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İmtiyaz sahibi : ŞEVKE! Bİf.:G~_N.. ! 
Başmuharrir ve umumi neşnyat muduru: i 

1 HAKKI OCAKOGLU ı 
A..:SC>:N"E:: Ş:E~İTİ 

ı Devamı müddet Ti!_r~y~ Hari~ 

1 

8eıiCİİk . . . . . . J.1110 :!üOO 
Attı rı11ııi.·. . . . rno ı.wo 

T LE O 2697 

Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Cımıhııriyetiıı Ve Cmııhl!ri!Jet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyası G1J2eledir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

a 
Özel endüstri de 
Devlet kontrolu 
Altına alınacaktır 

Dünkü sayımızda tel du-
yumları arasında önemli bir 
haber vardı: Devlet hayatı 
Ucuzlatmak için lıl'iriştiği sa
vaşta hızla ilerilemek istediğin
den özel endüstri için de bir 
kon :rol kurmak yollar mı araş
tırmaktadır. Açık söylemek 
liizı gelirse alınan kuruma dü
Zen\~riyle ulusal endüstrimiz az 
vakit içinde geniş bir serpilmeye 
kavt? ~muşl ur. Kestirim yolla 
bu amaca varılırken u!usumu
zun büyük bir fedakarlık yük
lend'gi de gizlenemez. Kapalı 
pazarda büyük kazançlar elde 
edilmiş ve bu kazançlarla ulu
sal endüstrimiz kuvvetlediril
mişt: r. Şimdi fedakarlığından 
kuv et alan endüstrinin ulusa 
karşı borçlu bulunduğu bir 
ödev ( vazife ) vardır ki, o da 
çalışmada ucuzluğu temindir. 

Büyük Önderimiz son saylav 
seçimine başlamadan evvel di
yevinde ( beyanatında ) ulusa 
söz verdiği işler arasında ha
yat ucuzluğuna da önemli bir 
yer ayırmıştı. C. H. P. büyük 
kurultayında direktif verilirken 
bu noktaya önemli bir .yer ve
rildi. 

Parti Kurultayının verdiği' 

kararların tez elden yerine 
ğetirilmekte olduğunu gör: 
mekteyiz. Bunlar arasında ha
yatı ucuzlatmak için devletin 
aldıgı kararlar çok verimlidir.Çi
mentodan başlıyarak tuz ve 
şeker fiatlerinde yapılan 
fiat indirmesi memleket için
de genel bir sevinç uyandır
makla kalmamış alış-verişi lıl'e

nişleten bir hareket uyandır
mıştır. Sümerbank fabrikaları 
mamulatında yüzde yirmi beşe 
kadar varan tenzilat güdülen 
siyasanın sonuç (netice) ların
dandır. 

Devlet bütçesinden fedakar
lık yaparak, devlet fabrikaları, 
ana sıyasaya uyarak ucuzluk 
yolunda hızlı adımlarla ilerler
ken elbette özel endüstriyi başı 
boş bırakamaz. 

Kurulacak kontrolun maliyet 
ve satış fiatla!ını özenle (dik· 
katle) araştırması, k • palı pa
zarda ihtikarın caı:ılanmasını 
veya canlanan ihtikarın ortadan 
kaldırılmasının temeli o 1acaktır. 

Bugün halk arasında savaş 
zenginleri olduğu gibi gümrük 
kapılarının kapanmasından as
sıg (menfaat) lanan sayılı kim
selerin takas, kontenjan zen
ginleri yarattığına dair sözler 
vardır. 
Şüphe yoktur ki gümrük 

duvarları bayatı çok pabalı
laştırmıştır.Egemenliğin temelle
rinden sayılan ulusal bir en
düstri yaratmak için bazı fe
dakarlıklara katlanmak zaru
ridir. 

Netekim devlet ile gelirle
rinden bir bölümünü özel en
düstri kuranlardan istemedi. 
Onlara bağışladı. Devletçe ve 
ul11sca yapılan bu korumalar
dır ki bu günkü varlıi'ı yarattı. 
Şimdi onda "sizi canlandıran bi
ziıı. Amacımız (hedefimiz) sizleri 
•onsuz bır kazanç içinde yüz
dürm k değildir. Sizi nasıl ya
ratmış isek öylece kontrol et-

Allı vapur asker daha 
ltalya Yunanistandan nakliye 

Gemisi satın alacak 
Bar!Ş ümitleri gittikçe az 1 ta ve •• 

• 

mektedir 
•.. __ ,,,...,.,,_.._._. 
,. "' 

... 

.1111 ~sut i ıı i 
lstanbul 17 (Özel) - Bütün 

Avrupa merkezlerini meşgul 
eden siyasal görüşmelerin en 
önemlisi ltalya-Habeş anlaşa

mamazlığıdır. Bir yandan lngil
tere barış ümitlerini kaybetmi
yerek üçler konferansını top-
12.mağa uğraşırken diğer taraf
tan Italyanlar Afrikaya asker 
göndermek hususundaki faali-

.l{nliayıı f/İ<lcıı a->hrler(' ııutııli söyleı-T:eıı 
yetlerini arttırıyorlar. ltalyan asl<er gönderilmiştir. Nakliyatta 
gazeteleri Habeşıstan!a barış kullanılmak üzere ltalya gemi 
yolundan anlaşmanın imkansız- satın almak kararını vermiş ve 
lığını ileri sürerek harp arzu- Yunanistanda bulunan ve çalış-
larını açıktan açığa yazıyorlar. mıyan gemi sahiplerile görüş-
Hazırlıklara ve Italyan resmiğ mek üzere bir heyet It:ılyadan 
devlet adamlarının sözlerine Atinaya gelmiştir. Bunu kayd-
bakılırsa barış yolu gittikçe eden Yunan gazeteleri de barış 
zayıflamış sayılabilir. ltalyadan ümitlerinin kalmamış olduğunu 
Afrikaya yeniden altı vapur ilave ediyorlar. 

Başbakanımız tetkik 
Seyahatını uzatacaklar 

-
Karadeniz 
ceklerdir -

kıyılarını kamilen geze
Altın madeni bulundu 

.... 

çok önemli neticeler vermekte 
bulunduğundan seyahat progra
mı genişletilmekte ve ıızatıl
mal<tadır. General ismet lnönü 
doğudan sonra Karadenize ge-
çecek, bütün Karadeniz kıyı
larındaki şehirleri gezecektir. 

IG~ır, 16 ( A.A) - Başba
kan ismet lnönü 15171935 rn
bahı Karaköseden lıarel.ct!e 
Diyadin kazasına gelmiş ve 
yoluna devam ederek Kızıldize 
gümrük l'lerkezini Gürcübulak 
hududu istasyonu. Ağrı mınta· 
kasını tetkik ettikten sonra, 
akşam lğdır'a dönmüştür. 

Ankara, 17 (Özel) - Mem
leketimizdeki kıymetli maden
lerin meydana çıkarılması için 
araştırmalara hızla devam edi
liyor. Altın arama idaresinin 
araştırmaları neticesinde Su
yüce'de derecesi yüksek fakat 
damarı zengin olmıyan bir altın 
madeni bulunmuştur.Müreftede 
ki petrol kuyularına yeniden 

lJ(lijlıakaıı 1'met lııöııii ~o!ld~j yapıl~caktır. llk sondajı 
lstanbul, 17 (Özel) - Doiu ıkıncı sondaj kuvvetlendirecek 

illerinde dolaşmakta olan baş- olursa burada yeni bD• tesi-
bakan lsmd lnönünün seyahati sata girişilecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mek hakkımızdır,. diyebiliriz. yerleştirecektir. Bu i,'~j;;.;;;;;~·:· 
Devletin de kurmak istediği ku- da kontrol ulusal endüstrimiz 
rumun anlatnı ulus adına bu sö- için faydalı olacaktır. 
zün söylenmesidir. Yanlış anla
şılmasın; özel endüstrinin baştan 
başa ihtikar yaptığını söyleyeme 
yiz. Bunlar arasında az veya çok 
kazananları vardır. Devletin 
kuracağı kontrol haklı bir ka
zanç ~mırım çizecek yapanlarla 
kullananlar arasındaki kuşkuyu 
kaldıracak, onun yerine inan 

Devletçi siyasa güden b?r 
hükumetin kazanç kaynaklarını 
kontrol altında bulundurması 

en tabii hakkıdır. Bununla be
raber özel endüstrinin kontrolü 
ayrıca halkın geçimini kolay
laştıracak sonuçlar vereceğin
den deierli bir iş olacaktır. 

~-Jar.,..., C>cako&'ı'U. 

Fransa' da 
Yeni kararname
ler çok iyi tesir 

ler uyandırdı -----Paris, 17 (Ö. R.) - Hüku
metin parlementodan aldığı sa
l:ihiyetlere tevfıkan bütçe mu
vazen•sini ve ekonomik kal
lunmayı is:ihdaf eden yirmi üç 
lrnrarname bugün resmiğ ga
zete ile neşrolunmuştur. 

Dün akşam Başbakan bay 
Lava! radyoda bir söylev söy-

Bay Laral 
liyerek alınan tedbirlerin ama
cını anlatmış ve ezcümle de
miştir ki: 

- Maksadımı; bütçenin mu
vazenesini temin etmektir. Çün
kü, maliğ durumu iyi olan bir 
memleketin parasına kimse hü
cum edemez. Hükumetin dileği 
finasal kıibusun ortadan kal· 
dırılması ve istikbal için dü
şünmek fırsatının elde edilme
sidir. Takib etti~imiz yolla fe
daklrlıkları herkeae maddğ bir 
surette taksim eyliyeceğiz. 
Aynı zamanda yapılmuı im
k"-2: itleri yapacağız. 

- So.u li Uıct sabitdı -

• 
·· ı·· o 

Karadeniz kıyılarında : a -
Cennetler cenneti sayıl-
mıya değer güzel Rizede 
Altı milyon portakal yetiştil'en hu memle· 
ket yoksulluk içindedir. Hayat söniiktiir. 

<lii<l'l ltizedeıı 
Gece yarısı saat kaçta Ri

zeye geldiğimizi duymadık. Fa
kat sabahleyin kalktıgımız za
man cennetler cennetini andı
ran bir manzara ile karşı kar
şıya idik. Karadeniz notlarını 
takib edenler görmüşlerdir ki, 
bu sahiller·n artan güzelliğine 
ilaveten önemli bir servet kay
nakları da vardır. Sıra ile kö
mür, kereste, fındık, tereyağ 

lıiı- ııırııı:rını 

merkezlerini geçtikten sonra 
şimdi limon portakal merke
zine lıl'elmiştik. Rize yılda altı 
milyondan fazla limon porta
kal yetiştirmektedir. Dağ, taş 

bertaraf limon, pörtakal, m&n
dalin ağaçlarile örtülmüştür. 
Şehir evlerinin pek çoğu bile 

hep bu ağaçlarla dolu bahçe
lnin ortasındadır. Rizeyi bir 

-- Souıı 5 ci snhifede-. 

Hava tehlikesi karşısın
da lzmirlilerin ödevi 

Hava kurumu başkanının diyevi zenginle
rimizin Heniiz davranmadığını gösteriyor 

llcırnlanıııızı lelıılid eden Haı·p Tayya,.eleı·imleıı biı·iııiıı iı·ı 

Hava tehlikesini önleme iş- daha arttırmak sevinci için-
lerinin yürüyüşü için bilgi al- dedir. Hükumetimizin en büyük 
mak üzere bugün bir aytarımızı başı olan ismet İnönü tarafın-
Hava kurumu başkanlığına lıl'Ön- dan verilen tehlike işaretinin 
dermiştik.Kurum başkanı Ham- bütün yurd köşesinde uyandır-
di Akyürek demiştir ki : dığı heyecan, muhakkak ki; 

Kurumumuz, hava tehlikesini lzmir sinesinde en yüksek te-
önlemenin önemini bütün şu- siri göstermiş bulunuyor. 
mulife sezmiş bulunan İzmir . n Hava emniyetinin yurd için 
özveren tecimerlerinden aldığı bir varlık ve istiklal davası ol-
taahhütleri her gün bir parça - Soıııı ı; nci srıııfadrı --Pıa·ı.,,rda fotoğraf amatörleri 

Erkekler kadınları Kadınlar erkekleri çekiyorlar 

ı 

-



Şehir içinde 

Z '"rl~g z 
Bir çok yurttaşları 
vereme sürükliyor 
Alınması gereken basit 

Tedbirler 

o 
Tra e 

Gazetenizin dünkü baş ma
kalesini okudum. Mevzuu çok 
yerindedir. Temas ettiğiniz 
noktalar üzerinde biraz izahat 
vermeği faydalı buldum: 

Şirketin teklifleri i baylıkta yapılan 
Toplantıda m ·· sait görülmüş 

Son zamanlarda diyebilirim 
ki bütün üzüm işletme hanla
rında derme, çatma kamaralar 
içinde kükürt yakılarak üzüm
ler boyanmak~du. Bunların 

ekserisinin belediyeden ve Sıh-
hiye direktörlüklerinden alın
mış müsaadeleri de yoktur. 
Üzümün rengini değiştiren ve 
güzelleştiren kükürt dumanı 

yanı (gazıkibriti) ameliyesin
deki intizamsızlık, bakımsızlık 
bu işte çalışan ve dediğiniz 
gibi ancak bir lekma ekmek 
parası kazanan :r.aYallı işçileri 

zehirlemektedir. 
Buğaun rengi izale etmek 

hassası mülevYeD meYaddın 
bünyesini bozarak beyazlatma
ııdır "Bir nen tahrip vasıtası 
demektir,, Binaenaleyh uzvi-
yeti harap ettiği gibi tenef
füs yolile ak ciğerler üzerin
deki tahribatı da çok müthiş
tir. Evvela kan kusmıya baş

lıyan ameleler yavaş yavaş 

vereme doğru yol alırlar. Bu 
yolda ölmüş Türk işçilerini ta
nırım. 

Kordon ve Basmahane elek
trikli tramvayları hakkında ga
zetelerin sütun sütün yazı yaz
dıkları malumdur. 

Son zamanlarda bu iş yeni
den canlanmış hakikat safba
sma çok yaklaşmıştır. Elektrik 
şirketinin çok milliyim görülen 
son teklifi müzakere kapısını 

açar gibi olmuştur. 

Nafia müesseseleri komiser
liği şirketin teklifini kendi tet
kikatile birlikt~ Bayındırlık ba
kanhğına ve belediyeye bildir
miştir. 

Bayındırhk bakanlığı verdiği 

bir emirde bu işin ilbayla şar
bayın Ye bayındırlık müesse
seleri komiserinin iıtirikile ya
pılacak bir toplanhda müşte

reken tetkik olunmasını iste
mişti. Bu toplanh ilbay general 
Kazım Diriğin başkanlığında 
ve ilbaylıkta yapılmış ve nefü:e 
Bayındırlık bakanlığına bildi
rilmiştir. 

Kordon ve Basmahane tram
vay işi bakanlıkça kül hatinde 
teakki edilmektedir. 

Şehrin menfaatı, halkın ih
tiyacı en ince teferruatına va
rıncaya kadar düşünülerek ih
zar edilen iş yi1rür bir halde
dir. Yakında bir nE"liceye bağ
lanacağı şirketin gösterdiği hüs
nü niyetten anlaşılıyor.Belediye 
de işin tahakkukunu arzu et- ı 

mektedir. Müzakeratın yakında ! 
Ankarada başlaması beklen- \ 

mektedir. ı 
Yapılan etütlere göre müza-

kerat hüsnü suretle bittikten 
sonra şirketin işe baslamasını 1 
müteakip yedi ay sonra Kor
don ve Basmahane hathnda 
tramvaylar işlemeğe başlıyacak 
ve her üç dakikada bir tram
vay tahrik edilecektir. 

Gece saat yirmi dörde ka
dar da bu suretle tramvay ser-
visleri devam edecektir. Bu 
vesile ile elektrik kilovat ücret
lerinde ehemmiyetli miktarda 
tenzilat temin edileceği gibi 
Kordon üzerindeki umumi ten
virah de şirket büyük lamba
larla p01rnsız ol.arak yap<Jc.:k ve 
umumi tenvirat için belediyeye 
tenzilatlı tnrjfc tatbik ec! c. l:tir. 

Bu gazın zehir kuv\•eti oka- ------112El!:tCoCI• effl 4t::::ik 

dar müessirdir ki, yalnız bu- A b 
Junduğu muhiti değil, civarını- YJ Ş 
da tehdid eder. Geçen yıl 

kaç defa Adliye dairesine git- Ancak Türk mal
mit isem, berdefasında karşı 

tarafta bulunan bir üzüm ma- larile övünme iyiz 
ğazasmın çıkardığı zehirli kü-

İzmirdeki bazı tüccarların iyi kürt gazile karşılaştım. Her 
zaman kükürt yakan bir üzum derecede yapılan yerli kumaş-

larımza lngiliz damgası vur
mağazasının yanından geçsem 

dukları ve bunları lngiliz malı burnumun yandığını, gırtlağı-
mın acılaştığını duyar, İçeride diye yüksek fiatla satarak ih-

y tikar yaphkları anlaşılmıştır. 
çalışan işçilere acıyorum.. azı-

T ecim odası bu tüccarları tesnızdan şunu anladım. Alika-
pit etmiştir. İlk olarak bunlara darlar bu işe el uzatmışlar. 

Tüccarlar: Üzüm ihracat ma- ihtar cezası verilecektir. 
lıdır. Bu işlerde zorluklarla Bu gibiler hakkında odalar 

kanununun S ve 105 inci mad

a 
s r ul aka lı 

Ekonomi bakanlığının teşeb· 1 
bü.;ü ile Zingd ~irl:eti yer i 
kereste fiyatlarını indirmişti. 
Buuun için Bakanlıkla şırltet 

arasında bir mukavele yapıl

mıştır. 

bizi karşılaştırmayın, ne tedbir 

Şehrimizdeki kereste tüccar
ları bu mukavele şartlarma göre 
siparişte bulunmak için muka
vele hükümlerinin tecim oda
sına bildirilmesini beklemekte
dirler. Odaca bunun için ba
kanlığa müracaat edilmiştir. 

delerine göre takibat yapıla- • • - • n 11 ..,,> 
alalım? Buna imkan yoktur. caktır. Havagazı 

Demişler. '---, _ 

• 
1 r 

akanlık elden gelen. bu tedbir eri 
a mak yolunda çalışıyor 

Yaş sebze ve meyvalnrımı
zın ihracı hakkında alınması 

1azımgelen tedbirlere dair te
cim odası tarafından bundan 
evel hazırlanan bir rapor eko
nomi bakanlığına gönderilmişti. 
Bu rapor bakanlıkça önemle 
tetkik edilmiştir. 

Gelen bir bildirimde Roman
ya ve Rusyaya yaş sebze ve 
meyva ihracını kolaylaştırmak 

için bu hükumetlerle yapılan 

ticaret muahedelerine bazı 

maddeler konmuştur. 
Mısıra da yaş sebze ve mey

valarımızın ihracını arttırmak 

için Mısırdaki ataşe komersi
yalımız tetkikata memur edil
miştir. 

Yaş sebze ve meyvaların 
naklinde navlunların indirilmesi 
için Kara ve deniz nakliye müs
teşarlığı ile temas edilmiş ve 
bunlar için asgari tarifelerin 
tatbiki temin olunmuştur. 

Kara yolundan orta Avru
paya gönderilecek yaş meyva 
ve sebzeler için navlunların 

indirilmesi ve soğuk hava te
sisatlı vagonların hazır bulun· 
durulması için transit memle
ketler şimendifer idareleri ara
sında yapılan teşebbüsler üze
rine Sofyada toplanacak kon
ferans görüşmeleri neticesinin 
ilgi ile takip edilerek müsbet 
neticeye varılacağı bildiril
miştiştir ... ·-

Değerli öğretmenlerimiz 
Azat aylarını Anadoluyu görmek 
Ve tanımak g-ezilerİPe ayırmışlardır 

Değerli öğretmenlerimizden 
İstanbul lisesi okutanlanndan 
bir ~rup riyaziye muallimi bay 
Hasan F ehminin başkanlığında 
muallim kimyker bay İhsan 
Nazmi Fransızc·a muallimi Esat 
Lami, bay Şü~rü Halil ve bay 
Hüsey n Hüsnü Eskişehir, Ba
lıkesir yoliJe şehrimize gelmiş
lerdir. Üç gündenberi şehri-

mizin görülmeğe değer yerlerini 
gezmişler ve incelemişlerdir. 
Bu değerli öğretmenlerimiz dürı 
Afyon yo1ile Konyaya ve ora
dan da Meraşa doğru yollan
mışlardır. Doğu illerinden An
karaya dönecekler ve tekrar 
şehrimize avdetle Efes ve Sel
çuk harabelerini ve diier asarı
atikayı tetkik edeceklerdir. 

