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imtiyaz sahibi : Ş~VKE! BiLGİN. 
Başmuharrir ve umuma neşnyat müdürü: 

Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulah Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

HAKKI OCAKOGLU 
.A.B01'T:E Ş:E~Tİ 

Devamı müddei Türkiye için r=ariç için 
Seııelik . . . . . . . 1300 2500 
Altı a11tık . . . . • . iOO won 

TEl'EFO"N 2se7 

il 

Gum1mriyelin Vo Oum1ım·i?ıet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çtkar Siyası Gazetedir Yeni A5ır matbaasında basılmışbr. 

a a 
10- 23 Temmuz Bayındırlık Bakanı Bay Italya -Habeş Harbı 
Türk tarihinin bir AJ• 'Ç • I{ G Jd• 
Dönüm noktasıdır 1 etın aya e 1 -·-Türk tarihinin Osmanh im
_paratorluğu devirlerine rastla· 
yan sahifeleri bir çok övünç 
Yerici zaferlerle dolu olmakla 
beraber, yüz kızartıcı hadise· 
lerle, geriliklerle de doludur. 
sava1 alanlarında Türkün da
ınarlarmdaki kahramanlık sü
el zaferler yaratmış, Eakat 
saraylarmda binbir intritka 
arkasanda koşan eller o za
f~rlcri boğmuş, ulusun .se.r
pılrr.esinin önüne geçmıştır. 

--Uç dört gün şehrimizde l(alacak 
Sonra Aydın hattını teftişe çıkacak 

•• •• onune geÇilmez Bir durmdadır 

Hele son sultanların ulusu ka
ranlıklar içinde boğmak yolun
daki çalışmaları, ehli salip sal
dırnıalarmın çok üstünde çık
nııştı. Birincisi ulusu yuvasında 
boğuyor, diğeri hiç olmazsa 
çarpışmayı savaş alanlarına, 
karşı karşı ğelmeye bırakı
yordu. 

Kızıl sultanın ezici istibdadı 
ağızlara kilit vuruşu, okullara 
düşman oluşu yalnız ve yalnız 
kendi tacını düşünüşü, kendi-
ıinden öncekilerin gerileme 
yoluna sürüklediği Türk yur· 
dunu az kaldı tarihin mah ya
pacaktı. Y aııyanlar arasında o 
ıünün acılarını yüreklerinde 
duyanlar vardır. Bunun için ta-
rihin bilinen hakikatlerini bura• 
da tekrarlıyacak deiiliz. Yal
mz ha~ırlatabiliriz ki ulus işleri, 
ulus ehle göriilmez ve bir mem-
lekette yalnız bir ses hüküm sü
rerse o memleketin ilerlemesine 
imkan tasavur edilemez· belki 
bir devirde ıöyle böyle k~vvet
li, kudretli bir elin iı batında 
bulunması relib geçici iyi eonuç
lar verebilir' Fakat bu muvak· 
kattır.Ondan ıonra gelenler elde 
edilenleri yok ettikleri gibi ulu
sun yGreğindeki yaralar açar
lar.. Koskoca bir ulusun ba· 
tında laer zaman bir tek kafa· 
nın egemenlik taşması tehli
kedir. 

Acun tarihi sahifeleri bütün 
doludur. binbir örneklerle 
ınevcuttur Krallar, sultanlar, 
ferdi saltanata dayanarak is
tipdatJa idare ettikleri ülkeleri 
her vakıt çöktiirmütler Yeya 
çkktürme yollarını hızlandırmıt· 
lardır. Biz de böyle bir çöklin· 
tüye doğru hızla gidiyorduk. 

Bir avuç yurd severin özver
liği (fedakarlığı) o büyük teh
likenin önünde durdu. Ve yine 
bir avuç yurd sever, bupnkü 
t!us eğemenhğioe dayanan 
rejiınin ilk temel taşlarını 10-23 
T enımuzda koydu. Hürriyet 
adına nefes almanın, ağız aç
manın, ölümle karşılandığı gün
lerde ulusun temiz, yurd sever 
Çocukları yıllarca başlarını vu
ra, vura kanları akıta, akıta 
10-23 , Temmuz devrimini 
Yarattı. LifJa anlatılması kolay 
olan bu devrim sanaldığı ka· 
Jar da çok k~lay elde ediJ
Dledi 

10-23 temmuzu yaratmanın 
ağırlığı katlanılan özverlikle-
tin b" ··ki .. w.. go"' z önüne uyu ugu .. 
a-etirilmesi ve tarihten ouce 
Yurdda esen boğucu havaya 
da yannıanın zor Juğu karşılaş-
tırılmalı ve birleştirilmelidir ki 

· gelecek devrimci çocuklar 
0 ?a yakışan değeri vere
bılsinler. Gerçi o günün dev
rinıcileri kanla. ı 11 akıtmaktan 
lirkoıemiıler, yalmamışlardır. 
Fakat açık söylemeğe mecbu
ruı ki, yurd idaresinde, ancak 
ta i'ıin vereceği hükümler 

Her iki taraf 
Beyanatı 

Istanbul, 22 (Özd) 
Romadan bildirildi-

gıne göre Habeş 
imparatorunun son 

Bayandırlık bakanı 
bay Ali Çetin Kaya 
refakatında devlet 
demiryoUarı genel 
direktörü bay lbra
him KemaJ Bora ol- ' söylevi siyasıaJ çev-
duğu halde dün sa
at on sekizi elli beş 
geçe Basmahaneye 
muvasalat edt:n 
muhtelit trenle şeh-

rimize gelmiştir. Ba
kan için trene iki 
vagon ilave edilmiş 
bulunuyordu. 
Bay Ali Çetin Kaya 
yı Bas mahane dura 
ğmda Bb- " , 

renlerde kızgınlık 
üyandırmışhr. Ita!
yanm çok yakında 
Habeşistanla siyasal 

ilgisini keseceğini 

Adisababadaki se
firini geri çekece
ğini Paris gazete
leri haber veriyorlar 

Londra, 22 (Özel) 
Habeş imparatorlu
ğunun yeni Londra 
sefiri buraya geldi. Sefirin ga
zetelere verdiği diyevler çok 
büyük tesir uyandırdı. Yeni 
sefir doktor Martin Deyli Eks
pres gazetesine diyevinde 
demiştir ki: aldığım vazife
ı~r a ·asırda lpg iltereden iki 
milyonluk bir istikra:rtemıni 
de vardır. Biliyorsunuz ki Ha
beş hükumetinin paraya !ihtiya
cı çok büyüktür. Bu parayı yal
nız harp etmek için değil Ha
beşistanın çok büyük ehemmi-

1 8.C.~ayar 
Ba!Jmdırlık bakatıı lJay Ali fetinJ..-aycı k<ır§ıla!f<11ılar m·aswdrı 

ral Kazım Dirik, ıarbay doktor rada beş dakika istirahattan 
Behcet Uz, müstahkem mevki sonra yanındaki zevata veda 
as kamutanı bay Rasim, şeb- ederek doğruca ikametlerine 
rimizde bulunan saylavlardan tahsis edilen Aydın demiryolu 

k' iktisat bakanı bay durağındaki eski umum mü-
eMs ıt f R hmi Gülen, bay dürlük evine gitmişlerdir. Bu· 

us a a a d k d'J . Ş 
bay Sadettin, C. ra a en ı erme yalnız ar-

Hüsnü, 
H. P. namına doktor bay bay doktor Behcet Uz refakat 
Kimiru, yedinci işletme mü- etmiştir. 
fettişi bay yakup, sekizinci Bay Ali Çeti:ı Kaya üç dert 
ia}etme müfettişi bay Tahsin, gün burada istirahattan sonra 

1 

..... genel direktör bay lbrahim 1 

emn'yet direktörü bay Feyzı 
Akkor, hayındırhk IJlÜesseseleri Kemal Bora ile birlikte Aydan 

" M h E"" h•ttını teftite çıkacak ve ta-komiseri oay a mut krem, rifelerde yapılması ı azımgelen 
gazeteciler ve bir çok sev- kk d d 
enleri karşılamıılar ve süel tadilit ha ın a a tetkikatta 
mllzika ile bir bölük aıker, bulunacaktır. 
bir müfreze polis ve balediye Afyon'de 
zabıta memurları tarafandaa se- Afyon, 22 ( A.A) - Bayın-
limlanmışlardır. dırlak Bakanı Bay Ali Çetin-

Bay Ali Çetinkaya halkın te· kaya A"talya hattı geçekini 
zahürab arasanda vali general ve şehirdeki bayındırlık çalış-
Kazım Dirik ile birlikte otomo- malannı inceledikten sonra sa-
bile binerek doğruca Şehir bah saat 4 de İzmire doğru 

azinosuna gelmişler ve bu- yola çikmıstır. 
g ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ············ . ı 1 d dahilinde, istenilen amaca va- öncekı ça ışma arın an ve o 
ramamışlar, devrimi tamamla- günlerin acı hakikatlarından 
mak yolunda dermansız ve ce- öğr~nmek çok kolaydır. 
saretsiz davranmışlardır. Am· Bu itibarla 10 - 23 Temmu-
ma bu cesaretsizlik 10 - 23 zu bugünkü :rejimin, "ulu5 ege · 
teJLmuz gününün yaratılmasın- menliğinin,, ilk basamağı olarak 
daki değerden hiçbirşey kay- anmak ve ona bu değeri ver-
bettirmez. Bu bakımden bizim mek asla yanlış sayılamaz. Bu 
ve çocuklarımızın alacakları tarihsel yıl dönümünde 10 - 23 

de
vrim dersleri vardır. Temmuz devrimirli yaratmak 

yolunda kanların1 döken, baş· 
Ulus eg•menliğini ( millet larını veren devrimcileri saygıy-

hakimiyetini) elden kaçırmanın la anmağı bir yurd borcu sa-
elere mal olacağını ve onu yarız. Ve onlara gögv sümüıü 

n k · · k tekrar elde etme ıçın ne a- gere gere diyoruz ki: ekdiğin 
dar özverliğe katlanılacağını tohum filizlerini verdi. Türk 
10 _ 23 Temmuz yaratıcılarının uluıu tacını baııncla tqıyor. 
tarihlerinden, bu lfilnlemeçteo Ja:~'llE,. C>cakoA"ıu. 

Leningraddaıı tekrar 
Moskovava döndü 

lJ. Celal Jıa11ur 
Moıkova,22 (A.A) - 8. C... 

lal Bayar ve 8. Zekli Apay
dın dün Leningraddan buraya 
dönmüılerdır. Sovyetler birliği 
tecim odası Tiirk ekonomi 
aalgıtı adına bir tören yapmlf 
ve bunda dıı tecim komiserliği 
muavini B. Eliava Türkiyedeki 
Sovyet tecim orontakı 8. Vo
roıilof dıt komiserliği birinci 
doğu §Ubesi direktörii B. Zü
kerman Türkiye elçiliği ve dış 
tecim komiserlikleri yüksek 
İfyarları bulunmuşlardır. 

Casuslar 
Mahkum oldu 
İstanbul, 22 (Özel) - Bük

reıte bildirildiiine göre Mnca· 
ristan lehine casusluk yapan 
ıebekenin muhakemeleri hitam 
bulmuıtur. Anteneska adh Ro 
men zabiti de 6liloceye kadar 
laap.e m.ahk6m edilmiıtir. 

ateş püskürüyor 
- lngiJiz kabinesi 

Adi s-A babadan bir mmızcıra 

yeti olan iktisadi vaziyetini kal
dırmak ve yeraltı servetlerini 
işletmek için arıyoruz. Habeşis-

. tan dünyanın en zengin mem
leketlerinden biridir. Bu servet 

. kaynaklarının işletilmesi için 
adilane bir şekilde herkesle 
anlaşmaya bazırız. Eğer Lon
drada yapacağım mjb ... ııkereler 
bir neticeye varmazsa bugün
lerde logilterede bulunan Ame
rika milyoneri (P.ier Pont Mor
gan) a başvuracak ve bu istik· 

- Bir sefirin 
toplandı 

razın Amerikadaa 
temiai için müsbct 
tekliflerde buluoaca 
ğım. 

Bnndan başka 
aldığım vazifeler için 
de uğradığımız hak-

sızlığa karşı lngiliz 
hükumetinin yardı· 
mını da istemek var-

dır. lngiltereden di
leğimiz nüfuzunu 
kollanarak uluslar 
arası kurumunda 
ltalyaya karşı te4'· 
birler alınmasında 
yardımını elde et• 

mektir. Bilhassa Süveyş kanalı
nın ltalyan süel taşıtına (Aıkeri 
nakliyatına ) kapammasını Ha· 

. beıistana gönderilecek ıillh 
ve muhimmat üzerine konulan 
anbargonun kaldırılmasını isti

yoruz. 
Deyli Ekspres gazetesinin 

diğer bir aorğusuna karf1 da 
aefir demiştir ki : 

Harp için hazırız. Habet hal
kı imparatoru için seve seve 

-- So>ıu 7 cı sa1ıife<le -· 

ilk çekirdesiz üzüm 
Dün borsaya getirildi 

Piyasa 
takdir edildi 

açılacak 
Çalışkan bağcı 

bu yıl erken 

lzmfr bonm IJiuası 

Ekonomsal bölgemizin ilk cumuriyet marşı ile Borsa bi-
çekirdeksiz kuru üzümü Ke- nası önünde durmuştur. 
malpaşanın Parsa köyü bağcı- Davul ve zurna sesine koşan 
farından Hasan ve Halil ta- halk yeni çekirdeksiz kuru 
rafından yetiştirılmiş ve dün üzümün geldiğini haber alarak 
bir çuval mal lzmirde tüccar· kamyonun etrafın1 almış ve 
dan Meserretçi bay Nuri'ye borsa simsarları ve sair alika-
gelmiştir. Yeni mahsul Parsa- darlar tarafmdan samimi t 
da hususi ıııurette hazırlanan h"" t l eza-
ıllslü bir kamyon ve davul ura yapı mıştır. 

·ı 1 k 1 Borsa idaresine ve ·ı zurna ı e yo a çı an mıı ve rı en nu· 
kamyon davul zurnanın ıraldıgw ı mune derhal incelenmi . .,. - So1ı 7 . ş ve ermıt 11 mci Sa1ıifada _ 



Banka 
Tekrar buğday 
satmağa başladı 

ŞEB:iR BABERLERİ 
Zıraat bankası Tanm Bakau

lıjmclan aldıjt buyruk üzerine 
dlbıdeu itibaren piyuacla bu(· 
day satmafa ba,lamıştır. Ban-

Aydın hatb istasyonla- Yeni fabrika ve değir-

ka dün borsa (500) çuval 
rıİıda halk biletleri men nasıl açılabilir 

bufday s • F"aat altı U-
ru, on paracJ.r. 

Kontrol 
İyi netice verdi 

Şehrimizde ve kazalarda nü
fus sayım işlerini teftiş etmiş 

olan istatistik yar genel direk
törü bay Sellin Sabit dün Ma
aisaya gitmiftjr. lzmirden ay
rılmadan evvel ilbay general 
Kazım Diriği ziyaret ederek 
ildeki nüfus sayımı ve uumara
taj işlerinden ötilrü memnnui
yetini bildirmiştir. 

İl bayımız 
lıbay general Kazım Dirik 

Pazar günü Bergama ilçesinde 
bazı köyleri teftit ederek Ay
valık hududuna kadar gitmiş 
ve şehrimize .löumüttür. 

