
Cwn1wriyctin Ve CunıJıuri!fet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 
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Loza~_günü 8. Ali Çetin Kaya <tedi ki : 
Bugün Türk tarihinin sayılı 

Ve önemli günlerinden birinin 
daha yıldönümünü yaşıyoruz. 
12 yıl önce savaş alanlarında 
zaferler yaratan general ismet 
lnönü, bua-ün Lozanda izerini 
(eserini) tamamlamış, çetin si
yasal çarpışmaları sona erdir
nıiş; Lozan muahedesini imza
lamışh. 

Lozan denilince bu kelime
nin önünde yaşıyan ve gelecek 
olan Türk çocukJannın saygı 
ile eğilmemesi imkansızdır. 

Lozan, Sevr muahedesinin 
Parçaladığı ve kara günlerin öl· 
dürdüğü sanılan bir yurdun ve 
bir ulusun varliğmı acuna tanıt
ınış, pürüzsüz bir egemenlik ya
ratmıştır. Birçok süel zaferler 
YÖnetinde ( idarede ) gösterilen 
bozukluklar ve sıyasal çalışma
lardaki beceriksizlikler dolayı
sile tarihte ancak bir ad bıra
karak neticesiz kalmışlardır. 

Lozan, Dumlupınarı böyle 
bir sonucdan kurtarmıştır. 

Lozan, istila ordularını (Ha
rimi ismetinde boğan) Akde
niz kıyılannda süngülerini pa-
nldatan Mehmedciklerin, ka
zandıkları büyük zaferi, mağ· 
rur genel savaş galiblerine ta
nıtmakla kalmamış, koskoca bir 
imparatorluk tarihinin tasfiyesini 
yapmışbr. Önceden sultan· 
ların bolkeseden bağışladıkları 
imtiyazlar bir gün Türk ulu
sunu boğan, esaret zencirleri 
devrimine gelmiştir kapitülas
yon 'ar, yurdun öz çocuklarına 
l,.öJelikten başka yaşama ka
pıJarını kapalı tutmuştur. 
o~manlı sultanlarının hükü

nıet idarelerine müstakil lı.ir 
devlet gözüyle bakabilmek için 
en zaif anlamiyle yüz kızar
tısından uzakta kalmak ge-
rekti.. Bu ülkede yaşıyan ya
bancılar vergi vermezler, hü
kumet tanımazlar. Bir Türk 
vatandaşını dövseler soysalar 
Adliyeye getirilemezlerdi. 

Devlet gümrüklerine sahip 
değildi. Türk sahillerinde on· 
lar diledikleri gibi gemilerini 
işletirlerdi ve biz Arsıulusal 
bir hak olarak tanılan 
kaputajı kullanamazdık. lmpa
r~torluğun genel görünüşü bir 
suınürge ( müstemleke ) den 
farksızdı. Adı Osmanlı impara
torluğu olan bu ülkenin hakiki 
egemenleri yabancılar ve öz ço
cukları olan Türkier de bu top
rakların köleleri idi. 

Lozan işte bu düşünceyi ve 
bu kapitülasyon zincirlerini kı~
dı, parçaladı. Galip devletlerın 
aralarında paylaştıkları toprak
ların bütünlüğünü pürüzsüz 
acuna tanıttı. 

Türk devriminin daima önem
le anacağı varlıklardan biri 
Lozan olacaktır. Eğer Lozan 
olmasaydı bugün prüzsüz ege
menliğimiz şöyle dursun, yar~
tılan birçok devrimlerin hıç 
birisini düşünmeğe elde et
nıeğe imkan yoktu. 

Savaş alanlarında döğüşen
ler nasıl zorluk çekmişlerse ge· 
neral ismet Inönü de Lozanda 
Türkün haklarını tanıtmak için 
garp diplomatlarile öylece bo-

ğazla mıştır. . . v. 

Asırların sürükleyip getırdıgı 
bir mantaliteyi yıkmak elbette 

" Tarife hususunda halk için yurd için kolaylık 
Olabilecek olan her şeyi yapmak azmindeyim" 

.......... 

"lzmirin yeni limanı evletce önem 
Verilen bir me eledir 

" 1936 Yılında P. T. T. İdaresi Yepyeni Bir Hayata Girecektir 
Memleketin Mühim Merkezlerini l elefonla Birbirine bağlamak 

Modern Devlet ldares'nin Zaruretlerindendir. ,, 
iki günden heri şeh- ,~~!ffe~~~~~~~~~!!.5~!!~!!.!!!!!!!!~M malı yapmağa mu-

rimizin kıymetli konu- 1 vaffak olmuş deierli 
ğu bulunan Buyındır- bir devlet adamıdır, 
Jık bakanı Bay Ali Çe- kendisinin büyük eseri 
tin Kaya dün bir mu- önünde gazetemiz mu-
harririmizi Aydın de· barririni büyük bir ne· 
miryolu kumpanyası- zaketle kabul etmeai 
nın genel direktörü
nün ikametine mahsus 
olan ve bir saray haş
metini taşıyan köşkte 
kabul etmiştir. Evelce 
kolay kolay girilemi
yen bu köşke kendi 

malımız olarak giren 
muharririmiz bay A li 
Çetinkaya ile karşı 

karşıya gelmekten de
rin bir sevince düş· 
müştlir. Sayın konu
ğumuzla bir saat ka
dar baş başa kalan 

muharririmiz, Bay Ali 
Çetinkaya iJe muhtelif 
bayındırlık işleri hak
kında aşağıdaki önem
li mülakatı yapmıştır. 

ayrı bir hususiyet ta
şımış ve Bakan ulusal 
bir heyecan içinde sor
gularımıza ayrı ayrı 

cevap vermiştir: 
·C··'C~c.c .. ,.,_ - İzmirde ne ka-

dar kalacaksınız ve 
nelerle meşgul olacak· 
sınız? 

İzmirde asgari bir 
hafta tetkikatla me_ş
gul olacağım. Yeni 

mühim iki hattın dev
'.ete intikali dolayısile 
kurumunu ne suretle 
birleştirmek mümkün 
olacağını yakından 
tetkik edip bi.ı fikir 
edinmek ve daha son-
ra bu işi mütahassıs 

Jİr heyete tetkik et
ı.İrmek niyetindeyim. 

Bay Çetinkaya Ay· 
dın hattını çok kısa 
bir zamanda Ulus Bayıudırl1k llakom Brry ('eltn l\rtlfrt - So1w 5 mci sa11f a<la -

Italya adımını geri mi alıyor 
lngiliz kabinesi karar almak 
istemdi. Paris' deki konuşmalar 

ltalyan - ~labeş işi Cenevrede muhakkak konuşulacaktır 
lstabul 23 (Ozel) - Cenev

re den bildirilen haberlere göre 
ltalya nihayet Habeş mes'ele
sinin Uluslar sosyetesinde gö
rüşülmesini kabul eylemiştir. 

meselesi karşısında kati vazi· 
yet alması bekleniyordu. Ka
bine hiçbir karar alamamış; 
Roma ve Paristc devam eden 
konuşmaların neticesini bekle-
meyi onaylamıştır. 
Kabıne içtimaındaki gorur 

meler çok mahrem tutulmakla 
beraber Deyli Telgraf gazete· 
sinin bu hususta verdiği ma
lümatta deniliyor ki: 

Hükümet alınacak tedlıirin 

Şimdiye kadar hiç bir su
retle bu mes'~leyi uluslar 
sosyetesinin karışmasını iste
miyen ve onaylaman Italyanın 
ansızın muvafakat göstermesi 
dikkata şayan görülmektedir. 
Henüz bu hasusta tasfilat ve· 
rilmediğinden ltalyanın hare- önemini göz önünde tutarak 
ketindeki bu ani değişikliklerin acele bir karar almak isteme-
amilleri belli olamamaktadır. miştir. Bilhassa Paris sefiri Sir 

Londra, 23 (Ö.R) ·- lngiliz Corç Klark ile Mösyö Laval 
Kabinesi mukarrer olan top- B. Lavul arasındaki konuşmalar devam 
Jantısını yapmış ve çok uzun Bu toplantıda Paris ve Roma ederken İngiJiz kabinesinin 

Su 
.. ren konu•malarda İtalya ve f 1 . d ' kat'i bir karar olması do3ru 

T se ır erm en gelen raporınr görülmemiştir. Yalnız muh.:ık-
Habeş anlaşmazlığının son du- okunmuştur. kak olan birşey varsa İngiltere 
rumunu gözden geçirmiştir. lngiıterenin Italya - Habe~ - Soııu 4 iiııcii saııfada -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ········· o .......... ............ . ........................................... .. 
kolay olamazdı. nu ancak vasını kazandı. Asıl işin güzei geçecek asırlardan sonra, Türk 
lnönü kahramanı Garp cephesi olan diğer bir yanı da Loza- çocukları 24 Temmnz Lozan ı:rli 
kumandanı, Lozanın diplomatı nın açtığı ilerleme yolunda Türk nünü anarlarken bu büyük iannn: 
gibi bir _izeri tamamlamak için ulusunun yine General Ism .!t anlamı önünde en derin saygı 
Büyük Onder Atatürkün ya- lnönünün başkanlığı altındaki va sevgi duya-ularile eğilecck-
rattığı inıana bağlı çalışarak hükumet elile ilerletilmesi ve )erdir. Lozan Türk ulusunun 
elde edebilirdi. ismet lnönü hızlandırılmasıdır. benliğidir, varlığıdır. 
de bu imanla çalışararak da- Bugün değil, yarın değil, Fia.k.k.ı C>cak.ot![Jlu 

1 r 
Genel oydan önce Kral 
Atinaya ~elmiyecektir 
Londradan gelen telgraflar Atinada 

Çok iyi tesirler uyandırmıştır 
Atina, 23 ( Özel ) - Eski 

kral Jorj ile Londrada görüşen 
Atina belediye reisi Kocayas 
Başbakan Çaldaris' e görüıme• 
leri neticeleri tel~raf la bildir
miştir. Başbakan gelen haber• 
leri hemen matbuata vermiştir. 
Bunlardan anlatıldığına göre 
kral Jorj kat'i şekilde beyan 
etmiştir ki : Hiçbir suretle bir 
hükumet darbesini müteakip 
Atinaya döl'lmek istememekte
dir. Kraliyetin iadesi ancak sü
kunet içinde ve yasalara uy-

Geneı·al Kunılilis 

gun olarak genel oy ( reyiam) 
dan sonra mümkün olabilir. 
Genel oy serbestçe ulusun dü· 
şüncelerini alana vurmağa va
kit bahşedecektir. Kral genel 
oy neticesini bekliyecek ve 
alınacak sonuca göre kendisi
nin hareketini tayin eyliyecek-
tir. Bu Kralın diyevi bütün si
yasal çevrenlerde çok iyi bir 
tesir uyandırmışbr. 

Yeni 

Bay Çaldm·i~ 
Kondllls ne diyor? 

Atina, 22 (A.A) - Gene
ral Kondilis kendisinin dik
totörlükten yana olduğu hak
kındaki sözleri bir karaçtao 
başka bir şey olmadığını söy• 
lemiş ve demiştir ki: 

Karaç ağızları tamamiyle 
kapamak için şunu söylerim 
ki eğer kral uhısun büyük bir 
kısmı tarafından ve fırkacı-
lıktan üstün olarak getirilirse 
ben siyasal hayattan çckilmiye 
hazırım. 

Londra 23 ( A.A ) - Eski 
Yunan kralı Y orgi dün Atina 
şarbayı ô. Kotzias ile görüş
müştür. B. Kotziasm dostla
rından biri bu ıl'Örüşmelerin 
Yunan siyasal durumunun bü
tün iÖrünüşlerile ve bilhassa 
kralın sükunetle sonucunu bek
liyeceği ıenoyla ilgili bulun
duğunu gazetecilere söylemiştir. 

Asır 
-"'iEiiiiii:iiiSU~!!!!!!~~ 

Yakında heyecanlı bir 
Tarihi roman neşredecek .. 

1'crlfr dcm·iudı• bii!Jıil.- bil' ıişık 
•••••••••••••••••••••••• 

Dcvrinı Kraliçesi 

BAYAN TOL YEN 
RÔbesplyerl · yere seren kadın 

• 



• 
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• Şehrin 
Gürültüleri 

(Uraylar tehirlerde 
gUrUltU ile savaşa-

ŞEDiR BABERLBRİ 

• 

caklardır - gazeteler) y •• • • ı• J b 
Gözlerinizi açhğı~ız zaman angın unıversıte } genç er Q 

karşınızda boldugunaz ve 
yarısından çoğunu beğenme- , Birincikordondaki G•• h • • ı• ) 
~jini% ~~zmyibi&gazcteciler, A h ld un şe rımıze ge ıyor ar 
sız ya1aj"•ıdı 1111..ı m teş as ırı 1 
uyurkeıa b.uuw ve ..haJaa K•• 1 d ıJ k t tk"k h 1 • karşı evlerimize döneriz; biraz Olıa ijledea sonra Birillci- oy er e yap aca e ı seya at en 
dinlenmek hakln•ızdar. kordonda Tahmil ve tahliye Üniversite gençleri beraber- lecek ve öğle yemeği orada 

- Sabahleyin çocuklan bah- şirketi binasına bitişik Mitat !erinde rektörleri bay Cemil yenilecektir. 
çelerden birine ırönderin, tele- lokaatuında bir yangın çıkmış olduğu halde bugün lstanbul- Üniversiteli konuklar ertesi 
fonun fişini çıkann, kapının zi- üede bir zarar husulüne mey- dan şehrimize gelecekler ve gün iki kamyonla ve başta 
line bir bez tıkayın, yatak oda- dan verilmeden ıtfaiye tara- vapurda karşılanacaklardır. ilbay Gen'eral Kazım Dirik ol-
smın perdelerine sakın ilitme- fından ateı derhal söndürül- Motörlerle vapurdan alınacak duğu halde küçük Menderes 
yinl müştür. olan konuklar doğruca motör- banasına giderek tetkiklerde 

Sizin çocuklarınız bahçeler- Önce yangının bacada top- lerle Karantinadaki Salhane bulunacaklar ve Örnek köyle-
den birinde, fakat mahallenin lanıuı kanunlardan çıktığı zan- vapur iskelesine çıkarılacaklar rinde konuklıyacaklardır. 
bütün çocukları pençerenizin nedilmiş sonradan yukandan ve Saıı'at mektebine misafir Ltanbul, 23 (A.A) - Yirmi 
önündedir. Telefon çalmamakta atılan bir yamk ıigaramn ateşe edileceklerdir. Biraz dinlen- Üniversiteliden mürekkeb bir 
kapımn zili ötmemektedir. Fa- sebebiyet verdi&"i anlaşı.lmııtır. meden sonra Hükümete gele- grub bir ay kadar kalmak 
kat bir kaç )'ÜZ telefon Lekanta binası liman inhisarına rek ilbay General Kazım Di- üzere bug.üa İzmire hareket 
çanından kuvvetli, fal.sola iittir. Lokaata dahilindeki eş- rik'i ziyaret edecekler öğ- ~tmiştir. Üniversiteli gençler 
sesler mevsim sebzelerinin yada iki bin liraya sigortalı leye doğru generalle birlikte lzmirin türlü köylerinde kül-
adlannı birer birer ve yanlış bulunmaktadır. Zabıtaca tahki- N arhdere Örnek köyüne gidi-_ türel konferanslar vereceklerdir. 
vasıflarla bağırmakta, demir kata devam edilmektedir. 
tekerlekli yük arabalan bey
ninizin içinden geçiyormuşça
ıma, taşın demirelçarpıp tah
tanın da yardımı ile bir kaç 
defa büyüttüp boink takırtı
larla, dart yana toz saçan yük
ler taşımaktadırlar. 

Otomobil klaksonlan çetitli 
ıesleri ile az çok ahenkli idi. 
Şoförlerin lüzumlu, lüzumsuz 
çaldıkları şimdiki komalann 
t.k tonlu ağlqmalan, mahalle 
çocnklannıa bajıra çağıra tek
rarladıkları futbol terimlerine, 
t&rhl satıcılann bas, koatr baı, 
alto, kontr alto yaygaralanna 
" hele o yük arabalan yok 
mu, onlann yeri sarıarak yap
tıklan madenii çabrtılara ka
flflnca kendimizi deprem olur
ken, işitilmemit bir cazla avu• 
bıluyor S&Daralı:, yatağınııı:dan 
fırlamamaıuıı:a imlı:1n var mıdır? 

- Keca tehirlerde ıririltıı 
durur mu? 

Kaldırımlan ailb ıdiplren 
yükarabalan kalkana. aabc:alar 
mahalle aralarında gezdirilme
yib kendileriae sabf yerleri 
gösterilirse, çocukların aıhhat
leri ve h.yahan bahasına so
kak aralannda oyna.malan bü
ylk ıı:arar sayılarak analan, 
babalan Uray kararile ceıal•n
cluılına, toferlare otomobil 
kullanmak nsulü ISğretilib bot 
yere korne çalmanın faydaıız
hğı anlablusa şehirlerde gü
rültü; hiç olmazsa, azalır. 

- Bütiin bu tedbirler bir 
kaç ;razetecinin sabah uykusu 
için mi alınacak? 

Gece size suyunuzu, elek
triğinizi , hava gazınııı:ı sağ

layan, a-ündüzkü raluıhnız için 
rece çalışan daha kaç yurd
daş vardır ki, bpkı gazeteci
ler gibi, onlar da gündüz din
lenmek ihtiyacındadırlar. 

Sonra, bütün şehirliler, şe
hirlerdeki gürültülerden hoş
lanıyor musunuz? Gündüz büro
larınızda çalışır, mektebleri-
nizde ders dinler veya 
evlerinizde arkadaşlannızla 
konuşurken işinizill, dersinizin, 
görüşme.lerinizin arasına giren 
çatırtı, pabrb, a-ümbürtü, bai
rışma , ağlaşma, lı.aykırma, ça

Yar genel direktör 
Bornovada tettlşler yaph 

Ziraat işlerini tetkik etmek 
üzere şehrimize gelmiş olan 
ziraat yar genel direktörü bay 
Şevket Tunçok dün Bornova 
ziraat mektebi ile mücadele is
tasyonunu teftiş etmiştir. 

imtihanı 
Kazananlar 

Muhabere memurluğu imti
hamna gire• 43 kişiden 22 si
nin muvaffak olduğu ve inbi-
1.il vuknunda pederpey tayin
leri cihetine gidil•esi posta ve 
telgraf genel müdürlüğünden 

prııım posta ltqmüdüriyetine 
bildirilmif tir. 

Bu imtihana girenlerin bir 
çop posta tevzi memurlarıdır. 

Yol bekliyenler 
Narhderede bir bağ mesele

sinden dolayı yoluna bekliye
rek öldürmekle suçlu Katırcı 
o&'ullarından Hasan o(lu lbra
lıimia muhakemelerine dün 
ağırcezada devam edilmiftir. 
Bazı şahitlerin ve bilhassa mü-
nazifib elan bağın haciz mese
lesi hakkında malümat almak 
üzere muhakeme 8 Ağustosa 
1nrakıl01Jştır. ··---
ÖDEMİŞTE 

EH lşden çektlrlldl 
Posta ve telgraf müfettişle

rinden bay Şevket Tayırun 
Ödemiş Posta ve telgraf mer
kezini teftiş etmiı ve havale 
memuru bay Eteme muvakka
ten işden el çektirmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ve en az, komşuya gidip geç 
vakte kadar kalmaz? Sabah-
leyin saat yedide simitçinin, 
fasolyacının, armutçunun, hatti 
-sabahın yedisi olduğu halde
dondurmacmıo avaz avaz ba
ğırması, mahalle çocuklarının 

pas, ofsayt ve golleri, acemi 
ıoförlerin durmadan bağı-

tışma ve daha ne bileyim, binbir ran kornesi ve - o demir te
şeklile, bin bir tenu ve falso- lekerlekli, tahta sandıklı, gıcır-
su ile kulaklannızı tırmalıyan, blı, gacırtılı yük arabalannın-
sinirlerinizi bozan bütün bu ses hele onlann beyninizin içini 
faciaları yok eluverirse rahat ~zip kopara geçişi ile uyanmak 
mı etmezsiniz? için mi? 

- Çalışan şehirde gürültü Nedense çok erken yatıp sa-
her vakıt olacaktır. ltah altı buçukta gazel söyli-

- Evet bunu kabul edelim. yerek uyanan alt katın kira-
Ancak, Pazar günü, yani bütün cisi, yeni evlilerden bahsetmi-
çalışanları kanun emrile din 'e•- yorum. Onlar yakında susacak-
dikleri azad gününe ne di- !ardır. Fakat sokak bari, ka-
yelim ? Hangi şehirli ertesi nun emrile dinlenme zorunda 
günün pazar olduğunu düşü- bulunduğumuz pazar günleri 
ne-rek cumartesi aktamı bir sussa. 

• ·• L!_ • ·--- . N. Baydar 

inhisarlar 
Yaş UzUm depoları 

Hazırladı 

Müskirat inhisarlar dairesi 
bu sene de şaraplık yaş misket 
satın aiacaktır. Bunun için 
Darağacında iki büyük depo 
hazırlanmıştır. 

13y --aş-~~da 
Bir kızı kirletenler 

Gazi bulvarında Mecit kızı 

13 yaşlannda Serviyi kaçırarak 
kirletmekle suçlu Neşet ve 
buna bu işte yardım etmekle 
suçlu Gencağa, Mehmet, Dur
baba ve arkadaşları hakkındaki 
tahkikat birinci miistantiklikte 
ikmal edilmiştir. Bunlardan 
Neşetin mevkuf diğerlerinin 

gayri mevkuf olarak ağırce:ı:ada 
muhakeme edilmelerine karar 
verilmiştir. 

Bunlar da 
Asliye cezaya verildiler 

Zorla kız kaçırmak ve tele
fon hattını kesmek maddesile 
suçlu bulunan Değinnendere 

köyünden Süleyman oğlu Ha
san ve arkadaşları hakkındaki 
tahkikat ikmal olunarak Hasa
nın mevkvfan diierlerinin ga)ri 
mevkuf olaruk asliye ceza 
mahkemesinde duruşmalarının 

yapılmasına karar verilmiştir. 

Küçük Haberler: 
Maliye teftltlerl

Defterdarlık varidat direk
törü bay Akif Pura finans 
tahsil şubelerini teftiş etmiştir. 

Belediye encümeni 
Şarbaylık daimi kurulu dün 

ö&"leden sonra Dr. bay Behçet 
Uzun başkanlığında toplan 
mıştır. 

Vazifesine döndU 
Mezunen şehrimizde bulunan 

Burdur nüfus müdürü bay 
lsmail Hakkı dün Burdura 
dönmüştür. 

Foça nUfus memuru 
Merkez nüfus müdüriyt>tinde 

çahştırılmakta olan Foça nü
fuş memuru Bay Zeki Foçaya 
dönmüş vazifesine başlamıştır. 

Açıktaki bayanlar 
Yeni vazifelere tayin 

Edlldl 
Bir sene evvel vekalet emri

ne alınmış olan posta ve telg
raf Başmüdüriyeti memurların· 
dan b"yan Tıynet, Saadet, Na
hide, Bedia, Van, Erzincan, 
Erzurum posta ve telgraf me
murluklarına tayin edilmişler 

ve harcırahları genel müdürlü
ğünden gönderilmiştir. Bayan
lar bu hafta içinde yenı vazi
felerine ırideceklerdir-

Şoförler 
Dokuz saattan fazla 

Çalışamazlar 

1 
C. H. partisi esnaf ve işçı 

birlikleri şefliği tarafından şar-
1 baylığa gönderilen bir tezke· 

i 
rede bazı otobüsçülerin şoförle
rini a-ünde on iki saat çalıştır
dıkları ve bu yüzden bir çok 
kazaların meydana gelmesi ih-
timali mevcut bulunduğu bildi
rilmiş ve bunun men'i isten· 
miştir. 

Şsrbayhk cevabında vaka 
tasrih edildiği takdirde 9 saat
tan fazla şoför çalıştıran otobüş 
sahiplerinin tecziye edilecekle
rini bildirmiştir. 

BİR İŞÇİ 
MUdUrUnU korkutmak 

latemlf 
Kemerde Halkapınar mensu

cat fabrikası direktörü bay 
Herbert Joli işe almadığı amele 
Fethullah oğlu Şükrü tarafın

dan mektupla tehdit edilmiş 

ve yakalanmışbr. 

Zabıta Haberleri: 
T anıwadığı kadın 
aa,ına bela getirdi 

Çorak kapıda Ahmet oğlu Ali, 
yanında adını bilmediği uygun
suz bir kadınla giderken önle-

1 
rine çıkan Reçep oilu Mehmet, 
Asaf oğlu Yasin ve Hüseyin 
oğlu Abdullah, kadını alıp gö-
türmek istemişlerdir. Bu yüz
den çıkan kavgada ötekiler 
Aliyi dövmüşler ve tutulmuşlar
dır. 

Hırsız eşek olmas•n ı .. 
As11:nsörde duygu solçağmda 

Zekerıya oğlu Mebmedin evi
ne giren belit siz tarafından bir 
hayvan sem~ri çalınmıştır. 

