de yer bu
lacağını umduğunu söylemiş

lerdi. Derin kıvançla diyebilrim 
ki, doat komıu memJekete ıe
yahattan aldıjım heyecanlı in· 

-
Trebiç Link o in 

Sırasile hahamlık, Protestan papaslığı Anglikan 
Peskaposluğu ve lngiliz saylavlığı yaptıktan sonra 

Nasıl "Yüz adlı casus,, oldu? 
Londradan yazllıyor: 
Uluslann karışıklık ve güç

lük saatlerinde ortaya tuhaf 
kimselerin çıkıp yükst-ldiği gö· 
rülür, bunlar ne idikleri bıı:lir
siz, ad ve sanlan biJinmiyen 
adamlardır. Yaptıkları işleri 

koyu bir esrar perdt-si kaplar. 
iyilik ve kötülük bunlardan çı
kar ve günün birinde hangi 
gölgeden çıkhlarsa gene öyle 
gölgede kaybolup giderler. 

lngilterenin buyruğu altında 

elan Hindistan bu gibilerinin 
çalışmak için seçtikleri toprak-
hr. 

Ülkemizde iyice tanılan ve 
az zamım evvel lngilt-erede bir 
motosiklet kazası netices'nde 
ölen miralay Lavrensin bunlar
dan biridir. Bu adam az kalsın 
kral olacaktı ve bir vakitler 
bütün bir ulusun mukadderatı-

Balıkların yaşamak ıçın 
suya muhtaç oldukları gibi, bu 
adam da rezalet ve skandal 
içinde yaşıyabiliyordu. Her 
hangi bir ışı başarmakta 
gösterdiği kolaylık, göze 
görünmek ün almak (meşhur 
olmak) için olan çok kuvvetli 
hırsı, boyuna eğlendirmek ve 
eğlenmek için duyduiu tema· 
)Ül k endisini hayali birer ro
man kahramanı Don Kişota 
veya Fra Diyavolo'ya benze
tiyordu. 

Hiç düşünmeğe bile lüzum 
görmeksizin bütün dinleri ka-
bul edebilen bu adam 24 ya
şında Sambur şehrinde bir 
haham; Hamburgta protestan 
vaı:r:ı, Kanadanın Montreal şeh-
rinde bir Anglikan misyoneri 
olmuştu. Buradan lngiltcreye 
atlamış ve Kent eyaleti pesko
posluğunu yapmıştır. Bulundu-

m avuçlan içinde tutmuştur· ğu her yerde önce bütün ce-

Hayber dağlarında İngiltere maab kuvvetli sevgi bağlarile 
ile gene büyük bit ulus ara· kendine bağlamasını becermİf, 
sında oynamakta olan entrika· ~onra da papazllk yapbğı kli· 
lar Miralay Lavrens gibi ortaya senin kasasile cemaatin para 
esrarengiz bir adam çıkarmıştı. çantalarını kaphğı ıibi sıvışıp 
Son yıllarda adı ıık sık söy· gitmiştir. 
Jenmekte olan Trebiç Linkoln Yirmibeş yaşına varınca,yılan-
de kendine evrensel bir san larm deri değiştirdiği gibi onun 
yapmış bulunmaktadır. Bu ada- da hüviyetini değiştirdiğini gö-
mın yirmi yı]danberi çevirmekte rüyoruz. Londranın Kuveykcr 
olduğu siyasal dolaplar hala denilen tarikatı hesabına Av-
durmamışbr ve gördüğü işler rupanın bütün ülkelerinde bir 
bir çok y~rleri üzüntü ve he- tetkik seyahabna çıkmış, tam 
yecan içinde bırakmaktadır. iki yıl süren bu araştırma yol-

Bin bir ad değiştirerek culuğunda Avrupanın bütün 
bütün amaçlara ( gayelere ) entrikalı işlerine burnunu 
kah hizmet, kah hiyanet eden sokmuş ve bir Kuveyker mis· 

yoneri sıfatile istikbal için A vrnpanın bütün sınırlarını öğ-
renmiş ve kendi menfaatlerine kendisine faydalı olabiJecek 

çok önemli münasebetler kurgöre kullanmış olan ve vicda-
nında binlerce kişinin öldürül- muştur. 

Gezintileri esnuında henüz 
mesi suçunu taşıyan bu adam kendisini olmıyan bir adı 
Galiçyanın en fakir bir ya- takmarak evlenmiş, aynı za-
hudi ailesinden, sadeçe Trebiç manda lngiliz tabiiyetine ya-
aJiyle doğmuş ve tam yirmi zılmıştır. Artık hukuki bir 
yıl cemaatinin hahamı olmak hüviyeti ve bir ocağı oldu-
gayesini kendine hayal edine- gundan Londraya dönmüş ve 
rek yaşamıştır. sırtındaki protestan papazı 

