
İzmir 
Bu göretten büyük 

Faideler bekliyor 
Bayındırlık bakanı Bay Ali 

Çetinkaya bir kaç günden beri 
•ayın konuğumuz bulunuyor. 
Devrimin yetiştirdiği Devlet 
•damları arasında özel bir yer 
tutan Bay Ali Çetinkayayı 
tanıınıyanlar pek azdır. O, yur
dumuza göz koyanların temiz 
topraklarımıza ayak bastık
ları günlerde Ayvalıkta ilk 
•ilahı patlatmış ve o günden 
bugüne kadar ihtilalin, savaşın, 
devrimin her safhasında üzeri
ne ayrı azrı ödevler almıştır. 

Yurdseverliği ulusal dava
lara bağlılığı ve çalışmadaki 
temizliği ve titizliği şüphe gö
türmiyen hakikatlerdendir. 

Ali Çetinkayayı bu meziyet
leri ile eskiden tanıyanlar mü
nevverlerdi. Fakat bugün onu 
halk tabakaları verimli çalış
nıalarile tanıyor ve seviyor. 

Yıllar var ki demiryolları 
t•rifelerinin ağırlığından imti
ya:dı, yabancı sosyetelerin hal
ka yaptıkları zülumlardan Türk 
ulusu ağlaşıyordu. 

Bu ağlaşmaların anlamını 
çok iyi kavnyarak pratik yol
lardan yürümek suretiyle öne 
ııeçmede bayındırlık bakanı
mızın rolü çok büyük ol
muştur. 

Eğe bölgesini göz önüne 
getirelim: 

Çok kısa bir zam•nda Ka~a
ba ve Aydın adlarile anılan iki 
büyük hat Devlet demiryollan 
içine karışmiştir. Bu iki hattın 
yabancı ve özel sermayeler 
elinde kalınası ve işletilmesinin 
İ.zmirin ekonomsal hayatında 
açtığı yaralar o kadar büyüktür 
ki bunu bir dakika anmak iki 
hattı ulusa mal etmenin ne azim 
bir iş olduğunu kafalarda ve 
gözlerde canlandırmıya yeter. 
Hepimiz biliyoruz; Egenin en 
zengin kaynaklarının ortasından 
geçen bu demiryollarında yolcu 
vagonları yıllarca boş gidip 
boş ~elmiş, bahçeciierimiz, çift
cilerimiz ürünlerini bir yerden 
ö bir yere nakledememiş, ol· 
duğu yerde karı ve zararı 
düşünmeden kaçakaçıı satmağa 
veya çürütmeie mecbur ol· 
muştur. 

Devletin son defa Devlet 
demiryolları işletmesine verdiği 
istikametdir ki ülke içinde bir 
hareket uyandırmı, vagonlar 
Yolcu yüzü görmüş. Ekonomsal 
hayatımız tarifelerin indirilme· 
s~nden çok faydalanmıştır. ~er
çı bu işler devletin genel sıya· 
sasında kök salmış ıneselelerdi. 
F alrat onların pratik çalışma 
ve pratik düşünce ile daha ça
buk ortaya atılmasında B. Ali 
Çetinkayanın özel rolü olduğu 
::;ızlenemez. 
. Gerek bu işlerin ve gerek 
Istaııbulda soygunculuk yapan 
bazı şirketlere karşı alınan 
tedbirlerin ulus arasında uyan
dırdığı sevinç ölçüsüzdür. İşte 
bu canlı izer (eser) )erden kuv
vet alarak umuyor ve inaoıyo
ruz ki, Bay Ali Çetinkayanın 
lzmir göreti (ziyareti) şehrimiz 
ve yollanmız için çok faydalı 
sonuçlar verecektir. 

· bitib. tüken-

Cwnhııriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçi.si, Saba1ı7,arı Çıkar Siyası Gaııetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Harbın önü alınamıyacak 
ltalya 

• 
tecım çağırdı •• 

Ingiltere ve Japonya Habeşlere silah cephane veriyorlar .• 
Habeş fahri konsolosumuz 300 hin modern silahlı 
Habeş ordusunun harhı kazanacağını söylüyor 
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ltalya sııla.nııcı dönmeleri eııwiııi alan llalyaıı 
tecim geıııileı·indeıı bfri 

İstanbul, 24 (Özel) - Ro- beşlilere bol cephane silah 
madan alınan haberlere göre göndermektedirler. 
İtalyan - Habeş anlaşmazlığı lstanbul, 24 (Özel) - Şehri-
gittikçe ~üyümekte ve Avrupa miz borsasında ltalyan parası 
d~vletlerı arasında siyasal en- liret dündenberi düşmeğe baş-
dışeler. uyandırmaktadır. Bil- lamıştır. ltalya hükümeti hariçte 
hassa Ingiltere ve Japonyanın se~e~de bulunan ltalyan gemi-
takındıkları tavırlar ve aldık- lerını ltalya sularına çağırmrş-
ları kararlar ltalyada çok asa- tır. Limanımızda bulunmakta 
biyet uyandırmıştır. Hakim olan ltalyan gemilerine de Ital-
olan kanaat harbı önlemenin yaya dönmeleri bildirilmiştir. 
· k. ı - k · d d" İ lstanbul, 24 (Özel) - Ha- I 
ım aıısız ıgı mer ezın e ır. n- b . t d k" T·· k" f . k ·ı H b · . • eşıs an a ı ur ıye ahrı on• 
gı tere a eşıstana sılah ve solosu şeh · · ı · t• Ad" .. . . . . rımıze ge mış ır. ıs-

•uhım~at . t~caretını serbest ababadaki durum hakkında ga-
bıraktıgı gıbı Japonlar da Ha- zetecilere beyanatta bulunan 

fahri konso!o3umuz demiştirki: 
"Habeş ordusu umulduğundan 

daha çok kuvvetlidir. 300 bin as
ker de son sistem silahlı bulun
duğu gibi bir İtalya - Habeş 
harbının Habeşliler lehine ne
tice vereceğine de kani bulu
nuyorum . ., 

Gazetecilerin Vehip paşa 
hakkında sordukları sorguya 
cevaben fahri konsolosumuz 
demiştir ki: 

Vehip paşa henüz Habeş or· 
dusunda bir kıt'aya tayin edil
memiştir. 

Ankareya gitti 
İstanbul, 24 fÖzel) - Şeh· 

rımızc geldiğıni bildirdiğim 
Habeşistan fahri konsolosumuz 
bugün Dış Bakanlığı ile gürüş· 
mek üzere Ankaraya gitmiştir. 

Romada kızgınlık 
Roma, 24 (A.A) - İngilte· 

renini Habeşistana silah gön
derilmesi yasağını kaldırmıya 
karar verdiğine dair Londra 
lil'azetelerinde çıkan haberler 
burada büyük bir kızgınlık 
uyandırmıştır. İtalyan basını 
bu karar münasebetile İngilte
reye şiddetle çatmaktadırlar. 

Giornala D'İtalya diyor ki: 
Bu karar lngiltere ile Ha

beşistan arasında sıkı bir elbir· 
- Souı< 3 üncü sayfada -

inhisarlar 
Sii bakanlığı 

İzmirden kuru üzüm, 
incir alacaklar 

Bayındırlık Bakanı şehri
mizde T edkikle meşgul 

Bay Ali Çetinkaya dün Bakanlığa 
Ba~~i dairelerin çoğunu gezdiler 
Şehrımız sayın konuğu Ba

yındırlık bakanı Bay Ali Çe
tin Kaya dün şehirde bazı 
tetkiklerle meşgul olmuştur. 

Bay Çetin Kaya Sabahleyin 
sekizinci işletme müfettişliğin

deki büroları, ambarları ve
sair tesisatı gezdiler, memur
ları birer birer gördüler, vazi-

. felerini .sordular. 
Bakan, öğleden sonra da 

bayındırlık bakanlığına mensup 
diğer kurumiarı inceden inceye 
tetkik eylemişler ve bazı ma· 
lümat almışlardır. 

Bu meyanda bayındırlık ku-
J111ıisaı·lar vekili B. Raııa 1 rum an komiserliğine gitmiş· 
lstanbul, 24 (Özel) - Sü ve ler ve burada bazı işler etra-

inhisarlar bakanlıkları, bu yıl fında komiserden uzun uza-
piyasa açılınca lzmiıden kuru dıya izahat almışlardır. Bay Ali Çetin 1\.aJJa 
üzüm ve incir alacaklarını Buradan Posta, telgraf ve tc- kında izahat almışlardır. Verilen 
Türkofise bildirmişlerdir. lnhi- lefon başdirektörlüğüne gitmiş- İzahattan dolayı memnııniyet-
sarlar vekili bay Rana alaka- ler ve binayı dolaşmışlar ve lerini bil?irer~k .. ?!.rılmışl:8r ~e 
darlara hazırlıklarını ikmal et· başdirektör bay N · d t Nafia dırektorlugune gıtmış· . . . . aım en pos a !erdir. 
melerin! bıldırmıştır. telgraf ve telefon işleri hak- " . . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -- ı..;oııu 5 ıncı sahtede -

1 ı b. 1 ••• •••••••• ••••••••••• · müzakere ere ır türü ile su şi k t' · halk d'" · •••••••••••••••••••••••••••••••••a••••• 
mıyen . . . • . . r e ının a ver ıgı bunlar için Bayındırlık bak~-
neticelendırılemıyen lzmırın Ta- rahatsızlıkların on üne geçilme- nı · · · b l · · ı ") b . . mıza ınanç vencı, e ge. 

· şit işleri (naklıye ış erı u sıdır. Bunun için de bu işlerle Jer ·· t ·ı· d b" h 1 
f 

d l k . . . . gos erı ırse avaya ız a 
göretten çok ay a anaca ve ılgılı olan ışyar (memur ) larııı olın ·· .. l b k b"li · ç·· . d 1 · • • uş gozuy e a a ı nz. un-
kısa bır zaman a yo una gıre- şarbaylıgın hatta halktan k"" · d - · ı · t"k ı . , • u o ınan ıgı ış erı pra ı yo • 
cektır. . . d"l"k şıkiyetçilerin Bay Ali Çetin- !ardan halletmesini bilen bir 

i · · · şım ıı bayın k zmırımızın • ayaya dertlerini anlatmaları devlet adamıdır İbtiyacımızı, 
dırlık bakanlığından büyük ve bu dertleri çözecek dü- derdimizi anlat~mazsak fırsatı 
dilekleri yoktur. lzmirin istediği zenlerin neler olabiİeceğini kaçırmak kabahatı bizim o!a-
şu elektrikli tram'l'ay işinin dü- ortaya koymalarıdır. istek- caktır. 
zenine konulması, Telefon şirketi ler ortaya konur ve Eiak.kı C>cak.o8"1'1 

re _atıyo 
~ 
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Universiteli gençler lz-

V apuriyle geldi • 
mır 

Dün Narlıdere köyünde yapılan tö
rende bulundular. Köyleri dolaştılar 

Üniversiteli gençler 
llbaylığm lirnek köylerimizde kamplarda bulunduklarından 

bir buçuk ay konuklamak üze- gelememişlerdir. Konuklar ro-
re çağırdığı üniversiteli gençler morkörle vapurdan alı-
dün limanımıza uğrıyan Deniz narak doğruca Karantina 
yolları işletme idaresinin İzmir hastane vapur iskelesine a-eti-
vapurile lstanbuldan gelmişler rilmişler ve oradan konuk bu· 
ve vapurda kültür direktörü lunacakları Sanat okuluna yer-
bay Hikmet Türk genç- leştirlmişlerdir. Kendilerine 
leri gezdirmek için mihman- dondurma ve saire ikram edil· 
dar atanmış olan ilbay• miş ve banyo alarak yorgun· 
!ık as mektupçusu bay Dilaver luklarını dinlendirmişlerdir.Mü-
kültür yar direktörü bay Hak- teakiben iki otobüsle Cumhu-
kı, istatistik direktörü bay riyet meydanına gelinmiş, 
Nazım, ilçe jandarma kamutanı Atatürkün heykeli saygı ile 
yüzbaşı bay Hikmet tarafların- selamlanmıştır. Sonra llbaylığa 
dan karşılanmışlardır. Gelen giden konuklar salonda ilbay 
konuk Üniversiteliler 12 genç- a-eneral Kazım Diriki ziyaret 
tir. Profesörlerden bay lsmail etmişlerdir. ilbay general , 
Hakkı gençlerin başında bu- gençlere köycülük kalkınma 
lunmaktadır. Gelmesi beklenen hareketi hakkında izahat ver· 
gençler 44 idi. Fakat ekserisi - Soııu 9 mıcıı sayfada -
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HEYECANLI l ARIHİ 
BİR ESER 

Devrim Kraliçesi 

BAYAN TAL YEN 
•.. beride bayan Talyen olacak Terezya 
Kabarrüs, ölümden bir çok masumları 
kurtarmak için "temiz,. Robespiyerin 
hışmına uğrıyor. Fakat güzeldir. 
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• 
Buğday 

Hararetli satışlar 
Olmağa başladı 

Dün Borsada buğday üzerine 
epi satış olmuştur. Öğleden ev· 
ve! ve sonra 857 çuval muhte
lif cins buğday satılmıştır. 

Fiyatlar 4,375 - 6 kunıt ua
sındadu. Ea az fiyatla yapılan 
sabf yalmz bir parti olup 
Mersin buğdayı idi. Diğerlerinin 
fiyatlan 4,75 den yukandır. 
Tarım bankasımn borsada buğ· 
day satışına başlamış olması 
fiayatlar üzerinde tesirini gös
termeğe başlamıştır. Bugünler
de fiyatların düşmesi beklen· 
mektedir. Yeni mahsul buğday· 
dan piyasaya önemli mikdarda 
buğday da gelmektedir. 

• • 
•• •• uzum 

Yeni piyasaAğus
tosta açılacak 
Muhtelif yerlerde yeni yıl 

ürünü üzümler sergilere kon· 
muştur. 4 Ağustosta lzmirde 
üzüm piyasasının açılacaıiı an· 
!aşılmaktadır. 

Şimdiye kadar bir milyon 
kutu alivre üzüm satışı yapıl· 

mıştır. 

Muhacirler 
Mülteciler 
Tabiiyet harcına 
Tabidirler 
Üç yıl müddetle mer'iyet 

mevkiine konan 1942 sayılı 

kanunun müddeti 13-4-934 ta· 
rihinde sona ermiş olduğundan 
bu tarihten 10nra Yerilecek fa· 
kirlik mazbatalarının kanuni 
bir kiymeti olmıyacağı ve iakin 
kanununun tayin ettiği iki se· 
nelik müddeti geçirdikten sonra 
yurddaşlığımıza alınmak ıçın 
müracaat etmiı olan muhacir 
ve mültecilerin 1260 sayılı ka· 
nunun birinci Ye QcGncü mad· 
delerinde yazılı harçlara tabi 
tutulmalan lizımgeleceği iç Ba
kanlıktan ilbaylığa gelen bir 
bildirimde bildirilmittir. 

Varemiyecek kadar fakir 
olanlann • kanunun mer'iyet 
müddetinin uzatılması yüksek 
.kamutay& arı:edilmiş olduğun

dan • çıkmasına kadar bekle
meleri lizım geldiği bu ıibi 
müracaat sahiplerine bildirile· 
cek fakat aynı zamauda bu 
kanun çıkıncaya kadar harca 
tabi olanların evrakına harç 
pulu yapıftırılmıyan muamele· 
)erinin tamamlanmasına imkan 
olmıyacakbr. 

Harcı alınmadan muamele 
yapılmıyacağından bakanlığa 
beyhude yere müracaat edil· 
memesi bildirilmiştir, 

Genel direktör 
Bugün lstanbula gidiyor 

Eykaf işlerini yakından tet
kik eylemek üzere şehrimize 
gelmiş olan evkaf genel di
rektörü bay Fahri Kiperin yi· 
ne evkaf işlerini tetkik için 
mülhakatta bir seyahate çıktı· 
ğını yazmıştık. 

Bay Fahri Kiper Ödemiş, 
Tire, Bayındır, Kuşadası ve 
Urla ilçelerindeki evkaf işlerini 
gözden geçirdikten sonra düa 
akşam şehrimize dönmüştür. 

Bay Fahri Kiper bugün Is· 
tanbula hareket etılecek ve 
oradaki evkaf işlerini de göz· 
den geçirdikten sonra Ank .. 
raya dönecektir. 

Hırsız hizmetçi 
Birinci kordonda Ali oğlu 

İbrahim Mitatın 300 sayılı 
evinde hizmetçi Arif kızı Nu
riye tarafıntlan iki elmas yü· 

lınmı 

ŞED:iR HABERLERİ 

Poliste 
~ 

Asayiş işleri için 
Toplanıldı 

Dün Emniyet dir-ktörü Fayzi 
Akkorun emriyle adli kısım 
başkanlığında bütün merkez 
komserleri bir toplanh yapmış· 
lardır. Bu top antıda şehrin 
asayiş vaziyeti görüşülmüştür. 
Geçen yıla na:ı.aran görülen 
önemli ve müsbet fark toplan· 
bda mevzuubahs edilerek bun· 
dan sonra ne şekilde çalışıl· 
ması lizımıeldiği hakkında mü· 
zakerelerde bulunulmuş ve ka
rarlar alınmı,br. 

Hasta memurlar 
Nasıl tedavi 

Ettiirlebileceklerdir 
Hasta memurların hastaha

nelerde tedavi edilmeleri için 
verilecek ücret hakkında dün 
iç bakanlıktan ilbaylığa bir 
bildirim gelmiştir. Bunda büd· 
çeye tedavi ücreti olarak ko· 
nulmakta olan tahsisatın pek 
az olması sebebiyle hastalanan 
memurlann tedavi ücretleri 
mensup olduktan bakanlıklarca 
tedavi ücretleri mensup ol· 
dukları bakanlıklarca deruhte 
edilmedikçe ücretler tedavileri 
cihetine gidilmiyerek mecca· 
nen tedavi ettirilmeleri bildi
rilmiştir. 

Takas komisyonu 
Takas komisyonu dün öğle

den evvel asyar ilbay Baha 
Koldaşın başkanlığında top· 
lanmıştır. 

Selanik 
Panayırında 
Memleketimizi de 
Tanıtacağız 

Selanik panaymna hüklime· 
timjz geçen yıldan daha geniş 
bir şekilde iştirak edecektir. 
Tnrkofis başkanlığından ilbay· 
lığa gelen bir mektupta Seli· 
nik panayırında muhtelif ürün· 
lerimizin teşhiri için hazırlana· 
cak pavyonun bir tarafında Tu· 
rizm işlerimiz için de bir köşe 
aynlacağı, burada Turizmin 
memleketimizdeki inkişafı hak
kında resimler ve izerler bu
lundurulacağı bildirilmiştir. İz
mirin turizm bakımından meş· 
hur olan önemi sebebile öntük 
resimleri, albümleri ve ıimdiye 
kadar bastırılm~ olan lı;itap· 
!ardan istenmiştir. 

Suiistimal 
Hakyeri bugün karar 

verecek 
Rüşvet almağa ve bazı tah

kikat evrakının maamelelerini 
eksik yapmakla maznun Ke· 
malpaşa eski müstantiki bay 
Nurinin Ağırce2ada muhake· 
mesine dün devlllD edilmiştir. 

Dünkü celsede bir-çok ıahit· 
!er dinlenmiştir. Başka dinle
necek şahid kalmamıştır. Bu 
gün maznun hakkında Hakyeri 
kararını verecektir. 

KOMİTE 
Dün toplandı 

Arsıulusal İzmir panayırı faal 
komitesi dün doktor bay Beh· 
cet Uz'un başkanlığında toplan· 
mış ve panayıra ait bazı işler 
etrafında müzakerelerde bu· 
lunmuştur. 