Evlenmek isterlerken 
Bayraklıda Muradiye cadde

sinde Yusuf Ziya kansı Esma 
ile Hüseyin oilu Remzi ara
sında evlenmek meselesinden 
kavıra çıkmış, Remzi taşla Es
mayı başından yaralamıştır. 

Yola sı§mamı' 
Şaban oğlu lbrahim bindiği 

bisikletle Karşıyakaya gitmek 
üzere Bayraklıda Menemen 
caddesinden geçerken bisikleti 
Kadri kızı 65 yaşında Zahideye 
çarptırarak başından yaralamış
tır. 

Danayı uçurmuşlar 
Bayraklıda Burnava cadde

sinde bağlar arasında \Jir tar
lada bağlı bulunan, Mustafa 
oğlu Aliye ait bir dişi dana 
çalınmıştır. 

Çalgıcı galiba 1 
Kemerde Yeni mahallede 

Mehmed kızı Adilenin evine 
giren Hasan oğlu Mehmed Ali 
tarafından bir tanbur çalınmıt· 
tır. Mehmed Ali aranıyor. 

Gençlik 
-

Kızılay kurumu 
Kültür Bakanbğından 

Gelen bildirim 
Okullarda yapılacak gençlik 

kızılay tetkilib hakkında Kül
tilr bakanlığından ıehrimiz Kftl
tür direktarl6ğüne bir bildirim 
gelmiştir. Bunu aynen aşa;ıya 
yazıyoruz: 

ilk ve orta okullarla liseler
de ve öğretmen okullarile er
tik okullarındaki talebemizi 
sevgenlik ve birbirine yardım 
duygularile yetiştirmek ve on
ların soysal terbiyelerinin geliş
mesini sağlamak üzere bundan 
iki yıl önce meydana getiri
len Kı:ı:ılay ırençliii bugün 
beşyüzden çok okullarımızda 
kurulan kollarile varlık göster
mektedir. Yurd için pek ba
yırlı ergelerle işe başlıyan bu 
kurumun yurdumuzda iyice ge
lişmesine çalışmak okullarıDllz 

için önemli bir yurd ödevidir. 
Gençlik Kızılay kurumunun her 
okulda kurulması Bakanlığı
mızca lüznmlu olduğundan 
bu kurumun bundan ön -
ce bütün okullara gönde
eri l mıı olan öğrenek ve 
izahlanna göre ilk ve orta okul
larla liselerde ve öiretmen 
okullarile orta derecedeki ertik 
okullannda kurulmasına çalış· 
mak gerektir. ilk ekullar öğre
neğinin 125 inci maddesin!n 
9uncu fıkrasına, lise ve orta 
okullar öğreneğinin 128 inci 
maddesinin D fıkrasına, öğret 

men okulları öğreneğinin 136· 
nci maddesinin D fıkrasına 
pre kurulan ve yardım kurum
lannın yerine, okulda bir tek 
kurum olarak bir "gençlik kızıl 
Ayı" nın kurulması uygun olur. 
Şimdiye kadar gençlik Kızılayı 
kurulmuş olan okullanmızda 
şunların göz önünde tutulması 
gerektir. 

1 - "Gençlik Kızılay,, ı ku
rumunun her yıl deiişen talebe 
ile birlikte bir kurum olmayıp 
üre! bir kurum olması. 

2 - Direktörlerin başöğret
menlmn veya bunlann uygun 
görecekleri bir öpetmenin dü
zenli olarak bu kurumla uğ

ratması 

3 - Kol Kurulunca veya 
okulca gençlik kızılayına özgi 
olarak yapılan işlerin genel 
merkeze bildirilmesi, hesabla
rın düzenle tutulması ve top
lanan paradan merkeze ayrıla
cak kısmın okulda alıkonul
mıyarak hesabları ile birlikte 
merkeze gönderilmesi 

4 - Toplanan paradan öğ
renıe göre okuldaki kuruma 
bırakılan payın öğrenekte ve 
izahında ıösterilen şekilde 
harçlanılması. 

5 - Kültür espektörlerinin 
ve kültür direktörlerinin okulla
rı teftiş ederken gençlik kızılayı 
işlerini de gözden geçirmeleri. 

Henüz gençlik kızılayı ku
rulmamış olan okullarda da bu 
kurumun meydana getirilmesi 
için çalışılmasını dllerim. 

Meşhur hırsız 
Adllya tahkikatı başladı 

İzmirde, Karşıyakada, Ayva
lıkta birçok hırsızlıklar yapan 
iki defa zabıta elinden kaç
ma&"a muvaffak olan hızsız 
Baadırmalı Celaleddin hakkın
daki evrak üçüncü mustantik
liğe verilmiştir. 

Kamalılar, bıçaklılar 
Karşıyakada Mustafa oğlu 

Yakubda bir kama, Kemerde 
Mebmed oğlu Alide bir ıustalı 
çakı bulunmuş ve zabıtaca 

alınmışbr. 

l,_K_o_· ş_EM_n_E_N~~ 
Karpuz kabuğu 

Mubarek karpuz bu sene o 
kadar bol ki yüküne tut ., Hem 
ucuzda. . Millet sabah karpuz, 
ö(leyin karpuz, akşam karpuz, 
yatarken karpuz yiye yiye bık
madı, usanmadı ama bunun za
rarlan da çogaldı. 
Şimdi biliyonunki karpuzun 

ae zaran var diyecekaiaiıı:. 
Evet biliyorum zararı yok, 

faydası çoktur. Çoktur ama 
bogaza girince çoktur, sokaga 
atılınca; kazın aea&"ı öyle degil. 

Buırün sokağın birisinden 
geçiyordum. Kaldırımın üs
tünde güzelce yürüyüb duran 
kos kocaman bir adamın ev: 
vela bir ayağının patinaj yapıp 
epiyce kaydığını, sonra sırtüstü 
yuvarlandığını görmeyim mi?. 
Aman Allah bir gülesim geldi, 
zor tuttum kendimi.. Benim 
tuhaf bir huyum var. Buda 
sinirden ileri geliyor; çoklan
nızda vardır bu buy: Biriıi 

önünü görmez: Bir çukura dü
şer, önüne bakmaz: Karbuz 
kabuğundan falan yuvarlanır, 

arkasına bakmaz: Muzibin biri
sinin çektiği sandalye yerine 
yere oturursa kahkahalarla 
gülerim. Hatta kendimde düş
sem .. 

Fakat bunlan başka manaya 
almayın. Söylediklerim iki ma
nalı değil bir manalıdır. Ha ne 
diyordum: Adamcağız böyle 
yuvarlanınca ayağının altındaki 

karpuz kabuğuda bir baıkasını 
daha düşürmek için ileri kaçtı. 
Ah, ne tuhaf oluyor şu karpuz 

kabuklan; atarsın şap! diye 
bir yere yapışır, kalır lakin üs
tüne birisi basdımı canlanıverir. 
İsterse üstünde tonlarca agır
lık da olsun insaru aldığı gibi 
atar aşağı. Karpuz kabuğıle 

güleşe çıkıb, oou alt eden size 
şu sırada biricik oğudüm ama
nın ayaiınızın önüne bakın 

bir yere sıkışDllş bir kabuk 
ileme Jrülünç eder sizi, ne kı
yafet tanır, ne kılık, ne küçük 
tanır, ne büyük .. 

Aklınıza gelenleri bilmiyor 
değilim. Karpuz kabnp de
yince lif yalnız hakikaten kar
puzun kabuğuna atılmaz da 
telmih yapılır, bu belli birşey .. 
Velev ki aklınıza bu da gelse 
karpuz.un kabuiundan sakın

mak için yaphğım öfüde bu
rada da kulak verebilirseniıı: 
hem öteki türlü karpnz kabak
ları berikileri gibi görünmezler. 

Nereden geldiği belli olmı
yan bir ayak çelmesi gülünç 
1ieğil, ağlamalı hallere sokar 
adamı.. Vann siz ne kadar 
düşünürseniz, ne düşünürseni% 
düşünün artık.. 

Tokdll 

İzmir Barosu 
Dergisi Çıkb 

Izmir Barosu tarafından l:ıbr 
üç ayda bir çıkarılmasına ka
rar verilen lzmir Barosıa der
ırisinin ilk sayısı Şarımızın yGk
sek avukatlarının kıymetli ya
zılarile dolu olarak çıkmıştır. 

Para vermeyince •• 
Bayraklıda Bornova cadde

sinde lcırbekçisi Denizlili Meh
met çavuş oğlu İsmail kendi
sine para vermediğinden ötürii 
annesini dövmüş ve ayırmak 
için aroya giren kız karılefİ 
meserreti sol böiründen yar•· 
lamıştır. Şikayet ü:ı:erine za
bıtaca tahkikata başlanmışbr· -
MANİSADA 

Lik maçları 
22-7-935 pazar günü fikiiS• 

tür mucibince yapılması ic•P 
eden Y ıldırımspor - Salihli ar~· 
sındaki Lik maçı Salihlinııı 
gelmemesi dolayısile Yıldıl'I~ 
sporlular seremoni yapar• 
hükmen halip gelmişlerdir • 

-
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Kültür Kaynaklarından 
HALK ŞARKILARI .... 

YAZAN: .TOKDIL _____ ., 
•wr-..z:• ----- -9-

Sile'nin bir koşması: 
Şu Sileden gece geçtim . 

görmedim 
Acı tatlı suyun içtim ölmedim 

Tablada kır atlarım knşanırken 
inip te binmiye ben üşenirken 
Humada kuşakları kuşanırken 
Şimdi sıkta kendir gement 

Kahpe felek senden bir gün 1 
gülme~im 

bellerim 

Kar ettirdi zından bana taşını 

Gözümden akıttım kanlı yaşımı 
Taştan taşa vurdum kar~ ?aşı~ı 
Hani benim yurdum, hanı ıllerım 

Şu Silenin ufacıktır taşları 
Serin serin yaylaları, kaşları 
Kızlarının omuz dolu saçları 

Şu sileye gide gele usandım 
El kıznı ben kendime yar 

sandım 

Ayağıma diken battı uslandım 
Kantar ağası oğlu Bay Sa

labaddinin verdiği şu her 
mısraı bir kitap olan dört mısra 
gelmiş, geçmiş bütün ; kibar 
takımı, tantanadan başka ma
rifeti yok şairlerin yaratama
dığı bir şaheserdir ki bir ak
ıamın tasviri de bundan fazla 
olamaz: 
Akşam erdi yine sular karardı 
Gün aştı gökleri yurduna vardı 
Küçeldi bulutlar dağlan sardı 
çöktü bir durgunluk ıssız ovaya 

Vezni 6 - 5 11 dir. 
-3-

- Değlşlemeler -
Dcğişlemeler kendine yakı

şan bir hususiyet içinde ayrıca 
güzP.llik yaratır ve yaşatırlar. 
Ben bu zemin üzerinde fazla 
araştırma yapamadım, topladı
ğım bir iki parçayı sunmaktan 
başka bir şey yapamıyacağım. 

Deiişlemeler ya iki, üç ki
şinin birbirine karşı ölçülü söz
ler soylemesi yahut bir türkü
nün muhatap değiştirmesi gibi 
bir iki şekle girer. Mesela : 
Kerem ile aslı ve buna benzer
leri değişlemelere bir misal 
olabilir. 

Fakat halk ağzında 2'ezen 
değişlemeler çok daha azlü, 
çok daha liriktir. Düğünlerde 
çağrılan türküler şu türkü bir 
değişi em edir. 

Ana ağzından: - Sarı zıbın 
giyip gider [1] 
Niyendesin sayıp gider [2] 
Anası evin beyenmemiş 
Kocam evi deyip gider 

* 
Kız ağzından: - Ana hama-

ma vardın mı 

Yündüğüm yeri gördün mü 
Şimdi kıymetim bildin mi 

* 
Anası ağamdan: 

Tuz torbası tuzsuı kaldı 
Kız evleri ıssız kaldı 
Yüreğime sızı saldı 

§ b" Bey yörük diye meşhur ır 
değişleme ve bu değişlemenin 
bir de masalı vardır. Bey yö
rük kendi l:endine avlanırken 
bir düşman beğinc esir düşü-

. Yor. Bey Yörüğün babası ~bü
yük bir aşiret beyi imiş, oglu
nu aramağa hoca be_r adlı 
birisini gönder;yor Onceden 
zındanda yatan Bey Yörüğün 
ağzından bir iki parça. 

[ 1 ) Zibın -= Bir nevi rob 
[ 2] Niyende ~ Elbisenin di

kişleri. 

1 

1 
t 

Masal bu ya! Zındanın altın
dan geçen Hoca bey bunu işi
tince alıyor eline sazını!. 
Ben bilirim sen burada bailısın 
Aşk atşilan ciğerd~n da~lısın 
Sen kimlerin, hangı beyın 

oğlusun 

Söyle yiğit kelam gelsin 
dilinden 

Haber verem memleketten 
ilinden 

Bey yürük bunu işidiyor. ce

vab veriyor: 
Ben bir beğim buralarda 

bağlıyım 

Aşk ateşile ciğerden dağhyım 
Babam yörük beyi, ben bey 

yörüğüm 

Söyla yolcu kelam gelisin 
dilinden 

Haber versen memleketten, 
ilimden 

Böyle anlaşıyorlar, bir hayli 
maceradan sonra bey yörüğü 
kurtarıyorlar. Bu; Başlı naşına 
küçük bir risale teşkil edecek 
kadar uzundur. Bu kadarcık 
bir nümuneyi kafi görüyorum. 

Bir zamanlar doktor Konoş 
Anadoluyu gezmiş ve halk 
adetlerile, şarkılarından bahse
der bir kitap çıkarmıştı. O ki
tapta bir değişleme vardır· Ko
noşun aldığı bu değişlemeyi 
ben başka türlü işittim. Maa
mafih ikisini birlikte yazacağım. 

- Soıw l'rn' -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Turgutlu'da 
Kurulan pazar hakkında 

Düşünceler 
Turgutlu: (Özel) - Bura

da şimdiye kadar kurulan pa-

zar, haftanın pazartesi günü
ne rastlardı. Bu defa uray, pa-

zarı, çarşamba gününe çevir
mek istemektedir. 

Pazarcılarla yaptığım temas
lardan anlaşıldığına göre Tur
gutlu pazarının. ç~rşambaya 
çevrilmesinden ılçenın alış ve. 

riş işlerinde esnaf aleyhine .~e
na bir netice çıkacaktır. Çun
kü çarşamba günü aynı za

manda Salihlinin de pazarıdır. 
Bu tasavvur pazarcıların işine 
uymadığı kadar esnaf ve hal
kın işine de uymamaktadır. 
Bunun için kat'i bir karar 
alınmadan işin önüne geçmek 
istiyen alakadarlar icabeden 
teşebbüsleri yaparak pazarın 
cuma gününe rastl:itılmasının 
daha iyi olacağını ileri sürmüş-

lerdir. 

# ARE SİNEMASI T A y y TELEFON 3151 

TELEFON s1s1 B U G 0 N 

iki büyük filim birden 

1 _ fraklı Adam 
k 1 sözlii komedi) 

(Fransızca şar ı Nı ~e GRA VEY _ BARON FILS 

su2 ~Rx -kt~n Korkma 
Ş .. lü komedi) 

(Almanca şarkılı vLeP~o~ ROBERTS 
LIONE HAID - RA . 

seanslar 
16 da Cumartesi ve Hergün saat 

14 te ba lar. 

Pazar günleri saat 

T11nı Asır 

Altı Umumi Müfe işlik kara 
~..-----------~~.-ı.--.-----=o:ıııı~ Bisik etcileri 

Hazırlanan ve 
Olan Kanun 

Hazırlanı akta ~ 

Konya va 
Projeleri Konya 23 (A A) - Anka.~ 

bis~kletçileri 138 kilometrelik 
bir yol aldıktan sonra saat 

184 Güreşten 183 nü Kazanan Türk DeHkarılısı 
19 de şehrimize gelmişlerdir 
Bug\in Konya bisikletçilerile 5( 

Ankara, 23 (Özel) _ Bny- scvkedilecektir. Yeni kurula- lstanbul 23 (Özel) - Ame- kilometrelik bir yarış yapacak· 
lardır. Bisikletçiler ayın yirmi rağın resmi ve hususi yerlerde cak umumi müfettişlikler ara- rikada yaptığı 184 güreşten 
beşinde Ankaraya varacak· 
lardır. 

hangi günlerde nasıl asılabile- sında Akdeniz umumi mü- 183 ünü kazanan Dinarh Meh-
ceği hakkında iç bakanlığınca fettişliği de vardır ki bunun met pehlivan geldi. Sporcu ar-

DENİZLİDE bir kanun projesi hazıala- merkezinin lzmir olacağı şüp- kadaşları tarafından karşılandı. 

nacaktır. iç bakanlığı Tiirki- hesiz sayı :ıyor. Amerikada Türk gücünü gös- Sıcaklar fazla 
yeyi altı umumi müfettişlik Ankara, 23 (Özel) -- Ye- teren bu delikanlı bütün gü- Denizli 23 (A.A) _ İki üç 
mıntakasına ayıran bir proje nişehirde devlet mahallesinin reşleri kazandığını ve yalnız bir giindür Denizli ve yöresinde 
hazırlamıştır. Bu proje e r ka- başında ; ap~ırı'acak yeni ka- güre.şi :ıca.y betm:sinde .de ha- sıcaklık şidd~tini artı~mıştır. 
mutayın toplantılarına ha!;la- mutay binası 1938 senesinde kcmın nmıl oldugunu, bıtaraflık Sıcak dün gölgede 38 ı bul· 
dıg· ı günlerde müzal ~ bitecektir. yapmadığını söylemiştir. muştur. 

<ereye ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· 

f;~~~~~ ................. ~ ................. ~Yramı Örümcek kafalı hoca 
cumur başkanları Türk - Fransız 

Arasında karşılıklı telS!raflar 
----"-···-------~-Ankara, 23 (A.A) - Fran- 1 diğim dilekJerin kabulünü rica 

sız ulusal bayramı münasebe- ederim. Kamal Atatürk 

tiyle Cumur Başkanımızla F- Ekselans Kama! Atatürk 
tansa cumur başkanı arasında Türkiye Cumur Başkanı 

Ankara şu telgraflar çekilmiştir : 
Ekselansınızın tebrik ve dilek 

Ekselans M. Albert Löbron; terinden ziyadesiyle mütehassis 
Cumur başkanı Paris olarak bütün teşekkürlerimle 

Ulusal bayram münasebe:ti!e birlikte kendilerinin gönenci ve 
ekselansınıza en iyi tebrikleri Türkiyenin genliği için besledi

sunar ve asil Framnz ulusunun 

gönenç ve genliği için besle-

ğim içten dileklerimin kabulünü 
rica ederim. 

A-lbert Löbrün 
m>t» ••• 

o • 

e ır 

aleyhtar n "ı de • 
usevı 

Berlinde mağazalarrn camlar! kırıldı 
Berlin 23 ( A.A ) - ·Havas 

Ajansından : 
Almanyada yahudilere karşı 

hareketler devam etmektedir. 
Berlinde bazı yahudi mazala
rının camları kırılmış, birçok 
mazalara da üzerine hakaret 
yazıları olan kağıtlar yapıştı
rılmıştır. 

Leıbzigde yahudilerin şar
baylık banyolarına girmeleri 
yasak edilmistir. Nordh::m
zende asti kadınlarla mü
nasebatta bulunduğu söylenen 
iki yhudi tecimene karşı halk 
düşmanlık göstermiş ve bunun 
sonunda yalıudiler polisce ya
kalanmıştır. 

Kolonyada bir yahudi şap
kacıya karşida düşmanlık gös
terilmiştir. Vezermunde de ken
disiyle münasebatını kesmek 
isteyen bir asri kadınla yeni
den münasebata girişmek için 
bazı çarelere baş vuran bir 
yahudi şantaj yapmakla suçlu 

Oor1·iu!ı 
sanılmıştır. 

Berlin 23 (A.A.)- B.Görng, 

Eski muharipler kalolik kuru

lunun dağıtılmasını emretmiştir. 

F ransada Bakkallar da 
Yüzde on tenzilat yaptı 
Fransız Bayındırlık ·bakanının diyevi 

Paris 23 (Ö.R) - Fransa da ' Beş yüz kilometrelik bir me-
Hükfımetin güttüğü ekonom- safe için gidip geJme bilet 
sal kalkınma siyasasına yardım ücreti 343 frank 15 santimdir. 

Almanyada aynı mesafe için 
maksadiyle Paris Bakkalları istenilen para 326,5 franktır. 
ve diğer esnaf fiatlerdc yüzde Demiryollarımızda daha fazla 
on tenzilat yapma kararı ver- tenzilat ve kolaylıklarda derpiş 

olunmaktadır. Avrupanın en miştir. Leva) yeniden 8 karar- ucuz Otelleri de Fransada ol-
name hazırlamaktadır. Fransa duğundan memleketimizde se-
bayındırlık bakanı demir yol- yahat çok kolaylaşn: ı~ demektir. 

J ··-· .... 

Yobazlık yaparkerı Meşhedde bir 
Kaç kişinin kanına girdi kaçtı 

Tahran, 22 (A.A) - Iran 
Pars Ajansı Meşhedde çıkan 
hadise hakkında şu tafsilatı 
vermektedir: 

11 Temmuz akşamı polisçe 
tanınmış olan kışkırtçı şeyh 

Behlül vaizde bulunmak baha
nesiyle halkı toplamış şapka 
ve yeni elbise hakkında abuk 
sabuk şeyler söylemeye başla-

Sofya'da 
Komünistlikten 8 
kişi yakalandı 
Sofya, 22 ( A.A ) - Geçen 

yıl sıyasal olduğu için dağıtıl
mış olan ulusal sosyalist Rod-
ina Zascita örgüdüne tekrar 
kurulmağa müsaade verilmiştir. 

Sofya, 22 ( A.A ) - Polis 
Sof yada gizli bir komün" st ör· 
gütü meydana çırkarmış ve 
sekiz kişi yakalanmıştır. 

ltalyada 
Kağıt para kar
şılığı azaltılacak 

Roma, 23 (A.A} - Önemli 
finansal tetbirler alınarak 

tedavüldeki kağıt paranın 
kanuni karşılığı bir müddet için 
azaltılmıştır. 

Roma, 23 (A.A) - Selahi-

mıştır. 

Polis bu adamı suııturarr: a· 
dığından halkı dağıtmaya kaıaı 
vermiştir. SiJahlar atılmış ve 
bir kaç kişi ölmüş ve yaralan· 
mıştır. Askerin de işe karış· 
ması sonunda kargaşalığı çıka· 
ranlar yakalanmıştır. Şeyh Beh· 
lül kaçmıştır. Şimdi Meşbedde 
tam bir sükun vardır. 

! Loid Corç .. -··-Siyasal savaş 
Açmak kararınd~ 

Eondra, 23 (Ö.R) - Loi~ 
Corcun iktisadi kalkınma planı 

hükumet tarafından onaylan· 

mamıştır. Bunun üzerine Loid 

Corç planını tatbik ettirmek 
için siyasal mücadeleye giriş· 

mek kararını vermiştir. Bu hu· 
susta gazetelerde uzun diyev· 
leri çıkan Loid Corç açacağı 

siyasal savaş parolasının 11barış 
ve bayındırlık,, olacağını söy· 
lem iştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yetli çeven, mübadele enstitü· 
su tarafından döviz muamele· 
leri üzerinde yapılacak kontrol· 
la kontenjanların sıkı bir su· 
reU'! tatbiki hükümete liretin 
korunması imkanını vereceği 
kanaatmdadırfur. 