Ancak böyle basit. bir m es- redingotunu atmışbr. Bundan 
lek onun için pek namus!u ve sonra dikkate değer sosyoloci 
cılız bir işti. İhtırası ve zekası (içtimaiyat) eserleri bastırmış 
keskin olduğu kadar ahlaki hiç ve lngilterenin liberal partisi 
bir bağ tanımıyan bu adamı, sekreteri, sonra da başkanın 
yirmi bir yaşına varınca Orta en yakın yardımcısı olmuştur. 
Avrupamn büyük caddelerinde, A'rbk mesleğinin yiikselme 
adsız, ailesiz, dinsiz, yurtsuı, basamağına çıkmış bulunuyor-
parasız, her işi göze almış, du. lngiliz kültürlerinde Lin-
ayni zamanda bir çok dil bilen koln adıyla yazılı bu adam si-
hir genç olar!'k görüyoruz. En yasal işlere girişmek için ol-
büyük merakı scfahet ve lüks; gunlaşmıştı. Bu işlere biitün 
en iyi becerdiği iş te yalan varlığı ile atıldı ve muvaffak 
dolandır. da oldu. lngiliz parlamentosuna 
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tibaları bugün yarın musiki tabiat güzelliklerile dolu so-
izerlerimde kendilerini belirte- kaklara hayran olduk. 
rek bu seyabatm canlı yadigarı İstanbulda bazı yavaş vavaş 
olarak kalacakbr. sönen meslek erbabı ve satıcı-

lstanbul - Ankara lar kı'ıkları itibarile tiyatro 
A. S. Pirogof'un betge~i de sahnesinden ve tablodan çık-

şudur: mıs sribi R"Örünürler. 
Çarlık ve padişahlar kuru- Fakat bu şark güzelliği-

nunda Rusya ile Türkiye nin hususiyetleri bu günkü Tür-
a:-asındaki ilgiler dış işyar kiyenin asıl çehresine karşı 
v.e ~ · e · ~!a~elerin gönde- ilgimizi aza 'tmamıştır. : . 
rılmesıle bıtırıyordu. Arasıra Ankara Türkiyenin devrımm-
Çarlı.k Petrsburgunun Y?k: den ulastığı utkunun ispatıdır. 
sek ışyarları lstanbula gezmtı Şehrin civarlarında henüz ta-
yaptıktan sonra Boğaziçi kıyı- mamile kaybolmamış tarihi 
Jarından ve Çargrad (lstanbuJ) maziye aid eski sokaklar-
dan getirdikleri şark ellerinden da eski yapılan evleri baş-
açılrnış anaçları dostlara dağı- ı~ a yandan veni Ankaranın 
tırlardı. Şimdi dost Türk Cu- Avrupa ulusu ile düzenlen-
murluğuna Sovyet tiyatroların- m iş yeni mimarisinin, en mo-
dan bir sa!gıt gelmiştir. dern cv'eri gördük. fzmir Ber-

Şark sınırlarını ilk defa aşal'- gama yo'una ihtiyar bir şarkıcı-
ken vapura binmeden evel bü- mn c- arkısı ı dinledik, ji!Özleri 
yük heyecan dL•ymuştum .Gördü- kapa'ı, şarkmm ahengi· 
ği m gerçek, bütün tasarlanmdan ne uy;ır hareketiylt sal-

ü sti.~n çıkm•ştı.İstanbulun canlı ve lanaraJ· bir genç kızın sev-
renkli güzelliği için şairler sayı- gi'isinden ayrılısmı anlatan 
siz destanlar, romancılar roman- eski hazin bir şarkı idi.Türkiye 
lar yazdıkları için bu hususta devr ·m ~ 11e ait savaş fırhr~lan 
uzun uzadıya yazmıyacağım. ve parlak istikbal ümitler: :/dolu 

Galata, Beyoafo, Üsküdarı ccnl<çi marşlar dinledik.Böylece 
gezdlkten sonra Yıldız ve yeni ve bizce az bilinen, fakat 
Dolmabahça saraylarının geniş ka lbim=ze pek yakın o1an ulusal 
ve gölgeli sa!onlarım dolaştık, sanat kaynağından kana kana 
ince mevzun minarelerle ve içtik 

saylav oJarak girdi ve bu sa 
yede şahsına karşı ayrıca bi 
saygı kazandı. Bildiği esrar sa· 
yesinde çabucak parlak ~< 
nüfuzlu bir hatip oldu. 

Ancak bu adamın lükse 
karşı doymak bilmez bir iştah 
vardı. Bunu ıidermek iç.in çol 
çabuk yürümeie başladı. Bi 
banka kurdu ve bütün pel 
gözlü c' alaveracılar bu kurll 
içinde toplanmakta gecikmedi 
ler. İşte bu banka yüzündeı 
finan.sçılardan (maliyecilerden 
bir çok düşman kazandı. Düş 
manların en tehlikelisi de böyl 
adamlardır. 

Bir sabah hem gazetalerdt 
hem parlamentoda bütün kir 
mazisi yüzüne karşı bağnld 
inkar edemedi, çünki hep 
doiru idi. Knk sekiz saat sor 
ra bankası kapanmış, oğ'lu i' 
karısı kendisini terketmişti. Br 
yük bir kırgınlıkla parla 
mentoyu, siyasal yaşayışı b 

rakarak bilinmezlere dağr1 

sıvışıp irİltİ. Bu gidiş tam an 
lamiyle gaiplere karışmak old1 
1912 yılında onu Brükselde b' 
tecim (ticaret) mümessili 191 
de de büyük bir devletin Re 
manyada gizli ajanı olara 
görüyoruz. 