•• 

Odemiş incirlerinde 
Kanlı basur hastalığı 

B. Nihat bu hastaJık ve yaptığı tet
kikler hakkında izahat verdi 

Bursa ve Kocaeli ilbay ve 
ilçebaylıklarındaki meyva bah
çeleri ve bağlarını umumi bir 
şekilde kotrol etmek üzere 
bir ay evvel şarımızdan ayrı· 

lan mıntaka haşerat istasyonu 
direktörü bay Nihad lriboz 
her iki ilbaylık havalisinde 
tetkikatını bitirerek evvelki 
akşam şehrimize dönmüştür. 

Dün Bornovada enstitüde 
Ödemişten gelen ve içinde 
incirlere ariz olan bir hasta
lııı ğöz:den geçirmekle meşgul 
bulunan bay Nihad lribozu 
bir muharrimiz ziyaret et· 
miştir. 

Ödemiş incirlerine ariz olan 
hastalık ve tetkikleri hakkında 
Bay Nihad demiJtir ki: 

Bu hastalık incirlerde (kanlı 

basur) denilen hastalıktır. 2 3 
yılda bir kerre bütün incir 
sahalarımızda salgın bir hal 
alır. Geçen senedenberi mü
cadele kurağı bu hastalıkla 

savaşa başlamıştır. 

Bu örnekler tavsiyelerimizi 
yerine getirmiyen bir bahçe· 
ciye aittir. Yoksa savaşa dik
kat edenlerin bahçelerinde bir 
çey yoktur. 

Borsada ve lzmit vilayeti
nin elma ve meyvesi ile meş
hur Sapanca nahiyesinde in
celeme yaptım. Borsada iki yıl 
öncekine göre büyük bir fark 

var. Tarım okulası ve vilayet 
fidanlığı büyük bir terakki gös
termiştir. 

Bursa tütünleri çok iyidir. 
Dut ve şeftali ağaçlarındaki 
hastalık için tarım bakanlığı 

sıkı bir savaş açmıştır . 
İzmit vilayetinin meyva ve 

bağ fidanlığı hiçbir vilayette 
bulunamıyacak kadar çok gll· 
zel tesis edilmiş ve muhitine 
çok büyük hizmetler ediyor. 

Sabanca meyvalıklan henüz 
iptidai bir durumdadır. Yeni· 
den kurulmıya başlanan meyva 
bahçeleri çok dllzgün ve iyidir. 
Hastalıkları için de savaşa 
başlanmak üzeredir. 

lstanbul vilayetinin Büyük· 
derede kurduğu meyvecilik 
enstitüsü, Türkiyemizde en 
ilmi çalışan bir kuraktır. Türk 
meyveciliğini bu müessenin 
yükselteceğine emin olmak la· 
zımdır. Bu müessese Avrupa 
müesseselerinden üstün bir bi
çimde çalışmaktadır. 

İzmit vali vekili bay Hasip 
f zmite geldiğinin ertesi günü 
hemen köylere çıkarak vilAye· 
tin yol isteğini ve köylülerın 
duruşunu tesbit etmeıie başla· 
mıştır. Bulunduğu kazalarda 
bugünün ilerleme yolunu tut
turmuş olan bay Hasip bu seri 
hareketi ile çok yakında büyük 
işler yapacağını göstermektedir 

Borsada 
Cuma günü idare 
Heyeti seçilecek 

l 1 Ağustosta yapılacak olan 
borsa yeni idare heyeti seçimi 
hazırlıklan tamamlanmıştır.Seç
mek ve seçilmek hakkını haiz 
olan tüccarların ve simsarların 
listeleri borsa sarayında kori
dorlarda asılmıştır. Bu listeler
de adları bulunmıyanlar derha: 
seçim komisyonuna müracaatla 
adlarının yazılmasını istiyecek
lerdir. Ağustosun birinci günü 
seçim başlıyacaktır. 

Arttırma eksiltme 
Yapılan yanlışlıkları 
bakanlık düzeltiyor 
2490 sayılı arttırma, eksilt-

me ve ihale kanununun 40 ve 
43 üncü maddeleri mucibince 
yapılacak pazarlıklar hakkınıla 
finaus bakanlığından ilbaylığa 
bir bildirim gelmiftir. 

Yapılan eksiltmeler ve ar· 
tırmalarda talip çıkmaması ve· 
ya teklif edilen bedel layık 
hadde görUlmemesi halinde 
işin bir ay zarfında pazarlıkla 
yapılabilmesi için bazı yerler· 
de bakanlar kurulundan karar 
alınması teşebbüsünde bulunul
duğu anlaşılmıştır. Bildirimde 
bir defa daha ilandan sonra 
ikinci ihale gününde de ayni 
vaziyet hasıl o1ursa bir ay 
içinde pazarlıkla muamelenin 
tamamlanacağı ve bunun için 
bakanlar heyetinden karar al
mıya lüzum bulunmadığı bil
dirilmektedir. Yalnız bir ay 
zarfında pazarlıkla da Lir sonuç 
elde edilemezse bakanlar ku
rulundan karar alınacaktır. 

Geçimsizlik yüzünden 
Dün bir kadın bıçaklandı 

Rekabet?! 
Para ile adam 
Dövdürülmek 
İstenmiş .. Zeybek Mehmet kaçmış, tutulamamış 

Değirmen dağın da oturan 
Mehmet kızı Şebibe uzun za
mandanberi kocası Zeybek 
Mehmetle geçinememekte ara· 
larında biç bir gün hır gür ek· 
sik olmamakta idi. Kadın de
vam eden geçimsizlikten yaka
sını sıyırmak için mahkemeye 
müracaatla ayrılık istemiştir. 
işin bu kadar ileriye götürül
mesi kocası Zeybek Mehmet 
üzerinde büyük bir tesir uyan
dırmış, bu teessür dün kanlı 
bir hadiseye sebebiyet vermiş
tir. 

Şebibe mağazalarda çalı· 
şarak bayatını kazanıyordu. 

Dün akşam saan on 

sekizde çalıştığı mağazadan 
çıkmış Kemeraltından Şamlı 
sokağına saparak evinin yolu· 
nu totmuştur. Bu sırada önüne 
çıkan 'kocası Zeybek Mehmet 
kadınla hafif bir ağız kavga· 
sını müteakip biçağını çekmiş 
ve üç defa karısına saplamış· 
tır. Kadının fetyadına etraftan 
koşmuşlarsa da Mehmet kaç
mağa muvaffak olmuıtur. Za· 
bıta izi üzerindedir. Buıı-ün ya• 
kayı ele vereceğinde şüphe 

edilmiyor. Kadın tedavi edil
mek üzere memleket hastane· 
sine yatırılmıştır. Yaraları şim· 
şimdilik ağır görülüyor. 

Üç yaranıaz Bayındırda 
Bir merkeb çala- Y urdsever iki 
rak yola çıkmışlar kardeş 

Evvelki gece çıplak bir mer· 
kebe binerek Manisa yolundan 
Mani~aya gitmekte olan on ve 
11 yaşlannda iki yaramaz ço· 
cuk Bumava bekçileri tarafın· 
dan yakalanmıştır. 

Çocuklar buldukları mer· 
keble·çam fıstığı toplamak 
için yola çıktıklarını söylemiş· 

lersede yapılan araştırmada 
yanlanndan kaçan ismet adında 
bir çocuğun merkebi çaldığı ve 

1 
üçü birlikte yola çıktıkları an· 
!aşılmıştır. Osman, Muzaffer ve 
ismet adında bulunan çocuk
ların ikinei Sakarya sokağında 
ve Eşrefpaşada oturduklan 
anlaşılmış ve haklarında tahki
lcata başlanmıştır. 

Bayındır, 23 - Ilçemiz Ha-
va Kurumu şubesine fabrika· 
tör Karaoğlan biraderler ilçe 
merkezinde mutasarrıf olduk• 
ları 3,000 liralık bir evlerini 
daire ittihaz etmek üzere te· 
berrü etmişler ve bu teberrü· 
!erini bir kıt'a teberrü kağıdı 
ile bildirmişlerdir. 

Bundan maada Karaoğlan 
biraderlerden Bay lbrabim yıl· 
da 100 lira, kardeşi Bay Hü
seyin yılda 60 lira hava tehli
kesini bilenler kurumuna üye 
yazılarak yüken altına girmiı· 
)erdir. 

Bu yurdsever kardeşleri tak· 
dir ederiz. 

Şekerciler caddesinde reka
bet yüzünden çirkin bir hadise 
olmuştur . 

Hayim oğlu Sepetay ve kar· 
deşi Liyeto ile şekerci Ali Ga
lip oğlu Ali Rıza arasında re· 
kabet yüzünden kavga çıkmış, 
ve Ali Rıza para vAdetmek 
suretile Davud, Ziya ve Arna· 
vud lsmaili rakibine dayak at
tırmak için Sepetayın dükka
nına hücum ettirdiği iddia edil
miştir. Hepsi de tutulmuşlardır. 

Tabancasını düşürmüş 
Tirenin dere mahallesinde 

fazla sarhoş olan Ahmed oğlu 
Hayri tabancasını düşürerek 
patlatmış ve aldığı yara ile öl
müştür. 

Ateş 
Her vakıtki gibi hemen 

bashrıldı 
Göztepede tramvay cadde· 

sinde üzüm ve incir tüccarı 

Alman tebaasından Karo! oıilu 
Sibuba'nın kiracısı bulunduğu 

850 sayılı evin matbahından 
ateş çıkmış, matbabın çatısı 

ile bitişiğindeki odanın çatısı 

kısmen yandığı halde ateşin 

başka yere geçmesine meydan 
verilmeden söndürülmüştür. 

Parasız hovarda 
Kemerde Sürmeli sokağında 

umumhaneci Zekiyenin evine 
giderek sermayelerden birisi 
ile parasız gecelemek istiyen 
ve bıçakla Zekiyeye saldıran 

Mustafa oğlu Kadri tutul
muştur. 

- . 

l .. ) KOŞEMDEN 1---~aşal-Yamanlar 
Ölmüşlerinin ruhu şrm olsun, 

sevgili şarbaymız urayda '1er 
gün buzlu , ,yarlarına Yaman
lar suyu verdiriyor. 

Yamanlar suyunu içtim içe
li; açık söyliyeyim: Şaşala me· 
telik vermemiye başladım. Her 
memleketin bir gilzel yll 
olur, hatta bir deiil birlcaç 
glizel suyu olur. 

Bizim memlekette de Kürd 
suyu derler bir ıu vardı. 

Bardağın içine girdi mi 
mübarek mavimtırak bir renk 
alır, dudağa değince yağlı ma· 
rul yemiş gibi yağlandırır. Ha 
zımda çok faydalı bir su idi. 
Ben Yamanlar suyunu içerken 
içimdeki hasretle bu suyu ha· 
tırladım, andım. Yamanlar suyu 
da bu su gibi tatlı.. Bu işi da· 
ha ziyade bir uzman (müta· 
bassıs) bilir amma Yamanlar 
suyunun Şaşaldan geri kalır 
yeri yok. O kadar lezzetli, o 
kadar tatlı ve o kadar da ha· 
zımda falan faydalı ki .. 

Kıymetli ,arbaymız Karşı· 
yaka için yaptığı bu misilsiz 
iyiliği Karşıyakalılar yatsınlar, 
kalksınlar unutmasınlar. 

LAkin ben bu yazıyı yazınca 
bana kızacakların çoğalacağı· 

nı aklıma gelirdim. Öyle ya 
çokları Şaşa! satışına engel 
olur diye düşünürler. amma 
iş öyle değil, çünkü bu 
güzelim sudan bol bol Kar· 
şıyakalılar faydalanıyor. Hem 
nasıl bol bol: lzmirde bu 
sudan bardaktan fazla içmeğe 
ödümüz koparken Karşıyaka
lılar ferah ferah banyoda 
edebilecekler, evlerini, sokak· 
!arını sulayacak.lar yemeklerine 
katacaklar. Elhasıl bu sudan 
suyun yapabildiği herşeyi ya· 
pacaklar ne mutlu .. Gönül kalk! 
Diyor, goçet Karşıyakaya, 
sende bol bol iç. yıkan ,. 

Lakin her yorulduğum yerde 
ben han kuramıyerum .. 

Tokdil ----yemin ettirilecek 
Ceza muhakemeleri usülü ka· 

nununca tahkikat yapılırken 

Devlet şurasına ait davalarda 
da şahitlerin doğru sgyliyecek- j 

!erine dair yemin ettirilmesi . 
lazım iken yemin ettirilmedik
leri anlaşılmıştır. Bu gibi şahit
lerin ifadeleri alınırken evveli 
doğru söyliyeceklerine dair ye· 
min ettirilmesi ve ifadenin üst 
kısmına yemin ettirildiğinin 

yazdırılmasının usul ittihazı iç 
bakanlıktan ilbaylığa gelen bir 
bildirimde bildirilmiştir. Bakan· 
lığın emrinde işlerin uzamaması 
amme ve şahıs hukukunun mü· 
teessir olmaması için buna 
dikkat edilmesi bildirilmiştir. 

•••••••••••• 
Kol taktırıldı 

Armutluda Musa oğlu ibra· 
him adında bir genç ameliyat 
neticesinde bileğini kaybetmiş 

sakat kalınıştı. Ilbay general 
Kizım Dirik bu ğence sun'i 
bir kol taktırmış kendisini sa· 
katlıktan kurtarmıştır. Bunun] 
üzerine lbrahim ilbaylığa şük· 

ranını bildiren bir mektup 
göndermiştir. 

Aksu 
Vapurculuk şirketinin en 

güzel ve en lüks vapuru olan 
"Aksu,, bugün lstanbuldan ha· 
reketle limanımıza ıelecek ve 
önümüzdeki pazar günü lstan· 
bul ekspresini bu vapur yapa· 
caktır. Şirketin en son aldığı 
l1U vapurun limanımıza ilk ge· 
!işi münasebetile acente va· 
purda bir ziyafet verecektir. 

Bıçak ta,ımak yasak 
Kemerde Ali oğlu Mebın•· 

din üzerinde bir bıcak buluna• 
rak alınmıştır. 
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Şu türkü Konuşun duyduğu 
değişlemedir : 

KIZ 
Ben babamın evin yıktım 
Tavladan durusun çektim 
Yüz bin altın alıp çıktım 
Bin gidelim beyim oğlan 

OGLAN 
Türkmen kızı, Türkmen kızı 
Sabahın seher yıldızı 
Git gidemem Türkmen kızı 

Kır atımın nalı yoktur 
Arkasında çulu yoktur 
Bir gecelik yemi yoktur 
Git iidemem Türkmen kızı 

KIZ 
Beyim oğlan, paşam oğlan 
Kolum yastık, saçım yorgan 
Bin gidelim beyim oğlan 

Bileziğim nal edeyim 
F eracemi çul edeyim 
incilerim yem edeyim 
Bin gidelim beyim oğlan 

OGLAN 
Öküzümü çifte koştum 
Tohum umu yere saçtım 
Ben bir helal yere düştüm 
Git gidemem Türkmen kızı 

KIZ 
Öküzünü kurtlar yesin 
Tohumunu kuşlar yesin 
Helal ekmek haram olsun 
Ben istemem şimden~eri 

Benim duyduğum da şudur: 
KIZ 

Evlerinin önü kaya 
Kayadan bakarlar aya 
Tabladaki doru taya 
Bin gidelim emim oğl•· 

OGLAN -ı 
AI atımın nalı yoktur 
Arkasında çulu yoktur 
Bir güncecik yemi yoktur 
Ben gidemem emim kızı 

KIZ 
Tepeleğim nal edeyim (1) 
Kaftanımı çul edeyim 
Leblebiden yem edeyim 
Bin gidelim emim oğlu 

OGLAN 
Koca babam çif süremez 
Tarla çırpısın kıramaz 
Pazardan harcın göremez 
Ben gidemem emim kızı 

KIZ 
Çiftinizi sürdüreyim 
Çırpınızı kırdıra yım 
Harcınızı gördüreyim 
Bin gidelim emim oğlu 

OGLAN . 
Anan duyar, baban duyar 
Ardımızdan atlı koyar 
Gelen atlı cana kıyar 
Ben gidemem emim kızı 
KIZ 
Anam duysun, babam duysun 
Ardımızdan atlı uysun 
Gelen atlı beş yüz olsun 

Tohumunu karga dirsin 
Ben gidiyorum emim oğlu 
KIZ en sonunda: 
Bekle kervan dayı bekle 
Bir eyladın başı için 
Al beni ~andıkta sakla 

Diye bitiriyor. Bir aşk ma
cerasını çok samimi bir ifade 
ile anlatan bu değişlemeden 
ben;m duyduğum parça daha 
güzeldir. Daha ziyade Anado'.u 
ağzıdır, daha ziyade içlidir. 
Ölçü ve kafiyece düzgündür. 

Bunlardan başka bir kaç 
değişleme daha işitmiştim, fa
kat bir az perde yırtan soyun
dan olduğu için yazmaktan vaz 
geçiyorum. Mesela: Değirmenci, 
çoban türküleri gibi ... 

Bu kısmı bitirmedenşu şak
rak değişlemeyi de yazayım: 

KAYNANA 
Tarhana kaynıyor 
Yüreğim oynıyor 

El bizi kınıyor 

Gel barışalım 
GELİN 

Tarhana kaynasın 

Yü•eği•l oynasın 

gelinim 
gelinim 
gelinim 
!!'elinim 

El bizi kınasın [2] 
Küstüm barışmam 
Ölsen karışmam 

KAYNANA 
İneği sağdın mı gelinim 
Südünü aldın mı gelinim 
Bir kaşık vermeden gelinim 
Dolaba koydun mu gelinim 

[1 J Tepelik = Anadoluda 
gümüşden; güçük bir kahve 
tepsisi kadar yuvarlak tepelik 
koyarlar başlarına. 

(2) Kınamak = Ayıplamak 
- Somı var -

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

Almanlar 
F rans1zlarla 
Ticaret anlaşması 
Yapamadılar 

Berlin 24 (Ö. R.) ·- Pariste 
bulunan ticaret uzmanlarından 
mürekkeb Fransızlarla bir an· 

!aşma yapmağa muvaffak ola
madan dönmüşlerdir. Şimdi 

tatbik edilmekte bulunan mu

vakkat anlaşma 31 Eylule ka
dar uzatılmıştır. 

Eski savaşçılar 
Londraya döndüler 

Londra, 24 (Ö.R) - Alman
yaya gitmiş olan eski savaşçı· 
!ar heyeti Londraya dönmüştür. 
Bu heyet reisi böyle seyatların 
iki memleleket düşüncelerini 
anlamak için çok faydalı olmak
tadır, demiştir. 

Eski Yunan kralının 
"latinaya d~nmeşartları 
Ça daris ca ~tları makul buluyor 

Atina, 23 (A.A) - Katime
rini gazetesine göre, l' ral Jorj 
Krallığın iadesi için a şağıdaki 
şartları koşmuştur: 

1 - Geneloy tam bir bita
raflık ve samimilik içinde ya
pılacaktır. 

2 ·- Hertürlü hükumet dar
besi fikri bertaraf edilecektir. 

3 - Eğer bava sıyasal ihti
raslarla bulanırsa, geneloyu sü
kunun a vdetİne kadar tehir et
mek muvafık olur. 

4 - Elde edilen çoğunlu
ğun kralliğın iadesi için, sağ
lam bir esas teşkil edip etme-

diğini kral takdir edecektir. 

5 - Geneloydan bir ay ön
ce cumurluk veya krallık reji
mini memleketi karıştırmıya 

çalışacak her türlü hücumlara 
karşı inanca altına almalıdır. 

6 - Krallıktan sonra ulu
sal ve kurul ana yasa kanu

nu işini bitirir bitirmez ayrışık
larla anlaşarak kararlaştırıla
cak bir seçim sis '. emi kabulü 
suretiyle seçime başlanmalıdır. 