yolları 
~~~--------.... ~~-

Devlet Demiryollenuın seki
zmcı işletme müfettişliiiue 

baglı istasyonlardan yani Ay
dın hattı istasyonlarından Dev
let Demiryollarıuın bütün istas
youlannda oldup ıibi 1 ağus
tostan itibaren halk biletleri 
sablmağa bqlanacaktır. Devlet 
Demiryolla n istasyenlan tara
fından sablmış olan halk bi
letleri bugünden itibaren Ay
dın battı için de muteberdir. 

Yine bir apstestau itibaren 
gaz, benzin, motörile vesair 
makina yağlan için devlet de
miryollannda tatbik edilen ta
rife burada da tatbika batla
nacakbr. 

Devlet demiryollannda her 

hafta tatil günleri muhtelif yer
lere tahrik edilmekte olan te
nezzüh trenleri meselesi Aydın 
hattında halkın veya kurumla
rın arzusuna bırakılmıştır. 

Eski Aydın Dcmiryolları ida
resi tarafından verilmiş bilumum 
meccani pasolar ağustosun 

birinci gününden itibaren mu
teber sayılmıyacaktır. Yalnız 

deylet demiryolları mevzuatı 

dahilinde ilbay, ilçebay ve 
nahiye direktörlerine yeni pa· 
so verilecektir. 

Devlet demiryolları sekizinci 
i9letme müfettişliğinde de bu 
aydan itibaren bütün memar
lara peşin maaş vcrilmeğe baş
lanacaktır. 

ÇiFTÇi BORÇLARI 
Bankanın hazırladığı esaslar nelerdir 
HANGİ BORÇLAR NASIL TECİL EDİLECEK 
VE 1-IANGİLERI TECİL OLUNAMIY ACAKTIR 
Kamutayın kapanmadan bir 

lflln önce kabul ettiği Ye tanm 
bankasına olan ipotekli ve 
ııincirlcme kefilli borçlannı 

b6lüycn kanunun llükümlerin
deu hangi borçların faydala
nacağını yazmıtbk. Tanm ban
lı.aıının bu mesele için hazır
ladığı öfrenek tamamlanmış
br. Yurdun d6rt çenesinde 
yüzbinlerce çiftçiyi ilgilendiren 
bu önemli kanun İçin banka
nın koyduğu tatbik esaslarını 
alıyoruz: 

Takaltlendlrllecek 
Borçlar 

Balllye bailanacak borçlar 
için bqlıca iç ıart aranacaktır. 

1 - Bankanın 1931 yılı so
nundaki evanterinde bulunması. 

2 - Tanmsal ipotekli, -
uun veya kıaa giiulü veya 
• hesabı carili - veya zincir· 
leme kefilli borçlar arasında 
bulunması, 

3 - Para ile ödenıniı ve 
fİnıdiye kadar devredeıelmiş 
buluaması llzımdır. 
TakslUendlrllmıyecek 

borçlar: 
1 - 1931 envanterinde bu

lunmayan ve sonradan alınan 
bütün ipotekli zincirleme kefilli 
alecaklar. ( Bu borçlar bölüyc 
baj'lanacak borçlara ilave olarak 
ve hatt1 öncekilerle birlikte 
bir senetle alınmış ve çok 
az bile olsa taksitlenılirilmiyc
ccktir.) 

2 - 1931 envanterinde ya
zılı olmıyan ve sonradan alınan 
zincirleme kefilli alacaklardan 
elup kooperatife devredilenler. 

3 - 1931 envanterinde ya
zdı olup gelecek yıllarda alı
nan ve bir zaman sonra tek
rar borç olarak verilen tanm
sal alacaklar. 

4 - 1931 envanterinde ya
zılı tarımsal ipotekli ve zincir
leme kefilli alacaklarden başka 
ürün, aksiyon ve albn kar9ılğı 
bütün alacaklar ve tecime! ala
caklar. 

5 - 1931 envanterinlerinde 
lı, fakat hazne hesabına 

izci y&ntekler hesabına 
_. ltütün tanmsal alacak-

6 - 1931 envanterinde ta
nmsal alacaklar şekil ve tar
zında deiü iken sonradan ipo
tekli iuançaya veya zincirleme 
kefillij'c bağlanmak suretile 
tanmsal alacaklar arasına giren 
tecime! ( ödelli veya " hesabı 
carili ,, ve ürün karşılıiı ) her 
türlü avanslar ve alacaklar. 

7 - 1931 evanterinde olub 
borçluların taşıtsız malları ban
kaca tefevvüz edimck surctile 
arıbmış olan alacakların bölülcn 
dirilmesi tefevvüz olnuan taşıt
sız mallann bankanın elinde 
bulunmasilc mümkün olduğun
dan, (eğer bu taşıtsız mallar 
bankaca başkalanna satılmış 
iıe tabii yapılacak hiç birşcy 
yoktur.) Ancak satılan tatıtsız 
malın bedeli yeter gelmcme
ıinden ötürü alacağın şüpheli 
alacaklılar hesabına ıeçirilen 
kısmı taksitlendirilecektir. 

BölUye baQlanac•k 
Borçlular için tapu 

Yönetgelerlne verllecek 
Cevap 

Kannuun neşri olan 24 ha
ziran 1935 tarihinden başlıya
rak üç ay içinde tanm ban
kası tapu yönetgclcrinc bir 
ccdvel ile bu kanun hükiım
lerine göre borçlan bölnlendi
recek borçluların adlarını bil-
dirilmesi lazım geldiğin-
den hesaplann bir kısmı 
veya tamamı, bu kanun hü
kümleri içinde olan borçlula
nn ad ve sanlarını köyü ile 
birlikte açık adresini iÖsteı en 
cetvel hazırlanacak ve tapu 
dairelerine verilecektir. Bu 
cetvellere borç miktan yazıl
mıyacakbr. Bu cetvellerin bi
rer nüshası ienel direktörlüğe 
ielmektedir. Genci direktör
lüic gelen kopyclere tapu, 
kadastro ve yönctge dairele
rine ne zaman verildiği i,aret 
edilmektedir. 
T•pu yönetgelerlnl llgl

lendlren hUkUmler: 
Tapu yönctgeleri bu cetvel

leri alıncaya kadar toprak ver
gisi kaaununun konusu olan ve 
taşıtsız mallar hakkında her 
türlü tasarrufları yapmak ve 
sicille geçirmeden önce, tatıtaız 

mal sahibinin banka ile ilgisi 
olup olmadığını bankadan sor
mayı ve bankada alacağı 

yoksa veya kalan taşıtsız mal
lar borca yüzde yüz fazlasile 
yetiyorsa, bu tasarruf işine uy
daşmaeını bildirmek zorunda
dır. 

Borçluya nasll haber 
Verilecek? 

Borçlular kanun hükümleri 
içinde bölü işlerini yaptırmak 
üzere çağırılacaklardır. Kanun; 
yapılacak bildiriğin genel veya 
özel listelere yazarak kamusal 
yerlerlerc asmak ve her borç
luyu borçluluk durumunu ayrı
ca bildirmek surctile yapılması 
hususunda bankayı özgür bı
rakmıttır. Bunun için banka, 
ya borçlunun uzun adresini ta
şıyan listelerin birer sayısını 
köy ve uranlara astırmak ve 
muhtarlara vermek veya her 
borçluya ayrı ayrı mektup ya
zıp çağırmak usullerinden biri
ni yeritcçektir. 

Borçlarını vermek 
isti yenler 

Bölüye bağlanmadan ve bil
diriğden sonra birinci altı ay 
içinde borcunu tam veya bir 
kısmını vermek istiyenların 
arzuları kabul edilecektir. Bu 
borca geçnıiş günlerin üremi 
hesab ve ilave edildikten sonra 
•erisi de mikdar usulüne göre 
bölüye l,ağlanacaktır. Bölülen
dirilecek olan ana paraya, bu 
tarihten alma gününe kadar 
yalnız yüzde üç ürem alınacak 
komisyon ve tahsil adı altında 
yeniden birfey alınmıyacaktır. 

l!lölU ı,ı ne kadar za
manda yapılacak? 

Borçlunun bölüleume itinde 
faydalanması için kendisine ya
pılacak bildirii listelerin asıl· 
ması tarihinden ba9lıyarak altı 

ay içinde bakaoın şube ve 
sandıklanna ba,vuracak ve ka
nunun hükümleri dairesinde 
borçlarını yeni senetlere baj'
lıyacaktır. Bu zaman içindeki 
bu itleri yaptırmıyanlar borç 
miktarın bir ltölüsü kadar 
bir parayı ödemek prtı 
ile ikinci altı ay içinde ltorç-

- Sa"" 'l cı sahifedl. -

Değişiklik için aranacak esaslar 
2466 numaralı buğday koru-, 

ma kar9ılığı kanununu deği,ti
ren kanunun beşinci maddcıi 

mucibince yeniden nu fabrika 
ve değirmenin açılması ve fab
rikalarda tamir mahiyetinde 
olnııyan değişmeler ve ilaveler 
yapılabilmesi için hükumetten 
müsaade alınması lazım geldiği 
cihetle 1 Kiinunusanı 935 den 
itibaren gerek yeniden valı
siz, eleksiz, gerekse mev
cud fabrika ve dcğirmenlcr

deki valis ve elek tertibatını 
kaldırmak üzere hertaraftan 
Finans Bakanlığına birçok mü
racaatlar yapılmaktadır. 

İzahnaırenin 7 inci maddesi 
mucibince bu gibi müracaat
larda eleği ve valsi kaldırılarak 
vergiye gayıtabi birhalc getiril
mek istenilen deiirmene köylü 
nün ve kasaba halkının fakir kıs
mının ihtiyacı olup olmadığı ye
rinde tesbit edilerek bakanlıia 
bildırilmek lazımdır. Fakat bu
na dair verilen malumatın 
eksik olması sebebile açıl
mak veya değiştirilmek iste-
nilen değirmenlerin açılma-

sına veya değiştirilmesine 

kati zaruret olup olma-
dığının tayininde merkezce 
zorluk çekilmektedir. Finans 
bakanlığından ilbaylı(a gelen 
bir bildirimde gerek yeniden 
valssiz ve eleksiz olarak açı
Jacak motörlü, motörsuz fahri-

ka ve değirmenlerin açılmasına 
rerebe mevcud dejirmcnlcr-
deki vals ve elek tcrtiba-
bnın kaldmlmasına kat'i 
zaruret olmadıkça müsaade 
edilıniyecektir. Bu cihetin ta
yinine esas olmak üzere bu gibi 
müracaatlar üzerine aşağıda 
yazılı noktalardan tetkikat ya
pılacaktır. 

1 - Valssız, eleksiz olarak 
yeniden açılacak fabrika ve de
gırmenin açılacaj-ı kasaba 
veya köyde veya en yakınla
nnda faaliyet halinde ValHız 
eteksiz kaç değirmen vardır, 
bu değirmenler kasaba halkı

nın fakir kısmının ve köylünün 
ihtiyacına yetmiyor mu ? Yet
miyorsa fakir halkın ve köylü
nün mikdarı ve un ihtiyacı ne
dir? 

Değirmenlerin imal mikdan 
neden ibarettir. Bu ihtiyacın 
bir iki saat mesafedeki değir
menlerle temini mümkün değil 
midir? 

- Kasabaların fakir halkın
dan maksat öteden beri kendi 
ihtiyaçlan için Adi değirmen
lerde buğday ve çavdarlarını 
öğüdüp evinde ekme(ini ya
panlardır. Fakir halkın mıktarı 
ona göre tespit olunacaktır. 

3 - Toplanacak olan bu 
maliımatı yerinin idare heyeti 
tetkik ederek karara bağlıya
cak ve bu husustaki mazbada 
Bakanlıfa gönderilecektir. 

Sarhoşluk yüzünden bir 
Genç biçakla öldürüldü 
Katil, gelen zabıtaya: "Bu 

yaptım,, diyerek teslim 
işi ben 
oldu 

Bu günlerde cinayetler biraz 
fazlalaştı. Dün yine sarhoş
luk yüzünden bir cinayet 
olmuş, yirmi sekiz yaşlarında 

Hüseyin adındaki bir genç, 
yirmi beş yaşlarında Salih 
at.lındaki bir yapıcı tarafından 
bıçakla yaralanarak öldürül
müştür. 

Yaptığımız tahkikata göre; 
hadise şu şekilde olmuştur: 

Dün gece yirmi iki buçukta, 
İkiçeşmelikte yüzbatı Hasan 
ağa sokağındaki evinde oturan 
yapıcı ustalarından lzmirli Ce
mal oğlu Salih, azat gününden 
istifade ederek, evinde istira
hata çekilmiş ve gramofon ça
larak bir az cğlenmeğe baş
lamıştır. 

Pençerc kenarında keyif ve 

Türk dili 
Hazırlanan anket 

Türk dili araştırma kurumu 
tarafından açılan Sentaks an• 
keti pragramı devlet basım 

evinde çoğaltımış ilbaylığa kafi 
mıktarda gl:lmiştir. Bu pro
gramların bütün oğretmenlerle 
dil işinde çalışmış ve çalışmak 
isteiindc bulunmuş olanlara 
dağıtılması ve derlenecek İt• 
lerin gönderilmeıi bildirilmiştir. 

Tehlikeye karşı 
Muhtemel herhangi bir teh

likenin önüne geçmek için Pa
nayır yerine dünden itibaren 
bir itfaiye postası ikame edil
miştir. 

Panayırda paYyonlarda ıim
diden tesisat yapılmaktadır. 

zevkle vaktını geçiren Salih, 
elindeki sigarasını sokağa at
mış, fakat bu sigara yoldan 
geçen ayni mahallede oturan 
Hüseynin üzerine düşmüştür. 

Hüııeyin, ilzerine atılan siia
radau işkillenmiş ve söylenme
ğe başlamıttır. 

Salih, ağır sözlere dayana
mamış, aşağıya inerek Hüseyin
le kavgaya tutuşmuştur. 

Salih, hık mık demeden 
çektiği biçakla Hüseyni yara
lamış ve o sırada yetişen za
bıta memurlarına bu işi ben 
yaptım diyerek teslim olmuştur. 

Yaralı hastaneye kaldırılmış 
çok kan kaybettiği için öl-
müştür. 

Salih hakkında tahkikata 
devam edilmektedir. 

Tavuk hastalıkları 
BakanhOın yeni 

Tavslyelerl 
Tarım Bakanlığından yanıka

ra ve tavuk kolerası hastalık
ları hakkında alakadarlara bir 
bildirim gelmittir. Bunda yanı· 
kara hastalığınin seyrinin mah
dut olduiu, çabuk seyreden bu 
hastaliğın musablarında behe
mehal serum verilmesi lazımge
lirken bazı yerlerden daima 
vakçen istenildiği görülmüştür. 
Bakanlık serum tatbikini em
retmiştir. 

Tavuk kolerası çıkınca ev
veli aerum tatbiki ve on gün 
sonra vakçen yapılmak lizımge
lirken yalnız serumla iktifa 
edildij'i rörrülmüştür. 

Bildirimde buna da dikkat 
edilmesine işaret olunmuştur. 

•• 
KOŞEMDEN 

Bir dert daha 
Dün çok sevdiğim, saydığım 

Kantaroj'lu Salaheddinin ziya
retine gitmiştim.. Hasta İmİf· 
Geçmiş olsun, nasılsın ? gibi 
hoş, bet laf attık. Bir aralık 
kendisine havale ohınau alanya
riden bahis açb. Biraz gülüş
tük. Bu tatlı gllriqmelerin bil
aem nere · de idik. Açık pen· 
cereden zilli bir def sesi gel
meğe bafladı. 

Bizim ıeviili Salahiddini• 
bam teline basılmış gibi öfke
lendi. 

- Dokunsan a şunlara iaze
tcde dedi. 

Anlattıj'ı gördüğüm, duydu
fum ve ıazetede dokunulması 
çok gerekli hafakan iti fU idi: 

Biliyorsnuuz ki lzmirin d6rt 
bucak her mahallesinden ço
cuklann 20 para, kırk para, 
yüz para, bet kuruş ne buldde 
paralannı alıp boyalı şıplangı 
şekerleri mikroplu tahtalara 
bulayıp sunan birer macuncusu 
vardır. Ben Karantina, Kara 
taş taraflarında bir kaç 
sene oturdum. şimdi ele 
basmahane taraflarım biliyo
rum. Bütün bu gezdiğim yer
lerde gördüğüm bir iki macun
cunun ahlaksızlıklarına da şa· 
hid oldum. 

Ellerinde tef;.. etrafına ço
cukları topladımı topladı. Pa
ralarını da alıp birer tahta tu· 
tuşturdu mu, çala çagıra baş
lıyorlar küfüre, Ağıza alın· 
maz iğrenç tekerlemeler ıui 
ararsın savurmadıkları, ço· 
çuğun anasından, babasındarı 

kızkardeşinden, oğlan karde· 
şinden, soyundan, sopundan, 
süli.lesindeu top yekun ıilip 

süpürmediğini mi ararsın, beu 
temas ettiği cihetleri saymak
tan bıkar, utanınm... Bu ha
lin haddinden çok fazla ayıp 
olduğu pek aşikar bir şey .. 
Bunlarda ar haya yoksa onu 
bilmem amma, fakat her 
halde bnuunla alakadar 
olacak polis ve beledi-
ye zabıtası bunun önüne 
geçmek salahiyetini haizdir. 
Bir defa yaygara, şamata, iü
rültü, ikincisi bu hayasızca te
kerlemeler ortada olunca ceza 
kanununnu parmağı bu işe do· 
!anır 

Türk ulusunun istikbalini te· 
min edecek temel taşlanaıııı: 

olan çocuklarımızın terbiyeıin· 
de bunun fena tesiri vardır· 

memleketin nezahet ve mede
niyeti üzerinde de teairi yapar• 
Binaenaleyh susturalım, edep 
ve haya oğrcnelim. 

Tokdll 

Numaralar 
Haftalık kontrola 
Tabi olacak 

Genci nüfus sayımının temeli 
olan numaralama iıtleriniu bati 
yerlerde numaralama ameliye5İ 
bir kerre yapıldıktan sonra ar· 
kasının takip edilmediii ve b~· 
nun neticesi olarak ya kendili
ğinden düşme veya kasten ko
parılma, yahut ta yeni yapılııı• 
dolayısile bir takım binaları" 
numarasız kaldıklan görülıuiif' 
tür. Bu durum sayımın doğr11 

yapılmasına engel olabilir. İs~· 
tistik genel direktörlüpndell 
ilba ylığa gelen bir bildirimde 
bunun önüne ıeçmek için mab• 
tarlar ve belediyeler tarafındsJJ 
sayım tarihine kadar her hatt# 
bir kerre numara tefti~ ynpıl• 
ması ve numara vermeden ur•Y' 
lar tarafından hiç inşaata aı~· 
saade olunm1U11ası mec:buriyeb" 
nin tatbik edilmesi bildirilınittiı'• 

DoOum 
Emniyet direktörlüiü id~ 

kısım başkanı bay Bantuı , 
erkek evlidı dünyaya geı..ıif 
ve adı güne' konulmuıtur. 

Ana ve babasını kutlular ,. 
yavruya uzun ömür dilcıiı· 

• 
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Buğday yeri e darı ekip onu yiyor a 

Umu i duruma bir akış 
Ordudan kalkan vapurumuz 

!jİdişte o!dugu gibi Ayancık, 
fncbo.u ve Zonguldağa uğra· 
yarak lstanbula döndü. 

Bu iskelelerdeki görüşleri
mizi daha önceden yazdığımız 
için tekrar üzerinde duracak 
değiliz. 

Karadeniz kıyıları o kadar 
tetkil<e değer zengin bir mev
zudur ki bunu böyle beş on 
yazının içinde sığdırmak imkfin
sızdır. Nerede kaldi ki yalnız 
tetkiklerini vapurun durum 
saatlarına bnğhyan bir gezici 
nin bütün mevzular.a temas 
edebilmi. o!ması ço • şüphe
lidir. 

Yalnız Karadeniz seyahatım
dan edindiğim kanaat şudur ki 
bu sahiller cidden insanı tabi-
ate aşık kılacak tabii güzellik
lerle doludur. Yolculuk hiç sı-
kıcı o'madığı gibi Türkiye kı 
yılarmda veya yabancı ülke-
lerde yapı.acak bütün güziler
den de ucuzdur, rahattır. Her 
gün yeni bir şehir, yeni bir 
mevzu, yeni b:r güzellikle 
kar ı'a,mak Karadeniz kıyı
larında dolaşanları sıkmıya-
cak bir hareket suyılır. Bu 
geziyi yapmak istiyenlere 
muhakkak ynz aylarını tavsiye 
edebiliriz ve bu aylarda Gire
sun ve Trabzon gibi gayet gü
zel yaylaları ve sayfiyleri bulu• 
nan yerlerde bir iki gün eylen
mek ~ mümkündür. Çünkü va-
purlar sık sık seferlerini yapı
yorlar. Bunu böylece tabarüz 
ettirdikten sonra Karadeniz kı
yılarındaki ekonomi durumun 
temas ettiğimiz bazı noktaları 
nı da hulasa edebiliriz. 

Karadeniz kıyılarının or-
t~k derdi limansızhktır. Bü
tun "'ehirler - Sinop müstesna -
Knrclen:z gibi kuvvetli fırtına-
) r l yarattığı büyük dalgala· 