Bu sözlere inanmamak la- K. Dirik Şirket belediye ile Bay Muhsin Romanya'da 
zımdır. Böyle basit işlerde ilbay general Kazım Dirik 
fennin aciz kalacağı onaylana- Tire ilçesinde yapılan yolları Anlaşıyor nıu? Liman tetkiklerini bitirdi Bloke parası olanlar 
maz. Herşeyin bir imkanı var- ve bazı köyleri tetkik ederek Havagazı fabrika ve tesisa- Limanlar genel direktörü bay Şehrimiz Tecim Odasına bil-
dır. Bilhassa çok ibtidai bir şehrimize gelmiştir. tının belediyeye devri husu- Muhsin Ankaradan şehrimize dirildiğine göre Deyletçe Ro-
tarzda yaptıkları bu kükürt- ...... .................................... sunda belediye ile şirket ara- gelerek liman işleri hakkında manyada bloke edilmiş alacak-
leme ameliyesinde bile vatan- zehirli gazı da kuvetli bir aspre- sında teferrüattan sayılacak bir Lazı tetkikat yapmış ve Ban- ları olan tüccar ve vapurcula-
daşları zehirlemiyecek tedbirler törle binanın damından 10-12 ihtilaf çıkmıştı. Bu ihtilaf hal- dırma trenile İstanbula git- rımızın bu alacaklarını biran 
alınabilir: metre uzunluğunda boru ile !edilmiş gibidir. miştir. evvel tabsil için bazı tedbirler 

1 _ Kükürt gazım tasfiye havaya boşaltmalıdır.8-10 met- Uyuşma yolları tamam olunca lzm:rin ihracat mevsimi baş- düşünülmektedir. 
edici makineler kullanmak. re bina lO-l2 metre de baca burada hazırlanacak olan devir larken limanın ne gibi ihtiyaç- Bu gibi alacaklılar Odaya 

I ~ - 20 · · ları olduğu tetkik edilmiştir. 
2 - Kükürt gazından mu- 0 acagınn gore metre ırtı- mukavt"lcsini iki tarafın mü- Polis divanı veya Türkofise müracaat ede-

hiti koruyacak tesisat yapmak. faa vatratör kuvvetile bava messilleri. Ankaraya giderek k ı b h h · 
Polis divanı dün öğleden re bu mat u atın er angı 

Birinci tedbirin müstacelen boşluğuna boşaitıian bu zehirli bayındırlık bakanhğmda imza sonra emniyet yar direktörü tarihte sahlan mala veya nav-
yapılmasma belki imkan yok- gaz bir kaç metre daha yük- edecekler ve müteakiben tesi- bay Süleyman Sırrının başkan- luna ait olduğu paranın cinsini, 
tur. Fakat gelecek yıl için ya· seğe gidecek çok hava ile ve sat belediyeye devrolunacaktır. lığında toplanmış ve bazı po- milcdarını Romanyada hangi 

l 
...:;;;:;::_:=::;::;:=:::;:~~:zt::i:"=::-c::# 

Genel savaş kopmazdan ev
vel; uluslar hep tetik üstünde 
idiler. 

- Merhaba 
Desen, sövecek titizlikte gün 

bekleyip duruyorlardı ... Az de
ğil, aylak değil tam dört, dört 
buçuk sene süren bu kanlı ka
saplık, feleğe göre vu:. ge!en 
dünyamızın başına ne kara 
çoraplar örmüştü de haJa o ka
ra çorabın örgülerini ayırmağa 
uğraşıyoruz. 

Cihan harbı patlarken Sırp
lardan birisi Avusturya veliah
dını öldürüvennişti, öldürüver
mişti amma harbın susamış 

ağzına akan hu bir kaç damla 
mı diyelim, ne diyelim kan onu 
diriJtivermişti. Bunu .bahane 
ettiler yallah çıg silah meyda
na çıktılar. 

ltalyanlarla, Habeşilerin, ha
geliyorum, ha geliyorsun, geli
yoruz, ha 2'eliycrsuouz gibi pa
lavraları zaten damarları tutuş
muş, sinirleri bozulmuş Avrupa 
milletlerinin ürküntüsü oldu, 
kaldı. 

Bu kavgayı bahace edip de 
gizliden gizliye iş görenler ço
ğaldı, ne var ki çokları yumur
tasını alana bırakıyorlar, görü
yoruz, görüyorlar. 

Korkudan mı, dersin, sinir
den mi dersin, oluı olmaz şey
lerden mi dersin Avrupanın 
parmağı şimdi tetikte. 

- Çat! dese bir kibrit güm 
diye bir bomba patlıyacak. 

Cihan harbında bir Sırp har
bın kopmasına vesile oldu. Ga-
liba şimdi de sulhua nrasma 
Habeş karakedisi girecek, der
ler ki, vaktile bayır dua alan 
bu kavmin sırtı yere gelmez
miş. Göstermediler değil, bu 
sefer de italyan'ları hal, 
hamur edib yut.ular ise, 
acun gene şaşmaz. Şaşmaz, 

şaşmaz amma bu kıyamet yal
nız bu iki milletin başında 

koparsa şasmaz. Yok eğer 
bunu intrikalarına do1ayan fit
nelerde meydana çıkarsa vay 
dünyanın haline .. Arapsaçı gibi 
bir karma, kurtanş:. içinden 
çıkan içinden ayrılana aşkol-
sun. 

Nasraddın, karım ölürse kü
çük kıyumet, ben ölürsem bü
yük kıyamet demiş. Varsınlar 
beğendikleri gibi yapsınlar, 

amma büyük kıyamet bizim 
başımızda kopmasın. 

Lakin dostum işi tevekküle 
bırakımyalım, şu tayyareçilik 
endışesine azıcık değil tepeden 
tırnağa dört göz, dört, kulak 
bin göz, bin kulak olalım. Is· 
terseniz bulafunı kendi aklınıza 
uyun da arkaya abn, lakin o 
zaman siz; arkaya değil1 top· 
rnğa atarsınız kendinizi i i i • 
Karışmam .. 

Tokdll 

pılabiJir. ve heman ydapılması rüzgarla yapılarak cıvarına Pek yakında miimessillerin Jisler hakkındaki evrakı tetkik bankada bulunduğunu bildir-
mümkün olanı ikincisi ir. zarnr vermiyecektir. 1 1 

.. . d' Ankaraya gidecekleri haber ile meşgu o muştur. meleri faydalı olacaktır. _.._ -
Uzüm işletme hanları şım ı- Buna nümune kömürle şehir • • .. •" • • •" .•• • • • • • ... Anadolu ajansının 

Artık yeter 
elen kontroıa tabi tutulmalı bir içinde işleyen fabrika bacaıa- alınmıştır. • ...... ,,. u·· y Jer Hak yerı·ne ı k d. kt·· ı . e· 
katlı binalarda kükürtleme ame- • d ça ış an ıre or erın . 

l Y l rıdır. Dumanlan yüksek hava zmı· f en 
liyesine izin verilmeme i. apı - b 1 b l 1 1 . Verı·len suçlular Atatürk ayın on beşinde oş uğuna oşa tı ma arı cıvar- } 
mış olanları da zaten izdinsir ol- larmı zarardan rahatsızlıktan l(aradenize sepet ı Zenginlik ya nız Kambiyo kanunlarına aykırı Bursaya gitmiştir. Dün lstan· 
duğundan heman alaka ar arca G d .1 k 1 buldan gelen gazetelerde ve 
k t 1 l d ık. .. korumaktadır. Ön erı ece . Para ı· e nl "tl'laz hareket eden tacir Muiz Bana-apa 1 ma 1 ır. ı veya uçer .,,.., .i.a Ankaradan gelen Ulus ga"' 
katlı binalardakilerin üst ka- Çok kolay ve basit olan bu Yaş sebze ve meyvn ıhracatı dova, sarhoşluk yüzünden ka-
tında olmak şartıle kükürtleme tedbirleri yaptırmak için ilgili için önceleri Avrupadan sepet Hava kurumuna üye yazıl- rakola götürülen ve orada zetesinde bu haber vardır. 

k "k · h b k k k · · d 1 d komisere hakaret eden Rıza Anadolu a1'ansı bu haberi ameliyesine ızm verilmelidir. ma amm gecı memesı ve a- getirilmekte idi. Hal u i ii- ma ıçın yur sever er arasın a k 
Bu ameliye gayet kolaydır. rekete geçmesi laz1mdır. Ust çük Mendres bölgesinde yetiş- h:aynaşma devam ediyor. Zen· oğlu Emin ve Mehmed oğfo bize dün telgrafla alara 
Kartonlar üzerine serilen üzüm katlarda yapılacak bu içiçe tirilen önemli mikdarda sepet- ginlcrımizin hareketsizliğine Arslan, Musa oğ~u Mehmedi verebilmiştir. Yani kırk se"' 
iist üstüne konularak mahfuz izole odalarda her müessese lik sazla bu ihtiyaç memleke- karşı kalbi zengin olan yurd- işine on iki gün mani olacak kiz saat teehhürle .. 

k · · ı kl · · derecede döverek yarahyan bir odada yarım saat kadar i i üç ışçı ça ışbrma · a ışı timizden temin edilmektedir. daşlarımızın değerli hamleleri Anadolu ajansmı göster: 
görebilecektir. Zira üzümün Ek 1• bak..,nl gıw şehrı"mı"z d .. B d Osman oğlu Nebil, büyütmek (') d 11 yı 

Yakılan dumanda kalmaktır. on om .. ı e goze çarpıyor. ornova a b' k · · k d' digw i bu süratten . oıa 
bütün işi alt katlarda gö- t . d .. d d•w. b"r V 1· K~ . u· 'k h il . ve ter ıye etme ıçın en ı- l' ? 

Binanın en üst kabnda ya- 1 k k 1 ecım 0 asına gon er ıgı 1 a 1 azım m nıa a esın- sine verilen yedi yaşlarında kutlularız. Başka ne diye ıı:n 
rülecek, ya nız ü ürt eme emirde Karadeniz sahillerinden de Maliil Gazilerden bay Hay- k"tteO pılacak mazbut iç içe iki oda- d ·ı Ayşeyi kızgın maşa ile yara- Biz yazmaktan, ten ı işi yani duman an geçirı me. ihr&ıç edilen önemli miktarda darla, Besim zade bay Sürey- z h d' I ı 

da bu ameliye yapılmalı ikinci üst katta olacaktır. Belediyenin b 1 · · l "rd ı· lamakla suçlu ~e ra, ıp o- usandık. Fakat onlar bir• 
, yaş se ze er ıçın zmı en yer 1 yanın kam,, bayan ikbal tam masız doktorluk vapm:ıkla suçlu ı: odada izole olmalı ve daima Sıhhat direktör!ügy ünün hatta ti d k d K J kıpırdamak, rahatlarını bo .. 

sepe er en ne a a.ının a- , manasile çocuklarının nafaka- kahveci Ahmed haklarında aspiratör çalışmalıdır. Binacna- Verem Mü adele cemiyetinin radeniz sahi!lerine gönderil- mak istemiyorlar.. · n • 

ı h 1 k 1 "k" · b h" k ki sından kestikleri paralarla }ir- üçüncü karar hakimliğince ya-ey a a ası o mıyan ı mcı o- daha fazla u ze ır ayna a- mesi mümkin olabileceğini sor- . Bakalım nr .• " t>• 
dadan etrafa zehirli gaz geç- rına seyırcı kalması çok ya- muştur. Odaca tetkikat yapı- mi beşer lirn vererek hava pılmakta olan tahkikat bitmiş bu harekc~i~Iu Me! ~'> 
mesine 'mkan yoktur.. zıktır. lacak ve bakanlığa cevap gön- tehlikesini bi!en üyeler arasına ve suçlular sulhceza hak ye- decek? .. ir biçak br ~-c-~ ~~~ 

!L_~~~~-ı~·~e!r~d~e~k~i_..5o~d~a~d~a~~k~u~l~la~n~ı~!a~n!....!~-Y.!.!!ü~r~c~g~1~·1r~a~n~ık~b~ir~o~k~u~y~u~cu~n~u~z~~d~e~r~il~e~cc~k:t~i~r.:.._ ........ ....:......;~..__ ................ ~~~~~i:rm::::.iş~l:e:rd:i:r~.~----~.:__--~~~r~i:n:e_v~e:r~i=lm:i:ş~le~r~d~ir_.~~~~~~~::'.::'.::::.JY111uaı1UP~~~ ~~ 
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Kültür Kaynaklanndan 
HALK ŞARKILARI .... 

-·----• YAZAN : TOKDIL ____ _, 
· .. SON HABER 

-·-Şu bayindır koşmasına ben
zer bir aııt vardı, fakat bu 
ondan ayrıdır. 

bir Hanaylar [1] yapbrdım 
ucdan uca 

İçinJe d~r.nadım üç gün, üç 
iece 

Kurbanlar keseyim sardığım 
gece 

Alnı tas kırkmalı bir tanem 
benim 

Kırmızı güllerin dalları yerde 
Tel tel zülüflerin yanağa perde 
Ben kendi halimde durduğum 

yerde 

Beni baştan çıkardın bit tanem 
benim 

Yüksek harman idim 
savrulamadım 

Gönlümden tutuştum 
• çevrilemedim 

Sevilerin pek çok ayrılamadım 
Beni baştan çıkardın bir danem 

benim 

§ 
Uznn poyrazdan coşa coşa 

çağırılan şu türkü mısraJannda 
ela ayn bir güzellik yaşabyor: 

Hey su yolu, su yolu 
Boş gider, gelir dolu 
Desti kulpun kmJsın 
Yoruldu yarin kolu 

Değirmenin bendine 
Döner kendi kendine 
Dejirmende Oç kn: var 
En küçüğil kendime 

G6ger bostanım göger 
Sa ıelir bendin döğer 
Anadan 6lu6z kaldım 
Her dögen beni döğe 

Şa iki kıt'a koşma o kadar 
plilik vaziyet taşıyor ki her 
halde yüksek halk ıairleriaden 
biriainin eaeri olacak. Bea Çiv · 
ril tarafında dinlemiştim: 

A pınar, eşme pınar 
Derdi ı ııi deşme pınar 
Yarim ıuya geline 
Su ver söyleşme pıaar 

* • • 
Kayalar karda kaldı 
Bülbüller zade kaldı 
Göniil kapısı kilitli 
Anahtar yarda kaldı 

• • • 
Göç derenin ardı yonca 
Yonca kalkmış dam boyunca 
Anası gül kızı gonca 

Nişlemeli, nişlemeli [ne işlemeli] 
Al yanaktan dişlemeli 

Göç derenin bayırına 
At çakmışlar çayırına 
Bir su verin hayırına 

Njşlemeli ... 

Göç dereden gece geçtim 
Verdiler suyundan içtim 
Ben O yardan vaz mı geçtim 

Nişlemeli ... 

* t;. "' 

Kadıköye varayım 
Kız sana yalvarayım 
Halime acı benim 
Kendimi öldüreyim 

Esmer güzel Hatce 
N erde kaldın bugece 

Bir taş attım haneye 
Düştü divanhaneye 
Beni yardan ayıran 
Girsin timarhaneye H 

Esmer güzel atce 
Narde kaldın bugece 

Kışlanın önünde bir ~:~il çadır 
Çadırın iç nde sevdıgım yatır 
Sevdiğim oğlanın gözleri çakır 

Kalk sıidelim Sıdıkam ne oldu 
sana 

Şimdenkeri Sıdıkam gam ha
ram bana 

EIA gözihı üstiine kaş ben 
olaydım 

Yalnız yatana eı ben olaydım 

Kalk gidelim Sıdıkam ne oldu 
sana 

Şimdcnkeri Sıdıkam gam ha
ram bana 

Evlerinin önüne ekerler dan 
Eknler biçerler de ederler kan 
Darının sahibi de bir koca karı 

kalk gidelim .. 
Halk şarkılarının birçok mıs

raları ve batta kıtaları birbirine 
kısmen veya tamamen benzer, 
bunun : Bir hadise üzerine tür
kü yakan halkın; türküyü uzat
mak maksadile şundan bun
dan katmalar yapmasile ileri 
öğrendim, söz gelimi şu koş
mada: 
Evlerinin önünde taş ben 

olaydım 

Diye başlıyan parça Sıdıkam 
türküsünden başka bir çok 
türküler içinde de bulunur ve 
belki bu eserde tesadüf ede
ceğiz. 
Şu şarkıda masum bir sev-

danın hisleri duyulmaktadır: 
Bir ay ile bir gün doğdu yüceden 
Ben yarimi gördüm dostlar 

geceden 
Ufacıktım okumadım bocadan 

Şakıda bülbnl sen uyandır 
yarimi 

Ôpmeğe duymadım gül fidanımı 

Bir ay ile bir gün doğdu yilceden 
Şavkı vurdu pençereden 

bacadan 
Uykusuz komuşlar yari geceden 

Şakıda bülbül sen .uyandır 
yarimi 

Ôpmeğe doymadım fiil fidanımı 

Bir ay ile bir srün doğdu 
uruşan [1] 

Ben yarimi gördüm aklım 
periıan 

iki kaş araıı bir elif nişan 
Şakı bülbül... 

Bir ay ile bir gün doğdu bir 
köşke 

Kınamayın dostlar sevdası 
başta 

On beşimde verdiler beni p ..• 

Şakı da bülbül sen uyandır 
yarimi 

Ôpmeğe doymadım gül fidanımı 
- Sonu Var 

[1] Uruşan bir addır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mısır 
Deve ihracını 

Yasak etti 
Kahire, 16 (A.A) - ltalyan 

işyarları tarafından fazla mik
tarda deve sabo alınması üıe 
rine hükumetin Eritreye deve 
ihracatını yasak ettiği bildiril
mektedir: 

Atatürk 
Bursaya gide
rek Uludağa 

Çıktılar 
Bursa, 16 (A.A) - Ata

türk, Orhangazi, lznık, ve 
Yenişehir üzerinden dün 
Bursaya ge!miş!erdir.Köşk
lerinde kısaca dinlendikten 
sonra Çekirgede bir gezi 
yaptılar. Bu arada eski 
kaplıcayı gezdiler. 

Bursa, 16 (A.A) - Cu
mur başkanımız Atatürk 
bugün ı.aat 15 e kadar 
köşklerinde istirahat et
tikten sonra Uiudağa çık
mışlardır. Bursa b~kı Ata
türke kavuştuğundan do
layı coşkun bir sevinç için
dedir. ' - .., 
Beş yılda 

Posta ve telgra( 
Islah olunacak 

Istanbul, 17 (Özel) - Posta 
ve telgraf idaresinin islabı için 
beş senelik bir plan hazırlan
mıştır. Beş yıl içinde bu idare 
modern çalışmaya sahip kılı
nacaktır. Mektupları damgala
mak için otomatik makineler 
getirilecektir. 

Polisler 
Kıyafetlerini 
Değiştirecekler 
lstanbul, 17 (Özel) - Polis 

yeni kıyafet nizamnamesine 
göre polisler meç takmıyacak
lar boz renkte çeket ve pan
talon giyeceklerdir. 

Yeni kruvazör 
Bugün denize indiriliyor 

Paris, 17 (Ô.R) - Bugüra 
oğleden sonra Sannazar lima
nında yeni Fransız kruvazörü 
"Marseyyez"de denize indirile
cektir: Fransız bahriye nazırı 
Fransova Piyetri bu merasime 
başkanlık etmek üzere Paris
ten ayrılmııbr. 

Yugoslavya 
Parise süel bir he

yet Gönderdi 
Paris, 17 ( Ô.R) - Yugos

lavya Harbiye mektebine men-
sup bir heyet Fransız Harbiye 
mektebinin diploma verilme 
merasimine iıtirak eylemek 
üzere Parise gelmiştir. 

Bu seneki Fransız mektebi 
mezunlarına " Kral Aleksandr 
mezunları ,, adı verilecektir. 
Yugoslavya heyeti meçhul as
ker abidesine çelenk koymuş
tur. 