Bay Çaldaris bu diyevden 
haberi olmadığını ve fakat 
bunları makul bulduğunu söy
lemiştir. 

üyük bir tünel 
Milano-:-Berf i~ ·-y~l~nu k1~altacak 
Roma, 24 (Ö.R)- İtalya ve Avusturya şimendifer mühendisleri 

bir toplantı yaparak 12 kilometrelik yeni bir tünelin açılma 
projesini tetkik eylemişlerdir. Bu tünel bin iki yüz metre yük
sekliğinde açılacak ve Milano - Berlin yolunu yüz elli ki!ometre 
kısaltacaktır. 

Sıcaklar 
Her tarafta kuvvetini 
Arttırmağa haşladı 

Roma 
Liretin düşürüle
ceği yalanmış 
Roma, 24 (Ö.R) - İtalya 

hükurııetinin liretin altın karşı
lığını azaltmadan maksadının 
lireti düşürmek olduğuna dair 
şayialar tekzip edilmektedir. 
Londra borsasında liret 61,21 
de kapanmıştır. 

Üniforma 
Yasak edildi 

Bin gidelim emim oğlu 
OGLAN 

..:.ıniın kızı, emim kızı 
Sen allar g<y, ben kırmızı 
Yüreğimde var bir sızı 
Ben "'idemern emim kızı 

Ölen sefir 
Büyük törenle kaldırıldı 

Ankara, 23 (A.A) - Bugün 
Ankara mevsimin en sıcak gün
lerinden birini yaşamıştır. Sı
caklık derecesi gölgede 33,5 
bulmuştur. Meteoroloji enstitü
sünden aldığımız bilgiye göre, 
dünden beri Ege mın akası ile 
Anadolunun güney ve doğu 
bölgelerinde sıcak yükselişi 
vardır. Sıcaklar derecesi dün 
Manisada J..ırk bir, Nazillide 
41, Diyarıbekirde 41, Malatya-
39, Maraşta 28, Muğlada Ada
nada 36 idi. Y ozgad Sivas 
hariç olarak orta anadolunun 
bir çok yerlerinde sıcaklık de
recesi 30-35 derece arasında 
idi. Erzurum ve Karsta hava 
yağışlı geçmiştir. 

Berlin, 24 (A.A) - Erfurtte 
çelik miğferlilerin toplantılarda 
üniforma giymele•i yasak edil
miştir. 

Papanın nişanı 
Paris, 24 ( Ö.R ) - Papa 

mümessili Reisicumura Papanın 
bir nişanını vermiştir. o 

KIZ 

Uluslar sosyetesi 
Konseyi toplanıyor 

Pariste ve Londrada siyasal kon · ~, 
malar cok büyük canlılık almıştır. 
Paris, 24 (Ö.R) - Bazı Ital

yan gazetelerinin Ingiltere ve 
Japonya aleyhind~ki yazıları 
Londrada iyi karşılanmamıştır. 
lngiliz kabinesi sık toplanarak 
Habeş işini önemle takip eyle
yor. Yarın (bugün) kabine yeni 
bir toplantıya çağırılmıştır. Bu 
toplantıda da ltalya - Habeş 
meselesi hakkında Sir Klark'ın 
raporları tetkik edilecektir. 

M. Lava! bugün de İngiliz 
sefiri Sir Con Klark'ı kabul 
ederek tekrar görüşmüş ve bu 
iÖrüşmenin arkasından da Ce
nevreden gelen Uluslar sosye
tesi genel sekreteri M. Ave
nal'ı kabul etmiştir. 

Pariste hakim olan kanaat 
ayın 26 sında Uluslar sosyetesi 
konseyinin toplanmasına dair 
davetiyeler dağılacak ve top
lantı gelecek hafta içinde ya
pılacaktır. Bu içtimalarda İtal
ya - Habeş meselesinin müza
kereleri hararetli olacaktır. 

Paris, 94 (A.A) - Onuvre 
gazetesi diyor ki: 

Eğer uluslar sosyetesi harbı 
kanuni şekle sokmağa yaraya
caksa bu sosyeteyi ortadan kal• 
dır•ak daha iyi olur. Bütün 
düya bu sosyetenin doğumunu 
böyle bir akıbet için alkışlama
mıştır. 

1 
Kültür baknı Istanbulda 

Kültür ve kitap işlerile uğraşıyor 
İstanbul, 24 (Özel) - Kültür bakanı bay Saff~t arıkan İstan· 

bul kültür işlerini tetkik ediyor. Bakanın bundan sonra kitap 
basım ve satın işlerile uğraşs.cağı ve bu önemli işler üzerinde in
celemelerde bulunacağı temin ediliyor. 

Ziraat Bankası 
Yaş meyvacılara kredi açacak 
Istanbul, 24 (Özel) - Ankaradan bildirildiğine göre Ziraat 