rın hücumlarma maruzdurlar. 
Vapurlar seferlerine devam 
e.d~bilsel er bile iş kabiliyetle
rını eksiltmeğe mecbur kalıyor
lar. Çünkü fırtınalı havalarda 
yük alıb yük vermek imkiinsız 
bir duruma giriyor.Bu derdi önle 
mek kolay bir iş değildir. Bayın
dırlık bakanlığının limanlar i leri 
ni sıraya koyarak başarmağa ça· 
lışacağında şilphe yoktur. Ve 
bir yandan Karadeniz kıyıla-
rında iş hacminin de darlığı 
göze çarpıyor. Zonguldak, 
Ayancık, Giresun, Samsub gibi 
kömür, kereste, f ndık, tütün 
n_ıerkezleri sayılan şehirler is
tısna edilirse di<Yerlerinde bun-

yapılmış elcmekle bu ku\. - . 
insanların ~asıl dermansız kal
madıklarına şaşmak gerektir. 
Alışkan!ık, hava ve su güzelliği 
gıda noksanlığın• kısmeıı gide-
riyor. Fakat bu itiyadın önüne 
geçınek gerek o!duğunu sanırız. 
Bu yerler geniş mikyasta buğ
day ekimine elverişli sayılamaz, 
çünki dağlarda ve yamaçlarda, 
dere içlerinde ekime elverişli 
topraklar kolay kolay elde edi-

1 
lemiyor. 

Mevcut topraklardan azami 
I istifade yolları araştırılıyor. Bu 
J yüzden ekmek için mısır zeri-
f ratına ve kazanmak için de 

fındık, elma, portakal, limon, 
fasulye ve diğer meyve ve faz
la mahsul veren toprak ürün-
lerine saldırılıyor. Bu durumu 
gayet tabii saymak lazımdır. 
Bunun haricinde bu işler Kara 
eeniz halkını geçindirmeğe yet-
miyorsa bu ciheti esaslı bir 
tetkik mevzuu olarak ele 
almak, muhitin, toprakların 
ve denizlerin verimine göre iş 
hacmını genişletecek çarelere 
baş vurmak ulusal bir borçtur. 
Nasıl beş yıllık planda endüst
rimizi tamamlamak için şu ve
ya bu ınmtakada araştırılmalar 
yaptırılmış ise Karadeniz kı
yilarındaki ekonomik sıkıntı
ları ğiderecek, iş hacmini ge
nişletecek etüdler yaptırılmalı 
ve bunlara ikinci beş yıllık 
planda yer ayırmalıdır. 

Genlik (refah) yollarını Türk 
yurdunun her köşesine dağıt
mak ve yapmak bir ödevdir. 
Netekim aynı kıyılarda yaşı
yan Samsonlular demir ağla

nn ucunn ellerine geçirmek ile 
çok kuvvetlenmişlerdir. Trab
zon ve Rizeliler İran transitini 
Kaybdmekle üziıntü içinde
dirler. Demek istediğimiz za
manın, iktisadi durumların art
brdığı veya ek,,,ilttiği ekono
mik hareketlerin muvazenesini 
k urmak artandan sevinç duy
mak, eksilene yeni iş lrnynak
ları araştırmaktır. 
Açık söyliyeyim ki Karade

niz kıyılarının doyum olmıyan 
güzelliğini iktisadi kalkınma 
tedbirlerile kuvveti eştirmek, 
bu yerleri daha çok şenlendi
recek ve güzelleştirecektir. 

H. ocal"o ıu 

oğum 
Anadolu ve Ulusal 

larda tesadüf ed n ilerleme ve 
kalkının ı.~ ' r"ne mu- " 

gazeteleri idare memuru bay 
Hüsameddinin evvelki aks m 

bir erkek t!Vl;ldı dünyaya 
gelmiş ve Ömür tesmi} e edil
miştir. Ebeveynini tebri c eder 
yavı urun uzun ömürlü olma

kabil biL ıv e ış-
sizlik g e yor. Bunun 

mı h menni ederiz. 
de sebebi aş· . A dır. Karadeniz 
kıyılarınd.1 ) .... bu saydığımız 
şehirler ~ 1 ı ' ı' ıh: 1 a -
dile ekime e \• en to rak çok 
azdır. Bundan do' ) ıd r ki Ka
radeniz kıyı~"' :ıda yaşayan 

halk bire on verebilen buğday 
ürümiınü ekmekten uzak k!ıl
nıış ve bire otuz beş, kırk 
verebilen nıısır daı ısı yet;ştir
mek yolunu tutn u tur. Kara
den "zlılerin ek cr"yeti bu~ day 
ekmeği değil, darı t nundan 
Yap mış ekme~ i y yor Gıdni N 
~ıymeti az ohm darı ununda, 

ı lt~ni es( k iÜr 
·'" 

( 

Fransızca 

A 

l Refikamın vaz'ı hamlinde 
' gösterdi-,i mes~eki dirayet ve 

bilgisile bihn!:kin minnetdar-
!\ lığımızı 'n,zanan kabile Eşref 

Vehbi Ünvere aleni teşek-
kürü iiilemiz namına yapma
ğı vazife bilirim. 

Anadolu v~ Ulııs~ı Biı lık 

gazeteleri idare memuru 
HÜSAMEDDİN 

E1 
TELEFON 

sözlü, ve şarkı ı 

söz' J ve 

y 
u • ·~..-:?I • 

fr~~ ocayas orju ı tayyare i e 
nsız!n dö ~ceğ.ni yalana 
At:na 22 ( Özel ) - Lor.-

ti naya 
çıkar ı 

draya gitmi<lö bu'unnn Afna 
belediye re· .,i oc a c ki 
kra1la il • l om " ·asını yapmı -
tır, Bugün l ra' Jorj ile tel ar 
buluşacaktır. Mösyö Koca s 
DeyJi Hera!d gazetesine beya
natında de-mic;tir ki: Seyahat m 
temamen şahsia"r. E .i l·r ı i e 
konuşmalarımaa Jorj bana ı e
men Yunan·st&na dönnı ıç n 

bir arzu beslediğini ve bir te
şebbüs yaptığını söylem n· · r. 
Tayya ile Afnayn r;"d3 ı~ 
hemen işi eline alaca v ı a d · r 
ha berler yalandır. 

Başbakan M. Çaldaris de 
beyanatında Kocayas'ın Lon
dra'da resmi bir vazifesi ol
madığını söyledikten sonra 
demiştir ki: 

" Kral. ile konuşması fay
dalı netıcelcr verebilecektir. 
Çünkü Kralın düşünceleri va
ziyeti aydınlatncakıır. ,, 

Kml Jorj 

dan davet edilirse Yunanistana 
dönebileceğini söylemiştir. 

Bütün gazeteler Kocayasın 
Londrada yapacağı konuşma
ların vaziyeti aydınlatacağında 
müttefiktirler. 

Atina, 22 (Özel) - Kab:ne 
değişikliğinden hasıl olan he
yecan sükunet bulmuş gibidir. 
Mamafih hükumet her türlü 

uz 
• 

• • li· e a 'etzedeie e yar e.ı ı l}O · 
lstan~u, 22 (Özel) - Bugiın öğ'ecen son n J evli bir ma-

halle halınde bulunan Kağıthanenin yukarı s rt <ırında çıkan bir 
ateş poyrazın şiddetinden çabucak geni"lem:ştir. Tahtadan bu
l~nan bu evlere rüzgarın şiddetli esişi de ilave edilince itfaiye-
nın çalışmaları tesirsiz kalmış ve ateş 32 ev yaktıktan sonra 
zorlukla bastırılmıştır. Yangın esnasında eşya!'6rım kurtarmağa 
çalışan iki kişi d.e hafif yaralanmıştır. Açıkta kalanların yardı
mına koşulmuş vılayet tarafından iptida tetbirler alınmıştır. Kı
zılay kurumu da ayrıca yardım tedbiri almaktadı r. 

. 
lstanbul 22 (Özel ) Şark demiryollarmın 

alınacağına dair dönen şayialar yeniden 
başlamıştır. 

hükumetçe satın 
kuvvet bulmağa 

Ayni vap rla Ü ·versite ilerde İzmi~ 
Köy er.~ni ~ezmeğe ge ece < er 

İstanbul 22 (Ozel) - Eski Adliye bakanı bav Mahmut Esat 
Boz~urt yarın (bugün) İzmir val?urile İzmire ha~eket edecektir. 
~y?ı v~purla İzmir köylerinde bir tetkik seyahatı yapacak olan 
Unıver~ıt:Ii gençlerin hareketleri mukarrerdir. Üniversiteli genç· 
lerle bırlıkte rektör Cemil de şehrinize gelecektir. 

Bazı gazeteler Yunan'stan
d.aki ~ıyasal çarpı~malar çok 
şıddeth ve büyük olduğundan 
Kral bir diyev ynpara c kanuni 
yollarla bütün partiler tarafın-

ihtimalleri göz önünde tutarak Bütçe n üzake ·esi ve 
tedbirleri elden bırakmamak-
tadır. arti to >lantıl ~ rı 

Öç en ve yol 
Faaliyeti 

.. 
ır zman n ya 

Paris, 22 (A.A) - Fran ı 
eski eserler müt ıassı .. ı Andre 
Perrot, Suriyede Abu' errnl 
yakınlarında toprak altında yap
mış olduğu ara• hrmnların so
nuçlarını bildirmektedir. 

Perrot İsa'dan 3 bin sene 
evvel burada çok parlak bir 
medeniyetin yaşamış olduğunu 
ğösteren mühim eserler bul
muştur. Hiroğlif yazılardan 
burada Etilerin yaşadığı ve 
bunların Mısır'a ve Babil'e 
karşı çok çetin savaşlar yap
mış olduğu anlaşılmaktadır. 

Perrotun bulduğu şey surla
rının çevresi kl ometrelerce 
uzayıp giden ve hücum iz'eri 
taşıyan büyük bir saraydır. Bu
rada Kral oturmakta idi 1 i 
halk düşman sa dırışı karşısın~ 
da bura ara sı • ınmakt idi. 
Devletin endıis • · e1 mcrke · de 
burada bulunuyordu. 

Çok çetin bir kavgay:-ı rağ-

U nurni 

araştı 
men Babil Kral ve savaşcıları 
carayı ele geçirmiş ve yakmış
tır. Telharriri sarayında birçok 
güzellikler ateşten kurtulmuş 

bulunuyor. Bunların arnsında 
mihi binlerce tablet vardır ki, 
bunların açılması bir çok yeni 
şeyi er öğretecel tir. 

Bu tab!et!erden başka devle
ti kuran kralın olması muhte
mel bir heykel ele geçmiştir. 
Bu heykelin ü erinde mihi yazı 
vardır. O zaman gelip okuduk
ları bir dershanedir. Dershane .. 
de sıralar kürsüler olduğu 
gibi kalmıştır . Sarayın mi
marisinde Avrupan n kuru
nuvustada bile tanımadığı kon
for vardır. Zaviyei kaimefi so-
kaklar sarayın içind , geniş 
merdiöenler şehirde yiyecek 
ve pin suları şehirden dışarı 
atacak mükemmel bir kanali
z::ı yon şebekesi vardı. Evlerin 
çşğunda banyo ve pişmiş top
raktan banyolar vardır. 

• 

sona erdire 
ki ci a en muharebesi i i-ı 

Paris, 22 (Ö.R) - Reisicunı- Is izler azahyor 
hur Lebrun yanında sü bakanı • ·· 
ve diğer bazı bakanlar ve yük- Paris 22 (Ozel) - Fransada 
sek ~ahsiyetler olduğu hal- son haftanın işsizleri yekunu 

d U 
·b 73807 si kadın olm<ık iizere 

e eşı ireni köyünde ve 
S .. h · d 387906 dır. Geçen hafta bu 

uvason şe rın e il.in i Marn 
muharebesinin yıldönmü müna- yekun 363469 dı. 
sebctile buralarda yapılan an
dacın açılma türerıini yapmış
tır. Hararetli nutuldar söylenmiş 
bilhassa bu zaferin umumi barba 
nihay t verdiği söylevlerle can
landırılmıştır. 

Ölense ir 
P aris, 22 (Ö.R) - Belçika

nın Paris sefiri Gesiye Destruve 
öldü. Belçika politikasını Fran
sız dostluğuna çeviren ve Al-

1914 de ültimatomu 

eğe çı n
ardan ölenler 

N evyork 22 (A.A) - Amc-
rikada hafta sonu geçirmek 
üzere geziye çıkmış olanlar 
arasında kaza, fırtına, sıcaklık 
ve yangın gibi sebcblerden 
ötürü 90 kişi ölmüş ve birçok 
kimseler yaralanmıştır. 

Belgrad 22 ( A.A ) - Par
lamento bütçe munzam küsurat 
yasasını ilk okunuşta ikiye kar· 
şı 191 oyla onaylnmıştır. Bun
dan önce başbakan B. Stcya
dinoviç hükumetin dilediği mah
dut yetkelerin parlamentonun 
hak ve yetkele.rine dokunma
dığını izah etmiştir. 

Belgrat1 22 (A.A) - Saylav 
ve h~kfımet kulübü üyelerin
den B. Mita Dimitriyanoviğ dış 
işleri bütçesinin görüşüşu sıra
sında demiştir ki: 

1 - Yugoslavya Habsburg 
hanedanının geri dönmesine 
karşıttır. Küçük anlaşma bu 
hususta müttefiktir. 
• 2 - Yugoslavya Italya ile 
yaklaşmak ve anlaşmak arzu
sundadır. Fakat ltaJya ayni ar
zu1nr hakkında defiler göster
melidir. 

Bay Dbıitriyeviç Sovyetlcr 
birliği ile diplomatik ilgilerin 
başlamasından yann söy emiş 
ve fakat müsait zamanın se
çilmesini hükumete bırakmışır. 

Belgred, 22 (A.A) - Birle-

.. .,... . .. .. -... ... -.. 
""' 

]ki bü\ ük t 
ol 

Tekirdağ, 22 (A.A) - Dur 
vapurla iki bin Silistireli göç· 
men gelmiş. derhal yerleştiri· 
Jecekleri bölgelere gönderil· 
mişlerdir. 

Tekirda-, 22 (A.A) - Edir· 
ne - Istanbul yo'unun Istanbuı 
hududundan Liıleburg a 1 a
dar ve Muratlı bü~·iı•t karı -
ran yo'unun yapılması h'"' 
lıkları başlamıştır 

Çin' e 
ŞOO Kiş~. bo 0 ul u 

Paris, 22 ( 0.R ) Alın"'ı: 
son haberlere göre Çind 
müthiş ya - murlar devam cd · · 
yor. Ş ncrok ve hav · inde ye
niden 800 bo - ulmu tur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ş'k demokrat ve ayrışık partiler 
başkanı Liyubadavidov'ç dün 
Hırvat me elesiylc dcvlefn dü
zeni mesele ini bü} iik bir s' a-
sal top1antı esnasında inceler
ken demiştir ki : 

Demokratlar Hırvntlarla an
lasoıak dile - "ndedirl r. Zira 
Hırvat arın Yugosla\rya devleti· 
ne ve icra 'ı • a cnnd, n } na· 
oldukları kanaatına v rmışlnrt 
dır. 

. . . .. 
•• • .. .. .. -. 

" Menderes ovasında, Ödem·~ kıyı arındn, B' g-ı 
nahiyesinde ceryan etmiş hakiki ve tarihi 

belgeler taşıyan bir eserdir. 

.. .. .. .. .. 
•• .. . . .. .. .. .. . .... 
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• • • 
ırgıyı 

f A yd n oğullarmda Bay 
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D I 

Fransız büyük ihtilaline aittir. 
Tarihte ihtilal kraliçesi adını alan 

B AYA A 
Büyük ihtilalci Robespiyeri nasıl yere vurdu ? 

" Kan ve ihtilal içinde bir aşk kadını" 

' 
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Casuslar Avı 
BUYUK 

VE 
HARPTA INGILIZ - ALMAN 
FRANSIZ CASUSLAR! 

-11-

iki ihtjlal teşebbüsü 
Denizaltı gemilerinin çıkardığı üç 

Adamdan ikisi yakalanmıştır 
lrlandada ihtilalin patlak ve

receği gün, paskalya pazarı ola
rak tesbit edilmişti. 23 Nisan 
sabahı, Dublende büyük kıyam 
hareketi başlıyacaktı. 40 0.B. 
od3Sının h;ıllettiği şifreli telgraf 
bu tarih üzerinde bir anlaşmaz
lık mevcut olduğunu da mey
dana koymuştu. Bemstorfun 
son telyazısı şu mealde idi: 

" - lrlandaya silah çıkarma 
hareketi 23 Nisan Pazar ak
pmı yapılacaktır. Bu noktaya 
çok dikkat edilmelidir. Gizli 
olarak lrlanda sahillerine sıy

nlmak imkansız olduğuna göre 
silah ihracı hareketi çok acele 
yapılmalıdır.,. 

Bernstorf'un bu vakadan üç 
ay sonraki bir telyazısı, Al
manların bütün şifrelerini hal
leden 40 O.B.nin varlığından 
ne kadar habersiz olduklarını 
gösterir. işte bu telyazısında 

lrlanda ihtilalinin muvaffakı

yetsizliği şu suretle anlatılı

yordu. "Elimize geçen malu
mattan anlaşıldığına göre, 
Londra, lrlandaya silah ihracı 
teşebbüsünden Nevyork veya 
Vaşington vasıtası ile haberdar 
olmuştur. Irlandanın batı sahil
leri, aylarca hiç bir tarasdut 
ve nezaret altında tutulmazken 
ihtilal tarihi olan 23 Nisandan 
bir kaç gün evvel bütün sahil 
muhafızı gemilere lrlanda sa
hillerine yanaşmıya teşebbüs 

edecek olan bir Alman vapu
runu sıkı sıkıya gözetlemeleri 
için emir verilmiştir." 

Kazeman, Almanyada bulun
duğu halde, harekatını gizli 
tutabilmek maksadı ile haya
tına suikast yapıldığı rivayetini 
çıkarmıştı. Bu rivayet ona kartı 
verilen ehemmiyeti artınyor, 
lngiliz davasına hiyanetine mu
kabil kendi milletinin kurtııluş 
davasına bağlı olan bir kahra· 
man gibi onu gösteriyordu.Al
manlar, Kazemanı bir dakika 
önce projesini tatbik mevkiine 
koyması için tazyik ediyorlardı. 
O iae münasip vaktın henüz 
gelmediğini ileri sürmekte ve 
lrlandada gerçek vaziyeti an· 
lamak için oraya bir özel me
mur gönderilmesi icap ettiğini 
söylemekte idi. Almanlar Ruh
lebende bulunan yeşil ünifor
malı lrlanda gönüUülerinden 
birinin gönderilmesini tavsiye 
ediyorlardı. 1916 ikiı;ci Kanu
nunda lngiliz dış bakanlığı, eş· 
tellijes Servis vasıtası ile üç 
lrlandalınm lngiltcreye müte· 
veccihen Almanyadau hareket 
ettiklerini öğrenmişti. Skotland 
Yard harekete geçinceye kadar 
bu üç lrlandalıdan ikisi lrlan • 
daya geçmiş bulunuyordu. 
Üçücüsü Maocesterde yakala
narak Londraya getirildi. Ve
receğ malumatın bedeli öden
mek şartı ile her şeyi söyle
meğe hazır bir adamdı. 

Böylece lngiliz zabıtası Ka
zem;.ının Almanyadaki faaliye
tine ait olmak üzere her şeyi 
öğrenmişti. Bunu takip eden 
haftalarda Alman radyosu lr
landa meselesi hakkında sus
muş bulunuyordu. Yine Nisan 
40 0.8. nin açtığı bir şifrede 
Kazemanın bir denizaltı gemi· 
sile lrlanda sahillerine çıkaca· 
ğı bildiriliyordu. Bu telyazı 
Amerikadaki lrlanda teşkilatı· 

gönderilmişti. Ayni şifreye 
göre Avoin kelimesinin bildi
rildiği gün denizaltı gemisi Al
man sahillerinden hareket ede
cekti. Beklenilmiyeıı bir mah
zur çıkarsa "Fourrage" keli
mesi çekilecekti. 12 Nisanda 
yakalanan bir Alman bu avoine 
kelimesi vardı. 

12 Nisan Cuma gunu, çok 
fırtınalı bir havada, bir Alman 
denizaltı gemisi Tralee körfe
zinde görüidü. Üç adam taşı
yan küçük bir kano, denizaltı 
gemisinden çıkarak sahile te· 
veccüh etti. Kano dalgalarla 
devrildi. Üç adam iliklerine 
kadar ıslanmış olarak sahile 
ayak bastılar. lelerinden biri 
Mak Kena kalesi adını taşıyan 
eski harabelere sığındı. Diğer 
ikisi Tralee kasabasına kadar 
gittiler. Orada bir dükkana gi
rerek kumandanın gelip gel· 
mediğini serdular. Kendilerine 
biraz oturmaları söylendi. Az 
sonra da "Royal lrish,, Cons· 
tabulary,, nın adamlan tarafın
dan sarıldılar. iki adam vuruş
mayı göze almışlardı Çarpıştı
lar. Bailey adlısı yakalandı. 

Ötekisi lraçmağa muvaffak 
oldu. Onun da adı Monteich 
olduğu öğrenilmişti. 

Ertesi sabah John Mac 
Carthy adlı bir çiftçi kumlar 
üzerinde sürüklenen küçük bir 
hançer buldu. Yine kumlara 
karışmış olan küçük bir kutuda 
da tabanca kurşunlan vardı. 
Çiftçi bunlan polise verdi. 
Derhal civarda araştırmalar 

başladı. Kale harabelerini Ric· 
hard Morton adını taşıyan 
üçüncü lrlandah ihtilalcı bu
lundu. Islaktı. Böyle iken ha
rabelerde ne aradığı hakkın· 
daki suallere hiç cevap ver
medi. Polisler kendisini Ardfert 
karargahına götürdüler. Üstü 
aranmadan küçük bir kaadı 
