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İmtiyaz sahibi : Ş~VKE! BI~.G~_N __ 
Başmuharrir ve umumı neşnyat muduru. 

-------- ----' 
Haraççı 

KARDEŞLER 
HAKKI OCAKOGL~ __ 

-~---<>~ Ş.E:Ft.AİT..!_ 

Devamı müddet Türkiye için l:!ariç için 

1

, sP,,~ ... . . -1~110 '.!500 
Altı aıılık . . . . 700 1.100 

J T LE O : 2&97 _ - - -- --

• 
Mamulab Sandal

yelerini Her Yerde 1 

., 0 Arayınız. 1 

Cıııııht11'iyetin Ve Cımıhıo-iyet Eserinin Bekçi8i, Sabahları Çıkat· Siyası G<Uele<lir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

;;-- - --
Uluslar inanla ve 

Güvenle yiikselirler 

Eski devirlerin damarlarımı· 
za aşıladığı en kötü hastalık 
kendi kendimizi begenmemek
liğimiz, kendimize inanmamak
lhğımızdı. İnansızlık çok yakın 
•akitlere kadar salgın bir has
talık halinde idi. Türkün yap
ına kabiliyetine inanılmazdı. 
Yabancı ülkelerden gelen her 
teyi araştırmadan, incelenme
den Türk mallarının üstünde 
aayılırdı. Bu inansizlık içeri
ıinde ulusumuzun derman
•ızlığa doğru sürüklendiğini 
gördük. Devrim bir çok 
eskilikleri yıktığı gibi en büyük 
düşman olarak bu inansızlığı 
tanıdı. Ulusların inanla yükse
leceğine dair canlı örnekler 
Yarattı. Ulusal savaşımızı göz 
Önüne getirelim: Bütün ümit
lerin söndüğü günlerde ara· 
mızdan inanı bütün evlatlar 
çıkıp egmenliğe kavuşacağız 
dememiş ve bu imanı gütme
miş bulunsalardı; Buı;rün Türk 
ulusu, egemenliğinden ortada 
ne bulacaktı. Bizi çökmekten 
koruyan biricik kuvvet kendi
mize güvenmemiz ve bu inanla 
ölüme kadar savaşı onaylama
mızdır. 

--- ---

nazırları Yunan 
Yunanistanda •• 

reJım 

1 
geliyor 

meseleleri 
M. Çaldaris Almanyaya gidiyor. Kondilis döndü. Atina 

Şarbayı Londrada kral~a göriismeğe gitti 
. 

1 

dirler. Bu haber P.tır.ada bü-
yük bir ebemmiretıe !; aı ~ı .:ır. 
mıştır. 

lJııy ~'aldariN 

Atina 18 ( Özel ) - Bulgar 
ıa7.etelerinin Teşrinievvel ayı 
içinde Yunan Başbakanı M. 
Çaldaris ile Yunan dış işleri 

bakanı M. Maksimosun Anka
rayı ziyaret edeceklerine dair 
verdikleri haberi Yunan siyasal 
çevrenleri de teyid eylemekte-

Çaldaris Pazar 1;'ÜDÜ i~tira
hat etmek üzere A;maııyay:ı 

hareket edecek ve bir n:i.:ddct 
Bavyerad:ı ka.ncal.tı r. Hareke 
tinden önce nazır '.lr mecl sini 

Anı t J o r.1 
toplıyarak bütün meseleleri 
bir daha gözden geçire
cek ve bugün seyahattan 
dönen General Kondilisin 
temasları neticelerini dinli
yeceklerdir. Bu münasebetle 
başbakan Çaldarısi gören 
gazeteciler bir Yunan ga
zetesi tarafından Çaldarisin 

--·~~-~~----l 
Ba)J .Ma/.'simos 

• cüm;ıuriyeti tercih ettiğine daır 
yazılan yazılar hakkında da mu
taleasını sormuşlardır. Çaldaris 
demiştir ki: 

" Almanyaya dinlenmeğe gi
diyorum, Ben dönmeden kabi
nede hiçbir değişiklik olmıya· 

- Soııı• 4 iiııcii Salıi{ada -

arbı ltalya - Habeş 
Habeşli yağmacılar 

4000 Koyun ve esir 
Eritreden 
aldılar 

' '• 

pmışl r 
Karadeniz kıyılarında : e -

Trabzon sokak ve ~azi-
nolarında umacılar 

İstanbula giden bazı bayanlar Sam
sunda kıyafetlerini değiştiriyorlar 

' 

'J'rab:oııım 

Evvelce yazdıK-ımız fırtına 
yüzünden vapurumuz yirmi dört 
saat teehhürle sefer yapıyordu. 
Bu teehhürü kazanmak için 
Rizede fazla kalmadı. Hemen 
vardığımız geceyi takip eden 
gunun öğleninde hareket 
etti. Bunun iç"n tetkike de
j7er mevzuları çok geniş 
olan Rizede biz de fazla ka
lamadık. Halkevile, birkaç mü
essesesını ziyaretten sonra 
vapura döndük. 

Büyük taliisizliğimi7. Hopaya 
uiramıyan bir sefere duşme
miz oldu. Çünkü Rize ile Ho
pa arasındaki tabii güzellik
ler ı;rördüklerimizin çok üstün
de imiş. Buna dair çok kuvvetli 
medhiyeler dinledik. Bu kısmıda 
gelecek yıla bırakarak uyuyan 
bir denizin üstünde gelin gibi 
süzülerek ilerliyen Aksu ile 
geriye dönüyorduk. Yine Ka
ra denizin dantelli sahillerini 
çok yakından geçerek seyre
diyor, dönüş yolunu tutmuş 

bulunuyorduk. Vapur seferle· 

-

Srı ra ybu nı ıı 
rinin hareket saatleri, bilerek 
mi yoksa tesadüf eseri mi 
kat'i şekilde söyliyemiyeceğim, 
çok iyi tanzim edilmiş. Vapur
lar gelişte gece geçtikleri yer
leri dönüşte gündüze raslattı
nyorlaT. 

Bu suretle gidiş ve dönüş 
seferi yapan bir gezici Kara
denizin her tarafını görmek 
imkanını elde ediyor. Netekim 
gece geçtiiimiz için görmedr
ğimiz Trabzon - Rize arası 
kıyılarını şimdiden güverteden 
durbinimizle doya doya tarı

yoruz. 
Doyulması güç tabii güzel

liklerin ruhlarda yarattı neş'e 
içinde akşam saat yirmi rad
delerinde Trabzon önünde de
mirledik. Sarayburnu denilen 
gazinosile şehir pırıl pırıl elek· 
trik ziyaları içinde yüzüyor
du. Sarayburnu ı;razinosun

da kırmızı beyaz şemsiyelik
ler altındıı oturan insanlara 
imrenmedik dersek yalan söy· 

- !"''ouu ;J ÜHCtt ,o.,·ayfadu 

iki idam mahkumu 
Hakkındaki karar 

Her işte inanmak ltaşarmanın 
Yarısıdır. Inana eklenecek ça
lışma mutlak amacına varır. 
Bu hakikatlar bin bir örnek
lerile gözlerimiz önünde iken 
hazan inanı zaif adamlarla kar
~ılaş abiliyoruz. Türk mallarına 
lngiliz firması vurarak satmaya 
kalkıyorlar. Ankara birasını 
kötülemek istiyerek ulusal ol
mıyan biraları şurada burada 
Propaganda yapıyorlar. Türk 
olan bu adamlar arasında "biz 
daha bira yapamayız,, diyenlere 
rastlıyoruz. Bu baylara her şey· 
den önce söylemiye borçluyuz ki 
ktndileri hasta adamlardır.Ulu
sal İnanları çok zaiftir. Biz İn
giliz mallarının, bilmem nere
nin kumaşlarının sağlamlığını, 
Türk mallarının sürümünü yap
maya alet olarak kullanmayı 
onaylayamaz. Belki öncelerde 
bazı noksanlarımız bulunabilir, 
fakat olduğumuz gibi görünü
rüz. Her gün biraz daha serpi
len ulusal endüstrimizin bu 
noKsanları giderdiğinde ve gi
dereceğinde kuşkumuz yoktur. 
Netekim Türk mal!arına lngiliz 
ınalı dam..,ası vurularak satıh-

lstanbul, 18 (Özel) -Italyan 
gazeteleri Habeşistanlı bazı 
çapulcuların Eritre girerek dört 
bin hayvan ve birçok e91r ala
rak kaçmalarını büyük bir asa
biyetle yazmaktadırlar. Siyasal 
çalışmalarla barışı kurtar.'.11a.k v~ 
harbın önüne geçmek umıtlerı 
sönmüş sayılıyor. Biiakis harp 
ihtimallerinin yüzde doksan 
arttığı ileri sürülmektedir. Hele 
Habeşli yağmacılarının Erilreye 
yaptıkları akın harbın . çok 
yaklaştığına delil gösterılmek-

Muğla ağırceza mahkemesinin kararı 

" Y~rmuş. lzmir tecim ve ~~: 
dustri odasının tesbit ettıgı 
durum anlatıyor ki acunda 
tanınmış markalardan fark
sız mal yapmayı bize ulu· 
sa( endüstrimiz vermiştir. Biz 
Yabancı maskelerle mal süre
cek değil, yaptıklarımızı Türk 
llıalı olarak tanıtmakla endüs
lrirnize hizmet etmiş olacağız. 
Maskeye ihtiyaç yoktur. Tü~k 
ulusunun başaramıyacağı hıç 
b· B. ırşey tasavvur edilemez. ıra 

Yapmak büyük bir iş değildir. 
Ankarada bir yıl içinde acu• 
nun sayılı modern fabrika
hrından briri kurulmuştur. Yap
lı~ı bira hergün biraz daha 
2U7.elleşmekle berab~r acunda· 
k" . 1 emsallerinden hiç de gerı 
sayılamaz. Sahte marka kul
lannıağa ve bu dedikodulara 
1n d' . ~nsızlık saçmalarıdır ıye-
bılıriz. 

tedir. 
·Roma, 18 (A.A) - Eritre 

t raklarına geçen bir takım 
ç~~ulcular bir çok çoban 
kadın ve çocuk öldürmüşler v_e 
4000 hayvan aşırmışlar ve bır 

K b d llabe., . almışlardır asa a an 
esır 1· k ti · sin Adis Ababadaki aytarı Ha-gönderilen ita yan uvve erı, 
bu çabulcular sınırı aşktan beş imparatorunun ordularını 

oraya vasıl olmuşlnrdır. teftiş edeceğini ve belki ele 
sonra dra 18 (A.A) - Taymi- bir söylev vereceğini bildiriyor. 

Lon, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•• ••• •••••••••••••• B .. ld d"I . b 1 '""Şimendifer işletmeyi becere- ugun e e e ı mış u unan-

yılan ulusumuz Anado- ları, yarının ne olacağını göz-
mez sa · ·· 1 · · d 1 d B k 

d · ag" larla kendı gu- erımız e can an ırıyor. u an 
!uyu emır .. h kik 1 . - . • 

.. ve bileğine dayanarak or- a at erı gor.:mıyeu ve seze-
c~~e işletmede imtiyazlı miyenlerin hastalığına bükr~ e -
muş ve 1 k d k ·· 1 · · k 1 rin üstünde bir var ı ere soz erme ınanmama eı. 
sosyete e b" . . .. d . . 1 1 d 
aratmıştır. ırıncı o evımız o ma ı ır, ve 

y Endüstri yapılamaz sa~ılan bu basta adamları başıboş bı. 
b ·· ıkede ne önemli fabrıka- rakmamaltyız. 

1 u ~urulmuştur ki yarın ya- Herşeyi yaptık, herşey ya-
ar ülkelere tamamen muh- pacağız , Türk mah berşeydcn 
hancı olmaktan uzakta kaldığı- üstündür, inanı ulusal ülkr-
taç ( 0 ft"h ) - d"" ··rmekle övünç ı ı ar muz ur. 
mızı go Fiaırırı C>oak.C>ğ1u. 
duyacağız. 

askerleri 

Roma 18 ( A.A ) Italya-
nın karşısında başlıca üç enğel 
vardır. 

- Japonyanın dosu Afrika
sındaki menafii 

- Uluslar kurumunun usulü 
- 1906 andlaşmasile Fran-

sayk karşı girişilmiş olan yükerı 
ilk engel ortadan kald: n!

mışdır. ltalyan gazeteleri ı:;c
çenlerde lngiliz gazeteler; ·ıe 

yapmış oldukları savaşta, lıal

yanın Afrikadaki hareket" ile 
Japonyanın Asyadaki hareketi 
arasında bir müvazilik bulun
duğunu önemle kaydetmişier

di. Şimdi bn müvazilik sempa-
- Soııu uHılllfU srıhi{ede -

Tekrar temyizce bozuldu 
Eskişehir, 18 (Özel) - Muğla 

ve Köyceğez halkının önemle 
ilgilendiği bir cinayet davası

nın bugün (dün) temyizde mu
rafaası yapılmıştır. Muğla ağır 

ceza mahkemesince ikinci defa 
olarak Köyceğezli Asım ve bek

çisi Arap Abdullah haklarında 
verilen ölüm cezasını ihtiva 
eyleyen kararını temyiz mah
kemesi tekrar bozmuştur. Suç
luları eski Tüze Bakanı bay 
Mahmut Esat Bozkurt müdafaa 

eylemiştir. Maktulün verese ve
killeri bulunan bay Refik Şev
ket lnceoğlu ile avukat Ha
temı mürafaada hazır bulun
mamışlardır. 

Dava dosyesi Muğlaya iade 
edilmek üzeredir. Bu cinayetin 
muhakemesine Muila ağırceza 
mahkemesince tekrar nakzen 
bakılacaktır. 

Suçluların vekili bay Mah-

JJ .llalııııııl H.~iıl llıı:l.-ıırl 
mud Esad Bozkurd bugün(dün) 
İstanbul yoluyla lzmire hareket 
eylemiştir. 

_ .......... '-••· 
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Bay Hikmet 
önemli kültür ısla
hatı arifesindeyiz; 

Demiştir 
On gündenberi Ankarada 

bulunan şehrimiz kültür dırek· 
törü bay Hikmet Türk lzmire 
dönmüştür. Bay Hikmet Türk 
Ankarada bulunduğu müddetçe 
Kültür işleri hakkında Bakan· 
!ıkla temaslarda bulunmuştur. 

Bu ders yılı başında kültür ba
kanlığı kültür işlerinde önemli 
ıslahat yapmak için hazırlan· 

maktadır. Bu hazırlıkların ne· 
ler olduğunu öğrenmek için 
muharririmiz bay Hikmet Türk· 
ten malümat istemiş ve bay 
Hikmet" yalnız önemli kültür 
islahatı arifesinde bulunuldu
ğunu söylemiştir. 

Yamanlarda 
Zayif çocuklar yurdu 

Açıldı 
!!baylık köy bürosu tarafın

dan Yamanlarda bir çocuk 
bakım yurdu açılmışbr. Dün 
kamyonla yirmi beş çelimsiz 
çecuk yamanlara gönderilmiştir. 
Yarın daha yirmi beş çocuk 
yollonacak ve bu çelimsiz yav
rular Yamanlarda bir buçuk 
ay kadar kalarak istirahat 
edeceklerdir. 

Basmahanede 
Taşraya lşllyecek oto
büslere istasyon yapılıyor 

Başdurak caddesindeki han
lardan bazılarına civar kaza ve 
vilayetlerden otomobillerin gel
mesi ve buralardan yolcu al
maları hasebile birçok kazaların 
vukubulduğu malumdur. 

llbaylık tarafından Şarbay• 

lığa yazılan bir tezkerede bu· 
nun menedilmesi istenmiftİ. 

Bu hususta Şarbaylık tara
fından yapılan tetkikat bitmiş· 
tir. Belediye bütün civardan 
gelen otobüs ve kamyonlarla 
otomobillerin Basmahane ci
varında boş arsalardan birinde 
büyük ve umumiğ bir garaj 
inşa edecek ve bundan sonra 
civardan gelen otomobiller bu
radan yolcu alabileceklerdir. 
Bu garajın inşası münakasaya 
konulmuştur. --Mevkufen muhakeme 

Edllecek 
Ankarapalas oteli katibi bay 

Yusufa tekme vurarak yaralı· 

yan Mahmud Adil hakkındaki 
tahkikat ikmal edilmiş ve ken· 
disi mevkufen Asliyeceza mah
kemesine sevkedilmiştir. 

Bay Hasan Basrı 
Üçüncü müstantik bay Ha

san Basrıya tüze bakanlığınca 
bir ay izin verilmiştir. Bay 
Hasan Basrı mezuniyetini bir 
ağustostan itibaren kullana· 
caktır. 

Otobüs 
Arkadan tram

vaya bindirdi 
Dün yine konak • Güzelyalı 

arasında bir tramvay ve oto
büs çarpışması olmuştur. 

Saat on altıda konaktan Gü
zelyalıya gitmekte olan vatman 
Hasanın idaresinde bulunan on 
numaralı tramvay Halkevi bi
nası önüne geldi;i sırada arka
dan gelen ve aynı yolu takibeden 
Mehmet oğ'lu şoför Saidin idare 
ettiği 452 numaralı otobüs 
tramvayın önüne geçmek iste
diii sırada tramvay arabasına 
çarpmış, otobüsün arka kısmı 
ztdelenmiştir. 

Tr;ımvay arabasının da arka 
sahanlığındaki camı kırılmıştır. 
Zabıtaca tahkikata devam edil
mektedir. 

ŞEDi:R DABBRLERİ 

Caniler işledikleri cina-- iki kardeş suçu birbirle
yeti hayatlarile ödediler rine yüklemek istiyorlar 
Ödemişte kala balık bir halk kütlesi 

gece yarılarına kadar sokaklarda idi 
Bundan dört yıl evvel, Öde- nesinde tecrit altına alınmış-

mişte çok acıklı bir cinayet ol- lar: gece yarısından bir buçuk 
muş, ve Ödemişte oturan çok saat sonra, Şarın muhtelif yer-
hamiyetli yurddaşlarımızdan !erine kurulan sehpalara geti-
Seyrek köylü Mehmed ile ka- riler.:k ve kanuni merasim ya-
rısı ve küçük yaştaki besle- pılarak asılmışlardır. 
mesi boğulmak suretile öldü· Suçluiarın asılacak'arını ha-
rülmüşlerdi. ber alan şehir ve civar köyler 

Bu tüyler ürpertici hadise o halkı daha gece yarısı sehpa 
zaman Ödemişte çok derin bir mahalline gelmişlerdir. 
teessür uyandırmışh. Suçlulardan hancı Hakkı 

Bu cinayetin failleri olarak çok söz söylemiş ve masum 
Hakkı, Ömer, Veli ve Cafer olduğunu bildirmiş_ Diğer suç-
adındaki canilerin adalet eliyle !ular seslerini çıkarmamışlardır. 
ölüm cezasına mahkümiyetleri Öldürülen Mehmed ağanın 
bu teessürün tesellisi olan se- akıabaları, " ipi bize verın, 
vinçle karşılanmıştı. biz çekeceğiz ,, diye ricada 

Evvelki sayımızda da yazdı- bulunmuşlardır. Bir müddet 
ğımız gibi jandarma nezareti teşhirden sonra suçluların ce· 
altında Ödemişe gönderilen sedleri kaldırılmış ve gömül-
mahkümlar Ödemiş hapisha- müştür. 

•• 

Üniversiteli gençler için 
Bir program hazırlandı .. 

Bugünlerde şehrimize gele
cek olan üniversiteli gençlerin 
ilimizde konuk bulunacakları 
müddetçe her tarafı gezebil
meleri için llbaylık köybüro
sunca bir proiram hazırlan
mıştır. 

1 - Köylümüzün sevgili ko
!'ukları; Yüksek okul gençleri 
pasaportta mektupçu vekili ve 
Kültür yar Direktörü baylar 

tarafından karşılanacak; iki 
otobüs ile doğruca Erkek öğ

retmenler okuluna götürülecek
lerdir. 

ve köy kurulları karşılayacaktır. 
Toplu gezintiden · dönüşte 

konuk yeri yola rastlayanlar 
köylerinde kalacaklar; kuzey 
bölgesi konukları da İzmire 

döneceklerdir. Konuklar dönüş 
gecesi yine erkek öğretmen 

okulunda kalacaklar ve ertesi 
sabah Bergamaya kamyonla 
gideceklerdir. 

Naldöken cinayeti tahkikatı 
Burnavanın Naldöken köyü 

cinayeti tahkikatına dün birinci 
sorgu hakimliğinde başlanmış·· 

tır. Evvela katil Kazımın ifa
desi a'ınmıştır. Kazım, Zeynelle 
kain biraderi Azi~in öldürül
mesi vakasını şöyle anlatmıştır: 

Köy odasına yirmi metre 
uzakta bulunan lbrahimin evi 
önünde oturuyorduk. Babam 
Hızır, karım Zeliha ve karde
şim lbrahim birlikte idi. 

Gece yarısı Zeynelle Aziz 
köy odasından çıktılar. Sarhoş 

oldukları için sall:ısııyorlardı. 

Bizim oturduğumuz yere doğ
ru geldiler. Maksatları bize 
hücum etmek imiş. Birdenbire 
bize tecavüze kalkıştılar. Ben-

i de silah filan yoktu, oturdu
ğum sandalyeyi kavradım ken
dimi müdafaaya çalıştım. Zey
nelin elinde bir tabanca vardı. 
O sırada kardeşim ibra· 
him canını kurtarmak için 
cebinde bulunan küçük bir 
tabancayı çıkardı ve Zey· 
nele doğru birkaç el attı. Bu
nu görünce bırakıp kaçtım ve 
sonra jandarma bölük kuman
danına teslim oldum. 

, Suçlu lbrahim ise vak'ayı 

şöyle anlatmıştır. 

- Bizde silah yoktu. Evi
min kapısı önünde oturuyor· 
duk. Zeynel ve Aziz birdenbire 
hücum ettiler. Zeynel beni 
ayakları altına aldı. Bir elinde 
tabauca vardı beni öldüreceği 
sırada elinden kurtulup kaç
tım ne olduğunu bilmiyorum. 

Sorgu hakimliği suçluların 

bu ifadelerinden sonra ikisi
ni de muvacehe etmiştir. 

iki suçlu kardeş yüz yüze 
gelince Kazım vakayı yine ilk 

söylediii şekilde anlatmıştır. 

Bunun üzerine lbrahim: 
- Sen mutlaka şaşırmışsın, 

aklını oynatmışsın, ne dediğini 

bimiyorsun, demit ve ağlama
ğa başlıyarak : "neden beni 
yakıyorsun canım? bende ta
banca var mıydı ? demiştir. 
Kazım ise lbrahime : 

- Bu işin doğrusunu söyle 
sen, ;.eden inkar ediyorsun. 

Sen vurmadın mı beni de mi 
yakmak istiyorsun, demiştir. 

Şahitler de Zeynel ile Azi
zin köy odasından çıkıp 
evlerine giderken Kazım ve 
lbrahimin ansızın taarruzlarına 

uğradıklarını, Kazımın bir mav
zerle Zeyneli yaralayıp öldür
düğünü ve lbrahimin de elinde 
tuttuğu küçük bir tabanca ile 
Azize ateş ettiğini ve yarala
dığını söylediler. Zeynelin göj
sünden aldığı yara .toktorun 
verdiği rapora göre mavzer 
yarasıdır. Fakat Kazımın kul
landığı mavzer henüz buluna
mamıştır. 

İbrahimin evinde bir kapı 
eşiğinin altındaki mavzer vak'a 
sırasında kullanılmış olan mav

zer rleğildir. Vak'a yerinde boş 
bir mavzer kurşunu kovanı ile 
İbrahimin kullandığı tabancaya 

aid bir kurşun kuvanı bulun
muştur. Bu kovanların yeni 
atılmış olduğunu tüfenkçi us
taları söylemiştir. 