"'~ııııııırıırı:ııııııııııııııııııcıııı 1111111111111111~111111111:11111111:~ 
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-.. .. .. .. -.. .. ... -- .. - -1 ~ Fransız büyük ihtiJaJine aittir. ~ 
: Tarihte ihtilal kraliçesi adını alan : 

~ BAYAN TALYEN § - -- -- -- ? -S Büyük ihtiJiJci Robespiyeri nasıl yere vurdu . S 
ları Şimendiferlerinde yapılan 

yeni tenzilit dolayisile Diye
vin de en ucuz timediferin 
Fransadakiler olduğunu ıöyle· 

S " Kan ve ihtilal içinde ltir aşk kadmı,, : ltalyada s 5 
Volkan faaliyette . s Çok yak nda bu iki eseri neşre haşlıyacağız S 

mit ve de · tirki: 
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BUYUK HARPTA iNGILIZ - AL 
VE FRANSIZ CASUSLARI 

Aud 
rla 

-12-

s·zıi 
• • • 

gemısının aşına 

lana 

ı 

A 

• 
ı 

Viyana gazete!erinde oku
duğumuza göre Şönburn sara
yının on beş yıldır devam 
edegelen ıssızlığı artık gitmiş 
şimdi burada ses ve iş gii
rültüleri iş;tilmeğe başlamış; 

bahçede amelele tarhtarı dü-
Şifre kodun karşılıkları şun- sine almdılar. Az sonra da :ıeltmağe otlar kırpm~ğa ko-

lardır: Uuenstvorta çıkarılarak Skot- yu!muşlardır. 
" - Yeni talimat beklemek- land Yarda teslim edildiler. ' Bütün bu gürültz niçin? 

teyim. Müsait fırsat beklemek- Burada tahkikat yapılınca an- Aceba geriye gelecek o!an ev-
teyim. Bir ajan gönderiniz.Tek- laşıldı ki Aud'un hal<iki adı sahibine hazırlık mı yapıhyo ? 
lifler kabul edildi - Kablo il\! Kastordur. Harp içinde Alman· Bugün bir Belçika üııiversi-
cevap verin - Beklemeğe karar Iann Ingilizlerden zaptettikleri teslnde talebe olan, bütün 
verdim - Muhabere imkansız - bu gemiye sonradan Aud adı Habsburgların varisi Otto'nun 
Şimendüfer münakalatı durdu- .verilmiştir. Gemiye Spindler bu ülkeye ve helki ele daha 
Adamlarımız ..• yerdedir - D ha adlı bir Alman zabiti kumanda ötelerini buyruğu altına alması 
tüfenge ihtiyacımız vardır - Ne ediyordu. Önce şarki Afrika- ihtimalleri gün geçtikçe lmvet-
kadar silah göndereceksiniz? daki Almanlara yardım için leşiyor. 

ihraç hareketi için bir plan silah taşıdıklannı söylediği Otto•nun dedeleri tam alb 
gönderecek misiniz? - ... yere halde sonradan icabına göre asır, lsviçre sınırlarından eski 
ilah ve mühimmat gönderin-.. sancak değiştirdiklerini, hazan . Osmanlı imparatorluğu sınırla-

hazırJıklar yapıldı - iştial mad- da ticaret gemisi gibi hareket rına, Alp dağlarından Karpal-
deleri göndermeyiniz - ... Yere ettiklerini söyledi. Diğer tay- Jara kadar, bir çok krallık. ar-
başka bir vapur gönderin - falann isticvabından geminin şidüklük, grandükalık, kontluk, 
Mühimmata ve toplara ihtiya- lrlanda asilerine silah taşıdığını Banatlık ve daha bilmem kaç 

•• o 
• ne 

eyale:ılerinı ellerine geçirdiler. 
Bohemya kıah Louis 1526 yı· 
linda Türklerle yaptığı Muhnç 
muharebesinde ölün e, Macar 
asılzadeleri F erdinand Habsbur
gu onun yerine kral seçtiler. 

Sona bir aile evlenmesi 

e e 
•• a feda 

ol 
ratorları, 1516 dan 1700 tarihine 
dek ispanya Kralları, 1806 
dan 1918 yılına kadar da Avus .. 
turya ve Macaristan imparator
olmuşlardır. 

Ve Habsburg kanı hala Fran
sa, ispanya ve diğer birçok 

n • 
bir adam var mıydı? 

Güzel ve ihtiraslı imparato
riçesi Elizabet bir ltalyan gö
lünün kıyılarında mutaassıp bir 
katil tarafından öldürülmüştü. 

imparatoriçe ona 1858 yılın· 
da prens Rudolru veliaht ola
rak doğurdu. Otuz yıl sonra 
bu prensi, metresi Kontes 
Vetzerer'Je birlikte Mayerling 
köşkünde vurulmuş buldular. 
Bu ölümün hakiki hikaye i ba
la anlaşılamamışbr. 

Habsburg tahtı bunun üz.e-
rine yeni Arşidük Fransız 

Ferdi nanda geçti. Bu dam 
belki de Habsbura imparator-
luğunu kurtarabilirdi. 

* ~ .. 
Fransuva jozef'in dik sakallı 

kardeşi Ferdinand Maksimi· 
liani, şu 1864 de imparatorluk 
yapmak için Meksikaya giden 
Avusturya Prensini de unul
mıyalım. Bu adam 1867 yılında 
bir sabah tanyeri ağarırken 

Kuverotoda kurşuna dizildi. 
cımız vardır - Top ve mühim- fakat silahları Loop Heade çı- çeşit asılzadelikleri bayrakları 
matı ..... yere gönderiniz. karmadığını meydana koydu. altında toplamış büyük birer V d 

Bütün bu şifrelerden Richard Audun mürettebatı esirler ene ikte Miu.i Ştrubl adlı 
kraldı. bir genç satıcı kıza gönlünü 

Lotonun harp içinde gizli biz- karargahına gönderildi. Gemi- • ,,. • 
met işlerinde çok beceriksiz nin battığı yerde dalgıçlar araş- kaptıran Arşidük Johann da 

, fi Ar sularının Ren ırmağına var. Bu adam sevgilisine ken-
ve tecriibesiz olduğu anla ılı- tırmalar yaptılar. ın ' lak ile bir döküldüğü yerde Habiçtbug, dini johanın Orta adı ile tn-
yordu. Neticesi bu kadar şüp- çok silah ve mitralyözlerin par- daha doğrucıu Habsburg adı mtmış, kız onun kim olduğunu 
heli bir se1güzeşte atılan ada- çalandığını gördüler. Silahlar veri en bir şato vardır. Bu söz uzun zaman bilememişti. 
mm böyle bir kodu Ingilizce Rus markasını taşıyordu. Bun- "Şahin yuvası,, demektir. Bir sabah ona kral muhafızı 
yazarak üzerine alması için af- lann Yanenberg harbında Al- Buı ası 1028 yılında Baron kıtalarınm başında Arşidük 
dil bir amatör olması lazımdı. manların Ruslardan iğtinam et- Guntram rarafından kurulmuş johanm Salvador olarak gö· 
lrlanda ihtilalinin elemanları tikleri silahlar olduğu anla- adamcağız da kendine Kont rünce kızcağız işi anladı. Fa-
hep böyle fena seçilmiş bulu- şıldı. Habsbug sdını takıvennişti. kat sevgileri bu yüzden hiç ek-
nuyordu. Onun içindir ki ihti- Roger Kazemanla Onan torunları akıllıca yap- Pren Ot/o ı:e kraliçe Züa silmedi. 
lil işlerini çok beceriksizlikle Ulakat tıkları evlenmler veliraatla ya· Habsburglan ispanyanın kral Avrupa kral familyalarının da- Yaşlı imparatorun çok şid-
idare ettiler. Tevkiflerin vuku- Scotland Yardın şeflerinden vaş yavaş Almanya'nın en zen- hanedanına bağladı ve Habs- marlarında aktığı gibi Habs~ detli protestolarına rağmeo 
bulduğu gün Londra hadise- olan Thomson Roger Kazeman gin asılzadeler oldular. Ve git burglann en büyüğü olan burgların keskin yüz çizgileri bunlar ev1endiler. Johanm bü· 
den haberdar edilmişti. Sadece ile mülakatım da şu suretle gide işi lerlettıler. 1273 yılm- Beşinci Sari 1515 den 1556 ve bilhassa kalın olan üst du- tün hukukundan vazgeçerek 
tutulanların şahsiyetleri eyice anlatıyor: da Radolf Hnbsburg Alman yılına kadar bütün ispanyaya, dakları 700 yıldanberi olduğu sevgilisini aldığı gibi cenubi 
bilinmiyordu. Basil Thomson - Pazar sabahı lrlandalı ib- İmpsratorluğuna seçildi. Cenubi Amerikaya, Belçikaya, gibi hala bütün cihanda meı- Amerikada Valparezoya doğru 
bu hadisedeki faaliyetini de tilalci daireme getirildi. Ami- ,,:'',,. Holandaya, Almanyaya, Avus- burdur. yola çıktı. Fakat bindikleri 

ll k h b" f 2 k M yelkenli engin denizlerde hiç 
şöyle anlatıyor: ra ı ve or ıye nezare ıne 128 yılında yu arı ve aşağı turyaya, acaristana ve Şimali Birçok yıldan sonra talih bir iz bırakmamak şartile battı. 

"22 Nisan aktamı hava taar- mensup zabitler de etrafımı al- Avusturya ile Stirya Dükahk· ltalyaya hakim cldu. yeniden Habsburglara güler * 
ruzlarına karşı uyanık bulmak mışlardı. Kazemanı isticvaba lan miras olarak kendilerine "'** gibi oluyor. Bu aile kadar güç 1849 yılınd~~ 1915 yılına 
vazifesile tavzif edilmiş bulunu- başfadım: geçti. Arman bu topraklara Ti- Bu geniş toprak parçalrı vakitler geçirmiş başka bir kadar tam altmış altı yıl hü· 
yordum. Saat on buçukta özel - Tevkifinizde Richhrd Mor· rol, Vorelberg, Karmtya, şimdi herhanği bir Habisburg'un hanedan yok gibidir. küm süren ve 700 yıllık lmpa· 

t 1 f ld A · 11 k b ton adını takmmışhnız. Yugoslavyada Karo ·ola ve buyduk salmış oldugu- toprak- * c e onum ça ı. mıra ı e· i ratorluğunun çökmesinden üç 
R · - 1 k d Ro şimdi talyaya bag-lı Gorizya lann en b.. ·· - ·· l kl b • • nimle görüşmek istiyordu. - esmıg o ara a ım • uyugu 0 ma 8 era· Büyük talihsizliklerine doğru yıl öne~ göçüb giden ihtiyar 

Amiral Sir Rt'jinald bizzat Hali ger Kaseman'dır. topraklarını il~ve etti. lsviçreyi her, bu fevkalade aile 1286 bu Şönbrun sarayından yola Fransva Jozef, hayatmda ne 
telefonda bulunuyordu. Bu kısa orgudan sonra Sir evlenmekle kazaadılnr ve sa- danberi Avusturya Arşidükleri, k 1 . d facialar görmüş bir adamdır. 

'I k b ·ı F k t l 526 danberi Macaristan ve çı mış prens ve preseş erı ü-
- Dün Vurrahaneye çıkarı- William Tyrell e . görüşmek vaşta ay ettı er, ~a a yavaş şünün. Okadar onurlu ve aynı Kendinden sonra da zavallı, 

lan yabancmm kim ol uğunu istedi. yavaş, adım adım Holanda, Bohemya Kralları, 1273 den derecede soluk benizli Mari zayıf ve henüz v ıt varken 
biliyor musunuz diye sordu: = Sonu ııar - Burgodi ve Fransanın doğu 1806 yılına kadar Alman lmpa- A t t . t" d "b barış yapmağa bütün gücü ile 

•••••••••••11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1&•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n uvan , gıyo ın e nı ayet 
- Hayır dedim. • yolculuğuna buradan başlamış çalışmış bir Habsburg daha 
- Yarın sabah burada bu- ·~~"' r idi. Onun yeğeni Mari Lu- vardı. 

lunacaklar. Tahkikata sizi me~ d b h Bu adam için "Anatol Fran,," iz e sarayın a çesinde ın kullandığı cümleyi biz de 
mur ediyoruz. kocaman ağaçların altına tekrar edelim. 

Haftalardanbcri Kazemanm -JJaştarafı 1 inci scıllifede- yetesi genel sekreteri B~y rekeceği fikrindedir. oturarak hiç görmemiş olduğu "Bütün Avrupa hükümdar· 
lngiltereye çıkmasını bekliyor- ltalya ve Habeş meselesini ko- Avenol Parise gelerek Bay ranslz D Z t lerl ne Napolyon Bonapartla evlendi- ları irinde gerçekten namuslu 
d k C ~ T l k nuşacak olan uluslar sosyetesi- L l ·ı k kb B Dl ? r u . uma ~ünü ra ee ör- ava ı e onu aca r. ay YO~ rileceg-i için uzun uzadıya ag-. bir adamdı. Biz ona kulak as· 

nin toplantısını asla geri bırak- p 
fezindeki sessizliği bozan ha· mamak kararındadır. Avenol Cenevrede uluslar aris, 23 (A.A) - Bugün lamış; altı yıl sonra ise gene mak istemedik!,,. 
dise yalnız bundan ibaret de- T d I 1 sosyetesi çevrenltrinde hükfun birçok gazete!erde Fransanın ayni ag-açlann altına çökerek, Şarl 1915 de yirmi altı ya· 

aymis gazetesi e ta ya - F b 1 ğildir. Sahil boyunca dolaşan Habeş meselesinin 1906 mu- süren düşünceleri ransız aş talyan-Habeş meselesinde her bu sefer de Napolyondan ken- şında iken Avusturya impara-
vekiline anlatacak ve Fransız d ,, Bluebell lngiliz harp gemisi, kavelesile alakadar hükumet- şey en önce uluslar sosyetesi disini ayırdıkları için acı göz· toru oldu. 1918 de de artı~ 

d k b hükumetinin bu husustaki dü- ·b· k I şüpheli görünen küçük bir va- ler arasın a bir arara ağ- prensı mi orumak amacını yaşlan dökmüştü. Avusturya imparatorluğu ka -

l k ı "sını do- b J akta şüncelerini ög-retecektir. ··t · k ·-· d · pur a arşılaşmıştı. Norveç anm.. gru u marn gu mesı gere ·tigı üşüncesı Napolyonla Mari Luiz'in og-~ mamıştı. 
ve demektedir ki : Perşembe günü Eliza sara- .. k d d b:.yragını ve adını taşıyordu. b , goze çarpma ta ır. Esasen Ju çok yakışıklı, çok güzel, 1922 yılında Madera a a-

İngilterenin uluslar sosyetesi ymda reisicumhur Lö run un b 1 I t · k B Vapur Lop Head'te demirli idi. k 1 1 1· . asın, u us ar sosye esı on- fakat çok uçuk benizli Dük smda sürgün olarak öldü. u 
toplanmadan evvel İtalya-Ha- baş an ığmda nazır ar mec ısı . . b d Bluebel kontrol yapmadan gemi ı seyının u ayın sonuna oğru dö Rayhştad, yahut Naponlyo· ölümün zatürreeden olduğun° 
b ş meselesi ü:erinde bir kn- toplanacak ve bu top antıda b h h ı t l v 

hareket etmişti. Bleuebel kap- rar nlması uluslar sosyetesi M. Laval Habeş meselesinin e eme a op anacagını ve nun çağırdığı gibi "Roma kralı,, söylediler; belki de açlıktaP 
tam yabancı gemiye Quens- d b" · d k · d" · h J"f fh 1- mesefonin lS-ci maddeye göre Avrupadan daha geniş bir im- aöç.üb gı"tmiştir. üzerin e ır tesır uyan ırma geçır ığı mu te ı sa aLan an- inceleneceğini sanmaktadır. J b b 

tovn'a kadar kendisini takip anlamına gelir ki bu doğru !atacaktır. Bu mühim konuşma- parator uğu uyruğu allına al· Avusturya imparatorluğun 
ı erasimd bulunmamış · 

etmesini, orada muayene edi- o amaz:. )ardan bahseden Fransız gaze· mağa namzetti. Yugoslavlar, ltalyanlar, Çekler• 
k 

Adis- Ababa 23 ( A.A ) -leceğini bildirdi. Vapurun kap- Paristeki onuşmalardan teleri diyorlar ki: · Habsburglarla Bonapartlarm Macarlar, Romanyalılar V 
Italya orta elçisi Negusun yıl-

tam Bleubell kumandanına bahseden Taymis gazetesi B. "ltalya - Habeş anlaşmazlı- dönümü münasebetile verilen birbirine karışan kanları Al- Lehliler kendi aralarında pa)' 
kaatlannı gösterdi. Gemi cc- Lavalın iç siyasa derdle.rinden ğının merkezi Paris olacağına . k b 1 mantarla Fransızları birleştire- laşıverdiler. 

ıd b 
resmı a u ve ziyafetten bu-

nubi Afrikadan geliyordu. kısmen kurtu uğu ugün- benziyor.,, k cek, her ikisi de ünlü bu iki Viyananm sosyalist lıükuıbet 
lerde dış meselelerile daha HenUz Omit yo u? lunma tan imtina etmiştir. Elçi 1 Yolda fırtına yüzünden hamu- b I Nenusun ıtalya hakkında 80··y- ailenin çocuğu Avrupayı pen- düştükten sonra A ... u~turyaU ıı 
fazla alakadar ola i eceğini ya- L d 23 (A A} it 1 ,_, 1 lesinde başgösteren karışıklığı k I on ra, · - a yan - ledigv i son diyevdeki düşmanca çesine geçirecekti. Ancak bu Habsburglara mal ve nıiill< e 
zarak Paris onuşma annın Habeşistan davasında bir ko- d l"k l · · 1 d ' · · · 

düzeltmek için lngiliz sahHle- çabuk sona ereceg-1• 0ı· haber h lisanı buna sebeb göstermek- e ı an ının yırım a tı yaşın a.tı rini geri verdiler. Otto ıçı ta:ma yolu bulmak için er gün 
rine ıllica ettig-ini söyliyordu. vermektedı"r. k tedir. Şönbrun sarayında veremden babası gibi yoksulluktan ölme 

geçmekte olan diplomati gö- K l 
Vapur Quentsvona doaru Ble- Parı·s 23 ( 0··. R. ) _ Bugu··n l b l . adınlardan yardım ölmesi mukaddermiş. ibtimallari kalmamıştır; Şirn 1 

• rüşmelerin önem i ir yo a gır-
bell'i takip eder görünüyordu. saat 12,30 da bay Laval ile diğini gösterecek henüz hiç bir Londra, 23 (A.A) - Habeş * * "' de g ene eski tahtına dönrneS 
Ansızın yolda durdu. Ansızın lngilterenin Paris sefiri Sir iz yoktur. imparatoriçesinin bütün lngiliz Otto'nun büyük amcası ve söyleniyor. 
bir infilak başgösterdi. Gemi- Corc Klark uzun bir görüşme Cenevreye do§ru kadınlarına hitap eden ve Daily Avrupanın en yaşlı hükümdarı Genç Arşidük bütün bunlıı 
nin bütün tayfasını teşkil eden yapmışlardır. Sir Corc Klark Paris. 23 (A.A) - B. Laval Moir gazetesi tarafından yazı- olan, Milan'dan Venediğe, ltal- çok ztki ve yorulmak bilıne 
22 Alman bir kayıkla uzakJa- Londra ile muhabere ettikten dün akşam lngiliz büyük elçi- lan bir mektubunda lngiliz ka- yadan Lehistana isviçreden annesi Kraliçe Zitn'ya borçlıJ 
şırken gemi batıyordu. Aud ve yeni talimat aldıktan sonra sile görüşmüştür. Bu görü.,,ene- dmlarmın bugünkü mü~kil dev- Türkiye ye kadar çok geniş bir dur. Eğer bir gün tahta çık 
adını taşıyan vapura infilak tekrar Mösyö Lavalı görecektir. den anJaşıliyor ki Fransa hü- rede Habeş ulusuna tinel (ma- imparatorluğu uzun yıllar cak olursa, bunu annesinin 5 

anında Alman bayrağı çekil- Gazetelerin haber verdiğine kfuneti de uluslar sosyetesi kon- nevi) yardımda bulunmaları ıs- buyruğu altında tutan Fran- yesinde elde etmiş olacaktır· 

~---------........::=-:.=r..-........-=T~a:..ı.:.f:a=la~r-B=..:.:lu~e~b~e~l ~g~e=m=i~--...=..~g~o~·r~e:....::y:a~rı=n~(~b~u~g~ü=n:)~u:lu:s~la_r __ so~s--__.:.-s_e~y-in_i_n_2_5..:_7_d_c __ t~o~p-la_n_m_a_s_ı~g~e--~-t-e_n_m_e_kt __ e~d-ir_. ____ ~------~~-------su_v_a __ :J_o~ze~f--~k•ad•a~r .... ~la~l~ih:s~iı~ . ................ l!!:=-....ıııi .... ~AI. E· 
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B. Ali Çet· ka 
''lzmirin yeni 

verilen 
limanı devletçe 
bir meseledir.,, 

.. 
o nem 

-Bı~s trırrı{• l iııe i sa lı i{cıle -
Diier taıaftan, bilhassa Ay

dın ltatt '®elerile beraber 
vaziyetini ya n görerek az 
zamanda deviet demiryolian 
hatı.ı İlltıbak ettirebilmek 
imkanı hakkında bir fikir edin
mek isterim. 

Bunlardan başka bayındırlık 
i şlerine ait, bizi yakından meş
gul eden bazı şeyler ile alaka
dar olaca~m. Bilhassa Küçük 
Menderes ·havzasında baılanan 
Cellat ııölüıı.ün kurutulması 
Menderes yatağının ıslahı ame
liyeainin iııtlcişafmı buradaki 
IUesai tanım anlamak isterim. 

Yeni yapılmıf olan beton 
Gediz köprüsünü de göreceğim. 
Hülasa bu gibi bir takım i~leri 
görmekle beraber biraz da 
burada dinlenmek niyetindeyim. 
Aydın hatbnın tarife işleri 

ile biraz meşgul oldum. Der
hal tatbikine imkin olan şey
ler için, yani bu hatta her 
feyin devlet demiryolları tari
felerine uyabilmesi için lazım
gelen tetkikatı da yapbrdım. 
Bazı maddeler üzerinde ve yol
cu tarifesinde ten:ıilit yapıl-
mak üzeredir. 

Devlet clemiryollarının bu hu
sustaki. kararım hareketimiz 
sıra.suııcla imzaladım. Bugün 
Yann tatbikine başlanır. 

- Aydın battı içia bir hu
susiyoet arzeden incir nakliya• 
tında yapılacak tenzilath tari

fenin derecesi ne olacaktır? 
- Ürünlerimizi korumak için 

Kasaba hattında tatbik edilen 
tarife burada da aynen tatbik 
olunacaktır. 

Tarife hususunda halk için, 
Yllrd için kolaybk olabilecek 
olan her ıeyi yapmak azmin
deyim. 

- Aydm battıııda gibi 
tleğişiklilder yapılacaktır. 

- Aydm hattı herinde dev
: eı demiryollanna intibak ed..,. 

bi~mek için icap eden tadilatı 
mümkün olduğu kadar çabuk 
Yaparak Cumhuriyet idaresinin 

eline ıeçıniş olan ba hattın 
feyizlerinden imınenin, devle

tin ve ordu istifadesi imka
.. n1 bir an evvel vermek niye
-deyiz. 

- Antalya demiryolunun in-
.-sından sonra batı Anadolu 
irünlerinin önemli bir lnsmı
.. n Antalya limanından ihraç 
tdileceii ve bu suretle İzmir 
lınaıuada iıi.ıı daha azalacaj"ı 
ttıdiıeai izhar edilmektedir· Bu 
h,ısaaıalı:i - aJeanızı aaJamak 
ıtıümkün müdiir? 

- İzmir Akdeaizin en tabii 
Ve iüı.el bir limanıdır. Antalya. 
hatbnın yapılması ile lzmir lima
IUQaa bu lnym.uiDİ kaybedece
ğ" • z tmiJor- Fazla ola
ralı b.giia İzmir Ji-~ her 
türlii, ıubalet ete nispeten nniu. 

- Yeni lımannı Halkapınar 
koyuuda ve modern bir şekilde 
Yaptırılma,,ı bakanlıkça düşü· 
0 iilüyor mu? 
. - l:ı.miria yeni lim;ııDl dev
ı et.:e önem verilea bir ese
leclir. Ve lnı ;ş tetkik edii
nıektedir. 

- hmir Elektrik ve tram
vay şirketi kordonda ve Bas
nıahane Kemer arasında elek
trifdi tramyay işletmek için ba
kanLğa müracaat etmişti. Iı
mir için çok önemli olan bu 
'.°eselenin son şekli hakkında 
1zahat lütfeder misiniz. 

- Yeni elektrikli tramvay 
hatları için şirketin yeniden te
şebbüste bulunduğunu biliyor
~Unuz. Mahallinde bir fikir 

ö-

bu teklifin ne dereceye kadar 
uygun bulunduğu hakkında 
malumat alacağım. 

- Şehirler arası telefonu 
ile Manisa - Balıkesir, Bursa 
ve aradaki diğer şehllle.rle 
ve Avrupa ile henüz görüşme 

yapılamtyor. Bu ne vakıt müm
kün olaı::aktrr. 

- Bunun için kuran porter 
denilen bir malrinayı Posta, 
Telgraf ve Telefon ıenel di
rektörlüğü tedarik ile meşgul 
bulunmaktadır. Bunun için mü
nakasa ilan edilmiştir. 

Bu makina ile sekiz kişi bir 
anda konuşabilecektir. Bu ya
pıldıktan sonra Jzmirin telefon 
işi bir adım daha inkişaf etmiş 
olacaktır. Bununla beraber şu
nu da söyliyeyim ki 19'36 se
nesinde Posta, Telgraf ve T e
lefon idaresi yepyeni bir hayata 
girecektir. Bu meyanda telefon 
işi üzerinde ehemmiyetle dikka
tımızı tophyacağız şüphesizdir. 
Memleketin mühim merkezle

rini telefonla birbirine ba~la
mağa modern devlet iduesinin 
zaruretlerindendir. 

İstanbul telefon firketi 
tesisatının satın alınması bütün 
bu işlerin bir an evvel iııJl4a
fına amil olacaktır. 