Dünya harbine ba~amak ola 
Bosna sui kastında hali lngili 

tebaası idi. Londı aya gitti v 
lngiliz hükumetine hizmetiı 
teklif etti. 

İngiliz gizli istihbarab, Av 
rupamn bilhassa o karışık gür 
!erinde böyle bir adamı, mum[ 
arasa bulamazdı. 

fngiJiz entellicens servisind 
altı ay hizmet ettikten sonr 
yed nci ay elindeki gizli ves 
kalan ve kendi hizmetleriı 
Almanya ile müttefiklerine satt 

Bu sefer de peşine takıla 
polislerden kurtulmak için gc 
ne karanlıklara dalarak göı 

den kayboldu. 
Nevyorkta açlıktan ölmeme! 

ve bir dilim ekmek salın ala 
bilmek için soygunculuğa baş 
vurdu, yakayı ele vererek ha 
pishaneye girdi. Burada alt 
ay kadar kaldı ve bir sırasuı 
getirerek kaçtı. 

Amerikadan kapağı Fransa 
ya attı, burada yapacak iş bu 
lamayınca Almanyaya girdi v 
Kapp ihtililine iştirak etti. 

Bundan sonra onu Hindis 
tanda, hem de Hint rahibi ye 
tiştiren bir manastırda buluyo· 
ruz. Manastırdan Budist rahib 
diplomasiyle çıkmıştır. Trebiçiı 
şimdiye kadar girmediği yega
ne din olarak da Budizm kal· 
mıştı. Uzun ıam,ın Efganiata· 
nm Kabil şehriyle, Belücistan 
ve Hindistan sınırları arasında 
mekik dokudu. 

Hindistanda onun kellesin; 
getirecek olana büyük bir pa
ra mükafatı ' vadedildi. Bura-

dan Çin ülkesine atladı. Tek
rar Hindistana dönerek Gan· 
dhi'nin peşinde dolaştı. 

Paşaver ve Bengal kargaıa
lıklarında bulundu. Bütün ara
nıp taramalara rağmen onu 
kimse yakal ı yamadı. 

Çinde Kari Grimsel adıyla 

dolaşıyordu. Karanlık işlerin 
en açıkgöz bir amelesi olan bu 
adam ad ve sanını o kadar sık 
ve o kadar çok değiştirmiştir 
ki şimdi kendi bile galiba kim 
olduiunu bir türlü kestiremi
yor. 

Hali Hindistan ve uzak 
şarkta dolaştığı söyleniyor. Fa
kat cıva gibi bir türlü ele geç· 
mıyor. • •• 
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Kızınca 
İki kardaş beş 
Yolcuyu dövmüş 

Urlanın Efen çukuru mevki
inde bir vak'a olmuş ve Tarazlı 
aıiretinden eski muhtar Mah
audla kardaşı Ahmed İzmire 
ıelmekte olan beş kişiyi dö
verek hafif surette yaralamış
lardır. 

Hadisenin sebebi yolculardan 
birini bir katırın tepmesidir. 

Aralarında çıkan münakaşa 
üzerine Mahmud ve kardaşı 
Ahmed silahla bunların yolunu 
kesmişler ve dövmüşlerdir. 

Dövülmek suretile yaralanan-· 
!ar Salih oğlu Hasan, Mevlüt 
oğlu Ali, Yakup oğlu Mustafa 
İbrahim oğlu Mevlüt ve Mus
tafa oğlu Mevlüttur. 

Suçlular jandarma tarafından 
tutularak adliyeye verilmiş-

lerdir. 

Bostan hırsızları 
Bergamada bekçiyi 
Döverek öldürmüşler 
Ber2amada Kadriye köyil 

bekçisi Halil oğlu Osman gece 
bostan tarlasında bekçilik ya· 
parken aynı köyden üç kişi ta
rafından dövülmek suretile öl
dürillmüştür. 

Vaka şöyle olmüştur: Kad
riye köyünden Muharrem ve 
arkadaşları Kerim ile Zeynel 
Ali bostan çalmak için terlaya 
gitmişlerdir. Bekçi Osman bazı 
kimselerin bostana girdiklerini 
anlayınca korkutup kaçırmak 
için bir el silih atmıştır. Bunun 
llzerine hırsızlar hep birlikte 
bekçinin üzerine çullanıp sila
hını almışlar ve sopa ile ba
şına vurarak öldürmüşlerdir. 

Katiller yakalanarak adliye
Y e verilmişlerdir. 

Açıkgöz!! 
Suyu rakı diye 

Sah yormuş 
Keçecilerde büyük Abdülka

dir Paşa hanında yatan kahve 
garsonu Hasan oğlu Hüseyin 
boş rakı şişelerine ıu doldu
rup ağızlarını kapamış, bandrol 
yapıştırıp mühürledikten sonra 
rakı deye bayi bay Fuad, Ham
di ve Muıtafaya satarken tu
tulmuıtur. Üzerinde yüksel ra
kısı yazılı bir iki bandrol ile 
peykanol markalı iki tüb ya
pıştırma macunu bulunmuştur. 
Sahtekarlık ve dolandırıcılık 
suçundan hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 
Blrblrlarlna glrmlflar 
Kahramanlarda 87 inci adada 

oturan Mehmet oğln Mustafa, 
Ismail kızı Zekiye ile Mahmut 
oğlu Ali ve lsmail arasında bir 
ev meselesinden çıkan kavgada 
Ali yumrukla, lsmail de demirle 
Mustafayı elinden yaralamışlar
dır. Zekiye gebe olduğundan 
kavga sırasında korkmuş ve 
çocuğunu düşürmek tehlikeRi 
bat göstermiıtir. Suçlular tu
tulmuşlardır! 