Şahitler Zeynelle Azizde ta
banca bulunmadığını, yalnız 

kendilerini müdafaaya çalış· 
bklarını söylemektedirler. Ha
kikaten vak'a yerinde bunlara 
ait tabanca da bulunmamıştır. 

2 - Biraz istirahattan sonra 
konuklar saat sekize kadar 
şarda özgür bir gezinti yapa

caklardır. Akşam yemeği ve 
sabah kahvaltılarını erkek öğ
retmen okulunda yiyeceklerdir. 

4 - Güney bölgesinin genç
leri en son günlerde lzmire ve 

toplu olarak gelecekler ve 
hepsi kuzey bölgeye yeni bir 
programla gönclerilerek Ber

gamayı ve Göçbeyliyi görecek
ler ve bölgenin Bergamada 
toplanacak arkadaşlariyle bir
likte lzmire döneceklerdir. 

5 - İzmirde Arsıulusal pa
nayırı gördükten sonra resmi 

program bitmiş olacak ve di
lekse! hayat başlıyacak, Kö
meli veya ayrı ayrı dönüş ve 
gezişleri isteklerine bağlı ka
lacaktır. 

I Işıklar köyünde hiçten 
Çıkan cinayet 

3 - Ertesi günü sabah iki 
kamyonla ilbay General K. 
Dirikin başkanlığında ve top
luca Küçük Menderes bölge

sine gidilecek ve örnek köy
lere uğranarak köycülük araş
tırmaları yapılacaktır. 

Konuklar geceyi Birgide ge
çirecekler ve ertesi sabah 
Gölcük; Bozdağa gidilerek, 
öğle yemeği orada yenecektir. 
O bölgede kalacakları, ilçe
baylar yerlerine gönderecek 

Bergama'da 

İJçebaylar faydalı ve önemli 
gördükleri yerleri ayrıca gös
tereceklerdir. İlçeler Tarım 
işyarları, şarbaylar ve Tecim 
odaları; gençlerin ekonomik 
bakımdan dolgun bilgiler edin
mesine yardım edecekler ve 
bunu ödey sayacaklardır. 

Ateş 
Koyun otlatmaktan ç kan Bereket versin itfaiyenin 

Bir cinayet Karşısında çıktı 
Bergamanın Ağrıgöl köyün

de bir cinayet olmuştur. Y o
ğurtçu lbrahimin çobanı Celal 
ile Topal Davud koyunlarını 
Koca Mustafanın tarlasına sok
muşlar ve bu yüzden çıkan 
kavia sonunda Mustafa av tü
fe-ngile Celali çenesinden ve 
Davudu kolundan ağır surette 
yaralamıştır. Celal, aldığı ya
ranın tesiriyle hastahanede öl
müştür. Mustafa tutulmuş ve 
Adliyeye verilmistir. 

Ağırcezaya verildi 
Karşıyakada müteaddit ev

lerin kilitlerini maymuııcukla 
açarak eşya ve para sirkat et
mekle suçlu Süleyman oğlu 
Yusuf Kenan hakkındaki tah
kikat birinci istintakça ikmal 
edilmiş ve kendisi mevkufen 
asliyeceza mahkemesine sevk
olunmuşlur. 

Saat 14 de itfaiye binası 

karşısında bay Hayrullahın Gay
ret lm!t• fabrikasının kazan 
kısmında ateş çıkmıştır. itfaiye 
tarafından fabrikanın içine sira
yet etmeden bastırılmıştır. Yan
gın kereste talaşının yakılmakta 
olduğu kazanın kapı yanında 

bulunan talaşlara sirayet etmesi 
ile başlamış yalnız kazanın 

saat kısmı ile üst çatısı kısmen 
yanmıştır. Zarar iki üç yüz lira 
raddesinde tahmin edilmekte
dir. Yangında ocakçı İlyas oğlu 
Ali Rizanın dikkatsızlığı görün
müştür. Fabrika binası ve ya
nan kısım sigortasızdı. Yalnız 

fabrikanın içindeki demirbaş 
eşya ve makineler on iki bin 
liraya ve kerestelerde beş bin 
liraya sigortalı olduğu anlaşıl
mıştır. Tahkikata devam edil
mektedir. 

Katil Hüseyin ve şahitler ne diyorlar 
Bornovanın Işıklar köyünde 

!-:asap Yusufu öldürmekle suçlu 
kasap Hüseyinin duruşmasına 
dün ağırcezada başlanmıştır. 

Katil Hüseyin, vaka günü 
evıne giderken maktulün de 
araba ile bağından gel
mekte o!Eluiunu gören ve yoldan 
geçmek için arabasını bir kenara 
çekmediğini ve bu yüzden çı
kan kavga sonunda maktul 
Yusuf tarafından araba de
miriyle başına vurulduğunu söy
lemiş ve bundan sonra ne 
yaptığını bilmediğini ilave ey
lemiştir. 

Karakol kumandanı bay İb
rahim şahit olarak dinlenmiş 
ve demiştir ki: 

- Vak'ayı telefonla kara
kola haber verdiler. hemen 
oraya gittim. Kavga bitmişti, 

Yusuf yaralı idi. Bir arabaya 
bindirilmişti. Kasap Hüseyin de 
yaralı bulunuyordu. Yusufun 
ifadesini aldım. 

" Beni Hüseyin ·;urdu ,, de
di. Şahitler suçluyu göstererek 
bu da söylenilen Hüseyindir. 

Ölen Yusufun kainbiraderi 

Üzerine çullanmışlar 
Kemerde Lale sokağında Ka· 

rakaş Meleğin evinde sabıkalı
lardan Avııi oğlu Sıtki ile ls
mail oğlu Kemal, Yusuf oğlu 
Nurinin ayağına kazaen bas
malarından kızarak üzerine hü
cum etmişler yumrukla döv
müşlerdir. ikisi de yakalan
mıştır. 

Ahmed de: 
- Ben kapı önünde İnek 

bekliyordum, şamata duydum, 
baktım Yusufla Hüseyin kavga 
ediyorladı. Ben de koştum, 
elimde bir sopa vardı. Hasanın 
başına vurdum. Bunun üzerine 
Hüseyin Yusufu bırakıp bana 
hücum etti. Yusuf zaten yara
lanmıştı. ikisinde de bıçak gör
medim. Yalnız düştükleri yerde 
bir saldırma gördüm ve aldım; 
dedi. 

Şahit Osman: 
- Ölen Yusuf benim ağam

dır. Birlikte araba ile bağdan 
geliyorduk. Arabada Yusufun 
karısı Ümmühan ile hizmetçisi 
Hatice de vardı. Köye gelin
ceye kadar kasap Hüseyne 
yolda üç defa rastladık. Birşey 
yapmadı. Araba evin önünde 
durdu. Arabada biraz ot vardı. 

Bunları alıb dama götürdum. 
Döndüğüm vakıt kavgaya tu
tuşmuşlardı. Vak'a hakkında 

birşey bilmiyorum ve işitme

dim, demiştir. Başka şahidle

rin dinlenmesi için muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Bayanı 
Zorla kaçırmışlar 

Menemenin Yanık köyünde 
Mehmet oğlu Halitle Mehmet 
oğlu Hamza gene bu köyden 
Halil kızı yirmi bir yaşında 

ümmühanı zorla kaçırmışlar ve 
tutulmuşlardır. 

1 
•• 

KOŞEJ\1Il>EN 

Dost görünen 
Düşmanlar 

Hepimiz bir can, hepimiz bir 
ten taşıyoruz amma bir huy, 
bir ruh taşıyamıyoruz. Dünyada 
tatlı tatlı yaş • mak, yaşamak 
için etrafını sevmek, etrafından 
sevilmek gerektir. 

Ne yazık böyle değil.. Ben 
başka tipleri bırakayım, şu dost 
görünüp düşman ruhunu taşı

yan insanlara şaşıyorum. 

Kötülük herkesin elinden 
gelir, fakat eyilik zor gelir 
derler. Bu laf kötu düşünceli, 
kara ruhlu kimselerin dilinde 
dolaşan bir şeydir. Yoksa iyi· 
lik te herkesin elinden gelir. 

iyilik deyince karşısındakini 
yağa, bala garketmek hatıra 

gelmesin. Bir tatlı dil, karşı

sındaki hakkında iyi bir dü

şüncede mükemmel bir iyilik· 
tir. Ve zaman gelir ki bu ka
darcık küçük bir şey her iki 
tarafa da istenilen, beklenilen 
büyük iyilikleri doğurur. 

Halböyle iken gönlünde fe
sad, fitne yaşatan kimseler 
bunu yapmaz, yapmak istemez. 
Onlar kötülükten zevk duyar
lar. 

Ve çokları; dediğim gibi, 
dost görünerek düşmanlık eder· 
!er. Bakarsınız ki, size karşı 

yumuşaktır, iyi söyler gibi du
rur, onu sımsıkı bir dost sana· 
rak herşeyinizi açar dökersiniz. 
Yahut beraberce oturur kalkar· 

sınız. Bir de bakarsınız ki; 
kedi gibi; ansızın sizi tırmala· 

dığını, ruban, maddeten kötü
lüğünüzü istediğini göürürsü· 
nüz. Elinden geldiği kadar bu 
kötülüğü yapar ve zevk duyar. 

İnsan böyleleri karşısında 
bir an için insanlıktan iğrene&i 
geliyor ve düşünüyor ki insan· 
lığın meziyeti bu mudur. Lakin 
çok şükür ki bu gibi kara 

ruhlular azdır. On'ar ken· 
di yaptıkları kötülüklerin zev· 
kile haz duyarak topluluğuıı 

içinde kendi kendilerini zehir· 
!erler, boğarlar. 

Eskilerin bir sözü vardı, bu 
ölçülü söz böylelerine yakışır 

bir laftır. 
Marı sermadideye rab güıı 

yüzü göstermesin. 
Tokdll 
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Kiiçük ~aberler: 
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Eski iskAn direktörü 
T ekirdağı iskan direktörlii· 

iüne tayin edilmiş olan ilimiz 
iskan direktörü bay Münir 
Dumlu dün T ekirdağına hare· 
ket etmiş ve birçok arkadaş• 
!arı tarafından teşyi olunmuştur· 

izin alanlar 
Bornova ziraat mücadele is· 

tasyonu nebat hastalıkları la• 
boratuvarı şefi bay Kadri Alı• 
metle ayni istasyonda mücadele 
memuru bay Kemale on beşer 
gün izin verilmiştir. 

Foça ziraat memuru 
Foça ziraat memurluğuıııı. 

namzedlerden Bay Nediı;ıl 
Mete tayin edilmiştir. 

Maliye memurları 
Arasında 

Yarından muteber olmak üze• 
re maliye memurları arasında 
Defterdarlıkca mühim tebeıl• 
düller yapılmıştır. 

• 
Aleni teşekkür 
Refikamı, teşhis ve te· 

davisile muhakkak bir 
ölüırden kurtaran ebe 
dektoru Bay Fikret Talı• 
sine aleni teşekkürleriıni 
sunarım. 

Yeni Asır iazeteıi 
mürettiplerinden 

Mehmed Ziya il 
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Kültür Kaynaklarından 
HALK ŞARKILARI .... 

,. ______ YAZAN : TOKDIL -----• -·-Koşmaların hemen hep•i on 
bir heca üzerine düzülmüş, böl
meleri de hemen hemen birbi
rine benzetilmiştir. 
gün görünmez me1enciğin 

dalından 

Ya" bilmiyor benim yangın 
halimden 

Bir hediye versen zülfün telinden 

A dağlar dağlarda laleli dağlar 
Lalesi kurumuş bir civan ağlar 

Karşı karşı yaptıralım hanları 
kaldıralım aramızdan gamları 
yar yoluna telef edem canları= 

[edelim] 

A dağlar dağlarda ... 

Çubuğum yok yol üstüne 

Dermanım yok 

Menendin yok 

uzetsam 
yar yolunu 

gözetsem 
senı kime 

benzetsem 

Adağlar, dağlarda laleli dağlar 
Eli de koyuunda bir gelin ağlar 

Şahin kalktı alt 

Gelin reçer 

yanından 

kayanın 

gölgesinden 
mayenin 

Alnı top zülflü gelin sevenin 
Cündüzü arife, gecesi bayram 

Bu türküde halk adetlerin
den bir gölge var görüyor mu· 
aunuz? ikinci mısrada geçen 
•Gelin geçer gölgesinden ma
yenin" parçası: bunu itittiğim 
Murad dağı etekleri havaliıin· 
deki halkın; gelini deve göl· 
1reainden geçirdiklerini anlatı• 
yor. Hakikat ta bö~ledir. 

G6hte 11~ tutnllann yeflll 
Seçemedim kız i~inden befini 
EYe vardım eli gözlüm evde yok 
Tutamadım gözlerimin yapoı 

Virandır bahçenin gtilleri Tiran 
Var mıdır dllnyada denpe 

uran 
Ôn&ne koyup geriıini uyan 
Ôltlr l'İder bir milrada eremez 

A benim bahtiyanm 
Gantllde tahb yarım 
Ytız&nde raz izi var 
Sana kim bakb yanm 

A benim bacı yarım 
Ganınmnn tacı yarım 
luer bana acımaz 
Sen bari acı yarım 

Mukaddemede bunun; halk 
l&Üri karaca oğlana ait oldu
iıuıa aöylemiştim. Karaca oğ· 
lanın ıiiri bundan daha uzun· 
dur. Bu iki parça balkın ağ
zında şarkı o~arak kullanılmışbr. 
Serenler, !erenler yümıek 

serenler [yiikıek] 
Gidiyorum mamur olsun viranlar 
Hoşça kalın arkadaşlar, )arenler 

Ko disinler on parmağı kınalı 
Güvercin topukJu, keklik sımah 

Şa aşağı koşma bir kızın 1 O 
yaşından evlenme çağına kadar 
çok mükemmel tariflerle takip 
eder: 
Sevda derler sevda zor olur 
Bilmeyen bir ac:Ayip hal olur 
Bir kız varıp 10 yaşına girince 
Açılmadan bir tomurcak gül olur 

11 nde ay yüzüne bakılır 
12 de kızın kahrı çekilir 
13 ünde ak gül olur açılır 
14 ünde her bir yanı bal olur 

15 inde sevda girer başına 
16 da il giriyor düşüne 
yeni girmiş kız 17 yaşına 
Çok salınma zülüfünü yel alır 

18 de gayet yüksekten atar 
19 da gözlerinden kan saçar 
20 sinde sevdiğinden. vazgeçer 
Encamında bir kötüye mal olur 

Yimedim elmRnı ağalar olsun 
Sokmadım çevreni sandıkta 

dursun 

Birin biz buluruz dostlar sağ 
olsun 

Yeni yar sevmişsin mübarek 
olsun 

Aşağıdan gelir kolu sıvalı 

On parmağının da ucu kınalı 
Bi1' gülün kokmadım gelin 

olalı 
kokan ahbaplarım mübarek 

olsun 

- Somı lT ar -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çiftciler 
Kendilerini 
Gösteriyorlar 
ANKARA 18 (A.A) - Ata· 

tlrk glnDnll bayrayan Gerede 
çiftçileri yıllık ilrtınlerinin yüz· 
de tıçlhall hava kurumamuza 

ayırmayı karar altına almlf· 
larclır. 

Tiirk hava kurumu, Gerede
lilerin gösterdiği azveriliğe tel
grafla tetekktir etmitdir. 

Yardım 
Çocuk esirgenıe derne

ğinin Çalııması 
Ankara, 18 (A.A) - Çocuk 

eaİrgeme kUl'UlllU renel mer• 
kezi 1 Temmuz 935 den 16 
Temmuz 935 tarihine kada1' 
1404 çocuğa yardım etmiştir. 

Bunlardan 241 huta çocuk 
ve anne ~enel merkezin poli-
kıliniklerinde bakılmlf ve uğı
blmıtdır. Diı bakım evinde de 
297 çocuğun dişleri bakılmış 
ve sağıtılmıştır. 692 çocuk ve 
anne genel merkezin Banyola-

Siirüden ayrılma sürmeli koyun rında yıkanmışbr. Süt damla-
Cellatlar geliyor, gel yarim sında her gün 127 çocuğa s~t 

soyun verilmiş ve 15 günde 1018 kı· 
. . 1 lo bedava süt dağıblmışbr. 

Bır gıderim, beş ardıma bakarım yardım için baş vuran 47 yok-
Gözlerı mden kanlı yaşlar . 1 uaa da para yardımı 

dökerım l su çoc 0 

v.,.ı=i.b2ô'kTEMMiJz ~ 
CUMARTESi AKŞAMI 

Şehir gazinosunda 
Büyük Eiıen'ti Gecesi 
Qans müsabakaları ve 

FlyaUarda hl 

Sürprizler hazırlanıyor 
bir zam yoktur 

SON HABER 
Ekmek fiatları indirilecek 

Yerli Mallar Sergisi Açıldı 
BULGARISTANDA KAR Y AGDI 4 ÇOCUK DONDU 

Roma da 
Basın direktörü

m üz şerefine 
Ziyafet 

Istanbul 18 (Özel) _ Bug" _ mak için Ziraat bankasına bu· etmektedir. Bulgaristandan ie· • - • 
1 · l h b 1 - b' k Roma, 18 (A.A)- Yabancı day satışının durdurulması üze- yuru~ gönderi mıştir. en a er ere gore ız sıca • 

rine yükselen ekmek fiatlerinin Istanbul, 18 ( Özel ) - Her tan bunalırken orada Radop basm genel direktörü, Türkiye 
Yıl açılmakta olan yerli mallar dağlarına kar yağmış ve tipi- basın genel direktörü B. Ne· ucuzlatılması için tarım bakan- k d d- t b d k öl 
Sergi.si de gene büyü mera· en or ço an onara • I 

1 • k t db' J ı dim Tör onoruna bir şö en ıgınca gere en e ır er a ın- simle bugün (dün) açılmıştır. müştür. 
mıştır. Ankarada ekmek bir ilk günde binlerce kişi sergiyi lstanbul, 18 {Ôzel)-Ankara· vermiş ve bunda dışarı itler 
kuruş ucuzlamıştır. lstanbulda gezerek özel endüstrinin değerli da memurlar için yapbrılacak bakanlıiının ileri ıelenleri ile 
da narhın indirilmesi Ankara· verimlerini takdirle karşılamış· evlerin inşa masraflanna Finans basın oruntakları lstefani Ajaası 
dan bi!d.iriJiyor. Bakanlık piya- Iardır. bakanlığınca m~murların almak: direk 
samız ıçm gereken Buğday ih- Istanbul 18 (Özel) - Şeh· ta oldukları ıskin bedellerı ile başlıca razetelerin . • 
tiyacım vermek ve utış yap- rimizde m'üthiş sıcaklar devam karşılık gösterilecektir. t&rleri hazır bulunmuşlarov. . .....•.•.....•.....• ~........... . ................................................................................................................. . • ............................ Karadeniz kıydarında : e 

Fransız frangını koru-ı Trabzon sokak ve ~azi-
rrıak için alınan tedbirler nolannda umacılar 

Hiikumetin Cumur başkanlığına raporu 
Paris, 18 (A.A) - Hükume· hat yapılmasından hükümetleri 

tin cumur başkanlığına vermif ahkoyamadığı bildirilmektedir. 
olduğu rapor ( ki kararname· Hükümet gelir ile gider ara-
lerin özetini, hülisasını kapsa
maktadır ) ( ihtiva etmektedir). 
Hükumetin maksat ve niyet
lerini izah etmekte ve şöyle 
demektedir: 

Parlamento bizi frangın mü
dafaasına çağırmakla kıymeti
nin düşürülmesine karşı karar 
vermiş oluyor. Biz frank değe
rini düşürmek istemiyoruz ve 
düşürmiyeceğiz. Çünki frangın 
düşmesi türlü sosyal tabakala· 
rın haksız bir takım özverilere 
( fedaka.r:hklara ) katlanmasmı 
icap edecek ve hele fi~nsal 
durumları müsait olmıyan Fran
sızları müteessir ederek spekü
lasyona hizmet etmiş olacaktır. 
Bundan başka frank değerinin 
işlerin gelişine engel olan dün
yadaki dursuzluğu (istikrarsız· 
hğı) daha ziyade artıracaktır. 
Nihayet frank kıymetinin düş
mesi hükümeti blltçenin denk 
bir hale ıretirilmeıi için sarfı 
lizım gelen uğraıta alıkoyacak
br. 

Raporda Belçika •e lnfiltere 
misal olarak ıra.terilmekte ve 
oralarda para kıymetinin dn
ınrnJmesinin blltçelerde tenki-

}raHs1s Oumıw başkanı Lebrıın 

mnda denklik yapmak ıartiyle 

para kıymetinin düımesinio 

önüne geçecektir. ilk İf o arak 
blltçenin acilen ve tamamen 
denkleştirilmesi, sonra da eko· 
nomik faaliyeti artırmak için 
renel bir hareket yapılması 
zaruridir. 

Raporun sonunda ıöyle de-

Diliyor: 
De•leti finansal kayrılardaa 

kurtarmak ve ona erkinliğini 
geri vermek istiyoruz. 

lngiliz donanmasının 
Büyük ateş talimleri ... ,_,,._. __________________________ _ 

Otomatik ocaklar uçuruldu 
Londra, 18 (A.A) - Harp 1 

filosuna mensup bazı gemile-
rin din sabah Portsmouth 
a~da yaptıkları atlf.larda 
ilk defa olarak otomatik uçak-
lar bavalandınlmııbr. Manci
nik ile fırlatılan bu iki uçak· 
tan biri yükselmemiş ve biraz 
sonra yere düşerek parçalan
mııbr. Gayet ıyi bir şekilde 
yükselen ikinci uçak Rodney 
zırbhsı bava bataryalarının 
ateşiııe tutulmuı ve üst kanadı· 
na iÜlle isabet ederek düşmüş
tür. 

Kral Jorı 
Bundan sonra hedef olarak 

kullanılan Vindictiv kruvazö limleri yapılmıştıP. Atılan 320 
gülenin 56-sı tam ortasına 

rüne kaı şı bir takım atış ta- isab~t etmiştir. ····-Gömülü altınlar çıktı 
On beş yıl sonra yapılan müracaat 

Konya, 18 (A.A) - Genel 
değişme çağında buradan Ati
naya giden Atapulos oğlu Yani 
on beş yıl sonra hükiimetimize 
başvurarak Kürkçü sokağın· 
daki evinde sakladığı paraları 

aramak iç.in izin iıtemit ve al· 

dığı izin üzerine buraya gele
rek ilgili işyarlarla birlikte 
araştırmalar yapmış ve 295 
kiiçük Osmanlı ve 13 beşibir· 
Jikle karışık yabancı paralar 
ve biraz mücevherat bulmuş
tur. Bunlar ilgili makama tes· 
lim edilmiştir. 

İstanbula giden bazı bayanlar Sam
sunda kıyafetlerini deiiştiriyorlar 

lemit olurum. Gerçi biz daha burayı benimsememiı olacak 
az zevkli bir seyahat yapıyor 
değildik Fakat insanlar dalına 
içinde bulunduklan durumun 
aksine ıevgi besledikleri ıçın 

bir hafta deniz üst6nde kal
mak bizde de 
karada bu· 
lunmak has· 
retıini dotur
muttu. 