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

Atatürk ile Roosveltin 
Çektiklerj telgraflar 

·-·· Ankara, 16 (A.A)- Amerika 
milli bayr~mı münasebetile re
isicumhur Atatürk ile Amerika 
cumur başkanı Franklen Ruz
velt arasında verilip alınan tel
graflar aşağıdadır : 

Ekselans M.Franklen Ruzvelt 
Amerika egemenliğinin yıl

dönümü münasebetile ısı tela
riklerimle beraber özel g&nen
ciniz ve büyük doıt cumurlu

aenliji için bealeclijim 

selansınızdan dilerim. 
KamAI Atatürk 

Ekselans Kama! Atatürk 
Türkiye cumur başkanı 

İstiklal günü münasebeti!e 
zatı devletleri tarfından izhar 
buyurulan halisane temenniyatı 
fevkalade takdir eder ve ge
rek kendi namıma ve gerek 
Amerika milleti namına temen
niyabnıza mukaltele etmekle 
blJ&k &ir bahtiyarhk dayanm. 

Çıkarılan yalan hab~rler karşısındı:ı 

Titülesko açık söyliyor 
Küçük anlaşma 

Siyasası 
ve Balkan misakı 
sağlamdır 

Bükreş, 16 (A.A) - B. Ti- B. Maksimos tarafından kabul 
tülesko saat 23de ecnebi mem- edilmesi Bükreşde Mayıs ayın 
leketlere hareket ttmiştir. Dış da toplanan konferansda Bal-
yönetgeri B. Savel Radülesko 
da iznini geçirmek üzere ayni 
trenle Fransaya gitmiştir. 

B. Tıtülesko gitmeden önce 
gazetecilere şu diyevde bulun
muştur: 

Memleketten çok memnun 
olarak ayrılıyorum. Arsı ulusal 
durum karışık olabilir. Fakat 
küçük anlaşma i'e Balkan an
laşmasının ileride çıkabilecek 
hadiseler karşısındaki hattı ha
reketi çok açıktır. 

Sinaya görüşmeleri, bana 
müttefikimiz Yugoslavya ile 
aramızdaki tam görüş bir
Jiğ;ni teyid imkanını vermişdir. 
Bu görüşmelerden haberdar 
edilmiş olan B. Benes de ayni 
fikirde olduğunu bildirmiş 
olduğuna göre küçük anlaş
manın hareket birliği her za
mankinden daha ziyade mev
cud olduiunu teyid edebilirim. 

Yunan dış işleri idaresinin 

kan anlaşması tarafından alınan 

kararların Balkan devletlerinin 

en kesin çalışma beraberliği 
fikri içinde tatbik edileceğine 
en iyi zamandır. 

B. Titülesko dışanda yapı
lan bazı karışbncı haberler 
hakkındaki soruya karşılık da 
demişdir ki: 

Bu haberler ulusal birliğimize 
düşman olanların propaganda
sının bir somcudur. Dıt ıiya
samızda bir yönet (istikamet) 
değişikliği mi? Bu imkansızdır. 
Böyle bir değişiklikten bah
sedenler ciddi surette düşün
meyenlerdir. Bizim dış sıyasa

mız her şeyden önce toprak 
bütünlüğümüzün korunmasına 
dayanan tamamen ulusal bir 
siyasadır. Her hangi bir mem· 
Jekete karşı çevrilmiş bir dı! 
siyasa gütmiyoruz. Romanyc 
ayn gayn olmaksızın bütiit 
devletlerle dostluk istiyor ve 
hudutlarımızı ve müttefikleri
mizin hudutJannı korumaya ha
dim olmaya müheyya olan her
kesle mukarenete amadedir. 
Parolamız şudur: "Herıeyin lis· 
tilnde Romanya ve banş." Bu· 
nun için teyid edebilirim kı 
ıimcliki dış aıyasamızda biı 
değişikliğe deiiJ, Bunun blitün 
yönetlerde (istikametlerde) ge-
liıimine tanık (ıahid) olacaksı· 
nız. 

Görülmemiş büyük denizi iç ~~~anı 
Manevralarına başlandı Yalovaya gitti 

lstanbul, 16 (A.A)- Bugün 
sabahleyin Ankaradan ,ehrimi
ze gelmit olan iç bakanı Bay 
Şikrl Kaya bu akpm saat 18 
vapurile Y alovaya gitmittir. 

Kral ve çocukları da 
iştirak için denize 

manevralara 
açıldılar 

Jugilizleı·iu Reumı Zu·lll-ısı 

Londra, 17 (Ô.R) - lngiliz 1 savaştan sonra ilk defa olmak 
kralı Jorjun huzurunda yapılan üzere bu kadar büyük deniz 
büyük deniz geçit resminden manevrası yapılmaktadır. Şim-
sonra kral ve oğulları veliaht diye kadar bu kadar harp ge-
prens Dö Gal, dük de York misi bir arada toplanmamıştı. 
ve Dük de Kent Viktorya An- Filo Wayt adasına doğru ha-
delyer krovazörüne çıkarak bü- reket e~·lemiştir. Orada ateşli 
yük deniz manevrdlarına işti- ve harp manevraları yapacak-
rak eylemek üzere açılmışlar- fardır. Manş denizinde bu mın-
dır. Bu krova:z.~rü 167 harp takadan diğer gemilerin geç-
gemisi takip eylemiştir. Genel mesi yasak edilmiştir. 

Sıcaktan ölüyorlar 
1
It .. lyan askerlerinden hergün onlarca 

ki~inin öldüğü bildirilmektedir 
Aden, 17 (A.A) - Royter ajansı bildiriyor: 
Cibutiden gelen 49 ltalyan ailesi bir ltal>:a!l vapurile Stalyaya 

hareket etmiştir. BundaD ıonra gelecekler ıçın bır ltalyan harp 
gemisi haz1r bulundurulmaktadır. 

Eritrede havaların çok aıcak gittiği ve bu yOzden Italyan 
askerlerinden berrün onlarca kitinin öldüğii bildiri!mektedir. Mo
a-!;ıcio vapuruna bindir~iş c!an hasta ltalyan askerleri ltalyaya 

Köylüler arasında 
Faydalı konuşmalar 
Mersin, 16 (A.A) - Halk 

partisi ve Halkevi üyelerinden 
doktor, baytar, kültiirilcü, eko
nom i uzmam, tarımcı uçakçı 

ve başka ertik adamlarıadan 

bir grup, Mersinin Göme ve 
Belenkselik köylerine giderek 
yOzlerce köylii önünde çok 
faydalı konutmalar yapmışlar
dır. Köylünün dileklerini din
lemişlerdir. 

Moskovada 
B. C. Bayar Şere
fine ziyafet verild~ 

Moskova,17 (A.A)- B. Ce
lal Bayarla yanındaki zevat ve 
bUyük elçi Zekai Apaydın dün 
Stalin otomobil fabrikasını gez
mişlerdir. 

Banka direktörleri Eriş ile 
Sümer devlet bankası yönetim 
kurulu başkanı B. Mariasini 
ziyaret etmişlerdir. 

Moskova, 16 (A.A)-Bay Ro
sengoltz bay Celil Bayarla ya
nındaki zevat onuruna dün 
akşam bir şölen vermiş ve 
şölende bay Krestinski, Pi ::ı ta-
kof, Mişel, Kaganoviç, .(a
minski, Zükerman, Zekai Ap
aydın, Voroşief, Türküstroy 
direktörü Zobitaref, Türkiye 
büyük elçiliği ileri gelenleri 
hazır bulunmuşlardır. 

Moskova, 16 (A.A)-Bay Ce
Jal Bayar beraberinde Türkiye 
büyük elçisi Zekai Apaydın 
olduğu halde diln dış tecim 
komiseri Roıengoltz ile muawini 
Eliava, ağır sanayi komi1eri 
Orconikitze muavinleri Piata
kof ze Miıel Kagaııoviç ve dıt 
komiserliği muavini Kreıtin· 
ki i ıi aret e~ 
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Zeppelin saldırışı 
Almanlar Londra ve diğer şarlarda 

Panik uyandırmak istiyorlardı 
KaJpazan EJliotun yakalan

ması gecikmedi. Burada yığın 
yığıa sehte evrakı nakdiye ele 
geçirildi. Çetenin elebaşıları da 
Scotland Yardın elinden kaça
madılar. Hazine nazın Mak 
Kene ile Hazine genel direk
töril Bradbmy Elliotun yapbğı 
uhte kaimelerin mükemmeli
yetine o kadar hayran kalmış
lardı ki bunlardan birer taneyi 
iberlerine sahtedir dampsı 
Yurulduktan soma lıabra ola
rak almışlar portföylerine koy
mıqlarclı. Casuslann avı devam 
ederken Kalpazanlann ela bizi 
çok yoracakları anlaplıyordu. 
Zeppellnlerln .. ıdarı,ıarı 

1915 martında Çarlık Ras
yanm- garp cephesine yeai bir 
sıcaklık •ereceği zannediliyor
du. Her keste fU inan vardı: 
Rusyada ehli salip nıhu can· 
lanmışbr. lstanbulu almak, Aya• 
sofyayı tekrar kitisaya çevir· 
mek hırsı büth Rus milletini 
ayaklandırmlflır. V odka yasak 
edilmiştir. Cinayetler tamamen 
kaybolmuş gibidir. Köy inler 
evvelce içkiye verdikleri parayı 
fimdi tasarruf sandıklanna ya
tırmaktadır .. Harptan muzaffer 
çıluhrsa Rusyanın dinsel ideali 
ile Garbın materyalizmi ara
mada yelli bir çabfllMl ola
cakbr. 

Bunlar, Rusyadalri haleti ru· 
hiyeyi göstermekten çok mak 
olan bu diifiinceler barbın ili· 
nından sekiz ay sonra bile vazi
yetin kavranılmamıf olduğuna 
gösterebilirdi. 1915 Mayısınıa 
ilk günlerinde Alman denizalb 
gemileri Gulf Ligbt adh bir 
Amerikan petrol remiaini tor
pillediler. O tarihte daha Ame
rikalılar iki guruptan hiç birine 
meyletmiş değillerdi. Bundan 
az sonra Luzitanya bahnldı. 
Almaolann işledikleri hataların 
en büyüğü de bu olmuştur. 
Luzitanya vakası Amerika ef· 
kin umumiyesinde Almanyaya 
karşı olan sempatileri öldür· 
müş, herkesi müttefiklere taraf· 
dar yapmıfbr. Yine bugünlerde 
idi ki havalarda yeni bir teh
like belirdi. 

Basil Toomson bundan da 
töyle bahsediyor. 

" Uk zeppelin taarruzunun 
vukubulduğu gün yeni iç ba
kanı Mac Kenna'nın evinde 
idim. Yeni Lord Şansölye ile 
polis müdürü ve bir çok büyük 
memurlar orada toplanmıştı. Sir 
John Simonla mühim bazı mese
'eleri görüşüyorduk. Görüşme
l •r dramatik bir şekilde ke· 
shdi. Zira Telefonla Londra 
üz~·ine Zeppelin saldırışı ol
duğu bildiriliyordu. Ev sahibe
sinin ilk düşüncesi yukarı kata 
koşarak çocuklarını almak, hep
sini izbeye indirmek oldu. Her 
kes şaşırmıştı. Polis müdürü 
Sir Edward Hanri ahizeyi eline 

alarak sordu: 
- Vakayı anlabnız. 
- Vitşapele bombalar düştü. 

Dört beş ölü vardır: Zeplinler 
şimdi şimale teveccüh ettiler. 
Stok Nevintoşa da bombalar 
atblar. 

- Yangınlar var mı? 
- Bir çok yerlerde.. 
Müdür telefonu kapatarak 

vazifesi başına koştu. Nezaket 
zamanı değildi. Davetliler ço· 
cuklannı bakmağa çıkarken 
biz de Scotland Yarda koşu
yorduk.Akşam geç vakıt evime 
dönüyordum. Zeppelinlerin 
Londradan geçtiklerini anlata-
c~k. biç bir emare yoktu.Londra 
gıbı muazzam bir şehirde sal-
dırışı duymıyanlar tasavvurun 
fevkinde çoktu. Hatta bir kaç 
mahalle istisna edilirse Alman 
hava gemisini gören bile yokhL 
Bu ilk taarruzda 92 bomba at
mışlardı. Bunlardan bir çoğu 
patlamamıştı. Saldırışı yapan 
L.~ 38, .bir kaç gün sonra 
Bruksel cıvannda bir lngiliz 
tayyaresi tarafından tahrip 
edildi. lngiliz polisi ilk teca
vüzden sonra, tevali edecek 
saldırışları düşiinerek halkı ko· 
ruyacak yerleri hazırlamağa 
koyuldu. Bütün mahzenler em· 
niyetli olmazdı.. Netekim Dün
kerkte böyle bir taarruzda Zep-
linin bombalan ile yıkılan evin 
bodrumunda yakalanan yüz
lerce kişi enku alhnda can 
vermişlerdi. Tahlisiye müfreze· 
leri yıkılan enkazı kaldırmak 
için saatlarca çalışmışlardı. Bu 
işi bitirdikleri zaman da mah
zendekilerden bir tanesinin bile 
sağ kalmadığını a-örmüşlerdi. 

Almanlar Zeppelinlere bir 
harp silahı olarak fazla ehem
miyet vermiyorlardı. Onların 
hedefleri daha ziyade manevi 
idi. Londrada ve diğer lngiliz 
prlarinda panik yaratarak ln
giliz milletini barış istemeğe 
mecbur edeceklerini umuyor· 
lardı. Halbuki bu tahminlerinde 
yanıldılar. Zira bu saldınşlar 
lngilterenin harpcuyane olan 
duygularını artbrmışb. Bu ted
bir belki Latin milletleri üze· 
rinde te11ir yapabilirdi. Fakat 
timal ırklarında aynı çareye 
başvurarak muvaffak olmak 
ihtimali pek azdı." 

- Somt var -

,11111111 Teşekkür ..... , 
Memleket hastanesi göz 

doktoru bay Bürhanın gözü· 
mün ameliyat ve tedavisinde 
gösterdiği büyük hazakate ~ 
ebediyen medyonum esasen ~ 
bay Bürhanm hazakatmdan 
memnun ve müstefit olmıyan 
hasta yoktur. Kendilerine 
mesai arkadaşlarına kalbi 
teşekkürlerimizı sonanz. 
Halıcı Şeker oğlu Hamdi 

1 ve yeğeni Yeni Asır muhar
N rirlerinden Abidin 
ı..;~!".-&5Z7..D0!7'7.Z'T.LYT~7%?77.2ıJ 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON aust TELEFON 3151 

1 - Gönül Tuzağı 
Fransızca sözlü, ve şarkı'ı büyük filim 

2 - Zabit Namzetleri 

İtalyanlarla Habeşliler Harbe Tutuşurlarsa ... 

iki Tarafın Kuvvetleri Nedir? . 
imparator Haile SeUaise, Bel

çikalı zabitler tarafından mo· 
dern terbiye alan 100,000 as
kerlerini hazırlamış ve icap 
edetse ordusunun başına ge· 
çip kumandayı ele alacağını 
söylemiş bulunuyor. 
Habeş imparatorunun hazır

ladığı bu nizami askerlerden 
başka başı bozuk bir sürü kuv .. 
vetlcr vardır. Çünkü her Ha
beşli, bir asker sayılır ve bu 
askerleri Habeş ülkelerinin 
prensleri ve kralları idare eder- ! 
ler. Anlaşıldığına göre bütün ı 
prens ve Krallan askt!rlerini J 
toplamaları için de haberciler 1 

çıkarılmış ve her yere gönde
rilmiştir. 

Bu kuvvetlerin bir kısmı 
yeni tüfckler!e silahlanmış ise
de İmparatorun asıl ku-;rveti 
daha modern bir haldedir. Bu
nunla beral-er Habeş ordusu 
ile ltalya ordusu modern tec 
hizat bakımından ölçülemiye
cek derecede farklıdır. 

Asıl mesele ltalyanın maki
nalaştmlmış modem silahların 
hepsi ile cihazlanmış ordusu 
ile Habeş İmparatorunun or· 
dusu karşılaşhkları zaman bu 
karşılaşmanın vereceği sonuç 
(netice) dir. Bugün hemen her 
yerde konu~ulanler ve merak 
edilen nokta budur. 

(Deyli Ekspres) in geçenler
de Adisababaya gidip gelen 
özel ayları bu bahsi anlatırken 
şu sözleri söylüyor : 

"Bazılarına göre ltalyan bu 
memleketi çiğneyip geçecektir. 
Buna karşı bazılan da son de
rece kuşku (şüphe) içindedir
ler. 

ltalya harp meydanına bütün 
tahrip araçlarını ( vasıtalarını ) 
getirmiştir. Kendisinin son mo
del tayyare kuvvetleri vardır. 

Habeşlilerin ancak üç sivil tay
ya.resi bulunuyor. ltalyarun yüz
lerce tankı vardır. Habeşlilerin 
ancak üç tankı bulunuyor. 
ltalyanın yeni harp· fennini bi· 
len generalleri var. Habeşliler 
henüz bu harbi öirenmiş de
ğildirler. 

Fak at muhakkak olan bir 
nokta var: Harp kopacak olursa 
modern esaslar dairesinde ol
mıyacakhr. Bu harp Avrupada 
dövüşmek için hazırlanmış bir 
ordu ile bir hayaletten farksız 
olan bir ordu arasında vuku 
bulacakbr. 

Bu harbın sonucunu söyle
mek çok güçter. ltalyan ordusu 
Eritre ile Somalinin yakıcı sı
cak ovalarında yığılmış bulu
nuyor. Bize kalirsa harp ilan 
edilir edilmez ilk müsademe 
Val Yalda olacak. Çünkü bu
rada bir kaç kuyunun uyandır-

dığı bir damlacık hayat var. Ha
beş askerleri buradn bir dere· 
ceye kadar mukavemet gös· 
tereceği a-ibi Eritre hududu 
üzerinde de ayni şeyi yapa· 
cak, daha soora ltalyanlan 
alev gibi yanan ovalarda iler
lemek üzere bırakarak dağlar 
arasında saklanacaktır. İtalyan· 
lar bu ilerlemeleri sırala· 
rında hastalıklarla, levazım 
azlığıle nıuvasala hattının uza
masının güçlükleriyle mücadele 
edecekler, muvas3la hatlan 
açık ve kapah hücumlara uğ
rıyacaktır. 

Habeşliler açık ovalarda 
dövüşmezler ve bu sıyasayı 

tutmakta haklıdır. 
Habeş merkezi Adis Ababa

mn yolu ve Adis Ababanı 
zaptı Avrupalı bir ordu için 
çok zordur. Gerçi dağ tepe
lerinde su bulnnur ve burada 
hava temizdir, Fakat burala
rin ikline alışmak için zaman 
ister. Bazı Avrupalılar 7000 -
8000 kademlik yükseklige bir 
ayda, bazıları bir yılda ahşı
yorlar. insan hazırlanmadan 
bir mil naesafe~i tırmanacak 
olursa korkunç ıstıraba uğ
rar. Bu dağları geçmek istiyen 
ordu ancak soluya soluya yü· 
rüyebilir. 

ltalyan ordusu bütün bu ara
da göze görünmiyen ve inanıl
mıyacak bir hızla bir noktadan 
bir noktaya sıçrayan bir ordu 

ile harp edecektir. Onunla dö
vüşen bu askerlerin karıları ve 
çocukları geriden kendilerine 
teselli ve kuvvet veriyor, on
ların bütün ihtiyaçlanoı gide
riyor. Sonra bu Habeş asker
leri için levazım meselesi de 
konu (mevzu) değildir. Çünkü 
her askerin taşıdığı küçük bir 
kese ona bir ay yetişir. 
__!-labeş askerleri, dağlar ara
sında saklanarak bir yerde 

kaybolurlar ve derhal başka 
bir yerde görilniirler ye alda 
sığmaz hir hızla taarruza ge· 
çerler. Nişancılık ve pusucu· 
Jukta çok hünerlidirler. Ellerin· 
de tufek bulunmıyan mızrak ile 
dövüıür, ağır zayiata uiramak 
bunları asla yıldırmaz. Bu haya• 
Jetten farksız orduya karp 
tayyare ne işe yarar? Ve bu 
kayalık memlekette tank ne 
yapabilir. 

Italyan generallerinin düşü· 
necekıeri meselelerden bir 
kısmı bunlardır. Gerçi modena 
ve makineleşmif ordu, ea soa 
kazanır. Fakat bu iş, sondere
ce yavaı olabilir. Çünki kaza· 
mlacak her karış toprağı sağ· 

lamlamak lizımdır. Her ileri 
hareket. ileri geri muha· 
fızlar ile cenah muhafızla· 
nnın himayesi altında yapıla· 

rak bu suretle ani baskın

lardan korunmağa imkan ha
sıl olur. Sonra muvasala 

hatlannı da sürekli mu haf aza 
altında bulundurmak lazımdır. 