Tesisatın satın alınması hak
kında İstanbul telefon şirketi 
ile hemen hemen mutabıkat 

hasıl olmuş gibidir. Tesisat 
için yirmi yıl devam etmek 

üzere senede 46 bin Ingiliz 
lirası vereceğiz. 

Tekrar edeyimki telefon işi 

memleket için kül halinde tet
kike değer bir mes'eledir ve bu 
suretle tetkik ediyoruz çünkü 
biri diğerine bağlıdır. 

- Yeni posta, telgraf ve 
telefon kanunu hakkında te
nevvür edebilir miyiz? 

- Poata, telgraf ve telefon 
kanımnaun ruhunu yüksek tah
sil ııöruriif ida.re eJemanlarmm 
işe hakim olması ve · - idare 
etmesi tefkil etmektedir. 

Me01urların maaşı ve istik
balleride lıu noldaillazama• 
ıorulmuF· Yüksek mühendis 
mektebinde posta, telgraf ve 
telefe., ihtiyacını tem·n etmek 
üzere aynca bir sınıf aynl

ıaP·Bunoft içiıııde Anspedaıı 
iki miiteha.s.aıs öji'retmeo geti
rilmişti,. 

••• 
zı,aretter 

Ba.yındır1ılr baka bay Ali 
Çetin Kaya, yaaında deYJef 
demiryolları genel direli:törii 
bay lbrahim Bora ve l'ı:alem 
mahsus müdürü bay lf>rahim. 
Sururi olduğu halde dün öi
leden sonra otomobille i.lbay
hit &e.lerek ilbay ıeneral K.a
ZUll Diriği ziyuet dıni,ıtir • 

Wıay. bayındırlsk bak.anıımzı 

kl1 bürosuna götürmüş ve 
büroda yapılan Jraycfil'iilir işleri 
ve köy kalkmma hareketi 
hakkında kendilerine izahat 
vermiştir. 

Bay Ali Çetin Kaya ilbay
lılcfan sonra belediyeyi, ziya
ret etmiş ve bay Behcet Uz
dan belediyeye ait bayındırlık 
işleri hakkında bir saat kadar 
izahat almıştır. Bay Ali Çetin 
Kaya C.H.P partisini de ziya
ret eylemiştir. 

" .. • 
Bucada 

Bay Ali Çetin Kaya dün 
akşam üzeri otokarla Alsan
cak istasyonundan hareketle 
Bucaya kadar bir gezinti yap
mış ve Bucada pekaz kaldık-

Yen etr 

aş 

arttır 

e v ·hra hnı 
ak · çin tedbirler 

Şimdiye adar neden aş meyvala
rımızı A vrupaya gönderemiyor 

ve tanıtamıyorduk 

i'::iiııılel'i mi= .~epetlerde 

Yaş sebze ve meyva, çıkat 
maddelerimizin içinde en önem
li bir yer almaktadır. İyi 
bir örgütle yurd~ ilyonlar 
getirecek kadar verimli bir ie
lir kaynağı olan bu ·ş üzerin
de epi :zamandanberi uğr~an 
"Türkofis" ilk müsbet sonuç
lan almıştır. Bu yazı yaş seb
ze ve meyvacılık alanında b -
güne kadar olan durumumuzu 
alınan ve alınmakta o!an ted
birleri ve bu tedbirlerden bek
lenen sonuçları anlatmaktadır. 

Yurdumuz, iklim ve toprak 
bakımından ya~ sebze ve mevva 
yetiştireıı memleketler arasında 
en önemli yer ahı. Büyük savaş
tan önce yalnız lzmir limanından 
Mısırda 3 milyon liraya yakın 
bir para getiren yaş üzüm sa
tardık. Bundan başka istedik
lerimiz, Köstence ve Odesaya 
da aynı yüksek rakama yakla
şan yaş sebze ve meyve gön
derildiğini anlatmakta.dır. Ka
radeniz kıyılarından Mısıra ve 
Orta Avrupaya sattığımız elma 
bile tek başına bir gelir kay
nağı sayılabilirdi. 

Bugün ipn durum satışa da
ha çok elverişli bir hal almış
tır. Vitaminin sıhhat üzerinde 
yaptığı yüksek etki, Orta 
ve Kazay Avrupası memleket
lerinde daha çok fazla anlaşıl
dıit için bu memleketlerde halk 
yaş sebze ve meyveyi çiğ ola
rak yemeyi öneytemişlerdir. Bir 
nmandıanheri kurulmakta olan 
Roheuer'lerin "çiğ maddeler 
Jİyenle.r cemiyeti., gittikçe art
tıjı .. rör-.kteyi:z. 

Bv dmuaıdan ,akmdn fay· 
daı.nan komş.bnmı:z. ve ba: 
arada v- · t:u, Balgamtaa 
ve Yago avya yaş m.eyr.L ve 
sebzderiae orta AvruptL Ye 

kuzay Avrupası memleketlerine 
göndermişler ve- piyasayı tut -
muşlardır. Yaprlan incelemelere 
göre lhttgaristan ~eçen yıl 
orta ve lı:uzay A•nıpasına or
talama bir hesabla 3500 •agon 
yaş iiziim .atmı~r. Yugroelav
yanm sattığr erik, elma ve bu· 
na bem:er meyvalar bundan 
aşağı değidir. Yunanlılar geçen 
yıl y-alnız Mısır piyasasına "8., 
milyon kilodan fazla yaş üzüm 
gondenniılerdir. 

Türkiyemiz en nefis ve en 
fazla çeşidli meyva yetiştirdiği 
halde şimdiye kadar tür~ü sc
beblerle mallarımız yo[a. tan 
piyasalara gönderilememiş, yal
nız kuru meyva sevketme'. ;le 
kalınmıştır. 

Türkofıs ana ödevlerinden 
olan bu önemli meseleyi ele 
alarak yaş meyvalarımızı ya
bancı piyasalara çokça sabnalc 
için gereken her tiirlii tedbir
lere baş vurmuşfur. Her şeyden 
önce yoğaltman piyasalarda 

ın satıldı· ı bun-

!arın satış tarzları, fiatları, 

alıcıların adresleri, satış formül
leri, ambalaj tarzlan, ofisin dıı 
kolu araciyle yakından incelendi
rilmiştir. Sonra meyvalarımızın 
dış pazarlara sevki için hangi 
yollardan faydalanılacağı avlun 
lar, frigofirik vagon meııeleleri, 
vapurlara oğuk hava tertibatı 
meseleleri uzun uzadıya gözden 
geçirilmiştir. Sevk yollan ara
sında en fazla göze çarpan üç 
yol: Köstence yoli!e orta ve ku
zay Avrupa pazarları; Triyeste 
yolu ve şark demiryollandır ki, 
bu üç yoldan da faydalanmak 
için çalışılmaktadır. 

Navlunlar en az dereceye indi
rilmiştir. Mısıra yapılacak sevk 
için kendi vapurlarımız kullamla
caktır. Deniz yolları işletıne 

yönetgesi navlunu en ucnz de
recesine indirmiştir. Müstahsil
lerimizle tüccarlar arasında ko
operatif ve birlikler kurulması 

da göz önünde tııtıı!mn tur. 
Türkofis, bu konu etrafında 

ilgili tecim odaları ve iç şube
lerinden bilge istemiştir. Bir 
çok yerlerden bu husus hak
kında müsbet raporlar ve ce
vaplas gelmiştir. 

Geçeıderde Iştanb dan ba.ııa 
yolile Berlin'e gönderilen çi
leklerimizle, patlıcan ve bu
na benzer yaş sebze ve 111ey
valarmmın BerliDde U.JfUl' 
fiatlarla satıldığı Sertinden 
gelen rapodardan an.laşıl

mı~r. Yaş sebze ve meyvala
rıınızın vapur ve vagonlarla 
sevkinin bu mevsiınden _,. 

başlıyacağı kuvvetle umnlmak
tadır. Bu işle yıllardan heri 
uğraşan bir kaç tecimer de 
Ofise başvurarak yaptıkları 

dencçleri anlatmışlardır. Bu 
ürünlerin dı.ı piyasalara fazla 
mıktarda ihracı için devletlerle 
yapılmakta olan görüşmelerde 
müsbet evrelerde devam et
mektedir. Üretmeni ve teci-
meı:i şevldeadirmck ve işi ko
lalflaftırııı.ak için önemli tedbir
ler a.luımıştır. 

Çılcatımızın başhca maddele
ri olan -ki bunlua ımamadde
ler de d.iyebiliriı- tütün, kura 
üzüm, kuru incir, xeytinya
ğı, palamut ve palamut öze
ti, paı:mık. ve mağdenler ara
sında yaş meyYa ve selnele
rimizin de önümüzdeki sene 
!erde önemli bir yer al.ıc:ı:ğı 
ve bn ürünlerin drı tecim den
gemizde büyük bir rol oyn;yn
cağı bir kanaat haline gelıniştir. 

Çünkü meynlanmız Y.!O seb
zelerimi:r: yoğaltman piyasalar
da önürdeşlerine öneylenec:ek 
kadar nefis -re eşsizdir. Bizim 
toprağımız ve ıklim şarlarımıza, 
ayni maddeleri başka üretmen 
memleketlerden önce ve ıonra 
fazlaca ıatmak imkanını da 

Manisa ilbay • Murat 
Germen Akhisarda 

Manisada ekonornsal durum çok iyidir 
Gelenbede bir yatı mektei açılıyor 

Akhisar 21 (Özel) - Manisa belediye piyade ve süvari tah-
llbayı bay Murad Germen bir sildarları ilçebayın emriyle za-
~a~tadanberidir İlbaylık bölge- man zaman Kaza nüfus işya-
sını dolaşmaktadır. İnceleme- rından talimat almakta ve nu-
lerine Soma ve Kırkağaçtan marataj vaziyetini tesbit etmek-
başlamış olan bay Murad dün tedir:e · 
de buraya geldi. Yanında bu
lunan zevat arasında ekim iı
leri direktörü de vardı. Sordu
ğum suallere cevaben İlbay 
dedi ki: 

- Soma ve Kırkağaç ile 
köylerini dolaştım. Yeni tohum
luk işleri üzerinde Kaza ve 
köylerde temaslar yaptım.Gör
düklerim ve dinledikleri m -
bettir. Her iki kanda ekİlll du
rumu ile yetişme durumu 
eyidir. Gerçi bir parça yağmur 
istenmiyor değilae de h daa 
aonraki yağın m ullere 
büyük bir fayda YVlllİyeceği 
de şiiphesi.zdir. 

Burada da nahiy !erle kör
leri dolafacağuıı. Her halde bir 
k~ gün kalacağım. Akhiaar
daki işlerim bitince Maııisaya 
hareket edecek ve orada biri
ken işleri yaptıktan sonra da 
diğer ilçeleri gezec.eğiın. 

Elı:onomsal bakmıdan ilimU 
her halde verimsiz bir yılda 
değildir. Istilıııalatın iyi netice
lerinden eminiz. İlin mühim 
örünlerinden biri üzüındur. Bu 
mahsulün çok iyi yetişmekte 
olduğunu görüyoruz. Zahire 
fiatlan i"İbi üz" fiah da 
iyi olursa ki, bumm için ele 
geçen fırsatlar kaçınhnamak
tadır. O takdirde aniııada 

ekonomi harck.e.tlerinin caah
lığı birkat daha artacaktır. 

Diğer bir sualime cevaben de: 
Evet,Gelenbede beş 11nıfh bir 

yatı mektebi yaptrnyoruz. Önü
müzdelri okuma denesine ye
tiştirmeğe çalı~yoruz ve yetiş
tireceğiz, demiştir. 

Hbay bugün memleketin giS
rülec~k yerleriııi g-ezınişler ve 
Akhisann renel vaziyetini pek 
iyi bulmUflardır. 

NDfus fflerl 
Akhisar, (Özel) - Yakında 

yapılacak olan ıenel nüfus 
sayımı dolayısıyle numarataj 
iıine fimdiden büyük ehemmi
yet verilmektedir. Köyler ge
zilmekte, hiç bir binanın nu
marasız kalmamasına dikkat 
edilmektedir. Sekiz bin hane
den mürekkep olan iPçemiz 
merkezinin numaratajı ç.ok iyi 
vaziyettedir. 

Sayım ve kontrol memurlan 
ıimdiden hazulanmış ve mm
takaJar, ayrüarak kendilerine 
ödevler verilmiştir. M.ew.ud 
maliye, huıusi mulıaaebe ve 

.ııaııisa ilbatp B. Jlttmt Geı-.. 
l!çenin nüfusu son yıllarda 

hayrete ve övünmiye değecek 
derecede artmış ve kayd dı
şında kalan vak'aiardan yalnız 
on beş bin gizli nüfus tesciP 
edilmiştir. 

Kazanın genel nüfusu altmış 
binden aşkındır. Burada barı
ııau beş binden fazla yabancıya 
nakil muamelesi yapılmış v 
ilçenin yerli kaydına alınmak 

suretiyle 1D11&111elelcrisıi bitir
miştir. Nüfus dairesiniıt kavuş
tuğu intizam takdirle brşılau
makbctır. ~ebay Cami Kınay 
bilhassa nüfus i,lerine çok 
ehemmiyet ftnllekte Ye nihs 
işyarr bay Malımud Tirkerde 
ödevini haklıile •e muvafht.. 
kıyetle yapmaktadır. 

H. G. 
......................... --.... ,·~·~·=-~-~ ........ 

Hava postalan için 
telsiz istasyonlari 

Hükiimet Lir yandan yurtta 
hava postalarının her yana 
yayılması için çalışırlfen bir yan
dan da hava postalarının tam 
lıir güvenlik ( emniyet ) içinde 
olması için yeni tesisat vilcuda 
ıetirmcktedir. Bunun için icap 
eden yerlerde telsiz tesisatı 
yapılacak. ve radyo - ganyo
metre makineleri kurulacakbr. 

Bu te3isat şimdi satın alın

maktadır. Yakında kurulma-
sına başlanacaktır. 

·········································~····································•••a.•••• 
vermektedir. 

Bu meyvalar aruıuda en 
çok kavunlanmızın büyük hır 

yer alacağına kesin olarak ba
kılmaktadır. Zira dünyada hiç 
bir memleket bizimki kadar 
nefis kavun yetiştirememek
tedir. 

Memleketimiz arsıulusal filok-

Kelepir 
Acele 

sera anlaşmaııına ginnişti. Bu
aun ilgililere bildirildiği aöyle
nerek Tiryeste fımanınd.a mal
larımıza zerlulı: çıkarılmakta 
idi. Dış bakanlık kanalile ya
pılan girişmeler müsbet sonuç 
vermi; ve Tiryes.te gümrük
lerine gereken emirler veril
mişfu. 

otomobil 
sahlık 

Nakil dolnyısiyle kapah 1931 Vi.lrtorya modeli bir Ford 
otomobili az koHanılıııış olarak (750) hraya satıbktır. Talip
lerin 26 Temmuz 935 Cuma günü akşamına kadar Alsancak 
Şel Benzin satış memuru bay Şahaba müracaatları. 
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Macar köylerindeki düğünler 
Gelinle ilk dans açık arttırmaya çıkanlıyor 
Çardaşlar çardaşları kovalarken gelin yuvanın masrafını 

karşılayacak kadar para toplıyacaktır ••• 
-2-

Yuliska eyi terbiye görmüı 
bir kızdır. Sevinçten içi içine 
sıgamazken, baba evini terket
mek üzere olduğu için, bol göz 
yatları dökmesi icap ettiğini 

bilir. 
- Anne hiç üzülme ... Göz

lerimde icap ettiğinden fa:ı:la 
göz yaşları bulacağım. HoŞ"nud 
olacaksın ... 

Gelin arabası hazırlandı. 
Yuliska ve gelin alayı Şiyofol
ka hareket edecekler ..• Yulis
ka inanla hınçkırarak ağlıyor, 

ıonra arabaya biniyor. Janci 
bir saksıyı arabanın tekerlek
lerine vurarak parçalarken 
haykırıyor: 

- Bu saksı parçalarının bir
birlerini bularak yapışhğı gün 
e.liler de ayrılabilirler. 

Yeni evlilere bu dileği söy
lemek elzem bir ödev ol-
muştur. 

Şirndi yoldadırlar. 
Rengarenk kurdelalar, Ro

marin dalları, çiçeklerle süsle
nen araba ve atlar sallana sal
lana Şiyofolka gidiyorlar. Etek
lerden geçiliyor. Küçük tepe
* brmanılıyor. Güneş gülüyor. 
Gölden gelen serin hava Yu
litıka ile Gaboru yüzlerini ok-
11.YO'· Yolda başka arabalar da 
Jr9lin alayına iltihak ediyorlar. 
Bunlar uzak köylerden gelen 
&wetlilerdir. 

Çiil'anlar kemanlarını işleti

J!Orlar: 
"Gelinin elbi•eai beyazdır. 
Gölün yansıladığı bulutlar 

gibi beyaz 
Gökyüzünde k ... n bulutlar 

kadar beyaz,. 
Bu güzel yaz glinleri11de 
Y anaklan şafak kızıltıımdan 

çok kızarmıştır. 
Çiganlann kamanlan inler• 

ken ağızlanndan dökülen ro· 
manmlar, Çardaf lllkeainin sı

caklığını kaybetmiyea hayacan
landır. 

Siyofolk yakı•latb. lıt• buf
daylar.. Bqaklannda olmut. 
yaldızlı, sallanan buğdaylar ••• 
Güller kadar narın buğdaylar
Başkaldıran, uyuyan, mınlda
nan, şarkı söyliyen buğdaylar •• 

Yuliskaya öyle geliyor ki, 
kendini tafıyan araba, altın 

dalgalardan yapılmıı bir de
nizde gidiyor. Tarlaların öte 
tarafından gelen kızın glizleri 
önüne, bereketli toprak, bütün 
hazinelerini sermiıtir. Gilnef 
altında kaynayan hareketsiz 
ııöl ııümüşten örülmüş bir ha
sın andınyor. 

GUveylnln evinde 
- Hoş geldin kızım. Bu şe

ker kadar tatlı ol... 
Başka ana, gelinine ananasa! 

şekeri verirken böyle söyle
miıtir. Bu tekeri vermese ge
linin titiz ve hırçın olacağına 

kanidir. Gelinle güveyi ııül çar
dakları altmdan geçerek eve 
ıirdiler. Şiofolkun evlenme ça
ğındaki bütün genç kızlan 
Beska ananın evi etrafında 
dolatıyorlar. Hepsi en güzel 
elbiselerini, önlüklerini geymiş
lerd•r. Bu süsler yersiz sayıla
maz. Zira Gaborun delikanlı 
arkadaşları Şiyofolk kızlarından 
hoşlarına gidenleri dansa ça
ğırmak hakkına maliktirler. 
Böylece Yuliskanın bahtiyarlı
ğı, başka kalpleri alevlendire
ce kıvılcım olabilir. Bu düğü
nü başka düğünler kovala-

Beska ana, günlerden beri 
komşulann yardımı ile enfes 
yemekler, tatlılar hazırlamıştır. 
Konukların getirdikleri şarap

lar, çeşit çeşit yiyecek şeyler 

indirilirken sonuncu defa ola
rak tavuk dolmalarına, papri
kalara, kuzu kızartmalarına, 

kremalı tatlılara, tavuk ve sı

ğır etinden yapılmış çorbalara 
hele Macarların en nefis ye
meklerinden biri olan şukruta 
bir göz atıyor. Hepsini hazır
lamak lazımdır. Düğün üç gün 

üç gece rürebilir. Konukları 

ağırlamada küçük bir kusur, 
bir eksiklik olmamalıdır. 

Beska ana, kilisa kullerini 
andıran pastalara, henüz fırın
dan çıkanlan tatlılara nezaret 
ediyor. Bu macar putaları çok 
basittir : Bir kat yufka bir kat 
meyva, bir kat yufka, bir kat 
krema, bir kat fındık ezmesi, 
bir kat marmelad, bir kat yuf
ka, bir kat badem, bir kat yi
ne krema, badem, karamela, 
Nuga •... üst üste gelince bir 
kuleyi andıran pastanın heybe
tini artbrmııhr. 

Artık herşey hazırdır. Da
vetliler sofralarda yer almışlar
dır. Yaldızlı tokaylar bardak
lara boşanırken düğün sofrala
nnda sevinç içinde yüzen bir 
hal vardır. 

Açık artırma 
Gece gümüşten bir dalga 

kadar beyaz... Gökyüzünde o 
kadar çok yıldız var ki, bunlar 
kutsal bir tarlaya saçılan göz
alıcı ekinleri andırıyorlar. Ziya
fet bitti, bitmedi deneçek rad
deye geldi. Konyaklar kadeh
lere boşaltılıyor. Çiganlar balo 
isaretini verdiler. 

Balo ve işte "evlenme dan
sı ,, nın ilk notaları. 

Gabor bile Yuliskasını ince 
belinden yakalıyarak ziyafet 
sofrası üzerinde hafif bir çiçek 
buketi ıibi dolaştırdı. Gelinle 
ilk dansı kim edecek? •. 

Bu şeref açık artırmaya çı

karıldı. Portakal çiçeklerinden 
yapılmış tacı ve beyaz elbise
sile henüz bekaretini muhafaza 
eden bir il'elini delikanlılar her 
gün kolları arasında bulamaz
lar ya ... 

Hele Yuliska kadar ııüzel 
bir gelini ... Onun kadar güze
. · bulmak i in çak tarlaları 

ve bağları çiğnemek lazım. 
Oraç adlı delikanlı bağırdı: 
- Benden 30 pengu •• 
Gabor: 
- Bukadar bayağı bir üc

retle git de tarlalarda cinlerle 
danset! diye haykırdı. 

- Benden 40 pengu .. 
- Benden elli .. . 
Almadi çardaşı Yuliska ile 

bir dan için 50 pengu. . Ar
tıran yok mu? 

Gabor kıpkırmızı olmuştu. 

- Şiofolka delikanlılar ne 

kadar zöğürtlemişler .. 
- Şiyofolk l.ıu kadar düş

kün değildir Gabor. Kara göz
lü gelinle dans için benden 
altmış pengu ... 

Joska idi bunu söyliyen ..• 
Joska böyle yukardan atar-

sa ötekiler dururlar mı? 
- Benden 70 
- Benien seksen ... 
Joska meydanı bırakmak 

istemiyor. 
Sekseni veren odur. 
- Heydı oradan... Sen 

kendini Krezüs mü sandın? 
Kollarım altında seninkiden 
çok tavuk. tarlalarımda senin
kiden çok buğday var. Du
rur muyum ben... Gabor, Al
dinin Çardaşıla bir dansa ben
den 90 pengu ... 

iş kızıştı... Etraftan kahka
halar yükseliyor. Genç kızlar 
bütün kulak kesilmişler .• 

Bu Yüliııkanın ne kadar da 
çok peresteşkirları var ... Yu
liskaya gelince o için için se
vincind:ın uçuyor. Yüzü bir 
gelincikten daha kırmızı oldu. 

- Doksan pengu... Başka 
arttıran yok mu? 

- Doksan beş ... 
Öteden içli bir ses yükseldi. 
- Benden 100 pengu . ., Al-

madinin kızına 100 pengu .. 
Bu defa bağıran değirmen

cinin oğlu Bercidir. 
Bir dakika sessizlik oldu. 

Yüz pengu bu... Bir kocanın 

ilk dans için 100 pengu kopar
ması pek az görülmüştür. Berci . 
hayatta oldukça, isterse b'n yıl 
yaşasın... Genç kızlar ve deli
kanlılar hep ondan bahsede
cekler. Onun bir dans için yüz 
penl!'u verdiğini hatırlıyacaklar. 
Böyle bir şeref unutulur mu 
hiç? 

Çigan orkestrası valsa baş-

' 

!adı. Yuliska yalnız olarak or
taya çıkh. Şen ve şakrak Berci 
onu belinden yakaladı... Bir 
çift ki kuş gibi uçuyorlardı. 

Sevinç üzerine sevinç ... Çar
daşı çardaşlar takip ediyor. 
Artık neşe umumileşmiştlr. Her 
yeni dans için Yuliska ortada
dır. Hiç durmadan kesesini ka
bartıvor. Yuvanın ilk kurum 
masraflarını karşılıyacak kadar 
para toplanmıştır. 

Şaraplar bir düziye akıyor ... 
Kemanlar titri:ıor .. Gen~lik ise 

şarap, müzik ve aşk dağıtan 

güzül kızların enfos kokuları 
arasında coşmuş, coşmuştur ... 