Bu itibar
la kendimm 
bemeıa ,kara
ya •taıak is
tediL ilk İn· 
tibaımız ma· 
alesef iki it 
lzerinie men 
fi oldu. Yol-
culan uhile 
göt6rea mo-

ki ıehrin en güzel yerini adam 
etmek vazifesini askerler 
Üzerlerine almışlar, orasını 

temizletmiıler, çok mükemmel 
bir iazi110 haline koymutlar. 

t6rlerin tari- Trabzmı Belecliye bitıası 
fesi inaf kelimeıile yan yana ge• Bir kenanna teuia oynama yer-
tirilemezdi. Çok uzun olmı· leri yapmıtlar kulllp azalarma 
yan ıahile bia yolcu için 75 mahaus buauai yerler ayırlDlflar. 
kuruş iıtiyorlardı. Husul ri· Çok geniş olan bu yer qajı 
dit reliş içia de bet lira ta- yukarı lstanbul Saraybunuman 
lep edildi. lzmirdeki kayık ta- kilçiik bir modeli haline geti· 
rifelerinin ugari llç mislini rilmiı. Buraya girditim ıaman 
tutan bu Yaziyete tatmamak kendimi ugart on beı yıl 
elden aelmez. beJki de daha fazla ıeri 

Gerçi Karadeniz ıahillerinde gitmif buldum . Gazinoda 
bütün kayık tarifeleri yiibek· yalnız kadınlann oturma11na 
tir. Fakat Rize ve Gireson mab.us yer aynJmış, itin lit!· 
belediyeleri tarife İfİnİ ikiye feye tahammtllil olsa etrafına 
ayırmqlardır. Gezmek için ka- niçin kafes çemlmediğini •o-
raya çıkanlardan insan batma racakbm . Bu yer luaca 
gidiş relit yalnız 25 kurut ah- hınç siyah çarşaflılarla doldu· 
yorlar. rulmuıtu. Burada bu durumun 

Y olbulardan yerine g6re yal- taassuptan doğduğuaa hllk-
mz ıınt veya yalnız çıkıt meylemek lizımgelirse kaclın-
için elli altm1Ş kurut almağa ların razinolara çıkmasına t•1-
izin ftriyorlar. Yolcular için mak iycap eder. Ga:ıinoya çık-
bu da fazla görtılecek bir ne- bktan sonra üzerindeki çarşa-
ret olmakla beraber seyahlar fın ne anlamı var ? 
için ayn bir tarife dütihılllmeai Gazinonun öbür yanında ai-
takdire değer bir hareket sa· lelerile de oturanlar tek tik 
yılabilir. Trabzon belediyesi var. Bunlar da yabancı memur· 
tarife iflerinde bu kadar ince lar... Şu halde Saraybumunuo 
eleyip, ıık dokumayı lüzumsuz gazinosu üçe ayrılmıt: 1) yalnız 
görmüş olacak.Her ne hal ise.. kadınlara mabıus; 2) muhtelit 

İkinci fena intibaımız Trab- 3) kulup azalarına mabsun, 
zon kadınları arasında devrim Bir türlü kafama sığdırama-
iılerinin iyi bir şekilde yapıJ- dığım bu durumdan bana a. -
mamış olmasıdır. Trabzon so- kadaşlık eden Trabzonlu bu 
kaklarmda dolaşım kadınlar zata şikayet ettim: Bu zatın 
hala ummacıları andıran siyah verdiği c~vabı daha garip bu 
çarşaflar içinde tek gözünü acaksınız. 
dahi saklayan ve bastığı yeri Arkadaşım belediyenin çar· 
görmiyen bir kıya fetle dolaşı- şafları kaldırmak için bir ka-
yorlar. itiraf eylemek lazımdır rar aldığını ve fakat bu kara-
ki T: abzon gibi Kara denizin rı bir sene tehir eylediğini 
önemli bir merkezine bu ka- söyledi. İnkılapçı adamlar al-
dın kıyafeti hiç yakışmıyor. dıkları kararlardan geri döne· 
Daha garibi var.. mezJer. Belediyenin bu daru-

Saray bumu denen ve Trab- munu münasebetli bulmadım. 

zon şehrinin ortasından uza- Arkaşım ilave etti: "Burada 
nan dil gibi yerin asıl ismi daha tuhaf bir vaziyet vardır. 
vaktile kale içi imit. Belediye - J.tütfen ç-lwr'....,. -
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Casuslar Avı 
BUYUK 

VE 
HARPTA 
FRANSIZ 

INGILIZ - ALMAN 
CASUSLAR! 

:B:l.ırt:nc:l ~ısııxı. 

-9-

lrlanda ihtilalleri 
Alman casus teşkilatının • 

genış 

Hazırlıkları vardı ... 
Almanlann tahminleri hila

fında olarak Panik olmamıştı. 
Halk Zeppelin hücumlarını de
rin bir heyecanla, kinle karşı
iıyordu. Harba son verilme
sini istemek ,öyle dursun, şimdi 
daha ziyada harp tarafdarı 
olmUJlardı. Böyle iken ısbrap
lar çok ıenişti. Metro istas
yonlannın her hangisini, gece 
saldırışlan sırasında ziyaret et
mek halkın ne kadar acılara 

katlandıpu ıörmeie yeterdi. 
Merdivenler yan uyanmış ço
cuklarla dolardı. Halk birbiri 
~ne girer, iğne ablsa yere 
düşme-zdi. O zaman kendi ken· 
dime sordum: Sulh avdet edince 
bu çocuklardan kaçı geceleri 
uykularını datıtan bu sahneleri 
hatırlıyabilecektir. Ôte yandan 
beş yaşından on üç yaşına ka
dar olanlar düşman tayyarele-
rinin gece taarruzlanndan ko
runmak ıçın sığındıkları bu 
mahzenlerde, metrolarda adeta 
derin bir zevk duymakta idiler. 
Bu, onlar için, gece yarısı baş
gösteren bir sergüzeştti. Harp 
günlerinin yığın yığın mahru
miyetleri arasında duydukları 
bir heyecandı. Gece taarruzla
nnın ne demek olduğunu bi
lenler için yavrularının ağzın

dan: "Baba bu akşam da bir 
taarruz olsa" sözünü duymak 
oldukça acı idi. 

Zeppelinlerin saldırışlan yal
nız tahribat yapmakla kalmıyor, 
bir çok haberlerde daiıbyor· 
lardı. Cuffley'de zeppelinlerden 
birinin tahribi üzerine Alman 
hava gemilerinin saldırışları 
kesildi. Öte yandan müttefik 
tayyarelerin Zeppelin hangar
larını bombardıman etmeleri de 
Almanlann hava üssülhareke
lerini Ren kıyılarına kaldırma· 
lannı mucip olmuştu. 1917-1918 
senesinin kış gecelerinde ya
pılan taarruzlar, lngiliz tayya
relerinin garp cephesinden ay
rılmasını temin içindi. 

lrlanda lhtlllllerl 

lirse muvaffak olabilir. Bu Al
man yardımı, ihtilal ile birlikte 
lngiltereye karşı bir hava ve 
deniz saldırşı şeklinde olmalı
dır. Bu taarruzlan lrlanda kı
yılarına asker, mühimmat veya 
bir miktar Alman zabitinin ih
racı takip etmelidir. Orada 
Alman denizaltı gemileri için 
üssülharekeler kurulmalı, Ir
landa limanlan Ingiltereve ka
panmak suretile bu memlekete 
zahire ihracatı kesilmelidir. 
Harbın neticesi bu kıyamın mu
vaffakıyetine bağlıdır.,, 

Filhakika kont Bernstorfun 
telyazı&ında bildirdiği günde,lr
landadaki kıyamlarla birlikte 
hava ve deniz sa!dınşları vu
kubuldu. Fakat bu iki cepheli 
saldırış ta lrlanda kıyamı ka
dar tesirsiz kaldı. Alınanypnın 
bu ihtilalde takip ettiği mak
satlar açıktı. Eğer lrlanda ih
tilali muvaffak olsaydı lngılte

re, hayatının en korkunç bir 
safhasına girmiş bulunacaktı. 
lrlandalı Kazemanın Almanyaya 
ıeyahatında varmak istediği 
neticeler de elle tutulur bir 
haldeydi. Kazeman Berline va
nnca Alman dış işleri bakanı 

Herr Zımmerman i!e görüştü. 
Almanyada bulunan lrlandalı 
esirlerden bir liva teşkilini tek
lif etti. Bu liva Almanlar ta ra
fından silahlanacak ve lrlanda 
ihtilalinin temel taşını teşkil 
etmek üzere lrlandaya çıkarı
lacaktı. Zimmerman, denizlere 
hikim olan lngilterenin uya
nıklıiı karşısında bu planı ha
kikat sahasına çıkarılamıyacak 
kadar hayali buldu. Bununla 
beraber böyle görünmek iste
medi. Kazeman'la muahede adı 
eerilen bir vesika imzalandı. 
Bu vesika ile iki taraf ta kar
şılıklı olarak taahhütler altına 
girmiş bulunuyorlardı. Almanlar 
harp cephelerinde topladıkları 
Irlandalı esirleri özel karargah
lara sevkederek daha itinalı 
bir bakıma tabi tuttular. Kaze
man bu livanın teşkilinde hiç 

1916 Nisanında lrlandada bir zorluğa rastgelinmiyeceğini 
hazır.anan büyük ihtilalden in· temin ediyordu. lrlanda ihtilal 
gilizler 40 O.B. vasıtası ile ha· ordusuna çekirdek vazifesini 
berdar olmuşlardı. Böylece görecek olan esirlerin karar-
vaktinde icap eden bütün ted- gihlarında ateşli nutuklar söy-
birleri almış bulunu 11orlardı. Al- ledi. Esirlerin gözlerini kam aş-
man hariciye nezaretine kont tırmak için üzerine yeşil bir 
Bernstorf tarafından gönderilen üniforma giymişti. Yakasında 
bir rapor bu ihtilalin mahiye- yaldızlı bir harp vardı. Fakat 
tini, Almanların ona bağladık- bütün bu gayretler beyhude 
ları geniş ümitleri meydana kaldı. Zira esirlerden yalnız bir 
koymuştu. Bu telgrafta deni- küçük zabitle 56 nefer. Kaze· 
liyordu ki: manın ihtilal fırkasında yer al-

"lrlanda ihtilali ancak Al· mağa muvafakat etmişlerdi. 
manlar tarafından himaye edi· - Sonı vor -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Trabzonun ileri gelenlerin sizlik ifade eder. Yine Trabzo • 
aileleri lstanbula giderlerken nun içinde sırtında küfe taşıyan, 
Samsuna kadar çarşaf taşırlar. hayatı kazarımak için çalışan 
Sarıısunda çarşafı atarlar, me· 
deni kisveyi alırlar. İstanbulda kadınlara rasladım. Onların yü· 
manto ile, şapka ile dolaşırlar. zü açık, elbiseleri çarşaflılar 
Dönüşte Samsunda kamarala- gibi gülünç değildi. Ayağın 
rına çekilerek kara çarşaflara çıplaklığı muhakkak ki 
börünürle.,, Bu durumda gös- yoksulluktandı . Fakat buna 
teriyor k' halk yalnız taassu· rağmen o hayatını utanacak 
bun esiri olarak çarşaftan vaz· bir durumda görmüyor, 
geçmenin yolunu tutmuş değil- yüzunu da açık tutuyordu. A-
dir. Anlamını kavramak güç caba bu köylü kadını ile şe-
o!an mevhum bir çekingen!!· birli kadının giyimde düşünce 
ğin kurbanıdır. ayrılığı yapması nedendir ? Bu 

Görenekten ürkmek bizim sualin mantıki bir cevabı yok· 
gibi devrimci bir ulusun evlat· tur. 
larına, bilhassa münevverlerine Trabzon tesettür bakımından 
yakışmaz . Herşeyden önce hala manasız ve şuursuz bir 
Samsuna kadar çarşaflı, so!:ra göreneğin esiri sayılabilir. 
arşafsız bir 2iyiııiş samimiyet· H. OCAKOGLU 

Italya - 1-labeş ihtilafı karşısında Yunan 
kurumunun Uluslararası 1 ...... 

Nazırları geliyor 

az·yeti ço naziktir 
- Baştara/ı 1 ncı ~ah/'ede -

caktır. Yalnız Giride yeni bir 
vali tayin olunacaktır. Rejim 
meselesine- gelince, buhusuı· 

taki kanaatımı hiçbir kimseye 
söylivemem. " ltalya Cenevre' den 

Deyli Telgraf gazetesinin 
süel y:ızarı ve 1925 yılından
beri uluslar sosyetesinde süel 
İngiliz oruntağı olan General 
Temperley, 17 temmuz 935 
tarihli sayıda "ıtalya uluslar 
sosyetesinden ayrılacak olur
sa ... ,, başlığı altında yazmış 
olduğu bir betkede diyor ki: 

Bay Edenin Romada bay 
Mussolini ile yapm:ş olduğu 
görüşmelerden sonra bu mesele 
üzerinde Italya ile ımlaşabil
mek umudlarının büsbütün suya 
düştüğu artık anlaşılmış bu· 
lunuyor. 

ltalyaya bir takım bırakığlar 
yapabilmesine karşılık olarak 
Zeila limanile lngiliz Somalisin
den bir koridorun Habeşistana 
bırakılması önergesindeki et
kenin eyice anlaşılmamış ol
duğu görülüyor. 

Yapılan önergeler arasında 
ihtimal ki, demiryollarının, iki 
ltalyan sömürgesile bağlanması 
ve bundan başka bir takım 
tecimsel meseleler de vardır; 

fakat bütün bu önergeler top
tan reddolunmuştur. 

İtalyan önderinin sözlerinden 
çıkan anlam, ltalyanın bütün 
dileklerine Habeşlilerin ya bü
tün bütün boyu~ eğmeleri, ya
hut ta bir harbın patlak ve
receğidir. 

Bundan başka B. Mıfsolini, 
bu işlere Uluslar Sosyetesinin 
arsımasını boş görmiyeceğini, 
boyle bir şeyi kabul etmekten
se sosyeteden çekileceğini bil
dirmiştir. 

Onun için ağustosun yirmi 
beşinde Uluslar Sosyetesi top
landığı zaman büyük zorluklar 
la karşı karşıya kalacaktır. 
Habeşistanın yeniden üye se· 
çilip seçilmiyeceği şüphelidir. 
Bugünkü lngiliz hükümeti buna 
ayrışık bulunuyor, fakat Ce
nevrede "hayır,, diyememesi 
yüzünden bu iş olmuştu.Ortada 
gerçek olan birşf'y varsa o da 
Habeşistanın bugünkü günde, 
üyelik bırakığlarından istifade 
etmek hakkı olduğudur. 

Habeşistan, doğru olarak, 
Uluslar sosyetesi andlaşmasının 
ikinci maddesine dayanarak 
sosyeteye başvurmuş ve bu 
kurul da anlaşmazlığı ele al· 
mıştır. 

ilgili partiler bir taraftan bu 
işten yana, bu işe ayrışık dav
ranagelirlerken bir taraftan da 
süel hazırlıklar ilerlemektedir. 

Alacağı harp araçlarını ka
raya çıkarmak zorlukları kar
şısında bulunan Habeşistan da 
bu güçlükler içerisinde bir harb 
hazırlığı yapmağa cabalıyor. 

Bütün bu hareketler, bu ha· 
zırlıklar, 1931 yılı eylülünde 
ortaya çıkmış olan Mançuri 
hadisesiyle büyük bir benzer
lik gösteriyor. 
İklim şartlarından dolayı Habe 

şistanda önümüzdeki Eylül ya· 
hut İlkteşrin ayından önce bir 
harekete girişmek imkansız 
bulunmaktadır. 

Eğer tehlike alıp yürür ve 
bir harp som•cuna varırsa o 
zaman en önemli ve canlı mes· 
ele kollektif güvenlik sistemı 

ve Lunun karşısında Uluslar 
sosyetesinin durumu olacaktır. 

Çin - Japon anlaşmazlığında 
Liton komisyonu gerçinlerini 
yapmış ve oraya saldırıp top· 
rakları bürüyenin Japonlar ol· 
duğunu anlamıştı 

Başlangıcından iki yıl geçin· 
ceye kadar Uluslar sosyetesine 
sevkedilme · ako ha -

binda hangi tarafın şaldırgan 
olduğu anlaşılamamıştır. 

Her ne kadar Bolivyanın 
harp açtığı hakkında bir çok 
belgeler varsa da aradan za
man geçtikten sonra Paraguay 
da barış yapmayı reddetmiştir. 

... Japonyanın Çine karşı 
olan durumu ltalyanın Habe
şistana karşı olan durumunu 
andır r. Japonya, bütün duru· 
mu Uluslar sosyetesinin önüne 
sermeyi asığlı bulmuştu. 1 alya 
ise. meseleyi kuvvetle kotar
mak kararındadır. 

Belki de ltalya, son saatta 
Habeş sınırlarındaki hükümet
sizlikten şikayet ederek, duru
mu düzenlemek ıçın süel 
hareketlere giriştiğini söyli
yecektir. O zaman Uluslar 
Sosyetesi de gerçin bi-
tirilinceye kadar iki tarafa 
kendilerini tutma !arını, süel 
hareketlerden çekinmelerini 
sö vliyecektir. 

Bu önerğe, haziran toplan
tısında da yapılabilirdi; fakat 
Italyanın reddetmesinden kor
kulduğu için yapılmamıştır. 

İtalya, zaman kazanmağa 
uğraşıyor. B. Mussolini bu 
meselede açıktan açığa ulus-
lar sosyetesine hücum ettiği 
için sonunda onun kendisi 
üzerine yükliyebileceği suçla
ra da kulak asmamak kararı
nı vermiş bulunmaktadır. 

Şu halde Italya, tek başına 
işi kotaracaktır. 

Bu işin barışçıl olarak sona 
erdirilmesi için iki yıUık bir 
süre ister. Bundan başka hem 
ulus!ar Sosyetetesi andlaşması, 
hem de Kellog paktı harbın 

ulusal bir siyasa aracı olarak 
kulla11ılmasını tanımamaktadır. 

1928 de ltalya ile Habeşis
tan arasında yapılmış olan an
laşmanın beşinci maddesi de 
iki devlet arasında bir anlaş
mazlık çıkacak olursa bunun 
silahla değil, yaı gıca baıvur· 
mak yolu ile kotarılmasını ge
rektirmektedir. 

Eğer Italyanın yükümleri çok 
önemli ıse uluslar sosyetesinde 
üye olan öteki büyük devlet
lerinki önemce onunkilerden 
daha aşağı ve daha az değildir. 

Gergin sinirleri yatıştırmak, 
harbın önüne geçmek ve bu 
tetbirle din!enmiyecek olursa, 
16 ıncı maddenin gerektirdiği 
gibi, harbı çıkaran devlete 
karşı zşrlu ekonomik tedbirler 
almak onların ödevleridir. 

Bu ödev karşısında lniilte
renin ve Fransanın durumları 
bayii çetin ve güç bir ha! al· 
maktadır. Hele son zamanlarda 
Uluslar sosyetesi, kollektif gü
venlik sistemi ve barışın yürü
tülmesi işler :ne karşı büyük 
bağlılık göstermiş ve bütün 
bunları korumak için bir çok 
anlaşmalar imzalamış olan Fran
sanın şimdi bütün paktlar ve 
Uluslar sosyetesine bağlılıklar 
ile yeni ltalyan dostluğu ve Al· 
manyanın kucağına düşmek 

korkusu arasında Fransa bir 
smaç verecektir. 

Birbiri ardınca gelen bir ta· 
k:m lngiliz hiikümetleri, Ulus· 
!ar Sosyetesine ve kollektif 
güvenlik sistemine bağlılık yo
lunda fazla söz söylememişlerse 
de bu siyasaya içtem olarak 
bağlı ve bayrı kalmışlardır. 

Önümüzdeki iki ay içerisin
de hükumet, eski dost Italya
ya karşı zorlu tedbirler almak 
veyahut Uluslar Sosyetesinin 
bütün etkisi in ıkılm ına 

çekilirs .•• 
göz yummak arasında kalacak
lardır. 

Eğer bu iş bir "evet!., yahut 
bir "bayır,, la bitirilecek olursa 
o zaman diplomasi dünyası 
tehlikeli hadiselerin karşısında 
kalabilecektir. 
Eğer verilen sözler ve yük

lenilen yükenler yerine getiril
miyecek olursa o zaman Ulus
lar Sosyetesi devrilecek ve 
harptenberi bu kadar emekler
kurulmuş ve yerinde durmuş 
olan güvenlik sistemi ve banş 
ortadan kalkacaktır. 

işi öte taraftan alalım. Artık 
gizli kapalı bir şey değildir ki 
zorlu ekonomik tedbirlerin ar
kasından harb gelir. Eğer bu 
ekonomik tedbirler yürümiye
cek, ~ökmiyecek olursa yapıla
cak bir şey kalır o da harpbr. 

Bu mesele üzerinde kamoyun 
diyeceği büyük bir önem ka
zanıyor. Artık gerek ekonomik, 
gerek süel harpları ne hükü
metler, ne de kral ayleleri aça
mazlar. Kamoy bir andlaşmanın 

1 arkasında olmazsa onu işlemek 
imkan içinde değildir. 

lngilterede ve yahut Fransa
da kamoy bir ekonomik veya 
süel barba girişilmesini onay
lıyacak mı? işin bir karar al
mak üzere sevkedileceği en 
yüksek hakyeri budur. 

Bir tek şeye inanabiliriz: In
gilterede kamoy, hükiımetin 
tek başına biç bir harekete 
geçmesini hoş görmez. 

Avrupa gazetelerinde çıkmış 
olan çeşid yazıların tersine ola
rak biz bu meselede barışın 
kurtarılması uğrunda hiç de 
bencil olmıyarak çok çalıştık: 
büyük rolleri üzerimize aldık. 

Atacağımız ikinci adım, öteki 
devletlerle konuşup danışarak 
onların ·anlaşmazlık halinde 
bulunan taraflar üzerinde sıkı 

birlig olarak ne gibi baskılar 
yapabileceklerini öğrenmek, 
o yolda hareket etmektir. 

Böyle bir elbirligi ve yöney 
birliği yapılacak olursa o za
man barış kurtarılmış olur. 
Çünkü bu zamanda en kuv
vetli bir devletin bile tek ba
şına kalıp yaşaması imkanlı 

bir şey değildir. 
Biz, bu danışmalarda ilgili 

devletleri çekingen ve men-
fiğ davranır ırörürsek o 
man yapacak bir işimiz 

za
kal-

maz. Çünkü evvelce B. Bonar 
Lovun dediği gibi biz bütün 
dünyanın polis kuvveti ıribi 
çalışamayız. 

. . . Mesele bugünlerde pek 
akademik bir durum almış bu
lvnuyor. B z, vermiş olduğumuz 
bütün sözlere bağlı ve bayrı 
bulunuyoruz . 

... Uluslar Sosyetes:ni oldu
ğu gibi işletnıeğe devam et
meliyiz. Eğer bütün sosyete 
üyeler. elbirliği ve yönl'y bir 

Atina, 18 ( Özel ) - Roma 
ve Belgratta temaslar yapan 
başbakan muavini ve sü ba
kanı general Kondilis bugün 
Selanik yolile Atinaya dönmüş
tür. Kondilis Selanikten geçer
ken çok büyük ve hararetli 
tezahüratla karşılanmıştır. Şe

refine nümayişler tertip olun
muştur. Atinada da kendisine 
samimi bir karşılama yapılınış
tır. 

Selanik, 18 (A.A) - Yunan 
sü bakanı General Kondilis 
dün akşam buraya gelmiştir. 
Yaptığı yolculuğun ne siyasal 
ne de diplomatik hiçbir siya
sal mesele hakkında görüşme· 
miştir. Yugoslavya yönetmen· 
!erile olan görüşmelerde ilri 
ülkenin dostluğu ile bunlann 
Balkan antantına bağlılıklan 

bir kez daha belli olmuştur. 
Atina, 18 (Ôzel) - Atina 

şarbayı M. Koçeyaa dün fngil
tereye müteveccien Pireden 
ayrılmıştır. Cumartesi günü 
Londrada bulunacak ve eski 
kral Jorj ile bir göriişme ya
pacaktır. Bay Koçeyas ayrılır

ken iazetecilere diyevinde 
'unları söylemiştir: 

- Londraya kral Jorj'la 
görüşmeğe gidiyorum. Bu gi· 
dişimin resmi bir önemi yoktur. 
M. Jorj ile sadece bir Yu· 
nan vatandaşı sıfatile gö
rüşecegım. Buırünkü durum 
üzerinde kral Jorj'un bü· 
yük bir rolü vardır. hare
ketinden önce bütün fırkaların 
liderleri ve büyük adamlarile 
temaslar yaptım. Eski ve yeni 
cumheriyetçilerle, kralcılarla, 

askerlerle görüştüm. Sadece 
krala bu ırörüşmelerin netice
lerini anlatacağım. Son ihtilal
dan sonra Atinadan lngiltereye 
giden ve vaziyet hakkında ilk 
Yunan vatandaşı ben olacağım. 
Görüşmelerimde ne krala bir 
fikir verecek ve ne de bir 
teklifte bulunacağım. Sadece 
duyduklarımı ayn ayrı ona bil
dirmekle iktifa edeceğim. 