Slğaradan çıkan ateş 
Namazgahta Bardakçı soka

ğında Osman oğlu Hakkının 
barakasının bir odasından atı
lan yanık siğaradan yangın 
çıkmış ise de söndürülmüştür. 

Hakkının elleri yangını söndü
rürken yanmıştır. 

,Z///////7/7//7/f///.//.. 

GOZTEPEDE 
KİRALIK EV 
Göztepe tramvay cadde

sinde deniz kenarında 846 
Numaralı elektrik, su; hava 
gazı tesisatı ve mükemmel 
ııcak banyosu olan ev 
kiralıktır. Gezmek, ıörmek 
ve pazarlık için Göztepede 
900 nWDaralı eve müracaat. 

8-13 903 

an A9tP 

Bu da yani moda mı ? Sarkıntılık 
Mezarlık başında Sefer oğlu 

Rüstem şapka kanununa mu
halif olarak takye geydiğinden 
tutulmuştur. 

Şehitlerde iplik fabrikası 
yanından geçip işine giden Ali 
kızı Kadriyenin önüne çıkan 
ve korkutarak taşla eliııden 
yaralıyan Selim oğlu Sadık 

zabıtaca tutulmuştur. 

Orman yangını 
Akhisar kazasının Karacaka

ya ormanlarında yangın çık

mış, söndürmek için jandarma, 
halk ve orman memurları yan
gın bölgesine gitmişlerd:r. 

ı·~-----Doktor 

Fahri Işık 
Doktor 

Kemal Sa~ir 
lzmir Memleket Hastanesi 

Roatken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavıleri yapılır. 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

İkinci Beyler sokak fırın 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kaıantina tramnıy cad
desi No. 596 Tel. 2545 H 3. (281) 

• • 

Devlet Dem!ryollarından : 
Muhammen bedellerile miktar ve evsafları aşağıda yazılı tam

pon ı;rresör garnitürleri 31 - 7 - 935 Çarşamba günü saat 15 de 
açık eksiltme usulü ile lzmirde 7 inci işletme müfettişliği bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 255 lira 56 kuruşluk muvakkat te· 
min~t ile ve kanunun 4 üncil maddesi mücibince işe girmeğe 
manı kanuni bulunmadığına dair beyannameyi ayni gün saat 15 e 
kadar komisyon rivasetine vermesi lazımdır. 

Bu işe ait şartname işletme müfettişliğinden parasız olarak 
verilecektir. 

Cins Eb'at Evsafı Miktarı muhammen 
bedeli 

T empon grasör 240 X 200 Nümunesi veçhi- 2250 
garnitürü le ve şartnameye 

" 
" .. 
.. 
.. 

s==-....- im -

yazılı olcluiu üzere .. " 240x170 1500 
" " 200x120 6500 .. .. 160x120 500 3407.50 .. .. 100 x 100 75 
u u 200x150 200 

17 - 25 2146 ( 999) 

DiKKAT 
Pelikan müesseselerinden Günher, Wagner, 

de Hannover, İzmire getirdiği makinalarla stilolar 
mürekkep kalem sapları üzerine satın alanın adını 
istenilen dille ve istenilen şekilde yazmaktadır. 

Her bir Pelikan stilosu alan bir kimse bu 
hakka maliktir. Satın aldığı yerden aldığı bir 
kiğıtla yazıyı .. 

Kardiçalı han No. 38 de 
JOZEF A. ASLAN 

Yazıhanesinde yazdırabilir. 

Satış yerleri : 

Mehmed Emin - Bit pazar eski 
Nafiz Mustafa - Oılun pazar 
Korsini biraderler - Saman iskelesi 
Nafiz Hamdi ve şürekası - Yol bedesteni 
Mehmed Rasim - Yol bedesteni 

Günther Vagner, Hannover 
1-6 h. 3 (1000) 

e:_~-.............. lilm ... Brll!liilE ............. ... 

Fakat iyice kurulandıktan sonra 

vUcudünüzü 

NİVEA 
kremi • yağı 

ı ı e uvmai.ı unutmayınız.! Bu saye d • 
ıune~te yanmak tehlikesine 
karsı korunmuş, otursunuı, 

tenini.ı taıe ve ıatıamlatı" 
Cildiniz yumu,ak ve ıorıln kalır. 