yere attı. iki taraflı olan bu 
kaadın bir yanında sifre kod
ları öte yanında da manalan 
vardı. Telgraf hatlarını işgal 
edecek kadar şeyler... Bu kod
lardan çıkarılan manalar şun· 
!ardı: 

-Sonu t'oı -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Salihlide 
Hava tehlikesini 
Bilen üyeler 

Salihli: (Özel) - Hava teh
likesi üzerinde burada çok iyi 
bir kımıldauma göze çarpıyor. 
Yaptığım araştırmalardan öğ
rendiğim şudur: 

Bir aydanberi hava tehlike
sini bilen üyelerin sayısı 2~ i 
bulmuş ve yardımcı üyeler 
376 ya çıkarılmıştır. 

Bı.nlardan ilk kaydettiğim 
kısmın taahhüdü (5850), diğer 
kısmın teberruu 2622 liraya 
baliğ olmuştur. Ayrıca muhtelif 
teberrular varsada şimdilik bu 
46 liralık bir rakam üzerinde 
duraklamaktadır. Bununla be
raber halktaki ulusal heyecan, 
kuvvetli bir kaynak halinde 
olduğundan neticenin, kıvançla 
anabileceğimiz rakamları bula
cağına şüphe yoktur. Şimdilik, 
teahhüdattan 717 lira tahsil 
olunmuştur. İlçebayla jandarma 
kamutanı ve memleketin ala
kadar adamları, bu uğurda, 
kasaba halkının ulusal duygu
suyle denk bir seviye üzerinde 
çalışmaktadırlar. 

u p u n a 1 

İÇİNDEN NASIL ÇIKILACAK? - -
Manisada ekmek işi gü-
nün Meselesi halindedir 
Şarbay, fabrikacı ve fırıncılar ne di
yorlar? Halk ekmeklerden şikayetçi 

__..,.. • ş: c> ' __,,....., 

Ma ııi;a Belediye dairesi 
Manisa, (Ôzel) - Son gün-

1 
umumun havayıcine taalluk et

lerde burada şarbaylık ile ek- I mediS!i için undan nark kal
mekçiler arasında bir anlaşa- dırdık ve kaça satarsanız satı
ınamazlık baş göstermiştir. Bu I nız, dedik. Bununla maksadı-
mevzu üzerinde bazı fırıncılar mız, ekmeklerin mahlut olma-
bana şu şekilde derd yandılar: masını temin etrıektir. 

- Bizde, biri fırancola, di- Mükerrer ihtarlarınıza rağ-
ğeri ha rcı olmak üzere, iki men fırıncı!ar, düzkirma ekme· 
nevi ekmek çıkanlmaktadır. ğinde gösterdiğiniz nümuneye 
Be!ediye Harcı ekmeği "düz uygun ekmek çıkarmadıkların-
kırma,, dan yapmak için bize dan haklarında zabıt tutulmuş 
emir vermiş ve ekmekle in 33 ve tecziyelerine karar veril· 
gloteııli olacağını bildirmiştir. mi~tir. 

Bu emre baş -eğerek işlcmeğe Bu sözü 
başladık. Fakat burade bir tek yanıbaşında 

fabrika vardır. Unların hazan bir ekmek 
karışık olduğunu gördüğümüz- göstererek : 

müteakib Şarbay 
duran masadan 
çıkardı ve bana 

den on güne kadar önce şar- - işte, dedi. Bu, askeriye 
baylığa müracaatla fabrikadan ekmeğidir. Örnek olarak fırın-

• 
çıkan unların tahlil ettirilerek cılara gösterilmiştir. Belediye-
gloten derecesinin tespitini rica nın cezayı onaylaması çok 
ettik. Belediye bizim bu müra· yerindedir. Fınncıların bütün 
caatımızı sathi bir cevapla mesuliyeti fabrikaya yükleme· 
karşıladı. !erini, kendilerini meıuliyetten 

iki gün önce de el<mekleri· beri tutmağa kafi bulamıya· 

mizi muayyeneye tabi tuttu cağız tabiidir. Fabrika belki 
ve renklerini esmer bulduğu tüccarı bir zihniyet görebilir-
için bize beşer lira ceza yazdı , ler. Fakat ekmekcilerin başka 
Biz bunun kanuni olmadığını taraftan un tedarik ederek 
iddia ediyoruz. Bu iddiamızda halkımızın isteğine uygun 
şu iki bakımdan israr edebi- ekmek çıkarabilmeleri de müm-
liriz : kündür. 

1 - Ekmekte rengin esmer Şarbayın bu son sözleri üze• 
veya beyaz olmasının glotenle rinde fınncılar da duraklamıyor 
alakası olamıyacağı tabiidir. değildir. Lakin ortaya şu mah-
Gloten, unda, rengi değil, zuru atıyorlar: 

kuvvet ve özü ifade ettiğine - Unu lzmirden ve civar 
göre ekmek randmanını renk- memleketlerden tedarik etmeği 
le ölçmek dogru olamaz. düşüneceğiz. Fakat oralarda 

2 - Şarbaylık bize bir ek· "düz kırmayı,, bulmak güçtür. 
mek örneği vermiş değildir ki Sırf birinci ve ikinci nevi, yani 
ona uygun bir şey yapalım. Esa- 4 ve 3 yıldızlı unlar vardır ki 
sen bizim fabrikadan aldıgımız onlarda 33 gloten aramak ola-
unlar ayrı ayrı çuvallarda baş· . maz. Daha eyidirler. Maktu 
ka renklerle çıkmaktadır.Üzeri narha idare edemiyeceği için 
33 glote markasını taşıyan iki buradan tedarik mecburiyetile 
çuvalı açınca görüyoruz ki karşılaşıyoruz. 
renk ve maddeler ayrılmakta· Mesele hakkında daha eyi 
dır. Belediye fabrikayı bir bir fikir edinebilmek için fab-
kayda t~bi tutmazsa bizim rikayı da ziyaret ettim. Orada 
kabahatımız nedir? Biz her da deniliyor ki: 
zaman ceza mı verip duraca- - Belediye bize unun vas-
ğız ?.. fını tesbit etti. Bu tesbite uy· 

Furunculardan ayrılarak şar- gun mal çıkarıyoruz. Eğer öyle 
bay Avni Gemici oğlunu zi- olmasaydı Şarbaylıkça yapılmış 
yaret ettim, Bay Avni diyor ki: olan tahlil neticesi aleyhimize 

- Burası daha ziyade işçi çıkardı. Biz aynı unu askeri-
memlekettir. Günde va5ati yeye de veriyoruz. Oradan hiç 
olarak sekiz bin kilo ekmek bir ses çıkmadığı halde fırıncı-
sarfedilir Bu mikdarın yüzde !arın itirazlarını anlıyamıyoruz.,, 
yetmiş beşi işçiye satılmaktadır. Biz bu anlaşamamazlık et-
Bundan ötürüdür ki biri fran· rafında her hangi bir mütalea 
cola olan iki nevi e!:mekten da bulunacak değiliz. Yalnız 
diğerinin düz kırmadan ve 33 bir noktayı tebarüz ettirmek 
glotenli yapılmasını münasib gör- faydasız olmaz. Halktan bazı-

dük. Francolacılarca mevzuubahs lariyle de yapılan temaslar-
olan noktayı bakıma alan fab- dan anlaşılıyor ki çıkan ekmek-
rika ile ırörüştük. Fabrika bir ler her halde isteğe uygun 
nevi un vermeği taabhüd eyle· değildir, diğer taraftan bu me-
miştir ve bu taahhüdünü ifa sele kazalara, bugüne kadar 
etmektedir. Biz ~3 glotenli ihmal edilmiş olan, bir ihtiyacı 

!atmaktadır ki o da "bir-

Futbol heyeti 
işler yüzüstü 

inhilal etmiştir 
kalıyor 

Türkiye idman cemiyetleri 
ittifakı nizamnamesi mucibince 
mıntakalarda senelik kongreler 
Temmuz ayı içinde toplanır. 

Her gün gazetelerde 'u veya 
bu mıntakanın senelik toplan
tısını yaptığını okuyoruz.İzmirde 
buna dair bir kımıldanış 

görülmiyor. Halbuki İzmir mın
takası bütün mıntakalardan 
önce kongre yapmak mecbu
riyetindedir. Çünkü ekser he
yetleri inhilal etmiş bir durum
dadır.En çok ve daimi i şleri olan 
futbol heyeti iki aza ile kalmış· 
tır.Toplanamaz ve karar veremez 
bir hale gelmiştir. Merkez he
yeti esasen başlangıçta bir üye
sini kaybettiği İçin başkan Ge
neral Diriğin dışarılarda bulun· 
duğu sıralarda güçlükle topla
nabilıııektedir. Diğer heyetlerin 

ise vaziyetleri maliım. O halde 
ne bekleniyor? Toplanacağı 15 
gün evelinden bildirileceğine göro 
kongre ancak ağustos ortalarına 
doğru toplanabilecektir. Hal
buki bu sıralarda Türkiye 
futbol birinciliklerinin grub 
müsabakaları başlıyacağı için 
her hangi bir iş zımında futbol 
federasyonunun hitab edeceği 
mes'ul bir futbol heyetinin bu
lunması lizımdtr. Ortada daha 
yapılacak şild şampiyonası 
vardır. Hasılı kongrenin top
lanması ğerekmiştir. Fazla bek· 
lemek caiz değildir. 

Bucada spor kogresl 
Buca spor kulübünün sene· 

lik kongresi pazar günü yapıl
mış, yeui idare heyetine Niya· 
zi Atıf, Sadettin, Nurettin, 
Fikret, Bekir, Süleyman, Rifat 
Kantarcı oğlu seçilmişlerdir. 

Futbol müsabakaları 
Manisa şampiyonu Sakarya Altın

orduya 1-5 mağlup oldu 
Bornova Aydın demiryolunu 4-6 yendi 

Alhnordu takımı ile bir maç 
yapmak üzere şehrimize gelen 
Manisa mıntakasının Sakarya 
takımı Pazar günü Alsancak 
alanında yaptığı müsabakada 
5-1 mağlub olmuştur. Bu kar
şılaşmadan evvel Halkevi lik 
·kupa şampiyonları Bumava
Aydın demiryolu takımları ara
sında bir kupa maçı yapılmıştır. 

Saat 16,30 ta başlıyan bu 
müsabaka hakem bay Reşadın 
idaresinde cereyan etmiştir. 
Aydın demiryolu a-ençleri ilk 
devrenin 20 inci dakikasına 
kadar bütün gayretlerile ça
lışmaları sonu olarak ilk 
iki gollerini yaptılar. Bu 
zamana kadar müdafaada olan 
BornovaWar açıldılar şimdi 
önceki vaziyetin aksine olarak 
Aydın demiryolu kalesini aıkış
tırıyorlar, ikinci, üçüncü golle· 
rini yaptılar. Oyun Bornovanın 
hakimiyeti altında bir aralık 
fırsat bulaaAydın demiryollular 
yedikleri daha iki gole karşılık 
iki gol attılar. Oyun son daki
kaya kadar çok heyecanlı cer
yan etti. Bu takımlarda bulunan 
federe takımlar oyunculan da 
müsabakanın daha zevkli ve 
heyecanlı olmasına bir kat da
ha yardım ediyorlardı. Hakemin 
düdüğü oyunun neticelendiğini 
haber verdiği zaman Bornova
lılar 4 • 6 galip olarak sahayı 
terk ettiler. 

Allınordu - Sakarya 
(Manisa) 

Müsabakaya 18,15 de ha
kem İzmirsporlu bay Sabrinin 
idaresinde başlandı. Hakemin 
daveti üzerine sahaya çıkan 
Manisalı gençler stadyumdaki 
halkı selamladılar. Mutad me· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lik,, işidir. Manisada aşağı yu· 
karı esnafın bir teşekkülü, bir· 
liği vardır. Ekmekçiler böyle 
bir kurum yaratmış değillerdir. 

Eğer şimdi ortada mes'ul bir 
teşekkül olsaydı, anlaşmanın 

ve daha esaslı tedbirlerle ha
reket etmenin fırsatları temin 
edilmiş olur, gerek kendileri
nin gerekse Şarbaylığın ve 
halkın isteğine uygun neticeler 
elde edilirdi. 

Dağınık bir halde bulunan 
ekmekçilerin bu işi bakalım 
nasıl neticelenecek ? .. 

HulOsl GUnay 

rasiınden sonra Sakaryalıların 
vuruşu ile oyun başladı. Mani
salılar geçirdikleri ilk yaban· 
cılık tereddüdünden sonra 
biraz canlandılarsa da Altınor· 
duluların hakimiyetinden kurtu· 
lamadılar. Bir aralık Sakarya· 
lıların merkez muhacimi va:ı:i· 

yetten istifade ederek kaleye 
kadar sokuldu ve güzel bir 
vuruşla takımının ilk golünii 
yabtı. 

Bu golün arkasından Sakar· 
ya kalesine kadar inen Altınor 
dulular da sol açıklarının aya· 
gından beraberlik gollerini yap· 
tılar. Bundan sonra yapılan bir 
iki akın neticesiz kaldı ve dev· 
re bu suretle 1-1 berabere 
bitti. 

ikinci devre 
Bu devrede Manisalı gençler 

adeta durdu. Buna mukabil 
Altınordulular açıldılar ve 
mütemadiyen Sakarya kale· 
sine akın yapıyorlar . Ve 
bu • ak ı n 1 ar ı n ekserisi de 
gol ile neticeleniyor. Hav• 
kararmağa başladı top görüıı· 
miyor. Netekim bu devrede 
Altınorduluların attığı goller 
den beşinciyi hakem göreıne
di ve bu sırada oyunun bitıııeıiıı' 
13 dakika kala tatil ettiğindell 
bu son gol sayılmadı ve 
5-1 Altınordulular lehine neti· 
celendi. Oyun bu suretle Al· 
bnordu lehine neticelenmekle 
beraber oyun şekli hiç te Jı• 
mirlileri tatmin edemez. 1-fer 
halde pek yakında yapılaca~ 
Türkiye ve grup birincilikler• 
müsabakaları için şampiyo~ 
takımın çok çalışması lazıındır· 

Kaptan 
Bir pan_t_a,.i ... ~ .. ~ .......... yUzUnde11 

Balcılarda piyal oğlu hanııı' 
da yatan Hasan oğlu Naki ile 
han odabaşısı Hail lbrahiJll 
arasında bir pantalon mesele· 
sinden kavga çıkmıştır. El~ 
kavga sonunda Naki biçakl• 
Halil İbrahimi yaralamışıı~· 
Zabıta yaralıyanı yakalamıştı · 

Bir hırsızlık iddiası 
Karantinada Güzelyalı tr•~~ 

vay caddesinde oturan Sıı" 
jj' karısı bay cihad yanında lı -

metçi Mehmed kızı Seyraıı~, 
dört metre ipekli kumaşı ııa 
bir lirasını çalıp kaçtığı idor-
edilmiştir. 
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•---O-t•h•0•0•,u·n--t~ıl-sı·m~lı~b~i~r--a1~şk~•· 
kutusu da vardı .. 

Othon yed_i_y_a-şı_n_d_a_i::'k'""e_,n,....':h""'a":'k":'kı_n_d;-a~Ş&Ş= ılacak bir anla-

' 

yı-la görÜşlerini anlatır, yıllar-
akıl bozuklug· unun ilk a iınet<- "' . 

d dır onun emirlerini işitm4:ını~ 
!erini göstermişti. Yirmi ör- olanlan düşündüren otorıtelı 
düne gelince çılgınlığı 0 dere- ) · · t bli • k bir seıle eınir ennı e g 
eeyi bulınuıtu ki, etrafında i· ederdi. 
!ere saldırınıya, sarayının içini Yirmi dört saat önce onun 
altüst etıneğe başlaınışb. Ni- bir tazı köpeği gibi elleri yer-
bayet onu kapaıniya ınecbur de olduk halde havhyarak koş· 
oldular. Bu hastalık yıl- tuğunu görenler bu ciddi sab-
larca sürdü. Sazan sükünet neye gözlerini ovuşturmadan 
bulur maiyeti ile akıllı akıllı bakaınazlardı. Acaba bu çılğın 
konu;urdu. O zaman Othon'un adaın şuurunu büsbütün .ka~a-
iyileşıneğe yü:ı: tuttuğu sanılırdı. narak deYlet arabasının dızgın-
Bir bahar günil kral kapalı bir !erini eline alacak mıydı. 
lando içinde sarayın büyük Kimi bu düşünceyi korku ve 
parkında gezintiye çıkmıştı. endişe ile karşılar, kimi karşı· 

· sındaki manzaranın geçici bir Landonun yalnız bir pençeresı b ı 
hayal oldu~na inanmış ~ ~-

açıktı. Kralın yanında yer alan nurdu. Bu sonnnular haklı ıdı-
yaveri nezaret vazifesini ğörü- )er. Othon'un şuura dönüşü 
Yordu. Çok zaman olmuştu ki b' d dı kısa süren ır rüyayı en ınr · 
kralın maiyeti ona karşı pro· Bu zeka uyanıklığı çok geç-
tokol ic11.bı olarak gösterilmesi meden söner, yerini acı ve. ye-
lazıın gelen saygıdan uzak ka· nilmez hakikate terkederdı. 
lıyorlardı. Kral o gün yanındaki Anlattı<!ımı:ı: hikaye bir ma-
zabitin kendisine hiç ehemmi· sal dei!-ildir. Delilerin kendile-
yet vermeden siğarasını tellen· rine g~lmeleri nadiren bu ~:ı-
dirmekte olduğünu görünce dar garib safhalar taşıyabılır. 
biltün ciddiliğini toplıyarak Fakat bir dram muharriri için 
" ISnilmde sigara içmeğe mi o ne güzel mevzudur. 
cDret ediyorsunun?., Diye sor· Birkaç saat önce korkunç 

h bir deli olan hükümdar, ansı· muştu. Zabit Kralın bu i ta-
nndan korkarak arabacıya zın şuuruna sahib olunca ken-

disinin saltanattan uzak kaldı
saraya clönıne emrini Yerıniıti. 

d k k al ğı günlerde yapılan suiistimal· 
Araba saraya önere en r !ere şiddetle elini koyar, isla-
arkaaını ııabita dlSnerek etrafı 
ıeyre dalmıştı. Fakat zabitin hat için projeler, fikirler veri· 

ilk ihtanba ehıınmiyet hile yor. 
Yermedea •lgara içmekte de- Kral Othen'un keyifli oldu-
vam ettitfnl görtınce: usu ter· ğu günler de vardı. Kulağında 
biyesiz hlll sigarasını içiyor. uzun bir unutkanlık devresin-
Öyle mi?" De•İf, ve ırlSzlerinl den sonra uyanan şarkıları, 
fal taşı gibi açmııb. opera parçalannı söyler, neşe-

Zabit bu ikinci ihtardan biis· li görünürdü. En çok sevdiği 
bütün korkmut, şatoya ırılir parçalardaa biri de Rigoletto· 

nun " Kadın ekseriya değişi " 
ırelmez hemen vazifeden kal· 
dırılınasını istemiştir. parçası idi. 
Kralın kafasındaki bu uya· Othon'un kalb acılarına, sev-

nıklık a.z sürdü. Höcresine ka· gilerine uyan bir parça idi bu .. 
Hatırasının bütün dalga'anış

panınca birbirini tutmıyan söz· 
ler söyleme§'e, sinir buhran· lanna, şuurunun sarsın!;ıların.a 
lan içinde kavranmaya baş1a· rağmen hiç unutmadıgı hır 
dı. Kral yersiz yere ağlıyor, Yaka vardı ki o da şu idi : 
haykırıyordu. Gezintilerinde Othon henüz çocuk sayıla-
hayvanlar ıribi otladığı, bumu cak bir yaşta idi. Köylerden 
ve ağzı ile toprağı kazdığı birinde çok neşeli bir piknik 
vaki idi. Bahtsız delinin ıato· hazırlanmışb. Kral hanedanı 
~unda teaizlig" e roktan veda Bavyeranın yüksek sosyetesine 

7 mensuh henç kızlar bu ziyafete 
edilmişti. Eli albnda olan her 
şeyi parçalıyor, kemiriyord~. çağrılmışlardı. Bir tesadüf ese-
y 1 k alı f Zengin ri olarak o zamanın en güzel, 

a nız r n so ra11 
olarak hazırlanırdı. Şampanya en sevimli kadını sayılan Kon· 
en çok sevdiği içki idi. tes X ... Othon'un yanında 
Bu içkinin tahrikatı ile yer almışb. 
zalimane saldırışlarda bulun· Prens güzel Kontese içli 

d • 1 d Bı'r defa kurlar yapıyordu. Kontes, 
ugu o ur u. . . . • 

hizmetçilerden bınaın bacagını Bavyera tahtına namzet bulu
nan delikanlının kurlarını ve 

kuduz bir köpek gibi ısırmıştı. 
hatta küçük taşkınlıklarını hoş Hizmetçi yaralarını saray na· .. K alı görüyor, bunlara aynı surette 

zırına gösterirken r mız 
bunları yapb " diyordu. Kral mukabele ediyordu. Prense 

k kncı sempatisinin delilini gös-
bütün gününü oda~ının .bi.r ö- -• termek için ormanda toplndı
şesinde havramakla geçırır, va-

k • · · ole g" ı iki çileği dudaklannda gez-zife icabı o!ara ıçerı gıre • 
