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Birgi'yi 

HAKKI OCAKOGLU 

: 2897 

Aydın oğullarından Bay 
Mehmet ile Bizans Prensesi 
Sofiya arasındaki aşk mace
rasını pek yakında neşre 

başlıya cağız. 

Cutnll·uriyetitı. Ve CUMıh.uri.yet &eri.~m Bekçisi, Sabahları Çıkar Siya$ ~ir Yelli Aaır matbaasında basılmıştır. 

Halkapınar bataklığı 
lzmir büyük tehlikeden kurtarılacak 
'~Demiryolu inşaatında hududa kadar gideceğiz •. 

Anahatlarımız on bin kilometre olacak ... ,, 
"Telefon şirketinde alakadarlara ilk sözüm halk 
işini hüsnü idare etmeleri oldu .. Havaga11 meselesi,, 

İki gündenbcri şehrimizin 
aaym konuğu bulunan Bayın

dırlık bakanı bay Ali Çetin 
Kaya bakanlığa mensub muh
telif kurumlann itlerini tetkik 
ile meşgul olmakta ve alika
dar direktörlerden icabeden 
izahatı almaktadır. 

Ali Çetinkaya Yarın Aydın 
hattını Eğirdire kadar tetkik 
ederek ve umumi vaziyeti, ya
pılması lazım geln ıslahatı göz· 
den geçirecektir Kendisine 
Devlet demiryolları genel direk
törü Bay lbrahim Baybora ile 
bakanlık idare müşaviriB.Süruri 
Devrimer refakat edecekti. 
Alsancaktaki hususi ikamet
gibmda kendisini ziyaret eden 
muhabirimize Bay Ali Çetin
kaya lzmirdeki tetkikleri hak
kında ıu izahatı vermiştir: 

- lzmir Havagazı şirketi 

llay Ali <)eliııkapcı guzelecıLe1'/ı• 

Halkapınar 1 Bakanlığın gelecek yıl bütçe-
lzmirin yakı~ınd~ ~alkapı- sine tahsisat ky~ymak . sure~ile 

nardaki bataklıgı gordum. Be- bunu balledecegız. İzmır boy-
lediyenin sarfettiği gayret ve lece bir tehlikeden kurtulmuş 
himmetle bu bataklığın mühim olacakbr. 
bir kısmı kurutulmuş bulunuyor. Aydın C:lemiryolunu teftiş eder-
Ankaraya gidince bir müta- keo Küçük menderes havzasın-
ha111s göndererek diğer kısım- daki Cellat gölünün kurutma 
larmm kurutulması için icap ameliyesini de yakından tetkik 
eden tetkikatı yaptıracağım. edeceğim. Bu iş bizim için çok 

Bunun için bakanlığın da önemli bir iştir. 
nakten yardımda bulunması la- - Şark demiryollarının da 
zımgeleceğini zannediyorum. - ~onu /j inci sahıede -

Başbakan 
Hopadan Trabzona 

Hareket ettiler 
Hopa, 24 

(A.A) -Baş
bakan İsmet 
Inönü 24Tem
muz sabahı 
Artvioden ha
reket ederek 
K ı v artshane 
ve Margul ba
kır mmtakala
rım doJaşıp l:mıet luonü 
Hopaya gelmiş ve Trabzona 
hareket etmiştir. 

••• 

Süt 
--

Sağl!k bakanlığı 
Yeni karCiriar aldı 

Ankara, 25 
=l(ôzel)--Sağbk 

ve soysal yar
dım bakanlığı 
bir süt talimat 

j namesi hazır• 
i lamışbr. Sağ
lık bakımından 
çok önemi olan 
bu işi bakan-

Jık sıkı takıp Ba11 Rıerik 
etmek kararındadır. 

Yeni talimatnameye göre sü· 
tün cinsini gösteren etiketler 
süt kaplanna yapıştırılmadan 

satmak yasak olacaktır. Bir 
litre sütte otuz gram tereyağ 
bulunacaktır. 

bundan bir müddet evvel bü
tün tesiaab olduğu gibi bırakıp 
çekilmek istedi. Bunu ba
kanhğımıza halier verdiler. 
Arada bir mukavele bulun
duğu için. bu mukavele hü
kümlerini aramızda konuşmadan 
icap eden noktaları esasa bağ
lamadan bırakıp gitmeleri doğru 
olamazdı. Alacaklannı, vere
ceklerini, halka karşı olan 
taahhütlerini anlamak lazımdı. 
Hükümetin bu mesele üze-

Italyan basınının hücumları 
rine gösterdiği alaka ne-
ticesi olarak belediye ve 
hava razı şirketi arasında 
vakıt vakıt görüşmeler oldu. 
Fakat mutabık kalamadılar. 
lzmir Hava gazı tesisatı eski
dir. Belediye bir takım feda
karlıklarla tesisatı modern bir 
hale getirmeğe mecburdur.Akıi 
talıcdirde istifade imkinı ola-
maz. 

'Belediyenin kendi noktai 
n~zanna göre işe verdiği önem 
yerindedir. Şirket belediyeden 
on bin lira istemekte idi. Be
lediye bunu kabul etmedi. Şir
ketin beş bin liraya kadar 
indiğini duydum fakat belediye 
buna da muvafakat etmemek
tedir. 

Şirketin elinde bir miktar 
malzeme varmış. Bu parayı 
onun için istemektedir. Anka
raya dönünce vaziyeti tetkik 
ettirerek uzayıp giden bu işi 
kati bir ıekle bağlatacağım. 

Havagazı meselesi balkın ve 
dolayısile belediyenin menfaatı 
meselesidir. 

Telefon meselesi 
İzmirdeki otomatik telefon 

tesisatını da gördüm. Bu tesi
sat modern bir tesisattır. Hü
kumet beş yıl sonra tesisatı 
•atın almak hakkını haizdir. 

lzmir otomatik telefon işinin 
günden güne inkişaf etmekte 
olduğunu gören alakadarlarına 
ilk sözüm halk işini hilsnli 
idare etmeleri oldu. 

Fransanın durumu da nazikleşti 
Baldvin İngilterenin Uluslar sosyetesi 

Olduğunu ve bağlı kalacağını 
siyasasına bağlı 
söyledi 

Londra 25 (Ô.R) - Lord 
Sea lin baıkanhğı altındaki 
uluslar ı"yetesi tarafdarJann
dan mürekkep bir heyetin 
batbakan Baldvin kabul eyle-

JJay JJaldviu 
mittir. Bu münasebetle baş
bakan heyete şu diyevde bu
lunmuştur .. 

- lngiliz siyasasımn temeli 
uluslar sosyetesi fikrine da
yanmaktadır. Bunu birçok 
defalar açıkça söyledik. Yal
nız söylemekle kalmadık, fi
liyatla da gösterdik .. 

Şimdi çok karııık günler 
yaşamaktayız. Arsıulusal du
rum çok karışık ve çok na-
ziktir. 

Çok bahtiyarım ki bana ln
giliz siyasasının temelini tekrar 

etmek fınabnı verdiniz Bu da 
bu zorlu günlerde lngilterenin ı 
ul111lar aoayetesi Iİyaıasına 
bağlı kalacağıdır. 