Asri ordunun gözleri olan 
tayyaresi, bu yüksek sahalarda 

iş yapamazsa, gece gündüz yüz· 

lerce kiti dalına gözü açık 
bulundurmak ve Habeş asker
lerini kollamak lazımdır. Çün
kü Habet askeri saklambaç 
oyu"unda çok hünerlidir. ., 

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

Hava kurumuna 
Yardım 

Ankara 17 (A.A) - Çukur
ova fabrikası hava tehlikesini 
önlemek için hava kurumuna 
on bin lira vermiş, aynca yılda 
500 lira vermeyi kabul etmiştir. 

işe başladı 
Viyana, 17 (A.A) - B. Şuş~ • 

ning bugün başbakanlığa gele· 
rek işe başlamışd•r. 

Vapurculuk Türk anonim şirketi 
lzmir acenteliğinden : 

. H~ftalık muntazam lzmir - Istanbul ekspres postalarını 
şımdıye k~dar pazar günleri yapmakta olan Sakarya vapu
runu~ yerme şirketimiz muhterem halkımızdan gördüğü 
sevgıye muk~bclei şükran olarak yeni satın aldığı vapur-
lardan TARI, AKSU ve GUNEYSU 1 t h · vapur arını a sıs 

etm.iş ve bu lüks ve her türlü esbabı istirahat ve konforu 
havı vapurlarımızdan her biri sırasile limanımıza gelecek ve 
lstanbulda aktarma etmeksizin Karadeniz seferine kalka-

caktır. Mezk\ır vapurlarımızda müteaddit tek yataklı 1 .. k 
d.. ·1uk k u s, omı s amaralar mevcut olduğu gibi ikinci ve üçüncü 
kamaraları da memleketimizin ihtiyacı nisbetinde çoktur. 

7-7 ( s. 6 - 7 ) 

Litvinof 
Romaya ne için 

Gidecek? 

Bay LUvhtuf 
Berlin 17 (Ö.R) - Bcrliner 

Tağbelat yazıyor: Sovyet Rusya 
Hariciye komiseri Litvinof Ce
nevreye gitmeden önce Romayı 
ziyaret edecek ve Mussolini ile 
görüşecektir. Bazı ri•ayetlere 
göre İtalya - Rusya arasında 
Fransa, Çekoslovakya, Rusya 
arasında yapılan misaklara ben· 
zer bir anlaşma aktı için mü
zakereler cereyan edecektir. 

Eski savaşçılar 
Hamburga vardılar 
Berlin, 17 (Ô.R.) - lngiliz 

eıki ıava,çılan Berlinden Ham· 
burga muvasalat eylemiılerdir. 

Papa 
Alman hükume· 

• • 
nı protesto ettı 
Roma, 17 (Ô.R) - Papa 

naziler tarafınnan Katoliklerin 
aleyhinde yap.ıan fena ure· 
ketlerden dolayı Almanya bil· 
kametini protesto etmİfÜr. 

Vatikan, 17 (AA) - Röy
ter Ajansının öğrendiğine gör• 
Papa son Konkordatoya kartı 
hareketlerden ötürii Almaayay• 
bir protesto notaSJ vermiştir. 
Protesto, Almanyada katolik· 
lere fena muamele yapılmasın• 
dayanmaktadır. 

Maden 
Ocaklarında 
13 ölü 24 yaralı 
T esbit edildi 

Berlin 17 (Ö.R) - AJmao· 
yada maden ocaklarında nku· 
bulan infilakın neticeleri kat'I 

tekilde tesbit olunmuştur. 13 
ölü 29 yaralı vardır. 

Pariste 
Konuşmalar 

Devamda 
Paris, 12 (Ô.R) - Uluslar 

arası korumu genel sekreteri 
Avenol Pariste M. Laval ile 
konuşmalarına devam eyle· 
miştir. 

Trabzon'da 
Hava kurumu için 

miting yapıldı 
Trabzon, 17 ( A.A ) - DilJI 

hava tehlikesini anlatmak içill 

bir miting yapılmıştır. Mitingde 

binlerce halk bulunmuıtot· 
Hava tehlikesini önlemenin bir 
ödev olduğunu daha iyi ks\I' 

rıyan Trabzozlular hava kuru' 
muna veritte bulunmaktadırlar· 

Hastalıklı 
Hayvan kaçırmış 

Ankara, 16 (A.A) - Çiçelı 
hastalığından dolayı kord011 

altında olan Afyon vilayetiıtİ11 

Emirdağ kazasının Goynulı 
köyünden hayvan kaçırar•~· 
hastalığın Bayat nahi''" · \\e ,a· 

• ~" GS\ 
rayetıne scbebiv"' ' ' G 
nuk köyün,ı.:ıtı 

1 
/~~ "eren\·• 

-ar u · \t og '"' 
ay hapis v b~en pı..rı a ~· 
kum olm• r e {>ata ce,.asın 

! 



ta Temmuz •a•• 

ORJIY A 
- 113 -

_ Ah madam! Düşünceleri- hürriyetini diğer birinin eline 
niz sizi heyecan içinde çır- verdiğine lanet etti. Manfredi 
Pındırıyor. Benden nefsimi uzunca sUren bir sükütten sonra 

ı B tekrar Primveri elınden tutmak a.çatacak i er istivorsunuz. u 
kabul edilemiyecek bir şeydir. istedi. " içeri gidelim ,, dedi. 
F k M Primver durduğu yerde sararıp a at in nabllirsiniz ki a-
dam! Bu düelloda ölecek Ma- soluyordu. Kocası bir daha 

tista olmıyacaktır. sordu: 
Allahaısmarladık madam : Neniz var? Be Atris 1 
Şövalye kızgınlıktan, kıskanç- - Bir şey yok. 

1 k - Fakat durumunuz beni ı tan çıldırmak derecesine gel-
miş, deli gibi olmuştu. Bir ke- korkutuyor. Yanınızda bulun-
!iıne dinlemeksizin Pirimveri duğum mUddetçe ağzınızı aç-
hırakıp kaçtı. madını:ı .. Ah 1 Beatris, sizi bu-

Beatris şövalyenin düşünce- rada yalnız bulduğum zaman, 
leriaden şaşkınlık içinde donup ne kadar sevinmiştim. Daha 
kaldı. Sonrada ne yaptığının evlendiğimizin ilk gecesi böy-
farkına varmaksızın kollarını le bir vaziyetle karşılaşmayı 
uzattı. Sesinin bütün kuvvetile arzu etmezdim. " Haydi içeri 
" Ragastan ! Ragastan !.. ,. di- gidelim Beatris 1 ,. Genç kadın 
ye bağırdı. Lakin şövalye yıl- ağzını açmadı. Başını yukarı 
dırım çabukluğile uzaklaşıaıı kaldırdı. 
bu bağrışı duymaa1'b· Pirim- _ içeri gitmek istemiyor 
Ver kanapeye dllşmllş, bıçkı- musunuz? 
riklarla ağlamıya koyulmuştu. _ Beni bıraz yalnız bıra-

Birdt-nbire parkta ıtıklar gö· kınız. 
rUndü, s sler işidildi. Pirimverl Beatriı I Siıi gizli düşünce-
'ağırıyorlardı. Bu sesler ara- )er ııhrab içinde bırakıyor. 
aında prens Manfredinin de Bunları bana söylemek iste· 
•esini duyan genç kıı titreme mez misiniz? 
içinde kalmıftı. _ Evet söyliyeceğim. Siz 

Prens Manfredi karısının ya- benim çok eskidenberi tanıdı-
nına geldiği zaman seslendi : tım bir kahramansınız. ~ü!ük 

- Sizmisiniz sevgili Beatri•I kalbinizden hiçbir şey gızlıye-
l3urada ne yapıyordunuz. Elim· 
den tutunuzda sizi dairenize 
'5-Ötüreyim. 

- T eşekklr ederiıa pr•aa 1 
Gecenin şu gUzelliği içinde ko-
kulu bir hava teneffüs etmek 
için buraya 9ıkmıştım. 

- Hakkınız var İnsan ba
ıaa gecenin güzelliklerinde t k 
başına hayall•re dalmak iater, 
buda eyi bir aaadettir. Güzel 
bir gece .. Herıey derin bir sil• 
ktlınet ıçinde •.. Bizde herkesten 
uzakta... Saadetin derecesini 
takdir ediyorsunuz değilmi ? 
Beatris ! 

Manfredi karıaılllll •llnl iki 
avucunun içine aldı. Prenseı 
çekinmedi fakat o ihtiyarın ae· 
zemediği hafif bir ürperme 
içinde idi. ihtiyar adam söyle• 
niyordu. 

- Beklemediğim bir aaadete 
lı:avuttum. Gtbelliğinize tapan 
genç siliyorlar varken benim 
gibi bir ayağı · çukurda bir 
ihtiyarı seçmeniı kimin aklına 
ırelebilirdl. 

- Preu •.. 
- Hayır gtlzel Beatrislml 

Bu seçimden duyduğum göğüs 
kabarıklığını ve sevincimi söy
lemekliğime izin veriniz. Prens 
Manfredi eğilerek atetli dudak
larını Beatrisin eline değdirdi. 
Bu saygı değil sevgi öpucüğU 
idi. 

Primver bir ,aşkınlık sesi 
yükselterek elini çekti. ihtiyar 
kocası şaşırmıştı: 

- Ne oldunuz? Neniz var 
BiNltris! 

Nesı
0

rni vardı? 
Maletistanin teklifinden müte

essir olarak bu teklifin önü
ne geçaek için zorla ihtiyar 
Manfrediyi kocalığa seçtiği 
gün sevincinden gençleşen bu 
ihtiyarın kendisine bir koca 
olacağını düşünmemişti bile. O 

"avcunun öailnden kaçan bir 
ceylan ıribi karşısına çıkan teh
likeden yakayı kurtamak için 
bu yola sapmıştı. O çoktanberi 
Maletstanın, genç Sinyorların 
kendisine besledikleri sevgileri 
sezdiği için bunlardan kurtul
mak ve bir baba a-ibi saydığı 
ihtiyar prensin aguşuna atılmak 
İstemişti. Bu ciddi bir evlenme 
dü,linüşü değıl, bir kurtuluf 
tedbiri id.i. Şimdi ihtiyar prens 
ise calık haklarını kullanmak 
iatıyordu. 

• ık dakika~• u~rııd:-ı hak.a-

mem. 
- Öyle ise düşüncelerinizi 

açığa vurunuz. 
- Peki sayın sinyor! Dü

ıüncelerimden herşeyi anlaya
bilecek misiniz? 

- Beatris böyle gizli ka
paklı düşünceye ne lüzum var. 

Baaa &rfl sevginiz olmadığını 
biliyorum. Söylediğiniz gibi 
Hki bir hraman ve bir ihti-

yar olutumdan dolayi sevgi 
yerine sizden saygı beklemiye 
laakkım yok mudur? 

aaygı 

ılniz. 

Size karşı hakiki bir 
beslediğime inanabilir-

- Karılığın size yüklediği 

ödevi yerine ıretireceiinize 

inanamaı mıyım? 
Primver bu son söze cevap 

vermedi. 
- Öyle iae bu hususta şüp

helenmiye hakkım var. Demek 
ki ortada benim alamadığım 
giıli bir manevra dönüyor. Tan· 
n üzerine yemin ederek söylü
yorum ki bu mesele böyle sü

rüp gide-nez. 72 yaşına bastım. 
Şimdiye kadar hiçbir kimse 
benimle e&"lenmeğe cesaret e
dememiştir. DU~ncelerinizi açı

ğa vurunuz. Beatris l Demek 
ki benimle eğleniyorsunuz. B• y-
nimi kemiren düşünceler bir 
hakikat oluyor değil mi ? Siz 
benden ne fenalık gördjinü:ı: ki 
bana bu hakaretleri layık ırö

rüyorsunu:ı: ? Beni niçin koca
lığa seçtiniz. 

Beatris titrek sesile cevap 
verdi : 

- Beni dinleyiniz. Prens 
kalbimin içinde olanların hep
sini açıii'a vuracak, sizin şere· 
finize, büyük kalbinize sığına-

cağım. 
\OttO ı·aı -

Türkofisin 
Bildirimi 
Ankara, 17 (A.A) - Türk

ofis, Romanyada bloke alacak· 
lar: olanların bu hususta cere
ynn eden müzakereler bitme
deıı al" aklarını transfere et
memeleri menfllatları icabı ol
d11ğu bildi...-. • ıktedir. 

Çoruh saylavı 
Ankara 17 (A.A) Kamu-

tay kestörleriııden Çoruh ~ay
ıavı Mehmed Ali Okaa 61-

. ıir 

Karadeniz kıyılarında : e H t • 
'Cennetler ~enneti sayıl- ava e 

1 
e e 1• arşı 1 

.. 
d 1 l 1 ··devi 1Y~1 değ r g .. ~~l Rizede Hav:kun~~!~ş:~:!~iye' i ,Rııgiııl.-

1\ltı nn )·on ı)ortakal "Ctıstıren hu ıncınle- · · · H ·· d d ~ ·· · 
J "' runızuı enuz avrannıa ıcrını uostcrıyor 

ket yoksulluk içindedir. Ha vat söniiktür. ·- · e ~ 
- · - flrışlrırafı 1 i>ıri srı/ıifulc ! bahtiyarlıktır? .• 

f~ıi:.f•/ lı'i: ,,,,_." 
- Baştaı.111 J aırıcı ~atıi ette -

şehir olarak kabu'den ziyade 
geniş bir parkın içinde kurul
muş villalardan mürekkep bir 
dinlenme köyü (sayfiye)saymak 
daha doğrudur. Heman şehrin 
kıyılarını yalayan sahiller tabiiğ 
bir plaj ... ince kumları oranın 
denizine başka bir renk veriyor. 
Hele gözUmün önüne bu limon 

• 
portakal, mandalin, elma ağaç-
larının çiçek açtığı mevsimi 
a-etiriyorum .. Hayalimde güzel 
kokular içinde yüzecek bu 

Ri:reeıı 

şehri canlandırıyorum da, buna 
nasıl doyum olacaii'ını takdirde 
aciz kalıyorum. Anlatıldığına 
göre mevsiminde Rinden Ho
peye giden vapurlardaki yolcu
lar bu ııüzel kokuyu 
deniz ü:ı:erinde bile koklaya 
koklaya giderlermiş. 

Tabiatın esirgemeden yarat
tıii'ı bu güzeUikleı· diyarında 
yaşıyan İnsanlara kıskanmamak 

eld-n gelmez. Şehrin köylere 
varıncıya kadar bütün yapıları 

taştandır, havadar, dört yanın
dan hava ve güneş alan bu 
yapıların durumu bu bölgelerde 
yaşıyan insanları refah içerisin
de bulunduklarını anlatmaya 
yeter. Umumi man:ı:ara burada 
yaşıyanların varlıklı bulunduk
lımnı teyit edecek birçok de
lillerle doludur, amma bugün 
de vaziyet böyle midir ? Diye 
soracak olursanız buna vere
ceğimiz cevap maalesef hayır 

olacaktır Çünkü bu yapılar bu 
varlık geçmiş yılların eseri .. 

Vaktile bura halkı kazanç 
bakımından çarlık Rusyası ile 
geniş ölçüde iş yapar, çok pa
ra kazanırlarmış hatta bu böl
gelerde alış veriş Rus parası 
ile yapılır. Türk paraları her 
hangi bir ölüm hadisesinde 
hocaya verilmek üzere saraf
tan tedar k edilir imiş. Çünkil 
~oca gavur ölüm parasını!! 
Ölüm işlerınde caiz Sa}mazmış. 

Tabii bugiin dünya alış ve
rişinin aldığı yeni düzenler 
yüzünden Sovyet Rusya bu 
bölge (mıntaka) halkının te· 
masları kesilmiştir. 

lran transiti de bu yerlere 
oldukça mUhim para bırakır· 
mış. Yıllar var ki bu transit 
işi de sönmüş kapanmış .. Ge
niş arazısı bulunmıyan top· 
raktau ancak bir mısır darıaı 

il" meyvadan başka bir şeyi 
alamıyan halkın geçim vasıta· 
MnlWl daralması ıayet tabii-

hıı· llUtll:Ul"fl 

dir. Bundan dolayıdır ki Rize
lilerin bir kısmı lstanbulda, Ak
denizde denizcilik ve fırıncılık 
yaparak hayatlarını kazanmaya 
çalışmakta ve yılın sayılı ay
lar mı çoluk çocuklarile geçire
bilmektedirler. Çarşısında ve 
sokaklarında küçük bir gezinti 
yapmak bura halkının sıkıntı 
içinde yaşadığını ve fakirliğin 

bu yerlerde şiddetle hüküm sür
düğünü anlatmağa kafi gelir. 

Umumi hayat çok sönüktür. 
Tabiatın verdiği müstesna gü-

bir maıı:cıra 

zellikler diyarında yaf&yan Ri
zelilerin hali, cennette rahat 
yüzü görmeyen adamların esa· 
tiri durumuna benzetilse hatalı 
sayılamaz. Yalnız Rizelilerin 
ümitleri sönmüş değildir. Iran 
hududuna doğru büyük bir 
faaliyetle çalışarak yapılmakta 
olan yol onlara oldukça kuv
vetli bir istikbal vadediyor. 

Cumhuriyetin önemle takip 
ettiği bu transit yolunun inşası 
yarıyı geçmiştir. 

Yol ikmal edilince Rizenin 
ekonomik hayatında belli başlı 
bir. değişiklik vucuda gelecek 
ve halk eski genlik ( refah) 
günlerine yakın bir hayata ka
vuşacaktır. Bundan dolayı Umit
sizliğe düşmeyen Rizeliler ya
rını heyecanla bekliyorlar. 

Dokumacılık, sepetçilik, ör
mecilik gibi güçük sanatlar da 
burada iyi bir yer almiştır.Hele 
İpekli, ketenli Rize bezleri cid
den çok güzeldir. Bunlar ev· 
lerde en iptidai vasıtalarla do
kunuyor. Eger biraz himaye 
görmüş ve küçük sanatların bil
hassa ev sanatlarının inkişafı 
için gereken tedbirler alııımış ol
sa Rize bezleri bu çalışkan halk 
elinde ulusal ekonomimiz için 
başlı başına bir varlık ifade 
edecektir. 

M&arif bakımından halkı ala
bildiğine cahildir. DUnkü sayı
mızda kaydettiğ;;ııiz gibi hal
kın sahillere dağılıp toplu köy 
hayatı yaşamaktan uzak kal
ması kültür hayatını uyandır 

mağa engel olmuştur. Muhitin 
cehaleti orta ve lise tahsilleri 
için mektep ihtiyacını da duy
durmamıştır. 

Ri:ı:enin biricik tanınmış si
ması mataracı Bay Mehmettir. 
Onun bütün Karadeniz sahille
rinde adı anılan ııünl bir bah
çesi vardır. Meyva ve çiçek 
koleksiyonu sayılabilir. Bu bah
çede kendisile oturup konuıur-

duğunu en salahiyetli baştan 1 Sa_rlam tutumlu çalışmalarını 
dinlemiı bulunan Ulusumuz 1 büyük enerjilerin arkalaması 
elbet; yurd ödevini kendinden ile gUçlendiren kurumumuz; 
beklenen bir coşkunlukla ve yakında lzmir çocuklarının "gü-
özverenlikle yapmakta tered- zel örnek.,denmeğe dej?eri olan 
düt göstermezdi, çünkü : taahl.ütlerini neşretmeğe baş· 

Yurd işlerinin en büyük lıyacaktır. Özveren Ulusumuzun 
tehlike gösterdiği zamanlar- tarihi yüksekliğine yakışmıya-
da; en yüksek bir enerji ile cak olan kötü örnek her 
ve misilsiz bir özverenlikle halde lzmirde yer bulmiya-
davranmak ve hal edilmesi en cak. Çünkü ulusal savaşın 
zor işleri en az zamanda biti- ilk verim yeri olmak büyüklü-
rivermek ulusumuzun en kuv- ğünü taşıyan İzmire, yalnız gü-
vetli tarafıdır. Yurd davala- zel örneklik yaraştığını bütün 
rında bütün uluslara verdiği lzmirliler çok eyi biliyorlar. 
yüksek ve güzel örneklerle Ancak mi•kin bir para sevgi-
tarihini süsliyen ulusumuzun sinin yaratabileceği kötü örnek; 
kurtuluş savaşınd; bütün gö- lzmirin yurdsever muhitinde 
nülleri ateşliyen lzmir adlı şe· teneffüs edecek hava bulamaz. 
birde oturmanın kendilerine Izmirin yalnız güzel örnekler 
yüklediği özel ödevi, lzmirli- besliyen temiz benliğinin; yurd 
ler çok iyi biliyorlar. tehlikesi karşısında gösterme-

Ulusal varlığımızın yüksek ğe başladığı kudretin vereceği 
kıvançlarından biri olan "lı'üzel sunuç mutlaka yüz ağlıiiıdır. 
örneklik., her İzmirlinin gönül Temiz yürekli lzmir çocukla· 
isteğidir. Hakikaten, yurd iş· rına yakışan da yalnız ak yüz· 
lerinde glizel örnek olmanın lülük değil midir?., 
tinel sevinci bir yurd sever Bay Hamdinin bu söylevi 
için ne büyük bir erginliktir.. açık söyleyelim şimdiye kadar 

Bilhassa; ulus selametini sağ- yapılan teahhütlerin lzmire ya-
lamak yolunda gösterilecek kışır bir haddi bulmadığı inti-
güzel örneklerin yurddaş gö- baını ı•yandırmıştır. lzmir zen-
nüllerinde uyandırdığı sevgi ile ginlerinden hareket ve yurt 
kucaklamak ne müstesna bir severlik bekliyoruz. 