--

\ 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
alınız 

• fd.aJ •otu.tı ••v• dolaıbı 
• Ollrtıltlıla •• ı•tıuuıa 

• BOll• altılı " ııcalı: •••l .. .el.,. ••h•- ... ,. .. ,., ... ıtdı• 
• ,..,.,, ere•trilc S.rffyah 
• rlyıh llO llntl•• ltlh .... 
o T ıdlyal il ıy ••4• 

NwHdln 'il ~- Anbrı 
S.llf ,.,.ıert A YıUer bmlfo 

- ... - -· a.1111 11!'9 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

Satış yeri: ARTÜR VETTER [ SAHıBİNİN SESİ ] Samaniskelesi 

Amatör 
ÇABUK 

Fotoğraf işleri 

ucuz 

Refik Lütfi 

TEMİZ 
YAPILIR 

Or Resimevi 

•""------------------------.-. Beşikten mezara kadar sağlam 

Çünkü: 
Krem Pertev senelerin 

cilde yapbğı fenalığın 

en güzel tamircisidir. 

Bugüne kadar piyuaya çı-
karılan traş bıçakları•m 
en eyiıi 

KIRMIZI AY 
bıçaıiı olduğu herkesin tec
rübesile aalaşılınıştır. Rahat 

ve beyaz kalan dişler ! 
Diş macunu kullananlar bir 
çok tecrübelerden sonra 
neden daima 

Radyolin 
da karar kılıyorlar? 

çnnkü Radyolin 
• Dişlerde ( Küfeki -

Tartre) husulilne imkAn 
bırakınaz. Mevcuıl olan
ları da eritir. 

• Dişleri mine taba
kasını çizip hırpalamadan 
temizler ve parlatır. 

.. Ağızdaki mikropları 
% 100 kat'iyetle öldürür. 

• Diş etlerini besler, 
diş eti hastalıklarına ına
ni olur. Ağız kokusunu 
keser 

Siz 
de RADYOLiN 

Kullanınız 

ve ferahlıkla trat olmak iı-
tiyenler lzmir Defterdarlığından: 

1 
l~ 

İzmir Kuzu oıilu A Issının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına ıare 
çarşısı 29 numarada n- haczedilip ilk ihalesi yapılmış olan lkiceşmelik caddesinde kiiıı 
talyalı Sait hır~avat 205 ve 207 sayılı dükkan ile evin tarihi ilandan itibaren on an• magaza- ,. 
sına müracaat etsinler. sonra ihalesi yapılacağından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık ··---------''1 tahsilat kalemine gelmeleri. 2145 (1001) 

ANKARA BiRASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilm;!ğe değer 

, Türkiyenin her tarafında 
A...~~.A.:Fl.A. Birası içilir 

ünkü içilecek biricik ulusal bira bud~1 .... ~ r.i11· 
Her yerde ara ım:ı: kola lıkla bulacaksınız . ·.- .fo~Je11 

'tır. '··:.';.'- ~') 
·" 

• 



Göz He~imi 
Bürhan Bengu 

Memleket hastanesi göz 
mütahassısı 

Muayenehanesi i\..inci 

Beyler sokak numara 80 
Telefon: 3828 

21-26 

i LA N 
Hali tasfiyede olan ve mer

kezi Edremit kaz:uıının Havran 
nalı.iyesinde bulunan Darbalı 
zade Hüseyin Fahri ve Talat 
zade Ali kolletifk şirketi tas fi ye 
idaresinden : 

1 - Hali tasfiyede olan kol
lektif şirketinin sermayesine 
dair emvalden olan Edremidin 
Havran nahiyesinde camiikebir 
mahallesinde kiin sa it Fahri 
karısı Reyhane, solu cansız 
Mehmed vakıf mazaları ve 
Numan evi ve ekmekçi oğlu 
Hüseyin çavuş, arkası Mehmed 
Ali bahçesi, önü yol ile mah
dut maa müştemilit zeytinyağı 
fabrikası ve sabuohanenin kırk 
sehimde 29,5 sehmi ve mezkür 
firkete ait fabrika müştemilatı 
İçinde bulunan yüz altı adet 
yağ küpü ve kırk beş adet iki 
bin kiloluk büyük istarna ve 
13 adet bin kiloluk yarım is
tarna bir adet para l:asası iki 
adet baskül Ingiliz iki adet 
filitre cihazı ve deposu ve bir 
adet ceraskalin tamamı açık 
arttırma suretile satılacaktır. 

2 - Gayri menkul maa müş
temilat fabrika ve sabunhane
nin tamamının bedeli muham· 
meni 29180 lira olup satılacak 
olan kırk sehimde 29,5 sehim 
hissei şayianın bedeli muham
meni 21520 lira 55 kuruştur. 

3 - Fabrika müştemilatın
daki birinci bentte yazılı küp 
istarna vesairenin bedeli mu
hammcni 3868 liradır ve gayri 
menkule tebaan birlikte tama· 
mı satılacaktır. 

4 - Arttırma şartnamesi 
tasfiye idaresinde 8 Temmuz 
935 tarihinden itibaren her· 
kese açıktır. 
5 - Birinci arttırma: 22 Ağus· 

tos 935 perşembe günü saat 
15 de Edremidin Havran nahi· 
yesi belediye dairesinde yapı
lacaktır. 

6 - ikinci arttırma: Arttır· 
ma bedeli kıymeti muhamme
nen:n }Üzde yetmiş beşini bul· 
madığı takdirde en çok arttı
raııın taahhüdü baki kalmak 
şartile 15 gün sonraki 6 Eylül 
935 pazartesi günü saat 15 de 
yine Havran belediye daire-
ıinde yapılacaktır. 