Atina siyasal çevrenleri kra
lın düşüncelerini Koceyas Ati
naya bildirdiği gün genel oy 
(reyi am) durumu aydınlaşmış 
olacaktır. 

Elefros Antropos gazetesinin 
istihbaratına göre kral Jorj 
genel oya hemen baş vurulma· 
nın aleyhineedir. Buna taraftar 
bulunmuyor. Sebebi de bugün· 
kü şartlar altında netice kral
lık lehinde olsa bile kendis bir 
partinin kralı olarak Yuoanis 
tana dönmek mecburiyetinde 
kalacaktır ki kral bunu asla 
istememektedir. O genel oy 
için fırka çarpışmalarının sükfı· 
net bulmasını ve ondan sonra 
Yunan ulusuna rejim meselesi
nin sorulmasını daha muvafık 
bulmakta ve genel oy'un tehı
rinin doğru olacağı kanaatın· 
dadır. 

!iği yapacak olurlarsa o zaman Bu duyum teyid edilirse ge-
barıştan ayrılmaksızın bütün nel oy' dan vazıreçilmesi de 
anlaşmazlıklar bir anlaşm;ya muhtemel görülüyor. Yeniden 
ulaştırabilir. saylav seçimine başlanacaktJr. , . 
TAYYARE SiNEMASI 
TELEFON 3151 TELEFON 3151 

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

2- Zabit Namzetleri 



üstemleke er aşk maceraları 
a az ın zorla hıristiyan ettikleri zencilerin gülünç 
alleri-Iki zenci karı ı Avrupalı-Şe_hvetle biten danslar 

Karalı potre 
Dar keçi yolu salkımların al

tından !:açıp uzaklaşıyor. Kub
be çiçek ve dallardan yapıl
mış ır. Çiçek yapraklarile bir
likte güzel kokular da yağdı
rıyor. 

Sağda solda kızıl gelincik 
çiçekleri çalılıklar arasında bi
rer dıvar kurmuşlar. Beni bir 
hamak içinde gezdiriyorlar. 
Hamak hiç te uyuşturucu bir 
nakliye vasıta5ı değildir. Sanki 
ben mle top oynayan bir spor. 
Avni zamanda bir cin ıe, ta. 

~.cak memleketler dansı. Adeta 
bir ruya dansı. Zaten taşıyan
lar tempoyu daha iyi tutmak 
için ikiz sesli bir tu - Step te 
söylüyorlar. 

Niçin birdenbire sustular? 
Karşıdan üç kadın bize doğru 
geliyor. Şarkıyı duymuş ola
caklar ki onlar da aynı adıma 
geçiyorlar. Yolda karşılaş·ıca
ğız. Bu havalara şu adamları 
seyretmek için fırsat verelim. 
Bilhassa hamak içindeki be
yaz yüzlü Fransız kızını. 

ilk önde giden ikisi gençtır. 
Selam için usul olan mesafeye 
gelince uç defa adet olan çığ
lığı tekrar ed.yorlar: "Oku
Oku-Oku,,. Sonra iki elle gö
ğüs peştemahnı açtılar ve bi· 
rer yelken gibi kolları arasına 

gererek geııç ve dik göğüslt!
rinin aan'at manzarasını bana 
göıterdiler. Tam yetişmiş mey
valar. Sert ve dik hayat kub
belerinden daha a~ık duruşlu 
ve aynı zamanda daha tahrik 
edici bir şey tasavvur olu
namaz. 

Arkadan geleJ:! ihtiyar, aynı 
nezaket hareketini aksi i5tika
ıııetıe yapıyor : uöğsiinü satan 
lıezi daha yakına çekiyor. U
tanç mı ? Hayır, nezaket. Ka
dın nıukadderatı boyunca özü 
botalmış boş meyvasını bize 
göstererek içimizi sıkmak iste
ıııiyor. Bunların mantığı ne ka· 
dar sevimli : Güzel mi ? Selim 1 
saygısı içinde sana bunu gös-
t~ri?m. Çirkin mi ? Çabu_k 
gızlıyelim de buluşmamız ıç 
sıkmasın. 

Kııkandığım Lu tavurları da
ha yakından gözetlemek üzere 
hanıak i iı:e tersine oturduın. 

cutlar çok zarif hareketlerle 
yürüyorlar. Öyle muv.~ze~eli 
gidiyorlar ki başları uzerın_e 
konmuş büyün çanaklar kt'ndı
liğinden duruyorlar. Bunların 
adımları genç adelelerin bir 
semfonisidir. İnsan sanki onla
nn ihtizazını duyar gibi olu
yor ... Yalınayak yürüyüş.' . 

Ah onlar gibi yürümeyı bıl
sem. Birazdan aşağı ineceğim 
zaman, güzel ayakkaplarım, 
çok yüksek topuklarım. ~ana 
nereye konacağını bılmıyen 
mütereddit bir kuş tavıu ve-
recek. 

Geçenler nihayet uzakl.a~n 
ölgelerinde kayboldular.Bızım 

~ürüyüşümüz de gittikçe hız
landı. Bu erkekler şimdi nasıl 
hızlı gidiyorlar. 

Yollan üzerinde hayat ~ol
daşına rast geldikleri için ka
dın mucizesi şimdi onlara san• 
ki kanat vermiş ğibiydi. Şar· 
kıları da aşk ile titiry or. 

Kilis de 
Önümde antrasit renklı, ka

lın dudaklı bir Dahomey kadı
nı. E:ıkat ğeyinişinde bir deği
fiklik var. Kuşaklı bir en tarı 
onu kıvrımları arasına hapset
miş, Hıila güzelliğini muhafaza 
eden kollar ve omuzlar da öz
gür tabiatçi!iklerinden vazgeç
mişlerdir, Eazla o·arak adı da 

j Antuvant. 

ı 
Bu Hırstiyan olmuş zenci ka

dının kendine kıymet veren 
tavrı bana eski tabiat hallerini 
özletiyor. 

- Evli misin? 
Hatunun gözleri titriyor: 
- Henüz değil. 
- Fakat evlenmiştin? 
- Evet, yalnız üç defa. 
- Öldüler mi? 
- Hayır, gittiler. 
- Eğer Hırstiyansan, Antu-

vanet, üç defa evlenmek çok
tur. Yasaktı. 

_ Oh, sonra günahlarımı 

çıkartıyorum. Bizim papas kö
tü değil. 

Porto_ Novodayım. Daha bu-
ranın nesı var, nesi yok 
bilmiyorum. 

_ Demek burada mi~yo-

nerler var. 

_ Bir kilise bile var. İs
tersen seni oraya götüreyim. 

Kabul ediyorum. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kapıya "Karalar kilisesi,, 

yazmalıydılar. Zira, bu pazar 
ayininde beyaz derili olan bir 
ben varım. Koral çocukları bile 
kara. Papasa gelince, ıfineşten 

0 
kadar yanmış ki. kara mı, 

beyaz ını artık bilinmiyor. 
Papas kilisede bir beyazın 

olmasına çok şaşmış, biraz da 
sıkılmıştır. Aınan ne kilise, in
san kendi•ini bir karnavalda 
sanacak. Erkekli kadınlı din

aatiııİD lizerinde her 

türlü elbiselsr var. Bayanlarda 
eskicilerin Afrika ortasına 
gönderdikleri balo tuvaletleri. 
Baylarda selüloz yakalılar, ör
dek gagası gibi sapsarı papuç
lar. Dualara gelince, dans ha
vası hissini veriyor. ikrah ile 
kaçtım buradan. Yolda gör
düğüm çıplak meme:i putprest
ler yalnız ahenk ve zarafetken 
şu dindaşlarım ne ağır, ne bi-
çimsiz ... 

iki kara karılı boyaz 
Cemiyet:n hangi sınıfına men

sup bu adam? Her halde en 
yüksek bir srnıf. Tarif ed'lmi
yecek kadar hazık. Biz kadın
lar onu pek sevmeyiz. Bu bir 
karışıklıktır. Zira yerli adetince 
evlendiğini biliyoruz. Bize göre 
o, akyüzlü kadın ibadetinin bir 
dönmesidir. Arkadaşlarından 
hiç birini evine almamıştır. On
lara karşı bir bekar hayatı ya
şar, davetlerine iştirak ederse 
hediyelerle mukabele eder. 
Şahsiyetile hususi hayatı ara
sında tam bir tezad vardır. 

Bir mülakatcı yüzsüzlüğüyle 
ona yanaştım : 

- Sizi görmeie gideceğim, 
dedim. 

- Ne vakıt geleceksiniz, 
bayan? Şunu haber vermeliyim 
ki bunun için ormandan geç
meniz lazım. Benim yerim her 
yoldan uzaktır. Bunun için Al
lada istasyonuna hamakçılarımı 
gönderir, sizi aldırırım. Yalnız 
mı geleceksiniz? 

- Evet, umarım l<i eski ar
kadaşlığımız buna bak verir. 

- Şüphesilt. 
Hakikatte bu tuhaf çifti gör

mek o kadar istediğim bir şey 
ki istihzasına da karşı koyu
yorum. 

Hangisi sızın karınız? 

Ormandan geçerek kazık 
üzerinde kurulmuş evine var
dım. Çok kibarca karşıladı: 

- Kendim sizi kaşıya çık
madım, zira ormanın güzelli
ğini doya doya seyretmenize 
imkan bırakmak istedim. E ir 
de villadakilere dedikodu m~v
zuu olmak için. 

Güldüm ve pek sadece te
tekkilr ettim. Hiç olmazsa hal
den anlıyan bir adam. 

- Şimdi. dedi, susunuz "~ 
artık birşey söylemeyiniz, ı· e 
madem ki, görmek için rel'.li
niz, bakınız. 

Hertarafta renkli olarak iş
lenmiş hasırlar. Biltlln minder
ler deriden veya sazdan yapıl
mıfbr. ıerinlik ihtiyacı, biricik ı 
yuvarlak. Eakat yuıi batında 

geceye mahsus bir benzerinin 
daha olduğunu hissediyorum. 

Dar bir dehlizden oraya ıre
geçiyoruz. Burası beyazlıır 
döşenmiştir. Bu beyazlıklar 
içinde de en güzel karalıklar. 
Südlü kahve renginde bir yav
rucuk annesinin peştemalına 
yapışmış. Bir diğeri. cömerd 
bir memeden bo! bol emiyor. 
Velud bir gençlik ve temizlik 
lav hası. 

- Haydi Tim, haydi Baru
ba, bayan Fransızı selamlama
ğa geliniz. 

iki genç kadın ürkek, ürkek 
fakat hiçte acemilik gösterme
den ileriliyor ve omuzlarını 
omuzlarıma değdiriyorlar. Me
lez yavrular çırıl çıplak, Fakat 
bu çıplaklık içinde bizim en 
giyinmiş bebelerimizden daha 
sevimli. 

B~n hayretten söyliyeck söz 
bulamıyorum. Sonra, sorabili
yorum. 

- Sizinki hangisi. 
Her ikisi de 

- Fakat her ikisi de benim. 
Zaten kızkardeştirler. 

Hiç beklemediğim bu cevap 
karşısında hasıra oturmaktan 
başka yapacak bir şey bula• 
mıyorum. O devam ediyor: 

- Bizim evlenme hikayesi 
oldukça tuhaftır. Bu iki sevimli 
kız Avrang Bang aşiret reisi
nin kızlarıdır. Ben büyüiünü 
seçmiş ve satın almıştım. Fakat 
hu ayrılıktan küçüğü o kadar 
üzüldü ki babaları bana bir 
ültimatom verdi: Ya her ikisini 
alacağım, yahut Pazarlığı bo
zacağız. Ötekini de aldım. 

Bütün bunları ne kadar tabii 
anlatıyor. 

Henüz çok kıvırcık olan kü
çük kafatasları üzerine elimi 
dokunduruyorum: 

- Ya çocukları ne 
caksınız? 

yapa· 

- Buara Adetine., mesut 
insanlar. 

- Peki amma bizim ideti
mizce mesud olma!, isterse .•• 

- Benim çocuklanın o ka
dar abdal değillerdir. 

Benim çocuklarım derken 
sesiade ne kadar okşayıcı bir 
şefkat var. 

Bir kusur bulmak için c tra
fıma bakınıyorum. 5aylenecek 
söz yok. Her noktada temizlik 
ve zevk. Benim Avrupalı ka
fam fllflrmıştır. Bu iki genç 
kadının dul'UfU bizim memle
ketimizde olsa bir rezalet, bir 
abllkın•hk ayılacak feyi pek 
tabii lohyor. 

1 

Degl,lk mayvalar 
Nihayet ev sahibine baktım: 
- Son derece sevimli, ka

rılarınız, Fakat düşünce, ko
noşma bakımından? .. 

- O bakımdan daha da se
vimli. Henüz koparılmış mey
valar kadar nefis. Onların her 
şeyi kendiliğinden bulan derin 
zekavetlerinin, benim bazen ta
katsız kalan medeni adam dü
şüncemi nekadar dinlendirdik
lerini nasıl anlatabilirim? Onlar 
hiç te cahil değillerdir. Her 
şeyi bilirler ve her şeyi ken
dilerine göre ne kadar hot bir 
ıekilde anlatırlar. Onlana saf 
bilgileri, bizim endiıe verici 
bilimlerimiz içinde yorulduktan 
sonra hararetimi gideren billor 
kaynaktır. 

- Fakat kendi ırkını:ı:dan 
bir kızla hiç evlenmiyeeek 
misiniz? 

- Aziz misafirim, fimdtlik 
onların tadını kaybettim. Nasıl 
ki burada artık çilek ve kira
zı düşünmiyorum. Fakat ileride 
kimbilir.. Bir yemi4ten sonra 
bir başkası.. Mesela bakınız, 
buglin bir teftali yemeğe fOk 
iştiham var. 

Beni, pek küatahlıkaız olııs
yan bir bakışla süzüyor. Hemen 
doğrularak müdafaaya ıt9i· 
yorum: 

Alladaaki arkadaşlar bizi 
yemeğe bekliyorlar. Çabuk 
olunuz. 

İki kızkardeş, iki karı, iki 
anne ve iki çocuk bizim ha
maklarımız içinde uzaklaşııı· 
mıza bakıyorlar. Ben de onlara 
bakıyorum. Günefin parlaklığı 
içinde koyu renklerile, güzel 
bir aegatif gibi göze çarpıyor
lar. 

lptidağ ve bir hayat grubu, 
vekar ve insanlık tatlılığına 

bürünmüş bir grup. 
Kara gece 
Yerli kralın davetindeyi:ı:. 

dündenberi limanda olan ba
yilk kruvazliriln biltlln zabit
leri orada. Danslar baılıyor. 
Dansözler hemen çıplaktirlar. 

Çalgı iptida pek aiır batlıyor. 
Gerilmiş deriler üzerine vuru
yorlar. Fakat bu yerlilerin ina-

nılmaz bir değişiklik duyııusu 

var. Ve bu gürültüler de yine 
bir müzikten başka bir şey de
ğil. Ve bir konserde imit gibi 
susuyoruz. Zılıyan bu erkekle
rin hareketlerile kendi kendile
rini sarhoş etmeleri için pek 
zaman yeter. Şimdi dönüşleri 

başdöndürücü bir hız alıyor ye 
ancak o zaman kadınlar glizll· 
küyor. Onlar da çıplak gibidir· 
ler. Arkalarına birer öküz kuy
ruğu bağlamış ve kadınlar dön
dükçe bu kuyruklar havada dai
reler çiziyorlar. 

Fakat bunlar kadın mı? Sa
de çıldırmış kocaman keçiler. 
Şimdi bütün bunlar birbirine 
bağlı olarak dönen kocaman bir 
b:ı-ıölyef halini almıştır. Ben 
ellerimi yanımdaki bahriye za
bitinin kolu üzerinde sıkıyorum. 
O beni çağıtıyor : 

- Geliniz Bayan, daha faz
la kalmamalısınız. 

- Neden gidiyoruz? Ben 
zorla biraz daha kalmak ister
dim. Yakından görmek için. 

- Küçük zabitlerimiz sizin 
için görsünler. Bilmiyor musu
nuz ki bu şenlikler Romanın 

en sefahet devrinde bile akla 
gelmiyen umumi ve aleni bir 
şehvet alemi halinde bitecektir? 

Bilmiyor musunuz ki bizim 
sevimli zencilerimiz için biricik 
hakiki din tenasül dinidir? 
Oydabada bu din şerefine ma
nidar işaretlerle çok renkli tö
renler yapılır? 

Güldü: 
- İnsanlık, dedi, erkekli 

kadınli, nerenkte olursa olsun, 
pek güzel değildir her vakıt. 
Bununla beraber onlara milsa
mahakir olmalı? Sonra .. Bu 
da var. 

Elini uzadarak yıldızlı geceyi 
bana gösterdi. 

. . . • 
Ve hemen kara geceyi uııu

tuyoruz. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tek başına 
Dört günde gidecek 
Londra, 18 (A.A) - lngiliz 

uçman Brook tek başına ola
rak Lympheden havalanmıtbr. 
Dört günde Kap'a varmak 
dileiindedir. 



Tenı Aaı;ır 

rdlar bi a 
lhtilil an 

bay anını 
ve 

• 
ın 

ateşleri içinde bir dişi 
te likeden kurtarıyor 

Şimali Rusyada Kurd avı 

en tehlikeli ve heyecanlı bir 
spordur. Ben şimali Rusyada 
doğdum. Orada kış dokuz ay 
ııürer ve ardından yakıcı bir 
yaz gelir. Babam çarın bassa 
alayı rıiralaylarındandı. Ru
matizmaları yüzünden saraydan 
ayrılmış ve çifliğine çekilmişti. 
Oradaki ~atomuzda annem, 
erkek kardeşim ve be ıimle 
eturuyordu . 
Fakat saray 
hayatını ve 
zevklerini öz 
)iye özlıye 

sinirlenmişti . 
Bunun acısını 
karısile ço
cuk la rın dan 
ve muzikle
rinden alıyor 
du. Kaç de
falar annemi 
göz yaşları 

içinde bu
lunmuştum. 

O ancak 
çocuklarını , 
benimle kar
deşimi baba
mın buysuz
luğuna karşı 
korumak bir 
mu ka ve met 
kudreti bula· 
biliyordu. 

• 

1 

Felakete bakınız ki, geçmiş 
hayatını her gün daha çok 
arayan babam kendini vodka
ya verdi. Şimdi şato hayatı 
bizim için ltir cehennem ol
muştu. Anaem bizi bu cefadan 
kurtarmak için Petrograda, 
kardeşimi zabit mektebine, 
beni de Katerin 11 tarafından 
kurulan Smolni enstitüsüne 
göndermeii düşünüyordu. Ba
bam buna katiyen karşı koyor, 
bizi meş'um çatısı altında tut- 1 
mak istiyordu. 

Şatomuzun bütün soba ateş· 
!erine raimen daima souk 
duran koca dairelerinde sür
düğümüz hayatı bir düşününüz. 
Bir cam ormanı şatoya ha
kimdi. Hiç sığınacak bir yer 
olmamakla beraber bu buzlu 
ve muhteşem orman benim 
sığınağım olmuştu. Fakat silah
sız dolatamazdım. Zira her an 
kurdların hücumuna uğramak 
tohlıkesi vardı. 

Kurtlar; Bunların ne oldu
iunu bilmek için Rusyanın Şi
malinde oturtnuş olmak ge-
rektir. 

Son derece zeki, tehlikeye 
karşı derin bir önsezi sahibi 
olan bu hayvan yerine göre 
hile veya kuvvet kullanır. Zira 
bir tilki kadar kurnaz olduğu 
gibi kuvvetli çeneleri bir dar· 
bede bir at ayağını koparacak 
kadar amansızdır. Troyka de
nilen kızak arabalarının atları 
bunu çok iyi bildikleri i.;in 
kurdu görür görmez, batta sa
dece kokusunu alınca deli gibi 
kaçarlar. 

Gündüz, midesi dolu ise, 
kurd ormanın en kuytu yerle
rinde kalır ve keskin dişlerile 

kopardığı dallar altında kendi
sine hakiki bir istihkam ya
par. Fakat geceleyin kır-

larda dolaşır veya "Kurd 
adımlarile,. evlere yanaşır. 

Herkesin uyuduğüna kanaat 
getirince kurd toprağın altın
dan kendine bir yol açarak 
izbenin içine girer ve uyuyan
ların üzerine atılarak hiçbiri 
bir şey duymağa vakıt bulma

• zladı • olur. 

O vakıt kurbanlarından birini 
seçerek ormana sürükler ve 
yiyebileceğini yidikten sonra 
kalanı toprak altına gö ner. 
Bunları tekrar bulmak için 
değil, sadece cinayetinin izle
rini bellı etmemek için. 

Ekseriya, kurdlardan b:ri bir 
sürünün onüne çıkıp çobanla 
köpekleri işgal ederken bir 
diğeri arkadan b;r koyun ka-

il 

' 

parak sürüider ve kurnaz ar· 
kadaşlar onu parçalamek için 
birleşirler. Kurdlar ancak kışın 
birbirine sataşırlar. Bu da bir 
dişiyi paylaşmak içindır. Zira 
bu hayvanlar umumiyetle "be
kar., olarak yaşarlar. ve ancak 
muayyen zamanlarda dişilerle 

birleşirler. 

Kardeşim Siril Nikolayeviç 
küçjkten kurt avına alışmıştı. 

Nikolayeena, dedi. Bir dah1ı 

belki görüşmek nasip olmaz. 
Harp bu .. 

- Hayır, hayır, g-örüşürüz 

inşaallah 

- Nıkolayevsk veya İrkuck 
garnizonları askerle, i bu ümidi 
besliyebilirler. Onlar Sibiryanın 
ucuna varmazdan evvi!l harp 
bitmiş o!acak. Fakat Peters
burg garnızonu er. ri .. 

Süstı.:'j'umu-; ı ~:ıce il· ve etti: 
- Siz de gö tiyor~ nuz ya, 

do "rr<ı söylüyo ur. 
Sonr.ı, ::ı ; l r 'sya ' . 
- Ölm~.{ ... Ta h }lh, i ·~ 

bu tehılıt nye : ~. b.r andı 
keşfet i :m .. ır:ıı: , tanı yaşa
mak isteJ;jım nda u:.nek ... N ~ 
korkunç ş~y. Olga, ne 1 orkunç 
Fakat size artık bundan bah
setmek ııe• :: yarar? Çok geç .. 

Elimi ya:.aladı, öptü ve sonra 
dostça bir veda işareti yapa
rak uzaklaştı. 

Birc!enbire dc.nüp tereddütle 
bana baktığını gördüm. imdat 
arayor gibi: 

- Vanva; diye bağırdım. 
Tekrar bana koştu: 
- Oh 01ga, sevgili Olga

cığıın, artık sizin için vaşıya-
cağını. • 

Ben de yainız: "Vanay, Va
naycığım!,. diyebiliyordum. 

- S;zin aşkınızın himayesi 
altında ölüm artık b:ına erışe· 
mez. 

Ben başımı kaldırdım, o, ba
şını eğdi. Birbirimize daldık. 
Bir ebediyeti ıçıne sığdıran 
kısa aşk anı. Nihayet, sevin
cimden deli gibi olarak titri
yen parmaklar mı sevgilimin 
saçlarına soktum ve başını çe
kerek dudaklarımızı birleştir
dim. On beş yaşında idim, ve 
bu benim ilk öpümdü. 