Bankası yaş meyva ihracatı yapanlara kredi açmağı kabul 
eylemiştir. 

~~~--------~--~~--

arbın önü alınamıyaca 
Italya tecim gemilerini çağırdı 

- Baştarııtı binncı ~alıi•ede -
!iği olduğunu reddedilemez bir 
belgesidir. ltalya bu kararı 
Ingilterenin ltalyaya karşı açık 
bir düşmanlık hareketi olarak 
karşılar. İtalya bunu bugün için 
olduğu gibi ilerisi için de göz 
önünde bulunduracaktır. Lon
drada büyük Britanyanın an
cak uluslar sosyetesinin genli
ği ve dünya barışı ve tüzesi 
uğrunya hareket ettiğini söy
lemekte ısrar edilmesi artık 
boştur. Eğer böyle olsaydı 
Çin'in Cenevredeki protesto
ları ayak altına alınıp Japon 
ordularının Çini salağına uğ

ratmasını kabul edebilir mi 
idi? 

ltalyan ulusu İngilizlerin ulus
lar sosyetesi maskesi altında 
Habeşleri kendine karşı silah
landırdığını ve İtalyanın kat
lanmağa tutulduğu sıkıntı
lar daha ağır olursa bu
nu İngiltereye borçlu olacağını 
bugün bilmektedir. 

ltalya, İngilterenin bu hare
ketini unutmıyacaktır. Büyük 
Britanya ders veriyor ve ltal}a 
günün birinde bu dersten isti
fade etmesini bilecektir. 

Bir sual 
Londra 24 (A.A) - Avam 

kamarasının toplantısında libe
ral bir saylav B. Eden'e ltal
yan uçaklarına Mısır üzerinde 
istedikleri gibi uçmaya müsa
ade edilib edilmediğini sor
muştur. 

B. Eden, uçma mezuniyeti 
hakkındaki isteklerin diploma
tik yolla daima Mısır hükume
tine bildirildiği cevabıoı ver
miştir. Bugünde bu şekilde 

harekete devam edilmektedir. 
Ya ölüm ya istiklal 

Paris, 24 ( A.A ) - Londra
daki Habeş elçisi, Habeşlilerin 
erkinliklerini korumak için en 
son ferdlerine kadar ölmiye 
hazır bulunduklarını söylemiştir. 

E çi, Habeşista'lda çıkan bir 
harbin kendi çerçevesini aşıp 
sömürgeler halkının Avrupalı 
lam isyanına yol açacağını söy
lemiştir. 

Japon protestosu 

~aban çift süremez olsun 
Oküzünü kurtlar yisin 

Paris, 24 (Ö.R) - Ölen Bel
çika sefirinin cenazesi çok bü
yük merasimle kaldırılmıştır. 

Törende başbakan Bay Lava! 
bir söylev söylemiştir. 

ORTAKÇI Ilıcaları 
Japonlar silah gönderiyor 

Tokyo, 24 (A.A) - Seisanto 
yani, Japon üretmenler partisi 
başkanı B. Usida gizli nasyo
nalist partisinin de yardımiyle 
B. Mussoliniye bir telgraf çe· 
kerek ltalyan ordusunun Ha
beşistanı sıkıştırmasını protesto 
etmiştir. 

TA yy ARE SİNEMASI 
TELEFO 

TELEFON 3151 
N aısı SU G 0 N 

iki büyük filim birden 

1 - Fraklı Adam 
k lı ve sözlü komedi) 

(Fransızca şar ı GRAVEY - BARON FILS 
VERNON - FERNAND 

2 _ Aşktan Kor~nıa 
(Almanca şarkılı ve Hsö~ü ~~~~~TS 

LIONE HAID • RALP ' 

seanslar .. . 
d C rtesi ve Pazar gunlerı 

Hergün saat 16 a uma 
saat 

Na~illi • Denizli arasında Bürhaniye istasyonundan gidilen 
romatızma ve taallukatı ve: emrazı nisaiyede böbrek mide 
kum, safra taşları ve bağırsak iltihabatı gibi müz~in v: 
müz'iç hastalıkla d k ""h' k • r a pe mu ım ve at i tesir ve devası 
bul~nduğu pek çok doktorların mahfuz tahlil raporlarile 
sabıt ve ·· l"" E k un u ge mınta asmın bu itibarla en kıymetli 
ılıc~sı kabul edilen (Ortakçı ılıcası) tarafımızdan icar 
ye ıhya. edilerek işletmiye açılmış ve müşterilerinin yatak, 
yemek ıçmek ve esbabı istirahatları temin ve fiatlarda sabık 
senelere nazaran tenzilen tesbit olunarak muhterem müşte
ri.le~inin rağbetine arzetmiş olduğunu, istasyondan ılıcaya 
gıdıp gelme otomobil ücreti yalnız seksen kuruş ve dört 
günü geçen misafirliklerinde yevmiye oda ve banyo ücreti 
olan 50 kuruştan, dört günden sonraki bes,plarından yüzde 
yirmi tenzilat yapılacağı muhterem halkın muztariplerine 
tebdilhava ihtiyaçlılarına ilan olunur. 

1060) 

1 

Cenevre, 24 (A.A) - Bir 
takım Japon Ajanlarının Ha
beşistana ulaştırılmak üzere 
Cibutiye evgin olarak silah ve 
cephane yollamakta oldukları 
haber alınmıştır. 

ltalyan skerlerl 
Napoli, 25 (A.A) - Praga 

vapuru 70 Sübay ve 423 as
kerle Masavvaya gitmiştir. 

'Lozang··nü 

Japon hükumetinin buna g5-
re tetbir alması için başba
kanla, dış ve deniz ve sü ba
kanlıklamıa baş yurulmuş. r. 

Tokyo, 24 (A.A) - Uberal 
parti üyelerinden biri ltalya
Habcş davasının Japonyayı da 
ilgilcnd"rdiğini söylemiştir. 

Yunanlılar 
Üniver itedeHeye Sergimize resmen 
canla Kutlulandı İştirak edecekler 

İstanbul 24 (Özel) - Üni- htanbul, 24 (Özel) - Yu· 
versitede bugün büyük tören nan hükumeti arsıulusal lzmir 
yapılmış ve Lozan günü parlak panayırına iştirake karar ver-
söylevlerle kutlulanmış ve saygı diğini resmen hiikfımctimize 
ile anılmış_hr. bildirmiş?.!-



Sa le• 
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BUYUK 

VE 
HARPTA INGILIZ - ALMAN 
FRANSIZ CASUSLARI 

Katoliklere karşı hücum Garabetler Ojyarı Ame-
Alman Musevi zenginlerini yerleştir- rikada Olan işler .. EJ:lr.t:ncı Kısını 

mek için Amerikada yer hazırlanıyor 15 buçuk •• nutukta saat suren -13-

lrlandalı asiler 
••••• 

~ ~kotland Yardın elinde idiler, sor
gular çok heyecanlı olmuştu 

Berlin, 24 ( Ö.R ) - Goe
ring neşrettiği yeni bir emir
name; !le kiliselere bayrak çe
kilmesi ve matem i?Ünlerinde 
bayrakların yarıya indirilmesini 
bildirmiştir. 

nist hareketinin ülküsü (gayesi) 
Yahudilere tehlike veya taz
yik korkusu olmaksızın çalış

mak ve yaşamak fırsatını te

Reisicumur namzedi nasıl istiridye dolması 
yapıldığını, bir tavuk hırsızlığı masalı 

anlattı ve İncili okudu ! 
min etmektir. .. Son gelen Amerika gazete-

Uç esas madde şu yolda 
anlatılıyor: leri, Şimali Amerika ayan aza-

1 ı1 l _ Müşterek çalışma sa- sından meşhur Huney Loğ'un 
Sir William Tyrell'le görüş- hareket emrini aldığım günler J hasında mümkün olduğu kadar ayan meclisinde tam on beş 

nıek İstiyordu. hasta idim. Alman kurmayına 1 yeni koloniler ihdas edilecektir. saat söz söylediğini yazmakta-
Cev~p verdim: ( büyük erkanı harbiyesine ) ! 2 _ Yerleşilen yerlerde, iş- dırlar. Ruzveltten sonra reisi-
- Bizi ilişiklendiren vakada mensup bir zabit h:ıreket em- lcri yalnız Yahudilere J·.asret- cumhnr olması ihtimalleri ile-

hiç bir suretle ilgili olmıyan bir rimi tebliğ ederken çok kesin miyecek, tazyik görmüş diğer riye sürülen bu adam, uzun 
çentelmenin bu sorguda hazır davrandı. Aramızda gürü:tülü j ~ ki m~elere de açık bir kapı söylevinde (nutkunda) her mev-
bulunmasıoı istemek doğru bir münakaşa oldu. Aud'la ha- o'.arak bırakılacaktır. zudan bahsetmiş, ipe sapa gel-

1 reketimi istiyordu. Bu vapurda 3 - Başka memleketlere mez laflar söylemiştir. 
Kazeman stenografımın hu-

1 
2000 si ah, bir çek rıitralyoz yerlı:~me şartları arasında o Ayan meclisi ulusal kalkınma 

zurundan , kızgın görünüyor, vardı. Önce ihtilal için hazır· ı memleketlerin yerlisine zarar yasasının dokuz ay daha uza-
tetik davranıyordu. lıkların tamam o'madığını ileri vermemek, belki 0 yerin ~a- tılması hakkında hükumet ta-

Stenograf çekilince Kaze- sürerek hared:etimi geciktirmek l::n'.eri'.e e:biriiği olarak ça!ış- rafından verilen projeyi görü-
' mak vardır. 

man sözerliğini yeniden ka- istedim. 18 aydanberi be!diyo- ş ecekti. Luizyana ayan azası 
zandı Hatta yerinden kalka- rum. Önemli hiç bir yardımda olan Huney Long, hem bu pro-Ş · r.ı di Ekvador hükumetinin 
rak yanımdaki koltuğa geçti, bulunmadınız da bugün tam yaptığı bu teklif ve ta~bik şe- jeyi suya düşürmek, hem de 
oturdu. Uzun boylu cılız bir sıkışık bir dakikada daha şim- killeri münakaşa ediliyor. Pli\n Ruzveltle alay etmek için söz 
adam bu ... Alnı çizgilerle kaplı 

1
1 dinen suya düşmeğe mahkum tamamlandığı vakit, tasvibi almıştır. Amerika ayanında, 

idi. Sorgularımdan bazılarına olan bir projenin tatbihna beni için "Uluslar Kurumu Mülte- azalar, istedikleri kadar söz 

olmaz. 

Orleanddan bir sepet dolusu 
istirdye göndermişlerdi. En 
iyi dostlarım istiridyenin Lu
izyana usulile nasıl hazır

landığını göstermeğe mi rica 
ettiler. Bay başkan, ina
nır mısınız! Tam yirmi santi
metre deriuliğinde bir tasla 
on kilo domuz yağı satın al
mağa mecbur oldum. istirid
yeleri lazım olduğu gibi bir 
elime alarak gayet ince 
bir müslin bezi üstüne ser
dim; anlıyorsunuz ya bay 
başkan!Tam bir düzüne is
tiridye vardı. Bunların hep
sini teker teker müslinle 
sildim. Şimdi de istridye ile 
birlikte içilmesi lazımgelen li
körlerin ne olduğunu söyliye
ceğim." 

Ondan sonra da kitabet cevap vermekten çekiniyordu. 1 yollıyorsunuz. Bu, bir yurdda- ciler Komisyonu., ve "Nansen söyliyebilirler ve buna k:mse 
Suçlanmaktan korktuğu ıçın şımm meyusane bir ihtilalde Bürosu" na sunulacaktır. müdahale edemez. Long da masası üzerinde duran ayan 
değil, lrlandanın isyan hareke- öiüme 5Ürüklenmesinden başka Katcllklere karşı bundan istifade etmiştir. listesini eline alarak, bunu göz-
tinde parmakları olan başka bir sonuç vermiyecektir. Ben Almanyadakl mücadele Söze başladığı zaman. cüm- den geçiriyor: 
şahısları şüpheli bir mevkie dü- yurddaşlarımdan hiç birini Londra, (Özel) - Nazi Al- hur ikiıici başkanının arkasın- - Bakalım arkadaşlar beni 
şürmemek için... böyle bir felaketle karşılaştıra- manyada y ahudilerden başka daki altın saat tam on yediyi gerçekten dinlemek istiyorlar 

1 1 
katoliklere karşı yeni bir se- ·· t · d T 'k' ? d · Ne o ursa o sun Almanlar mam. Bunu alçakça, kötü bir gos erıyor u. am ı ı saat mı emıştir. Listedeki birinci fer açılmıştır. 

aleyhinde de bir söz söylemek hareket sayarım. Madem l:i zor- Gr11Pl'flf f:oui "ti kalkınma yasasını tenkit etmiş, ad Kolerada ayanı Mister A-Prusya Başbakanı General 
istemedi. Kendisini mazur gös- lıyorsunuz lrlandaya tek ba- Bayrak çekilmiyen kiliselerin G · Al kendisine kimsenin münasebet dausdur. Mister Adausun beni örıng, man gizli polis leş-
termeğe çalışmadı. şıma gideceğim, dedi. Alman- papasları ağır cezalara çarptı- kilatına bir emirname çıkar- göstermediğini anlayınca : dinlemek isteyip istemediğini 

Deutce La Plata Zeitung'ta lar özel bir karargahta Irlanda rılacaktır. Bundan başka ikinci tarak, "papaslık hüviyetlerini " - Size şimdi Şimali Ame- anlamak isterim? 
ona atft-dilen bir makale oku- üniformasını taşıyan 50 delikan- bir emirname ile katolik eski siyasal maksatlara alet eden rika Birleşik cümuriyetlerinin Ayandan Leflot : 
muştum. Bu yazının kendi ka- lıyı da birlikte almamı istiyor- muharip!er cemiyeti dağıtılmış- her hangi papasa karşı şid- temel yasasını (kanunu esasi- - Bay başkan, Luizyana a-
ltminden çıktığını inkar etmedi. !ardı. Reddettim. Onların bo· tır. Bunlarm ır.enkul ve gayri detle harekete geçil:nesini,, sini) okuyacağım,, demiş ve yan!.'I. sözünü uzatmak için sual 

- Siyasal düşünce başka yunlarına ip geçiren bir cellad menkul mallarına hükumet temin etmiştir. ilave etmiştir: sormağa hakkı olmadığını işaret 
şeydir. Siyasal faaliyetler başka rolünü deruhte edemiyeceğimi vaz'ıyet eylemiştir. Naı.i akidelerinden bir çoğu, - Buna kimse itiraz etmez etmek isterim. 
şey... söyledim. Berlin ve Lay'.nig sokakla- katolik İnanma hi.; uymadığı sanırım. Bütün teşrii kuvvet- Long : 

Deyince soukkanlılığındıın MONTKİH ve Baıley'in bana rında dolaşan Naziler bütün iı;in katolikler ancak kendi ler kongreye aittir. Bugün höy- - Ne dereceye kadar hoşa 
b
. . k · · ı · · 1 inanışlarına göre vaaz vermek 1 · ? R k 1 1 ı d 't kt ld • ı k ır zerresıni aybetmeden şu refakat etmelerı' ı'çı'n ısrar et- musevı magaza arının vıtrın e- b'I e mı ya. e o te e-r e üzen gı me e o ugumu an ama ı e güçleşmiştir. cevabı verdi: 

1 
B rini kırmışlar, ağır hakaretler verici yasalar buradan mı cıktı? istiyorum da (gülüşmeler) 

ti er. una da razı olmadığımı Pazar günleri, gizli polis ef-
- Ben vicdanımın emrine gorunce Aud'a yalnız benim ve nümayişler yapmışlardır. radı her katolik kilisesini bek- Hayır!,, Eğer Luizyanada Amerikan 

uyarak hareket ettim. Bazı lr- Londra, ( Özel ) - Yahudi Jiyecektir. Ve Böylece temel yasayı ayanlarının oturup yedi saat-
landah egemlik severler vardır bilmekliğime diger iki lrlanda- mültecileri yerleşmesi için gü- Nazi idaresine karşı durum- hiçbir kelimesini atlamaksızın tanberi beni dinlemekte olduk-
ki sevgilerini yüreklerinde sak- lının bir denizaltı gemisi ile ney (cenubi) Amerika devlet- larını değiştirmezlerse, General okumuştur. Bir saat sonra sa- !arını işitseler ... 

hareketine karar verdiler.Bun- J • d Ek d G S d f !arlar da faaliyete geçmekten erın en va or cumuriyeti öring, kato!ik gençlik teşki- !onun yarı boşalmış olduğunu onra a ncili okumağa baş-
dan sonrasını bilirsiniz. b .. b" h k l"t d d • korkarlar. Ben onlardan deği- eş yuz m e tar arazi ver- a. ın_ı a agıtacağıııı söyle- görünce şöyle demiştir: lamış, burada ayandan Bo-

l. ı ·ı· · t ı · 'h Üç üçüncü sorguda Pazartesi meyı' teklı'f t · t' B t kl·f mıştır. "S" 1 · .. ·ı k h ım. ngı ız ımpara or uguna ı a- e mış ır. u e ı oz erıme gosterı en ço ra om itiraz yollu, parmağıni 

tt b'l k k K d' · günü başlıyan lrlanda ihtilali Ekvador hu"ku"metı' 1·ıe "Ekvador Bundan sonra katolık mek- k al"k .. d""" d b ne en ı e or marn. en ımı 1 sı ı a ayı gor ugum en u kaldırdığını görünce hemen 
· k "d f b'l l hakk d h b 1 1 t k B cumuriyeti tarım (ziıaat), en· tep erindeki hocalar Nazi dev- d d b t' · sıze arşı mu a aaya 1 e üzum ın a a er er a mış ı . u l . . mevzu a evam mec urtye mı sözü deg· iştirerek N evyorkta 

H k d .. t · h · 1 etın. övecektir. (methede- d 
görmem. are etlenmin sonuç- ihtilalin aynı günde bastırıldığı us rı ve mu aceret ış erini rektır) Ve papa ile Hit- hisse iyorum. Fakat okuduk- bir tavuk hlrsızlıiı masalını 
larını yükleıımeğe hazırım. Siz- malumdur. Gözlerimiz önünde tetkik komisyonu,, arasındaki !erin arasındaki ihtilaf nok- !arımın sonuna kadar arkadaş- anlatmağa girişmiştir. Böylece 
den yalnız bir şey isterim. O da Bailey'in itirafları vardı. Kaze- bir itilaf neticesi husule gel- talardan hiçbirini ög" retmi- [arın alkışlamamalarını rica e-
şerefsizce hareket etmedig" ı'mı' miştir. k derim ! İşte devam ediyorum.,, ipe sapa gelmez sözlerle tam 

manınkilerle bazı noktalarda yece !erdir. gece ya b 1 t 
tanımanızdır. Ekvador cumu re"sı' v p S d k ki rısını umuş ur. r ı e par- apa'nın protestosunu mu"te- aat on o uza ya aşıyordu. 

K 
ayrılan itiraflar.... 1 t t · · · Bu s da k I" 1 d d" azeman Almanlardan 2400 amen ° asvıp etmıştır. akib bu beyannamenin neşre- Long, akşam yemeği için baş- ıra u up er en on-

sterlin aldığı hakkındaki suç- - Soıııı 1'ar - Yukarıda i~mi geçen komis- dilmesi, Vatikan'a karşı mey- kalarına söz vermiş ayanlara mekte ola1t şık şık in· 

1 
'//'LZZ :Al ;/'/,,S'/'/,'.lf///h k ' p ' ! Y d k k J • 1 b amayı nefretle reddetmiş ve yon, mer ezı arıste o an " a- an o uma gibi birşey sayıl- takılmağa başlamış, sonra da san ar ayan sa onunun ü-

tunları ilave etmiştir: Borsa llaberleri hudi iskan kurumu., nun bir maktadır. Vatikan'ın Alman- bunları imrendirmek, ağzının tün loca ve koridorları 
- Aldığım bütün p-.ralar DUn Borsada koludur. ya,ya salahiyetini uzatamıya- suyunu akıtmak için: nı doldurmuş bulunuyordu. A-

yurddaşlarımın verdikleri pa- Üç yıldan beş yıla kadar bir cağı kanaatındaclırlar. "- Geçenlerde bana Yeni yandan en genç üye onu artık 
Yapılan Satışlar 

ralardır. Onların parasını al- ~ zaman için Ekvadorda Yahudi- a,
11111111111111111 1 

susturmağa uğraşınca: 

ki 
- Al 1 ı · k · _ 111 111111111111111 111111111111111111111111111111111111 .. 

ma a ögünürüm. manlardan Uzüm ere ayrı an arazı, omısyonun ' - Daha söyliyeceğim! Tan-
bir metelik almadım. Çu. Alıcı Fiat emrine b:rakılmıştır. S iki büyük tefrikaya başlıyoruz § yer ağarıııcaya kadar buradan 

Bu dakikadan sonra ırlan- 82 S Su"leymano 8 ll 37 Bu suretle 50000 yabudi mül - - · · k 1 d b : : ınmıyecege im emiş, saba a 
dalı yurdseverin hem bir aktör, 14 H Z Ahmet 11 50 11 50 tecisi bu yerlere yerleşmiş ola- : B } d b• : 
hem de bir hatib oldug" unu 69 y k" bilecektir. 5 un ar an ırisi § karşı da sal9nda kimsecikler 

e un - - kalmamış olduğundan: 
gösteren sözleri ile kar:,ılaştık. Zahire Borsası Ekvador hükumeti, bu me- :; :; 
Sözlerinde durumunun İnceli- Çu. Alıcı Fiat yanda maharetli endüstri ( sa- § " Menderes ovasında, Ödemiş kıyılarında, Birgi § Bu kanunun projesini oku-
ğini anlıyan bir hal \'ardı. ı 857 Buğday 4 37 6 nayi ) işçileri ve işe yarar mes- : nahiyesinde ceryan etmiş hakiki ve tarihi :: yüp anlamak ve sağlam bit 

- Berlin de Almanyanın di- 20 Arpa J 12 
3 12 lek adamları da geleceğini § belgeler ta~ıyan bir eserdir. ~ düşünce ile yahut aleyhte reY 

ğer şehirlerinde de bulundu- l 160 Kumdan 5 75 6 ummaktadır. :; l1 :: verebilmek için azıcık dinlen· 

ğum zaman Alman hükumeti- 1294 Bakla 4 31 4 31 "Yahudileri iskan kurumiı,, ==-§_-. Bı·rgı·yı· Nas} Aldık ? J1!! =§==- mek gerektir. İşte bunun için 
nin yurdum hakkında dostça 50 ton " Londrada büyük bir toplantı sözü kesiyorum( 
duygularına inanmış bulunu- 9 Mercimek 8 8 yapıyor. Bu toplantı Ekvador Diyerek kürsüden inmiştir. 
yordum. Nazarınız da, ıgrenç 248 K Palamut 300 385 hükumeti tarafından yapılan = A d = Tam onbeş buçuk saat sü· b' b · ld : Y ın oğullarından Bay Mehmet ile Bizans E 
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Bayındırlık bakanı 
Şehrimizde tetkikle 

meşgul.. 
- l/a.,lom / ı J i>ıc i '°"lıifulr

Bir ~üddet de burada kal· 
dıktan sonra su işleri direk
törlüğüne giderek yapılan su 
işleri hakkında direktör bay 
Asafın verdiği izahatı dinle· 
mişler ve planları inceden in· 
ceye tetkik eylemişler ve bu 
hususta lazımgelen bazı yeni 
talimat da vermişlerdir. 

Sezann ordusu -
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RagastanD~o~ıı:efa Primve- Düşüncesi arz dışındadır 
Tivoli görüşmelerinden sonra · 1 • 

rin yanından bütün ümıt erı Q l •• • • J • k K •• •• k k 