k · k' dirdikten sonra Othon'a tak-rin sıtlarına atlıyara çır ın 

d B d dim etmişti. Othom bu çilek-
kabkahalarla güler i. azan a 
ansızın şuurunu toplad_ığı o~r feri bir tılsım gibi gümüş ku-
idi. Ozaman odasındaki per~- tuda saklamış, hiçbir zaman 
şanlıktan tiksinir, hizmetçılerı- ondan aynlmamıştı. Bu hadise 
nin protokol dışında ki _h~r~- tedbirsiz güzel kontes için acı 
kellerine sinirfenir, resmı unı- neticeler vermiştir. Bavyeranın 
formasını giyınek .is~e.r. Nazır- güzellik kraliçesi tahmin et-
larıru saltanat naıbını huzuru- mediği bir vaziyetle karşılaş-
na ç~ğırarak devlet işlerı hak· mıştır. Çılgın Othon'un aşkı 
kında malümat alınağa çalışıdı. onun hürriyetini boğmuştur. 

Ve bu sahne Şakeıperin sah- Küçük kontes bir manastıra 
nelerinden lıirini andırırdı. kapatılmış, ancak hayabnın 

Bütün çağırd 0kları huzuruna son günlerinde oradan çıka· 
geldiler mi, büyük masa etra· bilmiştir. 
fında oturmalannı emreder, h • lin ıl 
sanki devlet işlerini idareden Ot on a ıre ce, t ısımlı 

'b · kutuyu yanından hiç ayırma-
bir gün uzak kalmamış ır•_ 1 mış, aklını topladıkça çilek 
"Baylar meclisi açıyorum .... Şo- d d 1 k d 
zü ile nazırlarlardan her bırıne bahçelerin e o aşma tan e-

h 1 d rin zevk almıştır. suallar sormaö-a aş ar 1• " 1 - .._c,·,,,,, ı·ar -
Önünde örüşülen mese er 

insan yiyen ağaç Zabıta Haberleri: 

Yavrucuk 
Kuyuya yuvarlandı 

kurtarıldı Dal ve yaprakların sardığı insan 
iskeletlerini görenler anlatıyor 

Asansörde Enveriye sokağın
da Osman oğlu Sami adındaki 
Hilseyin beş yaşındaki küçük 
çocuk o civardaki ağzı açık ve 
iki buçuk metre derinliğindeki 
bir kuyuya düşmüş yetişiltrek 
kuyudan çıkarılmış ve hastane
ye kaldırılmıştır. 

Java adasında fenni tetkikler için bir heyet hazırlanıyor 
insan yiyen ağaç olur mu? 

Buna kolay kolay ihtimal ve· 
rilmiyecektir. Fakat şüphe 
edenleri düşündürecek fevka· 
iade bir macera vukua gel
miştir. Bu hadise bundan ev· 
vel ortaya atılmış fakat ina
nılmamış haberleri teyit ede
cek mahiyettedir. 
Herşeyden evvel şunu bil

mek lazımdır ki, Avrupada 
bile, şayani hayret makaniz· 
malariyle sinekleri avlıyan ve 
kanlarını emen küçük nebat
lar vardır. Avrupa nebatları 
ile uğraşanlar yaprakları yıl· 
dız şeklinde açılan bu kırmızı 
çiçeği hatırlarlar. 

Çiçeğiı> içinde 
ilerliyen sineğin 
yıldız şeklindeki 
derhal kapanırlar, 

bala doğru 
üzerine bu 

yapraklar 
hayvanı 

ezerler ve liman gibi suyunu 
çıkarırlar. 

Katli ağaç 
Okyanusyada Mareşal ada

ları arasında az bilinen bir 
ada vardır ki bunu zaman za
man kobra tüccarları ziyaret 
ederler. Bunlann ada hakkın· 
da bilhassa nebatatı hakkında 
anlattıkları şeyler alimlerin 
dikkat nazarını çekmekten hali 
kalmıyorlardı. 

Bu asnn başlangıcından iti-
1.:ren adaya giden üç sefer 
heyetinden haber alınamamıştı. 
Dönmemelerinin sebebi tayin 
edilemiyordu. Mükemmel bir 
surette silahlanmış olduklan 
için yerlilerin taarruzuna uğ• 
ramalarma ihtimal verilemi
yordu. Esasen yerliler azdı. 

Silahlan pek iptidai bilini
yordu. 

Bv mesele uzun zaman bir 
ınuamma halini sakladı. Fakat 
beya:ı: ırka mensup iki kopra 
tüccarının anlatbkları ve akıl
lara hayret verici hikayeden 
sonra mesele birdenbire ay
dınlanmıya başladı. 

Bu iki tüccar adada dolaşır
ken bir akşam vaktı bir orman 
kenarına varmışlar ve orada 
çadırlannı kurmuşlardır. 

Etraf10 derin sükütu kendi
lerini bir a:ı: hayrete düşürmüş
tür. Ne bir hayvan sesi ne bir 
havan izi. Kuştan bile eser yok. 
Fakat birdenbire bir feryat sü
kütu parçalamış, yerli hammal
lardanbiri biraz uzaklaşarak 
ormana girmiş. Diğerleri sese 
doğru koşmuşlar ve hammalı 
engerek yılanının yuvasına ben
zer müteharrik bir kütlenin 
içindıı bulınuşlar, fakat enge
reklerde başa benzer bir kısım 
yok. indirilen balta darbeleri 
tesirsiz kalmış. Bedbaht adam 
kurtarılamamış , yerliler büyük 
bir dehşd içinde kaçmışlar. 
Tüccarlar da bir şey yapamadan 
dönmüşler ve fncıanın kurbanı 
bir müddet daha inleıniş ve ni .. 
hayet her tarafı yine o meş'um 
süküt kaplamı7. 

Ertesi gün tüccarlar bu es
rarı aydınlatmağa karar ver
mişler, fakat feci bir manzara 
karşısında kalmışlar. fı;anılmı
yacak bir vaziyette bir ağaç 
dalını, sarmaşık ve saire karı
şığı içinde birçok insan iske
letlerini sarmış görmüşler. 

Parlak kırmızı renkte fevka
lade çiçekleri olan bir takım 
ağaçlar, havai köklerini hay
van hareketlerine benziyen ha· 
reketlerle sallayıp duruyor
larmış .. 

Tüccarlardan biri•İ yaklaş

mış. Fakat derhal köklerden 
biri kendisine doğru atılmış ve 
bir yılan gibi baca~\na !!ani· 

1 
mış. Zavallı adam büyük bir 
acı duymağa başlamıştı. Uza· 
nıp kıvrılan dalda bir sürü ke
mikler de bereket versin bu se
fer felakete karşı koyacak daha 
müessir silahlan varmış. elle
rindeki ispirto lambalarının 

alevlerini derhal bu katil dala 
tevcih etmislerdir. Dallan kes
mişler ve kurbanı vaktında 
kurtarmışlardır. 

Mıntak tamamen bu tehlikeli 
ağaclarla dolu imiş. Her adımda 
bunların ağına düşmek tehlikesi 
mevcut oldui!'undan selameti 
onlardan uzaklaşmakta bulmuş 
lar. 

Madagaskardaklesrar 
Kopra tüccarlarının son ada 

seyvahatı hakkında anlattıkları 
budur. Bunu evvela masala 
ben7etmck kabildir. Fakat 
alimler buna masal na:ı:arile 
bakmamaktadırlar. 

Java adasında Buitenzorg 
şehri nebatat bahçesi müdürü 
adada fenni tetkikler yapacak 
olan bir sefer heyeti teşkil et
mek üzeredir. iki tücann yu· 
karıda naklettikleri vak'ayı 
ayrıca teyid ecen yeni başka 

hadiseler olmasaydı, belki bü
yük paralar sarfını İcab ettiren 
bu seferi hazırlamaktan vaz· 
geçilebilirdi, 

Garibi şudur ki, bu yeni ha· 
diseler, adadaki vak'anın doğ
ruluğunu meydana koymakla 
kalmıyor, buna benzer, hadi
selerin bu Okyanos adasından 
binlerce kilometre ınesafede 
cereyan ettiğini teyid ediyor. 

Diğer garib bir hadise de 
Madagaskar adasında olub bit· 
miştir. 1926 senesinde, miralay 
Yung'un kumanda11 altında 
Aınerikalı bir ırrub, ınemleket 
içinde yapılan bir tetkik sefe· 
rinden avdet ediyordu. 

Hayret verici bir takıın hi
kayeler dinledikl~rini söylüyor· 
!ardı. Varılamıyacak, çıkılamı· 
yacak mıntakalardaki bir ağaç 
hakkında değil yalnız yerliler, 
misyonerler tarafından da aklın 
kabul edemiyeceği şeyler anla
blmışb. Bunlara göre bu ağacın 
gövdesi çok biiyük bir ftsbk 
kozasını andırmaktadır. Bunun 
üzerınde beherinin uzunluğu 
4 metroyu ve genitliğide otuz 
santimetroyu tecavüz eden cisim 
yaPraklar vardır. Uzun ve kuY· 
ve-tli dikenlerle kaph olan bu 
yapraklar ağacın üıtünden yero 
kadar sarkıyorlar. Yine ağacın 
tepesinde,başapğı konınllf kah-

Toprak 
Artırmaya konmadan 

.Dağıhlacaktır 
2490 Sayılı aatbrma, eksilt

me ve ihale kanununun 56 ıncı 
maddesi hükmü ile 1341 sene
si muvazenei umumiye kanu
nunun A fıkrası hükmünün kal
dırılmış olduğu Finans bakan· 
lığından alakadarlara bildiril
miştir. Bundan sonra toprara 
muhtaç çiftcilere 56 ıncı mad
de hükmüne göre toprak da
ğıtılması lazımdır. 

blrblr1erlnl yaraladılar 
Kemer tarafında oturan Ca· 

vit karısı Sabri)e ile Oıman 
oğlu Vefi arasında aile mese
sinden çıkan bir kavga sonu· 
cunda ikisi de yaralanmıştır. 
Zabıta tahkikata lıaşlam~r. 

Kelepir 
Acele 

ve fıncanlannı andıran çiçek
ler Yardır. Bunlardan zaman 
zaman insanı sarhoş eden pek 
gilzel kokulu bir su akmakta· 
dır. iddialara nazaren bu ağa· 
cın, yapraklannıu sarmak sure
üle iri hayvanları hatta İMan· 
lan öldürecek bir kuvveti var· 
dır. Kaşiflerden doktor Lleche 
böyle bir sahneyi şahit oldu
ğunu söylemiş, fakat akıllan 
durduran bu hadisenin ıreçtiği 
yeri söyliyemeden ölmüştür. 

Görülüyor ki hidise bir tane 
değildir ve Okyanus adasın· 
daki vakıanın doğruluğunu 
meydana koyan başka hadise· 
ler de görülmüttür. 

Bir hurma ağacı ile 
Mücadele 

Evet hadiıe bir tane değil
dir. Bir üçüncü vakıa daha 
vardır ki bunun cereyan etüji 
yer Amerika'da yeni Orlean 
bataklıklandır. Buralan ıriril· 
mesi pek güç •e tamamile keş
fedilmemiş mıntakalardır.Bura· 
da 1924 ıeneıinde iki nebatat 
mutabasaıaı o zamana kadar 
portakal renginde çiçekleri 
olan bir nevi hurma ağacı ket· 
fediyorlar. Mutahassıalardan 
biri bu ağaçtan bir çiçek ko· 
parmağa koyulur koyulmaz ya· 
kalandığını gördü. İri yaprak-" 
lardan biri kendisini sarmağa] 
başladı. Aynı zamnda yakıcı 
bir su da akmağa başladı. ikinci 
kişif bir saat devam eden 
bir mücadele neticesinde arka-
daşını güçbela kurtarabildi.~ 
Dört beş saatlik bir yürüyüşten 
ıonra tamamen bitab bir halde 
bir köye varabildiler. 

Başlarından ıreçen macerayı 
neşrettikleri vakıt herkes alay 
ettiklerine hükmetti, ağacın 
yerini ve ağacın kendini tayin 
edemeıneleri bu hilkmli kuv
vetlendirdi. Fakat bu macerayı 
bir iki ıene fasıla ile takib 
eden ve nakillerinin ciddiyetine 
bakılınca vukuuna inanılınak 
iktiza eden diier iki hadise 
Amerikalılann müşahedesini 
teyid etmiyor mu? Malezyanın 
kliçiik bir adasında birkaç 
sene evye), tarihten önceki 
devirlerde yaşadıklannı zannet• 
tiğimiı: hatta sadece bir hara
feden ibaret sandığlJlllz ejder
halarm canlı nüınuneleri bu
lunmuştur. Bunlar bugün Lon· 
dra hayvanat bahçesinin en 
cazib ve nadir ele geçıniş 
hayvanlan arasındadır. Birgün 
insan yiyen ağaçların vaziyeti 
bütiln acıkJıit ile önümüze abl
mıyacak mı?. 

Düşüb bayıldı 
Kaynar su ile yandı 
Tilkilikte Menzil sokağında 

28 sayılı evde oturan Giridli 
Mehmed kızı 20 yaşlarında 
ıaadet kömür yakıb su u.ıbr
ken kömürün neşrettiği hamızı 
karbondan bayılmış ve man
galdan düşen tenceredeki kay· 
nar su ile vücudunun bazı yer
lerinden yanmıştır. Yaralı has
taneye kaldırılmıştır. 

Kapıyı açık brakınca 
lsmetpaşa mahallesinde Ma

kara sokağında oturan lsmail 
kızı Hediye zabıtaya müracaat 
ederek açık bulunan kapısın
dan giren bir hınız tarafından 
manto ve eşyalannın çalındı· 
ğını iddia etmiıtir. Zabıta bu 
mechul hırsızı aramaktadır. 

GUmUtlerl bronz yapmı' 
Alsancakta yadikir sokağın

daki kahvehanede lbrahim oğ· 
lu izzet ile beraber yatan Hü· 
seyin oğlu lbrahim, izzetin ba
vulu içindeki kumbarasını açıp 
25 gümüş lirasını alarak yerine 
160 kuruş bronz para koy
duğunu iddia ve tikiyet edil
diğinden tahkikata başlanmışbr. 

ou,erak yaralandı 
Şehidlerde iplik fabrikasın

da çalışan Menmed oğlu Sü
leyman bir demiri kaldırırken 
düşerek ayağından yaralan
mıştır. 

Yaralı, ftalyan hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Bıçaöı alındı 
Halil Rifat paşa caddesinde 

91 sayılı evde oturan Mehmed 
oğlu Ahmedin üzerinde zabı
taca bir bıçak görtllerek alın-
mıştır. 

Hayvan tepmlt 
Halkapınarda Mehmedin bah-

çesinde oturan kırk yaşlarında 
Nefise Hilildan bahçeye ırider· 
ken yolde )>ağlı huhınan Hli
seyin oğlu Na:ı:minin hayvanı 
tekme atarak Nefiseyi başın· 
san ağır surette yaralamıştır. 

yaralı memleket hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Karpuz a1ı,verltlnden 
Genel ceza evi karşısında 

manavlık yapan Ragıp o(lu 
Mustafa ile _yine orada t• 
lılim oğlu Ali arasında 
karpuz meselesinden kavga 

çıkmış, Mustafa, Karpuz bıça· 
ğıla Aliyi sağ kulağıncbtn 
yaraladığından yakalanm11br. 

Kol vurmut 
Balcılarda Avukat katibi 

Mehmede kolu ile sarkıntılık 
eden lbrahiın oğlu Ramazan 
yakalanınışbr. 

OUrUltO çıkaranlar 
Namazgahta oturan Abdullah 

oğlu Mehmed ve İsmail oğlu 
Mustafa çok sarhoş olmuşlar, 
halkı rahatsız etmişlerdir. Za
bıta memurları bunlar hakkın· 
da kanuni takibata mecbur 
kalmıştır. 

Zorbalık 
Dün saat on birde Çorakka

pıda Dönerli sokağında Meh· 
met kızı Bedriye oda boşalt
mak işinden öt6rü lsmail oğlu 
Yusufla arası açılmış ve Yusuf 
balta ile e•in asma kilidini kı
rarak eve :ıtirmiş ve e~lan 
sokağa atmış olduğundan tah
kikata başlanmıştır. 

Çocuklar yalnız 
Bırakılmaz 

Dün saat dokuzda Asan-

Talebeler 
Kamptan döndüler 
Erkek öğretmen okulası ta

lebesi ile erkek lisesi talebesi 
kamptan dönmüşlerdir. Erkek 
öğretmen okulası talebeleri için 
Yamanlar' da yakında hususi 
bir kamp kurulacaktır. Tale
beler burada bir ay kadar İ.a· 
tirahat edeceklerdir. 

otomobil 
sahlık 

sorda Nebahat sokağında lc
'ıaı kızı 6 yaşındaki Neriman 
evırun taraçasına çıkmış, 
oynarken taraçanın çökmesiyle 
yere dütmüt. ıağ omuzunduı 
batındaıı yarılaıunıtbr. 
Kırk Ur-asım ç:erpmlflar 

Nakil dolayısiyle kapalı 1931 Viktorya mode}i bir ford 
otomobili az kullanılmıf olarak (750) braya •alılıktu. Talip
lerin 26 Temmuz 935 Cuma ırünü akpmıııa kadar Alsancak 
.Şel Benzin satış memııru bay Şahaba müracaatları. 

Çorakkaptda Hacıgedik ot•· 
!inde misafir olarak yltaa Ha
san oğlu Nasuh otek pcrkea 
samkalılardan Kıllı BeJrir iJ. 
la mail Önfme çıkaralı J•,- ·· -u• 
cilik suretile kırk lir ça\
mlşlardlr. Za ıtaca tahkikate 
ba~lan şhr, S-5- 1-2 (1043) 
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söz eşi ler- ız çocukluktan çıkınca 
da i kızları sulayan köy çapkınla ı 
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Yazan: Marthe Raven 
Gabor, Almada'nın bağ bo

zumu aenliğine gidiyordu. Ar
kasından, Macar ovalarını, al
bn yaldızlı kabartmaları ile süs
liyeo saman yığınları vardı. 

işte yeşil Tuna'nın şarab ülkesi 
gün~şin kızıllığı altında şarap

larını işliyen köylüler şarkı 

aöyJüyorlar. Üzüm tanelerini 
taşıyamıyacak kadar büyük, 
ağır salkımlar sepetlere yerleş
leştirilerek Balaton gölü kıyı
larına i•dirilyor. 

Gab r, sel işlemeli gatyası
Bı giymiştir. İçinde coşkun bir 
sevinç vardır. Çardaıın sürük
leyici havalarına endini kap-

ı brarak dansetmek için, hiçbir 
r saman bukada içli bir istek 
duymamııbr. Şimdi aevincinden 

·yerinde duramıyorsa aebepıiz 
değildir. Biraz ötede, çatıları 
beliren köyde, karagözlü Yu
liskasına kavuşacakbr. On11n 
esmer yüzünde, epicya demet
leri arasına s1kışan gelincikler 
gibi tebessümleri bulacaktı. 

Yuliska... Gaborun kafasın
da seTinçli iz b1rakan bu genç 
kızı Şiyofolk kilisasında tanış· 
h. Evlenme çağına gelen deli
kanlıJarın nişanlılarını seçtikle· 
ri yer orasıydı. Anası, o gün 
onu kılisaya göndermekle ne 
kadar eyi etmişti. Almadılı Yu
liska, frufrulu elbisesile önün
den süzülerek ıeçerken kula
ğına şunu fısıldamıştı : 

- Lajosunun yeğenidir. Am· 
casını görmcğe geldi. Yarın 
gölün karşı yakasındaki köyü
ne dönecek. .. 

Gabor papasın duasını du}t. 
mıyordu artık ... Kilisada bir o 
vardı bir de Yuliska... O böıY:"' 
le sanıyordu işte... Dinsel ta: 
renden kulak ayırmıyan Yulis
kaya ıelince kendi üzerine et~ 
kilen bir çift çekici ifÖZÜn te;:. 
sirinden kurtulabilmiş miydW -Gaboru iÖrmemesi kabil miydi'? 

Ktiy balosu ••• 
Bağ bozumu şenJiği, bugün 

Almadiyi muazzam bir balo sa
lonuna çevirecekti. Komşu 
köylerin delikanlıları Almadiye 
akına başlamışlardı. Hele genç 
kızlar. • Onlar, muhakkak ki 
gece uyumamışlardır. Sabah, 
şafakla beraber yortu elbisele
rini geymişler, aynalarını elle
rine alarak kaşlarının altında 
iki yıldız gibi parlayan gözle
rini seyre dalmışlardır. Orada 
kendilerini satın almak istiyen 
erkek kalbini düğümliyecek 
kudreti aramışlardır. 

Berci?... Joska ?... T oni? ... 
Yahut ta Gabor ... Şiyofolk kö
yünün bu canlı kanlı delikan
lılarından hangisi onu sevecek? 

Yuliska aynada, sitfak vakti 
gökyilzünde açılmak, saçılmak 

istiyen bulut benekleri gibi 
gözlerinde tüten hayali buldu. 
Yuliskaya bakanlar göl kıyıla
rındaki bağların zümrüt gibi 
üzümlerini yemiş te gözlerinde 
hep onların akisleri kalmış sa-
nırlar. O da kendi yüzüne ba
karak güldü. ipekten serpan-
tinler gibi topüklarına kadar 
uzanan saçlarını ördü. Sonra 
ikinci bir hayal başladı. Yulis-
ka gece gizliden iizliye çalışa
rak çiçek işlemeli ipek bir 
mendili bitirmişti. Sevgisini ta
şıyan bu çiçkli mendil, hangi 