Zifaf gecesi 
Eylenceler devam ediyor. Yu

liska ile Gabor buğday amba-

1 
nna çekildiler. Kemanların ses
leri onlara kadar geliyor. Bir
birlerine öyle sarılmışlardır ki 
bir aşk ruyası geçiriyorlar. Yu
liska yıldızlan seyre daldı işte .. 
Kalbinin sırnnı onlara tevdi ede
cek ... Açık pençerelerden gelen 
kokular, serin hava Gaborla 

Yuliskanın enselerini okşu
yor. Balonun coşkunluğu azal
mıştır. Uyuyan tabiğatın sessiz
liği duyuluyor. Bu ılık gece 
aşk için yapılmamıı mıdır? Ga
bor ve Yuliska sevmekten, ee
vilmekten başka bir şey dü
şünmüyorlar. Ne bir tebessüm 
ne tatlı bir sös ... Hayır hiç bir 
şey konuşmuyorlar. Kalplerinin 
heyecanını ~urdurmaktan kor
kuyor gibi sessizdirler. Ya 
kalplerine girmek kabil olsa 
orada neler, neler olduğu, na
sil bir ihtirasla titredikleri an
anlaşılacaktı. Baloda sesler ke
sildi. Gökyüzü solmağa başladı. 
Yıldızlar son ıtıklarmı vermeye 
hazırlanırcasına daha canlı ola
rak belirdiler, Sonra yavaş ya
vaş gözden kayboldular. 

"Şafak sökmeden bir buse 
yasak. 

Olur mu bu? Olur mu bu?,, 
Ufuk yeniden tutuştu. Top

rak titredi. Buğday başakları 

dalgalandı. Bu söken şafaktır. 
Horozlar ötüyor. Kuşlar şarkı
larına başladılar. Cün doğdu . 

Yuliska ve Gabor biraz din
lenebilecekler ... 

. . . . . . . . . . 
Nihayet gün yine batacak ve 

işte bundan soı:ıradır ki yeni 
evliler arasında çözülmez bağ 
dokunacaktır. Bin bir broderi 
ile işlenmiş olan ııelin yatağın
da, 17 yastıklı yataktan Gabor 
Yuliskaya aık gecelerinin tat
lılığını öğretecek ... 

M. R. 

Katil ana Sen mahke
• • •• •• 

mesının onune çıktı .. 
----~~~--..---------~~~-=---

insanların inanamıyacağı bir şekilde 
öz kızını nasıl ve neden öldürdü? 

Son gelen Paris gazeteleri 
insan havsalasının kavnyamıya
cağı ve kabul edemiyeceği bir 
cinayetin tafsilatını ve muha
kemenin başladı&'ını bildiriyor
lar. 

Bu acıklı cinayeti Fransız 
gazeteleri şöyle anlatıyor: 

lvan Folle şimdi otuz yedi 
yaşında bulunuyor. Genç ve 
çok güzel bir kız iken O ji 
adında birisile tanınmış ve 1919 
yılında Simon adlı '>ir kızı dün
yaya gelmişti. Ana ve baba bu 
yeni doğan çocuğa karşı bü
yük bir şefkat ve özen (itina) 
gösteriyorlardı. 

Aji başka bir kadınla evlen
di, boşandı, gene evlendi. Bu 
eski metresi ile olan münase
betini yavaş yavaş kesti. Fakat 
ilkin bir küçük çocuk, sonra 
bir genç kız olan Simonu sev
mekten ve üzerine titremekten 
bir an vazgeçmedi. Simon da 
kendisini bu kadar seven, iyi
lik gösteren gayri meşru baba
sına büyük bir sevgi ile bağ
lanmıştır. 

Annesi de, kızına karşı son
suz bir sevgi besliyor, ona mü
kemmel bir tahsil vermeye ca-

!ışıyordu. Faka müthiş bir kıs
kançlık kadının içini kemiriyor. 
kızını babasından ayırmağa ça
lıtıyordu. 

Bunu yapabilmek için en kes
tirme yolu tuttu. Kızına, meşru 
olmıyan bir tekilde dünyaya 
geldiğini ve bütün suçun ba
bHı olan Ajiye ait bulunduğunu 
anlath. Boş emek! Kız babası
nın göst,erdiği alicenaplık ile 
parlak bir hayat sürmeğe alış
mıştı. Gün geçtikçe ona daha 
ziyade sokuluyordu. 

Bir gün ana, kız birlikte 
Bruksele gitmişlerdi. Orada 
aralarında ğeçn bir aytışma 

( münakaşa ) üzerine kız, an
nesini brakarak yalnızca Pari
se döndü. lvan Folle de ondan 
sonraki trene binerek Parise 
geldi. Üç ııün sonra Aji kızına 
gelen bir mektup gönderdi ve 
tatili birlikte geçirmek için 
kendisini beklediğini bildirdi. 

Kızıı> büyük sevinci, annesi
nin müthiş kıskançlığını uyan
dırmağa sebep oldu. Simonın 

bu adamın yanına gitmesine 
engel olmak istiyordu. 

İşte kadına ölüt ( katil ) fik
rini bu mesele telkin etti. O 

Sigortac1lar 
MUtaahhld sayılmıyor 
2395 Sayılı kazanç vergisi 

kanuonun sekizinci maddesin 
de sayılan Daire, Müessese, 
Banka, Cemiyet ve şiı ketlece 
siııorta şirketlerine ödenen 
primlerinden müteahitlerde ol
duğu gibi tediye sırasında 
kazanç vergisi ve buhran zm
mı kesilmekte olduğu Finan• 
bakanlığınca haber alınmış ve 
ilbaylığa bunun için bir tamim 
göndermişti. 

Bunda deniliyor ki: 
- Sekizinci maddede mut

lak olarark tahahüdatta bulu
nan müteahhitler denilmektedir. 
Kanundaki müteahhitler tabi
rinden dada ziyade örfen müte
ahhit addedılen birşeyin teda
rik ve ihzarı ile teslimi yahut 
bir şeyin ifasını deruhte ede11 
ticaret ve teşebbüs erbabı an
laşılmak lazım geleceğindn lııu 
sınıf ve zümre için de telekki
sine mahal olmıyan ve mua
meleleri kanuni kontorola tabi 
ve umumi formüllere müstenit 
bulunan sigorta şirketlerine 

sekizinci maddede yazılı dai
relerle Müessese, şirket ve 
Cemiyerlerce ödenen sigorta 
primlerindn müteahitler misillu 
kazanç ve buhran vergisi ke
silmesi icap etmez. 

• ••••••••••• 
Hollanda da 
Kabine sallanıyor 

Paris 23 (Ö. R.) - Hollan
da da kabine sıkıntılı günler 
!Ceçirmektedir. Bir kabine buh
ranından korkuluyor. Maamafih 
katolik fırkası hükümete mü
zaheret vadında bulunduğundan 
hükümetin bugün parlamentoda 
itimat reyini alması bekleniyor. 

• 
Eğer lı.ükümet itimat kazanırsa 
derhal iktisadi kalkınma ted
birleri alacaktır. 

''LL'A: 
~ Borsa Haberleri 

DUn Borsada 
Yapılan Satışlar 

--<Xllliiı10+0: 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
16 Koo ittihat 10 50 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı 
840 Buğday 

1453 Bakla 

Fiat 
4 15 
4 31 

5 50 
4 31 

50 ton " 

Para Piyasası 
23-7-1935 

Alış 

Mark 50 25 
!sterlin 617,5 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 40 
Belga 21 05 
İtalyan lireti 10 30 
İsviçre F ran. 40 90 
Florin 84 55 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. Şilini 23 50 

Satış 

50 75 
623,5 

8 30 
79 80 
21 55 
10 37 
41 25 
84 87 
5 27 
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akşam kızına öliürecek mik
darda verenol vererek : 

"- Kızım, biraz manyezi al, 
vücudun daha rahat bulunur. ,, 
Dedi. 

Biraz sonra Simon müthiş san
cılarla kıvranmaya başladı. Ka
dın hemen bir bardak su, sonra 
lııiraz süt, biraz sonra da ıhla
mur verdi. Kız bitmiş bir halde 
idi. Doktor getirilse idi, belki 
de kurtarılabilecekti. Halbuki 
annesi buna yanaşmadı. 

Kıskançlık onu tamamile ku
durtmuştu. Ertesi sabah pek 
sevdiği Simonın, daha fena 
bir durumda olduğunu gördü. 
Masanın gözünde tabanca var
dı; aldı kızının alnına dayadı 
ve tetiğine dokundu. 

Artık kıskançlığa bir sebeb 
kalmamıştı, çünkü Ajinin bek
lediği kızı, ölmüştü. O kudur· 
muşluk arasında ne yaptığını 
bilmiyordu. 

Pariste bundan bir yıl kadar 
önce, 1934 Ağustosunun on 
dokuzunda, on beş yaşındaki 
kızını vahşice öldürmüş olan 
İvan Follenin muhakemesine 
başlanmıştır. 
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100000000, 
Dolar için 

BORJIY A 
Mirasçı aranıyor 
1500 Kişi bu paraya is

tekli çıktı fakat hiç 
biri a'amıyor 

Avrupadaki Amerikada el
çilikleri meşhur Vende! miras
çılannı, verase!i ispat için üçn-
cn ve sonuncu defaya mahsus 
olmak üzere davet etmektedir. 

Miras 100 milyon dolardır! .• 
Şimdi Amerika devletinin Fe
deral Reseru bankalarında yat
makta olan bu büyük şervet 

mirasçı bekliyor. 
Gottlib Wendel servet ni 

borsalarda kazanmış değildir. 
Gayet uslu hareket eden bu 
adam geçen asrın başlangıcın
da eski Avusturya Macaristan
dan kalkıp Amerikaya göçet
ınişti. Uzun müddet parasızlık 
ukınbıı çektikten sonra kürk
çtllnk teciminde ( ticaretinde ) 
ihtisas kazanmıı, yıllarca müd
det hiç durup dinlenmeksizin 
çalışarak oldukça yüklü bir 
zenginlik elde etmişti. 

Parasını güvenilecek bir yere 
bağlamak istediğinden Nev
york'ta toprak satın almaia 
başlamış vt> az zamanda geniş 
arazi sahibi olmuştu. Toprak 
satın almak kendisini okadar 
sarmıştı ki, işi ekseriya evinde 
ekmek parası bulunmıyacak 
derecelere vardırdı. 

Sonraları Nevyork şehri bü
yümeie başlayİnca, ihtiyar 
Vendelin satın aldığı toprak
ların değeri de gittikçe yük
seldi. 

içinde bulundu§'umuz asrın 
başlangıcında Wendel ailesi 
altı ihtiyar kıztlan ibaretti. 
Bunlar babalarının kendilerine 
bırakmış olduğu serveti büyük 
bir kıskançlıkla saklıyor ve hiç 
birisi evlenmek iııteğini gös
teraiyordu. 

Hepsi de birbiri arkasından 
geriye bir evlat bırakmaksızın 
göçüp gitmişlerdir. En sonun
cusu bundan üç yıl önce ö(crck 
Vendelin muazzam sarvctini 
ıahipsiz bırakmıştır. 

Ella'nın ölümünden sonra 
vasiyetnamesi açılmıştır. Kadın 
bütün servetini hayır ve yar
dım işlerine bırakıyordu. Ame
ikanın bütün yardım müesse
erine gün doğmuştu. 

Günün birinde asıl ihtiyar 
Wendelin vasiyetnamesi ıı;ey
d 'na çıkınca işler değişti. Bu 
adam servetinin, en uzak bile 
olsa, kendi akrabasından birine 
geçmesini vasiyet etmişti. 

Amerikan gazeteleri uzun 
Uzadıya ya• ' • ~- 1 makalelerle 
İşi meydan ' 'l·"unr~ ilk haf
tasında bükümete 962 m:rasçı 
başvurmuş ve çok geçmeden 
bunlann sayısı 1500 kişiyi bul
muştur. 

Bilhassa Almanyada Rişard 
w·~ndel ile Strum Wendcl adlı 
lki işçi Amerikan hükfımc· 
tine kocaman dosyalarla baş
vurunl ,, mahkeme biitün ev
rak ve vesikaları bir düzene 
nokarak mirasçıların hepsini 
9 gruba ayırmış ve bunları 
da sıkı bir taramadan geçir
dikten sonra hakiki mirasçı 
olarak 27 kişinin namzetliğini 
kabul etmişti. 

Mahkemede 73 avukat ta
rafından temsil edilen bu 27 
kişinin de ıönderdi~eri ve
sikaların doğruluğundan şüp
he edilmiş, haftalarca müd· 
dettetle yapılan araştırma
lar neticesinde bunlar da ıskar
taya çıkarılmıştır. 

Şimtli ortada vaktile Viya
nadan Nevyork~ göçetmiş bir 
Jozef Kudema kalmaktadır ki 
bu adamın elindeki vesikalar 
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Evvelce Sezarın ordusu da 
şehre bir kerre buradan sal
dırmıştı ve yine buradan geç
meğe mecburdur. 

Dalgın bir halde bulunan 
Ragastan mırıldandı: 

- Evet buradan geçecektir. 
Lokantacı durmadan anlatı

yordu: 
- Kont Filip bu geçit yolile 

ıehre saldırdı. Kırmızı Jak çe
tesini bir kişi kalmamak üzere 
kılınçtan geçirdi. Artık karı 
kocanın sevincini gözleriniz 
önüne getiriniz Bir kaç yıl 
mesut yaşadılar. Fakat günler 
ıeçiyor Kont Filip korku için
de kalıyordu. Nihayet on sene 
tamam oldu. Bir gün evvel 
kont Filip Peskaposu bulup 
bir papas ile uzun müddet ko
nuştu. Ertesi günün akşamı 
kont yalnız başına bulunduğu
muz şu yere geldi. Gece yarısı 
olunca şeytan meydana çıktı. 
Seslendi: 

"Pekala! Sözünüzde durdu
nuz, geldiğinizi görüyorum.Yü
züğümü getirdiniz mi? 

- " işte alınız.,. 
Şeytan elini almak için uzat

dı ise de korkunç bir ses çı
kararak geri çekildi. Zira kont 
Filip mukaveleye riayet ederek 
yüzüğü getirmiş fakat bunu 
mukaddes su dolu bir kasenin 
içine koymuştu. Mukavele mu
cibince şeytanın yüzüğü alması 
için daha beı dakikalık vaktı 
kalmıştı. 

Kont " haydi alınız ,, diye 
tekrar tekrar söylendi. Şeytan 
yirmi defa elini uzatmış ise de 
kaseye sokamamıştı. Her defa
sında bir çığlık koparıyordu. 
Şeytanın eli mukaddes suya 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nın 1856 yılında Gottlib Wen-
delin kızkardeşi Mari W ende! 
ile evlendiğini iabat etmektedir. 

Bu adam mahkemeye davet 
olunmuş, tam mirasa konacağı 
sırada Amerikan pul koleksi
yoncularından birisi ortaya çı
karak iıi bozmuştur. Çllnkil 
Kurdenanın mahkemeye ver
diği ölüm vesikasının resmini 
bütün Amerikan gazeteleri~ 
basmıştı. Pul meraklısı Ameri
kalı bu vesikadaki pulun, ve• 
sika tarihinden on yıl sonra 
basılmıı olduğunu iddia Ya 
ispat edince, Jozef Kurdena 
ne olur, ne olmaz diye hemen 
ortalıktan sıvışmıştır. 

Bu esnada da Skoçyanın 
Dundee şehrinde bir ressam 
mahkemeye öyle vesikalar 
göndermiştir ki bunlar, ya ger-
çekten mirası isbat edecek, 
yahut da asrın en kurnazca 
yapılmış bir kalpazanlığını 
meydana çıkaracak mahiyet
tedir. 

Ressam Ella Wendelin kar
deşi Jen gotlib Wendelin tabii 
oğlu olduğunu iddia etmek
tedir. 

Gönderdiği vesikaya göre, 
John Gottlib'in Mari Elle~ yi
vin adlı bir kadınla gızlıce 
evlenmiş olduğu anlaşılmakta
dır. Kohn ailesinden korktuğu 
için gizlice evlenmiş ve bunu 
bütün bayatı müddetince sak
lamıştır. 

Bu adam, Skoçyalı, sözleri-
ne inanılır adamların da şa
adet ettiğine göre, karısı ile 
oğlunu görmek için her rıl 
Amerikadan Avrupaya gelır
miş. En son gelişi 1910 yılın
da olmuş ve ondan sonra da 
ölmüştür. 

Ancak bu iddialara karşı 
da çok kuvvdli itirazlar vadır. 
Amerikan mahkemesi bu işte 
şaşırıp kalmış bir vaziy~tte?'.r· 

100 milyon dolar şımdılık 
sahipsizdir; kendisine elzerişli 
bir a)ıcı bekleme~tedir. _ _ 

değince erimiş kurşundan nasıl 
elimiz yanarsa onun da eli öyle 
yanıyordu. Nihayet şeytan kuv
vetten düşmüş elleri parçalan
mış,ümidi de sönmüştü. 

Şeytan dedi ki: 
"Ben yenildim.. Fakat cyı 

dinle intikamımı alacağım. işte 
baki. Şeytan elindeki çatal ya
banın sapı ile toprağa vurdu, 
Kont Filipin etrafındaki kaya
lardan biri temelinden sarsıldı. 
Ve yol yerleri kırıldı. Sanki 
bir heylreltraşın elinden çıkmış 
gibi yontuldu. Kaya o dakika
da bir insan kafası gibi olu
verdi ki bu da Filipin başına 
benziyordu.Şeytan yine bağırdı: 

- "Bu kayayı gördün mü? 
Şimdiden sonra Alma haneda
nının mukadderatı bu heykele 
bağlıdır. Bu kaya yıkılınca bu 
taştan kafa parçalanınca Alma 
soyu da sona erecektir:,, 

Şeytan bu sözleri söyeyip 
fena küfürler sallıyarak yer
altına kayboldu. 

Şimdi size şeytanın elindeki 
çatal yabanın sapını yere vu
rarak açtığı deliği göstere-
ceğim. 

Ragastan: 
- Bunu görmeliyim pek 

merak ettim diyerek lokanta
cinin arkasına düştü. lokantacı 
elinde bir fenerle Granit ka
yası arasında yapılmış bir 
merdivenden inmiye başladı: 

- Mahzeniniz burası mı? 
- Eveti Burasını mahzen 

gibi kullanıyorum. Şaraplarım 
burada hem taze, hem soğuk 
olarak kalıyor. 

Önünde lokantacı, arkada 
Ragastan kuyu gibi bir yere 
indiler. Bu kuyunun o ında 
suların yavaş yavaş sızmasın
dan hasıl olan ve kayanın içi
ne doğru giden bir delik var
dı. Düzgün açılmış bu delik 
bir çatal yaba sapı veya sü
pürge sapı büyüklüğünde idi. 

Lokantacı korku ile karışık 
bir şaşkınlık içinde : 

- Bakınız burada ıeytanın 
toprağa vurduğu bu delikten 
ne kadar belli .. 

Ragastan: 
- Çok doğru diyerek ku

yunun diğer kısımlarını gözden 
geçirerek dilşünceye daldı .. 
ŞayaJye hem düşünüyor, hem 
mınldanıyordu : 

Olur fey değil ! Şaşılacak 
şey ... Allah ... Allah .. 

Lokantacı sanki kendisinin 
anlattıklarını tasdik ed!yor, sa 
narak seviniyordu. 

Her ikisi tekrar yukarı çıktı
lar. Ragastan Monte Forteye 
doğru bir baktı. Bu sırada Jan 
Maletsta ile üç dört atlinin koş
tur aran geldiklerini gördü. Bir 
kaç dakika ~onra bunlar da lo
kantanın önünde önünde hay
vanlarından indiler. Jaa Male
testa Raıastanı selamladı ve 
dedi ki: 

- Sizi bekletmiş olduium• 
dan dolayı çok canım sıkılıyoı. 

- Merak etmeyiniz. Gerçi 
biraz erken geldim ise de vak
tımı boş geçirmedim.Cehennem 
boğaile, kafa kıyasının hikaye
sini öğrendim. 

Maletsta yenındaki atlılan 
göstererek: 

- Bu Baylar 1 Doellomuzda 
bulunacaklardı 

Atlılar Şövalyeyi selamlar-
ken o da onlara : 

- Hoş geldiniz. Dedi. 
Maletista sordu : 
- Bu yeri nasıl buluyor

sunuz? 
- Çok güzel, şimdi düello

dan başka yapacak işimiz yok. 
Ragastan cevap vermeksizin 

hemen kılıcını çekti ve siper 
aldı. 

_-Sonu var-

Tent Asır 

Kırkından sonra azanlar 
Cenub şeytanının fesadları aşktan · 

Mahrum kalanların maceraları 
Kırkından sonra azanlar için 

Fransızcada güzel _bir tabir 
var: Şeytan içlerine girmiş 
derler. Bu, o vakte kadar ve
rilen emirlere boyun eğen etin 
bir nevi isyanıdır. 811Dun mi
salleri çoktur. Bazılan için bir 

kayanın kırıldıiını görürsünüz. 
Çünki ona tabiatın üstünde bir 
güzellik verilmek istenmiştir. 

Yahut bir vahşi bir nebab alı
nız: Kendi kendine büyiir. Onu 

· aşılayıp meyva veya çiçek ve
recek hale getiriniz. O şimdi 

yaçları yatıştırsa bile çoşkun
luk kaynaklarını mecrasına 
dökmez ve cenub şeytanı yine 
sırasını bekler durur. 

-a,kı vazife gibi 
yapanlar 

dram, bazılan için de bir ..,._.,_"l!'",,.._,,." • .....,.....,=~ıc 
Bazı kocala~, muayyen fası

- ... --..,, lalarla karılanna derlermiş 
komedi mev:ı:uudur. 

Kırkına ellisine kadar 
çok durgun yaşamış bir 
kadının birdenbire göze 
batacak hareketlerle mazi
sini tekzip etmesi,, belki 
görünüşte gülünç birşey
dir. Fakat doğrusu araş

tırılırsa acıklıdır. 
Çocuklarının mU

rebblyeslle 
Kaçmak için 

Birkaç yıl önce gaze
teleri çok dolduran bir 
hadise onun örneklerinden 
biridir. Kalabalık bir aile 
babası olan Normandiya 
asılzadelerinden biri,ellisi
ne yaklaşırken, günün bi· 
rinde kaybolmuştıı. Pariste 
Sen nehri üzerinde köprü 
ayaklarından birinde elli
sine yaklaşmıt olan bu 
adamın pardesüsü ile şap
kası ve bastonu bulundu. 
Bir ıntibar mı? Adamca
ğızın çok durgun olan ma- t 
zisi ve dini fikirleri, aile
perverliii böyle bir ihti
male yer bırakmıyordu. Öy
leyse bir cinayet? Fakat 
katiller cinayetin delillerini 
ne diye meydanda braka-
caklardı? Zabıta bu görü
nüşlere aldanmadı ve kont 
cenaplannın, çocuklarının 
mürebbiyesi ile Amerikaya 
kaçmak için bu suretle ken
dini ölü bildirmek istediğini 
anladı. Bu adamın macerası 
zamaoındabir çok şarkıcılann 
ağzına düştü. Kendisi de, kulak
larını indirerek pek sıcak olmadı
ıiı muhtemel olan kan koca yata
ğına döndü. Eğer hala yaşı· 
yorsa, bazılarınca bir mürai sa
nılmış olan, fakat hakikatta aşk 
şeytanının geçkin taarruzuna 
uğrıyan bu adam y.aptığı deli
liğe kendi bile fllflllakta olma· 
lıdır. 
Elllelnde azan kadınlar 
Cenup şeytanının, aık şey

tanının iğnelediği kadın mace
raları da daha az değildir. Fa
kat bunlar daha ıiıli tutıılur. 
Efes Racası ve F edr piyeslerin
den beri bu maceralar edebi
yata çok mevzu v~rdiler. Ev
velce çok saygı değer bir ba
yat geçirmiş bir kadının, bir-
denbire, buhralı yaş sıraların
da, muvazenesini kaybedip oğ
lunun arkadaşları olan delikan
lılara aşk avansları vermes ve
ya en ufacık bir işarete koşa
cak kadar muvazenesini kay
betmiş romanlarda ve tiyatro
larda çok tahlil edilmiş bir va
ziyetti. Diğer taraftan, komedi 
tiyatroları da küçük delilikler 
yapan deli ihtiyar kadınlarla 
eğlenir durur. İlgisizlerin gö
zünde, suratı genç olmıyan aşk 
aşkın ancak bir karikatürüdür. 

Şeytan değll, tabiat 
Fakat aşk şeytanı dendikce, 

tabiat kelimesinin hatıra gel
mez mi? Ahlakın gayesi insanı 
insiyakların üstüne çıkarıp onu 
bir nevi san'at bediası haline 
sokmaktır. Fakat bu, tabiate 
zıd bir şeydir ve nihayet o da 
intikamını alır. Ne gibi: bir 
mermer kayayı ele alınız. Gö
rünüşte çok sağlam bir şeydir. 
Fakat bir heykeltıraş onu in
celterek bir tanrı heykeli çıkar
mak isterse, incele incele nihayet 

,. 

daimi ibtimamlara muhtaç olur. 
Yine bunun gibi, köyünde ya
şıyan bir köylü sıcaktan souk
tan hiç müteessir olmıyan bir 
köylü modem olsun diye eldi
ven taşımağa mecbur edilirse 
elinde mayasıl çıkar. 