Fransada 
• • 
ıyı 

yeni kararnameler 
tesirler uyandırdı .. 

çok 

- Raş farafı 1 iııcı .ulııfede devlet ödemeleriade yüzde 10 
Bu kararnamelerin neşri Paris ve kiralardan yüzde onar ten• 

borsasında çok iyi tesirler zilat yapılacak, Ekmek, Gaz, 
uyandırmıştır ve hükumet tah- Elektrik ve Kömür fiatları da 
villerinde mühimce bir yükse- indirilecektir. 80,000 franktan 
lif kaydedilmittir. Bu, genel fazla kazançlardan yüzde elli 
kredinin iyiletmeıinin bir ali- bir fevkalade vergi alınacaktır. 
meti sayılıyor. Bu suretle devlet tasarrufları-

Paris 17 (A.A) - Dün sa· nın yedi milyara ve departman 
bah başlıyarak saat 23.45 de ve komun tasarruflarının da 
dağılan kabine toplantısından 3 milyarı bulacağı anlaşıl-
sonra öğrenildiğine göre bütün maktadır. 

-;-.................................................................................... .. 
ken Rizenin niçin münevver Çok küçük ve iptidai ol-
gençler yetiştiremediiiini, kül- makla beraber bir de (Hal) 1 
tlir hayatının neden bu kadar var. Halde dolaşırken yap-
sönük olduiiunu sordum. rakları yemyeşil üstünde bu-

Derin derin içini çekerek lunan küfelerle portakal gör· 
dedi kit düm. Meiier burada portakal 

"Biz okuyamadık ki gençleri için muayyen bir mevsim ol-
okutabilelim. Halkımız fakir, makla lteraber mahıulden 
İstanbula gidip yüksek tahsil mahsule kadar on iki 

ay ağaçlarda portakal sakla· 
yapabilecek çocukların bal,ala-

nabilir ve tedricen pazara İn· 
rıada varlık yok, memleketi- dirilerek satılır imiş. Ahalisi 
mizde lise bile yok, çocuklar çok hassas ve konuk (misafir) 
yüksek tahsil yapabilmek için sever ... 
ilk mektepten sonra bütün Taşlıdere denilen otomobille 
hayatını memleketinden u1ak- onbeş dakikalık bir yerde ke-
larda geçirmeğe mecburdur. niş bir ormanı var. Burası 

Bu kadar uzun yıllar memle- Rizenin gezinti yeri... Porta-
ketten uzak kalan bir genç, kal bahçelerini gezerken ora-
bu nimete kavuşmuş olsa bile, ya da uğrayalım dedik. Yol 
artık bir daha Ri:ı:eye dönmi- üzerinde otomobilimiz bir mü-
yor. Baki Şu sönük memlekete nasebetle biraz durmuştu. He· 
ıre1sinde ne yapsın.,, men kır sakallı bir ihtiyar ça· 

işte buranın en ileri adamı nağında topladıiı dutları biı:e 
parti başkanı olan bu zatta ikram etti. Vaziyetimizden ya· 
okuyup yazma, tahsil noksan- hancı olduğumuzu anlamıfı 
lıgının acısını kendi nefsinden tatlı, tatlı Rize hakkında 
başlamak üzere bütün memle- bize hikayeler anlatmıya ko-
ket için çekmekle, yana yana yulmuş idi. Zazallı ibti· 
anlatmakta idi. yar ikram edecek başka şey-

Rizeye, her halde münevver leri olmadığına o kadar yanı-
gençlerin azlığından o!acak ki yordu ki bu hassasiyet önünd• 
bay Mucip adında genç bir derin bir saygı ile eğilmemek 
mütekait mansub arbay ola- elden a-elmez. konuşmalarımız-
rak getirilmiş .. Bu zeki ve ça- dan benim sıazeteci olduğum• 
lışkan genç bir yıldanberi Ri- da anlamış olacak ki ayrıhrkem 
zenin bayındırlığı için önemli 
işler başarmaktadır. Dar bir 
bütçe ile çalışanların elde ede· 
bilecekleri neticelerin en iyile
rine kavuşabilmek İçin ne ka
dar fedakarlıkla Çdlışmak müm
kUnse o da o kadar çalışıyor. 
Çok bozuk olan sol<akların 
tanzimine ha · lanılmı~. bir iki 
cadde yapılmış, bir iki mey· 
danlık vücuda getirilmiş. 

bana dedi ki : 
"- Yaz bayım yıız ! Bak 

Rizemiz ne kadar ırü:ı:el yerdir. 
Dinlenmek için Avrupaya git· 
mek yazık değil mi ? Avrupa· 
ya gidenler ırelip bir kere bu
rasını görseler bir daha o yolu 
tutmazlar. Amma ne yazık ki 
bu cennet kadar giizel yeri 
bilenler ve tanıyanlar yoktur .• 
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Durmadan 
Evleniniz baylar 

Bayanlar ... 
S::ri halinde evlenmeler 

Belki duydunuz, dört yüz 
milyon nüfusu olan Çinde yeni 
bir moda çıkmıştır. Tıpkı Hol
lyvoodun standarize güzellik 
tipleri gibi bir şey.. Seri ha
linde izdivaç .. Endüstride, seri 
yapıkların karı çok olur. Dünya 
maddileştikçe insanlar, güzel
likleri nasıl standarize etmeyi 
düşünüyorlarsa yuva kurarken 
de seri halinde izdivaçların 
daha fazla bahtiyarlık verece
ğine inanıyorlar. Böylece dü
ğünler yıkım olmaktan çıkıyor. 
Aynı masrafla yüz çift, birden 
dünya evine giriyor. Şanghayda 
da böyle oldu. Aynı günde, 
aynı aaatta 57 çiftin evlenme 
töreni yapıldı. O sabah Kiang· 
van belediye dairesine Avru
palı kıyafetinde 57 çift geldi· 
ler. Genç kızların başlarında 
duvakları, ellerinde beyaz çi
çeklerden yapılmış buketler 
vardı. 
Yalnız süzgün gözlerinden, 

sarıya kaçan çehrelerinden 
başka bir ırka mensup olduk
ı arı anlaşılıyordu. Delikanlı

ların üzerinde lacivert ipek
ten ropları ve ceketleri vardır. 
ljc edive alanında on bin Çin
i. oplanmışti. Buradaki coşkun 
neşeyi göz onune getirmek 
için Çinlileri tanımak lazımdır. 

Müzika fasılasız çalıyor, bir 
jandarma kordonu nişanlıları 
meraklıların tazyik çenberinden 
koruyordu. Şanghay Şarbayı 

Genera Vu Teh Çen töreni 
bizzat yaptı, Masanın iki ucun
da mumlar yanıyo rdu. Çiftler 
ikişer ikişer ilerlediler. Cum
huriyetin babası olan "Sun 

Yat s~n"in önünde eğildiler. 
Bu resmin etrafında Kuminğ· 
tan'ın ulusal bayrağı vardı. 

Çiftler şarbay ve şahitler 

önünde eğild i kten sonra ev
leumiş olarak çekildiler. Çeh
relerinde derin bir saadetin 
neşeli izleri beliriyordu. Şar· 

bayın hediyelerini koltukları 

altına sıkı sık ı tutmuş şen te· 
bessümlerle beledi yeyi terke 
hazırlanıyorlardı. 

Bu kollektif evlenmelerin gi
rişimi (teşebbüsü) "Yeni hayat,, 
mezhebinin banisi olan Gene
ral Çang - Ka v Şengindir. Son 
zamanlara kadar Çinde evlen
mek çok pahalı idi. Evlenenle
rin eller nde avuçlarında ne 
varsa hepsini harcamaları , hat
ta boğazlarına kadar borca 
batmaları iycap ediyordu. Fa
kir bir adam için evlenmek 
demek senelerce sürecek bir 
borç yükünün esaret zencirle
rini boynuna geçirmek demek
ti. -\ ynı sene içinde, bir ailede 
" hir izdivaç ve bir ölüm ,, ola
cak olııru aılenin felakete aJ
rüklendiği gündü. Zira ölüm 
de izdivaç kadar pah.ı. lı olan 
bir şeydir. 

"Yeni hayat ,, ~adelik f e •k· 
im zaferini t emine çalışmak
tadır. 57 seri izdivac bir ha~-

-renı Asır ta Temmuz 1935 

Kadınların hoşlarına. 
Giden filim er ... 
Karanlık salonların gündelik 

müşterisi olan baylar ve bayan
lar, ilk defa olarak Nev-Yorka 
ayak bastıklarında kend'lerini 
hiç te yabancı bir alemde bul
mazlar. 

Bu koca şar, bulutlara baş 
kaldıran gökyaranları ile eski 
bir tanıdık gibi belirir, Sıcak 

ı:ucukları ile meşhur o'an 42 ci 
sokağı hiç zorluk çekmeden 
bulabilirler. 

Altın arayıcıları gibi büyük 
bulvarların köşelerini tutan se
vimli kadınların aldatıcı tebes
sümlerine kapılmamayı bilirler. 
Bütün bunları beyaz perdede 
öğrenmişlerdir. Yofüada rast
ladıkları iıısanlar bile sanki 
yabancı değildirler. Gidi~leri, 
konuşuşları gözünün ve kula
ğının garipsemediği şeylerdir. 

Santral Parkın işsizleri, kaybe
decek dakikaları olmıyan iş 

adamları, kunduraları ayna gi· 
bi cilalandıran zenciler, .Jean 
Harlov'u andıran stand:ırize 

tipler... Bunların hangisi ona 
yabancıdı r ? 

Dev aynanın 
mucizeleri 

Dev aynalı sine
ma sayesinde Ame
rikayı yüzlerce de· 
fa görmüşlerdir. 
Oseanların öte ya
nında olan Ameri
ka, yüzlerini hiç 
görmediiimiz, bil
mediğimiz şarları

mızdan çok kafa
mızda yer etmiştir. 
Gözümüzü kapa· 
yınca New-Yorkun 
nasıl bir şar oldu
ğunu muhay
y elemiz de 
canlandırabi
liriz de doğu 
ilinin bir çok 
şarlarını göz 
önüne. geti
remeyız ... 
Tanıdığı

mız yerler 
Neresini bi

liyoruz? Bü
tün Ame
rikayı mı? .. 
Bel ki.. . W al 
Stroet'i, Harlem'iu hın bir re
zalete sahne olan gece kutu
larını, Şikaga mezbahalarını, 

Kaliforniyanın plajlarını, Hol
lyvoodun esrarlı bahçelerini, 
Pitorsk manzaraları ile 48 bir
leşik devletin ovalarını, nehir· 
lerini , kayalıklarını , çöllerini 
biliyoruz. Niyagara şelalesin n 
nasıl aktıi"ını biliriz. Dünyanın 
en büyük nehirlerini sinesinde 
gezdiren bu memleketin hiç 
bir suyu bize yabancı sayılmaz. 
Ya köylülerini ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
langıçtı. Şimdi her hafta böyle 
seri halinde izdivaçlar yapıl

maktadır. Böylece bir çiftin 
izdivaç masrafı 37 doları el

biselere ve on doları törene 
sarfedilmek şartı ile 47 doları 

(bizim paramızla 47 lirayı) 

geçm:yoı' Vakti hali yerinde 

bir adam, evlenmek için ka
zancının yirmi mislini sarfa 

mecburdu. Gösteriş salgını 

ailelerin saadeti için bir yıkım 
o!rıyordu. 

Bir ikinci önemli değişik
lik te çiftlerin birbirlerini tam 

bir serbesti içinde seçebilme· 
!eridir. Yakın zamanlara ka
dar bu iş ana ve babaya 
bırakılmıştı . Hala Çinin büyük 
ekserivetinde bövledir. 

Bütün dünyanı'l köylü~eri 
ı;ibi Amerika köy!üs!i de top· 
rağımı. lıağ!ıdır. I.::cni ve Bcrry 
köylüleri ı opra - r.ı s::dık ve 
do~urı;an bir karı f;bi sever
se Indiyan~, Mi•':.!ri köy!ü'.eri 
henüz ele ı;eçiYi!ciı bir sevori
li, bir dost ı:;ib: •ev~;: r. De· 

• ' • ı . 1 1 • 1 
ııız!er [!lıJı c·n.!.::a nr.r..11 pür..Jtı \'. 

tar'a'ar:n1, h•J.bt.1 1 a~ o ... ~nla,.ı · 

nı, tütL:n~cr: .", ~ J Y'1 f... ' r,..'c-
r ni yet" 'irmcd .. , ıJ tc t·bi
at~a m··ca·lc'c cr~··~·" .. ·r. I !t 
evleri yarmak i ·. :ı r'a ca ı 

ya.,amış olan şer' in a :::ç'.:ırını 
devirmek icabctr.ı· ;lir. 

Vaktile d;lnyaııı;ı her tar -
f,ndan buray, akın eden ~'.!r· 

güzeştciler ça!ıpcaldnrı top-
rağı bulunca ona sarı!dıhr. ' 
Bu Amerika köylr,'cı-inin l:an
ramanlıkla dolu o'.an bir ha
yatı vardır. Tabiatı yenmek 
kolay olmamıştır. Simdi haklı 
bir gurur duyuyorlar. Bu ha· 
yatın muhtelif safhaları film· 
lerde yaşatılmıştır. 

Refah ğenlşleylnce 
Amerikada refah genişleyin-

ce hayatın ne şekil aldığını da 
biliriz. Dünyanın en coşkun 
sefahatine orada yer veri lmiş
tir. Senelerce süren bu sefahat 
coşkunluğundan sonra da pü· 
ritanizmin ahlak savaşı başla

mıştır. Bir odnncunun hayatını 
tasvir eden "ikisi yapayalnız,, 

filmi ile şarlarda safdil görü
nen ayyaş bir çapkının haya• 
tını tasvir eden "Hayat kırkın
dan sonra başlar,, filmini de 
gördük. Bu seri devam edi
yor. işte şimdi de yeni bir fi. 
lim, hepsinden daha cazip bir 
filim olan "Laddie,, yapıldı. 

Laddle'nln mevzuu 
1860 senesinde, İndiyananın 

çiftliklerinden birinde Amerika
nın buıünkü varlığını kuran
lardan biri ailesile birlikte ya· 
şıyordu. Ailenin en büyük ço
cuğu koskoca bir adamdı. En 
kiiçiliü de on yaşındaki Ben
jammindi. Bu ikisi arasında bir 
yığın oğlan ve kız vardı. Strat
ton adını taşıyan bu köylü ço
cuklarını çok severdi. Namus
lu bir adamdı. Zengin olmuş 

mes'ut bir yuva kurmuştu. Bir 
gün büyük oğlu komşunun çok 
g üzel kızına aşık oldu. Bu kız 
lndiyanın elle gösterilen güzeli 
idi. Ona herkes güzellik pren
sesi adını vermişti. Fena huy· 
ları ile tanınmıs olan zenııin 

Mona Goyanın hayatı ______________________ .;;;... ____ _ 

Artist çocukluk ve san'at hayatını 
Bir potrestni • • 

çızıyor 

Paris(Sinema yazıcımızdan)
Mona Goya, beyaz perdt'nin 
sevimli ve yaratıcı bir artisti

dir. Meksikoda doğmuştur. Bü
yük harp bittiği zaman Mona 
kısa etekli küçük bir kızdı. 

pasta, oyuncak ne bulursam başladı. On üç yaşında Pari 
onlara dağıtırdım. dönmüş, Sen Cermen lisesi 

İkinci bir karakterim de mu- yazılmıştım. Mektebin oda bi 
ziplikti. Hiç unutmam; bir gün metcisini sevdim. Her gün o 
evimizde bir çay ziyafeti ve- goruyor, onu düşünüyordu 
rilmişti. Tabaklardan aldığım Bu çocukluk sevgisi çok çabı 

Sinemaya girmeden önce adı 
Simondu. Babasının çiftliğinde 
bir sportmen olarak yetişmişti. 
Sanatkar kendi hayatını şöy
lece anlatıyor: 

sandviçleri, pastaları misafir- geçti. On yedi yaşında sine 
lerin şemsiyelerine doldurmuş- hayatına başladım. Bana" Me 
tum. Az sonra hava kararmış, um kadın ,, diyorlardı. Niç 
yağmur başlamıştı. Misafirler böyle diyorlardı, anlamıyoro 

"Babam beni Meksikodaki 
evden çıkarken şemsiyelerini Çocukluğumdan tenbelliıı: b 
açtılar. Başlarına sandviçler, yumu muhafaza etmiş bulun 

muhtelit Amerikan mektebine pastalar yuvarlandı." 
yorum. Erkek arkadaşlarla sp On bir on iki yaşına kadar 

vermişti. Ten bel bir çocuktum. Meksikoda kaldım. Her sabah ve ağır ekzersizler yapmakta 
Kültür Fizikten biişka bir şey h 1 H t t kı mektebe giderken tramvaya oş anırım. aya a sa ıcı 
sevmezdim. Fakat spora çıl- binerdim. Benimle birlikte ko- olarak girmeğe çalıştım. il 
gınca tutulmuştum. Kafamda ca kulaklı bir Alman da bu girdiğim mağazada hiç bir şe 
tek bir istek yer tutmuştu: sabah seferlerinin yolcuları sattığımı hatırlamıyorum. Burıı 
Mektepten kaçmak, atla dolaş· arasında bulunurdu. Hiç te ırü- da çok kalmadım. Beyaz per 
mak veya yerli çapkıniarla gez- zel değildi amma onu diğer yol- denin yolu göründü.,, 
mek.. Yolda rastlad ığımız fakir culardan daha iyi bulmakta idim. M ona Goya Johnny Haol 
çocukları eve getirir, evde, ilk flirtim bu Frank adlı Almanla Couture filmini bitirmiştir. 

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

d ns eden Artist 
Her artist ıçın şöhret ka- küplere binmiş: Doğrusu Var-

zanmak yolları ayni değildir. ner tamamile çıplak değildi. 
Bazan hiç beklenilmiyen se- Lavant ipeğinden yapılmış 
bepler, bir san'atkara şöhret sade bir kemerden başka bir 
kazandırır. Bunun bir örne· şey giymemişti. Kemerin ren· 
ğini, Amerikalı genç, güzel g i beyaz tenile bir ahenkte 
artist Mis Joan Varnerin garip olduğu için kendisinin büs-
macerasında görüyoruz. bütün çıplak dansettiği zehabı 

Bu genç artist, dansetmek hasıl olmuştu. Bu macera 
için Amerikadan Parise geldi. artist için büyük bir rek-
Hemen hemen çıplak danslar lam oldu, belki onun yük-
hayli şöhret aldı . Fakat Tüze selmesine de s~bep olacakbr. 
Bakanı adaba riayetsizlik su- Eminiz ki, meslekdaşlarım· 
çundan dolayı onun aleyhinde dan çoğu onu kıskanmak-
bir dava açtı. tadır, 

Boverat adlı, yobaz kafalı Salonda, ön sıralarda hikim-
bir adam, şikayetçi olmuş. Bu lerin kanlan yer almııtı. Bun-
yobaz, Varner'in hemen çır- !arın, yazın mevsimine uygun 
çıplak dansettiğini ıorunce zarif tuvaletleri az çok açık 

······ı················································································ bir ngilizin kızı idi. İngiliz kı· şahidi olanlardan biri tarafın-
zının çiftçi Statton babanın dan, bu son zamanlarda anla-
oğlu ile evlenmesini reddetti. tılmıttır. Çiftçi Stratto· 
Kraliça Viktoryanın senyörle· nun en ienç kızı olan 
rinden biri kendine kaba saba Benjammın Amerikanın en bü-
bir damat istemiyordu. yük edibi olmuştur. Kardeşinin 

Piçleri, hainleri hiç eksik hikayesini anlatan, ona buiÜD· 
olmıyan eski bir ırktan ziyade kü heyecanlı değeri vereıı de 

bütün hayat kuvvetlerini terü- o olmuştur. Benjammin adlan 
taze kaynaklarından fışkıran çok az değiştirmiştir. Babası· 
lekesi7. genç bir ırka intisap nın adı olan Stratton yerine 
etmek daha doğru olmaz sadece Statton adını koymuş-
mıydı? Ananacı Avrupaile De- tur. Bundan sonrasını nasıl 
mokrat Amerikalı arasında l>ir yaşamışsa öyle anlatmıştır. 
savaş başladı. Bu savaşta kim Stratton Poter zamanın en çok 
mi kazandı soruyorsunuz? Şüp- muvaffakıyet kazanan bir eseri 
he mi var, elbette ki aşk ka· olmuştur. Benjammin daha bir 
zanacaktı. Ve o kazandı. G enç çok eserler yazlll1'tır. Fakat 
çiftçi sevgili Prensesle evlendi. "Laddie,, onun şaheseridir. 
Ondan Amerikanın en eyi çift- Laddie ovalan, ırmaklari,köy 
çileri olan bir sülale yetişti. izdivaçlannı. birbirlerinin elle-
Şekli itibarı ile safdiline ve rini tutmaktan çekinen kliylü 
fakat ilham ettiği fikirlerle lfıkları bütün safiyetilo can-
kudretli olan bu 

saçıktır. Arkada muharrirler' 
den F rancis Carco, ressam Vla' 
minck, Saint Garnier var··· 
Sonra ahlak şahitlerinden iiÇ 
kişi de hazır. 