Nihayet ayrılık ıstırabı geldi. 
Yirmi flefa lvan kaçtı ve yine 
yırmi d fa geldi. Fakat niha
yet orman içinde kaybo'du. 
Ben de bunca heyecana daya
namıyarak, birden karşılaştı

ğım bunca sevinç ve ıstırabın 
tesiri altında şatoya döndüm. 

Hergün lvandan taşkın aş
kile dolu bir mektub alıyor
dum. Fakat dönmekten hiç 
bahsetmiyo!du artık. Orada, 

1 
harbin dehşeti içinde, neler 
oluyordu? 

1 

Gözyaşları.... ve öpüler 
. Ben sevgimizi anneme aç-

Arkadaşı !yan te-orcvıçıe b.r- ınıştım. O da babama söylemiş. 
likte onlara öldürücü bir harb Birgün babam beni fena halde 
açmıştı. Bu yorucu ve heye- haşladı: 
canlı spor onl:ır·n gençlik ha- - Bayançe güzel bir deli-
raretine çok yaraşırdı ve köy- kanlıyı koca istiyor, öyle mi? 
lüler ekseriya kardeşime gelib Fakat beyinsiz kız, biliyor mu-
bu kan dökücü adam düşman- sun ki bizin önümüzde ihtilal 
tarından intikamlarını a'masını var. Y apyalınız bir şatoda ya-
isterlerdi. Bu maksatla karde- şadığımızı unuttun galiba. Ben 
şiınin otuz kadar Borzoy deni- seni bizi koruyabilecek bir 
len çok yırtıcı köpeği vardı. adama nişanladım. O da, vali-

Bunlar çok zeki olmaz- nin sağkolu olan kolonel Mi-
larsa da keskin gözlü ve çok hail Pavloviçtir. 
kuvvetli olurlar. Ve tehlikeli Akşamsı da bu miralay gcl-
kurd avı için bizim memleket- di. Elli yaşlarında, saçı saka-
te kullanılan köpekler hep Jına karışmış, mürai tavurlu 
bunlardır. dev gibi bir adamdı. Ondan 

Güzel bir roman ziyade nefret edeceğim kimse 
başlangıcı olamazdı. iki gün şatoda kaldı 

1914 temmuzu geldi. Harp. ve giderken de: "Çok yakında 
Babam şatoya mıhlı kaldığına görüşürüz,. diye gurur ve teh-
bir kat daha kuduruyordu.Kar- did dolu lıir sözle benden ay-
deşim Baltık denizindeki filoya rıldı. 
iltihak etmek üzere gitti. Pi- Ertesi gün lvan gelmişti. O 
yade alayında seferber edilen bize gelemiyeceği için, ben an· 
F ederoviç te aynı akiam bize nemle onlara ıritmiştim. Kızak-
veda etmeğe geld:i. Ayrılacaiı tan indiği zaman kanadlanmış 
zaman ona, orman hududuna gibi bize atıldı. Fakat tavrı-
kadar yoldaşlık ettim. Seıi he- mızdan bir felaket ıreldiğini 
yecanla titreyerek : sezdi. Annemin ve hizmetçile-

- Allaha ısmarladık, O'ıa rin himayesi sayesinde sık sık 

görüşebiliyor, ağlaşıyorduk. Ni
hayet, lvan tekrar gidecekti. 
"Allaha ısmarladık, dedi. Ar
tık belki de hiç görüşemiyece· 
ğiz. Beni hayata bağlıyan biri
cik sebep ortadan kalktıktan 
sonra ... " 

Öyle hi3settim ki hakikaten 
kendini ölüme teslim edecekti: 

- Böyle söyleme Vanya. 
Seni ne kadar sevdiğimi bil· 
sen. Bu a'Ham sana bunun de
li 'ni vcrecer.ı'Il. Bizim kapıyı 

a ıl: LJ'. !. v bcn:m odama 
çık.:ıc;:-' ı. / en ben seni 

a '\oı~ ı b ' y~c •;; Sana 
~ "t · .ı il y ı ınıı verdıkten son
ra ar' 't hayata :ıiçbir bağın 
ka''llaı mı y:,ıc ? 

Saadeti.ıi bildirmek ıçın 

beni öyle bir kucakladı ki bu 
öpünün içinde benliğim eridi. 
Akşam,halii aşkın tadına kana
mamış bir halde onu bekliyor
dum. Artık kadınlaşmıştım. 
Sabah benden ayrıldığı vakit 
ise, aşk beni tamamiyle sarhoş 
etmişti. artı!.. 

Kar içinde bir kurd avı 
• lvan gid;nce benim için ce
hennem yeniden açıldı. Ken
dimi oyalamak için ben de 
kurd avında bir meşgale arı
yordum. Yapılacak iş te az 
değil d'!. Kendilerini tepeliye
ceklerin uzaklaştığını çok iyi 
sezen bu hayvanlar gittikçe 
azmışlardır. 

1916 senesinde bir gün, 
genç bir köylü kadını gözyaş
ları içinde koştu. 

Bir kurd, kundakta olan al
tı aylık yavrusunu kapmış, 
kaçmıştı. Hemen atları ve kö
pekleri hazır ettirdim. Uşak 
Vasileviçle birlikte dört nala 
hareket ettik. Zavallı anne kı· 
zakla takibediyordu. Birçok 
köylüler de ocaklar sopalarla 
kurdun peşıne takılmışlardı. 
Birkaç kilometre sonra, buz 
üzerinde çok iyi takibedebil
diğimiz hayvanın izleri buzlar
la örtülü dikenli bir daracık 
yola giriyordu. Burası kurdun 
istihkamı idi. Baltalarla bir 

yol açılırken köpekleri bağ
lattım. Zira kurda atılırken 
belki henüz sağ olan yavruyu 
parçalı ya bilirlerdi. 

Bir mucize 
Kurdun ini meydana çıkınca 

bir mucizeyle karşılaştık.Erkek 
bir kurd, boğazı koparılmış, 
kanlar içinde yerde yatıyor
du. Dişi kurda gelince, kendi 
yavrularından biri sandığı be
beği karnı alımda tutuyor, 
yavrucuk ta küçük ellerile 
kıvırcık tüyleri açıp emmeye 
cabalıyordu . Aynı tabii his 
annesını arayan ınsan yav
rusuyla yavrusuna şefkat ta
şıyan dişi kurdu birleştir· 
mişti. 

Kurd doğrulmuş ve bir 
atlayışta Vasilinin üzerine 
sıçramıştı. Fakat aynı dakika· 
da ıstırapla yuvarlandı. Zira 
bir tüfek darbesile bacaiını 
kırmıştım. Bü dakikadan istifa
de ederek yavruyu çektim ve 
annesine verdim. O göz yaşları 
içinde çocuğunu bağrına bastı. 

Vasili bu sırada köpekleri 
yaralı kurd üzerine saldırarak 
onun işini bitirtecekti. 

Köylü kadını araya ırirdi: 
- Öldürme, dı:di. Bu bize 

uğur getirmez. O merhamet 
etmiş. Siz de merhamet edin. 

Ben biraz böyle şeylere ina
nırımdır. Vasiliyi tuttum. Güç 
hal ile kurdu bağladık ve be-

raberimize aldık. 

Şatoya döndüğümüzde Va
sili kurdun boynuna bir halka 
geçirdi ve onu sağlam bir zin · 
cirle dıvara bağladı. Köylü ka
rısı, Sofya Mihailovna kurda 
hayran hayran bakıyordu: 

Onu kucaklamak i'tiyo
rum, diyordu. 

Vasili - Var kucakla. Ama 
burnun eksik döners.n. 

- Öyle diyorsun amma işte 
yavrum ı dokunmamış. 

'· 

Bazen olur. Dişi kurd ın· 

san yavrusunu kerıdi yavrusu 
zanneder. Hatta onu korumak 
için erkeğini bile öldürür. Ne· 
tekim bu da öyle yapmış. Ama 
kurd ne olsa kurcidur. 

Değilmiş ... Bu kurdun aya
ğını sardım. Yavaş yavaş iyi 
oldu ve bana bir köpek gibi 
alıştı. O kadar munis bir hay· 
vandı ki ona "Laska,, (okşayış) 
adını verdik. Hiç yanımdan ay· 
rılmazdı. 

lhlllal içinde 
1017 şubat sonlarına doğru 

ihtilal başladı. Askerler şatoya 
doldu. Başlarında benim nişan-

lım olacak miralayi Mhail Pav
loviç vardı. Bunlar şatoyu ih
tilalcılara karşı koruyacaklardı. 

Saat on bire doğru kapum 
önünde bir gürültü. "Ne var?,, 
diye sesleadim. Bir erkek sesi 
cevap verdi: "Anneniz hasta
lanmış. D.:ıdınız l<atya sizi onun 
yanına çağırıyor.,, Kalktım. Bir 
penyuvar giydim. Kapıyı açtım. 

Mihail Pa vloviç bir kasırga 
gibi içeri ırirdi. Adamlarını 

savdı. Onlar dışarıda gülüşü

yorlardı. 

- Ne istiyorsunuz? dedim. 
- Biliyorsunuz, dedi, Nişan-

lıyız. Ha bir kaç gün evvel, ha 
bir kaç gün sonra. Bu karışık 
zamanlarda ·bakılır mı artık? 

- Çekiliniz, yoksa hizmetçileri 
çağırırım. 

• 
ıası 

kurd 
• • 

- Beyhude bağırmayınız. 
Zabitlerimin gülüşleri sızın 

muhtemel çığlıklarınızı örtmek 
içindir. 

Beni kolları arasına alarak 
yatağa götürdü. Orada çırpı· 
nıyor, ona vuruyordum. Fakat 
ancak kendi ellerim inciniyordu. 
Artık mukavemetim kırılacaktı. 
Tam o anda müthiş bir infilak 
duyuldu. Mihal Pavloviç kapıya 

koşarken, bir yığın köylüler 
İçeri akın ettiler. Başlarında 

sarışın dev azmanı bir adam 
vardı. Bunlar ihtilalcilerdi. 

Yeni tehlike 
Dev azmanı adam, Mihal 

Pavleviçi silahının tehdidi altına 
aldı . 

- Ne iila; dedi. Benim iki 
kız kardeşimi kirleten, sonra 
da babamı öldürten adam sensin 
Al, 

Bir kurşunla beynini parça
ladı. Sonra bana müstehziyane 
bakarak: 

- Galiba bu herifle aşk 

alemine dalmıştınız. Hakkınızı 

yemek istemem. Onun vereme
diği zevki vereyim. 

Adamlarına döndü: -Siz de 
kendinize kısmet arayınız.Kesin., 
alın, bozun. Sıra bizim. 

Ben kendimi kurtulmuş sa
nıyorken daha büyük bir teh
likeye düşmüştüm. Herif he· 
men dudaklarını dudaklarıma 

yapıştırdı. Fakat öyle bir ısır· 

dım ki dudağının bir parçası 
koptu. Ve haydut kanlar için
de ıreri çekildi. Laska, 
benim sadık kurdum, yanıma 
gelmişti. Onu okşuyordum. ih
tilalcilerin başı: 

- Ya, dedi, bir dişi kurdu 
bana tercih ediyorsun. Öyle 
ise ben de sana bir oyun ya
payım da gör. 

Tuttular, beni, annemi, Kat
yayı Laska ile birlikte bir mah
zene kapadılar. Kurd açlığa 

dayanamaz.Açlık,Laskayı yeni
den vahşilendirecek ve bizi yi· 
yecekti. 

Dört gün sonra 
Dört gün sonra hiç birimizde 

takat kalmamıştı. Laska bir 
köşeye büzülüyor, çelik ırözle

rini üzerimize dikmekten sakı
nıyordu. Bir aralık kapı acı!dı. 

Haydutların başı kapıda iÖ· 
züktü. Bana : 

- Yavrum, dedi, artık ne 
olacağın( anladın. Ya bana se
ve seve teslim olur ve göynü
mü yaparsın. O zaman anneni 
hizmetçinizi de bırakırız. Y abut 
da yem olursunuz. Kabul mü? 

Başka çare yoktu. "kabul" 
dedim. Annem bu fedagarlığa 
mani olmak ıçın önüme geç
ti. Fakat tam bu esnada 
Laska Haydud başının bo
ğazına fırlamış ve bir diş· 

te gırtlağını kopararak uzak
larda kaybolmuştu. Bu sefer 
adamları, bizi açlıktan ölmek 
üzere tekrar kapadılar. 

Kurtul ut 
Akşam, derinden derine bir 

ses ieliyor. Birden mağaranın 

1 
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Soviyet 
Gençler 

500 tayy re azırladı- Kadın erkek 
sayıyorlar. 

Son gelen Fransızca "Yu., 
mecmuası sahifelerini Sovyet 
Rusyaya ayırmıştır. Bunlar 
arasında Sovyet Rusvanm 
havacılığa verdiği kıymet ve 
ehemmiyeti gösteren önemli 
bir yazı vardır. D~inyanın ve 
dünya ile beraber bizim de 
hava tehlikesinden koı unmak 
çarelerinin araştırıldığı şu 
günlerde başka u'.usları;ı na
sıl çalıştıklarını gösteren bu 
mektubu tercüme etmeği fay
dalı bulduk. 

Yazan.; F>J.eı-re Co1: 

Bir ka;: yıl içinde Sovyet'er 
dünya süel uçak kuvvetleriy e 
rekabet yapabilecek derecede 
ileri vardılar. Bu hakikatı he
ınen hemen Rusyayı ziyaret 
eden bütün tayyareciler de iti
raf edebilir. 

Sovyet 'efleri kuvvetli bir 
hava kuvveti elde etmek için 
uğrastılar. Yeni esaslara daya
nara,c kurdukları muazzam or
duları korumak için Sovyet
lewı tayyarelere ihtiyaçları 
var<lı. 

Tayyare en ekonomik bir 
harp vasıtasıdır. Çünki bir kaçı 
su yüzündeki bir filoyu koru
yabilir .. 

f'anı~üt ııııifı,.ııılisi f,odokiıııo/" 
Teknik meseleleri üzerine 

düşen komünist Ruslar bu son 
Yıllarda hava işine de çok 
ehemmiyet verdiler .. 

işte Rusların bu sahada bu 
kadar çabuk bir surette ilerle
me !erini anlatmağı çok entere
san bulduk: 

Tayyarecilik bir mehenk ta
şıdır. ilmi ve tekniği kolayca 
elde edilemez; çok karışıktı~. 

Bir araba veya otomobıl 
kazası yapma I· modern bir 
tayyare mod • y,ı:>ınaktan da-
ha kolaydır. . 

Kuvvetli b,r hava kuvvetı 
:,:aratmağa gucü yeten bir ulus 
(ılıni) ve süel işlerde muzaffer 
bir adım atmış sayılabilir. 

Makinalar 
Sovyetlerin sınai 

derecele il 
_ Modern savaş!a~a işe yarı-

dıvarı delindi. Bir baş uzandı: 
Vanya. Arkasından Laskanın 
başı. Muhafızlarımız dışarıda 
Uyurlarken bu delikten sıyrılıp 
Vanyanın hazırladığı bir kızağa 
can atabildik. Meğer Vanya 
buraya dönüp bizi kurtarmağa 
Yol ararken Laskayla karşılaı
ınış ve Lask a, onu dıvar dibine 

götürüp sert tırnaklarile yeri 
kazın ağa çalışmış. Vanyada yar· 

dırıı ederek nihayet içeriye yol 
açınışlar ... 

Karlar arasından kaçarken 
kurdların hücumuna uğradı. 
Yine Laska birkaçının boy
nunu kopararak bizi kur· 
tardı. En nihayet lsveç, 

•• 

yan şeylerin mümkün oldu2-u 
kadar çabuk yapılması zaru· 
ridir. 

Rusların tayyare meydanla
rında araştırmalar yapmağa 
gittiğim zaman beni bilgisi kar
şısında eğilinmesi lazım gelen 
biri yanına götürdüler. 

Bu zat hava kuvvetleri ba-
1 kanlığı i'enel teknik direktörü 

Bay Kako idi. Kako Rusyanın 
bava kuvvetlerini ölçebilmişti. 
Bu ölçüye göre Sovyetlerin 
ha va kuvvetlerinin 1933 yılın
da Almanyanınkinden biraz 
fazla, Fransa ve İngiltereden 
de iki misli fazla olduğunu 
anlatıyordu. 

Muntazam bir çalışma neti
cesinde Bay Kako 1936 yılın· 
da bu kuvvetin Almanyanınki
nin iki misline Fransa veya 
lngiltereninkinin de dört mis
line çıkacağını zannediyor. 

Fakat sanat derecesi artık 
emniyette. Ne bir Fransız, 
ne bir İngiliz ve ne de 
bir Alman fabrikası şimdiki 
hallerile bir hava bombardı
manından kendini koruyamaz. 

Buıı a karşı Sovyetler endüs
tri merkezlerini bütün bombar· 
dıman kuvvetlerinden koruna· 
cak bir hale sokmuşlardır. 

Sovyet hava tekniği 
. Moskovadaki, mühendis bay 
Supolef'in idare e~t~ği Merk.ez 
Hava Enstitüsünü ıyıce gezdık. 

Buradaki laboratuvarların di
ğer Avrupa ulusların~.nk~'.'den 
çok üstün olduğunu gorduk. 

Bu merkez enstitüsünü bil
gili, değerli mühendisler idare 
ediyorlaı. Aralarında Tupolef, 
Nekrasof, Karmalof gibi meş
hurları da var. 

Moskovada iken çok enter-
ı san makina tccrühelerinde bu· 

luııduk ve daha bizim tekııik
çilerimizin bilmediği kontrol 
aletlerini gördük. Burada ki 
Rus mühenclisler bizimkiler gibi 
yalnız kontrol veya sevk et· 
mekle ka~mıyor!ar. Makinalar 
da yapıyor:nr. işte bunlar on-

Pari!e geldik. Bizim sadık Va
sili de oraya gelmiş. Laskayı 
görünce öy!e bir sarsıldı ki, 
delirdi sandık. ,. Tasması da 
boynunda .. diyordu. Tasmayı 
ekti. Bir kenarını delmesile 

Lymetli elmas pırlanta, zümrüd 
gibi taşlar bütün aile. müc~v
heratımız dökülmez mı. Meger 
sadık adamcağız, ihtilal
ciler şatoyu basarken bun
ları kurtarmış ve en emın 

• 1. cek yer olarak ta 
gız ıye 

Laskanın boynundaki .tasma~ı 

b 1 Böylece Parıste elı-u muş. . . 
. 500 000 Frank geçtı. Eyı 

mıze · . 
b

. . kurduk. Jvanla evlendık. 
ır ış b··tü 
Fakat kurtuluşumu ve u n 

saadetimizi hep bu dişi kurda 

borcluyuz. 

a 

ltııs kndııı pnra.)·iilçii/eri 
ların ilerlemelerine de yardım 
etmekte ... 

Orada bir çok tayyare tipleri 
vardı. Burada gördüğümüz al
çak kanatlı bir avcu tayyaresi 
bizim 1933 tiplerine benzi
yordu. 

Fakat bütün gördüklerimizi 
şu sözlerle kıs•ltabiliriz: Bora
daki teknik Avrupanınkınden 
daha üstün, kuv· 
vetli mühendisler 
var. 

Prodüksiyon 
Hava kuvvetlerini 

yapmalarına yardım 

eden bütün şeyler, 

şimdiki saatta Rus
yanın kendi öz mal
larıdır. 

Fabrikaları çok 
geniş ve ıyı idare 
olunuyor.. Çok za
man yabancı telkin
ler. altında çalışmış
lardı. Fakat yetişen 
Rus mühendisler 
bunlara muhtaç ol· 
maktan Rusyayı kur
tardılar. imal ettik
leri şeyler hep iyi 
cinsten. 
Şunu itiraf etmeli 

ki Rus motörleri, 
Fransız motörlerin-

• 
ır 

da mühendis Tupolefe borçlu
durlar. 

Geçen yıl Burje, Sion top· 
raklarını gezen Sovyet bombar
dıman tayyarelerinin giizel ma· 
kinaları hep Tupoleffin eseri· 
dir. 

Bunlardan şunu anlıyabiliriz 
ki Rusyada birkaç yılda yeni 
bir endüstri doğdu. Bu endüst-

• 

.. 

den gayet az geride. l'aı·a"iitle atlnııw lw/e.~i. 
Bu işleri görmek İçin birçok ri. ile yapılan tayyareler hemen 

ellere ihtiyaç var. Rus imlat- hemen Avrupanınkilerle ayni 
haneleri çok kalabalık. ayardadır. 
Kullan lacak maddeier Motorları Fransızlarınkinden 
1933 te avcı kuvvetleri Fran- daha aşağı ise de Fransız -

sızların kinden biraz aşağı da Soviyet çalışması yakında bu 
olmasına rağmen diğer nok- farkı da ortadan kaldıracak ve 
talardan üstündü. 

Sonraları her yandan oldu-

ğu gibi Rusyada da yeni yeni 
maddeler kullanıldı. 

Birkaç ay önce Bay Pier 
Lavalle ona refakat edenleri 
karşılıyan bir avcı filosunun 
430 km. süratle misafirlerinin 
önünden gitmesi hayret uyan
dırmıştır. 

Fransızların bunlara ayar 
edilecek hiçbir kuvveleri yok. 

Bay Savalin üstünde uçan 
avcı tayyarelerinden bazıları 
Hispano motorlarıyla işliyordu. 

Bu motorlar yüksekte saatta 
380 kilimetre yapıyorlar. Bunu 

ortaya Alman ve Fransız pro
düksüyonundan üstün bir pro-

'f'rı.ıJ!ırır('ı·i kr11/111 'J ıırııııoııı 

düksüyon sevkedecektir. 

Şahıslar 
Gençlik ve tayyareclllk 
Müthiş bir propaganda Rus 

gençliğini hava kuvvetine doğ· 
ru koşturmaktadır. 

Evvela paraşütlerle işe baş
lıyorlar. Evet paraşütlerle di
yorum. Rusyada paraşüt bir 
spor halinde. Bu paraşüt spo· 
ru adeta bir tenis veya ski 
sporu gibi. 

Her bir 
kırk metre 

kültür· parkında 30 
yüksekliğinde pa-

spor 
raşüt sporları için kuleler göze 
çarpmakta .. 

lşte buralardan gençlik dok
torların ve tayyarecilerin neza
retleri altında kendi'erni para
ülle boşluklara sa'ıyorlar. 

Geçe lerd" altı enç kız. 

Rerkor kırnıı Httı; ICt!J!JUreci kadııı 
7.035 yüksekte uçan bir tay
yareden kendilerini paraşütle 
atarak dünya rekorunu kırdılar. 

Bay Lava! gözüyle 24 kişi
nin bir bombardıman tayyare
sinden atıldıklarını ıı-örmüştür. 

Bundan başka general Gra
zivli geçen yıl büyük manev
ralarda bir hava filosunda on 
beş dakika içinde yedi yüz 
kişinin, paraşütlerle atıldıkla

rını görmüştür. Bu yedi yüz 
kişi hafif makin:ılarla da mü
cehezdi ... 

Başlangıçta paraşütün bir 
spor şeklinde olduğu sonra 
da bir savaş hazırlığı şeklini 
aldığı gözüküyor. 

Paraşütten sonra asıl hava 
hazırlıkları başlıyor. 

Bu işlerde binlerce okul ve 
i'ezme tayyarelerine sahip 
olan osaviakhim sosyetesinin 
çok büyük rolü var. Bu tay
yare kulüpleri sayesinde tay
yarecilik günden güne ilerle· 
mektedir. 

Genç Rusların pilot olma
ları için büyük kolaylıklar var. 

Hava kuvvetlerlnl 
idare edenler 

Kharkoff meydanı üzerinde 
yapılan tecrübeler çok güzeldi. 