Atina, 25 (Özel) - lngiltere 
ve Amerika Habeşistandaki 
tebalanna ve misyonerlere Adis 
Ababada toplanmak emrını 
vermiflerdir. Bu iki hDkômet 
tebalannı Adiı Ababadan tay
yare ile nakledecektir. Bu 
emir harp tehlikelerinin arttı
ğına delil gösteriliyor. 

Pariı, 25 (Ô.R) - lngiliz 
sefiri Sir Corç Klark M. Lava) 
ile yaptığı son görüşmelerde 
lngiltereoin Habeş meselesi et
rafında aldığı kararları Fransız 
başbakanına tebliğ eylemiştir. 

ltalyayı çok kızdıran lngiliz 
kararlan karşısında Fransamn 
vazıyeti cok nezaket kesbcy
lemiftir. 

Fransa muhakkakbr ki ln
giltere ile çalışma birliği yap
mak isteğindedir. Fakat dif!er 
taraftan da bir çok ağır şart
larla elde edebildiği (Fransa -
ltalya) anlaşmasını bozmak 
istemiyor. Sık sık yapılan si
yasal temaslarda babı önlemek 
için mlisbet bir adım ablmış 
değildir. 

Maten gazeteıi ulular sos-

yeteainin ağustosun ilk gihıle
rindeki toplanacağını muhakkak 
saymaktadır. ltalya - Habef 
anlaşmazlığının daha fazla te
ehhürlere tahammülii kalma• 
•ntbr. 

Bay Lrwrıl 

Deyli ekspres gazetesi de 
lngiliz hükumetinin 1914 ten
beri böyle miihim ve tehlikeli 
bir karar önünde kalmadığını 
yazmaktadır. 

Londra, 25 (Ô.R) - Royter 
ajansının Roma muhabiri bil
diriyor : 

Botnn ltalya matbuatı Japon· 
yaya karıı atq pllllıür-

- &m.. 6 iaci Salıifada -

ına ıktı 
TARİHSEL BİR GÜNDE -

Kolonel De La Rocbue 
Bir Hitler olabilir mi? 
Sağ ve sol cenah gazeteleri 

Arasında görüs ayrılıkları 

..bransız siyah !JÖmleklileri 

14 temmuzda Sol cenah Bu insicamsız rubun velveleli 
partilerinin yapbklan siyasal durumunda inan değil, sahne 
gösterişlerden sonra, Fransız gösteriıi vardı. Şu halde bir 
faşistlerini göğsünde tophyan maskaralar alayı idi bu? Bir 
"Croix de feu,, kurumunun geçit resmi diyelim. Plotokrat 
gösterişleri müuasebetile Fraa- politikacıların ieniş bir geçid 
sız K'azeteler.inde önemlı abş- resmi.. Sonra? Yel aldı, su 
malar olmuttur. Fransada içsel götnrdü. Hakikabn tabiiğ kuv-
durumun içyilzlinil gösteren vetlerile, yeni Fransız gençli-
bu yayımın bir hulisasım ğinin dimaglannı ti.tiren yeni 
okurlarımıza sunuyoruz: fikirle övünmekteyiz biz .. , 
Maskerehk m·, geçld Charles Maurras - (Aktion 

resmi mi? Francaise) (mürteci) 
Güdülen moral tesir kaçınl- lnkıllp var lnktllpcık VllP 

mışbr. Arsıulusal finans, kocaıın lhtilaJcı geçit resmının en 
tarafından aldablan kadını an- acı tarafı kızıl bayraklar de-
dırdığı gibi yabancı vurguncu- nizinde boğulan ve bir avuç 
lar da boynuz takmıılardır. Her rakikal şefleri tarafından taki-
ikisi utanmadan aldatıldıklarını bedilen üç renkli bir kaç bay-
iddia edebilirler. Milyonlan bo- raktı. iki adam, Radikallerin 
ıuna 1arfedilmiıtir. Pariae ae- bu nümayiıe iştiraklerine ne 
yahat ücretleri ödenen ve bu mana verileceğini belirtiyor-
beklenilmeyen nimeti kabul lardı. Bu iki adam Dierre 
eden yoldqlar ne çolduktular, Cot ve Daladier idi. Birincisi 
ne de istenilen evaafta idiler. - Son" 9 totcıı SG1Jfada -
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Devrim Kraliçesi 

BAYAN TALYEN 
&Uzel Terezyanın elektrlldedlll Tal-
yen Robe•plyere kartı bir ölUm dU
ello•u açıyor. Robe•plyer ıneııup 
oluyor. Mahpeeler açıllyor. Fransa 
nefes all,.or ••• 



Sahife a -
Yangın 

Kır kahvesinden 
Ç1kan ateş 

Ödem.İfİD Kapancılar yerinde 
Ağuş oğlu Alinin kır kahve
sinden yangın çıkmış, etrafa 
yayılmış ve yakınında bulunan 
Hüseyin oğlu Niu.middin ve 
ortait Mehmedin 180, Ferhad 
oğlu Hüseyin.in 300, Hafız: 

Kadri oğlu Mehmedın 900 lira
lık olmak üzere 1380 lira tu
tarında kurumuş tütün mahaül· 
!eri yanmiştir. Y anglDID daha 
fazla yayılmasına meydan ve
rilmeden yangın ııöndiirülmiiş
tür. 

Tahkikata de.anı edilmek
tedir. 

Dün de 
iki ate' bastınldı 

Dün sa.at 13 raddelerinde 
Salhanede 650 sayılı bay Hasan 
T atariye ait haneniıı bacası 

tutıışmuştnr. itfaiye derhal ye· 
tişerek geııişlemeğe meydan 
Yermeden ateıi basbrmıfbr. 

Bundan başka don gece saat 
22 raddelerinde T epeciiin çeş
me sokağında cellit Alinin 
yatbğı metruk mallara ait 
üç sayılı dükkiııda atq z:u
hdr etmiıtir. Yalnız dükklııın 
çatıaınm bir kısmı yanarken 
yetişen itfaiye tarafından ııön
dürülmüştür. Polisçe tahkikata 
el konulmuştur. ___ ... ____ _ 

Memurlar 
Doğrudan doğruya 
Alamıyacaklardır 

Teşviki sanayi kanunundaki 
muafiyetlerden istifade eden 
tü .;carların kanun icabı olarak 
vermekte oldukları vesikaların 

tetkiki için müesseseleri ma
hallerinde gı>rmeğe gidecek 
memurların alacaklan yol pa• 
rası ile harcırahlarının evvela 
usulen vezneye yatırılması ve 
sonra senet mukabilinde me
mur tarafından alınmasının u
sül ittihazı Bayındırlık bakan
lığından alakadarlara bildiril
miştir. 

Tebliğat 
Yolunda değilmiş 
Kaı:ıun ve nizaıımamelerle 

karar ve sairenin ilçe ve na
laiyelerde kültür iıyarlan ile 
ilk okullar baş öğretmenlerine 
tebliğ edilmedikleri ve bu yüz
den genel mevz:uular baklan
da malümat edinemedikleri 
anlaşılmııhr. 