7 - Arttırmaya :ştirak ede
cek müşteri t . edeli muham
men mecmuu o .ın 25188 lira 
25 kuruşun yüzde 7,5 ğu nis
betinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın o nisbette temi
nat mektubu vermeleri şarttır. 

8 - ihale bedeli peşindir. 
Bilcümle rüsum ve tekalifi 
devlet ve belediye müşteriye 
aittir. 

9 - Satılacak itbu gayri 
menkul üzerinde herhangi bir 
ipotek, irtifak hakkı gayri 
menkul mükellefiyetleri, ipo
tekli borç senetleri, irat senet
leri gibi bir hakkı olduğunu 
iddia edenlerin evrakı müsbi
teleriyle birlikte ilandan itiba· 
ren 20 gün içinde tasfi~e ida· 
resine müracaatları akaı tak
dirde tapuda ki müseccel kayt· 
lar haricindeki iddialar mesmü 
olmıyacaktır. 

1 O - Arttırma fartnamesini 
ve gayri menkulün ve taktiri 
kıymet raporunu görmek isti
ye..lerin Edremitte tasfiye me
murl~rı avukat Sadri Hazım 
Sıkca ve muhasip Hakkı gür
ıuy müracaat etmeleri ve iha
le 7ünü alıcıların laavran bele
diye inde bulımıoaları ilan olu-

, 998) 

Muallim 
ı >C>~TC>Ft 
r///.///7/////r/////////../////////7//h'Z~ 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

I Ç H A S T A L 1 K L AR 
ıv.r"CJT .A.~..A.S'SISI 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20 ) 11umaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

Daima Genç, Daima Güzel 

KANZUK Balsamin Kremi 
E11i senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak· 

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ye ta· 
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir mark .. dır. Çilleri Ye buru· 
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati
yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildiniıin cazip taravetini 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsamin 
kullanan batka krem knllanamaı. Tanınmlf ıtnyat mağazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur. 

İstanbul 223 numaralı posta kutusuna Y. A. ramuzile ve 6 
kurntluk posta pulu ile bu kli9eyi keıip muyazıah allresini ya· 
zıp gönderen1ere bedava bir Balsamin Ekıiri nümu11e olarak 
gönderilir. 

" Zongu·ıdak 

ıv:ader.. Kömürü 
0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakend~ 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 

............. KUBiK ............ ~ 
\

1 APURDUMANl ~ 

G-ÖZ:C.... ÜB: 
/'. '/JCT///'. 'Y///LU/////V/7'//J 

.Şimdiye kadar göriilmemit derecede zarif 
ve ucuz bir gözlük almak isterseniz BAŞTURAK 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uilrayınız 

································"···································· 

. . . . 

E'bise vaptırmağa karar verdiğiniz zaman 

l3IFl ~E::FtFt.E 
Kula nıensncat 

Fabrikasının çıkardığı en son 

Model kumaşları görünüz 

Desenler, Renkler, fiyatlar ve 
bütün bu güzelliklere ilaveten 
ucuzluk ve sağ~amlıkları • • 

sızı 

mutlak tatmin edecek ve 
• 

Şu sıcak günlerde dükkan dükkan kumaş 
aramak zahmetinden kurtaracaktır 

KUMAŞLAR en saf yünden yapılmış 

olduğundan çok iyi iitü tutar __ at'iyen 
~ I F't IS ıv.c.A.. Z 

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

TELEFON : 2360 

~·~ ,;,, 
~!!,:'"jjı!!!!.~ .. !!!!1111.!!i!!~~L!!q)~!"!~:ı1!!1.!ıililil!!I.!. 

Parfa fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve ıalı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Doktor 

A. Hiza Uneln 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 -

DOKTOR 

Ziya Gö~sin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFİ 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

TELEFON 3686 
11-26 (924) 

r//////7Z7///////7/7//////'. 

ZAYi 

' 

Eekidenberi muhtelif ma· 
kamlarda mütenevvi işlerde 
kullanmış oldui'um Mehmet Ali 
yazılı yeni harflerle mahkuk 
mührümü 28/6/935 tarihinde 
kaybettiğimden mezkür müh
rümle yapılacak her hanıri bir 
işle alikam olmadığını ilin ede
rim. Manisanın Belenikebir 

kariyesinden Öyütçüoğlu 
2142 (1002) MEHMET Alt 

1Müfettiş namzetliği ve şef nam
zetliği için müsabaka imtihanı 

Turkiye Ziraat Bankasından; 
1 - Baakamıza müsabaka ile (5) müfettiş namzedi Ye (S) 

şef namzedi abnacaktır. 
2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustoı 935 tarihlerinde 

Ankara, Istaobul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tahriri imti
hanlarda kazananlar geliş ve dönüş yol paralan verilmek ıure
tile Ankaraya getirilerek şifahi bir imtihana tabi tutulurlar. Bu 

imtihanda da kazananlardan beşi 140 lira aylıkla ınilfettif nam· 
zetliğine ve diier beşi de (130) lira aylıkla 9ef namıetliğioe 
tayin olunurlar. 