Fakat bir mayısta Kızıl mey· 
danı üstünde yapılan hava res· 
mi geçitleri daha üstündü. 

Buna sekiz yüz tayyare işti
rak etmişti. Aralarında; bom· 
bardıman, avcı, keşif ve yolcu 
tayyareleri de vardı ... 

Yer yüzünde bu manevrayı 
başarabilecek hiç bir ulus ol
duğunu ummuyorum. 

Bir Fransız tayyarecisine şu 

küçük şeyi anlatınız : 

Bay Lava! gayet güzel neti
celer veren bir Rus hava ma
nevrasında bulundu. 

Tayyareler ilk önce havada 
beş köşeli bir Sovyct yıldızı 
meyd:ma getirdiler. Sonra tri
bünler üstünden R. F. harflerini 
(R.F -Fransa cumhuriyeti) çiz
diler. Tam beş dakika sonra 
bay Lavala havadan alınmış 

resimleri de getirdiler. 
İşte bunlardan anlaşılı yor ki: 
Rus pilotları çok mahir 

adamlar ..• 

Hava kadrosu 
Moskcvadaki yüksek süel 

hava okulu yalnız savaş okulu 
ile siyans fakültesinden talebe 
alıyor. 

Bu okul Napolyonun da 
mi~afir olduğu birinci Petronun 

sarayındadır Bura Kızılordu

nun en ilmi ve en özel bir 
branşıdır. 

Buradan maki na mühendisleri 
ve hava sül,,ayları yetişiyor. 

Bu yüksek okul meşhur pro
fesör Jukovski tarafından ku
rulmuştur. Hava ve Süel bilgi
leri iyice kavramak için altı 

fakii!teye ayrılıdır. San'at ve 
bilgi!.. Burası hayret verici la
boratuvarlarıyla i'ayet yüksek 

bir ilim ocağıdır. Burada dört 
yılda yetişen sübaylar geniş 

bir bilgiye sahip oluyorlar._ 
(ilmi) proi'ramları, Fransa yük

sek hava okulununkine uygun. 
Fakat bir Akademi daha henüz 

kafi miktarda sübay yetittir· 

memiştir. Bir hava kuvvetini 

hemen meydana getirmek kolay 
değildir. 

Buna rağmen 

tikçe bili'ileşen 
hiptir. 

kızıl ordu git

kadrolara !8-

Neticede yapılan tetkikler 

Sovyetlerin kuvvetli ve modem 
tekniğe uygun adamları oldu· 
ğunu göstermiştir. 

Şefleri hep genç, zekiilan 

iyice işlenmiş; kültürleri çok 
geniş; enerjik adamlar. 

Kurumlar 
Sovyetlerln hava kuv

vetlerlnln derecesi 
Geçen lkincikiinunda Sovyet 

kongresinde Tuşasevskinin ver

diği bir rapora göre birinci 
hattın makinalarının 1931 yılın
dan beri yüzde üçyüz arttıiJnı 
göstermiştir. 

1931 yılında birinci hatta 
750 tayyare vardı. 

Kızılordunun hava kuvveti 
2,000 le 2,500 arsındadır.Fran· 
sanın ise 1, 500 kadardır. 

BUyUk bir kuvvet 
1933 te yapılan makinalann 

ve şimdi kullaudıkları şeylerin
de hemen hemen en çok kısma 
moderndir. 

Moskovadaki fabrika bom

barduman tayyaresi yapıyor. 

Her partide on beş tayyare 
çıkarıyor. Bu fabrika yirmi 
ayda (300) yüz bombarduman 

tayyaresi imal eylemiştir. 

Netice 
Sovyet hava kuvvetleriııin 

büyüklüğü şüphe götürmez bir 
hakikattir. Savaş anlarında ya· 
bancı ülkeleri bombardıman 

edecek kabiliyetleri vardır. 

Gene savaş anlarında fabri · 
kalarını koruya bileceklerdir. 

Çünkü başka fabrikaları harap 

etmek kendi eUerindedir. 
Fak at asıl şaşılacak şey, 

Sovyetlerin çabucak yeni bir 
sanayi ve yeni bir ordu kura· 
bilmeleridir. 

On yıl önce Rusya' da tek 
bir tayyare yapılamazdı . 

Şimdi Rus fabrikalarının ye
tiştirdiği makinalar FranRızla
rınkinden üstün .. 

Sovyet havacılığı çok müt
hiş. Bu gidiş birkaç yıl sonra 
(eğer hep böyle devam ederse) 
daha çok müthiş olacaktır. 
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vindeki reza e ieri .... 
Milady ne gençti ne de gü

zeldi. Fakat giyinişindeki özel 
güzellik, sesinin ahengi, çok 
alevli bir tabia ta olması onu 
yedinci Kristiyanın gözünde 
bulunmaz, eşsiz bir varhk ha
lini! koymuştu. Henüz yirmisi
ni aşmıs olan genç kra'ın da 
marlarındaki kam kaynatmayı 
biliyordu. Hiçbir kadının haUfi 
hiçbir genç luzm tesiri onuu 
kadar der;n olamamıştı. Krıs

tiyan, gece bu azıh fah:şenin 

evine gider, yemeğini orada 
yer, gecenin büyük kısmını 

orada geç;rirdi. Krıstiyan 

Miladyn:n özel kavgalarına bi
le bu nu'lu sokuyor, sevdiği 

kad•n n rakip!erinden intikamı
nı almasına yardım ediyordu. 
O derecece ki başında Dani
marka tacını taş!mnkta oldıı 
~u ıu unutarak fahişenin raki
b o.an I~ad n!arın evlerine 
kadar ~;d yor. on arı b"r ho
varda '!' bi tahkir ediyor. Cam
larmı kırıyor, möblelerini tah
rip ediyor. 

Ekseriya sabaha doğru bu
lut gibi sarhoş olarak sarayına 
dönüyordu. Kraliçe Karolin 
Matild bu sarhoş ve çılgın ko-

cayı üıü .tü ile karşılardı. Bir 
gün sabaha kadar Miladynin 
evinde geceledikten sonra sa
bah dostundan ayrılmayı unut-

muştu. Kendine geldiği zaman 
6ğle oJmustu. Kafasma siyah 
bir peruka geçirdi, koltuğu al

bna Miladynin küçük köpeğini 
aldı, sırtına büyük bir pelerin 
geçirdi, sarayın yolunu tuttu. 
Fahişeleri barındıran mahalle
nin çapkınları kralı tanıdılar. 

Saraya kadar arkasını bırak

mıyan bir alay teşkil ettiler. 
Bu dallı budaklı rezaletten 
sonra kral kendisini tebaaları 
karşısında adi bir zampara 
mevkiine düşüren bu hadise
nin tesiri alhnda kaldı. Bir 
daha Miladynin evine gitmiye
rek onu saraya g~tirmeğe ka
rar verdi.Milady Kopenhag sa-

iz ir e 
yonları ka 

Evvelce haber verdiğimiz 
gibi önümüzdeki Pazar günü 
Alsancak sahasında İzmir ve 
Gediz mıntakaları şampiyonlan 

karşı lrnrşıya gelece1·!erdir. 
Türkiye futbol birincilikleri
nin Ağustos içinde şehri
mizde yapılacağı hakkmdaki 
karar mıntaka şampiyonlarını 
pek haklı olarak çahşmıya 

sevmekte ve hususi temaslar 
yapmıya mecbur bırakmaktadır. 
İşte bu düştince ile lzmir ve 
Manisanın şampiyon futbol 
takımları, aralarında yaptıkları 
bir anlaşma ile bu yılın ilk 
temsili maçmı yaparak, grup 
şampiyonluğundan evel birbir
lerini denemek fırsatını elde 
edeceklerdir. 

Daha bir hafta evvel Yıldı
rımsporu yenerek Gediz mm
takasının ilk şampiyonu olan 
Sakaryalılar oldukça teknik 
bir takıma sahiptirler. Takı-
mın hücum hattı diğer hatla
..ra nazaran daha teknik ve 
anl~şma kabiliyeti fazla olan 
bir hattır. Defanstaki Bekler
den birisi kafa, diğeri de vu-

rayının muhteşem bir dairesinde 
yerleşti. Kralm özel apartman
larından başka eğlenceler de 
vardı. Kral saray nazırı olan 
Kont dö Holsk ile güleşmekte 
zevk alıyordu. Kont rolünü 
ciddi yapan bir adamdı. Kralı 
adamakıllı patakhyordu. Bir 
defasında haşmetliyi yere ya
tırmıştı. Krıstiyan bu gülünç 
hali ile celladının satırını bek
li en bir caniyi andırıyordu. Bu 
oyun kralın zulmunu ve evha
mını son derece nrtbrmış idi. 
idam mahkumlarının nasıl can 
vereceklerini seyretmek için 
ceza yerine gider, bu müşahe
deden büyük bir zevlt duyardı. 
Yine böyle sahnelerden birinde 
kral saklı bulunduğu yerden 
ölüm eczasının tatbikini bekli
yordu. O kadar dalmıştı ki ev
hamının tesiri ile kendi:ıi ası
lac k mahkum yerinde zannet
ti. Oradan büyük korku ve te
laş içinde kaçtı. Bir koskoca 
vehmin gözleri önünde canlan
dırdığı haı.ıal '.>u şuuru bozuk 
lrnfada günlerce yer etmişti. 

Memleket sınırları dışında 
bir seyahat projesi mevzuu
bahsolduğu zaman o böyle sa
yısız korkuların baskısında bu
lunur. Bir karar voremezdi. Ba
zan da Danimarkadan uzakla
şarak tadını unutmadığı 

macralarını yenilemek isterdi. 
Nazırları böyle çılgın bir kralın 
uz.aktan imza edeceği iradele
rin tetbirlerin netayicinden 
korkmakta idiler . Bunun için 
kral memleketten uzaklaşırken 
kendisine zekavet ve iktidarı 
ile tanınmış bir devlet adamı
nın yoldaşlık etmesini istiyor
lardı. Kont Brenstroff bu mak-
satla seçilmişti. Kont dö Holek 
ile doktor Struense ı!e kralın 

maiyetinde bulunuyorlardı. Se
yahat tekarrur etti. Kral ma
iyeti dnnimnrkadan uıaklaş
tılnr. ilk on ayda Struense 
kendi vazıfesi dışında hiç bir 
şeyle meşgul olmadı. 

so,,rı ı•ar -

• 

rus itibariyle birbirler:ne 
yakındırlar. Haf hattının 

sağ cenahındaki ve ye-
ni merkez yardımcısı çok 
enerjik ve kafalıdırlar. 

Buna mukabil şampiyon Al
tmordunun sağ açık Adilin de 
iltihakı il~ en kuvvetli şekilde 
olacağı muhakkaktır. 

Altınordu takımmın bu maç
ta göstereceği varlılda bize 
Türkiye birincilikleri için bir 
ümit vereceğinden bu temasın 
ehemmiyeti bir kat daha 
artmaktadır. Bu itibarla kırmızı 
lacivertlilerin komşu mıntaka
nın gençlerine karşı alacakları 

netice daha şimdiden ilgi ile 
bekleniyor. Oyunun neticesi 
ne olursa olsun sporseverle 
rımızın beklediği samiın i bir 
oyundur ve bu maçta da Uşak 
temasında olduğu gibi temiz 
heyecanlı bir futbol seyretmek 
fırsatmı bulacağımızı kuv\·etle 
ümit ediyoruz. Gençlerimizden 
bunu bekler ve her iki memle
ket gençliğine varlıklar ve ba
şarıkhklar dileriz. 

Kaptan 

Yenı IUHr 
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Yazan: Dolores Del Rio 
Sevimlilik, gerçek sevimlilik 

ço1c güzel bir şeydir. Sade ve 
basit olmasına rağmen denenç
siz ( tecrübesiz ) elde edilemez. 
Eski bir atalar sözü " Ekmeği 
kesmek için tecriibeye ihhyaç 
vardır " der. Bunun gibi se
vimli olmnk için tecrübe şart
tır. işten ve riyadan baş kal
dmlamıynn bir devirde bu tec
rr beyi kazanmak güçtiir. Zirn 
bunun için vakit yoktur. 

ilk gençlik yı!larımı geçirdi~i 
manastırı habrlarıın. Orada 
"Sevimli bayan,, diye çağırdı
ğımız bir rahibe vardı.Ne gençti 
ne de güzel.. Fakat kendisine 
yakın olanlar üzerinde o kadı:r 
tathlık ve tesir yapabilen bir 
kimse daha tanımıyorum. Ca
mınız "ıkıldı mı, ona giderdik. 
Zira b:zi can kulağile dinliye
ceğine ve kendi kendimize 
karşı gülünç mevkie düşürmi· 
yeceğine emindik. Meksikada, 
dört yaŞ1nda çocuklar bile bir 
ihtilalin ne demek olduğunu 
bilirler. 

Gece yarısı silah sesleri, acı 
feryatlarla uyanıldığmı, mah
zenlere nasıl inildiğini, dışar-

li • • oma ın 

o'ya • g re g rçe 
e ret ı 

dan gelen silah ve bağırışma Dol01·es clel llio 
seslerini kapalı kapılar arlc:a- zevkli bir tatlılık kazanırdı ki sevimlilik sırrı da burada saklı 
sanda dinliyerek geçen gün- bu karışıklık, ihtilal günlerini idi. 
leri unutmazlar. Böyle bir ib- seveceğimiz gilirdi. Bayan} r, ·şunu hatırlayınız 
tilal başgösterince "Sevimli "Sevimli bayan., bütün var- ki sevim, s:rüzellikten daha de-
bayan,,ın yanına sığınırdık. lığını bize hasretmişti. Fakat ğerli ve kuvvetlidir. 
Onun sakin tebessümleri, da- bizim henüz gelişme yolunda Güzellikle sevimli!ik pek na-

l h diren bir yerde bulunur. Bu-ha o dakikada bütün korku- o nn ayatiyetimizi mas edecek 
nunla beraber sevimsiı bir gü-

Jarımızı bize unuturdu. Sonra bir harekette asla bulumazdı. zeUik boş yeis verici birşeydir. 
bizlere meyva ve tatlı dagv ıhr, Küçük hayabmızı takip etmek- G · b. b h b 

üneşsız ır a çe, te essüm 
hikayeler anlahrdı.Bu h:kaye- ten ve anlamağa çalışmnktan etmeyi bilmiyen bir çocuk gi-
ler onun dudaklarında o kadar sonsuz bir zevk duyardı. Onun bidir. ,, 
•...........••......•.........•...................................•...................... , ........................................•• 

Herkes tereddüt ediyor, ne 
yapacağım bilmiyor. Kadınlar 

umumiyetle kokettirler. Moda
nın son kurallarına uymak is-
terler. Fakat bu kurallar ne
lerdir? 

Saatlerce süren güneş ban
yoları yaparak cildler kızartı!-

} 'ncl ' I r• il ıu/.wm 

ra role Lo1ılbanl 

rnah mı? Yoksa cildi güneş 
ışığından koruyarak onun be
yazlığını korumalı mı? Bu ba-
histe moda, henüz kararını 
vermemiştir. Bu yazda da gü
zel kadın vücutlarını kendi 
zevklerinde, fantezilerinde :ser
best bırakmıştır. 

Eğer esmerleşme yolunu tut
muşsanız cildinizi günt:şle yal
dız! yabiJirsiniz. Fakat yakmak
tan çekininiz. Fransız sinema 
yıldızlarından Roşel Hüdson 
esmerdir. Cildinin tunc rengini 
andıran güzelliğını ancak böyle 
elde etmiştir. Güneşte haddin-

el ......... 
Cem·yet Vaziyeti 

ediykr • 
ıza 

Fırıncılar birleşiyor 
16-7-935 günlemeçli gaze• 

tenizin ikinci yüzünde (maki
nesiz fırınlar bir ay sonra ka
panacak) (ve fırıncılar birliği 
birçok şikayetler doğuracak 
bir karar vermiş) başhkları 
altında çıkan bir yazı vardı. 

Bu yazının aşağıdaki şekilde 
ve aynı yüze yazılmasını di
lerim. 

1 - Ekmekçiler hiçbir za
man ne halkın zararına ve ne 
de yasaya aykırı bir iş yap• 
mağı habrlarma bile ğetirme
mişlcrlir. 

2 - Bu günlerde yapılmakta 
olan ortakhk fırıncılar ya nız 
çalışmak usulünde şimdiye ka
dar hiç bjr esnafın görmediği 
zararlara uğradıkları gibi gece 
gündüz çalışmalarına rağme 
bugün hepsi borçlu ve gün 
geçtikçe daha korkulu vaziyet
lere girmektedirler. 

3 - Fırıncıların birbirine 
yaptığı çirkin ve zararlarına 

olan rekabetin önünü almak 
için kendi aralarında birbirine 
rekabet yapmamak ve her 
fırmcı belediyemizin muknr
reratınn riayet etmek şarti

le icrayı san'at etmek ve 
narhtan aşağı ekmek sat
mamak şartlanna bağlan
mak suretile kendi aralarında 
bir ortaklık mukavelenımesi 
yapmışlardır. 

4 - Doğacak şikayetin abo
nelere ekmek gitmiyecek fik
rinden doğduğu malumdur. 
Halbuki her mıntaka ortakla-
rının aıhhiğ ve fenniğ şekilde 
bir arabası bulunacaktır. Ve 
bu araba ı le abonelere ekmek 
daiıtılacak. Ve bu suretle fırı-

na uzak bulunan evlerin ihti
yaçlar da te in edilmiş ola
caktır. 

5 - Bu şekil ortaklık şim
diye kadar devam edegelmek-
te olan fırıncıların karışık va
ziyetleri, çoluk çocuklarının se-
faletleri, uncunun parası, hüku
metimizin bu zümreden alcağı 
kazanç ve 8aire ~ibi soysal 
alacakları, belediyemizin ala-
cağı ve kolaylıkla kontrolü ve 
ahalimizin daha sıhhi ve daha 
nefis ekmeğini temin etmesi 
gibi önemli şeyler teminat al-
bnn alınmıı oluyor ki bu da 
yalnız fırıncıya değil insaniyete 
telı1ik edilecek bir nesne ol
du una şüphe yoktur. 

bmir ekmel,çiler birliği ha,
kam : M. ETEM 

•••••&•••··························· ..•••• 
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Sat ıkdü kan 
Darağaç tramvay caddesin

"' de dirsekte her işe elverişli 
müstakil kargir bir dükkan 
satılıktır. Taliplerin gazete
miz idarehanesine hergün 

N saat 5 ten sonra müracaatları. 
lY.J..LL/L/.ZZX71Z7"./-15 • 10 r7//..Z.. 

den fazla durmaktan çekin
mektedir. 

Kızıl lekeleri sevmiyorsamz 
fazla güneş banyosundan sakı
nınız. Geçen sene bu lekeler 
sağlık ve sportmenlik sayılı

yordu. Bu yıl moda daha fazla 
kadmlığa doğrudur. Sarır •1 

Karol Loınbard, gibi cildim ' 
parlaklığından birşey k~j'bet

memek istiyen bayanlar gtlneş 
banyolarmda itidalden ayrıl

mamalıdırlar. 
Cildlerine bronz rengini ver· 

mek istiyenler vücutlarına saf 
yağ sürerek güneşlenmelidir· 

ler. Fakat bunu da güneş kü .. 
rünün sonlarına doğru tatbik 
etmelidirler. Güneşte kalacak 
miktar tedrici olarak arttırıl· 
malıdır. Şunu da unutmayınız 

ki güneşte fazla müddet kal· 
mak vücut için baz.an tehlikeli 
olabilir. 
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- Heyecanınızı yatıştırınız, 
şimdiye kadar tanıdığım souk· 
kanlılığınızı ele alarak açıktan 
açığa söyleyiniz. Size dünkü 
gibi "kızım" demekten başka 
bir şey düşünmiyen Manfredi· 
den korkmayınız. 

- O halde dinleyiniz Prensi 
Jan Maletista mecliste bildiği· 
oiz: teklifi ileri sürerken düş· 
manlanmızın kuvvetinden ür· 
kerek savaştan kaçmak yol· 
lannı aradı. Bunun farkına 
vardım. Eğer onun teklifini ka· 
bul etmİf olaydıoı, çevirmek 
istediği manevra amacına va· 
racaktı. Yalnız: savaşçı değil 
bir koca seçmekliğim lıizımge· 
liyordu. Bunun için kendimi 
feda etmeğe karar verdim. 

- Bu kelime benim için çok 
ağırdır. 

- Bulunduğum mevki benim 
için daha ağır ve korkunçtu. 
Jan MaJetista beni seviyor.Fa· 
kat ben onu sevoıiyoruro.Yalnız 
kendisine, arkadaılara besledi· 
ğim bir kardeşlik sevgisile bağlı 
idim. Onun kansı olmayı bir 
dakika aklımdan geçirmedim. 
Diğer sinyorlar için de düşün· 
celerioı hep bu merkezde idi. 

- Demek ki mecliste bu
lunan!ann hiç birisini sevmı· 

yordunuz öyle mi? 
- Eveti Hiç birisini sevmi· 
y~dum. 

- Yemin edermisiniz? 
Yemin ederim. Hem bu ye· 

mine ne lüzum var. Eğer sin· 
yorlar arasında sevdiğinı bulun· 
saydı. Onu kocalığa ıeçmek 
elimde deiiJ mi idi? 

- Çok dogru söyliyorsunuz. 
- Beni affediniz Beatris! 

Beni seçmeniz hayabmı o ka· 

dar değiştirdi ki genç bir de· 
likanlı ıibi düşünmeğe mecbur 
kaldım. No yazık ki... Düıün· 
celerimhep bot imif... Ne ise 
devam ec:linll kızım ... 

- iki korkulu yoldan birini 
seçmek mecburiyetinde kalın· 
ca birdenbire siz geldiniz. 

- Evet prensi Bana kızım 
diye seslendiğiniz: kulağımda 
çınladı. 

Sayın bir babanın kollan 
arasında bulunuyormuıum gi
bi emniyet içinde yaşıyacağı

ma hükmettim. 
Manfredi derin derin içini 

çekti, Ve dedi ki: 
- Evet anlıyorum. Siz 

adımla evlendiniz. Benimle 
değil. Ahi sakalım. 

- Aldanıyorsunuz? Bırakı· 
nız da sözümü bitireyim. ilk 
önce karınız olduğumdan 
dolayı kendimi sevinç için· 
de buldum. Fakat tehlike 
geçince heyecan sükunet bu· 
lunca bir kurtuluş yolu olarak 
girdiğim bu çıkmaz beni derin 
düşüncelere daldırdı. Şimdi 
prens asla evlenmeyi aklına 
getirmiyen genç kızın nişan· 
!anmadan evlendiğini ırörme
sinden düştüğü haklı ıstırabı 
ölçebiliyor musunuz? Bırakınır 
ki herşeyimi size açmış bulu· 
nayım. Haksız yere size yap· 
tığım işlerden yüreğim yanıyor. 
Bir gt'nÇ kız düşüncelerini 
gözleriniz önünde canlandın• 
nız. Beni nişanlınız gibi tutu· 
nuz, ben de genç bir kız ol· 
madığım düşüncesine yavaş y~

vaş alışmıya çalışayım. Farzedı
niz ki benimle evlenmek iste· 
diniz ben de sizden düşünmek 
için üç ay izin aldım. Yemin 
ederim ki size karşı hiçbir 
kötü düşünce beslemiyorum. 

Prens! Babama bu olub bi· 
ten ışlerden dolayı tarziye ver
mek mecburiyetinde olduğumu 
da hesaba katabilirsiniz. Man
fredi "evet hakkınız: var.. dive-

rek kıza acıdığını ihsas eder· 
ken o anlatmıya devam ediyor 

idi: 
- Babam evlenmemizi onay· 

ladı. Fakat bu hareketi ken· 
disi burada yok iken yapılmış 
birşey onaylamaktan ibarettir. 
Heıhalde bu hareketim onun 
kalbinde iz bırakmıştır. 