del~=alının avuçlarını yakacakb. 

itiraflar ••• 
Vuliska, kadife işlemeli Sok-

niyasını, sırma işlemeli prosli
sini giymişti. Entarisile ceketi 
vücudunun inceliğini meydana 
çıkarmış bulunuyordu. O bu 
halile bir kuklayı andırırdı. 
Zaht ta aşk ve hayal ülkesinin 
sayısız çardaılarından biri idi. 

Dans... sinirlerini uyandıran, 
vücudunu kızıştıran şarap ... 
Sonra bu iki neşe ilahının et
rafa saçacakları sevinç dalgası 
vardı. Yuliska bunları düşünür
ken bile yanakları kızarıyordu. 
Çekingen, küçük bir kız oldu
ğunu unutmağa cesaret 
edecek miydi? Onu çe" 
lik gibi sağlam kolları 
arasında döndürecek o
lan Gabordu. Bu hayal 
hakikat olmakta iecik
medi. Gabor Yuliskayı 
çılgın bir vals havaıı 
içinde uçururken genç 
kız delikanlının yakıcı 
ıoJuğunu ensesinde du- ı 

• yuyor, taşkın gözlerini 
Gaborun bir aşk rüya
ıı içinde yüzen çehre
sine kaldırmağa korku-

' yordu. 
. . . . . Şiyofolk köyü

nün Gaboru, Almadinin 
Yuliskası birbirlerine so
kula sokula döndüler .•• 
Yalnız kalplerinin çar
pıntılarını dinlediler.Çar
daş bitti. Çiftler şimdi 
ayrıJacak ... 

Yuliska, bütün ce
saretini topladı. Bir gül 
demetini göğsüne iğne
ler gibi ate li gözle
rin: delikanlının bakış-
lanna dikti.Sonra hiçbir 

1ı1 llz söylemeden gece 
uykusunu feda ederek 
iflediği mendili onun 
avuçlarına sıkıştırdı. Ya- ı 
ııi Macar kızı, kalbini 

" örten tülleri böylece aç
tı. Sevinçten kendini 

ayboder gibi olan Ga
borun yüzünü kan kap
ladı. Avuçları içinde ha
yatının neşesini taşıyor

du. Ona Macar ovala- t 
rının bütün buğdayla rı, 

dağ eteklerinden vadi
lere inen bağların bütün 1 
mahsulleri, dağların ve 
ovaların zenginliğini ya
pan sürüleri verilseydi 
bile bu elindeki küçük 
mendili onlara feda 
edemezdi. Hayır iti
raf mendili kutsaldır (mukad
destir). Gabor onu . son nefe
sini verinceye kadar saklaya
caktır. 

intizar •.• 
Sertleşen ruzgirlara kendi

lerini bırakarak uçan ve yorgun 
kuşlar gibi dalgalarda dinle
nen san, kırmızı yaprakların 
uçuşları içinde son baharda 
uçtu, Kış geldi. Kar lapa lapa 
pamukları ile küçük kulbelerin 
çablarını iki katına çıkardı. 
Souğun efsanevi bir ıan'atkar 
gibi, pençerelerde işlediği buz
dan menşurlar, elmas parçaları 
kendini saydırmağa ne kadar 
değer verdiğini gösterebilirdi. 
Tarlalarda, geniş ovalann de
rinliklerinde hırçın boraların 
ıslıklarından başka ses yok ... 
Sürüler, souğun tesirile olacak, 
uzun uzun inliyorlardı. Baba, 
evden çıkarken ağır Suba'sııu 
omuzlarına atıyor, Bu pelerinin 
iş 'emeli çiçekleri rüya buket
leri gibi karlarda ıoluyor. Yu
Jiska, işlediği işe oynak alev
lerin ışığın1 serpen {Buboşta) 
adh mohümantal ocağın kar· 

şısında oturmuş, hiç yorulma
dan iğnesini çekiyor. 

Bu işlediği geJinlik elbisesi
dir. Çocukluktan çıktığı gün 
anasının ihtarı ile ona başla
mıştı. Bu çiçekten şaheserin 
son iğnezini batırmak için yıl

lar ve yılJar lazımdir. Bu ince 
yapraklarla zenginleşen, tavus 
kuşunun rengarenk kana tlarını 
andıran gelin elbisesi, Macar 
kızlarının bütün sevda at~şini, 

aşk heyecanlarını toplamış gibi 
:;:!enir. ı:lakikattn, <!Pr!!efinin 

başında yer alan sanatkar kız 
karlı kumaşı bir çiçek bahçe
sine çeviren periyi andırır. Al
tın sansı tüylerini gösteren be
yaz çiçekler, beyaz çiçekler .. 

Bu son yazdanberi Yuliska
nın iğnesi daha çabuk işliyor. 

Dakikalar olur ki parmıakları 

ateşler içinde yanar. Böyle iken 
penceresi altına hiç bir deli -

kanlı gelip te ondan alevli bir 
kibrit istemedi. Yani resn: iğ 

bir evlenme teklifile karşılaşma
dı.Hayır .. Beklediği nişanlı daha 
gelmedi. Fakat Yuliskanın 

acele ettiği yüzünden belJidir. 
Bazan küçücek elJeri güzel 
eseri üzerine düşer, gözleri 
ocakta danseden alevlere da
lar, sandalyeai üstünde hafifcc 
salJanır, titreşen ateşten enfes 
hayaller yükselmiş gibi dudak
larında sevimli tebessümler 
dolaşır. Sonra bu tatlı ümitleri 
ıöndOren bir şüphe bulutu 
kafasında dolaıır. 

Gabor, bağbozumundanberi 
görünmedi. Bununla beraber 
Yuliskanın aşk nişanesi olan 
mendilini alkoydu. 

Bir anana •• 
Bahar, meyva bahçelerinin 

bütün ağaçlarına çiçek buket
lerini astı. Göl gökyüzünün 
beneksiz maviliklerini akset
tirmeğe başladı. Çiçeklenen 
akasyaların ağır kokusu, gölün 
güneş ışığıla parhyan küçük 
dalgalarını çiziliyor. 

Akasva!ar ... Binlen:esinin 

Sevinç yaratan bu adetten onu 
mahrum edecekler mi ? Hayır .. 
Köyün en güzel kızını unut
mazlar elbette ... İşte hazin aşk 
şarkıları ile inleyen armonikler 
Yuliskanın penceresi altında 
durdular. Genç kızın kalbine 
e linizi koyunuz. O ne gümbür
tüdür... Yulisa perdeyi hafifçe 
aralayarak dışarısını gözetliyor. 
Yanakları utancından al güller
den çok kızardı. 

Çiçekli önlüklerile dört şen 
delikanlı orada, bir sabah kon

aeri veriyorlar. İnce 
Yuliska bunun manasını 
bilir. Kendini bekliyen 
ıouk duşu dtışönlrken 

' belirsiz bir tebeatim ee
. vimli ağzını kapladı. 

• · "Y •diıtka y~ bil· 
mer:.,, "Yuliska çekin
gendir,. demesinler aa
kın. Bir Macar kızına, 

.. neşeyi öldüreD k6tü bul-
. yalar yaraşmaı. Yuliska 

aoyuodu. ince gömlek• 
le kapıya koştu. Kendini 
çağıranlar yanana gide
cek ifte .•. ôtede, ha ka 
evlerin 3nünde v~rilen 

ko. . .. .!r de var. Köy
de müzikten ,eıı kah
kahalardan bqka bir teY 

. duyulmıyor. Bu bahar 
sabahında, garip yaf .. 
tizi yapılacak olan yalmıa 
o detjl ya ... Neden utan" 
aın.. J.laydl ceearet Yu· 
liska ... Kapr ~ıldı. fla. 
setl.yn delik 
çıplak k n ya-

oj kaladılar. .~ınaı ba-

• .; 

ma getir · ,_:.\• ' tar:ıf

ta enfes bir mtii& tha
yulurkou öte yaac:t8 de
likanlılar kuyudan çek
tik)~~ g~in Ml-

larla ldıllları m z 
kadM enfes oJan bu ya-

~ rı çwj v-üetıdu · ıılat- ~ 

ağa hnzı .. Yonar. 
Yuliskanın biraz ür

kek sesine ltadmhğın 

taşmaz kara~ııi olaıı 
kok te len yor. · 
Kuyuna ytilteek çılurı
ltnda kuvaler belircJi:. 
Armanikler daha baılı, 
dana atetli IMwalar çal· 

~ · mağa ~. YU&
kamn, Mrin kuyu Mlyu 

,~ ile pembe fllllerden gü
'-'~"""""'"""'-.......,"''~..l ıel olan vUcudu ıala· 

dalJarından sarkan kokulu sal- tılırken, o kahkahalarla gtıln-
kımları ile Macar köylerine yordu. Delikanlılar töreni ıu 
sarhoş edici kokularını yay- sözlerle bitirdiler: 
mışlardır. - Oh Yuliksa •.• lıte baha-

Bu sabah, Almadi köyünün rın gençlik, tazelik veıü.ıellik 
şamatacı delikanlıları. "Evlen- suyu ... Buunla ıulanmak aaye-
me çağındaki bayanları,, sula, sinde neş'eli bir zevce olarak, 
ma adetini yapmaia karar kocana gürbüz çocuklar yetiı-
verdiler. Gökten yağan ılık tirecekıin. 
bahar yağmurları çiçekleri ae- Gruba riyaset eden delikanlı 

son kovayı da boşalttı. Sular 
rinleterek açmalarına yardım 

gençkızın beyaz ensesinden 
etmiyor mu 1 Bunun gibi bir topuklarına kadar akb. Göm-
Macar adeti, evlenme çağın- Jeği büsbütün vücudana yapıştı. 
daki genç kızların da çiçekleri O hali kendini kıskıvrak tu-
andıran güzellikleri saf ve tan kollar arsında gülüyor, çır-
berrak su açılmasını ister. pınıyordu. 

Ah şu kanları karni- - Bu sevimli çiçak yüzünü 
yan delikanlılar ne ha- hiçbir acı soldurmasın güzel 
Şarı, ne atılgan şeylet'dir. k z 1 ... 

Neşeli köy arkadaşlarından bir Nl,an ••• 
gurup köyün güzellerini barın- Yerlerin yenide çiçeklendiği 
dıran evler önüne koştular. gündenberi, Yuliska bir kırlan · 
Genç kızların küçücek kalpleri gıç kadar şendir. Her sabah, 
heyecanla çarptı .. Hepsi, hepsi en Kil.ıel Ködmön'ilnü niçin 
bekleyor.. giyiyor? Bekl~diğine raıt ge-

Yuliıkayı nnutacaklar mı ? leceiini umuyor da ondan, •• 

Evet buluşacak... Kalbi onu 
aldatmıyor. 

Gabor, yanındaki dört Çi
ganla birlik< e köyünden yola 
çıkmış, yeşil buğday tarlaların-

dan, sürülerle dolu ovalardan 
geçiyor Koca kış mevsiminde 
anası Beska ve babası Piıta 
ile hep bu evlenme itini ko
nuştular. Ana, baba, biricik 
l>iullarının nişanlısını bizzat 
seçmek istiyorlar ... 

Pista baba evlenme işlerinde 
şakası olmıyan bir adamdır. 
Gabor onu kandırmak için şu• 
nu söyledi: 

·- Baba iırar etme ... Yuliska 
dana senin seçtiğin şu uzun 
boyl Çuzik kadar cihaz geti
recek... Onun eteifinde ötekin
den daha az fey bulunmıyacak .. 
Almadili kızın babası, varlıklı
dır. Bizim buğday tarlalarımız 

kadar onun da bağları ve sürü
leri vardır. 

- Yeter, yeter oğul... An
la~ıldı sen bu kızı sevmiııin ... 
Haydiromansını Yuliskanın pen
ceresine kadar götür. Cevabını 
al...Ondan sonra babası ile gö
rüşürüz . 

işte Gabor kalbini Yerdiği • 
kıza koşuyor. Kaye, gece gel
meden öirmek istemiyor. 

- Çıganlar, Yuliskamın pen
ceresi altında ıı Akasya yolları ,, 
şarkısını çalacaksınız. Yahut ta 
balaton bağlarını... Bu s enad 
o kadar içli olmalı ki aevııf li
min gözleri yaşarsın ... 

Gabor bir tereddtıt devresi 
gıe ~:riyor ... Bittin a k ıoman
larmın başlangıcı olan bu iki 
Romanstan hangisini Hçmeli? 
Güneş ey.te balmıştw. Yolu 
ay ı~ığı aydınlatıyor. J.cl adi 
çiftliği de göründü. Ay ı ığı 

altında çatılar, ırümilı liapiin
mıp benzeyorlar. Pencereler 
kapalıdı.. E~ler de ışık ~ yok .. . 
Herkes uykuya yatmıt al alı .. . 

- Haydi çiganlar, • acele· 
ediniz... Tam Yakıttır. "Bala · 
tonun dalgaları tistUnde 

Balıkçılar dolaşır. 
Fakat tati bir balık ki 
Hep ağlardan kaçıyor. 
Aşk neşesi kalbinden uzak· 

tığı gibi.,, 
Bu mana da bir tarkıydı 

skyledikleri... ·
4 

Yuliskanın evinde, pen~ere
ler arkasında bir lamba ışclda
dı. Pencereler sarımtrak ıtıkla 

aydınlandı. Pencereler saadet 
ateşile yandı... Belli ki Yulis
kanın anası nişanlıyı hoş gör· 
dü. İşte perdelerin arkasında 
bir ~ölge belirdi. 

Gaborun kalbi sevinç için· 
dedir. Çig-anların kemanları 
ruhların derinliğine süzlllerek 
inliyor. 
Aşık delikanlının şarkıları, 

ıafak ince tülden örtüsüle iSr· 
tünceye kadar devam edecek .• 
ııGöliln dalgaları 

Acılarimı sürükledi 
Toprak yeniden çiçeklenecek,, 

Hepsi bitmedi. Bu kadar 
çok şarkılardan sonra hakika· 
ta dönmek iazımdır. 

Yuliskanın babası ve anası 

Şiyofok'a, Gaborun köyüne 
gittiler. Beska ana, müstakbel 
kaynanayı mutbaka konukladı. 
Pista babaya gelince, o da 
biltün adamları ile ve Yuliıka· 
nın babası ile birlikte mahze• 
ne indi. On iki, on neş bar· 
dak ~arap yuv!lrlamadan ~ten 
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ilk çekirdesiz ~z~~ 
Dün borsaya getırıldı 

takdir edildi 
açılacak 

Çalışkan bağcı 
bu yıl erken Piyasa 

llııslıırafı J t11ci salıi(tdc 
olduğu . anlaşılarak yetiştirici
lerine teşekkür olunmuştur. 

Yeni mahıul satıcı ve alıcı 
tüccarlar tarafından ayrı ayrı 

Öpülmüş, kokulmuş ve yüzlere 
gözlere sürülmüş, yeni işlerde 
hayır ve seLmetler temenni 
edilmittir. 

ilk numunenin verdiği inti
ba busene kuraklık ve fazla 
mahsul dolayisile tanelerin nis
beten ufak olınasma rağmen 
malıaulün renk ve tat itibarile 

işten konuşulur ;;;; hiç? Kanı 
kızıştıran şarapla kafalar neşe
lendi. Saatlar geçtiği halde 
Gaborun babaaı ile Yuliskanın 
babası burada niçin toplandık· 
!arını, neye bu kadar palavra 
attıklarını bilmiyorlardı bile .. 

Yukarıda iki ana bir çok 
karşılıklı sorgulardan ve ihti
yatlı cevaplardan sonra anlaş
tılar, uyuştular. İki ırenç artık 
nişanlı sayılabilirler. Yuliska 
bir kaç ;rüne kadar Gabora 
ilk hediysini gönderecek .. 

ilk hediyeler nedir? 
Bu ilk hediyeler nedir, bilir 

misiniz? Bir kaç tavuk, hindi 
veya kaz dolması, nefis mey
Telerden yapılmış bir piramid, 
kokulu tatlılar, rengirenk çi
çeklerle işlenmiş siyah bir ön
lük, geni, kollu bir ırömlek, 
önlüğün içinde 50 pengu .. 

İşte Yuliskanın sevgilisine 
hediyeleri. .. 

Bu aşk hediyelerinden derin 
bir övünç duyan delikanb, be
resine yıldızlı bir çiçek taktı. 
Köyün sokaklarında dolaşa 
çıktı. 

Her yandan tu sesler birer 
çığlık halinde yükseldi. 

Koşunuz... Koşunuz ... 
Pista'nırı oğlu seçimini yapb. 
Gabor evlenme hediyelerini 
aldı. Beska ana, pek yakında 
düğün yemekleri pişirecek ... 

Neşeli bir yığın halk nişan
lının etrafını alarak soruyorlar. 

- Gabor kiminle nişanlan
dın? Keatelinin Mariçkası ile, 
yoksa Suçika ile mi? 

Hayir, bunlardan hiçbiri 
olamaz. Şu önlükteki brode
riye bakın... Olsa olsa Terzi 
Oraçla ... 

Gabor ılinliyor ve gülüyor. 
Yuliskanın adını gizli tutuyor. 
Bununla beraber Gabor cö
merttir. Önlükte gelen 50 pen
go ile etrafını alanlara konyak, 
kırmızı Budal ısmarladı. Deli
kanlılık hayatını bugün göm
miyecek mi ? Sabaha kadar 
beki.rlığının son gününü yaşı-
Yacak ... ' • 

DUöUn •.. 
Yaz buğdayları yetiştirdi. 

bahçelerdeki meyva ağaçlarının 
dalları ağır yüklerile >arktı. 
Güneş herşeyi yaktı pişirdi. 
Bu parlıyan ağustos ayıdır. 

Şafakla beraber, Almadi ki
lisasının çanı çalıyor. Köyde 
sevinç var, şenlik var... Y ulis
kanın bahtiyarlığı gölün öte 
tarafına kadar yayılıyor ... 

İşte köy önünde duran bü
yük furgonlar gelinin cih~z 
Yalarını, zifaf yatağını almaga 
geldiler. Bu zifaf yatağı bir 
~bide sayılabilir. Öyle san'atla 
•'lenmiş, öylo çiçeklerle dona· 
lılmıştır. On sekiz yastık, ya· 
tağın üzerinde yumuşak bir 
~a.': kurmuşlardır. lrasos şek
lınde ~roderilerle işlenmiş olan 
ınce ipekli, yün örtüler... Ne· 
~e_ye baksanız boderi yağmuru 
ıçındedesiniz. Her biri çiçekler, 
buketler, yapraklar, girlanda~, 
hvlar, yıldızlar, mütevazı bır 
toprak kızının değil, bir pren· 
Sesin aşkını barındıraktır san_
lır. 

fevkalade olduğudur. 

1 

Her yeni mahsul Ağustos 
başından ortalarına kadar ola_n 
miiddet içinde piyasaya ıreldı
ği halde bu sene aşa yuk~rı 
on beş yirmi gün evvel kelmış
tir. Bu münasebetle piyasanın 
geçen ve daha evvel~i sene
lerden erken açılacagı umul

maktadır. 
Gazetemiz yeni mahsul için 

kıymetli ve çalışkan bağcıları
mıza hayırlı işler ve bol ka
zançlar te~ni eder. 

Haydi her iş bitti. Arabacı 
atları kamçıladı. Gözler ka
maştıran gelin yatağı güveyinin 
evine yollandı. . . 

Gelinin erkek kardeşı Jancı, 
ceyizin hareketini sevinçle kar: 
şılıyor. Düğün şenliğinin önemlı 
bir şahsiyeti de odur. Düğü
nün birinci garson donörü ola
rak çiftlik eşiğinden kilise ka· 
pısına kadar toplanan halk 
arasından dansederek geçecek
tir. Jancinin talii var... Zira 
bacakları yolun uzunluğunu an
lamıyacak kadar kuvvetlidir. 
Bu tören için sürülerini ovada 
bıraktı. Bayı amlık eU..isesini 

ıreydi. 
Duyguları uyandıran güzel 

kokulu çiçeklerile Macar dü
iünlerini süsleyen ( Romarin ) 
fidanı hazırlandı. Gelinle gü
veyi bunun altında buluşacak

lar. Galıor köye gelir gelmez 
gelin evine inmiştir. Demuva· 
zel donörler de geldiler. Elle
rindeki tabaklarda kokulu in
ce dallar nişan gömleklerini 
taşıyorlar. 

Demuvazel donörleri bekle
yen garson donörlerin boşa 

sarfedecek vakitleri yoktur. He
mencecik ellerindeki çiçeb.lerle 
genç kızların başlarını süsledi
ler ve gelinle güveyi hazırla
nırken onlar da ilk çardaş 
dansını kaçırmadılar. 

Yuliska işlemeli ayna~ı önün
de uzun hayaller geçirdiği be
yaz gelinlik elbisesini seyredi
yor. Ona bir kaftan hayaller
den örülmüşe benziyor. Fısta
nının eteğinden kırmızı, beyaz 
yeşil ulusal kordelalar sarkıyor. 
Portakal çiçeklerile işlenen ge
lin tacını başına geçiriyor. 

Yakıt geldi .. Gabor da gö· 
ründü. Kilisenin çanı daha şid
detle çalıyor. Çiganlar marş 
nüpsiyale başlıyorlar. Kemanlar 
yalnız gelinle güveyi değil, 
onların yaşattıkları aşk haya
line varlıklarını bağlıyan kö
yün genç kızlarını, delikanlıla

rını da sürükliyor. Gelin alayı 
yürüyor. Janci bir kuş gibi uça
rak dansediyor. Nihayet dinsel 
tören başlıyor. Bu alayla bir· 
likte koca kliseye yer yüzünün 
bütün kokuları da girmiştir. 
Papas mutat duayı okuyor. 
Halkalar parmaklara geçıyor. 

Yuliska kendisini seven adama 
hayatını veriyor. 
Elli Pengoya alınan kız 
Gabor kiliseye gelir gelmez, 