Kültür bakanlığından ilbay
lığa gelen bir bildirimde bun
dan sonra kanun, nizamname 
vesairenin bu dairelere mun
tazaman tebliğ edilmesiniıı 

usul ittihazı istenmiştir. . . ...... .. 
Bay Nuri 

200 lira kefaletle 
bırakılacak 

Bazı tahkikat evrakını ta
mamlamamak ve rüşvet al
makla suçlu Kemalpaşa eski 
müstantiği bay Nurinin duruş
masına dün ağırcezada devam 
edilmiştir. Duruşma son saf
haya girdiğinden dün karar 
tefhim edilecekti. Fakat hak-
yeri kurulu dava doıyesini 

uzlin tetkikten ıreçirdikten 

sonra yeniden bazı tahkikat 
yapmağı kararlaştırmıştır. Bu
nun üzerine maznun kefaletle 
tahliye talebinde bulunmuıtur. 

Hakyeri kurulu 200 lira para 
kefaletile serbest bırakılmasını 
muvafık görmüştür. Duruşmaya 

devam edilecekdir. 

Boğa alınıyor 
İlimizin muhtelif köyleri için 

Karacabey harisından 15 boğa 
satın alınacaktır. 

Boğalar için ellibeşer liraya 
mutabık kalınmı tır. 

Ş:E:DiR BADBRLERİ 

Su ve elektrik tarifeleri 
Tetkik ediliyor 

Su 15 kuruşa indirilecek 
Su fi.atmı yeniden tesbit 

edecek komisyon dün de ı>ğ
leden sonra su sosyetesinin 
Alsancaktaki binasında ve 
bayındırlık bakanlıxı kurumları 
komiseri bay Mahmud Ekre
min başkanlıında toplanmıt ve 
tetkiklerine devam etmittir. Ko
misyon tarifeyi tesbit edebilmek 
için soıyetenin heııaplarını,bliıı
çolarını tetkik eylemektedir. 

Su iic.retinin metre mikabı 
on beş kuruşa kadar indirile
ceği tahmin edilmektedir. Yine 
haber aldığımıza göre şirket 
tarifede tenzilat yapmamak 
için ıebep olarak mekteplerde 
resmi müeuesatta ve dairelerde 
su aarfıyatında yüzde kırk nis
betinde su zayiıı.b vuku buldu
ğunu ileri sürmektedir. 

Tarife gen geldi 
Elektrik ücretleri tarifesinin 

de d ğer tarifeler gibi her altı 
ayda bir defa tarife komisyo
nunca tesp;t edildiği malümdur. 

Son defa olarak komisyonca 
tespit edilmiş olan altı aylık 

elektrik tarifesi tetkik ve tas
dik için Bayındırlık bakanlı
ğma gı>nderilmişti. 

Bakanlık bu tarifeyi tetkik 
ebııif ve taad k etmeden pren
ıip hatuı gördüğünden yeni
deıa tespiti için komiserliğe 

iade etmiştir. 
Haber aldığımıza göre tari

fenin bakanlığın işareti üzerine 
yeniden tetkik ve tesbiti için 
tarife komisyonu pazartesi gü
nü tekrar komiserlikte topla
nacaktır. 

Urla hakimini öldürenler 
Yeni delillerle yakalanan suçlular 
Dün Urladan şehrimize getirildiler 

Urla eski hakimi bay Ihsan 
Ziyayı öldürmek ve ölümüne 
sebebiyet vermekle suçlu dava 
vekili mevkuf bay Yasin Fehmi 
kardeşi bay Ahmet, Arnavut 
Abdurrahman, Sadık çavuş ve 
lncesulu Mehmet ile gayri mev
kuf dava vekili B' Sabri hakla
rında Urla müstantikliğince 

yapılmakta olan tahkikat bit
miş ve maznunların duruşma-

!arının lzmir ağırceza hak ye
rinde yapılması kararlaşbnl

mıştır. Mevkuflar kararname 
ile birlikte Urladan dün şehri
miz ceza evine getirilmişlerdir. 

Kararname müddeiumumiliie 
verilmiştir. 

Müddeiumumilik kararnameyi 
ağırceza Hakyeri baıkanlığına 
verecek ve maznunların duruş
malarına başlanacaktır. 

Zabıtaya çok garip bir 
ihbar yapıldı 

Evkaf genel direktörü 
Istanbula gitti 

Bir muharririmize bazı izahat verdı 
Bir haftadanberi şehrimizde 

ve ilim· z ilçelerinden bazıların
da evkaf işlerini tetkik etmiş olan 
ovkaf genel direktörü bay 
F ahrettin Kiper dün deniz yol
ları işletme idaresinin Ege 
vapurile lstanbul.a gitmiştir. 

Bir muharririmiz genel direk
törle hareketinden evvel aşa
ğıdaki mülakatı yapmıştır. 

- Seyahatınızm duygularını 

anlamak mümkün müdür? 
- Seyahatımın sebebi ~!eri

mizin gidişini görmek ve yapıl
ması lazımgelen yeni işler hak
kında tetkikat icra etmektir 

- Evkafı modern bir hale 
koymak için neler tasavvur edi
yorsunuz? 

- Evkafı modern bir hale 
keymak ıçm hiç bir ta
savvur yoktur. Esuen evkafın 
idaresi bl•günkü ihtiyaçlara 
cevap vermekten uzak değil
dir. Vakit ve fırsat düştükçe 
cumuriyetin diğer kurumlan 
gibi evkafta cumuriyetin gidi· 
şine ayak uyduracaktır. 

Biliyorsunuz ki evkaf çok 
geniş bir müessesedir ve Türk
lüğün mefahiri milliyesini teşkil 
eder. Her Türk ecdadının 
bıraktığı zenırin abidelerle kı
vanç duyar. Elimizden giden 
topraklarda bile bugün Türk
lüğü andırtan evkaf andaç
larıdır. 
Gördüğüm bazı köylerinizde 

bilhassa örnek köylerinizde, bu 
köylerin bütçelerinde bir hayli 
yer tutan yine evkef varida
tıdır. 

- Evkaf, bayındırlık işlerine 
akar vesaire yapmak suretiyle 
yardım etmiyecek midir ? 

- Bunlar yalnız lzmir için 

değil umumi olarak düfi,inülen 
sonra kararlaşacak olan şey
lerdir. 

Şu kadr var ki evkaf ilerisi 
yüzde yüz emin olmıyan işlere 
girişmeği muvafık görmiyecek
tir. 

- f carei zeminli yapılann 
evkafla alakalarının kesilmesi 
için tedbirler alınmıyacak mı· 
dır? Medeni dünyada eşi bu
lunmıyan böyle kaydlı bir ta
sarrufun yeni Türkiye düşün· 
celerine uygun düşmiyeceii 
şüphesizdir. Bunun halli için 
neler düşünüyorsunuz. 

- Bu hususta yeni çıkan 
evkaf kanununda kafi derecede 
sarahat vardır. 

- Mezarhk başı alanında 
evkaf hali inşaah ile alakadar 
belediye teklifini nasıl karşı
ladınız. 