- Durunuz Beatrisl Lakır· 
dıyı uzatmayınız. Benim anla
mak kuvvetimin zayıf olduğunu 
ortaya koymak bana hakaret 
olur. Bütün söyledikleriniz ze· 
kanıza inanım olduğu için beni 
şaşırtmıyacak kadar faziletka· 
ranedir. Fakat ne çare ki, sizi 
yine takdir etmekten kendimi 

alamıyorum. 
- Nekadar büyük kalpli· 

siniz. 
- Bukadar yeter. Artık bu· 

na dair bir kelime söylemeyi
niz. Şimdi elimden tutunuz. 
Sayın nişanlım sizi dairenize 

götüreyim. 
- Hayır Prens, burada yal-

nız başıma kalmak ve düşün· 
mek istiyorum. 

- Korkmaz mısınız? 
- Neden korkacağım. Bel-

ki yüz defa burada tek başı· 
ma kaldım. 

- PekaJa, istediğiniz gibi 
olsun. 

Manfredi Primveri orada bı
rakarak uzaklaştı. Beatris ken· 
disine ızbrap •erecek bir üzün· 
tüden kurtulduğuna Pevinerek 
kendi kendine düşünceye daldı. 

Kafa kayasında 
Ragastan o geceyi çok ra

hatsız geçirdi. Sarayın etrafın· 
da dolaşarak birbiri arkasına 
sönen ışıklardan prens Maof
redi'nio odasını aydınlatan ışığı 
anlamağa çalıştı. Benzi sarar· 
mış, kuvveti kesilmiş, olduğu 
halde çınar ağaçlannın süsle· 
diği büyük meydanda sabahı 
yaptı. Nihayet isteği ile uğra· 

dığı bu ıztıraptan : 
- Artık benim için herşey 

ölmüş ve bitmiştir diyecekti. 

Kendisine karşı gayet sami· 
mi bir dostluk gösteren Orsioi 
konağında konuk ( misafir ) 
olmasını istediğ! için Ragastan 
bü dileğe boyun eğdi. Derin 
bir uykuya dalan lspadakap· 
payı uyandırıp hayvanını ha· 
zırlamasını söyledi. 

Bu eski çapkın sordu : 
- Bende beraber ırelecek 

miyim? 
- Hayır! .• Beni burada bek· 

liyeceksin .. Biraz geç geleceğinı. 
Ragastan atına atladıktan 

sor.ra dediki : 
- Olabilirki ben bir 

gün geç kalırım 

dönmem ... 
veya 

kaç 
hiç 

- Mösyö !.. Beni buradaını 
terk ediyorsunuz. 

Şövalye bu sorguya hiç ce
vap vermedi. Yalnız kamasının 
ucile belindeki Sezar Borjiya· 
nın kılını;ının üstünü süsleyen 
değerli elmas taşları düşürdü. 
Ve İspada Kappaya: 

- Bak büsbütün ayrılırsak 

bunlar seni teselli eder dedi. 
lspada Kappa bir adım geri 

çekilerek başını eğdi : 
- Bana bak ne oluyorsun? 
- Mösyö Lö Şövalye beni 

bu kıymetli taşlarla mı kandır
mak istiyorsunuz. Teşekkür 
ederim eğer benden ayrılmak 
istiyorsanız. Hiç bir şeye ihti
yacım yoktur. Eski sanatıma 
dönebilirim Ragastan bir kaç 
ay evel şu bir kaç elması ele 
geçirmek için Roma sokakla
rında bir zengini öldürmekten 
çekinmiyen bu adamın sözle
rindeki büyüklükten, fedakar
lıktan acı duydu. 

- Demek ki. rıe olursa ol· 

Yeni Asır 
• 

Sıhhi yazalar 
•••••••••••••••••••••••• • 

Kuşpa azı (Difteri) 
Havaharbı 

Gazlardan korunmal 
Tedbirleri onandı Y avrularım1zın sağlığ nı koruyalım Aava harbından korunmada 

yurd sıhhat işleri talimatnames 

bakanlar he elince onanmıştır. 
Talimatnamenin ihtiva ettiği 

hükümlerin esaslannı bildiri
yorum: 

.-:-~~~~~~~~--

Difteri aşsı başlıklı yazıda na bakınız:. Çocuk inatçılık 

bu hastalıktan korunulacağını, ederek ağzını açmana iki par· 
çocukları vaktinde aşılatmakla mağıoızla burnunu sıkınız. 
hastalığa yakalanmak korkusu Eninde sonunda nefes almak 
hemen hiç kalmıyacağını an- için ağzını açacaktır. Siz de 
latmı,tık. Bu~ün difteri aşısı hemen işinize bakınız. Kaşık 
ile karşı kovduğumuz düşman· arayacak vaktiniz yoksa elleri· 
dan, yeni Difteri ( Y abut kuş- rinizı güzelce yıkayarak şaha· 
palazı ) hastalığından konu· det parmağınızla dili bastın· 
şııcağız. nız. Yalnız şunu unutmayınız. 

Bu hastah~a en çok on iki Baktıktan soPra elinizi de, ka· 
yaşına kadar olan cocııkl:ır tu- şığı da güzelce sabunla yıka-
tulurlar. Daha büvükler de va· malı, ispirto ile çalkalamabdır. 
kalanabilirlers .. de ya5 arttıkça Çocuğun boğazı tıpkı adi 
yakalanma korkufü :ıza'ır. nezlede, Anjinde olduğu 

Bulaşık cinsten olan hıı•ta· gibi kızarmış, bademcik-
lıklan yazdıkca hep•inin birer leri şişmiştir. Yalnız Dif· 
mikrobu o'duP,'unu •öv'ivorn~. teride bademciklerin üstün-
Bu hastalık da (l)if+eri ba~;Jj\ de, daha ziyade arka yüzünde 
denilen hir mikroptan ileri beyaz kül renginde ince bir 
gelir. irin zan vardır. Eğer mikrop· 

Bu mikrop hasta çocuklann lar çok azgın ise ve hastalık 
tükrüklerinde, salyalannda, sü- biraz ilerleIDişse bu ince zar· 
müklerinde bulundui!u için ök- !ar her yana kol atmış, küçük 
sürüken, konuşurken sacılan dile, damağa, boğazın arkasına 
tükr'u'k ı k d parca arife yanındaki a ar yayılmıştır. işte bu zar· 
sa~lam çocuklara bulaşır. Ço- lan gördünüz mü dakika ge· 
cuı;ıun gene bu yolda bulaşmış çirmeden hemen en yakın he· 
olan yorı?an, havlu, mendil, kime koşunuz:. 
oyuncak, kitab gibi şeyleri de Difteri hastalığı en öldürücü 
hastalığın atlamasına, bulaşıp hastalıklardan olmakla bera· 
yayılmasına sebep olur. ber vaktinde yetişilirse en 

Difteri basillerinin ilk gird ği kolay eyi olan bir hastalıktır. 
yer çok defa bademciklerdir. Çünkü elimizde Difteri Seru-

Bademciklerden girer: Bo· mu denilen kesici bir silah 
gazda, gırtlakta veyı. burunda vardır. Gün geçmeden, yani 
oturur ve yaptığı zehirleri be- hastalık ilerlemeden serumu 
dene yayarak aşağıda sayaca· yapılırsa çocuğu kurtarmak im-
ğımız hastalık belgetleri mey· kan içindedir. Serum ne kadar 
dana çıkar. geç yapılırsa kurtulmak umudu 
Hastalık nasıl anlaşılır? da o kadar azdır. 

Difteri mikrobu bulaşan sal\'· Hastalığın en korkunç şekli 
lam bir çocul<ta en çok (7) boğazdaki ir n zannın birden 
gün içinde 1ıastalık kendini bire atarak gırtlağa kadar sar· 
gösterir, iki gün sonra başla- ması, yahut hastalığın birden· 
dığı da vardır. bire gırtlakta yerleşmesi yüzün· 

Başlangıçta kırıklık, yutku- den nefes tıkanmasıdır. Eğer 
nurke boğaz ağırması, ateş vaktinde hekim yetişmezse ço· 
yüksekliği gibi belgeler öteki cuk boğula boğula ölür. 
çocuk hastalıklarına benze- Bazı çocuklarda Difteri basil-
diği için b r çok analar, !eri ilk önce hiç boğaza uğra-
babalar adiğ nezle sana-
arak işi savsaklarlar. Halbuki madan doğrudan doğruya bu-
Difteri mikropları sinsi sinsi runda yerleşir. Orada sinsi sinsi 
yavrulanoı kemirmektedir. Gü- oturur. Çocukta yalnız aksırık, 
n.ün biriı;ıde hastalık patlak ve- sümük akması vardır. Arada 
rır. Hekime koşarlar ama ırünü bir kanlı sümük çıkarır. Çok 
geçtiği için kurtulmak umudu uzun zaman da sürer. Ateş, 
da iyiden iyiye azalmıştır.Aca• agn gibi şeyler göstermediği 
ba bu sonuçlara varmadan kur- için kimse bunun farkına var-
tulmak imkanı yok mu ? Var- maz, ne bitmez tükenmez nezle 
dır. Hemen yapılacak şey çok ımış deyip geçiştirir. Liikin 
kolaydır. Çocuğun sıhhatı ile günün birinde boğaza atlayınca 
biıaz ilgili oldunuz mu, her iş hastalığın bütün tabloları mey· 
düzelmiş demektir. Bakınız dana çıkar, ortalığı telaşa dü-
nasıl? şürür. Habersiz geçtiği için 

Çocukta kırıklık var, ateş sümük~erin bulaştırdığı eşya· 
var. Yutkunurken eziyet çeki- larla bır çoklarını da habersizce 
yor, boğazı ağrıyor, degil mi? aşılamıştır. . . . .. 
Bunda Difteri şüphesi olup f O halde sıosı J?.ıfte.~ı~!n bu 
olmadığını anlamak için he- ena huylarını goz onunden 
men çocuğun dili . b. 1- k ayırmıyarak hastalık şüphesini 

.
1 

b oı ır .aşı yalnız boğazda aramamalı uzun 
sapı 1 e astırarak bog-azı- ·· b I . ' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• suren urun nez elerınde de •••••••••••• sun be d ı k ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

n t~ a~rı ma istemi- idiler. Ne yapacaklardı?Nereye 
yorsun degil mı ? gideceklerdi, bunu da bilmi-

-;:- Evet :nc:ak sizden ayrıl· yorlardı. Şövalye artık yaşamak 
ma acısı eoı terletir, yöre- istemediğinden Maletistaya 
gımı yakar. Size karşı ne ka- karşı nefsini müdafaa ihtiya-
bahat işledim ki beni bırakı- tını duymıyordu Fakat bu 
yorsuuuz. ümitsizlik içinde iken kalbinde 

- Haydi öyle ise sen de belli olmıyan bir sevinç ve ümit 
~raber gel!.. Fakat ben ita!- yıldızının parladığını sezdi. Bu-

b. ;b••t·· gün için yapacag-ı işi kararlaş· 
yaıı us u un terketmeği dü-
şünüyorum. tırmıştı. Günü Monteforteden 

N h uzakta geçirmek istı'yordu. 
- e e emmiyeti var. 
- Demek bu güzel vatanın- Primver veya Manfredi ile kar-

d d 
şılaşmak ona ağır "eliyordu. 

an a ayrılmak istiyorsun öy- Ş • ı le mi ? ehrin etrafında dolaşırken 
kalbinde bir değişiklik oldu-

- Evet ! insan özgiir (ser· ğunu hissediyordu. Saldırılacak 
best) yaşadıktan sonra her yer k no taları gözden geçiriyor ve 
güzel memleket deg· il midir ? d f ı mü a aaya elverişli noktarı da 

Ragastan daha fazla ısrar kafasına eyice yerlerştiriyordu. 1 
etmiyerek lspada Kappaya ar- ö·ı d d .. ı;: e en ort saat sonra Kont 
kasından gelmesini söyledi.Her Alma iıe birlikte geçtikleri ba-
ikisi on beş dakika sonra şeb- kim yaylanın yaoına geldikleri 
rin dışına çıkmış bulunuyorlardı. zaman l•pada Kappa bir kır 
ikisi de ne olacağını kestire· lokantasını Şövalyeye gösterdi. 
medikleri bir yolun üstüede - Sonıı ı:ar _ 

hekimin öğütlerini almayı unut
mamalıdır. 

Haslet çocu"" 
Nasıl bakılır 7 

Çocukta Difteri şüphe edil
di mi doktor gelinciye kıtdar 
ilk yapılacak şey hastayı müm· 
kün olduğu kadar ayrı bir oda
da yatırmaktır. 

Hasta veya şüpheli çocuk 
mektebe gönderilmediği gibi 
kardeşleri varsa onlar da mek
tebe gönderilmez. 

Bundan ötesi artık hep te· 
mizlik işidir. Hastalığın yu· 
vası boğaz olduğuna göre bo
ğaz temizliği en başta gelir. 
Köy yerinde gargara yapacak 
oksijenli su veya başka ilaçlan 
bulmak güçtür ama köy oku
taoında bir parça tentürdiyot 
mutlaka vardır. Bir bardak su· 
yıın içine beş damla tentürdi
yot koyarak sık sık gargara 
yaptırmakla doktor yetişinceye 
kadar büyük yardım etmiş 
olursunuz. 

El, yüz, çamaşır, yatak ta· 
kımı temizliğini söylemt:k iste
mez sanırım. 

Hastaya bakanlar, hasta ya· 
nına sık sık yaklaşanlar da 
onun eşyalarına dokunmaktan 
sakınmalı, ellerini sabunla yı· 
kadıktan sonra bir de süblimeli 
su, lizollü su, asitfenikli su, 
alkol gibi antisept k sularla 
çalkalamalıdır. 

Köyde hemencecik bunları 
nerede bulalım diyeceksiniz? 
Köşede bucakta olsun rakı bu
lamaz değiisiniz yal İlaçları 
yaptırıncaya kadar rakı da 
alkol işini görür. 

Difteri basilleri kolay kolay 
.ölmezler. Hastalık bütün bü
tün geçse bile çocuğun boğa· 
zında bir ay kadar canlı ka· 
lırlar. Ve böyle çocuklar asıl 
hasta çocuklardan daha teh· 
likelidir. iyi oldu diye sokağa 
salıverdiler, yahut mektebe 
gönderdiler mi boğazlarındaki 
mikroplarla daha birçok yav· 
ruları bilmeden hastalıkla bu· 
laştırırlar. 

Onun için otuz günü geçme· 
den çocuğu ne mektebe gönder
meli, ne oyun bahanesile veya 
başka bahanelerle sağlam ço
cuklarla bir araya getirmeme
lidir. 

Hele okutanlar okulalarında 
böyle hastalığa tutulanların 
peşini bırakmamalı, bu şüphe 

devrini atlatmadan, eğer im
kaoı varsa mikrop kalmadığını 
gösteren doktor raporu getir
meden böyle çocukları okulaya 
kabul etmemelidir. 

Gene tekrarlayalım: 
Difteri hastalığı çocuk has

talıklarının en korkuncu, eğer 
vaktinde önüne geçilmezse iki 
üç gün içinde en iç sızlatıcı 

ıstıraplar içinde öldüren bir 
hastalıktır. Bununla beraber en 
güvenli çaresi olan hastalık

lardan birisi de Difteridir. 
Yukarıda anlattığımız gibi 

vaktinde yetişilirse; analar, ba
balar, okutanlar çocuklann bo
ğaz ve burun nezlelerine önem 
vererek şüpheli hallerde hemen 
hekime koşarlarsa vaktin er
kenliği nisbetinde çabu c kur
tulmak çareleri vard r. 

Çünlcü, elimizde onatıcı Dif
teri serumu var. Hükumet dok
tor!aı ı, belediye doktorları bunu 
size parasız verir ve para~ız 
şırınga eder. 

Gelecek muharebede düş-

manın hava yolile yapacağı 

taarruzlarda yangın, tahribat, 

zehirli gaz bombaları ve gazlı 

mikroplar kullanması çok muh

temeldir. Bu cihetle ordulardan 

ziyade milletler taarruza hedef 

oldcaklardır. Bu taarruzlardan 
korunmak için yer yer müda· 

ffa teşkilab vücude getirilmek
tedir. 

Havaya kartı müdafaa esas
lan ve halkın havaya karşı 

korunması prensibleri büyük 
Erkanıharbiye ile sağlık n 

sosyal bakanlığının daha ev.el 
hazırlamış olduğu talimatname

lerde yazılıdır. 
Taarruza maruz her şehir v• 

kasabada vücude getirilecel 
mahalli koruma birliğinin yar
dımcı teşkilatı arasında mühilI' 

bir mevkii olan sıhhiye cihetine 
ait teşkiller ve hizmetler şun

lardır: 

1 - Yaralı ve ga7.i!ere ili< 

yardım ve sıhhi bakım teşki· 
)atı. 

il - Yaralı ve gazileri te

davi teşkilleri ve işleri. 

Talimatnamesinin birınci kıs ı 

mı, umumi korunma teşkilaı 

ve vasıtalarını ihtiva etmekte· 
dir. Talimatnamede yazılı umu 

mi koruma işlerini görecekle 
şunlardır: 

1 - Bütün sıhhiye teşkilat 

memur ve mensupları 
il - Tababet ve şuabat 

meslekleri mensupları. 
111 - Bunlara yardımcı ola 

rak alınacaklar. 
Korunma teşkilatında iş gö 

recekler için Hava harbinder 

korunma ve muharebe gazle 
rinden korunma diye iki kur 
açılacaktır. Kurs mezunları, vi 
)Ayetlerde diğer kurslar aça· 
caklar ve konferanslar vere 
ceklerdir. 

Kurulacak olan her sıhhiyr 

bakım merkezi evinde iki sıhh 
bakım ekibi bulunacak, havı 

taarruzlarında, sıhhat işlerindr 

de iştirakleri sebebile sıhhiy• 
teşkil ve işlerinin ilk safhadı 
yardımcısı polis ve itfaiye ola 
cak, gaz arama ve temizlem< 

tamir etme, can kurtarma ekip 
leri kurulacak, bu ekiplerin eş 
has ve kadroları, iç Bakanlı 

ğının hazırlıyacağı genel tali 
mata ı>ygun olarak vilaye 
ve kaza teşkilatlarınca ve 
rilecek kararlar dairesinde be 
lediyelerce tanzim, ve ida 
re olunacaktır 

Tailmatnamenin ikinci kısll' 
yurd sıhhat işleri yaralı ve ga 
zilerin iç bakımları priyayaj 
ve nakillerı hakkında uzuı 

hükümleri ihtiva etmektedir ...... 
Partide 

Bugün son top· 
Jantı yap!ldı 

Çocuk esirgeme derneğ 

adına Alsancakta deniz ban 
yoları üstündeki gazinoda cu · 
martesi akşamı veıilecek gar 
denparti İçin bütün hazırlıkla 
ikmal edilmiştir. Dün C. H. P 
binasında bayan ~.faide Diri~ 
başkanlığında toplanan tertir 

_Çocukların hiç tutulmaması, 
eger azgın bir salgın yerine 
düşerek yakalanırsa ölümsüz, 
kedersiz geçirmesi isteniliyorsa 
onun için de geçen yazıda an
lattığımız (Difteri aşısı) vardır. 

Dr. Fevzi Kut 

• heyeti yapılan hazırlıkları göz
den geçirmiş ve çok beğen· 
miştir. Garden-p:ırti çok "'~' 
lenceli olacaktır . 

....... r.u. ,,, • 
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\Hl~t~AYIE 
, ______ , Her fiata acele 

Borsa Haberleri 
, oun Borsada Müzayede ile satış 
i Yapılan Satıtlar Önümüzdeki pazar günü ya· 

• ' --<XCBD+QALCa ni t ... mmuzun yirmi birinciiünü 

ÇiL EK 
uzum 

Çu. Alıcı Fiat 
43 N Ali Hay. 12 12 

sabahleyin alafranga saat onda 
Karataı tramvay caddesinde 
Salhane iskelesinde 321 numa· 
ralı hanede bir çok lüks mo· 
bilyalar bilmüzayede ıabla
cakhr. 

Elini açan bir dilenciye biraz Şimdi verdiğim liraya acı- 41 S Süleynıano 13 13 
para vereceğim sırada arka
daşım elimi yakaladı: 

- Buna verme, muhtaç di
lenci değil .. Yalandan yapıyor., 
Paralarını başkalarına sakla. 

Şaşırmıştım. 

- Hangi başkalarına? .. diye 
sordum. 
Arkadaşım omuzlarını sil

kerek: 
- Paraya ihtiyacı olanlar 

yüzlerinden belli olur. Dedi. 
Biraz durduktan sonra bir 

ıey aklına gelmiş gibi: 
İlave etti: 
- Dur bak sana bir şey 

anlatayım: 

Şubat ayı içinde idi. işlerimi 
bitirmiş dairemden çıkıyordum. 
Aşağıda merdiven başında du
vara yaslı bir kadın gördüm. 

Eski bir elbisesi, sırtında tüy
leri dökülmüş tavşan derisin
den bir kürkü vardı. Sessiz 
duruyordu. Gözlerinden aç ol
duğu ve çok eziyet çektiği 

okunuyordu. 
GÖzlerimiz bir an karşılaştı. 

Çok ürkütücü bakışları vardı. 
Önce aldırmadım. Biraz ile

rilemiştim ki kadın önüme 
dikildi. 

Hiç birşey demeden duru
yordu. Elimi cebime daldırdı
ğım zaman kadın renkten renge 
girdi. Sonra yanakları kıpkır· 
mızı olmuştu. 

Çabucak sordum : 
- Ne kadar istiyorsun? .. 
Cevap vermek için çok güç-

İllk çekmişti. 
- Ne verirseniz ... Diyebildi. 
Sesi kendisi gibi zayıf ve 

tolgundu. 
- Eğer bilmiı olsam... Diye 

kekeledim. 
Kadın ağlamağa başlamıı

tı. Yüzünü aaklamak ıçın 

duvara doğru döndü. 
Fazla dayanamadım Cebim· 

den bütün bir liralık çıkararak 
elleri arasına sıkıştırdıktan son• 
ra ileri doğru yollandım. 

Artık karanlık iyice basmıştı. 
Ortalık elektrik liimbalarının 
.. çtığı ışıklarla yarım yamalak 
aydınlanıyordn. 

Fakat ancak yirmi otuz adım 
atabilmiştim. İçimde büyük bir 
merak uyanmıştı. Bir kaç da
kika sonra kadının sokağa çık
tığını gördüm. Biraz durakladı. 
Sonra birden bire bana aksi 
istikamete hızla yürüdü. 

Bir an onu takip etmek ak
lımdan geçti. Arkasından ona 
görünmeden ilerlemeie baş

ladım. 
Çok hızlı gidiyordu. Acaba 

ne yapacak diye düıünürken 
!ıir bakkal dükkanına girdi. 
Kendi kendime: 

- Zavallı diyordum. Mutlaka 
aç ... Yiyecek bir şey alacak .. 

ilerledim. Başka bir kapıdan 
ben de aynı dükkana girdim. 
Aramızda bir sürü şişeler 

vardı. O beni göremiyordu. 
lki şampanya şişesi arasın· 

dan onu gözetliyordum. 
Orada tabaklar içinde duran• 

çileklere bakıyordu. Şaşa kal
dım. 

Dükkan sahibi de ayni va
ziyette idi. Böyle bir kadının 
çilek almasına o da akıl erdi
rememişti ki kadın şu tabağı 

ver dediği zaman biraz tered
düt etti. 

Sonra kadının uzattığı parayı 
ıyiec gözden geçirdikten sonra 
tabağı güzelce sardı ve paranın 
üstüyle beraber kadına uzattı. 

Geri ne almıştı bilmiyordum. 
Fakat her halde az bir şey 

·· ·nda faLla dur-

mıştım ... 
Çok hızlı yürüyordu. Bir çok 

sokaklar aştıktan sonra bir 
apartmana girdi. Ben de arka
sından daldım. Üçüncü katın 
9 numaralı dairesinde durdu. 