Sezar Borjiya tepeden bmağa sönük olarllk kaçbği için Jan ya nız UÇ şey ıÇJD yaşıyor : şı, arısı Ve UÇU ızı •. 
kadar çeliklere bürünmüş, sa- Maletista ile karşılaşınca mü· Y • k •fi k d h ti 1 
vaş elbiseleri geymiş olduğu h enı eşı er ar asın a arare e ça ışıyor dafaaya kalkışmamak ve aya· 
halde seçme ukerlerden kur· k k d 'd' Telsizin muhterii Markonı 

tını feda etme ararın a 1 1• 1 
duğu alayı, erkim harbiye· . Bu kararı verirken çok müte- nasıl bir adamdır? 
sini ve yirmi kadar sinyoru b li Asıl ismi Gulgiemo Mar· esir idi. Aklı aşına ge nce; 
yanına alarak ordusuna umumi bir kılınç dögüşmesinde yeni-
.hareket buyruğunu verdi. Dağ· )erek ölmenin yiğit bir adam 
ların geçitleri arasından ilerle· ı 

ıçın ne kadar ağır ge e-
yen askerler zırh ile örtülmüş d · · 

ceğini• de düşündü. Bu iışiın· 
bir yılana benziyorlardı. En ce albnda Jan Maletista-
llnde kısa boylu, sakallı nın salladığı kılınçlarda ko-
bknaz canavar bakışlı iki d 

runma çarelerine baş vur u. 
yüzlü kılıçlannı birbirine çar· hele Maletistanın güzel kılıc 
pan uç alayı, savq ,ve ölüm · · b' 

kullanışı ve kendisine ıyı ır 
şarkıları söyliycrek ilerliyordu. b ·· 

rakib ofUfU onu büs ütün mu· 
Arkadan diğer alaylar taş daf k ı · _. 'ı Mu" ca aaya sev ey emı1• . • gülle atan mancınıklar M ı 

dele çok çetinleşmişti. a e-
ıreliyordu. Bunlann iki yanın· tiata mitemadiyen saldırıyor. 
da uzun !toylu, geniş sakallı nl 

Ragastan genç delika ıyı ya-
Almanlardan o gliııll topçn rala•ak ve kendisinide koru-
askerleri sanyordu. Mızraklı k 

mak yollarile müdafaaya o-
askerlerin ve Roma alayının d il 
arkasında ince, ııealerile İsviçre yulmuş bulunuyordu. Bu öe 0 

t tarzı oa'l.:tleri bile şaşkınlık 
ıarkısı söyliyen bir aYİçre alayı i""" k 

içinde bırakmışb. Şövalye ha. • 
vardı ki, Sezar at llzerinde kında besledikleri sevgi şahıt· 
bunların arasında idi. R 

ferde de artıyordu. Çünki aOrdunun azmını, heybeti Se-
zarı sevindiremiyordu. O yine gastan kaç defa hasmını. ~~~ 

ralamak fırsatını eline geçırdıgı kendisini boynu bükük ve dü· 
halde kılıcını saplamamıştı. 

ıünceli buluyordu. Ne harp b · 
Dördüncü çarpışmada u ışe 

meydanlarında elde edeceği k 
bir nihayet vermek istiyere zafer ve ne de bu büyük 
Güzel bir manevra Ragastan 

ordunun kendi başına giydire· Maletistanın kılıncını elinden 
ceği krallık tacı Sezan kor-
kulu rüyalardan uzak bulun· düşürttü. O devirlerde düello 

usulleri böyle kılıncı elinden duraıııiyordu. Kafasının içe-
düşürüle ıı leri öldürmeğe izin 

ıisinde dolaşan iki isim ona 
sevincini duydurtmiyor ve kin· veriyordu. Bundan dolayıdır ki 
dar dişleri arasından dökülen ve kılıncını elinden kaçıran Ma-
•ırıltılarına karııan Ragaıtan letista her şeyden ümidini ke· 
ve Primver kelimeleri oluyor- serek kollarını kavuşturdu ve 
du. Yanındakiler sevinç içinde bağırdı : 
Sezara savaf zaferine dair - Mösyö 1 Siz her yerde 
hikayeler anlabyorlar fakat 0 galebeyi elden bırakmıyorsu-
bunları dinliyemiyordu. Arasıra nuz. Beni de öldürünüz. 
kısa kısa cevaplar ve· Şahitler de Maletistayı öl-
rerek onları taıdik ediyordu. müş bir adam sayıyor· 

Sezar düşüncelerini yanında- !ardı. Lakia Ragastan has-
kilere sezdirmemek için elde mına saldırdı. Dilşen kılıca 
e 'ilecek yağmaların kısa k!ı.a doğru koşarak onu aldı. Ve 
taksimini yapıyor. Bnyük kıli- tekrar delikanlıya uzattı. Bu 
ıenin elmaslarını şuna, saray· yüksek kalplilik karşısında se· 
!arın tablolarını buna veri· yirciler şövalyeyi alkışlamak-
yor ve yağma haklarını tanıyor• tan kendilerini menedemediler. 
du. Sinyorlar gelecekte ellerin• Maletistaya gelince; onun da 
geçirecekleri bu yağma malla- ruhunda büyük değişiklikler 
nnın sevinci ile kahkahalar olmuş, iönlü kabarmıf, göz-
fırlatıyorlardı. !eri nemlenmişti. Birkaç saniye 

Lokre.1 etrafuu çeviren hu- gözleri karardı, · başı döndü. 
ausi koruyucular arasındaki Sonra da kollarını açarak dur-
ıeniş arabasında kurulmuş, du. Ragastan bu açık ko lara 
vaktını kitap okumakla geçiri- kendisini attı, iki yiğit deli· 
yordu. Arabanın kapısında ya· kanlının yürekleri bir dakika 
rasından dolayı solmuş, sarar· içinde ayni hisle çarptı. 
ınış benziyle Papas Garkonyo Maletista mırıldandı: 
jl'İdiyor. Lokres arasıra onunla - Primveri siz seviniz, sız 
konufuyordu. Sezar ne vakıt ona layıksınız. 
arabanın yanına yaklaşsa onlar Ragastan cevap verdi: 
konuşmalarını keserlerdi. - Sizin gibi yüksek ruhlu 

Ordu bu suretle günlerce bir delikanlının yüreğinde acı 
yürüyerek, durarak, dinlenerek yaratmamak için cennetteki 
tekrar harekete geçerek iler· yerimden bile vazgeçerim. Fa-
ledi. Bir akşam üzeri geniş bir kat şimdi çok düşünceli bu-
ovada durdu. çadırlar kuruldu, lunduğunuzdan fikirlerinizde 
hendekler kazıldı. Ovanın so· yanılıyorsunuz. Sizin kadar 
huna doğru kayalar a!asın~a bahtiyar olmadığıma inanabi-
Montefortcye iiden bogaz go· lirsiniz. 
rünüyordu. Hafif bir kaç söz daha ko-

Sezer başını yukarı kaldıra- nuştular. Maletesta evvela ba-
tak yanındaki alayına Monte şını eğdi, sonra birdenbire Ra-
F orte boğazını gösterdi. Aske.~- gastanın elinden tutarak şa-
ler sevinç içinde çJilnlık nu· bitlere dedi ki: 
ınayışleri yaptılar. Ertesi akşam _ Size kardeşimi tanıtmakla 
Scıar, kız kardeşini görm~k övünç (iftihar) duyuyorum. 
üzere Lokreı'in çadınna gıt- Maletistanın bu yüksek ruhlu 
ıııişti. Fakat onu orada bula· hareketine Şövalye Ragastan 
ınadı. onun elini candan sıktı. Bu kı-

Bir gün, iki gün beklendi. lınç çarpışmasından ziyade zi-
l.ikin Lokres yine ortada yok- yade ruhların bir düello karşı-

k bol sında atlar üzerinde duranlar-tu. Sezar kızkardeşinin ay • b d 
duğunu yaymaya mecbur kal- dan Julyo Orsini ağır ı. 
d ık . k - Şövalye aramızda kalma-

ı. Kendi kendine "be 1 or· ı b b d 
d g• a ve bizim e era er üş· 

koni ... 
Yaşı 60 .. 
Saçları kül rengi ve gözleri 

mavi ... Elbisesine çok dikkat 
ediyor. 

Fakat bu bir şıklık hevesin
den değil... Kötü dikilmiş bir 
elbise sinirine dokunuyor; işte 
ondan ... 

Kendisi hakkında neşriyat 
yapılmasına kızar ve ancak mü
tehassıs gazetecilerle konuş
maktan hoşlanır. 

Dünyada üç şey için yaşadı
ğını söylerler. işi, karısı ve kü
çük sevimli kızı .•. 

Hayatının büyük bir kısmı 
Elettera isimli yatı içinde de
nizlerde geçer. 

Italyadan lngiltereye geldiği 
vakıt, Londradaki dairesinde 
çalışır. Yatı üzerinde de çalışır. 
Orada bir laboratuvarı vardır. 

Çok siğara içer. Pipo ve 
yaprak siğarası, fazla dikkat 
istediği için onlarla uğraşmak
tansa, kolayca siğarayı tercih 
etmektedir. 
• Gayet iyi ata biner. Fakat 
denizde dolaşmak, dalgaları 
sürmek bu mubteriin daha çok 
sevdiği şeydir. 

Yatı ile Amerikaya kadar 
gitmiştir. Yatta, işini bitirdiği 
saatlar, güverteye çıkarak, kü
çük km ile saklambaç oynar. 

Küçük kızını telsizden de 
çok seviyor. O dışarı çıktığı 
vakıt, fotoğrafı kendisile be
raberdir. Küçük kızının saçı 
annesine, gözleri babasına ben
zemektedir. 

Markoni gazeteleri, mecmu
aları devamlı surette okur.Aynı 
zamanda son çıkan fen kitap
larını da okur. Dünyada olup 
b teni daima bilmek ister.Rad
yoyu kendisi de dinlemeyi se
ver. En dinlediği İtalyan istas
yonlarıdır. 

kibedeceği yol çizilmiş olu
yordu. Primverin evletımesin
den meyus olarak düellodan 
kaçmak istiy:n Şovalye emri 
vakii tereddütsüz onayladı. 

- Baylar! Böyle güzel bir 
memlekette ölmek ve zafer 
kazanmak bizim için en bü· 
yük onur (şert-f) tir. 

Hepsi birden bu iÜzel neti
ceden sevinç duyarak atlarına 
atladılar ve Monte Forteye dön
düler. 

* • • 
Ragastanla Jan Maletistarıın 

barışması şerefine Orsini ertesi 
akşam bir ziyafet verdi. Daha 
ertesi sabah Ragastan yeni 
dostlarile birlikte Kont Alma
nın yanına çıkarak ordu ile bir
likte düşmanlarla çap şmıya 
hazır bulunduji'unu bildirdi. Bu 
karardan büyük bir sevinç du· 
yan Kont, Ragastana ordu 
içinde yüksek mevkiler avır
mak istemişse de şövalye bun
ları kabul etmedi, Sadece bir 
gönüllü sıfatile döğüşeceğin 
söyledi. 

Kont da ısrar ediyordu. Ni
hayet şövalye dayanamadı ve 
dedi ki: 

Jlarkoııi Japon kacııııtarı arasmda 
Sofra başında bekletilmeğe, bütün şeyler onun elinde bu· 

yemek vaktinin · geçikmesine lunuyor. Büyük servet, şohret, 
kızar. Koyun ve kanatlı hay- karısı olarak güzel bir kadın 
van etlerine hafif yemeklerden ve sevimli bir kız çocuğu. Ha-
daha çok rağbet ettiği görü- yatına istediAi biçimi vermek-
).. tedir. ur. 

Elettera isimli yatı, büyük 
birşey değildir. Fakat içi çok 
rahattır. 

Markoni halk önüne çıkmak 
istemez. Çok sıkılgandır. Hele 
bir söylev vermesi, kendisine 
işkence gibi gelir. 

Bin ihtiraı tekemmül ettir· 
meyi, halk öniinde bunlardan 
birine dair izahat vermeğe 

tercih eder. 
kendisini yolda tanıdıkları 

zaman, öyle böbürlenmek lı'ibi 
bir adeti olmamakla beraber, 
bu tanınmadan zevk almaz da ... 
Selamlandığı vakit, nezaketle 
karşılar fakat ilk fırsatta sı· 

vışır. 

İngilizce ve fransızcayı çok 
iyi konuşur. O kadar ki, bir 
lngiliz, kendisini İngiliz; bir 
Fransız ise Fransız sanabilir .•• 

Sistemlidir. Yatta gezdiği va• 
kitler, sabahleyin saat 7 de 
onu çalışırken görürsünüz. Ka
rada bulunduğu zamanla, 8 de 
kalkar, gelen mektublan okur. 

İnsan yüreğinin istiyebileceji 

Derhal bu teklif kabul edil
di. Ragastan o günü dostlarile 
birlikte geçirdi, Arkadaşlarile 
beraber istihkamları dolaştı. 
Muhasara karşısında müdafaa 
planını hazırladı. Prens Maofre
diye sormak üzere randevu 
aldı. 

Sonra Orsininin konağında 
akşam yemeğini yedi. ve ken· 
disine ayrılan daireye çekile
rek Spada Kappa ile konuşma· 
ya daldı. Eski çapkın soruyor· 
du: 

- Bayım! Artık ltalyayı bı
rakıp gitmiyeceğiz değil mi? 

- Hayır! Şimdilik burada
yız. 

- Acaba şövalye yine ken
disini öldürtmek isteji'inde mi
dir? 

- Böyle bir isteğin olduğu
nu nerden biliyorsun? 

- Ben öyle sanmıştım. He
la şükür hem yaşıyor ve hem 
de beni kovmıyorsunuz. Elmas
lar ne olacak? 

- Ne elmasları? 
- Evet işte ocağın llstünde 

duruyor. 
- Hala onlardan mı bahse

diyorsun? Aklını başına topla, 
sonra karışmam ha .. 

Bununla beraber, Gurliemo 
Markoni'yi üzen feyler de var
dır. Bu kadar ihtira ortaya 
koydu. Fakat yapılacak daha 
çok şeyler olduji'u kanaalın
dadır. 

Diyor ki: 
" Muharebede arzın etrafın

dan daha ileri iidemiyoruz.. ,, 
Durmaksızın çalışan muhteriin 

gözil daha ileri ihtiralardadır. 
Tatmin olunmamak onun ta

biatında var.. Bir mulııteri için 
hiç istirahat yoktur. Tekamül 
ardından teklmül gelmek, hay
reti hayret takip etmek la· 
zımdır. 

Gerçi bugün, otuz beş yıl 
önceki ümitlerinden daha ileri 
gitmiştir. Fakat çalışma iÜnle
rinio her dakikası çalıımakla 
bu adam biliyor ki, hayatının 
sonuna kadar daha yapılacak 
çok iıler vardır. 

"Markoni, yab ile en son 
limana gidinceye kadar çalış
makta devam edecektir.,, di-
yorlar. ** 

- Pek ırlizal bayım! Bu ge
ceden itibaren ite başlarım. 

* • • 
Artık Rağastan her sabah 

bütün erkan ve sinyorlarla be· 
ralııer saraya gidiyor ve ziya
yaretler arasında Prens Man· 
frediye raıtladıji'ı vakit hiç 
istifini bozmadan yalnız saygı 

ile eğiliyor, selim veriyordu. 
Şövalye her akşam hiçbir km 

seye haber vermediği ve İspa· 
dakappa ile çalıştığı iş üzerinde 
İdi. İspadakappa üzeri örtülü kü 
çük bir aralta ile Monteforte· 
den dışarı çıkıyor, arabanın 
içinde Ragastan da bulunuyor• 
du. Kalabalık halk arasından 
Şövalyenin her gün bu kale 
dışına çıkmasa kimse dikkat 
bile etmemişlerdi. 

Birleşik ordular cehennem 
boğazının ilerisinde Piyanoza 
denilen büyük ovada toplanı
yordu. Sezar da askerlerini 
bunun karşısında toplı yordu. 
Çarpışacak iki ordunun arasın· 
da bir saatlık bir yer vardı. 
Anlaşılıyordu ki döğüş çok 
yakınlaşmıştı. 

Bayındırlık bakanı bay Ali 
Çetin Kaya bu tetkikattan son
ra C. H. partisini ziyaret etmiş 
ve oradan hususi ikametgahına 
dönmüştilr. 

Ali Çetin Kayaya bu ziya
retlerinde Devlet demiryolları 
genel direktörü bay lbrahim 
Baybura ve müşavir bay ibra• 
him Devrimer refakat etmiş• 
lerdir. 
Akşam bay Ali Çetinkaya 

Parti başkanı Yozgad saylavı 
bay Avni Doğan, Şarbay dok· 
tor Behçet Uz, Devlet demir· 
yolları genel direktörü bay lb
rahim Baybura ile birlikte bir 
müddet Şehir gaıinosunda is
tirahat etmiştir. 

Bugün muhtelif işler hakkın· 
da tetkiklerine devam ede· 
ccklerdir. 

••®•• 
Meksika da 
Hayat ucuzluğu - -Buna parasız yaşamak 

Demek doğrudur 
Meksikanın hükiımet meıf 

kezi Meksiko'da bir ay geçir· 
miş olan bir Amerikalı yazar 
bu şehrin ucuzluji'unu öve öve 
bitirememektedir. Yazar, şehre 
daha yeni gelip 300 frangını 

70 gümüş pezo ile değiştir
dikten hemen sonra karşısına 

çıkan bir kadın satıcının 
elindeki piyango biletlerinden 
bir tanesini satın almaktan ken
dini alamamıştır, çünkü büyük 
ikramiyesi bir otomobil olan bu 
eşya piyangosunun fiatı yalnız 
7 kuruştu. 

Yazar bir ayını geçirmek 
üzere iyi bir caddede rahat, 
geniş, yüksek tavanlı ve gö
rülü güzel bir oda kiralamıştır. 
Sabah kahvealtısı, öğle, akşam 
yemekleri, bonyo, çamaşır, ütü, 
kola, yama, hizmet, herşey 
içinde olduğu halde bu odanın 
aylığı yalnız 15 liradır. 

Bu kadar az bir para karşı
lığında yenilecek yemeklerin 
pek kötil olacağını mı sanıyor· 
sunuz, hiç te öyle değil, işte 

sabah kahvaltısı: lı i bir por
takal, büyük bir tas süt, 
kahve, rafadan yumurta 
ve birkaç küçük fırancola. 

Öğl<! yemeğinde ise sebzelerin 
pek yağlı olmasından dolayı 
başka memleketlerde biç ta
nılmıyan bir lezzette güzel bir 
et çorbasından sonra iki tabak 
sebzeli et ki biri her zaman yağlı 
bir hindi parçasıdır. Ayda 64 
kuruş fazlasile her gün bir piliç 
yemeğe de hak kazanırsınz. is
panyadan ıelen ykıanmış nefis 
şeri şarplarının şişesi için öde
nen para yalnız bir liradır. 

Otokarla gidip gelmek için 
harcanan para ayda bir buçuk 
lirayı geçmektedir. 

Bu kadadar ucuzluk naııl 

oluyor, diyeceksiniz. Sebebi 
basit, en iyi bir aşçı ayda 5 
liraa !maktadır. İri ve yağlı bir 
hindi 80-90 kuruşadır. 

Bu rakamlardan sonra Mek
sikonun dünyanın en ucuz hü
kfımet merkezlerinden biri el
dui'unu kabul etmek lazım. 

Kundra hırsızı karak Tivoliye dönmüştür,, e- d 
k • · de manlanmııla övüşmiye karar 

di. Bir iz elde etme ıçın ı h · · · 
d verdig" inden do ay~ epımızın 

Papas Garkonyoyu aradı 0 a 
b · d kardetidir. 

ıneydanda yoktu. ikisi ır en Bu sözlerle Raisstanın ta-
kaybolmuşlardı. 

- Madamki bana mutlaka 
bir ad ve bir vazife vermek 
istiyorsunuz o halde Montefor
tedeki birkaç topun kuman
danlığını bana bırakınız ve bu 
topları ve barutu istediğim 
gibi kullanmak salahiyetini ba
na veriniz. 

Bu sözlerden sıkıldığı anla
şılan Ragastan işi belli etmek 
istemiyerek lspada Kappanın 

omuzlarını okşadı ve ona ııizli 

uzun ba:ı:ı şeyler anlattı. Yal
nız Spada Kappanın fU cevabı 
duyuldu. 

Ragastan her akşam yaptığı 
kale dışındaki gezintiden dö
nerken kalabalık arasında ta
nımak istediği kadınla gözgöze 
geldi. Baştan başa heyecan 
içinde kalarak vücudunu bir 
titreme sardı. Atını sürdü Fa· 
kat ahali çok kalabalıktı, ge
çemedi ve at üzerindeki kadını 
köıe ba,ında kaybetti. Şövalye 
bütüu sokakları dolaştı ara 
yolları gözden geçirdi, fakat 
araştırmaları boşa çıktı: 

-Sonu var-

- Karşıyakada Şayeste soka
ğında kundracı Hüseyinin bir 
çift kundrasını çalan İbrahim 
oğlu Muzaffer tutulmuştur. 

uuınuıştır. 
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Balı a da aile hiss ·, 
e·r parma lık ha ar 

ve ıs ı ap sah e er· 
nası sevişiyorlar ? 

Balıklar mı ? İki cins balık 
olur. Yenen balıklar ve yen
miyeoler. Hem iyi bir aşçı e
linde yenmiyenler pek o kadar 
kalır mı, bilmem. Bizim ihtiyar 
aşçı kadın bu fikirde : 

- Bununla beraber, aşçı ni
ne, bir de havuz bal ğı olur 
ya? 

Yok, sahici balık oldu 
mu, deniz veya nehirle tava
dan başka yerde durmaz. Öy
le şişelerde tutulan balıklara 

bahk denmez ki. 
Akuaryumda 

Geliniz de Akuaryumda şu 
balıkları bir gözden geçirelim. 
Şefaf havuzlar içinde her ba
hğa röre tam kendi yaşadığı 
muhit yaradılmış. Bunlar min
yatür denizaltı ormanları, kü
çücük kumsallar, ufacık kaya
cıklar ve cücelere yaraşır ma
jaralardır. Hiçbir gürültü yok. 
Sesin varamıyacağı deniz de
rinliklerinde olduğu gibi. Böy
lece hazırlanan havuzlarda As
ya, Afrika denizlerinden ve 
nehirlerinden toplanmış balık

lar kendi memleketlerinde imiş 
gibi yaşıyorlar. 

Balıklarda ze vet 
Akuaryum direktörü B.Bes

nard beni bir havuz önünde 
durduruyor. Burada KikJide 
denilen küçük balıklar yüzüyor
lar. Orta boylu, fakat e:nsalsiz 
kılıklı balıkçıklar. Sanki suda 
yüzen yakutlar. Gözleri ise ateş 
ııibi parlıyor. 

Şimdi B.Besnard bunlar hak
kında bana emsalsiz bir hikaye 
anlatıyor. O kadar güzel ki bin 
bir gece sultanı, güzel sesile 
mucizeli maceralar anlatan şeh
zade ne kadar hayran baka
ka' mışsa, ben de B. Besnarda 
r., :e bakıyorum. Sizin için bu 
hikayeyi kaydettim. Dinleyiniz: 
Ateş almış bir yakuttan fark

sız olan Kik!ide balığı, balıklar 
arasında insanı hayrette bıra
kacak kadar zeki bir mahluk
tur. Hatta adamoğullarının bir 
çoğuna ders verebilir. 

İki buçuk yıldan ibaret olan 
kısa hayatınm ilk bir kaç ayı 
içinde gençlik çağına varınca, 
Kiklide kan aramağa çıkar. 
Büluia ermiş kız kiklidelerin 
arasında dolaşır, beğendiğini 
seçer, izdivaç teklif eder ve 
kabul edilir. 

O ründenberi, bay Kiklide
nin mukadderat. taym edilmiş
tir. Artık ne flirt, ne çapkınlık 
filan kalmaz. Kiklide tek karı
lıdır ve ölünceye kadar son de
rece sadık bir kocadır. Karı 

koca hemen bir yuva kurmağa 
koyuldular. Bu uıun böylu bir 
iştir. Bütün malzeme ağızla ta