- Belediyeniıı hal hakkında 
müdüriyete doğrudan doğruya 
resmi bir teklifin yapıldığını 
bilmiyorum. 

Burada bir kaç sene evel bir 
hal yapılması düşünülmüş, görü
şülmüş, mutabık kalınmış, plan
lant anzim edilmiş, bazı noksan
ları görülmüş, tashih edilmiş, yi
ne gelmiş ve en son proje de 
bundan tahminen on beş gün 
kadar evel kanuna uygun ola
rak eksiltme için ı esmen ilan 
edilmiştir. inşası kat'iyet kes
betmiştir. 

- Bu hal kaç lira ile inşa 
edilebilecektir. 

- Son keşfe göre 58 bin 
lira kadardır. 

Genel direktör latanbuldan 
Bursaya geçecek ve orada da 
bazı tetkikat yaptıktan sonra 
Ankaraya dönecektir. 

Karşıyakada sekiz sene evvel işlen- Kansını yaralıyan zey-
miş bir cinayetin izleri aranacak b kM h d t 1. Jd 
Dün zabıtaya, Bulgar Hanri Hanri Koçenberg uzun zaman· e e me es )fil 0 ll 

Koçenberg adında biri bir ih- danberi hademe bulunduğu · 
barda bulnnmuftur. Koçenberg mektebden mektebin kapan- Karımı yabancı bir e't"kekle görünce 
uzun zamandanberi hademe ması üzerine çıkarılmıştır. Ken· D 
olarak çalıştığı Karşıyaka Dam disine vadedilen ikramiye de ayanamadım Vurdum dedi 
Dosiyon mektebinde sekiz yıl verilmemiş olmasından teessürle 
evvel pap:ular tarafından ta- böyle bir ihbarı tasmim eyle-
aımadığı bir adamın öldürülerek mesi de muhtemeldir. 
mektebin bahçesine gı>müldü- Bunun şahsi garezden doğma 
ğünü ve meselenin örtbas edildi- bir iddia olması veya doğru 
ğini iddia etmiştir.Zabıta hadise- bulunması keyfiyeti bugün ya-
yi ehemmiyetle nazara almış ve rın anlaşılacaktır. Hafriyat ye-
gösterilen mahalde hafriyat rinde insan kemikleri çıkarsa 
tedbirlerini almıştır. Ancak tahkikat derinleştirilecektir. 

Bir profe~ör 
Didim harabelerinde 
aratllrmalar yapacak 

Bergama önlüklerini mey
dana çıkarmak için hafriyatla 
meşgul olan Iatanbul Alman 
önlükler enstitüsü üyelerinden 
doktor Ziyegnosa D dim hara
belerinde kısa bir aTaştırma 

yapmak için Kültür Bakanlı
ğınca izin verilmiştir. 

Tedavi edilecek 
Hastalanan Antalya üçüncü 

daire su iıleri müdürü fen me
muru bay Hakkının lzmir Mem
leket hastanesinde tedavi edil
mesi Bayındırlık bakanlığınca 

muvafık görülmüştür. 

Para yerine taş 

Birinci Aziziye mahallesinin 
Topçu sokağında Nedim oğlu 
Şükrü ile Yaşar oğlu Ali ara
sında para meselesinden çıkan 
kavgada Şükrü taşla Aliyi ba
şından yaralamıştır. 

Şehrimizden 
Geçenler 

Atine elçimiz bay Ruşen Eş
ref ve lskenderiye Ateşekom

mersiyali bay Mithat lskende
riyeden gelen Ege vapurile 
şehrimizden geçmişlerdir. 

Terfi ettirildiler 
Belediye zabita memurların

dan kırk numaralı bay lsmail 
ve 44 numaralı bay Ziya 1 inci 
sınıf memurluğa terfi ettiril
mişlerdir. 

---~· 
Belçika 

Konsolosluğundan 
lzmir Belçika konsolosluğu 

kançilarli yazıhanesinin bu 
günden itibaren cumhuriyet 
meydanı yanJıda ikinci kor
don 102 numaraya nakledil
diğini sayın halka ilan eder. 

Selefon numarası 4110 

Dünkü sayımızda bir amele 
kadın n, Kemeralbnda Şamlı 
sokağında bir taarruza uğra
dığını ve kocası Zeybek Meh
med adındaki bir şahıs tara
fından bıçaklanarak yaralan
dığını yazıııııtık. Dün adliye 
tarafından yapılan tahkikatla 
hadise biraz daha aydınlatıl
mı~dır. 

Yaralı Ahmed kızı Sebile 
adındaki kadın; Aliston kumpan
yasında çalışmakta ve kocası 
Zeybek Mehmet adında.ki 
adamla ayn yaşamakta idi. 

Bu kan koca, aralarındaki 
şiddetli geçimsizlik dolayisile 
mahkemeye müracaat etm~ler 
ve karşılıklı bir boşanma da
vası açmışlardı. 

Boşananma davası gö-
rüledursun; kadının kocası 

Zeybek Mehmet henüz bo
şanma kararı alınmadığı 
ıçın, karısını takip ediyor; 
yabancı kimselerle görüşmesi 
kıskançlığını tahrik eylediğin· 
den sinirleniyordu. 

Zeybek Mehmed; bir gün 
kar!Sına hitaben : 

- Mahkemeliyiz amma he
nüz boş değiliz; sen bugüne 
bugün karım buluııduğun halde 
ne cesaretle ıununla bununla 
düşüp kalkıyorsun? 

Diye bir ihtarda bulunmuş 

ve kadının peşini de takipten 
geri kalmamışbr. 

Nihayet dün Aliston kum
panyasında çalışan bayan Sebi
le işinden çıkmı, ve yanında 
yabancı bir adam olduğu 
halde Kemeraltında Şamlı so
kağından geçerken, kocası 
zeybekMehmetle kartılaşmıştır .. 
Zeybek Mehmet, karısının bir 
yabancı adamla birlikte oldu
ğunu görünce afallamış, ve 
bıçağını çekerek Sebileyi üç 
yerinden yaralamıı ve kaçmıf· 
br. 

Zeybek Mehmet, dün sabaha 
karşı karakola gelerek teılim 

olmuş ve sorgusunda: 
- Karımı yabancı adamla 

görduğüm için tahammül ede
edemedim, yaraladım .. Diyerek 
suçunu itiraf etmiştir. 

Yaralı kadın hastanede te
davidedir. Zabıta bu yabancı 
adamın kim olduğunu araştır

maktadır.. Müddeiumumiliğe 

gönderilen suçlu; sorgu hakim
liğince tevkif edilmiştir. kadı

nın yarası ağırdır. 

Bay Süleyman 
Milli emlak direktörü oldu 

Kazanç vergisi eksperi bay 
Süleyman şimdiye kadar aslıkla 
idare edilmekte olan miUi em
lak direktörlüğüne atanmıştır. 

l KÖŞEMDEN 1 
Tokdil kimdir 
Hiçi Kim olacak, basbayağı 

bir adam. Adam mı dedim 
haşa! işte öyle bir şey, onun 
benzeri .. 