Cebinden çıkardığı bir anah
tarla kapıyı açtı ve içeri girdi. 

Büyük bir merak içinde ge
lib dokuz numaralı kapı önün
de durdum. Bugüne kadar hiç 
bir kadının arkasından böyle 
koşmamışbm. Bana bu halim 
çok gülünç gelmişti. Kapı önün
de on dakika kadar bekledim. 

Sonra içeriden kuvvetli bir 
hıçkırık sesi duymağa başla
mıştım. 

Bunun üzerine kapıyı şiddet
le çaldım. Hiç kimse cevap 
vermedi. Kapıyı iterek açabil
dim. içerisi keskin ilaç koku
larıyla dolu idi. 
Kadın beni görünce ağlama

sını dindirdi. Hiç şüphesiz be
ni tanımıştı. Yanıma yaklaşa· 
rak: 

- Çok geç kaldım, diye 
mırıldandı. O kadar da koş· 

muştum ... 
Sonra yine hıçkıra hıçkıra 

ellerime sarılarak: 
- Bay, dedi. Benden çilek 

istemişti.. Fakat ona istediğini 
almak için paran yoktu .. Bunun 
için dilenmeğe çıkmıştım. 

Ne yazık ki geldiğim zaman 
iş işten geçmişti .. 

Birkaç adım daha attığım 

zaman çilek tabağını yatakta 
cansız olarak yatan çocuğun 

elleri arasında gördüm. 
F. Y. ERALP 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ltalya-Habeş harbi 
-B~ tarafı liııci salıifede

tiye çevrilmiş ve bu sempati 
Japon sefirinin Venedik sara
yının göreli ile teeyyüd etmiş· 
tir. Japon safiri, ltalyan - Ha
beş anlaşmazlığına müdahale 
etmiyeceğini resmen beyan ve 
çünki Japonyanın Hel-eşistanda 
siyasal biç bir menfaatı olma
dığını ilave etmiştir. 
Diğer taraftan uluslar kuru• 

mu ltalyan • Habeş uzlaşma 
komisyonu faaliyetinin akamete 
uğraması dolayısile 25 Tem
muzda beşinci ltir hakem at
yacakbr. Hlbuki ltalya bu ha
kemin atanmasına karşı gelmek· 
te ve uluslar sosyetesi konse
yinin toplanma tarihinin geriye 
bırakılmasıdı istemektedir. An
cak böyle bir tehiri haklı gös
terebilmek için tek bir yol 
vardır ki o da anlaşmazlığın 
kotarılmasına başka sabada 
çalıımaktadır. Bu kabil çalış
malar ise aneak Fransa ve 
lngiltere ile uyuşmağa bağlıdır. 
Çünkü Italya bu iki hükümet 
ile uyuşmadan Habeıistanda 
müdahalede bulunmamalan 
1906 andlaşmasının ahkamı ica
babndandır. 

Mayoyu satarken 
yakalandı 

Karatş'da deniz kenarındafsak 
kızı Suna Sidinin mayosunu 
çalan Yako oğlu Hayim ma
yoyu satarken tutulmuştı.r. 

4 H Cemal 12 12 
88 Yekün 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 
71 Buğday 4 25 5 37 

224 Arpa 3 12 3 12 
252 Bakla 4 25 4 25 

44 Kumdan 5 50 6 
31 Mercimek 6 6 

Para Piyasası 
18-7-1935 

Alış 

Mark 50 25 
İsterlin 617,5 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 50 
Belga 21 OS 
İtalyan lireti 10 30 
İsviçre F ran. 40 95 
Florin 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. Şilini 23 50 

Satış 

50 75 
622,5 

8 30 
79 90 
21 55 
10 37 
41 20 
85 45 
5 30 

24 

Dolandırılmış 
Otomobil tamircisi Hüseyin 

oğlu Aliyi Devlet Deıniryolları 
fabrikasına yüksek maaşlı me· 
mur yapacağından bahsile do
landıran ve elli lirasını alan 
Salih oğlu muakkib Osman 
tutulmuş ve Adliyeye veril· 
miştir. 

Gerek lüks kesme iki kişi
lik san karyola, lavman tuva· 
Jet ceviz, ceviz komodin, elek
trik lambaları, mavun boyu ay
na, ipekli lüks mavun koltuk 
takımı, ceviz çifte kanatlı 
aynalı dolap, lüks jardinyera, 
lüks kabine, iki adet sarı 
bir kişilik karyola, ceviz şem
siyelik, müdevv<.r mavon ye· 
mek masası, 6 maroken san· 
dalye, levhalar, duvar tabaklan 
sahibinin sesi çantalı gramafon 
plaklarile, kanepeler, orta ma· 
saları, perdeler, singer el dikiş 
makint!si, duvar saatı, storlar, 
balı kilim ve seccadeler ve sair 
bir çok lüks mobilyalar bilmü· 
zıo.yede satılacaktır. 

Büyük kardıçalı lbrahim bey 
hanında Emniyet müzayede 

salonu müdüriyeti 
1-3 (1013) 

~- ............. 
lzmir Turing Klübünden : 
Önümüzdeki pazar günü Çeş

me plajlarına bir gezinti yapı· 
lacaktır. Hareket sabah saat 
6,50 dedir. Fiat plaj yemek, 
şaşa) suyu dahil 240 kuruştur. 

Biletler Tuıing Klüp, Ehram 
memurlar kooperatifinde satıl
maktadır. 18 19 2160 (1080) 

Amatör 
ÇABUK 

Fotoğraf işleri 

ucuz 

Refik Lütfi 

TEMİZ 
YAPILIR 

Or Resimevi 

lzmir Defterdarlığından: 
Mükellefin 
ismi işi Müessesenin mevkii Senesi Kazanç vergisi 
Muharrem Kasap çırağı Mesudiye C. 935 9,40 
Hüeyin Marangoz çırağı 2 inci Kordon 934 7,00 
Mebmed Ali Fırıncı " " 935 36,00 

Yukarıda isileri yazılı mükelleflere Alsancak şnbesince tarho
lunan kazanç vergilerine a t ihbarnameler kandilerinin gösterilen 
adreslerde bulunmaması hasebile tebliğ ettirilmemiştir. Hukuku 
usül mul>akemeleri kanununun 142 uci maddesi mucibinca tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 21075 \1014) 

lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

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

İki milyon iki yüz bin lira serınaye ile teşekkül etmiş ve 
Dl ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
lah Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve aatış fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) 

ANKARA BiRASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkiarı beğenilm~ğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
.A..:N'"~Aı..ı:=t.A.. Birası içilir 

•• k •• • içilecek biricik ulusal bira budur 
un u • Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksınız (865) 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
alınız 

• lde•I •ot'lk h•v• dolabı 
• ODrlUtDıChı vtı lhHaıı•tı 

• Biti• •llb" ••<•• •••lelt.,._. 
nıı•h• ........... ,.,ı1 ..... . 

• A-ıarl Elektrik S.rfiyıb 
• fiyılı 1IO llrHarı 1tlbına 
• T edlyal 11 ay vıd• 

N11r9ddın ve Ş~L Anbr• 
SaU. ,.,.lari A Y•tl•r hm6r 

"~!binin Seal lltbzl S..lu lalat9 ~ 

Fiyat - 180 liradan itib~ren 
tediyat - 18 ay vade 

Satış yeri: ARTÜR VETTER [ SAHıBİNİN SESİ ] Samaniıkelesi 

Beşikten mezara kadar sağlam 
ve beyaz kalan dişler ! 

Diş macunu kullananlar bir 
çok tecrübelerden sonra 
neden daima 

Radyolin 
de karar kılıyorlar? 

Çünkü Radyolin 
• Dişlerde ( Küfeki • 

Tartre ) husulüne imkan 
bırakmaz. Mevcud olan· 
lan da eritir. 

• Diıleri mine taba
kasını çizip hırpalamadan 
temizler ve parlatır. 

Ağızdaki mikropları 

% 100 kat'iyetle öldürür. 

• Diş etlerini besler, 
diı eti hastalıklarına ma
ni olur. Ağız kokusunu 
keser 

Siz 
de RADYOL iN 

Kullanınız 

lzmirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

~~Bristol otelinde 

l 
l. 

,.ı 

, 

~rkecide Osmaniyeotelinde~ 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese -kendisini sevdiren bay Ömer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahah bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

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

::K:Ü:Sİ::K: 
VAPURDUMANI 
o--öz:ı::.... ü::EC 

r////.//.//./////////////////////://J 
Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 

ve ucuz bir gözlük almak isterseniz BAŞTURAK 
HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesı 
ne uiirayınız 

·································'i"···································· 
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IJl4ım ______ , 

Operatör 

Cemil ~erit 
BAYDUR 

Nomanzade sokak No. 5 
Muayene saatları : 9 - 12 

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

2-13 (983) , - uı 

Göz He~inıi 
MİTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Göztepe tramvay cadde

sinde deniz kenarında 846 

Numaralı elektrik, su; hava 
gazı tesisatı ve mükemmel 

~I 
sıcak banyosu olan .. ev I 
kiralıktır. Gezmek, gormek , 
ve pazarlık için Göztepede 
900 numaralı eve müracaat. 

9-13 (903) 
r/'////////////////J'///~ 

Doktor 

enıal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka, antina tramu7 cad
desi No. 596 Tel. 2545 

öz He~inıi 
Bürhan Bengu 
Memleket lı ~•'"ne si göz 

mii .. l a<.1"16151 

Muayenehanesi il.inci 

Beyler sokak numara 80 

Telefon: 3828 
23-26 

• 

---~--1• Bergama Sulh hukuk hakim-

liğinden: .. 
Bergama hazinei malı ye vekılı 

avukat Haluk Ökeren tarafın 
dan bila varis vefat eden bacı 

• Bay
0

azit mahallesinde mukim 
iken 5-11-1931 tarihinde vefat 

eden Arap Haticenin varisi b~
lunmadığından emvalin.i~. ~a~ı
neye intikali lazımgeldıgını ıd
dia edilmiş olduğundan işbu 
ilan tarihinden it;baren üç ay 
içinde müteveffanın mirl'Sçısı 
olduğunu iddia edenler ait ol
duğu mahkeden alacakları ve
raset senetlerile birlikte mah
kemeye mürac·aatla hakların~ 
tespit ettirmelerine ve aksı 
halde mezburenin emvalinin 
hazineye intikaline karar veri
leceği medeni kanunun 534üncü 
maddesine tevfika ilan olunur. 

(1015) 

t'enı Asır 

Bayıltmaz 

ÖLDÜRÜR! 

Karıncaları ÖLDÜRÜNÜZ. 
Her hangi (haşarat öldürücü bir mayı) 
ııe karıncaları öldürmeyi tecrübe et 
tinızml ? ,.Eğer tecrübe Qttiniz ise bıt· 
tabi testrslzllğlnl de gördünüz. Karın. 
calar sizin bu tecrübenizle adeta alay 
edeı·ek mutbağınızı istııa ve yeınek. 
terinizi bulaştırmağa devam ederler. 
Bunun OnQnU almak için münhasiren 
ve muslrren FL iT isteyiniz. F L i T. 
hakikaten ve ebediyen öldürür. Leke 
yapmaz, taze ve ıatıt kokuludur Siyah 
kuşakll ve asker reslmll sarı teneke
lere dikkat ediniz. Fi:ıllar fenziUtlı 

Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç H A S T A L 1 K L AR 
1V.C"CJT .A.~.A.S'SISI 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20 ) numaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

Daima Genç, Daima Güzel 

KANZUK Balsamin Kremi 
Elli senelik bir ~aziye ~a.lik v~ ?~nranın. her tarafında tak

d·r kazanmış giizellık kremıdır. Cıldınızın daıma güzellik ve ta
z~liğini muhafaza eder. Balsa.mi~ ~remi memlek~timizin kibar 

ahafilinde rağbet bulmuş cıddı bır mark,.ıdır. Çılleri ve buru
m kları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Rub
ş~ az kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati
nuv kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
yen ak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B r defa Balsamin 
k~fıanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat mağazalariyle 
b .. ük eczanelerde bulunur. 

uyt bul 223 numaralı posta kutusuna Y. A. rumuzile ve 6 
Is an kr . k . h d . . 

kuruşluk posta pulu ile bu b. ıı8eyı1 c:sıp Emku:v~zza.. a resın1ı yak-
.. deren'ere bedava ır asamın sırı numune o ara 

zıp gon • 
2'önderilir. 

~-

j 
~- E•hise yaptırmağa karar verdiğin~z zaman 

::SIFl. :IC~FtFl..E 
Kula nıensu~· t 

11..,abrikasınuı çıkardığı en son 

Model kuınaşları görünüz 
r 

-t: __ 

Desenler, Renkler, fiyatlar ve 
bütün bugüzelliklere İaaveten 
ucuzluk ve sağ~amlıkları • • 

sızı 

mutlak tatmin edecek ve 
Şu sıcak günlerde dükkan dükkan kumaş 

aramak zahmetinden kurtaracaktır 

KUMAŞLAR en saf yünden yapılmış 

olduğundan (,;Ok iyi iitü tutar kat'iyen 
:K: I Ft I S 1V.C ..A. Z 

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

TELEFON : 2360 

Pari"> fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Muzaffer Eroğµl 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

DOKTOR 

~Ziya Gö~sin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFİ 

• 

ikinci beyler sokağı ~ 
Beyler hamamı karşısında ~ 

No. 41 

1 
TELEFON 3686 ~ 
13-26 (924) ~ 

i"r/////////////////////////A 

, il'\ 

Bugüne kadar piyuaya çı-
karılan traş bıçaklarının 
en eyisi 

KIRMIZI AY 
bıçağı olduğu berkesin tec
rübe.ile anlaşılmıştır. Rahat 
ve ferahlıkla traJ olmak is
tiyenler 

İzmir Kuzu 02-lu An 
çarşısı 29 numarada -

taJyalı Sait !::~;:::~ 
sına müracaat etsinler . • 

!Müfettiş namzetliği ve şef nam
zetliği için müsabaka imtihanı 

Turkiye Ziraat Bankasından; 
1 - Bankamıza müsabaka ile (5) müfettiş namzedi ve (5) 

şef namzedi alınacaktır. 
2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 tarihlerinde 

Ankara, lstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tahriri imti

hanlarda kazananlar geliş ve dönüş yol paraları verilmek ~ure

tile Ankaraya getirilerek şifahi bir imtihana tabi tutulurlar. Bu 
imtihanda da kazananlardan beşi 140 lira aylıkla müfettiş nam
zetliğine ve direr beşi de (130) lira aylıkla şef namzetliğine 

tayin olunurlar . 
3 - Müfettiş namzetleri iki sene stajdan aonra müfettişlik 

ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla mü
fettişliie geçirileceklerdir. 

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

hanına girecekler ve kazananlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için (siyasal bilgiler veya yük

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

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

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en son 
26-7-935 cuma günü akşamına kadar Ankara Ziraat Bankası 
teftiş heyeti müdürlüğüne göndermek veya vermek suretiyle 
müracaat etmiş bulunmalıdırlar. 

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

Zonguldak 
~ader.. Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakend,, satış kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Mai"azasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

. _ ........ ...., ..... 

r 
la 

laş 

e 

La 

ya 

,_ 

s
lll ,_ 

1 



ahlte t2 

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 \"e Köstence 
liman:arı için yük alacaktır. 

HER, ES vapuru 27 tem

muzda gelip yükünü boşalttık

an sonra Burıı-as Varna ve 

Köstence için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 18 

aiustostan 12 ağustosa kad.r 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları için 

yük alacaktır. 

SVENSKA ORıENT LıNıEN 

VASLAND motörü 30 tem
muzda Rotterdam, Hamburg, 

Copenbage, Dantzig, Gdynia 
Götebmg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

N. v. 
W. F. H. Van 

Zee & Co. 
HERAKLEA vapuru 22 tem

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

DERINDJE vapuru 5 ağus
tosta beklen:yor. 8 ağustosa 

kadar Anvers, Rotterdam Ham 
burg ve Bremen için yük ala
caktır. 

ALIMNIA vspuru 10 ağustos
ta bekleniyor. Hamburg, An

vers ve Bremen limanlarından 

yük çıkaracaktır. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
Tuna hattı 

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

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

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 2008 SERV.CE MAR!TıM RUUMAİN 1 

Garbi Akde.ıiz için ayda '!"'!~;===ı::ıc=m:ı:=:ıc:=ı===ıTı 
bir muntaz am sefer. Doktor 

ALBA JUL YA vapuru 19 
ağustosta gelip aynı günde 

Malta, Napoli, Marsilya ve 

Barcelon limanlarına hareket 

edecektir. 

ırandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor

donda Tahmil ve tahliye binası 
arkasında Fratelli Sperco acen

talığına müracaat edilmesi rica 

olunur. 

Telefon: 2004-2005 8 

Fa ıri .. şık 
İzmir Mem:eket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞ1TIK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 1281) 

Fenni Gözlük 
Üzerine her istediiinizi en İnce teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

Yenf Asar-

Oliver Ve Şü. .. ,... ............. . 

1 

LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVIGA

GATION Co. Ltd 
ELLERMAN LA YN Ltd 

FLAMINIAN va:rnru av so

nunda Liverpool ve Svansea

dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

DRAKO vapuru 29 t •mmuz

da Hull, Anvers ve Londradan 

gelip tahliyede bu:unacak ve 
aynı zamanda Lc!ldra ve Hull 
için yük alacal.tır. 

DOYÇE LEV ANTE LINIYE 
ANGORA vapuru 13 te:n

muzda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gel:p t:ıh 1 :yede bu-

Vapurculuk 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
lZMlR ACENTELİGİNDEN 

Ekspres postası 

Güneysu 
Fevkaladıo lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam 16 

da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t& da İS
T ANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : ve 
oradan KARADENIZE ha
reket eder. 

lstanbuldan her Per
şembe günü lzmir için sa
at tam 16 da GALATA 
rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma ıı-ünü 
tam saat 16 da lzmire varır. 

NOT: Vürut tarihteri ve 
vapur~arın isim'eri i!z;?r.nP wc-u' 

Fazla Tafsilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da İzmir acenteliğine müra-
caat. Telefon 3658 1 

lunacaktır. 

1 liyet kabu! cdilm ez. ''.-:"SZl[J~~;;L;~;;;;; 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMI>AR ÇIKRIGJ 

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

Adres : 

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

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

-, 

,; 
·o 

ıısıe1nbui sıhhi mÜt-sseseler artır
ma ve eksiitme komisyoouııdan: 

Miktarı 

Cinsi Azı Çoğu Tahmini fiatı 
Dağlıç eti 20000 35000 50 
Karaman 4000 5000 45 
Kuzu 9000 10000 50 
Sığır 2000 3000 35 
Bakırköyde akliye ve asabıye hastanesinin 935 mali yılı et 

ihtiyacı için kapalı zarf suretile yapılan eksiltemede teklif edi
len fiatlar fazla gö üldüğünden yeniden kapalı zarf suretile ek· 
siitmeye konulmuştur. Eksiltme günü 26 Temmuz 935 Cuma günü 
saat 14,30 da Cağaloğlunda Sağlık müdürlüğü binasındaki ko
misyonda yapılac<:'.dır. 

Muhammen fiatl<r hi•alnrında gösterilmiştir. 
Tayyare, ~oför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altın, nikel bağa Muavakkat garanti 1938 İira 75 kuruştur. 

çerçiveleri en maruf fabrika malı camlar daima her yerden ucuz Şartname 130 kuruş berlel mukabilinde hastaneden alınabilir. 
olarak yine S. FERiT ŞiFA ECZANESINPE bulursunuz. Eksiltmıye gireceklerin 935 yılı Ticaret odası vesikasile 2490 

TOPTAN PERAKENDE sayılı kanunda yazılı belgeleri, muvakkat teminat makbuzu veya -- - ı banka mektup:arı ile hir:ikte teklif mektuplarını eksiltme saa-,De v ı~ 1 Oe;.;iryolJarında~;- =·- tından bir saat eHehne kadar kor;~r'5~;9_2e;meıi~36 (
953

) 

lzmir Basmahane istasyonunda bulunan ve seneliği yüı elli ı---------=--------••....,;;;;;;;;====....;,=;;i.;;;;;;ı 
ila yüz altmış lira kiraya mütahammil büfe 2217/935 tarihine lifıı.LJSARAKi" •MTfHANl 
müsadif pazarte•İ günü saat on beşte yedinci işletme binasında lt'I _ _. ~ ·..... .il 
açık arttırma ile kiraya verilecektir. T ·· ı._ • z· k d 

istekli olanların kanunun dördüncü maddesi mucibince arttır- Uf Kiye ıraat . an aStD an; 
mıya girmeye kanuni mani bulunmadığına dair beyannameler ile 
bin iki yüz kuruşluk muvakkat teminat akçesini hamilen mezkiir 
saatta istasyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartname 
lzmir istasyonundadır. 12-19 2083 (9<i7: 

·ı 

1n~aaıırıı>. ıçııı atıdekiıbtıyaçlarıııı.<ı pek tıl'ıız 1 y.ıtl:ırla 
teruın etmek ı~ter8eniz Halını a~a c;ar~ısıııda 

Kavalah Hasan Nuri 
tı caretlıa neRi nfl ııı iı r ara a ı et! ıııı >. 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ne· ! çiç kli 

Çım ve levazımı sıhhiyeden lfu!ıalar ve bunların 
te/euüatı envaı banyolar ve termo~ııonlar ve her ctns 
musluklar ve kanalizasyon içın demu dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmPz 
Yerli Çimentolar, Bütün Markalar 

En Müsait Şeraitle 
lll•ğazamezda Satıhr 

Bankamız muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere müsabaka 
ile ve yüzer lira aylıkla on memur alınacaktır. Müsabakaya 
girmek için Liseleri veya Ticaret liselerini ve yahut Galatasaray 
lisesi ticaret kısmını bitirmiş olmak ve yirmiden aşağı, yirmi 
beşten yukarı yaşta bulunman:ak lazımdır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı ve neler· 
den imtihan yapılacağı Ankara, lstanbul ve lzmir ziraat banka
larımızdan elde edilebilecek şartnamelerde yazılıdır. Müsabaka 
1-8-935 perşembe günü sabahı saat dokuzda Ankara ve lstanbul 
Ziraat bankalarında yapılacaktır. 

istekliler aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en son 24-
7-935 çarşamba günü akşamına kadar Ankarada Ziraat bankası 
memurin müdürlüğüne göndermek veya vermek suretile müracaat 
etmiş bulunmalıdırlar. 13 16 - 19-21-24 (985) 2101 

M~liye \~el-a etinden: 
1 - 2257 No:lu madeni ufaklık paıa kanununa tevfikan dev

let alacaklarına 60 kuruştan alınmakta olan beher mecidiye 
gümüş fiatının tenezzülü hasebile 54 kuruşa indirilmiş ve bu fiat 
üzerinden kabul edilmesi için malsımdıklarına tebliğat yapıl
mıştır. 

2 - Cümhuriyet Merkez bankasında beher on gram safi mes
kiik ve gayri meskük halis gümüşü 27 kuruşa satın alacaktır. 

16-19-21 2134 (996) 

19 emmuz ıs 

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 uğraştım. 

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

ıZMıRLİLER 
Şabidimsiniz 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 
T akli ti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

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

Artık müıterihdirler. 

Yavruları sancıdan, iıhalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir gıda bulmuşlardır. 

LAKTiN 
Sütlü ua 

Az zamanda çok rağbet ıı-örmüş ve bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce tışekkür mektubu ıı-elmiştir. 

Eczaaelerde fiatı 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

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

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce ki:;iye ıençlik, 11bhat ve 
aeş'e vermiş olan 

Ki na Lilili 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini ııörmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

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

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsaıar, 

kasık bağlan, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır

layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

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

MuTEHASSlSI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

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

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