bu kadar gilzel bir zevce için 
verilmesi mutad olan 50 pen· 
guyu, pozarlıga J _zum görme
den veriyor. 50 Penguya bir 
aşk perisi almak, onu ucnz, 
çokıucuz görünüyor. Artık Al
madiden ayrılmak zamanıdır. 
Zira asıl düğün şenlikleri ko
canin evinde yapılacaktır. 

(Gelecek sayımızda M_a<'ar
lann düğün eğlcncelerı.) 
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Kanlı 
Müsademeler 
Londra, 22 (Ö.R) - lrlan· 

da Hindistanda yeni karışıklık
lar olduğuna ve müsademeler 
yapıldığına dair buraya resmi 
malümat l!elmiştir. 

Çiftçi Borçları Hava tehlikesine karşı 
Bankanın hazırladığı esaslar neledir? Urlalıların her düşüncenin üstünde 

- Baştarafı :d net sahifede -

lannı yeni senetlere bağlama- ı 
mayanlar bu taksitlendirmeden 
faydalanmıyacaklardır. 

yeni senetlere 
engel olmaz. bağlanmasına gösterdiği heyacan takdirle karşılandı 

Banka, köylümüz kendi gen- ı 
!iği için devletin büyük özve
rilerle kotardığı bu büyük iş
ten vakıt geçirmeden fayda
lanmalarını anlatmak gibi ikin
ci bir ödevi de üstüne almış 
ve bankanın yeni ve en önt>m· 
Iı bir servisi olan (tarımsal 
ödünç verme) servisini pekiş
tirerek bölü işlerinin gecikme• 
den yapılmasını sağldmıştır. 

TefevvUz edilen taşıtsız 
M~lların gar imesı va 

llranlerinln heRabı 
Borçları 1931 sonu envante

rinde yazılı ve bu kanun hü
küm! ri içinde bölülendirilecek 
borçlardan 931 yılından sonra 
bankaya geçmiş olan ta şıtsız 
mallar baş vurma l'ıaliude ken
dilerine geri verilecek ve borç
ları kanun hükümlerine göre bö
lü ye bağlanacaktır. Banka, mal 
kendine geçerken yaptığı mas
rafları buna ilave edeber ve bun
dan sonra yalnız yiizde 3 faiz 
yürütülecektir. Mal, sahibine 
geri verilecek fakat borç öde
nincine kadar bankaya birinci 
derecede ve birinci sırada ipo
tek olarrk kalacaktır. Mal ba
kaya geçtikten sona kiraya ve
rilmiş ve bankaca para alınmış 
İse vergi ve yapılmış başka 
harçlar düşülertiı: geri kalan 
miktar borçtan indioilecektir. 
Tarımsal kredi kocrpe
ratlflerlne devredilen 

alacaklar 
Kanunun hükümleri içinde 

bölüye bağlı z ncirleme kefi11i 
alacakların kooperatif ortak!arı 
kıtında olup kurulduktan aon
ra kooperatiflere devredil
miş olanlar bölülendirilecek· 
tir. Baş vuracak borçlunun 
kooperatife denedilmiş olan 
borcu, kooperatifler tara
fından tekrar bankaya dev
redilmek suretile olacaktır. 
Kooperatifler borçluva, bölü!e
necek hesaba ilave olarak pa
ra vermişlerse bu ilave verilen 
kısmın, kooperatiflerce ayrıla
cak ve bankaya ancak borçlu
nun banka tarafından önce ko
operatife mal edilmiş zincirle
me borcunun devri yapılacaktı · . 

Borçlunun fazla rehin
lerinin çözUlmesl 

A - Borçları kanun hüküm
lerine göre bölülendirilmiş borç
lulardan taksitlendirme mese
lesi bittikten sonra bankaya 
başvurarak alacağını yüz faz!a
sile karşılamıya yetecek taşıt
sız mal ile sağlıyanlar, banka
nın taksit inancası, <Jlmak 
üzere yalnız Urünler üzerin
deki rehin hakkı kaiınak 
şartile öteki taşıtsız mallar 
ilzerindeki özgür tasarruf hak
kını kazanacaklar ve bu gibi
lerin adları tapu yönetgelerine 
bildireceklerdir. 

B - Birge ve zincirleme 
borçlu sıfatile ayni senede im
za koymuş olan borçluların veya 
kefillerin bu hakkı kazanabilme
si için borçlarının tutarını gene 
ayni suretle yüzde yüz fazlasile 
taşıtsız ipotek ile saglamları 
şarttır. 13anka kıymet takdiri 
için formüller koymuştur. 

Kefllllk ve borçluluk 
HUkQmlerl 

Bu sebeble birıre yükenlerde 
veya zincirleme kefilli olarak 
imza ve mühürleri bulunan bir
ge borçlu ve kefillerden bir 
veya bir kaçının önce borçla
rını ödemiş olmalarından veya 
bölülendirme işine yanşoıa-
malarından ve ya yeni ıe

nedi imzalamamalarından dola
yı borçluluk ve kefillikleri düş
miyecektir. Geride kalan borç 
ödenince ve kefilin senetleri 
kendilerine ı;reri verilinceye ka 
dar haklarında "takibat" yapı
labilecektir. Banka senetlerin 
hazırlanması ve pul bajışlıhk

ları için formüllerini bulmuştur. 
Borçl&1ların özgür 

Malları 
Borcun aı üremle güçük bö

lülere ve uzun yıllara bağlan
masına \'e bu suretle borçlula
ra büyük kolaylıklar gösteril: 
mesine karşı, banka alacağının 
bir kat daha sağlamlaştırılması 
maksadile borçları tak~itlendi

recek olanların bankaya ipo
tekli ve ipoteksiz, bütün taşıtsız 
malları, kaldırmış ve kaldırıl

mamış ürünleri irsen hakkı 
olup henüz kendi adına geç
memiş malları, kanunun çıkış 
tarihi olan 24 haziran 935 e 
kadar başkaları ya kendinde 
rehinli olan malları, banka ala
dağına karşılık olmak üzere 
rehinli sayılacaktır. Bu konu 
etrafındaki hükümlerle, yürekte 
dayrelerini ve alınç komisyon
larını ilgileyen hükümler var
dır. 
Alınç ve "takibat., lşlerl 

Bölülenmiş alacakların tak· 
sitleri vakti gelince hiç geri 
bırakılmadan alınacaktır. Bölü
lerin borçlu veya kefil tarafın
dan ödememesi halinde bu ka
nunla verilmiş olan haklar 
düşerek banka alacagı, top· 
tan yekün " muacceliyet ,. 
etmiş olur. Ve borçlu ile kefi
lin bütüft malları derhal para· 
ya çevrilir ve böyleleri 2880 
numaralı kanunun kendilerine 

verdiği hakları kaybederler. Bu 

suretle " muacceliyet ,, alan 

alacaklerdan vade sonundan 

başlıyark geçmiş günler için 

yüzde dokuz ürem alınır. 
Tecil lşlerl 

Kuraklık veya herhangi bir 

afet ve üsnomal b1r sebeble 
birkaç bölünün bir kısıRına 
veya tamamına zorağ hallerde 

geri bırakma bankanın Önçr· 
gesi ve Bakanlar kurulunun 

onaylamasile kararlaşacak ve 
geri bırakılan bölülerden de 
yüzde 3 ürem alınacaktır. Böyle 
haller oldu zaman şubeler ve 

sandıklar bunu uzun boylu 
genel direktörlüğe bildirecek· 

!erdir. 
Sonu ı·at· -- n .. 

Bay Şevket 
Trakya bölgesini gezmiş 

olan Tarım bakanlığı Yargenel 
direktörü bay Şevket şehrimize 
gelmiştir. Bay Şevket Ege mın· 
takasında tetkikler yapacak ve 
sonra Manisa ve Balıkesire gi· 
decek ve oradan Ankaraya dö· 
necektir. 

•• 

Oldürülen 
Başbakan için 

Bankaya doğrudan doğruya 
borçlu olanlarla kefil borçlu 
olanların durumlarırda hiçbir 
fark yoktur. Asıl borcun, ke
filierin katılması olmaks• zın 
bu kanundan önce veya sonra 
yeni sl.'netlere bağlanması ı 
işi, kefilliklerini bildiren se- • 
netler kendilerine verilmedikçe j 
kefillere yenileme veya kefa- 1 
Jetten kurtulma savaları hakkı 1 

r 
verilmez. Ve kefilin borçlarının 

Viyana, 22 ( Ö.R ) - Eski 
başbak:;.ıı Dolfüsün öldürülme
sinin yıldönümü münasebetile 
büyük bir klisenin küşat re•mİ 
yapılmış ve kliseye Dolfüs adı 
verilmi,tir. Bunu yapan yurtse
verler ceohesidir. 

Urla, 22 ( Özel) - Toprak 
ürünlerinin bütün kötü tahmin· 
!eri ger' de bıracak bir fi at 
düşkünlüğüne uğrama~• yüzün
den epice sıkıntılar geçirmiş 
olan Urla h • lkı, özverenliğin· 
den ve yurd işlerindeki müs
tesna gayretinden, hiçbirşey 

kaybetmemiştir. Hava kurumu
nunun meydana getirdiii yıl

larda başka ilçebaylıklara nis
petle daima fazlı miktar• 
da teberrüatta bulunmuş 
olan Urlalılar, kurumun yük
sek menfaatlerini artırmak 
yolundaki ilgilerinin hiç 
eksilmediğini hava tehlikesi 
karşısında gösterdikle, i verim
lilikleri isbat etmekte bulunu
yorlar. Grup grup kurumumu
za baş vuran müstahsil
ler kazamız halkının yurd 
severliğine uyacak sonucu elde 
etmek için kendilerine teklif 
olunacak her yükilmü sevine
rek kabul etmeğe hazır olduk
larını bildiriyorlar. 

. Yurdun seliimetini korumak 

için her isteneni vermek, vere
bildiği her şeyi ulus buyruğuna 
hazır bulundurmak şıarile ulus· 
lar arasındaki üstünlüğünü 
k~ybetıniyen Türk çocukların· 
dan beklenenide bu değil mi
dir? Halkın bu asil heyeca-
nından aldığı ilham ile 
toprak ürünlerinden yüzde 
uçunun aynen veya para ola
rak kurumumuza terkedilmesini 
ortaya attık. Teklifimiz çok içli 
bir sevinçle karşılandı. 

Yurt davası konuşulunca bil· 
tün şahsi ihtiyaçları ve mah· 
rumiyetleri bir tarafa atarak 
ıevinçli bir özverenlik topluluğu 
görünüşünü alan Urla temiz 
çocuklarının bu asil hareket• 
!erinden açıkça bahsetmeği ve 
kurumumuz namına teşekkür 
etmeği borç bildim. 

Sayın ı;razetenizin bu hay!rlı 
işe delaletini esirgemi}ecetın
den emin olarak saygılarımı 
sunarım. 

Urla Türk hava 
kurumu baıkanı 

ı. Baydar 

Italya - Habeş harbı 
.. ---- - - -
Ününe geçilmez bir durumdadır 
-Ha~ lara/ı Unri salıif•dP 

ölüme koşacaktır. Silah ve mü
himmatımız çoktur. Adis Aba· 
banın kaleleri dolu ve kuvvet
lidir. Uzun menzilli toplarımız 
ve tayyareye karşı ku !anacak 
tayyare toplarımız ve mitral
yozlarımız vardır. Bir tek de 
tayyarem•z var. Fakat tayyare· 
!erin Habeşistanrla o'acak bir 
harpta büyük rolleri yoktur. Ha
beı askerleri yalnız tüfenklerine 
inanarak harp ederler. Bunun 
içinde ihtiyacımız fişenkten 

ibarettir. 
Londra, 22 (Ö.R) - Habeş 

kralı bir Ingiliz gazetesine ba 
zı Avrupa devletleri ara
sındaki siyasal goruşme· 

!eri işaret ederek demiş

tir ki "Habeşistan ne manda, 
ve ne de himaye kabul ede· 
mez ,, Habeş imparatorunun 
birbiri arkasına yaptığı diyevler 
ve söylevler Habeşistanın harp 
isteğine delil olarak Roma ga
zeteleri tarafından ileri siirül
mektedir. Bu diyevlere karşı 

ltalya Adisababadaki siyasal 
memurları vasıtasile şiddetli 
protestolarda bulunmuştur. ln
giliz gazeteleri de Habeşistanın 
fikirlerinden vazgeçmemesi do
layısile anlaşD' a imkanlarının 
kalmadığını yazıyorlar. 

Londra 22 (A.A) - Daily 
Ekspres gazetesi aytarı ile 
yapmış olduğu bir görüşmede 
Londradaki yeni Habeş elçisi, 

buı;rün Habeşistanın elinde 
önemli silah ve mühimmat 
stokları ve bilhassa makineli 
tüfek, Levois tüfekleri, obüs 
topları uzun menzilli sahra top
ları ve birkaç uçak topu bu
lunduğunu söylemiştir. 
Japonlara da kızıyorlar 

Roma, 22 (A.A) - Buı;rün· 

kü İtalyan ı;razeteleri Japonya
nın İtalya - Haboş anlaşmaz
lığı karşısındaki yeni hattı ha
reketini kaydetmekte ve bu 
hareketi " tarihte görülmemiş 
bir ric'at .. diye tavsif etmek
tedir. Hele Messajero gazcresi 
" düşman ,. başlığı altında çok 
şiddetli bir betıre yazmıştır. 

Londra, 22 (A.A) - Bakan· 
lar bugün toplandılar. Habeş -
ltalya mesell\sini görüştükleri 
zannedilmektedir. 

lnglltereden karar 
isteniyor 

Londra, 22 (AA) - Kabine 
bu akşam özel bir toplantı ya
parak Habeş - İtalyan mesele· 
sini görüşecektir. 

Daily Talgraf gazefesi di
yor ki: 

lngiltere hükiimeti barışçıl 
bir kotarma yolu bulunama
dığı takdirde ne gibi bir taşeb
büste bulunacağımı kararlaş
tırmalıdır. Bu kararın lngiltere
nin 1914 yılı yazındanberi al
mış olduğu kararların en önem· 
!ilerinden biri olması muhtemel-
dir. 

Berlinde / Sovyetlerle 
Musevilere ve ka- Japonların gene 

toliklere karşı Aras! açılıyor 
H •• J Paris, 22 (Ö. R) - Siyasal 

ucum er çevrenlerde kuvvetle söylendi-
Berlin, 22 (Ö.R.) - Berlin ğine göre Sovyet Rusya ile 

polis müdürlüğü Berlini Muse- Japonya araaındaki gerginlik 
vilerden temizlemeğe karar gittikçe kuvvet aulmaktadır. 

verm:ştir. Bavyera meydanın· Bunun sebebi Sovyet Rusyanın 
daki mahallelerde Musevilere Mongolistanı, Japonların da 
karşı müthiş metingler yapıl· Mançuriyi himaye eylemesidir. 

mıştır. Ayrıca katoliklere karşı 
da tedbirler alınıyor. 

Hindistanda 
Kanı müsademelerde 

ölenler yaralananlar 
Londra 22 (A.A) - Daily 

Telgrafa Lahor'dan bildiriliyor: 
Son karışıklıklarda ölenlerin 

sayısı 1 O yaralılarınki ise beşi 

İngiliz polisl<'r.nden olmak Ü· 

Tere 74 kı~i~i,. 

Evkaf ta 
Genel direktör 
Kuşadasına geçli 

Evkaf genel direktörü Bay 
Fahir Kip er Ödemişe gitmiş ve 
orada evkaf işlerini tetkik et
tikten sonra dün Kuşadasına 
geçmiştir. Bu akşam şehrimize 
dönecektir. Genel Direktör 
evkaf direktöre Ba Halim 
Baki refakat etm tedir. 



\HIİl~AYtE 
RUYA 

•• • •••• 1 

Kan Güngörün şakaklarında Gecenin karanlıkları içince 
birikiyordu. Dışarda uluyan bir hızlı hızlı yürüyerek ]alenin 
köpek ıssız geceye bir an can evi önüne ie!di. Yakıt gece 
verdi. Sonra gene ayni souk yarısını geçmişti. Her taraf 
ve korkunç sessizlik çöktü. derin bir uykuda ... Jaleyi ra-
Güngör oturduğu koltuğa da- hatsız etmı:kten ürküyordu. 
yanarak yavaşça kalktı. Odada Bu anda arkasından gur bir 
biraz dolaştı. Cebinden çıka- ses işidildi: 

dığı bir mendille yaş ellerini - Eller yukarı ! .. 
ve yüzünü sildi. Sonra duvara Günğör donakalmıştı, ellerini 
yaslandı. Gözü hoşluklara iliş- kaldırdı. Arkasına döndü. Bu 

1 
miş dalgın, dalgın düşünüyordu. ı 
Sanki ruhsuz bir kim3eye ben-
ziyordu. 1 

Titriyen elleri arasında ken- 1 
dine bir saat evvel getirdikleri ı' 
buraşuk bir kağıt parçası varrlı. 
içinde şunlar yazılı idi; 1 

"Kocam biliyor. Korkuyorum. ı· 
Fakat ne olur ne olmaz gene 
"Bekle,,! Sakm gelme! .... ,, 

1 

işte Jale o kaat parçasına 

bu yazıları sıraiamıştı . Son ke- , 
lime üstünde kaleminin ucu 
kırıldığı ~ e~li idi. 

Bu kağıdı nasıl olmuşta hi"z
metçilerden biriyle yollıyabil

yollıyabilmişti? ... 
Güngörü derin bir düşünce 

ne müthiş manzara idi. ]alenin 
kocası elinde bir brovnikle kar
şısına dikili doruyordu: 

- Cezanı şimdi görürsün, 
dcmesile beraber Güngörün 
üstüne tabancasını boşalttı. 

* • • 
Güngör rüya görüyordu. Ta-

banca sesi üzurine hemen sıç
rıyarak uyandı. 

Gözlerine inanamıyordu. Kar· 
şısında Jale: 

- Ne de derin uykuya dal
mışsııı! d ye gülüb duruyordu. 

Sonra kendini Güngör'ün 
kolları ar:?.sına bırak verdi: 

- Güngör kocamdan ayrıl
dım artık. Bundan sonra hep 
seninlenim. Diyordu. 

sarın• ,tı... F, y. Eralp 
Ona, daha dün Jale "çabuk ·--cı=~::::11!!!!:!!=:ıı=:=•~ 

gel,, demişti. Buna Güngör DQI(TQR 
ne kadar sevinmişti bilseniz!. 

Fakat şimdi yazdığı mek- Z' 11 ~ 1 

tupta: "bekıeı.. • iyordu. Bu ıya O Şln ·, 
ıöz ona çok ac•, her şeyden 
acı gelmişti. 

O gö:ı:lw-i önünde yasattığı 

tatlı hayaL~r bu anda yok o!up ' 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFİ 
gitmişti... · 

Aşkı ... Zavallı aşk. .. 
Güngör geçirdiği mes'ut 

günleri birer birer gözleri önün-

den bir sinema şeridi gibi ge
çiriyordu. 

Ja.e buraya, bu şirin köye 
hava <l.P~iştirme1< için beş altı 
ay ev l kocasıyla gelmiş ve 
küçi '., fakat sevimli bir eve 
yerle~mişli. 

Kocası geçimsiz ve evine 
alak-ı<>z bir kimseydi. ]alenin 

yanında pek az kaldıktan 
sonra şeh_irde bazı işleri oldu· 
ğunu ileri sürerek geri dön· 
müştü .. 

Jale köyün temiz havalarile 
ciğerlerini şişirmek için akşam
ları bahçeler arasıııa gezinmiye 
çıkıyordu. 

İşte hu gezintilerin birinde 
Güngörle karşılaşmıştı. Bu kar
şılaşmadan sonra içinde ona 
karşı bir sevgı uyanınağa haş
ladı. 

Nihayet tanıştılar ... 
Artık akşam gezintikr;ni 

beraber yap o lardı. 

ikinci beyler sokağı 
Beyler hamamı karşısında 

No. 41 
TELEFON 3686 
15-26 (924) 

O':/X//.//7/Z7777/.7.//7.//.77:.7/, 

1 Bayanlar!! 
! lzmlr-ln, lstanbuh.ın 

ve bütün dünyanın öndü
le hakkındaki son kanaatı, 
bu işin eyi bir makine ile 
mutahassıs bir elde katiyen 
zarar vermiyeceği merke
zindedir. 

Dlplomah kadın berberi 
minik BAY SITKIYE son 
üç ay zarfında yaptığı bin
lerce 6 aylık öndlile bu fik
rin, en parlak delilidir. Bir 
gün önceden ranC:evü alın

ması. Keçeciler No. 122 
Telefon 3101 

Doktor 

1 
1 

ır 

lzmir xilli emlak müdürlü
ğünden: 

lira 
Alsancak hehçeler sokağında 5 numaralı dükkan 47 

" " " 5-1 " " 12 
" " " 5-2 " " 12 
" " " 5-3 " " 56 

İkinci Kordon Tuzhane sokağında 12 eski 18 taj No. lu dükkan 36 
Birinci Kordon deniz banyoları karşısında bila " baraka 60 
Birinci Kordonda 550 numaralı arsa 150 
Alsancak Demir Mehmetçik sokağında 7 numaralı arsa 20 
Salhane Menemen caddesinde 35 numaralı mağaza 65 
Servili han dahilinde 55-20 numaralı oda 74 
Gaziler Kemer caddesinde 208 numaralı arsadan müfrez 
220 numaralı arsa 51 
Darağaç tramvay caddesinde 86 eski 66 yeni numaralı ev 25 