Bazı yazıcılan öldükten 
sonra okuyucularına takdim 
ederler, fU şöyle idi, böyle idi 
derler .. Kafa itibarile şimdilik 
sağ olduğum için ben bunlann 
içerisinde değilim. 

Tanrı ister ğecinden versin, 
ister erkeninden. Ben öldük
ten sonra beııi methedecekler
miş, mat edeceklermiş umu
rumda olmaz. Ben beni her 
kesten evvel kısa taslak anla
tayım: 

Tokdil, bir zaman; kulaklan 
çınlasın; alanyarimin dediği 

ıribi yazılarında falso yapma
mış bir kişi olmadığından baş
ka sevgi! eczacımız Kemal Ak
taşın; Istanbul yazıc-~larına ben
zettiği yazıya ve üsluba da sa- 1 

hib değildir. Hele hele Un fab- ' 
' rikası müdürü bay Cemalin ~ 

asıl adımın benzemesinden ya
kasına yapıştığı sevgili bir ar• 

' kadaşım hiç değildir. ı 
Tokdili Tokdilin ağnndan ; 

değil de kaleminden anlahr· ı 
1 

sam, Tokdil hayatında çok 1 
kahır görmüş, bilinmemiş, da- , 
ha dağrusu bildirmemiş sus- ) 
muş, sebepli sebepsiz sus-
muştur .. 

Uokdil yalnız ve azacık ya•' 
zı hayatında dili tok olabil- ~ 

. t' ) mış ır. ) 
Yoksa; size dizüstü gelip te l 

yemin edeyim; şahsi hayatında 
ağzına kilit vurulmuştur müba-J 
reğin, söylediği laflar bile sivri ı 
sinek vızıltısını andırır. Tok dil ~ 
yalnız ve yalnız bu yanlarda 
kalmışhr. Yoksa açlıktan imanı 
gevremiştir. 

T okdilin dünkü yazısında 
olduğu gibi birçok yazılarında; 
yazı san'atına sığmıyan hatala- : 
n olmuştur. Bunlardan çokları 
dünküsü nasılsa ya tertipte 
bozulmuş, yahut dolu dizıin 
kalem çalan Tokdil de olmuş· 
tur. Bunu ancak musahhihler 
görür ve anlarlar. Ne ise bunu 
beylik tertip hatası deyip ge· 1 
çelim. Fakat onun hayatında 
da ayni hal vardır. Na11l olma
sın ki... Bir kaç sevgili başın 
hatırı için dilini tok değil tatlı ' 
yapmağa borçludur. 

Tokdll 

Küçük Haberler: 
Bay Refik Tahsin 

Burnava Ziraat mücadele 
istasyonu memurlarından Bay 
Refik Tahsine kırk beı gün 
izin verilmiştir. 

Bir Ay izin Verildi 
lzmir Memleket hastahanesi 

hemşirelerinden Hatice, Naciye 
ve Şahindeye, Bergamanın Kı
nık belediye ebesi Mürrüvvet 
ile Tire belediye ebesi bayan 
Kamileye birer ay izin veril
mişdir, 

Ofise blldlrlldl 
Arsiulusal kloksra ittihadına 

dahil olduğumuzun Triyeste 
gümrüklerine 12 - 7 - 935- tarih 
ve 15039 sayılı emirle teb· 
liğ edildiğini Türkofis merkezi 
bildirmektedir. 
... 7.iı:z2~".L"tmll!!lll!lıt ... ~ 

Aleni teşekkür 
Hemşiremin dişlerini bü

yük bir hazakat ve ihtimam 
ile çok kısa bir zamanda 
tedavi eden diş doktoru 
bay Yusuf Vaınığa aleni 
teşekkür ve minnettarlığı

mı arzeder mesleğinde te
mayüz etmiş bu kıymetli 

doktoru dişlerinden muzta
rip olanlara tavsiye etmeği 
bir borç bilirim. 

.. Yeni' Asır gazetesi ' 
' muharrirlerinden 

Mehmed AH 
il' liMfloi-RlllllJ<J(·7;· :ı:c.ü~' l ft<• 

1 
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Kültür Kaynaklarından 1 

HALK ŞARKILARI .... 
.._ ___ _.._YAZAN: TOKDIL msıı~~~~·.JI 

GELİN 
inek te benim kaynana 
Südü de benim kaynana 
Tas kaynatamm 
Küstüm barışmam 
Ölsen l.arışmam 

* 
KAYNANA 

Eşeğe binesin gelinim 
Bohçam alasın gelinim 
işkenbe yüzlü gelinim 
Mürüvet görmiyesin 

* 
GELİN 

Eşek murattır kaynana 
Bohça ferahtır kaynana 
lşkenbe yüzüm dersen 
Telli duvaktır kaynana 
Küstüm barışmam 
Ölsem kanşmam 

-4-

- it 

( Eğlenceli b r kaç parça) 
Bir oburun ölünce kendisine 

yapılacak, yıkamak, defnetmek 
lllerasiminin nasıl geçirilmesi· 
ni bildiren bildiren bir türkü 
"kafiye bozukluğu vardır,, 
Lifimi kadayiften döktürsünler 
Peynirden sabun kahbı 

yapsınlar 
Vişne hoşafından suyum 

döksünler 

Bir aşçı karışsa ölüme benim 
Kaysı hoşafile yüseler beni 

* 
Çatma ağacımı bir dolmadan 

etsinler 
Pirinç pilavından toprak 

atsınlar 

Patlıcan dolmasından taş 
diksinler 

El gibi kızartma değse dişime 
Kaysı hoşafile yüselcr beni 

§ 
Halı dokunurken çağrılan bir 

hala türküsü: 
Halımın alb kurtlandi 
Zülfümün teli bitlendi 

Aklım alan, uykum bölen 
halım vay 

Panayıra kalasın sen halam 
vay 

• 
Çıkrığı vır vır vırlathm 
Adamı kahveye fırlathm 

Aklım alan, uykum bölen 
halım vay 

Panayıra kalasın sen halım 
vay 

* 
Şu türkü Anaaolu halkının 

sıhhi düşünceler üzerinde de 

şakrak olduğunu ve ebegümc

clnin pekçok şifalı bulunduğu
nu anlatmak adır: 

Ebegümecinin çiçeği 
I<aynadayim amau ıçeyim 
Ben hekimlerden vazgeçeyim 
Ben ilaçlardan vazgeçeyim 

Dertlere dcrn'a:-ı ehe(T::meci 
Şif alıdır aman ebcgi.:~eci 
Ebelerin ebesi ebeg~med 
l<elbaşlara merhem olur 

ebe@meci 
yoncası ebeg ümeci 

'A 

Ebegümecini dikseler 
Dertlere derman etseler 
Hekimlerden vazgeçseler 

Dertlere derman ebegümeci 
Şifalıdır aman ebegümeci 
Ebelerin ebesi ebcgüm. ci 
Kelbaşlara merhem o!ur 

ebegümeci 

Bahçeye hoplıyalım 
. Ebegümeci toplayalım 
Kurutalım sakhyahm 

Derdlere derman ebegömeci 
Şifalıdır ...•••.. 