Uzviyetin ihtiyacı 
İnsan tenasüli bir mahluk

hır. Tabiat onu aşk için yap
mıştır ve aşk deyince burada 
onu en kaba manasında alı

yorum. Eğer bu tabii insiyak 
hakkını alırsa, hiç te şeytani 

değildir. Mecrasını takibeden 
bir nehir gibidir. Hatta ona 
bir kanal açılsa bile, yine açı
lan yolu inkiyadla takibeder. 
Fakat burası, gencelınesi iste
nilirse o zaman taşar koparır 
taşar kabarır ve herşeyi sü
rükler. İşte bu vaziyettedir ki 
şeytan araya karışmıştır. 
İstinkaf tablate muhalif 
Aşktan istinkaf tabiate mu

haliftir. Kendilerini buna mec
bur edenler, ınsiyaka itidalle 
boyun eğenlerin bilmedikleri 
sıkıntılara ve ihtiraslara düşer
ler. Cinsi münasebetten sakı

nan bir adam kabiıs içindedir. 
Hristiyanların azizlerinden Sen 
Jan bunu itiraf etmiş ve cinsi
yetted uzak kalan bir adamın 
ruhunu açık saçık hayallerin 
sardığını söylemiştir. Bu da şey 
tanın intikamıdır. Bu daimi 
mücadeleden muzaffer çıkmak 
için. eyliya kudreti lazım. 

insanlar için ihtiras ateşle
rine sükünetle dayanmanın en 
iyi yolu evlenmedir. insiyak 
kanal ize edilmiş olur. Fakat 
karşılıklı bir cazibeye dayan
ması, kadının erkeği ve erke
ğin kadını karşılıklı istemesi 
şarttır. Bu istek sadece bir 
muhabbet değil, uzvi bir istek 
olmalıdır. Yani karı koca 
iki aşık olmalıdır. Yoksa, 
birlLkte yaşayış fizyolojik ih.F-

1 ki: "Bayan ... Tabiat se8ini. 
1 , , işittiriyor. Ruhunuzu yük-

seklere çıkarınız, çiinkü 
belki de bir oğlunuz ola
cak ... ,, Eier bu yolda yat· 
mağa giden karı kocalar 
varsa, ileride daha az 
sözlü fakat daha çok bağ
rışlı aşk tecrübelerine düş
meleri ihtimati çoktur. Me
ğer ki istidadları noksan . 
ola. Fakat bundan dolayı 
da onları tebrik etmeğe 

gelmez, zira soukluk bir 
sığınak olsa bile bir mezi-
yet değildir. - · 

Normal bir erkek ve : 
normal bir kadının tabiat 1 
tarafından bahşedilmiş bir ' 
delilik derececesine haklan ; 
vardır. Bu dereceyi genç
liklerinde ve evlilik içinde 
doldurmaları en iyi şey- ' 
dir. Zira vaktında kullan- , 

mamak muzır bir tasarruf 
olur. Kullanılmıyan bir sıcak
lık yaşla artar. Insan ken
disini kendine karşı kuzvetli 
ve pransiplerinin himayesi · 
altında sayarak yaf elliyi 
bulunca bu zırh çatlayı- ' 
verır. 

Azğınlığın iki nev'i 
Gençliklerini istinkaf ve

ya zevksiz bir evlilik içinde ' 
geçirenlerin kırkından sonra · 
azdıklan, Atalar sözlerinin 
derin görüşleri içine girmiş · 
bir hakikattir. Gerce bu 
az;ışın yalnız bunlara mün-

hasir olduğu iddia edile
mez. Yalnız, hunlarda az
gınlık tuhaf bir infilak kudreti 
bulur. Gençliklerini kırk beş 
yaşında başlıyan erkekler, bu 
yaşta öyle tecrübesizlikler Ye 
acemilikler ıösterirler ki 20 
yaşında bir delikanlıda hoşa 

gider sevimli ıeylerden bun
larda rezalet ve feliket kay
nağı olur. Zira bunlar artık 

hareketlerinin şümulünü ölçe- : 
mezler ve önceden kendilerini 
ne kadar çok tutmuşlarsa son- ' 
radan da o kadar çok salıve· , 
rirler. Sanki tahsil edilecek 
çok yüklü bir ıeçmiş hesap- '. 
ları varmış gibi. 

Vakıa, cenup şeytanı genç-
' tiklerinde aşkın zevklerini tat-

miş kimselere de müsallat ola- ! 
bilir ama, biç olmazsa anlan ! 
gafil azlıyamaz. Bunlann "kır- 1 

' kından sonra,, azmaları bir ' 
infilak de&"il, yeni bir ııda ; 
bulmuş sönmeğe meyyal bir 
ocağın yeniden canlanmasıdır. 
Burada da bir gençlik hayali 
vardır, fakat daha ziyede ted
bir ve ihtiyatla kendini gösterir. 

ince tuz biraz 
Daha ucuzlıyacak 

Bir buçuk ay kadar evvel 
üç kuruş indirilen tuz fiyatla
rının üzerinde inhisarlar ba
kanlığı yeniden incelemelere 
girişmiştir. 

Bu incelemelerden sonra elde 
edilecek sonuca göre ince tuz 
fiyatlarının bir miktar daha 
inmesi çok yakın görülüyor. 

Fenni surette yapılacak ince 
tuzu halka ucuz fiyatla satmak 
maksadile inhisarlar bakanlığı 
tarafından yeni teşkilat kuru
lacaktır. 
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·-----------------=----------vuru eyvacıJar birJiği.nin, bazı ihracatçıların Bavyera ~anedanı~ın delileri ara-
.. .. h . } d sında hır de bakır Kral vardı 

ZUfil fiatlaflflJ arıce )fllla arın an Othon sevgilisinin hayali ile Kabareye gitmek sureti ile 
yaşardı. Hiçbir kadın ona Kon- takip eder, kaşarlanmış fahişe-

Aıma f·r ı ·ka"' t .d. tes x .. in büyük yeşil gözle- nin dostları ile çapkın kurti-n } ma arJ ŞJ ye ÇJ Jr rindeki oynak parlaklığını saç- zan gibi çatıştırdı . Bavyera 
!arının dalgalandıkça renk meclisi bu iskandellerden usan-

16 - 7 - 93:> tarihinden 22 -
7 - 935 tarihi akşamına kadar 
lzmir borsasında alınıp, satılmış 
olan belli batlı ürünlerimizin 
borsaca neırolunan bültenlere 
göre haftahk sattı vaziyetleri 
şöyle toplanmı9tır. 

Ha alık aatı' mıktarı 
Cin ve 
nev'i Çuval 
Buğday 
Upk 355 
Yerli 3265 
EJdirek 182 
Mesia 1004 
haDrmal 
Mean 862 
vadeli 

Fiatı 

Arpa 521 
yerli 

6,25 
5,75 
5,625 
4,625 

4.,25 

3,125 

6, 
4,75 
5,625 
4,50 

4,25 

3,125 

Bakla 3844 
hazırmal 

Kıun 216 
dan 

4,1875 4,3125 

Nohut 
Merci
mek 
Sınm 
Perese 
pamuk 
birinci 
ikinci 

50 
31 

6,25 

5 
6,50 

179 12 

Bal ye 
27 49 

4 48 
Kilo 

Yapağı1806 49,25 
Kental 

Palamut677 430 
muhte'.if 

Çuval 
Çekir- 562 13 
deksiz üzüm 

4,875 

4,50 
6,50 

11,75 

49 
48 

46,50 

150 

7,50 

Arpa 
Son hafta içinde Borsaya 

yazdınlan bütün aatış miktan 
kilosu 3,125 kuruştan 521 çu
vala münhasır kalmışbr. Geçen 
hafta 3-3,25 kuruş arasında 

472 çuval ve geçen senenin 
bu haftasında da 2,05-2,50 ku· 
?Uf aruuıda 471 çuval ••lı.t 
olın.uftlL 

Son hafta satışlarının hemen 
hepsi dahili sarfiyat için yapıl· 
dığı ihracat için olınadığı söy
lenmektedir. İzmirde piyasa 
durgundur. Bu hal komisyon
cularla simsarlann ve bilhassa 
az iş yapan ihracatçıların şi

kAyetlerini mucip olmakta
dır. Arpa piyaçasının ileride 
alacağı vaziyet hakkında hiç 
bir kimse tarafından mütalea 
denneyan edilmemektedir. 

Bakla 
1935 ıenesi bakla iııtibsaJa

tının (60,000) tona baliğ ola
cağı fek! ndeki tahminler ma
alesef tahakkuk etmemiş ıa-
yılınakta rekoltenin (40-45) 
bin tonda kalacağı söylen· 
mektedir. Son hafta içinde 
borsada 4,1875 ile ( 4,3125 ) 
kuruş arasında ( 3798 ) 
çuval bakla satışı olmuştur. 
Bu satışın hepsi hazır mal 
üzerinedir. Alivre hiç muame
le kayılettirilmemiştir. 

Geçen hafta (4,125-4,40) 
kuruş fiatlarla (3866) çuval bak
la satışı borsadan geçirilıniş ve 
geçen senenin bu ha'tasında 
(3,125 - 3,375) kuruş fiyat ara
sında (8134) çuval hazır ve3,375 
kuruıtan (1500) çuval vadeli 
bakla satışı olmuştu. 

Pamuk 

sasında kilosu 49 kuruştan 27 
balye preıe birinci ve kilosu 
48 kuruştan 4 balye prese ikinci 
mal satışı olmuştur. 

ğer siparişler alınamamakta dır. rine muamele olmuştu. Bu haf
ta satışları geçen haftadan 
daha az hararetli geçmiş ve 
ehemmiyetli işler olmamıştır. 

Bu yüzden hafta içinde geçen 
haftaya nisbe le şiatlarda 10 
paralık bir dü~künlük kayde· 
dildiği anlaşılmıştır. 15171935 
tarihli fiatlara göre hasıl olan 
bu düşkünlük 17-7/935 günün
de görülmüş ve bundan sonra 
ayni fi atı muhafaza etmiştir. 

değiştiren güzelliğini, dudak- mıştı . Nihayet Bavyeranın şeref 
larındaki manalı tebessümleri, ve haysiyetini çiğneyen hüküııı-Hafta piyaçasında görülmüş 

olan faa '.iye•e ı ağmeıı fiııtlarda 

kayde değer bir d ği•i lik 
görülıı:em:ştir. Bunun·a bera
ber ergeç fiatların yilkse'.eceği 

kuvvetle tahmin e 'ilmekte ve 
ellerinde mal bulunan tüccar
larımızın ağ"ır hareket etmekte 
oldukları görülır.;ektedir. 

sesinin içli ve yumuşak tatlı· dan başındaıa uzaklaştırdı, Fa-
lığını unutturamamıştır. Kontes kat ondan sonra geleceklerin 

Geçen hafta 469 balya prese 
birinci nevi pamuk kilosu 50 
kurut fiyatla satılmı tı. 

X ..• in büyük resmi önünde şuurca daha sağlam olmadıkları 
Meryeme kulluk eder gibi eği- muhakkaktı. Çürümüş hanedan 
lir, saatlarca gözünü ondan içinde sağlamını bulmak im· 
ayırmadan gözyaşı dökerdi. kansızdı. İkinci Louis de babası 

Geçen senenin bu haftasında 
37-37,50 kuruştan 437 balya 
prese birinci hazır mal pamuk 
aatııı vardı. 

Onunla evlenememişti. Çılgın- gibi san'at hamisi idi. San'at· 
lığı, güzel kadının bu ihtimali karlan kendi zevki için himaye 
korku ile reddetmesini mucib ederdi. ikinci Louis'nin fante· 
olmuştu. Asıl şaşılacak şey, 

Son hafta içinde fiatların 49 
kuruş etmesi üzerine itler gev
~i tir. İhracat için iş olına
mışhr. 

Zeytinyağı Kontes X ... in sağlık durumu zileri Bavyeraya çok pahalıya 
hakkında kral Othon'un zaman mal oldu. Böyle iken onun 

En son alınan Almanya, Türk 
ticaret odası raporunda pamuk
lanmızm Alınanyadaki piyasa 
vaziyetine dair fD malumat 
vardır: 

" Türk pamuğu üzerinden 
yapılan az çok işler önemli 
deiiJdir. Çünkü Türkiye
de mal kalınadığından esasen 
hazır mallar üzerinden külli
yetli teklif alınmaktadır. Türk 
ihracatçıları tarafından iıtenen 
fiatlann Almanya pamuk dai
reıince her zaman kabnJ edil
memesinin dahi az iş yapılma
sında tesiri bulunduiu !iliphe
ıizdir. ,, 

lzmir piyaçasında yaptığımız 
tahkikat neticeıiude 1934 mah· 
ıulünden lzmir dahilinde ve 
pamuk mıntakalannda ( 800 -
1000) balya kadar pamuk bu
lunduğu ve 1935 rekolteıinin 

ise bugün için ( 55,000 ) balya 
raddesinde tahmin edilmekte 
olduğu anlaşılmıştır. Bu me· 
yanda Koçarlı ve Aydın mın
takalannda kuraklığın pamuk 
mahsulleri üzerinde fazlaca te
sir yapmış olduğu da öğrenil
miştir. 

lzmirde pamuk piyuaıı için 
şimdilik sükiiıtet içindedir de 
nilebilir: 

Palamut 

Zeytinyağının son piyaça 
vaziyeti geçen haftaki neşriya
tımızda yazdığımııun aynıdır. 

Daruında hiç bir değişiklik ol
mamıştır. Geçen laafta ve ge
çen ııene de bu haftada hiç 
muamele olmamıştı. 

Afyon 
Son ve geçen haftalar içinde 

borsada Afyon işi olmadığı gibi 
piyaçada da muamele olma
mıştır. Afyon mahsulü üzerinde 
en küçük bir kımıldama ihti
mali de görülmemişti':.. 

incir 
Muamele yoktur. Yeni mah

ıulün Ağustosun İlk haftala
rında piyaçaya arzedileceği tah· 
min edilınektedir. istihsal mm
takalarından alman haberler 
fİmdilik iyi ve müsait görül
mektedir. 

Çekirdeksiz üzüm 
Geçen 1934 senesi çekirdek· 

siz üzüm mahsulünden 22 Tem
muz 935 akşamına kadar İzmir 
borsasında satılmış olan miktar 
343,145 çuval ve 1357 torba 
olup 5 numaradan 12 numaraya 
kadar sekiz muhtelif neviden 
ibaret olan bu yekün 5 ile 25 
kurut arasında değişen fiatlarla 
satılmıştı. 

işlerdeki durgunluk ve fiat
lardaki düşme işi tamamile 
mevsim icabı olarak telakki 
edilmektedir. Müstehlik piya
çalrndan bilhassa Almanya 
üzüm piyaçası hakkında en son 
gelen raporlardan aldığımız 
kısmı dercediyoruz. 

"Kuru üzüm piyaçasında il· 
gili firmaları öteden beri dü
şündüren ve korkutan bir ha
dise yazık ki nihayet baş gös
termiştir. Gerçekten teessüre 
değer bir hadise üzüm fiatla· 
rının doğrudan doğruya birlik 
tarafından kırılmıştır. 
Raporlanmızda böyle bir 

şeyin meydana getireceği ka
rarsızlıktan ve güvensizlikten 
bilhassa bahs olunmu' ve fiat
ların indirilıuesi işinde pek çok 
ihtiyatlı davranılması tavsiye 
edilmişti. 

Maalesef fiat birliği hakkın
da Türk ihracatçıları bu tavsi· 
yemizi önemle karşılamışlardır. 
İşte bugün daha iyi işler yap
mak maksadiyle fiatların indi
rilmesine gidilirken taşralı alı
cıların şimdiye kadar olan he· 
vesi ve istekleri bilakis sarsıl
mıştır. Çünkü bu evler artık 
fiatların yarın tekrar indirile
< cğini hiç olma:ısa hayallarına 
sokacaklardır. Bu suretle ya
pacağı işi yarın için tehlikede 
gören alıcılar hiç olınaua muay
yen bir zaman geçinciye kadar 
yeninden iş yapmaktan çok çe
kinıren davranacaklardır. 1934 senesi mahsulünün 1934 

senesinin bu tarihine kadarki evvelhi raporlarımızda çok der 
satış yekünu ise 364761 çuval fa yazmış olduğumuz veçhile 

Son hafta içinde borsada ve 3384 torbaya baliğ olmuş ve Alıcıların menfaatları, fiatlerin 
kentali 390 - 430 kuruştan 351 keza ayrı nevilerdea olan çıkarılması kabil değilse, hiç 
kental tırnak 200 kuruştan 11 bu üzümler 5,625 ile 23,43 olmazsa sabit kalmasında ara· 
kental tırnak kapçık, 300 ku- kuruş araşında Hatlarla satıl nabilir; şöyleki bir gün her 
ruştan 35 kental kaba ve 215 mıştı. iki s~nenin aynı müd- dangi bir partiyi alan alakadar 
kuruştan 40 kental rofoz ve detlerine ait zaman zarfındaki bunun yarın zararına yani daha 

ucuza deiil yükseltmek kir 
230 kuruştan 180 kental lıa- satış mikdarlarına göre buse- etmek gayesini gütmektedir. 

zaman kapalı höcresinden gar
diyanlara malumat vermesiydi. 
Önemli ifşaatta bulunurcasına 
yaverine şunları söyledi: "Hele 
şükür Kontes eyileşti.,, 

Filhakika Kontesin menfa
sında, hayatını tehlikeye koyan 
bir hastalıktan kurtulduğu ha
ber alınmıştır. Nasıl gizli bir 
telepati krala sevıilisinin vaz
iyet:ni tahmin edebilmek İm· 
kanını veriyordu? Bu bir türlü 
anlaşılamamış olan sırdır. 

Milletlerin mukadderatına 
hakim olabilecek surette taht
ları işgal edenlerin moral düş
künlükleri, sadece mensup 
oldukları hanedanların tered
disinden, yüksek tepelerde 
dolaşanların göz kararlıların· 

dan iberet değildir. Aynı za
manda da muvazenesiz bir 
varlığın yarattığı sayısız teh
likeler vardır. Saltanat fikrinin 
düşmanlan için bugüne kadar 
birçok misallerini kaydettiği· 

miz taçlı deliler, hele Wittels 
bash hanedanının Herediter 
çılgınlıkları hakikatları bütün 
çıplaklığı ile meydona koyma· 
ğa yeter. Bu hanedan içinde 
şuünınu tamamen kaybetme
miş olanların bile garip huy
ları vardı. Mesela şu prenses 
Mari T erezin fare sevgiai, her 
nereye giderse gitsin pis, 
mündar farelerini de birlikte 
taşıması bu manilerden biridir. 

Yine Wittelsbah hanedanı-
nın sanat ve artistler hamisi 
olarak tanınan Kralı, birinci 
Lousinin Lola montez adlı akt
risle münasebetlerinde birçok 
iskandellere sebebiyet vererek 
Krallıktan düsürülmesi aynı 
sebebe dayanır. Louis adlı bir 
şantöz olan Lolayı kabareden 

san'at sevgisindeki güzeli~ 
duygu~u büsbütün inkir edi
zemez Vagn~r'in hararetli doı
tu aydınlığının işıkı olan Kra
lın taçlı bir romantik tip ol
duğn da söylenemez. Saltanatı
nın başlangıcında. fantali için
de buhar gibi uçan bir zekavet 
taşıyordu. Ecdadından en kötü 
tohıunları alınıştı. Onun için 
dir ki sebebsiz bir melankoli
nin hayalperestliğin, tehlikeli 
ve şuursuz bir hotbinliğin kur
banı idi. Ondördüncü Louis 
gibi" devlet benim,, arzumuz 
budur,, şeklinde söz kullanırdı· 

Vücutca zayıf ve hastalığa 
meyyaldi. Doktorlar ciğerlerin· 
den hasta olduğunu tahmin 
ediyorlardı. Sağlığını korumak 
için genç yaşında bütün zevk· 
!erinden mahrum edilmişti. Yal
nızlığı hayalperestliğini arttır

dıkça arttırıyordu. Gözlerinden 
rahatsız bulunduğu ıünlerde 
bir bandla gözleri sarılmııtı. 
Saray rahiplerinden biri ken
disine böyle yalnız ve işsiz ol
maktan sıkılıyorsunuz dedi. 

Kral sükunetle cevap verdi: 
- Hayır sıkılmıyorum. Ka

fam binbir şey düşünüyor, bun
larla eileniyor11m. 

Genç kral saltanatının ilk 
yıllarında beliren anormal asa
biyetlerden kızgınlıklara, gün
den güne ağırlaşan buhranlara 
doğru gidiyordu. Uzun boylu, 
na rindi. Gözlerinde büyüleyici 
bir parlaklık vardı. On sekiz 
yaşında bir çok genç kızların 

başlarını döndürmüştü. Fakat 
Kral bu avansların hiç birine 
mukabele etmiyordu. Bundan 
ötürü ona "Bakir Kral,, adını 
vermişlerdi. İngilizlerin bikir 
Kraliçesinden bambaşka bir 
tip .... 

Sottu var -matina ve 150 kuruştan 60 ne geçen seneye nisbetle Buna göre fiatlerin ara sıra ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kental kapçık palamut satışı 21,616 çuval ve 2017 torba indirilmesi Alıcıyı çok defa neticeler vermediği ve ver-
yapıldıiı borsa bültenlerinden noksan üzüm satılmıştır. teşvikten, daha ziyade korku· miyeceği hakikate bağlı bulun· 
anlaşılmıştır. Son hafta satışları nevi ve tabilir bir hadisedir. maktadır. 

Geçen hafta ise 410 - 430 fiat itibarile aşağıdaki şekilde fiyatların indirilıueııi üzerine Böyle olmakla beraber ihra· 
kuruştan 209 kental tırnak, tespit edilmişlerdir; piyaçada hasıl olan durumu da· catçılardan bir kısmının bir-
350 den 150 kental engin tır· Haftalık fiat ha yakından araştırarak neti- likçe ittihaz edilmiş kararla 
nak 260 ku •uştan 266 kental N. Çuval Çoğu Azı ceyi gelecek raporumuzda bil- tayin edilmiş olan fiatlardan 
tırnaklı pelitli, 275 - 300 ku- 6 25 7,50 7,70 direceğiz" aşarı fiatlarla geniş muame-
ruttan 159 kental kaba pala- 7 2 8,50 8,50 Almanyada " Berlin Türk leler yaptıkları haber alınmak-
mut satışı olmuştu. Geçen se- 8 3 9,00 9,00 Ticaret odası " odan gelen bu tadır. 
nenin bu haftasında da 331,50- 9 27 10,00 10,00 rapor muhteviyatı ise şehrimiz Bu haber doğru ise esaslı 
356 kuruştan 763 kental tırnak 10 359 11,00 10,25 ihracatçılan tarafından kat'iy- surette bir kararsızlık içinde 
273 kuruştan 94 kental kaba 11 147 13,00 11,75 yen doğru olarak kabul edil· bucalıyan alıcıların bu halden 
ve 195 kuruştan 56 kental rü· 562 Yekiın memekte ve müstehlik piyaça- daha çok müteessir olacakları 
füz palamut satışı olmuştu. Bundan bir hafta evelki sa- !arın ve bilhassa Almanya pa- ve bunun piyaçamız üzerinde 

Son hafta içinde lzmir pa· tışlar ise şu surette idi: ıarının üzümlerimizi yüksek fi- fena tesir uyandıracağı şüphe· 
!amut piyasasında oldukça ha- Nu. Miktarı Fiat yatla satın alınak kabiliyetinde siz sayılabilir. Bu işi ciddiyetle 
raret ve faaliyet görülmüştür. çuval azı çoğu olmadığı ve esasen fiyatların takip eden gazetemiz alacağı 
Bunun sebebi evelki neşriya- 6 27 7,75 7,50 indirilmesinden evvel Alman- yeni haberleri de okuyucula· 
tımızda bahst.ttiğimiz rekol· 7 27 8,75 8,50 vadan fiyatların yüksekliği rına verecektir. 
te noksanlığının günden güne 8 115 9,25 9 karşısında iş yapılmak imkan- Dünkü nüshamızda yazdı-
tahakkuk etmekte olmasıdır. 9 382 10 9,50 sızlığı hakkında sağlam haber- ğımız gibi 1935 senesinin ilk 
Bu yüzden ihracatçılarımız ta- 10 460 11,50 10,50 ler alınmış bulunduğu iddia mahsulü Parsa köyünden Bağ-
rafından müstehlik piyaçalara 11 202 12,75 12 edilmektedir. cı müstahsil bay Hasan ve 
teklifler yapılmamaktadır. Av- Yekün 1213 r~aamafih kuvvetli ihracat- bay Halil tarafından yetişti-
rupadan ise san'at evlerinde Geçen sene temmuzun bu çılanmızın fikir, kanaat ve rilmiş olan bir çuval kuru çe-
henüz stok mallar bulunduğu haftasıncie borsada (7,25 - 9) mütaleaları fiatların endirilmeıi kirdeksiz üzüm İzmirde tüc-

ticarethanesine getirilıniştir. 
Fakat piyaçaya kafi mal gel
medikçe borsada satışa baş
lanmıyacaktır. 