Mis Joan Varner, arkasınd• 
müdafaa vekilleri olduğu halde 
hakyeri salonuna hissiyatı gı' 
dıklıyan bir şekilde girdi. Y~' 
nında Bağdat dans yerinin dı' 
rektörü F audrin de var. 

Amerikalı güzel, sımsıkı ııı~· 
vi bir rop iiymişti. Parlak bır 
beresi var. 

Beresini, zarif bir eda iJI 
çıkardı. Hafif kumral saçlst' 
dalgalana dalgalana omuzlarııı' 
doğru düştü. Bu halile ne ıli" 
:ı:eldil Yakışıklı ve endaJll~ 
Amerika güzellerinden biri id~ 

Varner ,mesleğinin safhalarJlll 
ve muvaffakiyetlerini ıurıır1' 
anlattı. 

Hikim sordu: 
- Siz şu üç numarayı Y'' 

pıyormuşsunuz? 

Yelpaze dansı, esir dansı 111 

modern dans. 
Mis Varner - Şimdiye k'; 

dar hiç kimse, bundan şikiYe 
etmiş değildir. . 

ilk defa dinlenen şahit, fi' 
kiyetçi Boverat oldu. Bir ~
zar öileden •011ra Bağdat' 
gittiğini, yanında bir çok ki~' 
sefer ve on bir yaşında bit 
kızcağız da bulunduğunu ali' 
lattı. 

~Jl 

Avukat Torres - Pazar ııu 
leri çocuklara ıösterilecnk d• 
ha münasebetli bir mstina bır' 
lamamış rr,.)f 

Şikayetçi, dansözün çırçıpl 
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Yedinci Kristiyan rezaletlerin türlü
.. .. yaratan bir çılgındi sunu 

1 
T 

k ·ıe karşılamıyor, sadece ngı ız 
Reventlow Yarın Danimar a ı . f ·ı a , k lının hemşiresı sı atı ı e on 

tahtına çıkacak olan talebesi ra d K · t"yan 20 1 hürmet ediyor u. rıs ı . . 
için Paristen çok şık elbise er d"" · d ·sterışsız 

ı yaşına gel ıgın e, go . 
-retirmişti. Kristiyanın tuva e- olmasına rağmen aynı. yaş~akı 
.ine dikkat ediyor, kundurala- k d leaııye 

gençlerle mu ayese e ı : 
rının şeklini, dantellerini o se- cek kadar ihtiyarlamıştı. s.n~-
çiyordu. Bütün bunlan bitirdik• - d erıtı 

h istimal bu genç vucu u -
ten sonra onu asılzadeler ma • d O yaşadığı hayat tarzı, 
feline getirince bütün karşılaş· yor u:. t"ımallerinin şeklile er-

b • k klaın ve auııs . tıklanna : "işte enım u " keklikten çıkmış gibiydı. E~-
diyordu. lendikten az sonra kralda bır 

Kral beşinci Frederik, oğlu maskeli balo merakı uyanmıştı. 
le meşğul olmazdı. Kendini Kilise erkanı bu hayatı, bu 
&!kola vermişti. Gözleri fazla maskeli baloların yaşathğı re-
içkiden şişmiş olan bu a~a~, zaleti nefretle karşılıyor, "yeter 
bütün görünüşle bir alkolikti. bu skandallar" diye bağınyor-
1758 de hastalanan krala,dok· !ardı amma onlara aldıran y~k-
torlan alkol kullanmaktan vaz tu Kralın arzusu kanun huk-

h tı tehli- • bil geçmezse aya nın . mündeydi. Bu maskeli . a o ar· 
kede olacağını söylemış· dan birinde Kristiyan ılk en-
lerdi. Kral bu tavsiyelerden trikasını kurdu. Fakat bu ser-
uslanmış gibi göründü. Fakat güzeştin kahramanı olan kadın 
çek geçmeden daha büyük bir Danimarka payıtahtınd~n uzak: 
bırsla kendini alkola verdi. laştırıldı.Kocasına da bır mevkı 
Bundan başka da en kötll bir verilerek susturuldu. Bundan 
takım kadınları kendi etrafında az sonra kral yine bir maskeli 
toplıyarak düşkün bir sefahat baloda namuslu bir Burjuvanın 
bayatı geçirmeğe başladı. 1765 güzel kızına rast geldi. Kristi-
de kral şuurunu da kaybetmiş yan genç kızı yan odalardan 
gibiydi. Beşinci Frederik 1766 birine çekti. Sıkıştırdı. Zorladı. 
ııenesi ikinci kanunun. on .Y~- Fakat oraya bakir giren genç 
disinde öldu. Yedincı Krıstı- kız yine bakir çıkmağa muvaf-
yan kral ilin edildi. fak olmuştu. Kralın ahlaksızlığı 

Genç kral, saltanatının daha her tarafa yayılınca ona çat-
ilk günlerinde akıl bozukluğu- mak için düşkün kızları toplı-
na delalet edecek hareketlerde yarak takdim edenler çoğaldı. 
bulunuyordu. Hiç bir sebep ve Ingiliz elçisinin metresi olan 
tahrik eseri olmaksızın mem- Milady adlı eski bir fahişe de 
Jeket iiyanını, hükümet erka- bu süretle maskeli bir baloda 
nını tehdit ediyor, hakaretler Kristiyana takdim edildi. Mi-
savuruyor, bazan da kılınCl ile lady, az zaınaııda kralı öyle 

1 eline aldı ki onunla bir oyun-üzerlerine yürüyordu. Nazır ar 
· • cak gibi oynamağa başladı. bu vaziyetin biraz aşın (itti• 

d Bu taçlı oyuncak artık gülünç 
ğini görünce kralı ev!en irmı:~e oluyordu. Kont Larvik ile bazı 
karar verdiler. Kristiyan lngılız K b 

• · genç zabitler kralı open a-
kralı üçüncü Jorjun hemşıresı gın en berbat yerlerine sürük-
olan prenses M&tild'le nişanlı lediler. Kristiyan sokak çap-
idi. Evlenme resmi 1766 da 

d kınlan gibi gürültü ederek gi-
yapıldı. Kral on sekiz yaşın a k 

diyordu. Bekçilere ha aret et-
prensea Matild ise on yedi ya· mekten de hali kalmıyordu.Bir 
şında idi. iki gencin bu iı:di- defasında gece bekçilerin can-
zacı mes'ut neticeler vereceii 1 k k. k ı 

!arına tak demiş o aca ı ra ı 
umuluyordu. Fakat izdivacın da maiyetini de pataklamak 
üzerinden bir kaç hafıa geç· K · · 

için sıkıştırmışlardı. rıstiyan, 
memişti ki kral, Kraliçeye karşı bu çenberden kurtulunca ala-
çok soğuk davranmağa başla- bildiğine koşmuş ve yolda dü-
mıştı. Kraliçeyi ihmal ediyor, şerek bacağını kırmıştır. Tam 
bu çok gilzel kadının etr~fını bir hafta yatakta kalmıştır. 
alan asılzadelere ehemmıyet 
vermiyordu. Kraliçe Karolin Kralın rezaletleri, çılgınlıkları 
Matild ne isterse yapılabilirdi. ağızluda çalkanıyordu. Kraliçe 
Onun harekatı kralın umurun- Matild te kendi aleminde ya· 

d d • "fd" z yatagı· nı pay- şamakta idi. a egı ı. ıra S l' 
1 k d b. k havası - oıııı ar -
atu1n bu · a ını ır aş •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Jakhğıt hayatın ır ı u. ısı ır. 
dugunu ve hatta kaş - se s a k d 

d • "dd' tti Bundan sonra yazar a ın-
şıma ıgını ı ıa e . ıur ta - lar. katibeler gelip, artistin 

Bundan sonra meşi, I tt~ hakikaten kaşseks taşıdığına 
yareci ve rekorcu e mo ' şahadet ettiler. 
Mis Varner'in danslarında ha· Miss'in şoförü Desfeux de 
zır bulunduğunu Vf' bunlarda şahadet ederek, onun faziletli 
ahlaka münafi hiçbirşey görme· bir kadın olduğunu söyledi. 
diğini söyledi. . Şahitlerden Saint- Garnier bu 

Şahid olarak muh~rrır Fran • davayı gülünç buluduğunu an-
cis Carco dinlendi. ispanyadan fatb. 
gelen muharrır, orada daha Müddeiumumi vekili-Burada 
çıplak danslar yapıldığını an· ahlakçı yobaz bir rol oy~amak 
!attı ve dedi ki: riyakar bir Tartuffe geçınmek 

- Burada. bir çeşit dansı, istemem. Böyle bir şeyden 
bir çeşit burjuva ahlakına karşı hazzetmem. Size şu kadar 
müdafaa etmekle mahzu:ıum. sorarım: 1935 Parisinde haya 

Ho landalı bir şahit: ve utanmanın bir manası kal-
- Ben Mis Varner'in d~n- dı mı, bir alanı var mı, çizil-

ı ını çok yakından seyrettım. miş hudutlar.~ m~vcut ~u? 
Bunu a·hlaka uygun ve pek AnMc~k Vmudde!u~umb.ı mua-

tk • buldum vini ıs arner ıçın ır pren-sana arane · ·ı · · · t d. 
S hur tayyareci sip cezası verı mesını ıs e ı. 

onra en meş d d. k" V k"I T ·· t h · ük Codos şahitlik etti ve e ı ı: r e ı korb.es, m.~d f zı, n -
_ Bu iş zerre kadar ehem- tekı, oyna ıMr . muJ a aaV yap-

sızdlr tı tan sonra ıs oan arne· · t · d" "Jtana · ye sız ır, ·~L M · de rin beraatını istedi. 
B"" ük 'l aurıce 

uy ressan . Hakyeri sekiz gün sonra 
Vlaminck dedi .. ~ kararını bildirec:ektir. 

Elinde birşey olmıyan Uluslar sosyetesi 

Aşın sıcaklar, ve yağmurla
rın Italyanları Habeşistanda 
hemen harekete geçmekten 
alıkoymakta olduğunu sanıyo· 
ruz. Öte taraftan B. Musolini'· 
nin Eboli' de söylediği söylev 
ve bunun, ltalyada uyandırdığı 
taşkın hareketler şunu beliriyor 
ki bu hareketin zamanı ve he
defi kararlaşmış bulunmaktadır. 

B. Musolini dedi ki : " Biz, 
bir uğraşa girmiş bu unu yoruz. 
Ve bu uğraşı kesin olarak bir 
sonuca eriştirmek kararındayız. 

Lahey'deki komisyon da işi 
yatıştırmak için u"fraşıp duru· 
yor. Fakat bu komisyonun iş
lerini11 yolunca ilerlemediği gi
bi, başkan B. Ruzve:t de Hai
le Selase'nin başkalarına karşı 
bu işlere arsıyamıyacağını bil
dirmiştir. 

Amerika, hiç bir zaman du
rup dururken kendine derd 
çıkramaz. Ei?er herkes gibi, biz 
de kan dökiilmesinin önüne 
geçmek istiyorsak, işe arsımak· 
tan çekinmeliyiz. 

Hele lngiltere hükümeti, 
eğer ltalyan kabuğu ile 
Habeşistan ağacı arasınaı elini 
uzatacak olursa kendi par· 
maklarını kıracaktır. 

Herhalde hüküınetimiz, Af
rikada barışı koruyacaflız, 
diye Avrupada barışı tehli· 
keye düşürmek istiyenlere 
meydanı boş bırakmıyacaktır. 

Uluslar sosyetesinin yoluna 
koyamıyacağı bir kavgaya 
kanşma •ını dileyenler, bu ku· 
rulun gerçek dostlan de
ğildir. Zaten bu kurul gü· 
cünün yetmediği bazı işlere 

karıştığı ve sözünü dinlete
mediği için bir baylı sıkıntılar 
çekmiştir. 

A iman ya Versay andlaş

ma.ııını değiştirtirken, Japon
ya Mançuri meseldsiode ltal
ya Korfo hadisesinde uluslar 
sosyetesine sunturlu birer ders 
verdiler ama bunlar, galiba 
onun kafasında yer etmedi. 

Buracıkta, ünlü liberaller
den Bay Spender'in söylemiş 
olduğu bir sözü hatulıyalım. O 
demişti ki: 

Uluslar sosyetesi ne yürüt
ken bir yetke, ne de etkili bir 
düşün aracıdır. Ve bir düziye 
bu ikisinin arasına düşmekte
dir. 

Bu kurul, tekrar tekrar, son 
tedbiri alıb kotarmıyacağı 
meselelere burnunu sokmakta 
ve nihayet birşey ) apamıyarak 
perestiji kırılmış olarak yarı 
yoldan geri dönmek yükümü
nü duymaktadır. 

Uluslar sosyetesinin bu gibi 
başarısızlıklannı, haydi filozofça 
bir katlanışla karşılıyalım. Fa
kat lngtltereniıı arsıdığı bir 
meslede yüzgeri etmesine kat
lanmamızın imkanı yoktur. 

Çünkü bizim için lngiltere
nin şerefi ve asığı her şeyin 
üstündür. 

Bazı akılsız insanların tap
tanmasını ileri sürdükleri zorlu 
tedbirler almak meselesi:ıden 
bahselmeği yersiz ve değer$iz 
buluruz. 

Bu önergede bulunanlar bu 
tedbirlerin neler olduğunu dü
şünüyorlar mı, ve yahut iste
dikleri şeyin, İt~lyayı saldıran 
bir hükumet diye alıp onu ab
luka etmek demeğe geldiğini 
biliyorlar mı? 

!öyle bir işi kotarabilmek 
için oy birliği etmiş bir Uluslar 
Sesyetesine ihtiyaç vardır. Bu
günkü günde bunun imkansız 
olduğunu bir tarafa bırakalım, 
bu olsa bile Japonyanın, Al-

manya ve Amerika bu sosye
tenin dışındadır'ar ve son ikisi 
nötürlüklerini ilan etmiş bulu
nuyorlar. 

İtalya ile bu memleketler 
arasındaki kara ve deniz yol
larını kapatmak önergesi de 
saçmadır. Daha zorlu tedbirler 
ve silahsızlandırma çareleri de 
bundan başka birşey sayılamaz. 

Biz böyle saçma sapan öner
gelerin yol almasına sebep 
olan uluslar sosyetesi birlip-ine 
gidiyoruz. 

Fakat ne de olsa biz, lngiliz 
u1usunun böyle serövenlere 
atı 1mak ve katışmaktan çok 
uzak kal~cağına kani!? bulu
nnvo•ıız. Mornin~ Post 8. 7. 935 
Almanya deniz sllahlan-

masına ba•lıyor 
Almanyanın deniz silahlan

ması işinde yapacağı çalışma

lann neler olacağı öğrenilmiş

tir; Rayhş'ın, içinde bulundu
gumuz yıl için yapacaii"ı gemi· 
!erin programı dün akşam çı
karılmıştır. Bu programın he· 
defi Alman donanmas•nı müm
kin olduflu kadar çabuk bir 
surette lngiliz donanmasının 

yüzde 35 ine çıkaracaktır. Pro
ırrama göre yalnız 1935 -
1936 yılı için 28 santimeırelik 
topları olan 26,000 tonluk iki 
zırhlı. 20 santimetrelik topları 
olan 10.000 tonluk iki kruva
zör, 12, 7 santimetrelik toplan 
olan 1.625 tonluk 10 destro
yer, 250 tonluk 20, 500 tonluk 
6 ve 750 tonluk 2 denizaltı 
gemisi yapılacaktır. Kalite ba
kımından eşitliği sağlamak 
üzere 1936 yılında uçak taşı
yan gemilerle başka gemile· 
rin de yapılması için etüdlerde 
bulunulacağı ilave olunmak
tadır. 

Bu işte ileri sürülecek bi
rinci bir düşün vardu: Bunlar, 
yapılmasına başlanmış olan ge
milerdir. Yukarıda ya:ı:ılı olan 
gemilerden birkaçının ve bu 
arada 10.000 tonluk b"r kru
vazörle destroyerin ve denizaltı 
gemilerinin, 1934 yıh ortala
rına veya sor.una doğru tez
gaha konulduğu söylenmekte~ 
dir. 250 tonluk bir deniz
altı gemisinin Baltık deni:ı:in· 
de hizmete başladığı ve başka 
iki tanenin de deneçleri yapıl
dığı bile inançlanmaktadır. Şu 
halde ortadaki proğram, lngiliz 
- Alman iki taraflı anlaşma
sının yapılmasından önce hazır
lanıp yeritilmeğe başlanmıştır 
ve Versay andlaşmasının deniz 
şartlarına aykırı olarak bu 
proğramın bir kısmı gerçekleş
tirilmiştir bile. Rayhş kabine
sinin de itiraf ettiği gibi, bu 
işte de Almanyanın arsıulusal 
yükenlerini saymadığı açıktır. 

Berlin hükümeti Martta, asker
lik hizmetini yeniQen kurarak 
Versay andlaşmasının V inci 
bölümünü açıktan açığa boz
makla kalmamıştır. Şimdi, es
kiden de şüphelenildiği ğibi 
Almanyanın uzun zamandan 
beri harıl harıl deniz silahları 
hazırladığı Vt 1919 da yapılan 
andlaşma ile yasak edilen ya
pıları gizli olarak yaptırdığı 
anlaşılmıştır. Bu iş, açık olarak 
ortaya konulmalıdır. Çünkü bu, 
altında lngilterenin de imzası 
bulunan ve büyük harptan 
sonra Avrupa düzeninin üze
rine kurulu bulunduğu temel 
olan Versay andlaşmasının Al
manyaca bozuluşunu resmıg 
kılan Londra deniz anlaşması

nın ne gibi şartlar ve hadise
ler içinde yapıldığını tuhaf bir 
şekilde aydınlatmaktadır. 

Barış andlaşmasının 161 inci 
maddesine göre Alınan harp 
donanmasının kuvvetleri silahlı 
yapı olarak, Doyçland veya 
Lotringen tipiode 6 zırhlı, 6 
hafif kruvazör, 12 destroyer ve 
12 torpidodan fazla olmıyacak• 
tı ve Almanya denizaltı gemisi 
yapamıyacaktı. 190 ıncı madde
de Almanyanın bu gemiler es· 
kiyince zırhlılar için 10,000 ha· 
fif kruvazörler için 6,000 dest
royerler için 800 ve torpidolar 
için de 200 tondan daha bü
yük ~emiler yapamıyacağı ya
zılı idi. Almanya 10,000 tonluk 
ve bu tipte gemiler için ~ene! 
olarak kabul edilenlerden fazla 
silahları olan "ceb kuruvazorle
ri,. yaparak, Versay andlaşması
nın deniz şartlarının karşısına 

çıkan engellerden kurtulmağa 
çalıştı. Silahlanmada keyfiyet 
bakımından da eşitlik istediği 
gün, zavahiri kurtarmak çare
sini bile araştırmadı ve 1924 
yılının ortalanndan beri de 
Versay andlaşmasına uygun
suz olarak, donanmasını sıya
sa~ının ihtiyaçları düzeyine 
çıkaracak şekilde, hür olarak 
gemi yapmak hakkını kendi 
kendisine bahşetti. Bir deniz 
programı birdenbire yapılma
dığından ve önceden birçok 
etüdler yapılmasını gerektirdi
ğinden: Rayh'ın omuzlarına al
dığı yükenleri tanımamak için 
epi önceden hazırlandığı şüp-

hesizdir. Almanya hakikatta 
gizli olarak karada, denizde 
ve havada silahlanmış ve ulus
lar sosyetesinden çıkıp silih· 
sızlanma konferansını da ve
rimsiz bırakarak, yeni arsıulıı

sal hadiselerin yardımıyle mas
kesini yüzünden atıp, ceza 
görmeksizin yeniden silihlanma 
bteğini açığa vurmanın müm
kün olacağını düşünmüştur. 