* • • 
Şu türkü bu kısma giren 

diğerleri gibi vezin ve kafiye
de bozukluk gösteriyor. Ben 
tashih etmeden aldım yazdım, 
çok eskilerin çağırdığı bir te
kerlemedir. Silelilerin oyun h:ı
vası olduğunu işittim: 

Dam üstünde desti 
Yuvarlandı düştü 
Zamanc!nin ... 
Enseme düştü 

Amanda hörü 
Çık damı kürü 

Dam üstünde kediler 
Mırnav mırnav dediler 
iki karı bir oldu 
Bir diriyi yidiler 

Amanda Hörü 
Çık damı kürü 

= .Sonu var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta Haberleri: 

Otomobil Beklerken 
Mantara Ba llrmışlar 
lkiçeşmelik'de Manisa ote

linde Ati oğlu Melımed oto
mobil b<:klerken sabıkalı ardan 

Niğdeli Talib yanına gelmiş ve 
mantarcılık suretile mendil dü

şürerek 81 lirasını aşırmıştır. 

Zabıtaca aranmaktadır. 

Naracı ba~nlar 
Bahribaba parkında sarhoş 

oldukları halde nara atarak 
halkın rahatını bozan Ali oğlu 

Kazım, Matuh oğlu mustafa, 
Ahmet oğlu Ali ve Hüseyin 
oğlu Osman yakalanmışlardır. 

Kafayı tUtsüleyınce 

Keçecilerde sarhoş olarak 
gelip geçenlere sarkıntılık ve 
tecavüz eden Cemal oğlu Mus
tafa tutulmuştur. 

Çddırmışlar galiba 
Kemer cadde~nde Osman 

oğlu Mehmetle Mustafa oğlu 
Osman arasında bir sigara yü
zünden çıkan kavga sonunda 
Mehmet keserle Osmam sağ 
elinden hafif surette yaralamış
tır. 

Bıçakh kabadaydar 
Çorakkapıda Mehmet oğlu 

Hasan, Halil, Cemal, Ali, Emin, 
Sadık, Adil, Reşat, Hasan ve 
Ikiçeşmelıkte Ali ve Keçeci
lerde Ali oğlu Mehmette birer 
bıçak bulunmuş ve zabıtaca 

. .... I EM 
TELEFON TELEFOl' 3 t S1 

BUGÜN 
iki büyük filim birden 

l da 
(Fransızca şarkılı ve sözlii komedi) 

suzy VERNON - FERNAND GRAVEY - BARON FILS 

2 _ ş tan orkma 
(Almanca şarkılı ve sözlü komedi) 

LIONE HAID - RALPH A. ROBERTS 

Seanslar _ . 
H 16 da Cumartesi ve Pazar gunlerı saat 

ergün saat 
14 te baslar. 

iki oğlu 
gönüllü gidiyorlar 

Musolini 'nin Hitlerciler 
••••• 

Afrika' ya 
J---~--------------~ 

Katoliklerle Kanh 
IVI ·· saaemeler 

Yap yorlar Japonlar susuyor ar İngiliz hariciye bakanırıın diyevi 
Roma, 25 (A.A) - Dofru 

Afrikaya gitmek Uzere r,-önüllü 
yazılan Duçen 'n oj u V ttoıio 
Mu .. so.ini hava ihtiyat i!lte i -.., 
menliğine tayin olunmuştur. 
Henüz on altı yasındaki kar
deşi Bruno da pi:ot çavuşu 
olmuştur. İki karoeş 1 Ağus
tosta doğu Afrikaya zönderi
Jecek dokuzuncu bombard:man 
grubuna memur ediJeccklerd'r. 

Londra, 25 (A.A) - VOt"ld 
Press Niyuz'un haber verdiği
ne göre Habeş imparatoru, 
Habeşistan'a Adis-Ababadald 
lngiliz basın aytarları arasında 
bir ilgi ajana atamıştır. Bu 
ajan imparatorun muhafız alayı 
subaylarından Albay Meraitis
dir. 

Karlsruhe, 24 (A.A) - Ha
vas Ajansı bildiriyor: 

A lman İçbakam Or. Frik 
Genç kuvvet ismindeki katolik 
kurum ..:ı ile bütün kurullarını 

kapatmıştır. Kqrumun bütün 
malları müsadere edilmiştir • 

Kolonya ile Ren vadisinin bir 
çok mahallerinde Hitlerci genç· 
liklerle, genç kuvvet misyon
ları arasında saf halinde mü-
sademeler olmuştur. 

Amasyada 
Sıcaklar kuvvetli 

Amasya, 24 (A.A) - Bir 

kaç gündür sıcaklar şiddetini 

arttırmıştır. Dün sıcaklar dere
ctsi 34 ü bulmuştur. 

Balı irde 
Tokyo, 23 ( A .A ) - Süel 

makamlar, japonyanın Habe
şistan'a silah göndermekte ol
duğunu ne yalanlamak ne de 
berkitmek istiyorlar. Bunlar lı1ııssoliui ı·e olfullan Elli bin d 
görünürde Japonyayı; Italyan • ter aytarma söylenmiştir. (mükellefiyetlerini) Amerika dış ıra top a l J 
Habeş davasına karıştırmak Londra, 25 (A.A) - Avam bakanının geçenlerde verdiği Balıkesir, 24 (A.A) - Hava 
amacile bir çok söylentiler (ri- kamarasında general Spears diyevin lngilız hükumetinde kurumu için yuken ve verit ye-
vayetler) dolaştırılmakta oldu- logiltere hükiimeHnin İtalya- uyandırdığı memnuniyeti Lon- kiinu şimdiden elli bin lirayı 
ğunu işaret etmektedirler. Habeş anlaşmazlığı meselesin- dradaki Amerikan elçisine bil- bulmuştur. Hava tehlikesini 

Japonyanm Habeşistana si- den Amerika ile danışıklı bir dirdim. bilen üye sayısı günden güne 
lah gönderip göndermediğini siyasa ğütmeğ'i düşünüp dü- Avam kamarası hükumetin artmaktadıt. 
söylemeğe bu makamlar hiç şünmediğini sormuştur. barışı koruyacak en eyi çare- Bahkcsir, 24 (A.A) - Parti 
bir lüzum görmüyorlar. Dış Sir Samuel Hoar bu soruya leri araştırmak hususunda Ame- yönkurul başkam Kütahya say-
bakanhğmda Habeşistana cep- şu cevabı vermiştir: rika hükumeti ile daima elbir- lavı Doktor Lütfi Kırdar itce-
hane gönderilmesi için hiç KeHoğ paktını imza edenle- Jiği yapmağa hazır bulunaca· Jerdeki tetkiklerini bitirerek 
kimse}e izin verilmediği Roy- rin bu husustaki düşergelerini ğına emin olabilirler. buraya dönmüştür. 
•1a9aa1aae••••••a•1•W•Wlllllllllllllaaacie1111ae1•1111111a1•a1•1a1111lllllllllaa1111111a11ıuı1111•111a11111e1111•11111111Jlllallllllllllllllllalllllllllllllll•llllBllllllllllllll 

Şehirleri suya kavuşturınak için 

e borusu 
ası kurulacak 

Gömülü paraları, elmasları çıkar
mak için yeni bir şirket kuruluyor 

İstanbul, 25 ( Özel ) - Su 
borularının hariçten çok paha
lıya getirlmesi yüzünden bir 
çok urayların şehirlere temiz 
su temin edemedikleri devlet
çe göznünde buludurularak yeni 
tedbirler alınmasına lüzum gö
rülmüştür. 