şmacaktır. Mümkün olduğu ka
dar yassı bir taş keşfederler 

Bunu bütün kumlarından te
mizlerler ve karı koca bunu 
ağızlarile yakahyarak daha öte
de yerleştirirler. Sonra, her 
ikisi bu taşı karınların• sürterek 
iyice temizlerler ve cilalandı
rırlar ve bu iş bitince yine 
açızlarile tertemiz, saf başka 

kum taneleri getirirler. Şimdi ı 

genç anne yumurtlamağa baş
lar ve baba yumurtaları ağzıyla 
yalıyarak, temizliyerek bin bir 
itina ile yeni kum içine yerleş
tirir yavrular doğunca ana ba
ba hemen delikle r üzerine yer
leştirip üzerinde suyu çalkala
mak ıuretile t emiz oksijen in
dirirler. Fakat alt ta raftaki kü
çüklerden ziyade üst t arafta
kiler istifade ediyor, değil mi? 
Bunun üzerine, a n a baba, üst-

tekileri çeker, bir kenara ko
yarlar. Alttakileri çıkarır, başka 
bir köşeye bırakır, sonra üst
t~kileri, alttakileri üste veni
den istif ederek tekar oksijen 
indirmek için suyu çallrnlamağa 
koyulurlar. 

Yavrular bUyUrl,en 
Hepsi bu değil. Kü\·ükler 

büyüyünce baba onları gezrne
ğe çıkarır. Anne kafilenin bir 
tarafında, baba öte tarafında 

yüzerler. Uyku saati gelince 
haydi herkes yatağa. Baba 
yavrularını agzı ıçme altışar 
yedişer yutarak yuvaya gö
türür. Küçükler kafa tutacak 
olurlarsa, kuyrukla bir vuruş
cuk onları uslandırır. A=ıe ba
bası en söz dinlemezleri nşnfrı, 
diğea uşluları yukarı istif ede
rek böylece vyutur. Ta sabaha 
kadar. 

Hepsini bundan ibaret sanır
sanız yanılırsınız. Bu balıklar 
yalnız insiyak tesirile mi ha
reket ediyorlar, yoksa kendi
lerine mahsus bir dii ünceleri 

de var mı? 
ou,man kar.ısında 

Bunu anlamak istiyen B. 
Besnard bir cam havuzun sağ 
tarafına bir kiklide ailesini, 
sol tarafına da kiklidelerin 
hiç te dostu olmıyan başka 
bir balık grubunu yerleştir
miştir. iki takım arasınada şa
kuli olarak, ince bir cam in
dirmiştir, ki bu, balıklar ale
minde hiç te tanınmıyan bir 
maddedir. Balıklar bunun su 
1ıeçirmez ve tecrid eder has
salannı bilmezler. B. Besnud 
bu tertibrttan sonra bekliye
durmuştur. Çok deiil. Sağ ta
raf grubu cam boyunca dolaş
mağa başlamıştır. Sol taraf 
grubunda endişe alaimi baş 
göstermiştir. Ana ve baba 
kiklide yavrularını havuzun 
ta öteki ucuna sürdükten son
ra. kendilerine ğorünmez olan 
camla aralarında ne kadar 
yosun varsa bunların düşman 
hücumunu rizliyebileceğini dü
şünerek, hemen ağızlarile on
ları koparmaga başlamışlardır. 
Düşünce derneğe hakkımız 

yok mu? Şu yeni vaziyette, hiç 
evvelce görülmemiş olan bu 
ihtimal karşısında , bu balıkçı
lar "muhakeme,, etmişlerdir. 
Bu harıkulade hadiseye ne 
dersiniz? Ben kendi hesabıma 
şu küçücük vücutlar içinde it· 
liyen bu fikir mekanizmasına 
hayran kaldım. Bunu insiyak 
diyerek geçecek olursak, anla
madıjiımız b\r noktayı \)rtmefle 

çalışmış olmaz mıyız? 
Bahklar H-.s: anesl 

Ö. Besnard beni çağırıyor: 

Şimdi istemeniz hnstaneyc ge
çelim. 

Evet, hastane, yanmda da 
bir doğum evi. Bun!ar, tabii 
bayan Besnrdın nezareti altına 
konmuştur. 

Gizli bir kapıclun geçerek 
halka açık olmıyan b'r daireye 
giriyoruz. Burası tam b?r hns
tanedir. Üç kısma ayrılmış bu
lunuyor. Bu üç kı~ım da pşa
yan her varlığın h:ıyütmda en 
mühim yeri tutan üç saflıeya 

tetabuk ediyor: Aşk, do ~,um, 
ıstırap. Bunun içindir l<i bun-

• lan bir kadın idare ediyor. 
Zirn bu üç sahaya hakin olan 
daima kadındır. 

Bnlıl:lardao bah .. ~dcı-ken ne 
büyük söz!er, diyecekrıiniz. Doğ 
ru değil. Heykeltraş Ro<linin 
bir sözü hatırıma geliyor. Üs
tadderdi ki: "Kainatta ölçü de
ğil, ancak nispet vardır. Bir 
cima, bir armud lccndir.e göre, 

gökyüzü kadar geniştir.,, 

Benim gördüğüm manzara 
karşısında da bunu tekrar ede
cekti. Bu balıkçıklar ne kadar 
küçük, küçük, küçük; Bazıları 
küçük parmağın bir boğumun
dan daha uzun değil. Bununla 
beraber kainatın bütün kudreti 
onlardadır. 

Bahklarda afk 
İlk önce aşk. Şu önümüzdeki 

havuzlar aık yuvalarıdır. Çok 
tuhaf sahneler oluyor burada. 
Biz girdiğimiz sırada Bayan 
Besnard şu hayret verici mu
hakemeli kiklidelerden bir çifti 
terassud ediyor. Bir dişi kikli
deye bir erkek takdim edili
yor. Bu da basit bir iş değil. 
Çünki birbirini beğenmezlerse, 
kız ve erkek öldüresiye dövü
şüyorlar. 

işte şimdi genç bir bayan 
bu randevü evinde kendinden 
az daha küçük iyi aileye men
sup bir bay kiklidenin ziyare
tini kabul ediyor. Hızlı bir mü
şahede. Genç bayan hoşa git
miştir. Delikanlı ilerliyor, fakat 
hoşa gitmiyor. Zavallı; işi uzun 
sürmedi. Bayançe açık ağ;z1a 
ona hücum etti ve onu öyze 
bir patakladı ki öteki meseleyi 
anladı ve se:ameti firarda aradı. 
Ama delice bir firar. Yosunlar, 
dipteki küçük toprak saksı bi
rer sığınak oluyordu. Fakat 
kan beynine sıçrıyan bayançc 
saksıyı devirdi, yosunları par 
caladı, bütün havuzu öyle alt 
~ ~ ~ _..,,... _,,.... ""--

çarken dişnrıdan sokulan bir 
enbubeye alarak kurtarmaktan 
başka çare kalmadı. Biçare 
delik deşik olmuş llir halde 
büyük havuza atıldı. Yalnız 
izzeti nefıs yarası olmıyan ya
rn!~mnı sarmak !çin rahat ne
fes a!dı. 

Genç bayanceye sinirlerin\ 
d:nlendirmek için iki gün bı

rakıld!ktan sonra havuzuna 
ikinci bir namzet sokuldu ve 
kur yapmağa başladı. 

Bu defa ben, havuz başında 
bu ikinci maceraya seyirci ol
dum. Dllnyada lıerşeyin tersi 
olur ya, şimdi vaziyet büsbü
tün değişmişti. Bu defa güvey 
gelini i!itemiyordu. Hoşuna git
miyor, vesı:;elfim. Ve bayançe
ye bunu anlatmaktan çekin
miyor da. Onu öyle bir ısırdı 
ki zavallı kızcağızın yan tara· 
fında bir yara açıldı ve nam
zetleri ayırmak gerekti. 

Bayan Besnard biraz can sı
kıntısile: "Yine uyuşamadılar, 
dedi. Hakikaten bu bayan 

kikli de zor evlenen takımdan.,, 

Bay. Besnard bu halin ne 
kadar sık olduğunu bana an
latıyor. Birbirine uyacak karı 
kocayı bulmak için çok seçim
den geçmek lazımgelmektedir. 
Uyuşmıyanları ayırmak için de 
epüizet sulh hakimi rolünü 
görmektedir. Çünkü bunlar 
arasında başlıyan muharebenin 
sona ermesine müsaade edi· 
lirse daima bir ölüm vak'asile 
karşılaşmak muhakkakbr. 

Bilakis, erkek ve dişi ara
sında tam uygunluk hasıl olun
ca, karıkoca bütün hayat için 
kopmaz bağlarla birbirine bağ
lamrlar. 

Dolum sahnesi 
Şimdi ikinci perde başlar: 
Doğum. 

Daha doğrusu doğumlar. 
Aşağı havuzun aşk odaları 

olan müstatil dairelerinden 
şimdi doğum evi olan yukarı 

havuza geçiyorum. Bayan Beı
nard doğumun değişik könak
larmı bana anlatıyor. Her ha
vuzda bir aile var. 

Burada, anne yumurtlamıştır. 
Ve baba, suyüzünün altında 
ha va habbeciklerinden bir ta
van yaparak bu kiymetli yu
murtaları itina ile yerleştirir, 

okşar, durmadan, dinlenmeden 
yer değiştirir. 
Başka bir havuzda bir çift. 

yumurtalardan yavruların çık 
masını karşılıyor. Mikroskopik 
sayılacak derecede küçük olan 
• .. ._.~.. ....... a . ... ~ ya ...... --.... 

müthiş surette oynaktırlar. Gi 
der, gelir, çıkar, iner, atlar, 
sıçrar dururlar. Baba da son 
hızla yandan yana koş:ırak 
şeytan gibi bir yerde durmı
yan neslinin bu yaşamak ihti
rasını idare etmektedir. 

Üçüncü havuz. Buradan an
neyi çıkarmak lazımgelmiştir. 
Zira küçüklerin ilk terbiyesini 
vermek vazifesi tamamile ba
baya tcrettüb ediyor. Ve iti
raf etmeli ki, bu iıde o ka
dikkat, meharet, sebat ve an 
layış gösterjyor ki daha yüksek 
h ayvan derecelerinde birçok 
babalara bu balıkçıklar örnek 
olarak gösterilebilir. 

Dördüncü havuz: Doğum 
evinden çok kıvanç duyan ba
yan Besnard nihayet elde edi
len neticeleri bana iÖsteriyor. 
Bütün aile, disipliali bir do
nanma gibi, babanın emirleri 
albnda seyrüıefer ediyor ve 
baba böylece çok gururlandığı 
yavrulannın terbiyesini tamam
lıyor. Bundan sonra ana baba 
ve çocuklar bir hayuzda bir
lettirilib seyircilere gösterile-

bilecektir. Zira artık doğum 

evinde yapacak iıl~ri kalma
mııbr. 

B•llklarda ıstırab 
Nihayet, işte ııbrab babıi. 

Balıklar için bir hastane ha
vuzu yapılmışbr. Ayn ayn 
odalara ayrılmış ve her biri 
eyice havalandınlmıtbr. 

- Fakat balıkların hasta
bklan ne olabilir, bayan? 

- Adamlardakinin aynı ve 
aynı derecede ıstırablı ve teh
likeli. 

- Ya ilaclan? 
- Yine adamlardaki iİbi? 

alnız, dozajı değişir. 
Ve Bayan B~snard bir has

tabakıcı göğüslüğü geçirdi ve 
gözlerine büyültücü gözlükler 
taktı. Bay Beınard da bir ma
ıa üzerinde kan durdurucu 
pensleri, panııman şeridlerini 
f!lan hazırladı. Sonra ikisi bir
den, ıişe şişe bütün hastalann 
muayenesine başladılar. Fakat 
tuhafina bakınız: Her üstüva
nevi şite içindeki hasta, vazi
yetinin müsaade ettiği derecede 
\uala, suyun ylzüne çıkıp ba-

yan Besnarda doğru burununu 
ve gözlerini uzadıyor. 

- Fakat Bayan, bunlar sizi 
tanıyorlar. 

- Bütün tedazi edilen hay
vanların kendilerini tedavi eden 
kimseleri tanıdıkları gibi, evet 
Bay. 

- Şu mavi sulu şişedeki ba
lığın nesi var? 

- Metilen mavisi ile dezen
feksiyon tedavisi yapıyoruz. Bu 
vaziyette iki hastam var. Çok 
eyi netice aldık. 

Ameliyat masasında, mik
roskop altında bay Besnard 
tnhaf bir boru hazırlamışhr. 
Bayanım dönerek: 

- Şiringa hazır oldu. 
Ben de ameliyatta hazır bu

lunacağım. 

Bir şişeden dört santimetre 
boyunda bir hastayı çıkardılar. 
Istıraplı bir surette kıvranıyor: 

- Muannid kabız. Bariz 
hindyağı şirioga edeceğiz . Bu 
güçce bir ameliyattır. Zira tam 
hastaya göre bir borucuğu ha
zırlamak lazımgelir. Eğer bir 
az fazla kaim olursa bağırsak
lannı delmek tehlikesi var. 

Bay ve bayan Besnard bir
likte, hastayı ameliyat masası 
üzerinde tutarak bir iki saniye 
içinde lavmanını yapblar ve 
tekrar suyunu içine attılar. 

Aşk. doğum, ııbrab. 
Bir parmaehk aşıklar, üç mi

limetrelik yavrular, iki santi
metrelik hastalar... Bu müesse
sede beni en çok hayrete dil
şüren şey bu son derece kü
çük mahlukların bize verdikleri 
aile duygusu dersidir. Burada, 
bu balıkçıkların üzerine eğilmiş 
iki ilim, birçok insanların tx
nımak zahmetine katlanmadık· 
ları için anlayış ve düşünceden 
mahrum sandıklan bu mahluk
lara kendilerini tanıtmağa ve 

sevdirmeie muvaffak olmuş· 
!ardır. 
,Q"~.7<7~,ıG(AY.Y~./.://7L'L/./LL> 

Hususi muallim 
İkmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri silratle im
tihana hazırlanır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeraltmda An· 
kara· kraathanesi ittisalinde k i 
tuvalet salonuna muracaatlan 
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•ı------------------------· Kral ikinci 
bir merden 

Lui beyaz mer
kadın seviyordu 

Bavyera kralı ikinci Lui 1867 
deki Paris sergisini ziyaret et
mişti. Kral henüz evli değildi. 
Kalbini şiddetle çarptıracak 
duygulanaı ayaklandıracak o an 
kadını arıyordu. Evlenmek is
tiyen bir kralın nasıl bir hü
cumla karşılaşacağı tahmin edi
lebilir. Üçüncü Napolyonun sa
rayında, en seçilmiş kadın tip
leri onun etrafını aldılar. Bu 
bayanlar içinde çok cüretkiır 
olanları da vardı. Bavyera kralı 
bütün bu hücumlara karşı la
kayt görünüyordu. Fakat öte
kilerden çok daha sergüzeştçi 
baron P... teshir edici güzel
liğine güvenerek Bavyera kra
lının mukavemetini kırmağa 
azmetti. Bazı akşamlar kralı 

sary bahçesinin en kuytu kö
şelerine götürüyordu. Bu köşe
ler en coşkun sergüzeitler için 
bile elverişli idi. Baron P ... vü
cudunu yarı çıplak bir hale 
koyan dekoltesinin askılarını 
düşürüyor, kralı baştan çıkar
mağa çalışıyordu. Ve onun a
levli bakışları önunde tam mu
vaffak olduğunu zannettiği bir 
sırada ikinci Lui çıplak kadın 
heykellerinden birine gözlerini 
dikerek şunları söylüyordu: 

- Bayan, ben fU karşımızda 

duran heykeller kadar beyaz 

ve ancak onlar gibi taştan bir 

kadından başkasını sevemiye
ceğim. 

Baron P ... kralın garip tabi

ğatlarını bildi§inden bu söz'e

rin manasını anlaıaamıt ıribi 

görünerek cevap verdi : 

- Sir, Pigmalyonun hikiye

yesini mi yenilemek istiyorsu
nuz? 

- Evet bayu... İmkinsız 
olan şeyi ... 

Baron P ... birkaç dakika dü
tündükten .sonra : 

- Hayır Sir bu hiç te im
kinsız değildir, dedi. 

- Bunun imkanını göster

ıneğe nasıl muvaffak olacağı

nızı bilmek isterim. 
- Pek sade Sir ... Beyaz bir 

ınayo giyerek ... 
- Hayır... Bu bir yalan, 

boş hayal olur. Zira beyaz ma

yonun altında yine canlı bir 

varlık bulunacaktır. Benimse 

sevmek istediğim beyaz ve 
taştan bir kadındır. 

Baron P ... 
- Sir çok şey istiyorsunuz. 

Tarafınızdan sevilmek bahti

Yarlığıra kavuşmak için ölüne
ınez ya ... 

- Niçin ölünmesin bayan? 
Madam P ... Bu sözler üzeri

ne korkmuştu. Vitelsbacb ha
nedanının ne kadar çok çılgın 

Yetiştirdiğini düşünerek titre

mişti. Hayale dalmış gibi du

ran kralı ruyasından uyandırdı. 
Vnunla birlikte saraya dö
nünce: 

- Bu adam çılgının · biri ... 
Ş'mdi aklını tamamen bozma
r.ı•şsa bile bozacağı muhakkak· 
tır, demişti. 

Baron P ... nin bu tahmini 
hakikat olacaktır. Fakat kral 
ikinci Lui çıldırıncaya kad::r 
ne kadar çok safhalardan 2'e
Çecektir. 

dan bahsederken şu hikayeyi 

anlatıyor: 
"Çok güzel bir bayan Lu' 'yi 

teshire muvaffak olmuştu. Kral 

onun dizleri dibinde oturarak 
bir çok aşk yeminleri edilmiş, 
vaatlar teati olunmuştu. Peri 
masallarında olduğu gibi kral 
çok sevdiği kadını bir başkası 
ile yakalamak istedi. Kafasında 
o kadar çok hayallere yer 

vermişti ki kendi yarat ığı 

yalana yine kendisi inanıyordu. 
Ona kalbini üzen şüphelerin 
bir hayal olduğu söylendi. Fa

kat kendince hayal sukutuna 

uğramış olan kral söylenenleri 

duymak bile istemedi. Lui on

dan sonra çok hayali ve ideal 

!!'Üzellikler peşinde koşmağa 
başladı.,, 

On sekiz buçuk yaşında 
saltanata çıkan ikinci Lui nasıl 
davranacak? Herkes bunu dü
şünüyordu. Saltanata geçeli altı 
ay olmuştu ki tecrübesizliği ile 

çok tehlikelere maruz bulunan 

yenilikler teklifine başlamıştı. 

Daha saltanata geçmeden, 

on altı yaşında iken Münib 

operasında Lobengrin 'i seyret

mişti. Bu sırada Wagner "ih

tiyar büyücü,, eserini yaratmış 
bulunuyordu. İkinci Lui Va2'

nerin bütün eserlerini okumuş, 
onun eserlerile ve hayatı ile 
ilgilenmekten hali kalmamıştı. 

Vagner, o tarihte elli yaşını 
geçiyordu. Adı bqgünkü evren
sel töhreti henüz kazanma
mıftı. Dahası adeta inkar edi
liyordu. Yıllardan beri yüzünü 

okşayan hayallere vücut ver
meğe çalışıyordu. 

= Sonıı vat' -

Amerika 
1-labeş imparato

runu kutluladı 
Vaşington, 24 (A.A) - Cu

mur başkanı Ruzvelt Habeş 

imparatorunun doğum yıldönü

münü telgrafla kutlulamıştır. 

Fransız piyangosu 
Paris, 24 (Ö. R.) - Fransız 

piyangosu son keşidesini Nor

nıandi vapurunda yapacaktır. 

Tenis 
Londrada Ame
rikalılar kazandı 

Londra, 24 (Ö.R) - Davis 

kupaları 

him bir 

müsabekalaıında mü

çarpışmadan sonra 

Amerika tenis şampiyonları 
Almanları yenerek müsabaka

yı kazanmıştır. Almanlar çok 

güzel oynamışlar ve tenis bi
lenler müsabeka esnasında 
Almanların galebesini muhak
kak sanmışlardır. 

Alman Eon Kran son sed
lerde yorulmuş gibi göıülü
yordu Amerikalı Albson çok 
sert eynıyordu. Alman oyuncu 
hakemin dahi ğörmediği bir 
hatayı kendisi el kaldırarak 
hakeme söylemek suretile 

ti· ı bir puvanla zaferi 

Çiftçi 
Borçları .. 

Acun üzümcülüğünde Türkiyenin yer 

Sakanın hazırladığı esas
lar nelerdir. Talimatna-

İstihsal edilen üziimlerin mıktarı, nere!erde kullanıldığ 
Ege bölgtfs' ı1deki ihracat işlerinin şeKli 

Bugünden itibaren "Tecime! kıların bir kısmı yaş olarak 
istihlak edilmekte ve müteba
kisi kurutulmaktadır. Siyah ile 
misket üzümleri de rakı, şarap 
ve pekmez imalinde kullanıl

maktadır. 

dereceye ·tadar çıkan sıcal 
fırınlara konularak kurutulur 
Ondan sonra da kükürt fmn 
farında beş altı saat kadar bı · 
rakılırı Kükürt fınnlarındar 
çıkarıldıktan sonra tekrar soğu~ 
hava fırınlarına sokulur. 
UzUmlerln kalburlanmar 

menin sonu 
Öteygünkü sayımızda köy
lünün Tarım Bankasına olan 
borçlarından 15 bölüye ay
rılacak olanlar hakkında 
bankanın alclığı kararlardan 
önemlı hükıim~eri yazmıştık. 
Bugün bu hükıimlerden köy
lüyü ilgilendirecek değerde 

olanları yazmaya devam 
ediyoruz: 

ı · ym2t t ':kel: ri 
Taşıtsız ma.ların "ieran- inti-

" kal,, ve b:ış!:a esilcııme!e rin de 

banka alaca 1 .larının kar ı!ığın ı 

koruma için b;r kıymet takdiri 
formülü l.onnıuştur. Bu forru .. le 
göre kanunun yürürlüğe gir
mesi tarihi o'ım '.?<!. ha;.İra ıı 

935 ten önt"e b nk .. y.ı ipotek 
edilmi ş b .. , .':\ ı .. •tsı z n al.a- i e 
bu kanu:ıun gere:;:-inc2, ban· 
kaya rehinli hükmüne ~(ren 
arazi hak kında bankanın o 
sıradaki "mevzuatı" sayılaca
ğına göre, bu gibi arazi kıy
metlerinin takdırinde bugünkü 
genel kar rın kıymetine ba
kılacaktır. 

Kanun gereğince bankaya 
rehinli hükmüne giren öteki 
taşıtsız mail · r hakkında biri il 
genel kurulundan ve ötekisini 
tecim odası ve oda bulunmıyan 
yerlerde uraylarca ve üçföıciisii 
de o yerin en büyük -inan~ 
işyarlığınca bir yıl için seçilen 
ve hakyerinde "tahlif., edilmiş 
üç kişilik bir komisyonun tak
dirine başvurulacaktır. 

Bu komisyonun '1ulacağı kıy
met 14 temmuz 931 tarihli ve 
1837 sayılı kurağ kanununun 
hükümlerine göre bulunacak 
kıymeti geçmiyecektir. 

Kanun gereğince, kurağın, 
ürüt gelirinin on misli, kura
rağın hakikiğ kıymetei olarak 
kabul edilir. Bir kurağın ge
liri, normal şartlarda ve genel 
olarak kiraların nispetine ve 
a) nı cinsten kurağların gelirine 
göre belitilecek, fabrika, atöl
ye ve değirmenlerin relirler
rinin tasınlanmasında içerlerin
deki sabit gereçler ve yaraç
lar da gözönünde tutulacaktır. 
Ancak yılın belli zamanlarında 
işliye'bilen değirmenlerin işleme 

sürelerine aid gelirleri yıllık 
sayılır. 

Bu kıymetlesre hiçbir şe
kilde itiraz eeilmiyecektir. 
Fakat komisyonun koyduğu 
kıymet, kurağ kanunu hiiküın
lerine göre bulunacak kıymet
ten üstün olmıyacaktır. 