1 3 - Müfettiş namzetleri iki sene stajdan Hora müfettişlik 
ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla mü
fettişlii'e geçirileceklerdir. 

Ankarada umum müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan 
şef namzetleri ise bir senelik stajlarının sonunda ehliyet imti

hanına girecekler ve kazananlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için (siyasal bilgiler veya yük

sek Ticaret ve Iktısat) okulasından ve yahut Hukuk fakültesin
den veya bunların yapancı memleketlerindeki benzerlerinden 
diplomalı bulunmak gerektir. 

5 - imtihan proğramını ve sair şartları gösteren izahoa
meler Ankara, lstanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından elde 
edilebilir. 

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en son 
26-7-935 cuma günü akşamına kadar Ankara Ziraat Bankası 

teftiş heyeti müdürlüğüne göndermek veya vermek suretiyle 
müracaat etmiş bulunmalıdırlar. 

13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 
2102 (986) 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Biitün lzmirliler burada buluşurlar 

=:==:-Tepebaşı Beyoğlu==::=: 
MUsteclı-1: BUtUn lzmlı-llleı-ln teveccUhUnU 

LÜTFÜ1dür 



ahlfe ta 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 15 tem-

muzdan 18 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam Amsterdam 
ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 16 
temmuzda beklenmekte olup 
yükünü boşalttıktan sonara 
Burgaz, Varna ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

HER iV ES vapuru 27 tem

muzda zelip yükünü boşalttık
an sonra Burgas Varna ve 
Köstence için yük alacaktır. 
SVENSKA ORıENT LıNıEN 

V ASLAND motörü 24 tem-
muz.da Rotterdam, Hamburg, 
Copenha2"e, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

BLALAND motörü 1 ağus-

N. v. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
HERAKLEA vapuru 22 tem

muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen için yük ala
caktır. 

DERIND JE vapuru 5 ağus
tosta bekleniyor. 8 ağustosa 
kadar Anvers, Rotterdam Ham 
burg ve Bremen ic;in yük ala-
caktır. · 
ALIMNIA vspuru 10 ağustos- f 

ta bekleniyor. Hamburg, An- J 

vers ve Bremen limanlarından l 
yük çıkaracaktır. l 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 1 
Tuna hattı 

TISZA motörü 31 temmuz
da bekleniyor. Budapeşte,Bra
tislava ve Viyana için yük 
yük alacaktır. 

BUDAPEST motörü 10 ağus
tosta bekleniyor. Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için yük 
alacaktır. 

ı 

tosta beklenmekte olup yükünü Vurut tarihleri ve vapurların 
boşalttıktan sonra Rottetdam isimleri üzerine mesuliyet ka

dam, Hamburg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Oslo Gote-

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

Zee & Co. 
burg \' e lskandinavya limanları Birinci Kordon Telefon No. 
için yük alacaktır. 2007 - 2008 

NATIONAL STEAM NA VIGA dlV7/7.ZL7/7Z/7Y.:Z7/7///Z./fi .. 

Tı~N co. OF GREccE f1 Hususi muallim , 
lzmır - N evyork arasında &İ ~ 

ayda . bir munt~zam sefer . 1kmale kalan ilk ve orta 
SERV CE MARıTıM RUUMAIN mektep talebeleri süratle im-

Garbi Akdeniz• için ayda tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
bir muntaz am sefer. rumuzile Kemeraltmda An- ~ 

PELEŞ vapuru 15 temmuzda kara kraathanesi ittisalindeki ~ 
gelip 15 temmuzda Malta,Mar- tuvalet salonuna mi.ıracaatları N 

ailya ve Barcelon limanlarına 5-10 
hareket ededektir. •~.7X7Z7'.7X7.77.7..L7.7Z7L.Y//2'7-

dindaki hareket tarihlerinde ('Z///h Çok UCUZ r-LX:/:/L.. ... 

ki değişikliklerden acenta mes- Satılık dükkan ~ 
uliyet kabul etmez. Dar ağaç tramvay caddesin-

Far.la tafsilat için ikinci kor- de dirsekte her işe elverişli 
donda Tahmil ve tahliye binası müstakil kargir bir dükkan 
arkasında Fratelli Sperco acen- sahlıkhr. Taliplerin gazete-
talığına müracaat edilmesi rica miz idarehanesine hergün 
olunur. saat Sten sonra müracaatları. 

fJ!Z7'1.7.U.?.7.lı'J.77A5 - 10 U/L0.1 
E 

Fenni Gözlük 
Üzerine her istediğinizi en ince teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

Tayyare, şoför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altın, nikel bağa 
çerçiveleri en maruf fabrika malı camlar daima her yerden ucuz 
olarak yine S. FERiT ŞiFA ECZANESINllE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE ---------Türki ve Cum!ı.uriyet l\"erkez 
Banl ası lzmir şubesinden: 
Maliye vekaletinin 10-7-935 tarih ve 8031 numaralı tezkere

lerile vaki tensi p ve muvafakatları üzerine halen mer'i bulunan 
para değiştirme talimatnamesinde aşağıki değişiklikler yapıl
mııtır. 

1 - ikinci maddede bulunan "yırtılmış,, kelimesi kaldırılmış 
bu madde şu şekilde kalmıştır. 