Umumi piyaça vaziyeti 
Zahire, kububat vesair top

rak mahsulleri piyaçalannda 
sükünet vardır. Buğday satış

lan yavaş, yavaş normal du· 
rumu almaktadır. Piyaçada lü
zumu kadar mal mevcutt· t. 

Bulunanlar, yerli ve Mera T\ 

mallarıdır. Uşak malları henii% 
piyaçaya az miktarda gelmek
tedir. Buğday fiatlarında geçen 
haftaya nisbetle esaslı deği
şiklik yoktur. Yerli buğ· 

daylar 4,50 - 4,75 yerli İtal
yan ayni 4,75 - 5,50 U~ak 

malları ( 6,00 - 6,50 ) ve 
Mersin malları da 4,50 kuruş
tan satılmaktadır. Susam fiat
ları tedricen yükselmektedir. 
Başkaca eşya fiatlarında yazıl· 
mağa değer değişiklikler 

yoktur . 
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Okurların ı 
t==·Dilekleri 

Karşı yakada 
Fakirler için çeşme 

İsteniyor 
Dün Karşıyakayı ihya eden 

Yamanlar suyundan bahsolu
nurken bir arkadaşını bu keli
nıenin taoıaoılanması lazımge
lir dedi. Anlıyamadım, nasıl 
tamamlamak... İhyanın manası 
bir mahalde otnran ve her su
retle oranın ihtiyaçlarına az 
çok vergi ver erek iştirak eden 
fakir balkının da su ihtiyacı 
tatmin edilmesile tamamlanır. 
Su iç\n sarfolunan para ~e~
balde yalnız Ali ve Velının 
değildir. Fakir ve zengininden 
toplanan paradan ibarettir. 

Zenginler tesisat masraf~nı, 
ücretini vererek suyu evlenne 
alırlar, içerler fakirler bu~u 
yapamazlarsa her yerde oldugu 
Fbi mahallelerde birer çeşme 
akıtmasile hisseyab olmamalı 
ve mahrum mu kalmalıdır diye
rek maksadını izah etti. Çok 
yerinde bulduğum bu mütale
aya evet deoıek tabiidir. Nü
fusun çoğunu teşkil eden fakir 
halk Yamanlar suyunu umumi 
çeşmelerden istifade ederek 
içemezlerse ihyanın manası şüp
hesiz tamam olamaz. Nüfus ko
ruması düşüncesile de telif edi
lemez. Halkın meofaatını güden 
ve bu iddiada bulunan gazete
cilerin de fikrini almak hatı
rıma geldi. 

Karilerinizden biri 

••'=-· 
Vak'a -

Nasıl olmuş? 
Birkaç gün evvelki sayımızda 

Bitlisli bayOsoıan ile oğullarının 
Yürüklerden yirmi bes lira al
dıkları ve bu hususta jandar
maya yapılan şikavet üzerine 
tahkikata başlandığını yazoıış· 

tık. Bu hadisenin alikadarın
dan bir mektup aldık. Tahki
kata devam ederke• alakada
rın da anlattığını hülasaten 

yaziyoruz. 
Kırkbeş ile elli nüfusluk beş 

çadır aşiret halkı beraberlerin
den deve, koyun keçi, sığır ve 
saire olmak üzere mecmuu tah· 
minen 1200 ile 1300 hayvan 
ile arazioıiz içine gelıniş, çadır 
kurmuş ve hayvanat hayli zarar 
yapmış olduğunu gördük. Bun
lara heoıen arazimizi terketoıe
lerini ve her zaman konakladık
ları yere geçmelerini . ~.sule~ 
söyledik söz tesir etınedıgı gıbı 
karşı dahi geldiklerinden der
hal Pınarbaşı jandarma kara
kolunu haberdar ettik ve köy 
heyeti ihtiyariyesi ile birlikte 

k ·b" zarar öy kanunu mucı ınce 
ve ziyanımızın tespitini yal~ar
dık. Karakol kumandanı 1an: 
darma gönderdi ve maballı 
mezkiirde yapılan zarar ve 
ziyan tesbit edilmeden oradan 

. . d.-
ayrılmamalaıını söylemış ıse · 
yörükler geldikleri gibi sabahı 
beklemeden savuşup gitmiş e_r
diı. Hadise bundan ibarett·ıır. 
Degil 25 lira, 25 santim bı.e 
para alınmadığını bildiririz; 

Altındağ: Arapderesın~e 
Bitlisli Osınan oğlu Tevfık 

. ------ - ----- -
para ile satışı baş sekreterlik
teki şartnaoıesi veçhile 26 • 7 • 

IHli~AYE. 
ızmlr Şarba)lığından: 

l 1 - 4850 lira bedeli oıu· 
hammenli Gündoğdu mevkiinde 
doktor Mustafa caddesinde 62 

ı ada sekiz arasa üzerindeki 

2617/935 Cuma günü saat 10-
da açık eksiltme ile alınacak
hr. İstirak için 13 lira mu vak
kat teminatla söylenen gün ve 
saate kadar komisyona gelinir. 

· 935 Cuına günü saat onda açılı. 
arbrma ile ihale edilecektir 
iştirak için 34 lira muvakkc 
teminatla söylenen ğün v~ ;ıs 
ate kadar komisyona gelınır. 

Yalçın aç kapıyı ben geldim .. 
=• - ' - •• Yazan: A. G0NAL 

l piyango için yapılmış ev ihale 
bedelinin birinci taksiti peşin 
olmak üzere on sene taksitle 
baş sekreterlikteki şartnamesi 

Ne güzel gündü o!... 
Tabiat yeşillenoıiş ağaçlar 

büküyorlar ve müthiş bir gül rültü ile kendilerini aşağı atı-

l 
yoılardı .. 

veçhile 26-7-935 cuma günü 
saat onda açık arttırma ile 
ihale edilecektir. İştirak için 
364 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

çiçeklerini döküyorlardı. . .. 
Bir aralık .gürültü kesilmişti. 

Yalnız sokak ara1 arından alcan 
~ellerin sesi!e deniziıı gürü1tüsü 
isirl;livordu .. Bu işid' 1 en sesten 
daha knvvetli bir ses kuıakları 
vırttı. Bu ~es hir kad n sesiydi. 

Kuş ar sanki gelecek bırısı 
varm•Ş gibi hep bir a~ızdan 
muzik çalıyorlardı .. Genış dal
larını yabani güverci'> ve kum
rulara tünek yapan ıhlamur 
ağacı esen rüzgara kok~sunu 
veriyor ve uzak ellere gonde
riyordu .. Ihlamur ağacının_ ka.~
şısında ihtiyar bir meşe_nın o· 
lünı çukurunu kazan agaçka
kan'ar ve tufeyli kurtlar karın
larını doyurmak için son gün
lerini yaşıyan bu meşeyi biran 
evvel öldürmiye çalışıyorlardı. 

' Bıı •e• ban3 yana yabancı gel
miyordu .. Hemen bencereyi aç
tım !:-asımı ıızattım ev'rnin kar-

2 - 1660 lira bedeli mu
hammenli Kahramanlar mahal
lesinin Çayırlıbahçe civannda 
94 ada, 37 arsa üzerine piyan
go için yapılmış ev ihale be
delinin birinci taksiti peşin 
o'rr.ak üzere on sene taksitle 
baş ~ekreterlikteki şartnamesi 
vechile 26-7-935 cuma günü 
~ııat onda acık artbrma ile 
ilı~'e e..li1Pcektir. 

Uçuşan kelebekler, vızıldıyan 
arılar şeftali ağaçlannın tatlı 
renkli çiçeklerinden kalkıp ıh
lamur ağacına konuyorlar ve 
oradan da yuvalarına bir ham
lede gitınek için inceden. in~e: 
ye esen rüzgara kendılerını 
bırakıp yuvalarına gidiyorlar
dı. . işte onlar da bir tu
feyli.. Zaten insanlar. da 
öyle değiller midir? .. Kendı gı
d~ larını temin etmek için ken
dilerine esir olan herşeyi öl
dürmezler mi?.. Öldürmek is· 

1 '??? temez er mı. · ... 
fşte hayvan'ar -la böyledir. 

Tabiat da böyle, herşey böyle. .. . " 
Bodur bir ai{acın gölgesinde 

haşhaşa vermiş yirmi yaşların· 
da bir kız ue bunun başına 
desteklik olarak duran bir de 
genç erkek vardı. Birbirlerine 
dertlerini anlatıyorlar, gülüşü· 
yorlar ve birbirlerine sanlıyor
lardı. Bu görünen genç çift ya 
yeni nişanlı veyahud birbirle· 
rini seven iki genç olacaktı. 

Bu çifti birgün daha gör
düm .. Kolkola girmişler Söğüt
lük parkında piyasa ediyorlar 
idi. Bunlar kim di? İçime bir 
merak düştü. Bunları öğren
mek, onlarla tanışmak ve nasıl 
oluyor da böyle şen geziyorfor. 
İşte bunu öğrenmek istiyorduoı. 
Onların bu halini kıskanıyor 
'd. ı ım ... • 

:; j\ 

Evet ne güzel gündü O!.. 
Bir gün bir kaç arkadaş 

güzel bir sandal sefası yapı
yorduk. Epeyce sahilden açıl
mıştık. Kumluk tara:ın?,an ~a~k-

ış olan bir şarpı uzerımıze 
m h. 't" doğru dümen kırmış .ıç ıs ı-
kametini bezmadan gelıyordu. 
Biz de bu gelen şarpinin key
fini bozmamak için kürekleri 
siye ettik. Bizim sandalın ya
nından bir oıotör gibi hızla 
geçerken içinde yine o mes'ut 
çifti gördüm. Bu sefer onları 
daha çok kıskanmağa başla
dım. Kendi kendime düşün· 

d- Acaba bu mes'ut çift um. 
benim onları kıskandı?pmdan 
şüphelendiler rri ki. .. ~er ye.~
de onları görüyorum dıye du
şündüm. Fakat bu dü~üncem 
esnasında büyükçe şarpı uzak
larda uzak bir martı ka<l ar 
gözüküyordu ... 

• ... 
Yağmur sabahtan beri de

vam ediyordu.. Ağaçlar yap
ra!darını dökmüş evsiz kal
mış zavallı bir yolcu gibi 
yerleri kamçılı!an . ~ağmur 

srnın~,.ı-; evin kapısm~a ı~'an
mıs bir kadın müteır.ad:yen ka
pıyı vnruyor ve baiYırıvordu: 

- Y11 1r·n aç kan•vı l·eıı f'<'l-

d;mı ... Ya!çın aç kapıyı ben ge:-
dim!. .. . 

" .. ~, 

Sabah ~1r i : '~ l--a~':"t'" ,..r.,t"'11 'ö-i 
ile oluyotdıı. Derinde., der"ne 

lol;rfık ir'n 125 lira muvak
l<ıı• fp.,,:rat'a söylenen gün ve 
sa~ta kn..lıı• komİ•yona gelinir. 

horoz sesleri i<itiliyorrlu.. Gii- 3 - 4900 lira bedeli mu-
neş yeni ortalı!'{ı avdm'atı•·or- hnr"'f'nli , 0 kak tenviratı için 
du .. Rir kaç korucu ile lan· 12500 adedi 25 vatlık, beş yüz 
darmanın se•1erini işittim .. Tek- acled altmış vatlık 1500 adedi 
rar rıe,..cereye ko~tt'""· Fvimin vi\z vatlık olmak üzere ceman 
karoı•ı,.,-1aki <>vin önilnde bir 
kalaba •k vudı.. Sırtıma aldı- 14 bin beş yüz adet elektrik 
j'rım bir palto ile sol<ası-a fırla- ampülü baş sekreterlikteki 
dım.. Kalabalıö-a karıştım ne şartnamesi veçhile 26 - 7 - 935 
olduğunu sordum, bir kadır. cuma günü saat onda açık ek· 
ö!müş de<liler .. Merakla kadını siltme ile alınacaktır. iştirak 
görmek istedim bir de ne ~ö- için 368 lira muvakkat temi-
reyirn? Bir zamanlar mes'ut natla söylenen gün ve saata 
olarak gezen ve benim kıskıın- kadar komisyona "!elinir. 
dı~ım kadın de<:ilmimiş.. İçim 4 _ 1350 lira bedeli keşifli 
parça parça oldu.. Neden öl-
d d 

Teoecikte umumi pazar yeri 
üğünü sor um.. Bir zamanlar • 

bu kadın bir erkekle sevişiyor yaptırılması işi baş sekreter· 
ve onunla geziyordu. O erkek- likteki keşif, plan ve şartna· 
ten gebe kalmış, fakat erkek mesi veçhile 26-7-935 cuma 
onunla evlenmemiş .. Kızın ana- günü ~aat 10 da açık eksiltme 
sı babası kızı kovmuş o da bu ile iba'e edilecektir. iştirak 
gece bu erkeğin evine gelmiş. için 102 lira muvakkat temi-
F akat erkek onu içeri alma-
mış. işte 0 da karnında yav- natla söylenen gün ve saate 
rusu ile bu ya~murun a:tıııda kadar komisyona gelinir. 
burada ölmüş dediler .. Bu za- 5 - 640 lira bedeli keşifli 
vallı kızın temizliğini gideren Eşrefpaşa Ka1I1ilpaşa cadde· 
o erkek ise içeride meçhul bi- sinde adi döşeme ve saire ya-
risi tarafından öldürülmüş de- pıiması işi baş sekreterlikteki 
diler. Kı.~ının yüzünü gördük- keşif ve şartnamesi veçhile 
çe kulaklarıma bir ses geliyor 26-7-935 cuoıa günü saat 10 da 
ve işidiyornm : d'I 

1 açık eksiltme ile ihale e ı e-
Yalçın aç kapıyı ben ge - cektir. İştirak için 48 lira mu

dim ! .. Yalçın ac; kapıyı ben vakkat teminatla söylenen gün 
geldim .. 
~.-----------11\. ve saate kadar komisyona 

gelinir. 

Bugüne kadar piya~aya çı-
karılan traş bıçaklarının 

en eyisi 

KIRMIZI AY 
bıçağı olduğu berkesin tec· 
rübesile anlaşılmıştır. Rahat 
ve ferahlıkla tra~ olmak is
tiyenler 

İzmir Kuzu oilu A 
çarşısı 29 numarada n-
t l 1 S •t hırdavat a ya ı aı mağaza-
sına müracaat etsinler. 

6 - 413 lira bedeli keşifli 
lsmetpaşa mahallesi ikinci sa
karya sokağında lağım ve ye· 
niden adi döşeoıe yapılması işi 
baş sekreterlikteki keşif ve 
ş·rtnamesi ve.;hile 26-7-935 cu
ma günü saat 10 da açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 

İştirak için 31 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saate kadar komisyona gelinir. 

7 - 246 lira bedeli muham· 
menli pamuk, gaz bezi, sargı 
ve sair ilaç baş sekreterlikteki 
liste ve şartn?.mesi veçhile 26 
7-935 cuma günü saat 10 da 
açık eksiltme ile alınacaktır. 
İştirak için 19 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ate kadar komisyona gelinir. 

8 - 310 lira bedeli muham-.: .. sı=--------.ıllıa menli hepsi 450 kiloluk for· 
C. H. P. mol, asitfenik kristalize, siyah 

H. E. asitfenik ve kükürt baş sek-

! Avcılar La~ıra_ l reterlikteki liste ve şartnamesi 
D .r veçhile 26-7-935 Cuma günü 

28-7-935 pazar günü Tah
talı köyünde avcılar bayramımı
zın yapılması kararlaştırılmıştır. 

Avcı olan ve avı seven arka
daşların bayramımıza gelmele
rini derin saygılarımızla çağı-

rırız. 

Bayram proğramı Milli 

saat 10 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir.İştirak için 24 
lira muvakkat teminatla söyle
nen gün ve saata kadar ko
misyona gelinir. 

11 - 300,15 lira bedeli mu
hammeneli etüv makinaları için 
34500 kilo meşe odunu başsek
reterlikteki şartnamesi veçhile 
26-7-935 cuma günü saat lOda 
açık eksiltme ile alınacaktır. 
iştirak için 24 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ate kadar komisyona gelinir. 

12 - 1662,50 lira bedeli mu
harnmeneli 115 bin kilosu mer
kez tanzifat ve 18 bin kilosu 
Karşıraka tanzifat hayvanları 
için cemen 133 bin kilo saman 
baş•ekreterlikteki numun ve
sartnamesi veçhile 26-7-935 
Cuma gi.inü saat 10 da açık 
eksiltme ile alın'lcal<tır. iştirak 
için 125 lira muvakkat temi
natla söylenen gün ve saate 
kadar komisyona gelinir. 

13 - 375 lira bedeli mu· 
hammenli Karşıyaka tramvay 
hayvanlan için 30 bin kilo 
saman başsekreterlikteki nümu
rıe ve şartnamesi veçhile 26 
-7-935 cuma günü saat 10 da 
açık eksiltmP ile alınacaktır. 
iştirak için 29 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa· 
ate kadar komisyona gelinir. 

14 - 1280 lira bedeli mu
hammenli Mesudiye Celal Ba
yar caddesinde 65 adanın 320 
metre murabbaındaki 80, 82 
sayılı arsalarının peşin para 
ile ~ahşı baş sekreterlikteki 
ŞP. rtnamesi veçhile 26-7-935 
cuma günü saat 10 da açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için 96 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ate kadar komisyona gelinir. 

15 - 441,88 lira bedeli mu
hammeneli Gündoğduda 58 
adanın ~53,50 metre murabba
ındaki 6 sayılı arsasının peşin 

16 - 467,50 lira bedeli mu~ 
hammeneli Gündoğduda 5:· 
adanın 374 metre murabbaın· 
daki 5 sayılı arsasının taksitlı 
satışı baş sekreterlikteki şart· 
namesi veçhile 26 - 7 935 Cum~ 
günü saat 1 O da açık artırm;; 
ile ihale edilecektir. iştira~ 
için 36 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saate kadaı 
komisyona ıtelinir. 

11, 16, 21, 24 2074 (954) 
Bayındırlık sahasınc\aki 40 

71, 75, 82, 86, 89, 92, 97, 100 
77, 73, 67, 41, 72, ve 76 sayıl 
adalar üzerine tesadüf eder 
üç yüz altmış bin metre terbi· 
indeki Kültür parkı yerinin Vt: 

bu adalar arasındaki yollarır 
molozlarının mahallinde tesvi· 
yesi ve bin araba nebati top
rak getirmesi işi Belediye Baş 
sekreterliğindeki ş_artn_am~ Vt 

keşifname ve krokı daıresındt 
kapalı zarfla ihale ~di~ec.ektir 
Yapılan işe mukabıl ıstihkal 
raporu verilerek bu istih!'al 
raporu ile Müteahhit beledıye 
den arsa almak suretile bedel 
tesviye edilmiş olacaktır •. Bı 
işin bedeli keşfi (14~) l~a 
dır. Bu işe girmek ıçın yuz 
de yedi buçuk nisbetinde ya 
ni (1116) lira muvakka 
depozito akçesi iş bankası 
na yatınlıp makbuzu kapa_! 
zarfla mektup içinde ayrı bı· 
:ıarfa konoıak suretiyle teklif 
~ame ile birlikte ihale günl 
olan 26 Temmuz 935 Cumı 
günü saat 10 da Belediye Baş 
kanına veyahut Muavinine ve 
rilir. İhale ayni günde s~at ~· 
birdedir. Bu saatta talıplerır 
belediyedeki ihale komisyonun 
da hazır bulunmaları 1.h.ımd11 
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Şubesi Tahakkuk Borçlunun No. 
No. adı 

Binanın 

mevkii 

Mıktaı 

L. K 
19 1 
20 o Başturak 

" 

Mahmudiye 

18 Ömer Süleyman 
1 O Bayazit bacı 

Mehmet 

37 Hükumet caddesi 

19 " " 

11 İsmail M. Mustafa 27 ,. ,, 
15 Muzaffer 31 ,, ,. 
37 Ahmet veresesi 14-15 hamam çıkmazı 
39 Ahmet Hamdi 5 Kemeraltı 

ve Reşat 
57 Cemal 39 " 
61 Yunus Halil 47 " 

55 " 

42 9 
56 4 
62 8 
47 o 

6 o 
46 o 
28 6 65 Divrikli Tevfik 

1528 Hatice 24 Yüzbaşı Ziver ağa 13 7 

1533 Bekir 25 Kardiçalı 12 8 

1538 Lütfü 12 dere S 9 4 

382 Nalbeııat zade 31-37 Halimağa 77 6 

Lütfü 
389 Mehmet Cemal 51-1,45 " 

51 1 

384 Kapani zade 35-45 " 
96 2 

Riza 
285 Kapani zade 37-47 " 

65 1 

oğlu Hulüsi 
ve Rifat 

392 Kardiçalı 54,55-1 " 
26 o 

Mustafa 
391 " 

45-55 " 
25 9 

394 lsak Bencoya 55,59 ,. 22 6 

395 " 
"57-59+1 " 

11 2 

393 Şöhret 53 
" 

53 8' 

91 Hacı Mehmet 271 Kemeraltı 48 21 

89 Zehra ve saire 267 
" 

7 2( 

83 Raşit 257 
" 

7 3( 

Yekün 857 9i 

Yukarıda ad'.arı yazılı şahısların hizalarında gösterilen mevki
lerdeki oıülklerinin tanzifat ve tenvirat resimlerinden toplanmı~ 
borçlarını ödemediklerinden ve adresleri de belli olmadığından 
bu günden başlıyarak 10 gün içinde bu borçlarını belediyemize 
ödemedikleri takdirde belediye kanununun 112 nci maddesi 
mucibince yüzde 10 cezasile ve tahsili emval kanununun hüküm
lerine göre haciz yolu ile tahsil edileceği kendilerince bilinmek 
üzere ilan olunur. 2277 (1050) 

Doktor l'GOZTEPEDEh~ 
Çuvalcı kadın 

f ~ rdlvenden dUşUP öldU 
Dün saat 11 i otuz geçe 

Darağacında baladur sokağın
da Jiro'lara ait palamut depo· 

'k' · hasunda çuvalcıbaşı ı ıncı 

tında ağır agır ınlıyorlar
:ı •.. Deniz kabarmış sahilde 
bulunan evlerin kapılarını 
kırarcasıııa dövüyordu .. Sema-
a do(\'ru yükselen bir kaç ki-y . . 

oyunlar oynanacak, büyük sof
ralarda yemek esna~ında gö
rüşmeler yapılacak, müzik ile 
çam ağaçlarının ·serinliklerinde 
dinlenecek, atış ve birçok mü
sabakalar yapılacakhr. Gelmek 
istiyenler demek merkezinden, 
barıt inhisarı acenteliğinden ve 
üçüncü noter veznedarlığından 
izaht alabilirler. Telefon nu· 

9 - 459,60 lira bedeli mu
hammenli zührevi hastalıklar 
muayene ve tedavi evi için 8 
kulem ilaç baş sekreterlikteki 
liste ve şartnamesi veçhile 
26-7-935 Cuma gi'nü saat 10da 
açık eksiltme ile alınacaktır. 
İştirak için 35 lira muval<kat 
teminatla söylenen iÜn ve saata 
kadar komisyona gelinir. 

emal SaKir 1
, .;,~!~~:~~~:~.:~~: 

SARAÇOGLU Numaralı elektrik, su; hava : 
Memleket hastanesi • gazı tesisa ı ve mükemmel j 

Dahiliye Mütehassısı 

hambaşı sokağında tur~ucu 
lsak Linyos'un yahudibanesınde 
oturur 60 yaşlarında Markotak, 

d .. ere 
asma merdivenden uş 
dimağ sektesinden vefat e~
miştir. Tahkikata yar müdclüı
umumi bav Ali elkoymuştur. 

lise ve sekiz on camı mınare-

sinden uzun kasaba içinde hiç 
bir şey yoktu.. Gök gürüldü
yor .. Koyu çimento renkli bu
lutlara yetişebilecek kadar 
uzun olan minareler bulutların 
yıldırımları altında boyunlarını 

' :narası: 3893tür. 
24-25-26 2273 (1048) 

10 - 170 lira bedeli muham
meneli çocuk yuvası için 200 
metre yerli gri renkte pamuk l 
gabardin baş sekreterlikteki 1 

numune ve sartnaoıesi vcçhile 

Muayenehanesini 2 nci Bey- sıcak banyosu olan ev • 
ler sokağında 65 numaraya kiralıktır. Gezmek, ırörmek 1 

nakletmiştir. Tel. 3956 ve pazarlık için Göztepede ' 
Evi Ka.antina tramı · cad- 900 numaralı eve müracaat. : 

desi No. 596 Tel. 2545 10-13 (903) t 
'./7 ///////////////////..T.L,-,,:z;;. 