Almanyanın, öteki devletler 
ulusal kuvvetlerini azaltmadık
ları için Uluslar Sost etesinden 
çekilerek, h•k eşitliğini kendi 
kendine elde ettiği yolunda 
ileri sürdüğü tezi çürütecek 
olan hadiseler ortadadır.Süel ör· 
gütleri ve yapmakta olduğu 

gemiler, Almanyanın gizli ola
rak yaptığı sılahlar, silahsız

lanma konferansında hazırlan
makla olan anlaşmanın göz 
önünde tuttuğu bucları aştığı 

için, bu devlet uluslar sosye
tesinden çıkmıştır. 

zinde egemenlik kurmak ve 
F ransı:ı: donanmasiyle eşit ol
mak istediğini anlamak ıçın 
yaptığı deniz proğramıoı göz· 
den ıreçirmek yeter. Bu bize 
kenimize karşı yapmamız ge
reken ödevleri göstermekte
F ransanın her zamankinden 
fazla, deniz silahlanmasında 
tam hürriyetini muhafaza et· 
mesi her zamankınden fazla 
dniz siyasasının yalnız kend' 
asığlarından, yalnız kendisinin 
ve sömürgelerinin güvenliğin

den esinlenmesi gerektir. 
Temps. Pris 10-7-935 

Deniz proAramının 
Londradakl yankıları 

" 2 zırhlı, 15 destroyer, 2f 
denizaltı gemisi ..• ,. 

Rüzg§.r eken fırtına biçer .• , 
Dürüstlükten hoşlanan lngi
lizler hakkettiklerini buldular 
Meğer kurnaz B.Fon Ribbentror 
Londada konuşmalar yaparker 
Alman tezgahları da harı ' 

hani çalışıyormuş. Bir aydan
beri Alman deniz altı gemisi 
Baltık sulannda dolaşıyormuş . 

Londrada bu durum herkes 
biraz şaşırtmış, batta kızdırmır 
gibidir. Herkes bu işi beğen 
mez görünüyor. lngiliz - Almar 
deniz anlaşmasının planiylc 
göz llnünde tutulan rakamın 
dörtte birine vanlmıştır. Faka 
bunun, Dönkerk ve Strasburr 
gemilerini yaptıran ve 32 cel 
kruvazörüne sahip olmak isti 
yen Fransaya bir cevap oldu 
ğu da söyleniyor. 

Her birinin tonajı 1,625 to· 
olan 16 Alman destroyerini' 
tonajı, lngiliz d.:stroyerlerin 
göre 300 ton daha fazladıı 
12,7 milimetrelik toplar, lngili 
donanmasının herbanzi bir to 
puna ıröre daha ağudır. 

Alınanyanın bu notasını 
hemen vereceii sonuçlar, lr 
giliz donanmasının baştan aşaf 
yeniden organize edilmesi v 
yapılınakta olan gemiler say ı 
sının hemen artması olacaktıı 

Amiral Bitty ile amiral Ke 
yes geçenlerde ıılusal kuru~ 

için yetmiş kruvazör lazım ol 
duğunu söylemişlerdi. Hükü 
metin ise hemen altmış kru 
vazör yaptırmak istediği sa 
nılmaktadır. 

Sonra denizaltı gemilerin 
karşı yapılacak savaşı da oı 

ganize etmek gerekecektir v 
bunun planları zaten hazırdıı 
Daha şimdiden, üç harb kru 
vazörünün her zaman içi 
Malta da kalacakları öğreni: 
miştir. 

Londrada, Almanya ile ya 
pılan deniz anlaşmasının n 
kadar uygunsuz olduğunun e 
sonra farkına varılacak mı? V · 
sonra Alman notasının kaçı 
nılmaz sonucu B. Spirs'in dü 
söylediği gibi olmıyacak m 
"Akdenizde, uzak denizlerd . 
ve ana yurdun kıyılarında gü 
venliğini sağlamak arzusund 
olan İngiltere, Fransa' dan, ken 
dis.yle hemen bir deniz bağ · 

!aşması imzalanıa~ını isteme 
zorunda kalacaktır.,, 

Kaza 
Tayyare yükselir. 
ce motör durmU! ' 

Bender Buşir, 17 ( A.A ) 

1 
Bağdada gitmekte olan bi 
Hollanda tayyaresi yere düı 

Bütün bunlan bildiği halde 
lngiltere hükumeti nasıl oluyor 
da Almanya ile bir deniz an
laşması imzalayarak ona, kendi 
donanmasının vüzde 35 i oisbe
tinde gemi yapırak hakkını 

veriyor? Londra hüküm eti ya
pılan olutu, yalnız Stresa'da 
kararlaştırılan Fransa ve ltalya 
ile işbirliği yapmak siyasasiyle 
değil, fakat altında kendisinin 
imzası bulunan ve düzgün bir 
şekilde değiştirilmedikçe bunu 
imza~ayanlar:n saymak zorunda 
oldukları bir and!aşm~ ya gös
terilmesi gereken saygı ile 
nasıl bağdayabiliyor? Manş'ın 

öbür yanında İngiliz· Alman de
niz anlaşmasını haklı göster 
mek için yazılan ve söylenen 
bütün şeylerde biz, arsıulssal 
ilkel ahlak bakımından bir 
andlaşmanın bozulması sure
tiyle yapılan olutu bu kadar 
kolaylıkla kabul etıneği haklı 
gösterebilecek kanıt göreme
dik. Fransa kendi hesabına, 

Uluslar sosyetesi konseyinin 
kasadığı Alınanyanın yeniden 
silahlanışına karşı ileri sürdüğü 
genel protestodan vaz ıreçe

mez. Almanvanın, kuıay deni-

/ 
ınüş ve }anmıştır. Tayyare il 
posta muhteviyatı tamanıe 

1 mahvolmuştur. Yedi yolcu v 
/ mürettebatı hafif yaralarla kuı 

tulabilmişlerdir. Kaza tayyar, 
1 yükselir yükselme:ı: motörü: 
durmasından ileri gelmiştir. 
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Kü~fik lfal)erler: 

Pay y .qar Albar~ 
binli olarak Bana'da hulu· 

m ve Çaak•n Emniyet me· 
marlujuna terfian tayia edilen 
..aumuz Emniyet clirektlrllil 
birinci lmmı Mpanı haJ Ya• 
fU' Aft.raı clllD ı.taDbaılden 

pluimize ıelmitth' · 
FuatYurddaf 

iç bakanlıjı tabüyet direk· 
torlljibae tayin edilmiı olan 
Ubaylak hala& itleri direktlrl 
hay Fmt Ymddq dllnki 
Afyon trenile Ankaraya fit· 
mİf ve hir çok doatlan tara• 
1mclan Bamwıe istasyonunda 
ıplanlDJfbr. 

Tasdik edildi 
Diln toplanan tecim oda11 

idare heyeti esnaf cemiyetle• 
rinin 934 yıh hesap ve plin· 
çolannı tetkik Ye tasdik et• 
mittir. 

Bulunan Kale 
Şqal kaynaldanna yanm 

uat uzakta bir tepe &zerinde 
bir kale bulunda;unu yumıı· 
tak. Ubay General Kizam Di· 
rik bup bu kaleyi plip 16-
recektir. 
ş .... kaynağı yumcla teı

riye yapılırken haza enkazın 
tla bulunmam yaldlle bamda 
Wr kasabama meYCUCtiJetini 
aalabyor. 

Tetkikata devam edile· 
cektir. 

Borsada 
Yeni teclnt buırlıkbln 
ı A;a.tom ,.m bona idare 
M,eti iatihahabna batbına
eakbr. letiluıbat heyetinde 
tecim odU ....,na ticcardaa 
1C.kataçlı ba1 ICbım bula
wakbr. -

Türk yurdu 
llpar ._.... ... topl•ndl 

Tepecik Tlrk yurda apor 

bllbllnb 935 -- ,.ılık 
konırai ır., Waamda ya• 
palmıfbr. Hami bqkanhp Dr. 
bay Hiiıleyia Hulki Cura, hq-

kan!ıia bay He.1, .....ı ••· 
rahll•-"ta my Salim Halda. 
Alp anlan, amami ldtipliie 
Veyael Ôzaru, Yaaedarhp 
Niyazi Şahin. teh•ldarhja Şe
rif, idare mldlrltlilae Kemal, 
uaJtima, MIDir, Mehmecl Seyfi 

.. Belapt haylar leÇi ............ 

Berber dükkinlan 
Puer gllna upablHek 

1zmir berberler cemiyetinin 
lmairdeki berber clakklnlannm 
Jrapablma11na dair verdikleri 
karar din toplanan Tecimoduı 
idare heyetinde ı&r6fiilmilt ve 
aavafık g&rtilm6ftilr. 

Ankarada berberler Pazar 
,enleri tatil yapmaktadırlar. 
Bana mukabil berberler dük· 
kblannı Cumartui pil -t 
Jİl'lllİ darae kadar açık bahm
durulacaktır. 

Sağlık direktörü 
Memurlar köylere 

uğnyor diyor 
Sayın gazetenizin 6 temmaı 

935 tarihli niiahasınm albncı 
1ayfasıuda (Halkevi k6ycilllk 
kolu bet k&ye utradı) bqhğı 
altındaki yazıda k&ycülilk ko· 
)unun gezdiği k&ylerde ııtma 
aalgını olduğu ve ııhhat me· 
murunun bu k6ylere iki aydan 
beri uğramadığı yazılmaktadır. 

llgezici ııbhat memurumuz 
her ay yirmi gihı muntazaman 
klyleri ıezmekte ve hutabkla 
1&Tetmaktadar. 

Sıhhat memurunun klyleri 
pmaesi çok dizıl\ndllr; ba 
itibarla uya gueteniıin aym 
lltamcla tekzibini uy,.ı.nm 
• dilerim. 

laiWr ft ...,.. ,...... 

Zabıta Haberleri: 
Jilet bıç•I• 8f•rdmıt 

..... kartayakada Kemalpqa cad-
desinde ttltGncll Masa oğlu ( 
Muhiddinin dikkinı 6ni1ndeki 
mo.tra11ndan 30 lira Kıymetinde 
jilet bıçağı çallnm'fbr. Hırsız 
uaamaldadır. 

r..._..lzHk 
G&zelyah tramvay cadd.esin· 

de bir tramvay içinde 13 ya· 
flDda Mlşerref ve 11 yaııoda ı 
Muzaffer adh kızlara elle sar• 
kınbhk eden Maksut otlu Sü· 
leyman zabıtaca tutulmuşlur. 

ltlflrlerken ,aralandı 
Al1ancakt• Bornova cadde· 

ainde qçı Halit otlu Cemalin 
dllkklmna fiden et kaçakçı· 
lanndan Durmuş oğlu Rasim 
alacak meaelesinden kavga çı· 
karmıt Cemal, Rasımı dnkkin· 
dan ite kaka kovalarken Rası· 
mın belindeki bıçağa eli takıl· 
mıt ve yaralanmışbr. 

Kavga ç·karmak isteyince 
Epefpapda oturan Ali oğlu 

Ali, Ali otlu Mustafa ve Hü
ıeyin kızı Utife ayni yerde 
Cemal oğlu Salihia evine gi· 
derek eYlerinde oturan kira· 
ayı korkuttup bahaneıile 
kendisini sopa ve ıu kovasiyle 
d&verek yaralamıılardır. 

Fena bir idet 
Kestelli caddefİlıde karpuz 

yllldll bir kamyonun arkasına 
takılan Hun oğla 12 yqında 
Sahri korkarak kendisini yere 
abmf Ye 1&ğ ayağuıdan yara• 
laadıjmdaa hastaneye kaldı· 
nlmıfbr. 

Sesleri güzelse 
Bulnol•rde çaı.,..ıerdll. 

Dolaphkuyada oturmı Meh· 
met otla Ahmet, Mehmet otlu 
Sabri Y• Mutafa ofla Ahmet 
uıhot olarak 10kakta ylbek 
..ıe 1&rkı llJlemiflerclir. Gece 
hekçi8i O.er l1lllMlanm lly
le,mc. içi Wrdea bekçife Jı.a., 
cam ederek tabuca11111 almap 
utrawmıtlu' ye tvbalmutmdır. 

Ana ve Kızlar 
bdçqmelikte Huan kızı Ha· 

mide ye luzlan Nezaketle Ze· 
kiyenin fllh11f& YUJta olduldan 
anlapldıjmclu d111'11f1Dalan J&• 
palmak için Gçllndl karar hl· 
ldmlijiadea Asliye ceza hakye· 
riae yerilmiflerdir. 

Hapse bkıldı 
Bqka•na aid nlfm dlzda. 

mm kullanmak •e lmmzhk 
J&pmakla aaçla H&aeyia otlu 
Huan Salbceza bak yerinde 
teyldf edilmiı ye evrakı ile 
birlikte üçllncil karar hlkim· 
lijiae verilmittir. 

Tire llçebayı 
Seyhan • Oamaniye ilçebay· 

htma atauaa Tire ilçebayı 
bay Gaffar Soyla yeni •azi
feti bqına fit.ek Ozere Tire
den ıehıimize ıelmiıtir. 

Düzeltme 
Dink& U)'llDIZcla Cumhuriyet 

Merkez Bankumm banknotla
nn deiiftirilmesi hakkmclaki 
ilinının A fıkruımn ikinci 1&• 

branda eksilmiı kelimesi ekıil· 
memit ve aynı fıkramn d&r· 
dftncll utınndaki Maliye vekl· 
Jetinin kelimesi de Maliye veki· 
linin şeklinde olacaktır. 

8o1'8B Haberleri 
nan aor ..... 

Yapılan 811bflar 
--<Y'5n)toi K> 

azam 
Çu. Abcı rıat 
74,5 S Slleymano 8 50 11 
39 Ş Riza Halef 10 50 10 50 
32 N Ali Hay 11 37 12 
21 K A Klzım 11 SO 11 75 

166,5 Yekin 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fiat 
945 Buğday 4 50 
20 ton " 
157 Arpa 3 12 
103 Susam 11 75 

1659 Bakla 4 18 
50 ton Bakla 4 18 
11 Kumdan 6 
4 Nohut 4 50 

19 balye pamuk 48 
163 K Palamut 300 

5 62 

3 12 
11 75 
4 31 
4 31 
6 
4 50 

49 
405 

Para Piyasası 
17-7-1935 

Alış 

Mark 50 25 
lsterlin 617 ,5 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 50 
Belga 21 07 
İtalyan lireti 10 27 
İsviçre Fran. 40 90 
Florin 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. ilini 23 50 

Sabş 

50 75 
622,5 

8 30 
79 90 
21 57 
10 35 
41 ıs 
85 50 
5 30 

24 

ANASON 
MUbayaa hazırbkları 

aa,ıadı 
lehiaarlar bqmüdilr muavini 

bay HDmtl din Çeımeye ıit· 

mittir. Bay Hiianii orada inhi· 
urlar idarelİlaİD aauon mllba· 
yauma ait itlerini tetkik Ye 
mtlbayaat için icap eden ihza· 
rab ikmal edecektir. 

Çefme anal6n mllatahıilleri 
inhisarlar idarelinin piyasayı 

açmuını bir kaç ıtındenberi 
beklemektedir. Bu seneki ana· 
10n rekoltesi yOz bin kilo ka· 
dar tahmin edilmektedir. 

Buna mukabil anason mah
aull geçmit yıllara niıbetle 
randman bakımından çok eyi
dir. Bu yıl anason fiabmn çift
çileri memnun edecek rakam· 
lar aruında temevvilç edece
jini kaydetmekteyiz. -

llalkevinde 
Kurslar açılıyor 

Her yıl olduğu fibi orta 
okullarda blltinlemeye kalan 
talebeye riyaziye, İngilizce, ta· 
biiye kanlan açılmışbr. Riya· 
ziye kursu (Perıembe. Cumar• 
teai, Sah) fiinleri aabah 8,5 da 
lnıilizce kurıu da (Pazartesi, 
Rertembe) pnleri saat 18 112 
dadır. Tabliye kursu için kamp· 
lara çıkan talebenin İzmir' e 
danmeleri beklenmektedir. Ba 
kursun 20 Temmuzda açılacajı 
umuluyor. ·-· Panayır komitesi 

Panayır faal komitesi din 
tarbnybkta Dr. Bay Behçet 
Uzun batkanhğında toplaDJDıt 

ait itleri rarlla-

lzmirliler lstanbulda nerede buluşurlar 

Beyovlunda Bristol otelinde 
141& 2 2 1 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin mllsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini ıeYdiren bay Ömer LUt
ftdlr. Bay Omer L&tfi lzmir Aıkerl otelinin miles· 
sisidir. Kırk bir senelik tecribeli idareıini herkes 
bilir. latanbalda her iki otelde konakhyacaklar keneli 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

BGtlln bu feykaJldeJiklere iJlyeıe,. fiatlar 
mlthit acmdur 

ili•* ... l..,...ndenı 
1 - Bia dlrtytlz lira bedeli 

ketlfli karpyaka aaya au •er
me kollarmda kullandmak &zere 
(5000) kilo kurıun boru bq
sekreterllkteki kefil ve ıartna· 
mui Teçhile 2·8-935 Cama 
ıGntl saat onda açık ekliltme 
ile almacakbr. 

lwtiraJt iohı (105) Jiralak ma• 
vakkat teminat makbum Ye 7a 
banka teminat mektubuyla dy· 
lenen sGn ve saate kadar iha· 
le komiıyonuna ıelinir. 

2 - 1038,40 lira bedeli mu· 
hammenli levazı8' kırtaıiye 
Batsekreterlikteki liste Ye prt• 
namesi veçhile 2/8/935 cuma 
giinü saat 10 da açık eksiltme 
ile ahnacaktır. 

iştirak için (78) lira tem;nat 
makbuzu veya Banka teminat 
mektubuyla s6ylenen gUn ve 
saata kadar ihale komisyonuna 
gelinir. 

3 - 912 lira bedeli muham· 
menli itfaiye mftstahdemin ve 
sağhk ve iş otomobilleri şof&r· 
lerine (57) takım elbise yapıl· 
ması başsekreterlikteki nllmune 
ve şartnamesi veçhile 2-8-935 
cuma günü saat onda açık ek· 
siltme ile yaptırılacakbr. 

l,tirik için (69) liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gtın ve saata kadar 
ihale komisyonuna gelinir. 

4 - 313 SO lira bedeli mu· 
hammeneli itfaiye mllstahdimin, 
Sağlık ve iş otomobilleri tof&r
lerine 57 çift ayakkabı Batsek-
reterlikteki ntimune ve tarhı•· 
mesi yeçhile 2-8-935 cuma pi 
saat 10 da açık eksiltme ile 
yapbnlacaktır. 

1'6rak için 24 lira muvakkat 
teminat makbuzu veya Banka 
teminat mektubuyla slyleaen 
gtın ve uata kadar ihale ko
misyonuna ıelinir. 

5 - 114 lira bedeli muham· 
..-li itfaiye m&atahdemin, ıağ· 
hk ve it otomobilleri ıöf&rlc
rİDe 57 adet ıapka yapbnlma-
• Bapekretertikteki numune 
1(~ prtnamesi vechile 2-8-935 
cama pi uat 10 da açık 
ekeiltme ile ihale edilecektir. 

lftirak için 9 lira muvakkat 
teminatla s6ylenen ıOn ve ıa· 
ata kadar ihale komisyonuna 
ıelinir. 

6 - 948,SO lira bedell ma
Aıammeneli temizlik arabalan
mn tamiri için demir ve aair 
malzeme 8-fıekreterlikteki liste 
ve tartnamesi veçhile 2-8-935 
euma gilnü saat 10 da açık 
eksiltme ile alanacacakbr. 