Bu meyanda şehirleri bu 
dertten kurtarmak için mem
leket içinde bir demir boru 
fabrikası kurulması kararlaştı
rılmıştır. ikinci beş yıllık plan
da yer alan fabrikalardan biri 
de Kalecik'de kurulacak Tür-
kiyenin en büyük şarab fabri
kası olacaktır. 

lstanbul, 25 (Özel) - Tür-

ra 

ki yeden firar edenler tarafından 
Anadolunun muhtelif şehirle
rinde gömülü altın, elmas 

vesaire gibisini alana çıkarmak 
için bir şirket kurulmuştur. Şir
ket Türkiye haricinde bulunan 

firarilc . le temasa gelecek ve 
onl>trdan alacağı malumat üze
rine hükumeti haberdar eyli
yerek taharriyatta bulunacak
tır. 

Şirketin bu suretle sarfede0 

cegı mesainin hükumete ve 
alakadarlarına da faydalı ola
cağı ileri sürülüyor. Yakında 
lzmirde ve sair bir çok yerler
de araştırmalara başlanacaktır. 

~ . ey etı ·z Şeref.ne ölen Verdi 
Paris, 24 (A.A) - Tecim 

bakam bay Jorj Bone Türk 
tecim heyeti onuruna bir şölen 
vermiştir. Şölende Tür!...iyenin 

Paris büyük elçisi bay Suad ile 
Türkiye ekonomi bakanlığı yö
netgeri ve heyet başkam bay 
Faik Kurtoğlu bulunmuşlardır. 

69 dakikada el i kilon1etre ·k 
Üsabaka kazanıldı 

Konya, 24 ( A.A) - Dün 
Ankara bisikletçi! rilc Konya 
idman Yurdu arasında 50 kilo
metrelik bir yarış yapıldı. Ya
rışa Ankaradan yalmz Eyyüple 
Talat, Konya idman Yurdun
dan da } edi kişi girdi. Yarış 

ilk on kilometrede çok heye· 
canlı oldu. 

-Ankaradan Talat sekizinci 
kilometrede düşerek yarışı bı

raktı. Eyip 1 saat 9 dakika 
ile birinci geldi. Konyadan 
Rauf ikinci, Aptullah üçüncii, 
Hamit dördüncü oldular. 

Ankaralı bisikletçiler bu sa
bah Konyadan hareket ettiler. 
Yarın Ankarava varacaklardır. 

Florini düşmekten kur
tarmak çareleri aranıyor 
Herşey Kraliçenin kararını bekleyor 

Lahay, 24 (A.A) - Kabine 
bu sabah fevkalade bir toplan
tı yaparak siyasal durum hak
kında görüşüde bulunmuştur. 
Konsey ka'i kararını yarın sa
bah verecektir. Bugün kabine 
Florini icabeden bütün çare
lere başvurarak tutmak eme
linde olduğunu tayin eylemiş
tir. Geneloy kraliçe Vilhelmin 
ne açılmış ve ne de kotarıl

mış olmıyan buhrandan çık
mıya imkan verecek kararım 

beklemektedir. Kraliçenin baş
bakan Kolijinin ş:ıhsiyetine 
hükumetin ekonomik ve finan-

sal siyasasına ve FJorinin şim

diki kıymetini korumıya mü

sajt olduğu şüphesizdir. İkti
dar mevkiinde tehlikeli şerait 

içinde bir Katolik-Sosyalist ko

valisyonunu vermiyeceği muh
temeldir. 

Katoliklerin sol cenahı Ko-

rijinin kalkınma usulünü ve 
zoraki tasarruf planına muha-

lefete , sosyalist ler iltihak et
miş olmakla beraber, Katolik 
partisi çoğunluğun F lorinin 
kıymetten düşürülmesine karşı 

geleceği muhakkaktır. 

"Menderes ovasında, Ödemiş kıyılarında, Birgi 

nahiyesinde ceryan etmiş hakiki ve tarihi 

belgeler taşıyan bir eserdir. 

Aydın oğullarından Bay Mehmet 
ile Bizans prensesi Sofiya 
arasındatd aşf: macerası 

Yakında Bekleyiniz 

•'"" •.a 'IUl~l.11 • 



S ahife • YENi ASIR 26 Temmuz ı93S 
----~~~~;;:;ı;;;;;-=-=== ....... -======-==-==-=--------=-==-=------.~_:...,----;;;;;--====~=-==~-======'="'=r;;======-===='---=:.~~-,-..-:---~...=a 
Dehşet Devrinde Büyük Bir Aşk Kadını 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ihtilal Kraliçesi 
BAYAN TAL YEN 

Yere Seren Kadın ....... \ ........................................•••..•..••••.........•...••...••••• 
BiiJ/ 11 l ıı r ilıi roıııaıı - 1 - Birinci böliim 
11111111( . , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Terezlta 
Karan! k, Merevil malikane

sini daha derin gösteriyordu. 
Yalnız, şatonun zemin katında 
kapılı l:ir pencere perdeleri
nin ara' ğından kehrüba renkli 
bir ışık s zdırıyordu. Işık derece 
derece söndü ve park içinde 
gizlenmiş o!arak bu işa ' eti 
bekliyen aşık birbiri ardınca 

mumları söndüren yuvarlak 
ve saf ağzı tehayyül etti. 

Pişmiş topraktan yapılmış 

heykelciler, randevu yerını 

iÖsteriyordu. Gizliden gizliye 
traça üzerinden geçen bir ro
bun gölgesi kumlar üzerinde 
dolaşarak heykelin ayağına 

düştü. 

- Terezita; 
Delikanlının endişeli çağırı

şına güç!ükle bastırılan bir ço
cuk gülüşü cevab verdi. 

- Gülmeyiniz, bayance, bizi 
duyabilirler. 

Suç ortağı üzerine küçük 
ağızlı, büyük kara kadife gözlü 
şirin yüziinü kaldırarak cevab 
verdi: 

- Duysunlar, ne zarar ola-
bilir? 

Anlaşılıyordu ki bu iki ran
devu onun için bir oyundan 
bafka bir şey değildi. Gerçe 
erkekleri şimdiden çekebilecek 
derecede gelişmiş olmasına 
rağmen, henüz 13 yaşından 
fazla değildi. Fakat kanın er
kenden kaynaştığı sıcak bir 
memleketten geliyordu ve gö
rünüşteki fütursuzluğu belki de 
bit gösterişten ibaretti. 

Delikanlı, koşu yüzünden hız
lanan teneffüsile göğsün do
ğum yerindeki güzelliği birkat 
daha artan korsa ja gözlerini 
indirdi. 