• -..uoırmısrır. 
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.,, Çok ucuz \ 

Satılık dükkan 
Darağaç tramvay caddesin- ~ 

de dirsekte her işe elverişli 
müstakil kargir bir dükkan ~ 
satılıktır. T sliplerin gazete- ~ 
miz idarehanesine bergün 

~ saat 5 ten sonra müracaatları. 1' 
~.z,, 5 - 10 f)(z.T.ZLZ/477~.J 

Göz He~imi 
Bürhan Bengu 

Memleket hastanesi göz 
mütahassısı 

Muayenehanesi ikinci 
Beyler sokak numara 80 

Telefon: 3828 

• 

1 

1 

PARISLI BiR K(MYAGt.
RlN KEŞFi SA YE.SiNDE: 
ŞiMDi BÜTÜN KADIN
LAR GÜZEL BİR CiLDE 

MALiK OLABiLiRLER. 

r 

Güzel bir 
Cilt 

Gayri kabili mukavemet 
Bir mıknatıstır •• 

EvveJa sevimliliğiniz teninizden neş'et etmiyor mu? O halde, 

25-26 

Bayanlar!! 

Sizde bu cazibeye rrıalik olmak isterseniz 
( KREM PERTEV ) kullanınız 

1 

herkesin nazarı takdirini celbetmek çaresine tevessül ediniz. Cil
dinizin güzel ve nermin olması için TENEFFÜS ETMESI LA
ZIMDIR. Halihazırda bunu temin edecek yalnıı bir krem vardır. 
Meşhur mütehassıs JEAN DE PARYS'in son keşfi olan GÜN
DÜZ SIMOİSE KREMi şeffaf olmıyan sair kremlerin hilafına 
olarak havada şeffaftır. GECE SIMOİSE KREMi de yüzü emsal
siz ve tabii bir ten rengile süsler. Cildinizi tasfiye ve takviye 
için GECE SIMOISE KREMiNi (cold cream) kullanınız, tesirin
den o derece eminiz ki memnun kalmadığınız takdirde paranızın 

derh~l iadesini garanti ediyoruz. 

1 
lzmlrln, lstanbulun 

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

ANKARA BiRASI 
Ulusal .fabrikanın mahsulüdür 

Dlplomah kadın berberi 
minik BAY SITKIYE son 
üç ay zarfında yaptığı bin
lerce 6 aylık öndüle bu fik
rin, en parlak delilidir. Bir 
gün önceden randevü alın-

Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
..A.N9:K:..A.:R..A. Birası içilir 

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

ması. Keçeciler No. 122 
Telefon 3101 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Sünıer bank umumi müdür

lüğünden: 
1 - Nazillide inşa edilecek basma fabrikası birinci kısım in

pat vahidi fiat esasi!e eksiltmiye çıkaralmışbr. Tahmin edilen 
inşaat bedeli 328,942 lira dört kuruştur. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlurdır: 
A. - Eksiltme şartnamesi 
B. - mukavele projesi 
C. - Fenni şartname 
D. • Metraj, vahidi fiat ve keşif hülisası 

E. - Projeler 
lstiyenler bu evrakı 16.50 lira bedel mukabilinde Sümer bank 

Ankara şubesinden satın alabilirler. 
3 - Eksiltme 8 Ağustos 1935 Perşembe günü saat onaltı bu

çukta Ankarada Ziraat bankası binasındaki Sii'mer bank merke
zindeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - isteklilerin 16.908 lira muvakkat teminat vermesi bundan 

başka en az 50.000 liralık bir tek bina inşaatını muvaffakiy~tle 

bitirmiş olması lazımdır, 
6 - Teklif mektupları yukarıda yazıldığı gün ve saattan bir 

saat evveline kadar Sümer bank umumi müdürlüğüne makbuz 

mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatından bir 

saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapalllmış 
bulunması lazımdır. 

24-27-30'-2 
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Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
KardPşler n1obilyelerile süsleyiniz ..• 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Ş~be: 

Ankara 
Anafartalar 

Caddesi 
Kınacı Han 

Nu.S Tel.1426 

Buseneki 9 Eyliil panayırında en lüks pavyon Haraççı Kar
deşler pavyc.nu olacaktır. Modem mobilyelerimizi görmt!ğe şimdi
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

Bayındır belediyesinden: 
Acele bir bando muallimine ihtiyaç vardır. 
isteklilerin muallimlik ve ehliyet yesikalan ile ve mümkün ise 

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

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

Her bir Pelikan stilosu alan bir kimse bu 
\ıakka maliktir. Satın aldığı yerden aldığı bir 
kağıtla yazıyı .. 

Kardiçalı han No. 38 de 
JOZEF A.ASLAN 

Yazıhanesinde yazdırabilir. 

Eğer satın aldığı yer kapanmış ve kağıt al
masına imkan yoksa gazeteden bu yazıyı taşı· 
yan yeri keserek beraber getirdiği takdirde 
yine meccanen yazd. rabilir. 

Satış yerleri : 

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

Günther Vagner, Hannover 
2-6 h. 3 (1000) 

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

~ :K:ÜB:İX: 
~VAPURDUMANI . . . •• • • 

Q;QZ,7!J1blılv,~ . 
Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 

ve ucuz bir g~zlük almak isterseniz BAŞTURAK 
HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uirayınız 

•••••••••••••••••••••••••••••••• yı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iz , ir muhasebei hususiye mü
dürlüğünden: 
Bedeli icarı 

L. 
60 Karşıyaka alaybey iktisat sokağı 24 numaralı hane 
60 " " " " 26 " " 
60 .. " " " 28 " " 

tramvay caddesi 85-87 numaralı fırın 
Yukarıda yerleri yazılı binalar bir sene müddetle kiraya ve

rilmek üzere on gün uzatılan arttırmaya istekli çıkmadığından 
23-7-935 tarihinden itibaren 21-8-935 tarihine kadar bir ay için-

ı de pazarlıkla kiralanması uygun görülmüştür. isteklilerin her iÜn 
muhasebei hususiye müdürlüğüne ve pey sürmek istiyenlerin de 
encümenin tolaodıiı her pazartesi ve perşembe iünleri saat 
9 dan 12 ye kadar depozito makbuzları ve yalıut banka mek· 
tuplan ile birlikte müracaatlan. 2276 (1047) 

Crenıe Siamoise 
HER YERDE SATILIR 

Kazanmak için de bir 

ahmz 

• ld .. ı •otulı ıı.,,. dol•lıı 
• ODrDltGallı v• lhllıuıı. 
• 8Gll• ıllto •• ••<•lı ••ml•lı9fl•r• 

llllh .. e olıHlı ppılaııtd" 
• "9garl ll!lelıtrllı &•rflv•tı 

• f'ly•h 1111 llHdan ltllı•re• 

• T mclly•I il •Y v•d• 

Nur•ddtn •• Şkl. Ankara 
S•lıf rerlırl A \/eller fzm•r 

0..ıblnlıı Sal 1•"21 Blytglıı Gılltl S.llf 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

Satış yeri: ARTÜR VETTER [ SAHıBiNIN SESİ ] Samaniskeleai 

Beşikten nıezara kadar sağlam 
ve beyaz kalan dişler ! 

Diş macunu kullananlar bir 
çok tecrübelerden sonra 
neden daima 

Radyolin 
de karar kllıyorlar? 

Çünkü Radyolin 
• Dişlerde ( Küfeki -

T artre ) husulüne im kin 
bırakmaz. Mevcud olan
ları da eritir. 

• Dişleri mine taba
kasını çizip hırpalamadan 
temizler ve parlatır. 

• Ağızdaki mikropları 
% 100 kat'iyetle öldürür. 

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

ıl 

Siz 
de RADYOLiN 

Kullanınız 



l'enı Aetr aanlte u 
ıemmuz 1••• 
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- lzmlr slcllll Uceret 
memurluiiundan: 

ancak N İVEA ole duyulur. Guneş i 

lzmirde birinci kordon9a 222 
numarada ticaret yapan mü
sec.cel [ Laurent Rebul ve 
şeriki İzmir şubesi) için vekil 
tayin olunan L.Pradele verilen 
vekiletname ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1448 
numarasına kayıt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

da n eve! vucudunu bot N ıvea ban yosun • 

krem i veya N IVEA ~ ile iyice 

-uv ! Boylece gur.ae~ten yanmak tehlıkes i 

// kalkar• cıldıne gıp ta u y andıran bır guzel lik 

-.--... 7 geli r . Fakat hıçbır zaman ı slak vucu tle 

__ guneş banyosu y~pma ve kuvvetli 

guneş a;ıın d a NIVEA ma s aı ı nı 

i cap ett ı kçe tek rarla! 

MÜSABAKA iMTiHANI . 
Türkiye Ziraat Bankasından; 

. 1 • d -a ı • ..t.nJmak üzere mlisabaka 
Bankamız muhtelif servıs erın e ~·lı· kt Müsabakaya 

il r 1 ki on memur a naca ır. 
e ve yüzer ıra ay • a T" t liselerini ye yahut Galatasaray 

girmek için Liseleri vey~ !carelm k ve yirmiden aşa&'•, yirmi 
lisesi ticaret kısmını bıtirmış o a 

hettea yukan yqta bulunmamak -~:ır~er arandığı ye neler-
Müsabakaya gireceklerden ne l~bı !tul lg e l.uair ziraat banka

den imtihan yapılacağı Ankara, san v dı Müsabaka 
!anınızdan elde edil~bi~ecekb hşartnatmd~k~~di'An1k~ ye Istanbul 
1-8-935 perşembe runu sa a ı saa 
Ziraat bankalannda yapılaca~tır.. ektu la birlikte en son 24-

lstekliler aranılan belırelen bk d A p karada Ziraat bankası 
7-935 çarşamba günü akşamına a ar n k aretile müracaat 
ıııe°;'urin müdürlüiüne gönderijk_ vtJ~ }9~21~24 (985) 2101 
etmış bulunmalıdırlar. 

ln şa al ı nız içın ati d ekııb t ı yac; larınızı pek ooıız fiyatlarla 
temı n etmek istersenı z Halim a~a çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ıı ca re ılıan e~ıne miiracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her net1t çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden Uivhalar ve bunlafln 
tefeTTüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve /ngiliz künkleri ve bunlafln teferruatı vesaire ••. 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, Bütan Ma•lr•I•• 

En Mllaalt Şeraiti• 
M•i•zamızda Satıhr h3 

. :.. . ... . . " . ... .. " 

Daima Genç, Daima Güzel 

KANZUK Balsamin Kreıni 
. l"k e dünyanın her tarafında tak-

• Elli senelik bir ~azıye °!d. 1 
C"Jdinizin daima güzellik ve ta

dır kazanmış güzellık kremı ır. . 1 
k i memleketimizin kibar 

zeliğini muhafaza eder. Bal~ bi:e:arkıdır. Çilleri ve buru
Dıahafilinde rağbet bulmuş c~ I 

1 
de bir caz;be bahşeder. Ruh

f~kları izale ederek ten~.:~ k~mışt~r. Balsamin kremi kati
nuvaz kokusile aynca şo . eı· _. · cildinizin cazip taravetini 
Yen kurumaz. Teninizin !atıf t~:~bilirsiniı. B r defa Balsamin 
ancak Balsamin ile meydana Tanınmış ıtrıyat mağazalariyle 
kullanan başka krem kullanamaz. 

blıyük eczanelerde bulunur. kutusuna Y. A. rumuzile ve 6 
lsta.nbul 223 numa~alı po~e i kesip muvazzalı adresini ya

kuruşluk posta pulu ıle bu ~ 's~lsamin Eksiri nümune olarak 
zıp gönderenlere bedava bır 
iöaderilir. 

lzmir .sicilli ticaret memur
luğu resmi mührü ve imzası 

F.Tcnik 
1 - Vekaletname 
Y. No. 5671 H. No 428 
Gerek vekili ve ırerek acea-

tası bulunduğum eşhaı ve şir
ketlerin ve ırerek şeriki bu
lundnium "Loran Rebul ve 
Şeriki" şirketinin İzmirdeki 
bilcümle işlerini ruiyete mü
eııaesemizi idare ve temsile, 
telgraf, postahanelerle güm
rük idarelerinde lizımge
len muamelah ifaya ve bu 
idarelere ırelen paket ve mek
tup ve telgraf ve eşya ve nu
kut ve emteai saireyi almaia 
muhaberat, bilet ve beyanna
me ve ordino ve konşimento 
Ye saireyi imzaya piyasadaki 
•atliıbatımı tahsile lzmir şube
sinin muamelci tesciliyesini Ti
caret Müdürlüğü ve Maliye 
dairelerile sicil ve ticaret odaaı 
ıicilatmda icraya, hususatı mez 
kiıreye müteallik bilcümle ev
raka vaz'ı imzaya, gü•rük
ler de lazımgelen muamelatı 
son dereceye kadar takib ve 
intaca ve husuaatı mezkiıreden 
Ye cihah saireden dolayı leh 
ve aleyhime ikame olunmuı ve 
olunacak bilcümle deaviden do
liyı Türkiye cumhuriyeti mu· 
hakimi hukukiye ve tüccariye, 
cezaiye ve sulhiyesiyle devair 
ve mecalisinin her bir kısım 

ve derecesinde müddei, müd
deaaley, şahsı salis, itirazül 
gayir, dahili fiddava sıfat ve 
tarikleriyle bidayetten, itirazen, 
temyi:ı:en iadeten, tahsihan 
muhakeme ve muhasamaya, 
işhat ve istişhada, talif ve is
tihli_fa reddi yemine tebliğ ve 
tebellüğa, kendi imzasiyle her 
nevi, evrak ve müstediyat 
ve Jeyayibi bittanzim protesto 
keşide ve cevap itasına, mü
meyyiz ve ehli hibre ve vukuf 
ve hakem naap ve tayin ve 
azline, iştikai anilhükkima ve 
reddi azaya, iflas talebine ve 
redde ve konkordato aktine ve 
aleyhine itiraza, muhasip ve 
sindik tayin ve uline, ve iflasa 
müteallik bilcftmle muamelatı 
ifaya, haczı ihtiyati ve icrai 
vaz ve fekkine ve mukarrerat 
ve ilamatı müstahselenin talebi 
tenfizine ve devairi icraiyede 
takibe ve lede! İcab işbu ve
kaletnamede münderiç şera

it.in bir kısmı veya külli
siyle merreten badeuhra ahar 
veya aharlarını da bittevkil 

münferiden veya müçtemian 
ifayı vekilete ve bunları ledel 
hacce tepti! ve azle velhasıl 

hukuk ve menfaatımı muhafa
za ve müdafaya ve temin zım
nında kanunen münasip göre
ceği her bir muameleyi son 
dereceye kadar ifaya mezun 
olmak üzere tarafımdan veka
leti amme ve mutlaka ve sahi
ha ile lzmirde mukiman Loran 
Rebu ve şeriki şirketi memur
larından L. Pradel'i vekil nasp 
ve tayin ettim. 

Loran Rebul ve şeriki şir
keti namına vazı imzaya me
zun şeriki Gabriyel Kuto. 

9 Temmuz 935 imzası. 
Talebi üzerine yazılan bin 

dokuz yüz otuz beş senesi 
Temmuzunun dokuzuncu günü 
tarihli bu vekaletname altın

daki imza şahıs ve hüviyeti 
dairece maruf "e mezkür şir
ket namına imzaya mezun Gab
riel Kutonun olup mündereca
tını bilkabul huzurumda vezey
lediıii tasdik olunur. Bin dokuz 
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Etbise insanların birbirlerine karşı bir 
varlığıdır. iyi bir elbise yaptırınca 

• 
ıosan iftihar duyar 

Kumaş deyince ötedenberi kökleşmiş 1bir 
zihniyetle Avrupa kumaşı hatıra ge.ı1ir 

.#-,,, 

Fakat, 
Türk gücü Türk Endüstrisi şimdi ona yetişmiştir. 

Nerede ise onu da geçecektir. Bunun misalini görmek ister misiniz? 

Yeni tesis edilen ' 

_..,Kula mensneat 
Fabrikasının kumaşlarını bir kere görmek kafidir. 

-C En güzel Avrupa kumaşları ayarında olmakla 
~ beraber fiatleri şayanı hayret derecede 
.. ucuzdur Katiyen diz yapmaz. 
~ 
"" f 
.E 

1 
4 
~ 

Birinci Kordonda Çolakzade halı limited 
şirketi binasında toptan ve parça 

halinde satılır 
t 
= 
~ 

-;;;V.~!!1!1!!!1111!!1!!!!!!!!!!!! 
~ıuııı~ı~··ı~pı· 
• DOKTOR 

Ziya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFi 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

TELEFON 3686 
17-26 924 

Doktor 

Fahri Işık 
İ:ı:mir Memleket Hastanesi 

Reatken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (281) 

yüz otuz beş senesi temmuzu
nun dokuzuncu günü. 

9 - 7 - 935 
Beyoğlu üçüncü noteri Servet 

X esari oğlu resmi mühür ve 
ımza. 

Umumi No. 6991 
Hususi No. 1/250 
işbu vekaletname suretinin 

daireye mübrez aslına ve dos
yasında mahfuz ve mübrizi ta
rafından imzalı nüshasına mu
tabakatı tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz otuz beş yılı Temmu~ 
ayının yirmi ikinci Pazaı tesı 
günü. 

lzmir ikinci noteri resmi 
mührü ve namına imzası 

okunamamıştır 
2270 (1051) 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 

Zonguldak 
Maden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her neYi fevkalade köınürü yalnız 
Kestane pazannda Bardakçılar ıokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Maiuutnda bulacak.suıız 

Telefon 3937 

lzmir Evkaf direktörliiğünden: 
Tahmin bedeli 

Vakfı Cinsi No. Mevkii Lira 
Mazbut çiçek Mes dükkan 1 çiçek mucidi 200 

civarında 

.. " .. l-1 
" .. 200 

.. .. arsa 2,4,6 
" 

.. 400 

" 
yabıcıoğlu dükkan 1-48 Yusuf dede 200 

" .. " 
2-48 .. 200 

.. .. ev 20-30 Şuayp kantarcı 200 

" .. hela yeri o Yusuf dede 100 

" .. ev 142 
" 

300 

" " " 
23 Şuayp kalfa 100 

" yılan kırkan depo 122 Keçeciler 2000 

.. bıyıklı H. sebil dükkan 84 Kestelli 400 
Mustafa 

., Pazaryeri oda ve arsa 525 Bayramyeri 800 
13 Mülhak alaca mesçit ve arsa O Namazgih civan 1000 

mesçit 
14 ,. Salı tekkesi ev o Karakapı 400 
15 " Perşembe " 

o .. 600 
tekkesi 

16 " Sarı hafız 71 Arapftnnı 600 
17 73 .. 500 .. .. 

Yukanda cinsi , mevkii, vakfı, numarası ve tahmin edilen 
bedelleri yazılı vakıf akarat ve arsaların mülkiyeti peşin para 
ile satılığa çıkarılmıştır. Artırma ve ihalesi 7-8-935 Çarpmba 
günü saat 14 de İzmir evkaf direktörlüğünde toplanan komis
yonda yapılacaktır. Almak isteyenlerin yüzde 7,5 teminat akçele
rile ihale günü komisyona gelmeleri ve izahat isteyenlerin her 
gün evkaf direktörlüiü varidat memurluğuna müracaat etmeleri 
ilan olunur 24-28-1- 6 2263 (1046) 

--·-· .. ıld ı rmıştir. 



&ebHe ta 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 

ORESTES vapuru elyevm 
'mammızda olup 19 temmuzda 

Anvers,Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg limanları için yük 

alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 16 
temmuz.da beklenmekte olup 

yükünü boşalttıktan sonara 
Burgaz, Varna ve Köstence 

limanları için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 27 tem

muzda ielip yükünü boşalttık

an sonra Burıras Varna ve 
Köstence için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 18 
apstostan 12 ağustosa kadar 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları için 

yük alacaktır. 

SVENSKA ORıENT LıNıEN 

V ASLAND motörü 30 tem
muzda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantıig, Gdynia 
Göteburg, Oıla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

SERVİCE MARlTıM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için 

bir muntaz am sefer. 
ayda 

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 

olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Fenni 

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

Zee & Co. 
HERAKLEA vapuru halen 

limanımıztla olup 25 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremcn için yük ala
caktır. 

' 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNCİ 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NA VİGA

GA TION Co. Ltd 
ELLERMAN LA YN Ltd 

.... 
Paris fakültesinden diplomalı 

oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 

DERINDJE vapuru 5 ağus- FLAMINIAN vapuru ay so-

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan başbyarak 

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

Telefon : 3921 tosta bekleniyor. 8 ağustosa nunda Liverpool ve Svansea-
Cuma ve sala 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 
kadar Anvers, Rotterdam Ham dan gelip tahliyede buluna-
burg ve Bremen için yük ala- cakhr. 
cakhr. DRAKO vapuru 29 temmuz-

ALIMNIA vspuru 10 ağustos- da Hull, Anvcrs ve Londradan 

Göz Hetimi ta bekleniyor. Hamburg, An- gelip tahliyede bulunacak ve 
vers ve Bremen limanlarından aynı zamanda Londra ve HuJI 
yük çıkaracaktır. için yük alacaktır. 

MITATOREL 
DEN NORSKE MIDDELHAVS-j DOYÇE LEVANTE LINIYE 

LINJEN ANGORA vapuru 13 tem-
(D/S.A/S SPANSKELlNJEN) 1 muıda Hamburg, Bremen ve Adres - Beyler Numan 

O S L O Anverstcn gelip tahliyede bu- Zade sokağı Ahenk mat-
SEVILLA motörü halen Ji- hınacaktır. baası yanında. 

manımızda olup Dieppe ve 1 NOT: Vürut tarihleri ve Numara: 23 
Norvec limanlarına yük almak- vapurlann isim'eri üzerine mesu' T eJefon: 3434 
tadır. liyet kabul edifm ez. (229) 

SERViCE DIRECT DANUBIEN :_: • .:.:;;~eı..mırı=~sa~:.~,,.~ıçız~~==*:44~1~•=:::*======-
Tuna hattı 

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

BUDAPEST motörü tO ağus
tosta bekleniyor. Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için yük 
alacakhr. 

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 

.CZ'/'/7.Z-/7.L.%'7.777..ZZZZ'Z7T./72'. 

~ Hususi muallim ~ 
" ikmale kalan ilk ve orta ~ 

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeraltında An
kara kraathanesi ittisalindeki 
tuvalet salonuna miıracaatlan 

5-10 
.777.7..KZ.Z.7-7.'7'~7.ZZ77..Y.77X77. 

Gözlük 

Muallim 
•>C>~TC>R 

r77Z7XL7L/J//L77Z7./.7./../L/../_/.X.ZZZ7..Z..7f1!i!f"LZ) 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

iÇ H A S T A L 1 K L AR 
ıvı:-cJT .A..~.A..S 'SiSi 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20) numarala eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

Eczacı il 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 ui'raştım. 

Üzerine her istediğinizi en ince teferruatına kadar 

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

ıZMıRLİLER s. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

Tayyare, şoför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altın, nikel bağa 
çerçive!eri en maruf fabrika malı camlar daima her yerden ucuz 
olarak yine S. FERiT ŞiF A ECZANESINt lE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 

PLATT 
Makina F abrikasmın 

NA1\1f)AR ÇIKRIGI 

En ufal; yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 

Şahidimsiniz değilmi ? 
Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 

1

. Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Son habra, 
Menekşe, Amber. 

1 25 - 35 - 50 - 75 - 100 
200 kuruşluk şişeler. 

l Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 
markası. 

İkincisi 

Hilal eczanes:i 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

lıimlt:rini benzetenler asıl

larının kıymetini göstermeye 

yarıyorlar o kadar ... 

" 
• • ~-·'· • ·.-· • ;' ~ ~ ~ • t • "" "!'·~ • ' . ·-,""'.'~~ : . .. • . , t 

Umum Hastaların azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğrU

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsa1arı gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarmdaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabii!eşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
tLE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISl 

ı~· .hri Rlza 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Bey tarafından yapılır 
Kabul saatleri : 10 ifa 12,30 öğleden 

kadar. 
sonra 14 - 16 ya 

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

~ - ı•• ..,, ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 
(355) S.7 

Anneler, 

Arlık müıteriltdirler. 

Yavruları sancıdan, ishalden, kusmadan .kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir ~ıda bulmuşlardır. 

LAKTIN 
Sütlü ua 

Az zamanda çok raibet ~örmüş ve bunu bazırhyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu ırelmiştir. 

• Eczaaelerde fiatı 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştibanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diier taraftan fazla terlediiiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kifiye reaçlik, ııhhat ve 
aeş'e vermiş olan 

Klna Lfttll 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini ırörmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
TEMiZ 

YAPILIR 
Refik Lütfi Or Resimevi 

Hükumet 
. ' • ' ·-· . -- "! ..-.;.. ' 

t üfettiş namzetliği ve şef nam
zetliği için müsabaka imtihanı 

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

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

Ankara, lstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tahriri imti
hanlarda kazananlar ieliş ve dönüş yol paraları verilmek sure
tile Ankaraya ıetirilerek şifahi bir imtihana tabi tutulurlar. Bu 
imtihanda da kazananlardan beşi 140 lira aylıkla müfettiş nam
zetliğine ve diier beşi de (130) lim aylıkla şef namzetliğine 
tayin olunurlar~ 

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

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

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

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

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

13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 2S, 26 
2102 (986) 

Izınirliler lstanhulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde .... 
~rkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Ömer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konakltyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 