İttirik için (72) lira muvak· 
kat teminat makbu:r.u veya 
banka teminat mektubile s6y· 
lenen pn ve saata kadar ihale 
komiıyonuna ıelinir. 

7 - 701,05 lira bedeli mu• 
hammenli Karııyaka tramvay 
araba ve demiryollannın tamiri 
için demir, vida vesair malze• 
me Bapekreterlikteki liate ve 
prtnamesi vechile 2-8-935 cu · 
ma gihın ıaat 1 O da açık ek· 
siltme ile ahnacakbr. 

lttirak için (43) lira muvak
kat teminat makpuzu veya 
Banka teminat mektubuyla 
slylrnen glln ve uata kadar 
ihale komisyonuna ıelinir. 

8 - Bin elli lira bedeli ma• 
ham1Denli Karııyaka tramvay 
hayvanları için otuz bin kilo 

' arpa Ba,ıekreterlikteki nllmu· 
ne ve tartnamesi vechile 2 • 8-
935 Cuma filnil uat 10 da 
açık eksiltme ile ahnacaktır. 
Otuz bin kilo arpa toptan ah
mp parası birden verilecektir. 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
alınız 

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

........... _ _._ ıı• dı. ...... .......... , ....... 
•Aetul~ ......... .................... 
•T ..... lleır_.. 

.............. a..... 
........... . .. .,....1z..ır ................................ 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

Satış yeri: ARTOR VETTER ( SAHıBININ SESi ) Samaniıkelui 

ıttirak için 78 liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya Banka 
teminat mektubuyla 18ylenen 
glln ve aaata kadar ihale ko
misyonuna ıelinir. 

9 - Dart bin dart yiiz kırk 
beş lira bedeli muh•mmenli 
yiiz on iki bin kilosu merkez 
tanzifat ve on bet bin kiloıa 
Karşıyaka tanzifat hayvanlan 
için ceman yllz yirmi yedi hin 
kilo arpa bq aekreter&kteki 
nl\mune ve prtnameai veçhile 
2-8-935 CUQla pil saat onda 
açık eksiltme ile ahnacakbr. 
Yilz yirmi yedi bin kilo arpa 
birden ahnıp paruı da birden 
yerilecektir. 

lttirlk için (334) lira mnak· 
kat teminJt makbqza •eya 
banka teminat mtktubu ile 
llyleneıı f6n ve auta kadar 
ihale komi•yonuna ıelinir. 

10 - 1093,75 lira bedeli 
mubammenli Gtmdoiduda alt· 
1D1f iki adanın 437,5 metre 
mur•bbamc:laki alb 1ayıb anası· 
mn taksitle aatıp Bapekreter· 
likteki tutnamesi veçlıile 218/ 
935 cuma ,nııı aaat on da 
açık artbrma ile ihale edile-
cektir. 

lttirak için 83 lira munkkat 
teminat makbuzu veya Banka 
teminat mektubuyla 13ylenen 
ıtm ve saata kadar ihale ko· 
misyonuna ıelinir. 

11 - 81,88 lira bedeli mu
hammenli Meaudiye caddesinde 
56 ncı adanın 65,5 metre mu· 
rabbaındaki 20,1 uyılı arsa11· 
nın peşin para ile ubtı baı· 
ıekreterlikteki tartnamesi veç· 
hile 2-8-935 cuma ,nan saat 
10 da açık arbrma ile ihale 
edilecektir. 

lttirak için 7 lira muvakkat 
teminatla llylenen ,na ve uata 
kadar komisyona ıelinir. 

12- 100,50 lira bedeli ma
hammenli Çayırhbahçede 93 
adanın 402 metre murappaın• 
deki 14 1ayılı anuının peşin 
para ile ubtı bqsekreterlik· 
teki ıartnameıi veçhile 2-8-935 
Cuma gtlnl saat onda açık art· 
brma ile ihale edilecektir. 

lıtirak için (8) lira muvakkat 
teminatla ı&ylenen gln ve u· 

ate kadar ihale komlıycmuna 
ıelinir. 
18-23-27-30 2166 (1005) 

t - 992,59 lira bedeli mu· 
hammeaeli çocuk yuva11nm bir 
yıllık ihtiyacı olan illç bapek• 
reterlikteki liste ve f&l'lname9İ 
•eçhile 23-7-935 aalı gtlnl aa· 
at 10 da açık eksiltme ik 
ihale edilmek &zere temdit 
edilmiftir. 

lftirak içia 75 lirahk mank• 
kat teminat makbuzu yeya 
banka teminat mektubu ile 
llylenen F Ye saate kadar 
ihale komıayonuna ıelinir. 

2 - 300 lira bedeli ••• 
bammenli kuduz mkad.ı..i 
içia a 'b kilo iatirilmin bapek• 
reterlikteld tartnameai Yealail• 
23-7.935 .... glnll aaat ıo da 
açık eblltme Ue ahnmak &zere 
temdit edilmittir. 

iftiralı içüa 23 liralık ..... 
kat teminat makbuzu np 
haaka teminat mektulHa U. 
ll&ylenen g&n ve 1aate b4lar 
ihale komisy~a relinir. 

3 - 292 &ra bedeli mulaam· 
menli 73 adet belediye zabı• 
tan için yazhk beyu ceket 
1apbnl•a11 iti bafHkreterlik· 
teki tartnameai YeÇbile 23-7-955 
aah gtınl saat 10 da açık ek• 
liltme ile ihale edilmek kere 
temdit edilmİftİr. 

lftirak için 22 liralık ma•ek· 
kat teminat makbuza yep 
banka teminat mektuba Ue 
llylenen ,na ve uate kadar 
ihale komiayonuna ıelinir. 

2165 (1004) 
iCarfıyakanm soğuk nf" 

civarmcla Değirmen te~ 
yamanlar suyu depoaunua alt 
kıımına Belediye bq ıekreter
liğindeld prtname, ketim.
ve projeye g&re bir gezİDO 
inp ettirilecektir. Bu ifin be• 
deli ketfi bin iki yOz yedi lira 
doksan bet bruştur. Bu P!t 
nonan ihale bedeli iç dn.:t. 
icar bedelile mahauh e • 
mllteahhidine belediyece _pera 
tediyab yapılmayacakbr. Ba il 
açık artbrma ile 2 atufos 95! 
cuma ııtlnll uat onda 11111._, 
urayınCla ihale komisyonaacll 
verilecektir. late~r 91 ~ 
muvakkat teminat makbuz ye
ya mektubile siyi~ aaa 
komiıyona gelebilir. ) 

18 23 27 30 (1011 

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

Türkiyenin her tarafında 
.A.N9K.A.R.A. Birası içilir 

,ünkü : içilecek biricik ulusal bira budur 



Göz Hetimi 
Bürhan Bengu 
Memleket hastanesi göz 

mütabassısı 

Muayenehanesi ikinci 
Beyler sokak numara 80 

Telefon: 3828 
22-26 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka,antina tranl\·a~ı cad
desi No. 596 Tel. 2545 

~/JOfYPAV'.7.7Z..wt'/...L2MIV7A' 

GOZTEPEDE ~ 
KiRALIK EV 
Göztepc tramvay cadde

sinde deniz kenarında 846 ~ 
Nu aralı elektrik, su; hava ~ 

tesisa ı ve mükemmel 
banyo u o an ev 

k a ır. Gezmek, örmek 
ve azarhk için Göztepede 
900 nu arah eve müracaat. 

8-13 (903) 
'/. /. '///. 7 /7. '/Z 7L~ 

Operatör 

Cemil Şerif 
BAYDUR 

Nomanzade sokak No. S 
Muayene saatları : 9 - 12 

3 - 7 ye kadar. 
Telefon: 
Muayenehanesi: 3228 
Evi : 3857 

2-13 (983) ., 
lzmir ikinci hukuk mahke

mesinden: 
lzmirde oturan Emine tara

fından lzmirde peştemalcılar 

başında Hasanın odun depo
sunda oturan Mahmud oğlu 

Şaban aleyhinde ikame olumm 
dava ve icra kılman mahkeme 
net cesmde tarafeynin boşan
ma arma ve bu hususta tahak
kuk eden kabahahna mebni 
müddeaaleyhin tarihi hüküm-
den itibaren yen"den bir sene 
müddetle v nmeınesine ve 
müşterek çc ı • ı Habiben"n 
hakkı vel y n m ddei 
venlme ine v çocuk için ay
da yedi buçuk lira nafakanın 
müddeaaleyh uzerine takdiri
ne ve 1aasrafı muhakeme olan 
1162 kuruşun müddeaaleyhe 
tahmiline 16-5-935 tarihinde 
müddeaaleyhin gıyabmda ka
rar verilmekle bu bapta usulen 
tanzim kılman ihbarnamenin 
müddeaaleyhin bulunduğu ma· 
hallin meçhuliyetine mebni 
tebliğ makamma kaim olmak 
üzere mahkeme divanhanesi· 
ne talik kılındığı ilin olunur. 

2155 (1007) 

lzmir Turing KIObilnden : 
Ünümüzdeki pazar günü Çeş· 

me plijlanna bir gezinti yapı· 

lacaktır. Hareket sabah saat 
emek, 

Yanı Asır 

.• 

1 • • ~ ••• 
• • :r • .,._-• Muallim 

Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shh"ye reisi 

IÇl-IASTAL 
lY-CUT .A.:E-1:..A.S 'SISI 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20) numaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

ç 
1 
L 
L 
E 
R 

Kanzuk eczanesi mUstahzarabndan 

Balsamin Eksiri 
Cildin daimi yumuıaklığıaı ve tazeliğini artınr. Ynzdeki çil

leri ve lekeleri alır. Sivilceleri tamamen yok eder. Tıraştan son
ra cilde litif bir tazelik ~• serinlik Yerir. Eczanelerle ıtriyat 
maj'azalarıada bulunur. 

Yalnız birkaç dakika içinde 

Istırab yerine neş'e ! 

Bu muc"ze <leğil, 

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

Örneğidir 
En şiddetli baş, diş adale airılarını, üşütmekten mütevellit 
!tütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, kınklıj'a 

karıı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi böbrekleri yormaz ! 
GRiPiN kaşeleri RADYOLIN diş macunu fabrikasının mü
tehassıs kimyaıerleri tarafından yapılır. Her eczanede 

vardır 7,5 kuruşa satılır. 

lzmir Defterdarlı~ın ·an: 
nm ver i borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

• z zama v ptırmağakarar ve d.ğ. 
Q, .................. mmı .... ıiiil ......... ~ ..... ..: ........... m:I!:: ........ . 

BIFt :ICEı=tı=t.E 
Kul mensue t 

:Fabrikasının çıkardığı eıı son 

Model kunıaşları göriinü 

Desenler, Renkler, fiyatlar 
bütün bu güzelliklere İaivet 

• ucuzluk ve sağ;amlıkları Si 

mutlak tatmin edecek ve 
Şu sıcak günlerde dükkan dükkan kum 

aramak zahmetinden kurtaracaktır 

KUMAŞLAR en saf yünden yapılmı 

olduğundan c.ok iyi iitü tutar ~at'iye 
:K: I Ft I S 1v.C .A. Z 

ende satış yeri: Birinci K 
za e halı limited şirketi 

Toptan ve pera 
donda Çolak 

Pari3 fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

DOKTOR 

ı Ziya Götşin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFi 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

1 TELEFON 3686 

1 
12-26 (924) 

" U/. '/ L.//77Y /./7./ /7 ///7 L/.../:J(. 

Ödemiş asliye hukuk hakim-
liğinden: 

Ödemişin Camii cedit ma
hallesinden Mustafa Şefik ka
rısı Ayşe tarafından lzmır 2'azi 
bulvarında Kulah Hüseyin 
kalfa nezdinde Ödemişli Mus-

tafa Şefik aleyhine açılan 
boşanma davasının duruşma-

sında: müddeialeyh Şefiğin 
ilanen davet üzerine gelmedi
ğinden gıyap karan ittihazına 
ve gıyap kararının ilanen teb
liiine karar verilmiı olduğun
dan bu sebeple muhakemenin 
19171935 tarihine müaadif Ca-

10 na talik 

TELEFON: 2360 

!Müfettiş namzetliği ve şe 
zetliği için müsabaka im 

Turkiye Ziraat Bankas 
1 - Bankamıza müsabaka ile (5) müfettiş nam 

şef namzedi alınacaktır. 
2 - Bu miisabakaJar 5, 6 ve 7 Ağuıtos 935 

Ankara, Istanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. 
hanlarda kazananlar geliş ve dönüt yol paraları veri 
tile Ankaraya ıetirilerek şifahi bir imtihana tabi tu 
imtihanda da kazananlardan beşi 140 lira aylıkla m 
zetliğine ve diier beıi de (130) lira aylıkla şef 
tayin olunurlar. 

3 - Müfettiı namzetleri iki sene stajdan :ıonra 
ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira 
fettişliie geçirileceklerdir. 

Ankarada umum müdürlük servislerinde çalıştı 
şef namzetleri ise bir senelik stajlarının sonunda 
banma girecekler ve kazananlar terfi ettirileceklerdi 

4 - Müsabakalara girebilmek için (siyasal bilgil 
sek Ticaret ve lktısat) okulasmdan ve yahut Huku 
deıı veya bunların yapancı memleketlerindeki be 
diplomab bulunmak gerektir. 

5 - imtihan proğramını ve sair şartları göster. 
meler Ankara, lstanbul ve lzmir Ziraat Bankal 
edilebilir. 

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla bir 
26-7-935 cuma günü akşamına kadar Ankara Zir 
teftiş heyeti müdürlüğüne göndermek veya verm 
müracaat etmiş bulunmalıdırlar. 

13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 2 
2102 ( 

Zon19nlda 
IV.:iden Kömür 

0,10 yıkanmıt kömür beher tonu arabada 

Lira: 13 
Perakende satıı kilosu 1,5 kuruı 

Silindir ve her nevi fevkalide kömürfl ya 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 1 

F. Perpinvani 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru elyevm 

limanımızda olup 19 temmuzda 
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. 

HERMES vapuru 27 tem
muzda ırelip yükünü boşalttık
an sonra Burgas Varna ve 
Köstence için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 18 

a&-ustostan 12 ağustosa kadar 
'Anvers, Rotterdam, Amster
' dam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORıENT LıNıEN 

VASLAND motörü 30 tem
muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

?SERVİCE MARITıM RUUMAiN 
Garbi Akdeniz için ayda 

t.ir muntaz am sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 19 

sğustosta gelip aynı günde 
Malta, Napoli, Marsilya ve 

Barcelon limanlarına hareket 
edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes

!l:!iyet kabul etmez. 

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 -
caklır. 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRINCİ 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVİGA

GATION Co. Ltd 
ELLERMAN LA YN Ltd 

DERINDJE vapuru S ağus- FLAMINIAN vapuru ay so-
tosta bekleniyor. 8 ağustosa nunda Liverpool ve Svansea-
kadar Anvers, Rotterdam Ham dan gelip tahliyede buluna-
burg ve Bremen için yük ala- cakhr. 
caktır. 1 DRAKO vapuru 29 temmuz-

ALIMNIA vspuru 10 ağustos- da Hull, Anvers ve Londradan 
ta bekleniyor. Hamburg, An- gelip tahliyede bulunacak ve 
vers ve Bremen limanlarından ı d L d 

aynı zaman a on ra ve Hull 
yük çıkaracaktır. • · · ··k 1 k 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 1 ıçın yu a aca tır. 
Tuna hattı 1 DOYÇE LEV ANTE LINIYE 

TISZA motörü 31 temmuz- , ANGORA vapuru 13 tem-
da bekleniyor. Budapeşte,Bra- muzda Hamburg, Bremen ve 
lislava ve Viyana için yük Anversten gelip tahliyede bu-
yük alacaktır. lunacaktır. 

BUDAPEST motörü 10 ağus- NOT: Vürut tarihleri ve 
tosta bekleniyor. Budapeşte, vapurların isimleri üzerine mesu' 
Bratislava ve Viyana için yük liyet kabul edilm ez. 
alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. ı 
2007 - 2008 
'///////././//////7///,1'///) 1 

Hususi muallim, l 
ikmale kalan ilk ve orta ı 1 

mektep talebeleri süratle im- ı 

tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
1 

rumuzile Kemeraltında An
kara kraathanesi ittisalindeki 
tuvalet salonuna miıracaatları 

5-10 
.'.///////////L'//////,///L/,. 

fr/.7.7//, Çok ucuz r.7///J-

Satı\ık dükkan 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve tenasUI has

tzıhkları mutahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

.. y 

Göz Hekimi 
MİTATOREL 

ıı Adres - Beyler Numan 

1 
Zade sokağı Ahenk mat-

ı baası yanında. 
! Numara: 23 ! Telefon: 3434 
1 (229) 

Fazla tafsilat için ikinci kor

donda Tahmil ve tahliye binası 
arkasında Fratelii Sperco acen

, talığına müracaat edilmesi rica 

olunur. 

Darağaç tramvay caddesin
de dirsekte her işe elverişli 
müstakil kargir bir dükkan 
satılıktır. Taliplerin gazete
miz idarehanesine hergün 
saat 5 ten sonra müracaatları. 

Her nevi izahat ve krokiler ıçın aşağıdaki 

Telefon: 2004-2005 V/////////L/;/,,,s - 10 r///u,, 

ı;;;- -

Fenni Gözlük 
Üzerine her istediğinizi eıı 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 

lzmir · ııl:ı.asebei hususiye n Ü· 
dürlüğünden: 

Ek · iltme . şartnamesi 
1 - Vilayet için bir iş otomobili satın alınacaktır. 
2 - Bu otomobil 17-7-935 tarihinden 1-8-935 tarihine kadar 

15 gün müddetle açık olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. 
3 - Eksiltmeye iştirak edecek olanlar üç bin lira bedeli 

muhammenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat ve yahut bir 
banka mektubu ibraz edeceklerdir. 

4 - Bu otomobil ihale tarihinden itibaren 20 gün zarfında 

teslim edilecektir. 
S - Otomobil yedi kişilik ve 35 modeli olacaktır. 

6 - Şası Vılbeyis - Yani iki dinkil arasındaki mesafe 125 
pus olacaktır. 

7 - Ön sustalar son model otomobillerde mevcut olan Diz 
tertibatı ve arkası da çift sustalı olacaktır. 

8 - Altı silindirli ve arkası sandıklı olacaktır. 

9 - Teamül olan yedek aksamı beraber olacaktır. 

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

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No: 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

Karahisar Maden Suy1 
•="-.. "·~·-·~,.~~-:;~ ··----·w·,,,. _.,.. 

TÜRKİYE 

HILALIAHMER CEMİYETi 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

Kemalpaşa icra memurluğun
dan: 

İzmirde tüccardan Kadı oğlu 
Abmede olan 274 lira 4 kuruş 
ile yüzde on ücreti vekalete 
borcunu ödemesi için tanzim 
kılınan ödeme emri Manisanın 

İdecik köyüne berayı tebliğ 
gönderilmiş ise de Manisa icra 
memurlugundan alınan cevapta 
ikametgahı meçhul bulunması 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 10 - ihale 1-8-935 tarihine müsadif Perşembe günü saat 11 de 

Encümeni vilayette icra edileceğinden taliplerin muvakkat temi-
1 dolayısile tebligat yapılmamış 

ı•c;-.mıı ............... ,. 
detle hukuk usul mahkemeleri 

nunun 141 inci maddesine tebli • makamına 

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 uiraştım. 

İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstü• bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLILER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

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

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 
markası. 

İkincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

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

Anneler, 

Artık müıterih.dirler. 

Yavruları aancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir gıda bulmuşlardır. 

LA.KTiN 
Sütlü un 

Az zamanda çok raibet iÖrmüş ye bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce t.şekkür mektubu gelmiştir. 

Eczanelerde fiatı 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

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

Bunu karşılamak hu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye ıençlik, 11hhat ve 
neş' e vermiş olan 

• 

Klna Ltltll 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
~"'CJJ3I:K: 

VAPURDUMANI 
•• •• 

<3-C>Zı::.... "'CJ:K: 
rYY.IM/XY L/.LL/7'Y/////.r"'U..ı/.:&/./P~ 

Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 
ve ucuz bir g~zlük almak isterseniz BAŞTURAK 

HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
.•••.•...•••...••.•..•••• !'!~ .• !!V'.~~1!.'!!~ •••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir DefterdarJığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yaeasına göre 

haczedilen gaziler mahallesinin Kemer caddesinde kain 82 sayılı 
dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle saWığa 
çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterd.,rhk ta hsilit ka· , 