İl merkezlerinde bulunan 
şubeler, il genel kurulunun 
toplantısıoda ilbaylığa baş vu
rarak bu iş'erden anlar ve 

spzüne, tasınına güvenilir iki 

tasıncı seçtirecekler ve isim

lerini şube ve sandıklara bil
direceklerdir. 
Senetlerin hazırlanması · 

veı yol bajiı,ıkları 
Taksitlendirilecek ana borçla· 

rın mikdarı saptanarak, gereken 

bildiriğlerden sonra aitı ay içinde 
ilgıli borçlular veya kefiller ta

rafından başvuranlara, borcun 
ipotekli veya zincirleme kefilli 
olduğuna güre ayn ayrı sened
ler yapılacaktır. 

Kooperatiflere devredilmiş 
alacaklardan bu bölülendirile
cek olanlarla, "tefevvüz., edil
miş toprakl;..rın sahiplerine geri 
verilmek suretiyle yeniden bö
lülendirilmek üzere kayıdlara 
alınacak olanlar için borcun 
931 senesi envanterinde yazılı 
bulunduiu borcun cinsine göre 
belgit alınacaktır. 

Bildiriğ tarihinden başlıya-
rak bir nci altı ay içinde 

Etüdler" başlığı altında Türko
fisce hazırlanan bazı etüdleri 
seri halinde vermeğe başlıyo

ruz. Ülkemizin belli-başlı ürün
lerini içine alacak olan bu etüd
lerin başında kuru üzümü ko
yuyoruz : 

sa,ıangıç 

Sultana tabir olunan çekir
deksiz ÜzÜID' yetiştiren memle
ketler arasında Birleşik Ame
rika devletlerinden sonra en 
mühim yeri Türkiye almaktadır. 

İstatistik Umum Müdürlüğü
nün tanzim e.tt'ği istatistiklere 
narnra Türkiyede 1933 sene
s;nde 351.905 hektar bağ mev
cud oıu ı lıu bağ1ardan 1933 
se es:nde e' d<> edilen yaşüzüm 
m'ktnrı 718 mllron kilodur. 

lo;tihsal olunan üzümlerin bir 
mi' farı yaş o1arak ist:hlak edil
mekt , b ir kı mından şarap 

imal olunmakta, mütebakisi de 
kurutulmaktadır. 

Memleketten harice kuru 
olarak sevk olunan üzümlerin 
hemen cümlesi Ege mıntaka
sında istihsal edilmektedir. 

En son yapılan tetkiklere 
göre Ege nıntakasında 48,800 
hektarı çekirdeksiz, 6,800 hek
tarı razakı, 6,900 ü siyh olmak 
üzere 62,500 hektar bağ mev
cuttur. 

Ege mıntakasının başlıca çe
kirdeksiz üzüm istihsal mahal
lerile vasati istihsal miktarları 

şu merkezdedir: 
istihsal ma- Senelik istihsal 

halleri ( vasati ) ton 
lzmir merkez kazası 800 
Urla 3,500 
Karaburun 1,500 
Çeşme 700 
Seferihisar 1,500 
Torbalı 250 
Tire 250 
Öd emiş 350 
Kemalpaşa 6,000 
Menemen 2,500 
Bergama 250 
Foça 450 
Manisa 15,000 
Akhisar 2,000 
Kırkağaç 700 
Turgutlu (kasaba) 4,500 
Salihli 800 
Alaşehir 3,000 
Diğer yerler 950 

Yekfın 45,000 
Son yıllarda Uretim 
durumu 

E2'e mı.ıtakasının son seneler 
zarfında istihsal mıkdarları aşa
ğıdaki veçhile tesbit edilmiştir. 

Sene Ton 
1930 35.000 
1931 26.000 
1932 65.000 
1933 62.000 
1934 50.000 

OzUmlerln kalltelerl 
Ege mıntakasının istihsal olu

nan üzümlerin başlıcaları: Çe
kirdeksiz, razakı, siyah ve mis
kettir." 

Çekirdeksiz üzümlerle raza-
•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ikinci altı ay içinde baş vuran-
ların istekleri, ancak birinci 
bölüyü peşin verirlerse kabul 
edilecektir. Bu ikinci altı ayı 
geçirenler haklarını kaybede
ceklerinden "takibat., yapıla
caktır. 

Bankanın önemli alacaklarını 
uzun zaman belgelemeye yarı
yacak bu belgitler noterden 
onay'anacaıttır. Bu belgitlerd g 
ipotekli olanlar dört ve zincir
leme kefillikler üç adet olarak 
hazırlanarak biri noterde ka
lacak, ikincisi bcrç 'ulara veri
lecek, üçüncüsü de bankadı 
saklanacaktır. ipotekli s ,, 
!erden bir suret te tapu yönet
ıelerine verilecektır. 

lzmlr borsasında 
Satı, tarzları 

Borsaya mal a!mak için ge-

len ihracatçı ve yahut ihracatçı 
namına hareket eden simsar 
masaları birer birer dolaşmakta 
ve pazarlık suretile mal mü
bayaa etmektedir. A ıcı muh
telif cinsten mübayaatı imalat
hanesinde paçal ederek iste
diği tip!ere ayırmaktadır. Nu
mara ve tipler tesbit edilirken 
içerisine konacak karışık ve 
siyah üzümler nisbeti nazarı 
dikkata alınmaktadır. 

Manisa borsasında üzümle
rin numunesi, bağcı tarafından 
borsadaki simsarlara gönderi
lir. Simsarlar borsada bu nü
mune'eri kendilerine müracaat 
eden tüccarlara gösterir ve 
verilen fiatları bağcıya bildirir. 
Bağcı bu fiata razı olursa mu
vafakat cevabını vererek çu
vallardaki mahsulünü alıcı olan 
tüccarın mağazasına naklettirir. 
Burada üzümü satan simsar 
çuvallardaki üzümleri tüccar
lnla birlikte karşılaştırır. 

Üzüm tarttırılır, hesabı görü
lür ve parası alınarak baı{cıya 

teslim edilir. 
Satılan üzümler nümuneye 

tevafuk etmediği takdirde bor
sa heyeti tarafından tetkik 
olunarak bir karar yerilir. 

Muayyen vakitte teslim olun
mıyan mallar hakkında hususi 
şartlara göre muamele yapılır. 

Eğer böyle bir şart mevcut 
değilse malın teslimi şart olan 
günkü piyasa nazarı itibara 
alınır. 

Üzümlerin l\llenmesl 
İzmirdeki üzüm ihracatçıla· 

rının imalathanelerinde en aşa
ğı maiden en iyi mala kadar 

ihzar olunmuş müteaddid nu
maralı tipler vardır. Avrupaya 
ihraç. edilecek tipler ekseri
yet!e 7 den 12 numaraya ka
dar bir seri takip ederler. 

Bunların Avrupa piyasa!arın
da isimleri şunlerdir: 

No. 7 Extrissima Karaburun 
" 8 Kiup 

Numara 9 Auslese kiup Ka
raburun. 

Numara 10 Feine Auslese 
kiup Karaburun. 

Numara 11 Nec Plus ultra. 
İhracatcılar müstehlik piya

sa1arın istediği tipi bulmak için 
müteaddit yerlerin üzümlerin
den bir harman yaparlar. Bu 
har:nan için imalathanelerine' e 
tahta!ar!a avı lmış biiyük yer
ler vardır. Buralarda üzümler 
evveli\ yılrnnmakta, sonra da 
parlaklık vermek iç'n üzerle
rine bir mikdar pirinç yağı 
tabir olunan bir nevi yağ "Pa
rafin,. döl<.ülmektedir. Bu yağ bir 
nisbet dahilinde su il~ karı~tı

r Y ka - " ler hazan 90 

Avrupaya ihraç olunan üzüm 

iki suretle istihlak edilmektedir 
Bunlardan en iyi cinsleri çere 
makamında yenilmekte, dahr 
aşağı cinsleri ise pudding tabi 
olunan pastaların imalinde kul 
!anılmaktadır. 

Gerek pudding imalinde v• 
gerek yenmek için olan üzüm 
!erimizin çöpsüz olarak ihrac 
lazımdır. Çünkü puddingleriı 
imalinde kullanılan üzümle 
kutudan doğrudan doğruy< 

hamurun içerısine atılmak 
tadır. 

Çöplerin ayıklanması ameli 
yesi için bütün ihracat evleri 
nin bir veya müteaddit kalbu 
makineleri vardır. Bunlar çöp 
ten maada küçük taş parça 
!arını vesair yabancı maddeleı 
de ayıklamaktadır. 

Kalburlamak ameliyesi şı 

suretle cereyan etmektedir: 
Soiuk fırınlardan çıkarılaı 

üzümler doğrudan doğruy: 
kalbur makinasımn tepe inde
ki huni gibi boruya dökülmek · 
tedir. Bu makinalar motörlt 
müteharrik olduklarından daim 
bir surette ve muntazam işle · 

mektedirler. Makinaların dahi 
!inde büyük bir vantilatör var· 
dır ki, sür'atle üzçmleri çarp· 
mak suretile çöplerin ayrılma· 
sına yardım etmektedir. Bı 

suretle çöpleri ayrıklanan üzüm· 
ler aynı makina üzerinde di· 
ğer bir müteharrik elekten 2'e· 
çirilerek makioalarıu öoünd< 
bııl1Jnan kvtl•lara akıtılmakta 
dır. 

Üzümler numaı a ve tip!erı 
bu son elekten geçerken ay· 
rılmaktadırlar. • Bu eleklerir 

delikleri müteaddit genişlikler 
ihtiva etmektedir. İstenilen heı 
numara için bu elekler değiş· 
tirilir. Mesela 6 numaralı üzün 

için 6 1-2 milimetre genişli 

ğındeki kalbur tatôik edil· 

mekte ve 12 numara üzüm içiı 

9 112 milimetre genişliğindek 
kalbur kullanılmaktadır. 

Kalbur aleti hem çöpler 

ayırarak bem de üzümleri nu· 
maralabdırarak iki vazife bir
den görmek•edir. 

OzUmlerin kutu
lanması 

Kalbur makinesinden kutu
lara düşen çöpsüz ve temiz Ü· 

zümler presse makinelerine ve
rilmekte ve bu makinelerle ku
tulan:naktadırlar. Bu mütehar
rik presse muntazam ve temiz 
bir vaziyette üzümleri kutular. 
yerleştirmekte ve bilahare ka· 
paklar çivilenerek yolda zayiat 
vermemeleri için galvanizli te 
ile veyahut ince demir cembet
ler ile kutu:ar talıkim olunmak· 
tadırlar. 



üniversiteli 
G~nçler 
·-~-

-flaş tarafı 1 iııci salıifede-

miş ve gençler bundan çok 
duygulanmışlardır. 

Bundan sonra köy bürosu 
ziyaret edilmiş ve burada da 
kendilerine yapılan işler hak
kında izahat ve köy bürosunun 
bastırmış olduğu izerler ve iz
mir önlükler kurumunun izer
lerinden birer takım hediye 
edilmiştir. 

Üniversiteli gençler, başla
rında İlbay General Kazım 
Dirik olduğu halde otobüslerle 
Narlıdere Örnek köyüne git
mişlerdir. Orada Atatürk na
mına yaptırılmış olan büyük 
anıt'ın açılma töreni düne rastlı
yord)l. Gençler bu törende hazır 
bulunmuşlardır. Köylüler Üni
versiteli gençleri büyük se~gi 
ve tezahüratla karşılıyarak ko
nuklarına ikramda bulunmuş

lardır. Anıtın töreni dolayısile 

ilbay bir söylev vermiş ve 
devrimden önce yalnız bu köy
de 28 tekke bulunduğunu işa
ret ederek büyük devrimin ne
ler yaptığını anlatmış ve alkış
lanmıştır. Anıtın açım töreni 
münasebetile köylüler bir şö
lt>n ( ziyafet ) hanrlamışlardı. 

Samimi ve içt~n hasbihal
lerle yemek yenmiş ve Örnekkö 
yü gezilmiş, gene köylünün 
sevgi tezahüratı arasında Ki
lizman Örnekköyüne hareket 
edilmiştir. Oradaki kalkınma 

hareketi tetkik olunmuştur. 
Kilizmandan İzmire dönen genç 

ler akşama kadar ö1gür olarak 
gezmişlerdir. Akşam lzmir 
öntükler kurumu tarafından 
sanat mektebinde konuklara 
bir şölen verilmiştir. 

Bu sabah iki kamyonla, baş
larında mihmandarları bulun
duğu halde şaşa! kaynakalrına 
giderek sabah kahvealtısını 
orada yidikten sonra Torbalı, 
Yeniçiftlik, Tire, Fata, Ada
göme, Adagide ve Bademy.!ye 
gidecekler ve bütün bu yerler
de durarak tetkikler yapacak
lardır 

Öğle yemeğini Bademiyede 
şellale karşısında yedikten son
ra Birgiye geçecekler geceyi 
orada geçirecekler ve ertesi 
gün Birgideki eski Türk izer
lerini gördükten sonra Bozda
ğa çıkacaklardır. 

Bütün bu gezilecek yerlerde 
uray ve köy ihtiyar kurulları 

kendilerini karşılıyacak ve is
tirahatlarını sağlıyacaklardır. 

Bozdağda ve bu bölgedeki 
örnek köylerinde kalacak genç
ler konuklıyacakları köylerde 
kalacak, diğerleri Bayındır üze
rinden lzmi re döneceklerdir. 

Gençler k mp! arıu devamı 

münasebctile bu yıl az gelebil
diklerini, gelecek yıl kalabalık 

bir halde bu ;ıeziyi tekrarlıya

caklarını arkadaşları n::ımna 
söz vermiştir. 

Terblyeslzlik 
Odunpazarından geçen İsmail. 

kızı Sacideye el ile sarkıntılık 
eden Mehmed oğlu pehlivan 
Ali yakalanmıştır. 

lzmlr beledlyeslnden: 
1- 572,50 lira bedeli muham
meneliÇocuk yuvasına4750 kilo 
birinci ve 3650 kilo ikinci nevi 
olmak üzere ceman 8400 kilo 
ekmek başsekreterlikteki ş 
namesi veçbile 6-8-935 sa& 
günü saat onda açık eksiltme 
ile a'ıncaktır. iştirak için 43 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saata 
kadar komisyona gelinir. 

2 - 625 lira bedeli muham
meneliDarülacezeye on bin kilo 
ikinci nevi ekmek Başsekreter
likteki şartnamesi veçhile 6-8-
935 sah günü saat onda a çık 
eksiltme ile alınacaktır. iştirak 
için 47 lira muvakkat tem:nat 
ile söylenen gün ve saata ka
dar komisyona gelinir. 

3 - 653,40 lira bedeli mu
hammeneliÇocuk yuvasına 1825 
kilo koyun eti ve 730 adet 
dalak başsekreterlikteki şart

namesi veçhile 6-8-935 salı 
günü saat onda açık eksiltme 
alınacaktır. iştirak için elli lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saata ka
dar komisyona gelinir 

4 - 200 lira bedeli mu-
hammeneli Darülaczeye 800 
kilo dana eti başsekreterli kteki 
şartnamesi veçhile 6-8-935 salı 
günü saat onda açık eksiltme 
ile alınacaktır. iştirak için 15 
lira muvakkat teminatla söy
lenen gün ve saata kadar ko
misyona gelinir· 

5 - 511 lira bedeli mu-
hammeneli Çocuk yuvasına 
7300 ki'o inek südü başsek
reterlikteki şartname si veçhile 
6-8-935 salı günü saat onda 
açık eksiltme ile alınacaktır. 

İştirak için 39 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa 
ata kadar komisyony gelinir. 

6 - 781,50 lira bedeli mu
hammenli temizlik arabalarının 
tamiri için civata, çivi vesair 
malzemelerle su koğası başsek
reterlikteki nümune liste veşart
m•.mesi veçhile 6-8-935 salı gü
nu saat onda açık eksiltme ile 
alınacaktır. İştirak için 59 liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saata ka
dar komisyona gelinir. 

7 - 447.50 lira bedeli mu
hammeneli nal, mıh vesair nal
band malzemesi başsekreter
likteki nümune, liste ve şart

namesi veçhile 6/8/935 salı 
günü saat onda açık eksiltme 
ile alınacaktır. iştirak için 34 
lira muvakkat teminatla söyle
nen gün ve saata kadar ko
misyona gelinir. 

8 - 244.30 lira bedeli mu
hammeneli beygir yuları, çıl
bırı vesair malzeme başst!kre· 
terlikteki nümun liste ve şart
namesi veçhile 6-8-935 salı 
günü sat onda açık eksiltme 
ile alınacaktır. iştirak için 19 
lira muvakkat teminatla söyle
nen gün ve saata kadar ko· 
misyona gelinir. 

9 - 371 lira bedeli muham
meneli t<!mizlik arabalarının 
boyanması için boya, çinko, 
bezir ve araba yağı başsekre
terlikteki liste ve şartnamesi 
veçhile 6-8-935 salı günU saat 
onda açık eksiltme i:c alına

caktır. iştirak için 28 lira mu
vakkat tem natla söylenen gün 
ve saata kadar komisyona ge
linir. 

10 - 1093,75 lira bedeli 

lzmir - Bornova Tarım okulası 
(Ziraat mektebine) girme şartları 

1 - Okula yatılı ve para ile girmek istiyenlerden kadro fazlası 
kaldığında parasızdır. Yıllık ücret üç taksit olmak üzere (200) 
liradır. 

2 - Okula lise kertesinde olup amacı (gaye) tarım bilgilerini 
eyi öğrenmiş gençler yetiştirmektir. 

3 - Okulaya girmek için gereken belge (vesika) lar aşagıda
kilerdir: 

A) Orta okula şehadetnamesi. 
B) Türk tab'ası ve yaşı 16 - 19 olmak. (Hüviyet cüzdanı aslı 

veya tasdikli örneği.) 
C) Tarım işlerini yapacak vücut sağlığını gösteren doktor raporu,i 

(Hastane olan yerlerde heyet raporu.) 
D) Eyi ahla klı oldüğunu gösteren belge. 
E) Çiçek aşısı. 
F) Arazi sahibi veya çiftçi çocuğu olduğunu gösteren belge. 

(Arazinin bulunduğu İlçebaylık, yönetim kurulu veya tapudan 
alınaca idır.) 

G) O kula ve tarım c'ircktürlüklerinden alınacak kefaletname
nin noterlikten tasdık ettirilmesi. 

4 - Parasız girmek istiyen istekliler kadroyu geçtiğinde mü
sabaka imt.hanına girerler Bu imtihan ders ve günleri ayrıca 
namzetlere bildiril ir. 

5 - Oku: ya girmek istiyenler Yukarıda yıız•lı belgeleri tam 
olarak ya doğrudan O kula direktörlüğ.ine ve·•ahut bulunduğu 
yerin Ziraat idarelerine başvurmalıdır. Kayıt i _' erine (15) Ağus-
tosta ba şlanı:caktır. 25-4 - 14-24-5-15 2176 (1052) 

muhammeneli Gündoğduda 62 
adanın 437,5 metre murabb:ı
ındaki beş s&yılı arsasının tak
sitle satışı Başsekreterlikteki 
şartnamesi veçhile 6/8/935 salı 
günü saat 1 O da açık arttırma 
ile ihale edilecektir, İştirak için 
(83) lira mnvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 
21-25-30-4 2229 (1032) 
1 743 lira bedeli keşifli De

ğirmen dağının Selimiye cihe
tine kadar uzanan şosası sö
külüp yer:ne 110 metre uzun
luğunda kesme ve adi döşe
me tefrişi işi Başsekreterlikte· 
ki keşif ve şartnamesi veçhile 
9-8-935 cuma günü saat 10 
da açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. iştirak için 56 lira 
muvakkat teminat mektubuyla 
söyleneı; gün ~e saata kadar 
komisyona gelinir. 

2 - 831,50 lira bedeli mu
hammeneli kırk bir takım tek 
araba koşumu ve yetmiş beş 
merkep tasması Baş sekreter
likteki şartnamesi veçbile 
9-8-935 cuma günü saat 10 
da açık eksiltme ile alınacaktır. 
iştirak için (63) liralık mu~ak

kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubuyla 
söylenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

25-30-2-7 2299 (1054) 

Belediye kanununun 15 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasında 
yazılı lokanta, birahane, ga
zino, kahvehane, kıraathane, 
meyhane, han, otel, hamam, 
sinema, tiyatro, hardansiğ ve 
emsali yerlerde sineklerin ge
tirecei!'i mazarratlardan korun
mak üzere tellerle muhafaza 
veya haşaratı yok edici mad
deler kullanarak sinek ve 
emsali haşaratın yok edilmesi 
için gereken tedbirleri almı
yanlardan bugünden itibaren 
beş lira maktu ceza alınaca
ğına dair tenbihnameye madde 
ilave edildiği alakadarlarca 
bilinsin. 2297 (1055) 

§ 1- 150 lira bedeli muham
menli lkiçeşmelik caddesinde 
Asmalı mesçit mevkiinde eski 
beşinci mıntaka binası, baş sek· 
reterliğindeki şartnaoıesi veçhi
le 9-8-935 Cuma günü saat 
10 da açık artırma ile bir sen~ 
kiraya verilecektir. 

İştirak için 12 lira muvakkat 

teminatla söylenen gün ve saate 
kadar komisyona gelinir. 

2 - 255 lira bedeli muham
menli Elhamra sineması yanın
da belediye garajı baş sekre
terlikteki şartnamesi veçhile 
9-8-935 Cuma günü saat 10 da 
açık artırma ile bir sene kiraya 
verilecektir. iştirak için 17 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar komisyona 
gelinir. 

3 - 300 lira bedeli muham
menli Başdurak caddesinde 110 
numaralı dükkan baş screter
Jikteki şartnamesi veçhile 9-8-
935 Cuma günü saat 10 da 
açık artırma ile bir sene kiraya 
verilecektir. iştirak için 23 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar komisyona 
gelinir. 

4 - 151 lira bedeli muham
menli Ismetpaşa bulvarından 

Mezarlık başına çıkan yoldaki 
depo baş sekreterlikteki şart
namesi veçhile 9-8-935 Cuma 
günü saat 10 da açık artırma 

ile bir sene kiraya verilecektir. 
iştirak için 12 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saate 
kadar komisyona gelinir. 

5 - 100 lira bedeli muham
menli Mezarlık başında karakol 
karşısındaki baraka baş sekre
terlikteki şartnamesi veçhile 
9-8-935 Cuma günü saat 10 da 
açık artırma ile bir sene kiraya 
verilecektir. iştirak için 7,5 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
günve saate kadar komisyona 
gelinir. 

6 - 50 lira bedeli muham
menli Kemer caddesinde eski 
duhuliye barakası baş sekre
terlikteki şartnamesi veçhile 
9-8-935 Cuma günü saat 10 da 
açık artırma ile bir sene kiraya 