Darağaç avcı sokağında 11 eski 11 yeni numaralı 
mukaddema bahçe elyevm tarla 23 
Darağaç altı:ı so!rnğında 29 nurnaralı ev 77 
Kahramanlar Sepetci sokağ".nda 33 numaralı dükkan 17 
Karantina iske!" caddesinde 1-3 " büfe 55 
Karataş Enver;ye so".ağında 115-1 ve 111 numara!ı dükkan 20 
Yukarıda yazı!ı enıvali1 bir seneli icarları 5-8-935 Pazartesi 

günü saat 15 de ihale edilmek üzere müzayadeye konulmuştur. 
Taliplerin o saatde M.lli Emlak müdüriyetine müracaatları. 

2154 (1034) 

uğla 

"Kapalı 
·iJan " 

afia 'irektör!ii ~~·nden~ 
za ··f su.i e eksilt e 

1 - Eksiltmeye konu'an iş: Mujla vi'ayfitinde Muğla-Köyceğiz 
yo!unda Betonaame Namnam köprüsü inşıatıdır. inşaatın keşif 
bedeli 23500 liradır. 

2 - Bu işe a"t şartnameler ve evrak şunlardır . 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
D - Tesviyeı tiiral>iye, şosa kargir inşaata dair fenni şartname. 
F - Keşif hulasa cetveli. 
G - Proie. 
İstiyenl~r bu şartnameleri ve evrakı 117,5 kuruş bedel muka

bilinde Muğla nafıa müdürlü ruaden alabilirler. 
3 - Eksiltme 21 A<{ustcs 935 Çarşamba günü saat 15 de 

Muğ:a vil5yeti nafıa dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eks:ltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilme • iç :ı isteklinin 1762 lira 50 kuruş 

muvakkat temimıt vermesi. 
Bundan başka aşağıdakı vesikaları haiz olup göstermesi 

lazımdır. 

1 - Ticaret odasına kayıtli bulunduğuna dair vesika 
2 - İsteklinin en az ya on metre açıklığında betonarme 

köprü veya elli bin lira değerinde esas!ı aksamı betonarme in
şaat teahhüt ve eyi surette ikmal ett:ğine dair resmi vesikalar. 

6 - Teklif me'dup!arı }ukarıda üçüncü maddede ya;ılı saattan 
bir saat evveline kadar Muğla N~fıa dairesine getirilerek ek
siltme komısyonu re;slio-;l"ine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta i!e gönderilecek me "lUi> arın nihayet üçıincii maddede 
yazılı saata kııdar gelm · ~ ol a ·ı ve dı zarfın mühür mumu ile 
eyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ooecikmeler kabul 
edilmez. 23-30 · 6-13 (1035) 2265 

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

I Sıhhat 
aleti 

• • ve ıç ı 

t 
ai mu venet ve

ve ahiller s ~,.hat 
• o 

Kuşadasında gösterilecek arsa iizerine şeraiti fenniyesi ve ke
şifnamesi mucıbince yaptırılacak olan sahil sıhhiye bina~ı on gün 
müddetle uzaltılarak eksiltmeye konulmuştur. 

A- Keşıf bedeli (4099) lira (24) kuruştur. 
B- Bu iş için fenni ve idarrı şartname Kuş:ıdası sahil sıhhiye 

id.ırcsiııden pars z a' nır. Pilan da bu idarede görülediİir. 
C- Eksiltme 26/Temmu 7 /935 Cuma günü saat on birde Kuşa

dası Sahil Sıhhiye idaresinde müteşekkil komisyonda açık ek
siltme usulile yapılacaktır. , ıı:.r'tezden alınacak emre göre ihale 
kat'ileşecekt r. 

D- Muvakkat teminat miktarı (310) liradır. 
E- lstekliı_r;n bina inşa işlerinde ehli oıdu 'larını gösterir tica

ret odasındanan ve davet tarihinden sonra alınmış hır vesika, ve 
mühendis olduklarına dair Diploma veya tasdikname aranıla
caktır. 

F - Ek~iitmeye girecek olanların pey sürülmeye başlandığı 
dakıkaya kadar Muv;ık'·at teminat'erını yatırmış olmaları şarttır. 

lş•e bu cr-ce için G.ı 'görü 
evine ça ırm ştı. Fakat ne ya· 
zık ki e: nd kı buruşuk kağıt 
parçası buna mani o'uyordu. 

SARAÇOGlU 1 ,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :~.-••• :~ ••••• ~.:?.~ ...... ( .. ?.~~) ........ . 
Memleket hastanesi 1 J • h b H • d Güngör bu d.:ş:incelerle ka

fasını } orarken ge." p masa ba
şına otJrdu. Karşısında ]alenin 
resmi duruyordu. Ne kadar 
canlı bır portre idi bu .. 

Fazla uykuya da ihtiyacı 
vardı. Dayanamadı. Derin bir 
uyku)<. daldı ... 

* .. . 
Gözlerini açtığı zaman ~aate 

baktı; ancak yanın saat uyu
yabilmi·ti. 

Bu gece ona geçirdıği gece
lerin en sıkıntılısı gibi gelmişti. 

Jale nerede idi? Ne yapı
yordu? 

Herhalde evde idi. Belki 
kocası gelmiş yine ona işkence 
ediyordu. Bu son düşünce 
üzerine yerinde fazla dura
madı . 

Şapka ve paltosunu almağa 
lüzum ıı-örmeden dışarı fırladı . 
Hava çok soğuktu .. 

• • Dahiliye Mütehassısı 1 Or a Dil 8 t!yelill e 
Muayenehanesini 2 ncı Bey- I İzmir Ticaret ve Zahire Borsası talimatnamesinin 13 ncü mad

ler sokağında 65 numaraya 
1 

desi mucibince yapılacak olan yıllık borsa heyeti seçimi 26 tem-
nakletmiştir. Tel. 3956 ı muz 935 cuma günü saat 10 da borsa binasında yapılacaktır. 

Evi Ka.antina tram• ~ cacl- l Seçime iştirak ed:!ceklerin adlarıııı güsteren ıist'!ler borsaya 
desi No. 596 Tel. 25 l:i ası:mıştır. Alakadar!arın ogün ve saatta borsaya gelerek reyle-

"":~;~;.,._ • .,,..""°'"'"......,-----.----....:_rı~n::,i .,:k~u llanmala rı ilan ol unu r. 22 58 ( 103 7) 

1 Si 
sal üdür a • 

rı anı 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son y< pıkları beğeni im !ğe değer 

Tür ki yenin er tarafında 
A...:N"~~ ..A.. Birası içilir 

Çünkü • içilecek birici!< ulusal bira budur 
_ • Her yerde (865) 

~ 
"''p.11- "' \ 

~ otı"\; ·ı.\l.I:. p\"(8L!!f: rn mUf'LJ . 
~\ ~\)"(:~~}~'<~,.," .. " ·. _ / Utl//, G" IJ/, 

fT ...., (, \ t __ •. ... I 
:N~ ııo Ô __ --..=.------::; _ , . , Kazanmak için 

---_-:-:-:·· ~Tayyare Piyango Bileti 
c:4' .. ~---

"" - -- - Alıyorsunuz 

~~-\ ıthhalınızı 
Kazanmak için de bir 

KELVIN ATOR 
alınız 

• İdıal ıotuk havı dolabı 
• OılrOltOıllz v• ihtiuuıı 
• Boıon ıllb ın ııcak mımlekıtlırı 
mıhuM olırak yapılrn ıtdır 

• Aıg,..,ı Elıktrik Sarflyıh 

ı Fiyatı ıao llrıdın Ulbarıl'I 

• Tadiyat il ıv vıdı 

Nvrtıddı" vı Şlı.ı. Ankara 
S•I•' ıırlıri A Yeller lzmlt' 

'-llrılblıllıı suı aıı111ıw e).,a.ııı G.ıteta Smy 

Fiyat - 180 liradan 
tediyat - 18 

itibaren 
ay vade 

Satış yeri: ARTÜR VETTER [ SAHıBİNİN SESİ ] Samaniskelesi , 

, 

.... CCJl.lamet Fa Aka 

Her nevi izahat ve krokiier ıçın aşağıdaki 

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

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

Saçları döülenler 
• 

Kon1ojen Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojell 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlart11 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. !(o' 

mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarını!• 
bulunur. ' 

• 



alnız birkaç dak ka ıçin e 

Istırab yerin~ neş'e ! 

Bu mucize defil. 
GRiPiN 

in her gün binlerce 
mutarib insan üze
riade yapbğı deği-
fikliğin ufak bir 

örneğidir 
la fiddetli bq. dit adale afnlamn, lllfllmektea ......Wt •1t1n ancı ve malan keser. Nezleye, ~,., lankllta 

kartı çok müeuirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi böbrekleri yarmaz l 
GRiPiN kllfeleri RADYOLIN dit macunu fabrikumm mü

teba111s kimyaıerleri tarafından yapılır. Her eczanede 
vardır 7,S kuruşa sab11r. 

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

: x:ü:e:i:K: ~ 
VAPURDUMANI 5 .. .. : 

C!;QZLIT~ j 
Şimdiye kadar g6rtllmemiı derecede zanf : 

• ve ucuz bir g~zlük almak i.teneniz BAŞTURAK : 
: HAMDI NUZHET i 

Sıhhat Eczanesi i 
! ne u6raYIDIZ ! :. .................................................................... .: 

• • • • • • • • 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Taksitle ve kapalı zarfla 

Sattlık emlik 
E.u No. llewkii •ıe Nev'i 

(JSC)hanllk· 

Etb. i-nlann birhirleriae karşı bir 
v-atlitachr. IJf bir elbise yaptırmca 

iasan iftihar dayar 

K~maş deyince ötedenberi kökleşmiş bir 
ıilmiy Avrupa kum laab s-e r 

Fakat, 
4 

~ 

Tflrk gücü 
1 
Türk Endftstrisi şimdi ona zetiım:fir. 

Nerede ise onu da seçecektir. Bunun misalini görmek ister naiaiı•iz? 

-4 Yeni tesis edilen ---t -t ..-Kula m.ensueai 
1 Fabrik88Jnm komaşlannı bir kere görmek kilidir. 

ı 
4 

n güzel Avrupa kumaşları ayannda olmakla 
beraber fiatleri tayanı hayret derecede 

ucuzdur Katiyen diz yapmaz. 

J 
-t 

Birinci Kotdonda Çolakzade halı limited 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 

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

Zee & Co. 
HERAKLEA vapuru halen 

limanımızıla olup 25 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burır ve Bremen için yük ala
caktır. 

Oliver Ve Şü. 
LlMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVİGA

GA TION Co. Ltd 
ELLERMAl'-ı LA YN Ltd 

Paris akültesinden diplomalı 
oı, tablplerı 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 

ORESTES vapuru elyevm 
limanımızda olup 19 temmuzda 
Anvers,Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

DERINDJE vapuru 5 ağus- FLAMINIAN vapuru ay so-

Hastalannı 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 

tosta bekleniyor. 8 ağustosa nunda Liverpool ve Svansea-

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

kadar Anvers, Rotterdam Ham dan gelip tahliyede buluna-
burg ve Bremen için yük ala- caktır. 
caktır. DRAKO vapuru 29 temmuz-
ALIMNIA vspuru 10 ağustos- da Hull, Anvers ve Londradaa 

Göz Betimi 
ta bekleniyor. Hamburg, An- gelip tahliyede bulunacak ve 

HERi> ES vapuru 27 tem
muzda gelip yükünü boşalttık
an sonra Burgaa Varna ve 
Köstence için yük alacaktır. 

vers ve Bremen limanlarından aynı zamanda Londra ve Hull 
yük çıkaracaktır. için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS-
1 

DOYÇE LEVANTE LINIYE 
LINJEN ANGORA vapuru 13 tem- MITATOREL 

GANYMEDES vapuru 18 
ajustostan 12 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları için 
yiik alacaktır. 

(D/S.A/S SPANSKELINJEN) 1 muzda Hamburg, Bremen ve Adres - Beyler Numan 
O S L O Anversten gelip tahliyede bu- Zade sokağı Ahenk mat-

SEVILLA motörü halen li-

1 

(unacaktır. baası yanında. 
manımızda olup Dieppe ve NOT: Vürut tarihleri ve Numara: 23 
Norvec limanlarına yük almak- vapurların isim'eri üzerine nıesu' Telefon: 3434 

tadır. liy·ee~t ~k~a~b~u~I ~e~d~il~m:::e~z·~---~~====:.:====(:2:2:9:) ~ SERViCE DIRECT DANUBIEN • 
SVENSKA ORıENT LıNtEN 

V ASLAND motörü 30 tem-
muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Götel:urg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

SERVİCE MARITıM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 19 

ağustosta gelip aynı günde 
Malta, Napoli, Marsilya ve 
Barcelon limanlarına hareket 
edecektir. 

ılandaki 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 

Tuna hattı 
TISZA motörü 31 temmuz

da bekleniyor. Budapeşte,Bra
tislava ve Viyana için yük 
yük alacaktır. 

BUDAPEST motörü lO 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 

ikmale kalan ilk ve orta 
mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeraltında An
kara kraathanesi ittisalindeki 
tuvalet salonuna miıracaatları olunur. 

5-10 
Telefon: 2004-2005 llv ..... .a/TAl'/Tf////Y/77////-

Fenni Gözlük 
Üzerine her istediiinizi en ince teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

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

TOPTAN PERAKENDE ---lstanbul sıhhi müesseseler artır-
ma ve · elı::siitme komisyonuıJdan: 

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 asabiye hastanesinin 935 mali yılı et 

ihtiyacı için kapalı zarf suretile yapılan eksiltemede teklif edi
len fiatlar fazla görüldüğünden yeniden kapalı zarf suretile ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme günü 26 Temmuz 935 Cuma günü 
saat 14,30 da Cağaloğlunda Sağlık müdürlüğü binasındaki ko
misyonda yapılacaktır. 

Muhammen fiatler hizalarında gösterilmiştir. 
Muavakkat garanti 1938 lira 75 kuruştur. 
Şartname 130 kuruş betle! mukabilinde hastaneden alınabilir. 

Eksiltmjye gireceklerin 935 yılı Ticaret odası vesikasile 2490 
sayılı kanunda yazılı belgeleri, muvakkat teminat makbuzu veya 
banka mektupları ile birlikte teklif mektuplarını eksiltme saa
tından bir saat evveline kadar komisyonav ermeleri. 

11-15-19-23 2036 (953) 

lzmir Milli Emlak müdürlüğünden: 
On yedi lira kıymetli lsmetpaşa mahallesinin birinci asmalı 

mescit sokağında S numarıılı evde bulunan yarım masura Os
manağa suyunun 168 sehim itibarile 4() sehmi 29/7/'J35 Pazartesi 
günü saat 15 de satılacaktır. Taliplerin o saatte Milli Emlak 

Muallim 
ı >C>:K:TC>Fl 

r///////////////////////.////L//ZY///;r:z/, 

LUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç H A S T A L 1 K L AR 
1Vı:TJT .A..:Eı:.A..S 'SiSi 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20 ) numaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

Eczacı t-. emal 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 üstün bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

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

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Akta5 
markası. 

İkincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini ııöstermeye 

yarıyorlar o kadar ... 

lzmir Defterdarlı~ından: 
lssısının vergi borcundan ötü;ü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Hacı Mahmut mahallesinde Numan aokaiiında kain 
eski 16 yeni 26 sayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün 
müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek isteyenlerin def
terdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 14 -18-23-26 2122 (990) 

Bayı ndır belediye3İnden: 
Acele bir bando muallimine ihtiyaç vardır. 
İsteklilerin muallimlik ve ehliyet vesikaları ile ve mümkün ise 

bizzat müracaat etmeleri ve dileklerini bildirmeleri ilin olunur. 
21-23-24-25-26 2247 (1024) 

lzmir Defterdcı r~ığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen gaziler mahallesinin Kemer caddesinde kain 82 sayılı 
dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa 
çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat ka· 

. el i. - 18-23-26 2123 (989) 

Anneler, 

Arbk mlllteriladirler. 

Y avrulan sancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklanna eyi bir rıda bulmuşlardır. 

LAK TIN 
Slitlli ua 

Az zamanda çok raiibet ııörmüş ve bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce t•şekkür mektubu ııelmiştir. 

Eczaaelerde fiatı 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

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

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımılır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kitİY• ıençlik, ııhhat ve 
neş' e vermiş olan 

Ki na Lütfi 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini ııörmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
T.EMiZ 

YAPILIR 
Refik Lütfi Or Resimevi 

Müfettiş namı etliği ve şef nam
zetli~~ için müsabak~ imtihanı 

Tur kiye Ziraat . Bankasından; 
1 - Ba11kamıza 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 sure
tile Ankaraya ııetirilerek şifahi bir imtihana tabi tutulurlar. Bu 
imtihanda da kazananlardan beşi 140 lira aylıkla müfettiş nam
zetliğine ve diğer beşi de (130) lira aylıkla şef namzetliğine 
tayin olunurlar. 

3 - Müfettiş namzetleri iki sene stajdan Hnra müfettişlik 
ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla mü
fettişliie geçirileceklerdir. 

Ankarada umum müdürlük servislerinde çalııtınlacak olan 
şef namzetleri ise bir senelik stajlarının sonunda ehliyet imti· 
hanına girecekler ve kazananlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - Müsabakalara ııirebilmek için (siyasal bilgiler veya yük· 
sek Ticaret ve Iktısat) okulasından ve yahut Hukuk fakültesin
den veya bunların yapancı memleketlerindeki benzerlerinden 
diplomalı bulunmak gerektir. 

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

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

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

lzmirliler lstanhulda nerede huluşıırlar 

Beyo" lunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 