Münderecatı kolaylıkla okunmıyacak derecede kirlenmiş, yağ
lanmıı veya rengi uçmuş veya parçalanmış v .. yahud yanmış ve 
kavrulmU;~ banknotlar yedeklerile deiiştirilecektir. 

il - Uçüncü maddenin A, B, C fıkraları şu şekilde tadil 
edilmiştir: 

A - Kirlenmiş, boyanmış, re~gi uçmuş, yanmış ve kavrulmuş 
olubta çerçeve içindeki sathından eksilmiş banknotlar en az iki 
ıeri veya iki sıra numaralarının veyahud bir seri veya Dir sıra 
numarsile Maliye Vekaletinin imzasının okunabilmesi şartile tam 
!.edeli mukabilinde deiiştirilir. 

B - Banknot bir parçadan ibaret v~ sathında eksiği bulun
duğu takdirde dördüncü madde A fıkrasında sözü geçen ka
barit cdvellerine tatbik ile deiiştirilebilmesi için A fıkrasında 
zikrolunan vasıfları taşıması lazımdır. 

C - Birden fazla parçalara ayrılmış olan banknotlar da ise, 
parçaların umumi heyetinde keza A fıkrasında sayılan vasıflar 
bulunursa bu bankonotun bütün parçaları 0 numara ve imzaları 
faşımıyanlar da dahil ,, değişmeye kabul olunur. 
Şu kadar ki parçaların o bankonotun parçaları olduğu acıkça 

belli olması 2'erekli bulunduğundan parçaların bilhassa sıhhatları 
tayin olabilecek halde bulunmaları ve bankonotun üzerinde 
bulundukları kısmın civarile yırtılma şekli ve tezyinat ve saire 
itibarile uygun bulunmaları gereklidir. 

Fersude bankonotların değiştirme işleri 10/7/935 günlemecinden 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNCI 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVİGA

GA TION Co. Ltd 
ELLERMAN LA YN Ltd 

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

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

ANGORA vapuru 13 tem- 1 
muzda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu- l 
Junacaktır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurlarm isim'eri üzerine mesu' 
liyet kabul edilm ez. 

;rrr;wr&s:c•., * ; 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve lenasUI hae

lahkları mıatahassısı 

Kemeraltı Şamh sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. .. ., 

, Göz Hetimi 

w 

MİTATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

-w 

lzıiıİr ithalat Gümrüğü l.VJ.Ü
dür~ü~ünden: 

K. G. 
Tebeşir tozu O 320 
Cilalı iki adet oksijen makınası bıçağı O 200 
Kesilmiş kağıt l· 040 
Kesilmiş mukavva 1 820 
Yazılı resimli reklam 2 020 
Amyant tozu 28 500 
Boyalı vernik 4 930 
Blokont 1 790 
Süzgeç kağıdı O 440 
Alkollü vernik 1 040 
Resimli reklam 3 300 
Kağıt reklam 2 000 
Kağıt reklam D 700 
Mukavva reklam 2 440 
Resimli yazılı reklam 1 600 
Bileyi taşı O 300 
Mukavva reklam 2 180 
Kart postal O 730 
Bir renkli porselen kase 1 780 
Cam kavanoz 1 720 
Yukarıda yazılı eşya açık arthrma suretile 2 - 8 - 935 Cuma 

günü satılacağından alıcıların ogün lzmir ithalat gümrüiü satış 
komisyonuna müracaat etmeleri ilin olunur. 

14 - 17 2070 ( 987 ) 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMI) AR 

En ufalc yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

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

lu~aatıııız ıc,~ ııı atı<lekiıhtıyaçlarıııı~ı pek uouz fiyatlarla 
hmıtrı et mok tritereeıııl'. Halım ajta çarş1aın<la 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarothıuıeRinA miirac~at ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neri çlçekll 

Çını ve levazımı sıhhiyeden ltivhalar ve bunların 
te/errüatı envaı bunyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon içın deinir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruat' vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütiln Markalar 

En Müsait Şeraiti• 
••i•z•mızda Satıh• h 3 

17 Temmuz 1e3e 

Eczacı Kemal Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

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

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

ıZMıRLİLER 
Şabidimıiniz değilmi 1 

Gönül, Baharçiçeği, Altıoruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Son babra, 
Menekşe, Amber. 

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 

markası. 

ikincisi • 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini göstermeye 
yarıyorlar o kadar ... 

Anneler, 

Artık müsteriadirler. 

Yavruları sancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 
... kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir ııda bulmuşlardır. 

LAKTIN 
Sütlü ua 

Az zamanda çok raibet ırörmüı Ye bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu ırelmiştir. 

Eczaaelerde fiatı 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla ~ıcaklarda iştibanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişi ye ıençlik, ııhhat ve 
acş'e vermiş olan 

Klna Lfltli 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini iÖrmeyen yoktur .. 

Her eczanede bulunur. 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru· 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsaları 

kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlanndaki 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 ESERLER! 
1LE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 1 ~ ··" 
kadar. • r ' 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey c~i.u" · ;:atıulu Mehmet . 
Llll•••••••••••••••••eir biçak buluna· 