verilecektir. iştira ı için 4 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar komisyona 
gelinir. 

7 - 45 lira bedeli muham· 
menli Halimağa çarşısında 4 
sayılı dükkan baş sekreterlik
teki şartnamesi veçhile 9-8-935 
Cuma günü saat 10 da açık 
artırma ile bir sene kiraya ve
rilecektir. iştirak için 4 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
güıı ve saate kadar komi,yona 
gelinir. 

NKA A BiR.ASI 
8 - 20 lira bedeli muham

menli lkiçeşmelik caddesi Tire 
kapısı eski duhuliye barakası 
baş sekreterlikteki şartnamesi 
veçhile 9 8 935 Cuma günü saat 
10 da açık artırma ile bir sene 
kiraya verilecektir. iştirak için 
2 lira muvakkat teminatla söy
lenen gün ve saate kadar ko
misyona gelinir. lusal fabrikanın- mahsulüdür 

Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
.A..:N9~.A..:Ft.A.. Birası içilir 

Çünkü. içilecek biricik uru~0at bira budur 
• Her yerde arayınız kolaylıkla bulacaksınız (865) 

9 - 15 lira bedelli muham
menli Alsancakta eski duhuli
ye barakası baş sekreterlikteki 
şartnamesi veçhile 9-8·935 Cu
ma günü saat 10 da açık artır
ma ile bir sene kiraya verile
cektir. iştirak için 2 lira mu 
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saate kadar komisyona ge
linir. 25=30 - 2-7 2298(1053) 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
alınız 

• lde.1! ıofı.ık h•va dobbı 
• OOrnllOtlı. v• ihtiı.auıa 
• Batan ıUıtı ın sıc.1k .. emlall•tl•r• 

n1ah•~ ohır•k v•pdmıtdll' 
• Aıı.1rl Elektriı. Sarfiyata 
• fiyatı 180 llraduı itibar .. 

• TN.iyat il •v v•d• 

Nureddı,. •• Şkl. An~ıra 
Sıl•f )'erlal'I A Yeller lzmır 

•tiıbiıılıı Sesi 1trbıJ 81J09IU 8tlltl Ser1y 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

Satış yeri: ARTÜR VETTER [ SAHıBİNİN SESİ ) Samaniskeleııi 

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

~Ü::S:İ:K: 
VAPURDUMANI 
a-özı:....ü~ 

(/////////.//////////////////////.J 
Şimdiye kadar görülmemiş derecede zarif 

ve ucuz bir gözlük almak isterseniz BAŞTURAK 
HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uirra yınız •••••••••••••••••••••••••••••••• v •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mohilyelerile süsleyiniz ... 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafarta-lar 
Cadde~i 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

Buseneki 9 Eyliıl panayırında en lüks pavyon Haraççı Kar

deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görmeğe şimdi
den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

Bayındır belediyesinden: 
Acele bir bando muallimine ihtiyaç vardır. 

İsteklilerin muallimlik ve ehliyet vesikaları ile ve mümkün ise 

bizzat müracaat etmeleri ve dileklerini bildirmeleri ilan olunur. 

21-23-24-25-26 2247 (1024) 

lzmir Defterdarlığından : 
lzmirde Memduhiye şubesi dahilinde Hurda vatçılarda yirmi 

numarada manifaturacı Mustafa Galip namına 929 yılı için tar
holunan kazanç vergisi hakkında tetkiki itiraz komisyonunca 

ittihaz olunan 15·4-933 günlemeç ve 2564 sayılı karara kendisi 

tarafından temyizen itiraz edilmesi üzerine temyiz komisyonunun 
28-2-935 günlemeç ve 1024 sayılı kararı ile bazı tetkikat yapıl
mak ve tebeyyün edecek neticeye göre yeniden karar ittihazı 

zımnında tetkiki itiraz komisyonunun kararı nakzedilmiştir. Ken

dis::lin terki ticaret edip lzmirde bulunmaması ve adresinin de 

bilinememesi hasebile mezkiır karar tebliğ edilememiştir. Hukuk 
usul muhakemeleri kanunu mucibince tebliğ makamına kaim 

olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 2292 (1057) 

lzmir ithalat 
ğünden: 

Kilo adet 

.. . . ..., .. 
gumrugu müdürlü-

1265 1360 Söğüt ağacından mamul üzüm sepeti 
760 Kapakları 

Yukarıda yazılı eşyanın 9-9-935 inci Cuma günü saat 10 da 

satılması takarrür etmiş olduğundan o gün taliplerin lzmir ithalat 
gümrüğü satış komisyonuna müracaatları "lan olunur. 

1059 (2275) 



as Temmuz t93!1 

GOZTEPEDE ; 
KİRALIK EV~ 

• 
Göztepe tramvay cadde· ~ 

sinde deniz kenarında 846 :, 
Numaralı elektrik, su; hava : ' 

• gazı tesisa t ı ve mükemmel :; 
sıcak banyosu olan ev ~ 
kiralıktır. Gezmek, görmek ~ 
ve pazarlık için Göztepede : 
900 numaralı eve müracaat. :' 

12-13 (903) : 
UfL/ ~J /L/7 // LZ/ LZLZ7ZL..~L/.,-;J 

Doktor 

Kemal Sakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi i 
Dahiliye Mütehassısı , 1 

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

Evi Ka.antina tram~;- • cad· 
1 desi No. 5% Tel 2545 

C. H. P. 
H. E. 

Avcılar bayraı.1.. ı 
28-7-935 pazar günü Tah· 

talı köyünde avcılar bayramımı· 
tın yapılması kararlaştırılmıştır. 

Avcı olan v~ avı seven arka· 
daşların bayramımıza gelmele· 
rini derin saygılarımızla çağı· 
rırız. 

Bayram proğramı - Milli 
oyunlar oynanacak, büyük sof· 
ralarda yemek esnaıaında gö· 
rüşmeler yapılacak, müzik ile 
Çam ağaçlannın serinliklerinde 
dinlenecek, atış ve birçok mü· 
.tabakalar yapılacaktır. Gelmek 
İstiycnler dernek merkezinden, 
barıt inhisarı acenteliğindea ve 
üçüncü noter vcznedarlığından 

iıaht alabilirler. Telefon nu· 
marası: 3893tür. 

24-25-26 2273 (1048) 

Göz Hekimi 
MlTATOREL 

Adres • Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat· 
baa3ı yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

• • DOKTOR ~ 

; ."~iya Gö~şin ~ 
1 

MERKEZ nasıanesi :~ 
•' 

KULAI' uGAZ : 
BU UN ŞEFİ~ 

ikinci beyıe r sokağı ·~ 
Beyler hamamı karşısında ~ 

No. 41 ~ 
TELEFON 3686 ' 
17-26 (924) 

'ilt://////////////////////7/fa 

r,r,r,r/, Çok ucuz '/""""...r"' 
Satılık dükkan " 
Darağaç tramvay caddesin· 

de dirsekte her işe elverişli 
tnüstakil kargir bir dükkan 
satılıktır. Taliplerin gazete· ', 
tniz idarehanesine hergün 
saat 5 ten sonra müracaatları. 

ir////, 5- 10 V/f///////f/.Z,t:)i 

• Kemalpaşa icra memurlu· 
gundan: 

8995 sayılı 18 Temmuz 935 
t 'h d arı Perşembe nüshasın a 
~adı oğlu Ahmet beyin 274 
lıra dört kuruş alacağından 
dolayi tebliğ makamına kaim 
0lınak üzere yapılan ilanda 
gaip borçlu ldecekten Hamza 
0 ilu Kemalin ismi zikredilme· 
lllİf olduiundan tashihen key· 
fiyet i • 286 (1058) 

YENi ASIR Sahife• 

ıt•ı ı• ...... 
.fi, 

c 
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Kanzuk eczanesi müstahzaratından 

Balsamin Eksiri 

L 
E 
K 
E 
L 
E 
R 

Cildin daimi yumuşaklığını ve tazeliğini artırır. Yüzdeki cif
leri ve lekeleri alır. Sivilceleri tamamen yok eder. Tıraştan aÔn· 
ra cilde latif bir tazelik ve serinlik verir. Eczanelerle ıtriyat 
ma~azalannda bulunur. 

Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kaleti hudut ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğünden : 
K~dasında gösterilecek arsa üzerine şeraiti fenniyesi ve ke· 

şifnamesi mucibince yaptırılacak olan sahil sıhhiye binası on gün 
müddetle uzaltılarak eksiltmeye konulmuştur. 

A- Keşif bedeli (4099) lira (24) kuruştur. 
B- Bu iş için fenni ve idarrı şartname Kuşadası sahil sıhhiye 

idaresinden parsız alınır. Pilan da bu idarede görüledilir. 
C- Eksiltme 26/Temmuz/935 Cuma günü saat on birde Kuşa

dası Sahil Sıhhiye idaresinde müteşekkil komisyonda açık ek
siltme usulile yapılacaktır. Merkezden alınacak emre göre ihale 
kat'ileşecektir. 

D- Muvakkat teminat miktarı (310) liradır. 
E- isteklilerin bina inşa işlerinde ehli olduklannı gösterir tica· 

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

F - Eksiltmeye girecek ol~nların pey sürülmeye başlandığı 
dakikaya kadar Muvakkat temınatlennı yatırmış olmaları şarttır. 

23-25 2264 (1042) 

Yalnız birkaç dakika içinde 

lstırab yerine neş'e ! 
1 

r Elbise insanların birbirlerine karşı bir ""l!i. -· 

= varlığıdır. iyi bir elbise yaptırınca ~ 

~~ 
• iftihar duyar ınsan 

Kumaş deyince ötedenberi kökleşmiş bir 
zihniyetle Avrupa kumaşı hatıra gelir 

Fakat, 
Türk gücü Türk Endüstrisi şimdi ona yetişmiştir. 

~ 

Nerede ise onu da geçecektir. Bunun misalini görmek ister misiniz? ·~ 
1 

Yeni tesis edilen 

911r· Kula nıensu~at-. 
Fabrikasının kumaşlarını bir kere görmek kafidir. 

• 

~ 
~ .. 
~ 
~ 
~ 
r_ı 
c=. : 

~' 
'=" =!O • 

~~ 
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En güzel Avrupa kumaşları ayarında olmakla t-
beraber fiatleri şayanı hayret derecede t' 

ucuzdur Katiyen diz yapmaz. iı-ı 
§ 

~ 

Birinci Kordonda Çolakzade halı limited ~ 
şirketi binasında 

halinde 
toptan ve parça 
satılır 

Bayanlar!! 1 

lzmlrln, istanbulun 
ve bütün dünyanın öndü
le hakkındaki son kanaatı, 
bu işin eyi bir makine ile 
mutahassıs bir elde katiyen 
zarar vermiyeceği merke
zindedir. 
Diplomalı 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 ahn· 
ması. Keçeciler No. 122 

Telefon 3101 

Zon19oldak 
~aden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Maiazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

ı • Doktor 

Bu muc·ze değil, 

GRiPiN 
in her gün bini erce 
mustarib iıısan üze
rinde yaptığı deği· 
şikliğin ufak bir 

Örneğidir 
En şiddetli baş, diş adale ağrılarını, üşütmekten mütevellit 

bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye, romatizmaya, kırıklığa 
karşı çok müessirdir. 

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

............. ""!'~v•a•rd•ı•r .. 7.,5~k·u~ru~ş•a ... s~at.ıl.ır ............ lllm.!!!!!!!!!'I 

Izn .. ir liman işleri genel df:-1 
rektö . lüğünden : I' 
1934 modeli "Şevrole,, markalı ve beş kişilik kapalı bir oto· 

mobil pazarlıkla satılacaktır. Istiyenler otomobili görmek ve pa- • 
rlık yapmak için temmuzun 31 inci çarşamba günü saat on 

ba kadar alımsatım komisyonuna başvurmaları bildirilir. 
eşe 2296 ( 1056 ) 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Roatken 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 
T clefon: 2542 

}{ 3. (281) • 
Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetin dağ 
Jlastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

TÜRKİYE 

KfllLIAHMER CEMiYETi 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi T clcfon : 2067 
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Sahife 10 

F ratelli Sperco J N. V. 
Vaour Acentesi W. F. H. Van Der 

· . Zee & Co. 
ROY ALE NEERLAINDAIS HERAKLEA vapuru halen 

KUMPANY AS limanımızıla olup 25 temmuza 
ORESTES vapuru elyevm kadar Anvers, Rotterdam,Ham 

limanımızda olup 19 temmuzda burg ve Bremen için yük ala-
Anvers,Rotterdam, Amsterdam caktır. 

ve Hamburg limanları için yük DERIND JE vapuru 5 ağus-
alacaktır. tosta bekleniyor. 8 ağustosa 

GANYMEDES vapuru 16 kadar Anvers, Rotterdam Ham 
temmuzda beklenmekte olup burg ve Bremen için yük ala

caktır. yükünü boşalttıktan sonara 
Burgaz, Varna ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

HER MES vapuru 27 tem
muzda gelip yükünü boşalttık
an sonra Burgu Varna ve 
Köstence için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 18 

aitJstostan 12 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LıNıEN 
V ASLAND motörü 30 tem

muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Os!a ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

SERVİCE MARfTıM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 19 

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

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

ALIMNIA vspuru 10 ağustos-
ta bekleniyor. Hamburg, An
vers ve Bremen limanlarından 
yük çıkaracaktır. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
Tuna hattı 

TISZA motörü 6 ağustos
da bekleniyor. Budapeşte,Bra
tislava ve Viyana için yük 
yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Bugüne kadar piya.~aya çı-

karılan traş bıçaklarının 
en eyisi 

KIRMIZI AY 
bıçağı olduğu herkesin tec
rübesile anlaşılmıştır. Rahat 
ve ferahlıkla traş olmak is
tiyenler 

İzmir Kuzu oilu An 
çarşısı 29 numarada • 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVİGA

GA TION Co. Ltd 
ELLERMA~ LA YN Ltd 

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

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

DOYÇE LEV ANTE LINIYE 

Vapurculuk 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
IZMIR ACENTELICINDEN 

Ekspres postası 

Ak sn 
Fevkalad~ lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam 16 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat 16 da IS
T AN BULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : ve 
oradan KARADENİZE ha
reket eder. 

1 

1 

ANGORA vapuru 13 tem-
muzda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bul lunacaktır. 

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

Fazla Tafsilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da lzmir acenteliğine müra-

1 
NOT: Vürut tarihleri ve 

1 

vapurlann isimleri üzer.ne mesu' 
liyet kabul edilm e~. 

caat. Telefon 3658 

Muallim 
J >C>:K:TC>Ft 
f///////////////////////,//7/////7///~JJ 

• 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç H A S T A L 1 K L AR 
1Vı:""CJT ..A..~..A.S'SISI 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20 ) numaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

Eczacı , emal Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve tahliye binası 
arkasında Fratelli Sperco acen
talığına müracaat edilmesi rica 

olunur. 
taJyalı Sait hır~avat magaza-
sına müracaat etsinler. Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu-

•o=;.;;;;;.;--.~T~e~le~f~o:n:~2~0~0:4:--::;2~0~0~5~~·~=~::=~~====·~ gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
m== -- -- ---·- -- -- --- yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 

Fenni Gözlük 
Üzerine her istediğinizi en ince teferruatına kadar 

s. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

Tayyare, şoför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altın, nikel bağa 
çerçiveleri en maruf fabrika malı cam'ar daima her yerden ucuz 
olarak yine S. FERiT ŞiF A ECZANESINl lE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 

Her nevi izahat ~e krokiler için aşağıdaki 

IZMIR ACENTASJNA Müracaat Ediniz. 
G. D. G i R AS 

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

hep koku ile uğraştım. 
İşle eserlerim : İddia ediyorum benim 

kokularımdan daha üstün bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

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

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Ktmal Aktaş 

markası. 

İkincisi 

Hilal eczane~i 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler • ası . -

!arının kıymetini göstermeye 
yarıyorlar o kadar ... 

,!f -::,,....,..IB:öiilllll_ııı:cı: ______ ıoı_~ 

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

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

Bu işe girmek istiyenlerin 255 lira 56 kuruşluk muvakkat te
minat ile ve kanunun 4 üncü maddesi mücibince işe girmeğe 
mani kanuni bulunmadığına dair beyannameyi ayni gün saat 15 e 
kadar komisyon rivasetine vermesi lilzımdır. 

Bu işe ait şartname işletme müfettişliğinden parasız olarak 
verilecektir. 

Cins Eb'at 

T empon grasör 240 x 200 
garnitürü 

" .. .. 240 x 170 .. .. " 200 x 120 
" .. .. 160 x 120 
" " " 100 x 100 .. .. " 200 x 150 

Evsafı Miktarı 

Nümıınesi veçhi- 2250 
le ve şartnameye 
yazılı olduğu üzere 

1500 
6500 
500 
75 

200 
17 - 25 2146 

muhammen 
bedeli 

3407.50 

( 999) 

Anneler, 

Artık müıteriladirler. 

Yavruları 1ancıdan, iıhalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarıaa eyi bir gıda bulmuşlardır. 

LAKTIN 
Sütlü un 

Az zamanda çok rağbet ıörmüş Ye bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu ıre,miştir. 

Eczanelerde fiab 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşer1iniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazım.Iır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye rençlik, 11hhat Ye 
neş' e vermiş olan 

Klna Lütfi 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini &"Örmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Müfettiş namzetliği ve şef nam
zetliği için müsabaka imtihanı 

Turkiye Ziraat Bankasından; 
1 - Baııkamıza müsabaka ile 

şef namzedi alınacaktır. 
(5) müfettiş namzedi ve (5) 

2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 tarihlerinde 
Ankara, lstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tahriri imti
hanlarda kazananlar geliş ve dönüş yol paraları verilmek sure
tile Ankaraya getirilerek şifahi bir imtihana tabi tutulurlar. Bu 
imtihanda da kazananlardan beşi 140 lira aylıkla müfettiş nam
zetliğine ve diğer beşi de (130) lira aylıkla şef namzetliğine 
tayin olunurlar. 

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

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

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

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

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

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

lzmirliler Istanhuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristo) otelinde 
- 1. 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

. ·. : :-.~.. ,. ~ .. · . ... • . ' 1 

lzmiı· vakıflar dire~ törlüğünden 
Icarei müecceleden tahakkuk etmiş olan 250 lira 66 kuruş 

borcunu bug-üne kadar ödemiyen ve paraya çevrilecek menkul 
eşyası da olmadığı anlaşılan Raşel Aşele ait palancılarda 111 
eski ve 3 yeni numaralı dükkanın icarat ve mukataatı vakfiye· 
nin memurini vakfiyece tahsili hakkındaki 20 temmuz 330 tarih· 
li kanun uyarınca haczine ve satılmasına karar verilmiş oldu· 
ğundan almak isteyenlerin 25-7-1935 perşembe günü saat 14 de 
yüzde 15 depozito akçesile vakıflar direktörlüğündeki satış l'co· 
misyonuna g-elmeleıi ltildirilir. 11 16 20 25 2066 ( 960 ) 

1 