- Eğer bayan annenız de 
söylemiş olmasaydı, bu kadar 
küçük olduğunuza hiç inana
mıyacakbm. 

Saf kız biraz kızarak: 
- Yakında on üç yaşına ba

sacağım, Bay. 1773 Temmuzu
nun sonuncu günü düyaya gel
dim. Eğer yüzüme pudra, du
daklarıma boya ve yanaklarıma 
ben koymuş olsaydım, beni ih
tiyarlamış bulacaktınız değil 
mi? 

Delikanlı, dü,ünür gibi tek
rar etti: 

- Temmuzda doğdunuz, ve 
Maddridde doğdunuz ... 

- Madridin içinde değil de 
yakınında ... Sen Piyer de Ka
ravenşel de Arriba şatosunda. 

R harflerini tekerliyetek İs
panyol kelimelerindeki gür ses
leri tekrar etmekten ve bu 
vesile ile Marki de Labord'un 
oğluna, yersiz yurdsuz bir kimse 
olmadığını hatırlatmaktan zevk 
duyuyordu. Babası Fransuva 
Kabarus, Sen Şarl bankasının 
ve Filipin kralsal kumpanyası
nın direktörü, ayni zamanda 
ispanya kralının bankeri idi. 
Nasıl ki Marki d.: Labord da 
Fransa kralı Lui XVI nın ban
kerligini yapıyordu. Bu iki fi
nans adamı birbirini tanıyor

lardı. Bu suretledir ki kızının 
tahsi lini tamamlaması için Fran
saya gelmiş olan Bayan Kaba
rus kocasının meslekdaşı tara
fından Merevil şatosuna çağı
rıldı. 

Aşık düşüncesine devam etti: 
- Sizin hayatınız ne kadar 

parlak bir hayat olacak: 
Kız i f'kbalinden emin ü-

- Evet, bir Çingiine karısı 
falıma bakmıştı ta benim kra
liçe o!acağımı görmüştü. 

- Şimdiden güzellikte kra
liçesiniz zaten. 

Utançtan değil, zevkteıı kı
zardı. Delikanlı: 

-- B;ma çocukluğunuzu an
latını:r., dedi. 
Çocukluğuğa çok yakın ol

dugu için, henüz hatıra halini 
almamış olan geçmi' yıllardan 
ancak Karavenşel şatosunun 

iç sıkıntısını, kalabalık hiz
metçilerin kavgalarını, erkek 
kardeşlerinin takılmalarını ve 
büyük annesinin annesi olan 
Mamunun tuhaf huylarını ha
tırlıyabiliyordu. 

lspanyol bayanlarının el iş
leri, dua, yemek ve uyku ara
sında geçen dünyadan uzak 
hayatı içinde bayan Kabarus 
vaktından evvel ihtiyarla-
mıştı. Trezita aynı akıbe-

te uğramak istemiyordu ve 
babası Bayonda doğduğu için 
kendişinin lspanyol dej?il, 
Fransız olduğunu söyliyor ve 
ancak Fransaya geldiği dakika
dan itibaren kendini doğmuş 
farzettiğini söyliyordu. 

- Pariste ne yapacaksınız, 
Bayance? 

- Bin birşey, Bay. Bana ho
calar verdiler. Bayan Lebrun
dan resim, bayance Gelzden pi
yano, bayance Galandan kitara 
ve şarkı öğreniyorum. 

- Hem de bir Endülüslü gibi 
dans ediyor, en sevimli bir sesle 
üç dört dil konuşuyor ve insanı 
çıldırtacak kadar güzel bulunu
yorsunuz. 

- lspanyon şivesile fransızca 
ve ltalyanca konuşuyor ve Fran
sız şivesile biraz da lngilizce 
söyliyebiliyorum. Yüzüme uya
cak bir burnum yok ve boyumun 
da çok uzamasından korkuyo
rum. Fakat lütfen benim şahsımı 
burada bırakalım da biraz siz
den bahsedelim, Bay. 

O da kızcağıza açıldı. Birçok 
hulyaları vardı. Sergüzeşt ve 
keşif hevesi onu tanımamış top
raklara doğru itiyordu. B. La
fayetin şöhret kazandığı Ame
rikayı görmek istiyordu. Te~e
zita bir başka dünyanın bu ha
yalleri üzerine dikkati gözler 
acıyordu. H!ç sözünü kesmeden 
onu dinliyordu : 

- M. De Laperuzun gele
cek seferine yazılmamız için 
babamızın ispanya kralı nez
dindeki nüfuzunu kullanmasını 
yalvardık. Fakat kadrolar dolu 
ıdi. Ancak kraliçenin lütüfkar
lığı ıayesinde bizi de yazdılar. 
1 Ağustosta Breste hareket 
~diyoruz. 

Terezya geçecek zamanı par
makları üzerinde saydı. Gemici 
olacak genç, şimdiden ciğerle
rini genişleterek: 

- Evet, dedi. Üç aya kadar. 
Mayıs gecesiniu sihri bozul

muştu. T erezita: 
- Girelim, dedi, vakıt ipiy 

geçmiş. 

Delikanlı elini kavrıyarak 
onu durdurdu. ' Kız titredi 
Belki hava !terinlemişti de on
dan. Gemici zabiti artık bir 
şey söylemivrdu. Çırpınmıyan 

bu bileği tutlT', ı , ta devam edi
yordu. O da susuyor, duyolmı
yacak gibi nefes alıyordu. Ni
hayet aşık içini çekti: 

- Terezital 
Ona yaklaşmıştı. Nefesi yu-

, 

.!:arn var mı? Yok mu? Ne zam~ ~,.S,J<R.®M ,2,.M ='·•=-E:f·S 
Mussolini Deyli Ekspres Acun pamuk meselesi 
Muhabirine neler anlattı 

Uluslar sosyetesinin 
Roma, ( Deyli Fkspres ) -

Bay Mussolini bugün bana şu 
sözleri söyledi: 

yamadığı şeyler 
- İmkansız! 
- Neden? dedim 
Yine: 

"Önümüzdeki üç yıl içinda 
Avraupada harp olmıyacaktır.,, 

Duçe. Afrikaoın vaziyeti 
üzerinde sorduğum üç suale 
cevap vermeyi l•abul etmiş, fa
kat hiç bir terddiide u~rama
dan bir sürü sua 'e cevap ver
miştir. Cevapları üç noktayı 
aydınlatıyor: 

1 - Bay Muso!ini, Avrupa
da bir buhranın, yahut Avru
pa dev!etleri taı afmd~n bir 
müdahalenin Afrikaya ait p~an· 
)arı üzerinde tesir yapmıyaca
ğına kanid:r. 

2 - Onun girişt:ij' i i i hem 
genişleme, hem süel haıırlan

ma işidir. 

3 - Bay Musolini Habeş 
anlasmazlığının barış yo:u ile 
kotanlmasından ümidini kes
memiştir. 

Bay 111usolini üç yıl daha 
Avrupada harp o'.mıyacağını 

söyledikten sonra şun:arı ilave 
etti: 

"Ben Habeşlilerle barış için-
de yaşamayı daima isterim. 
Habeşliler 40 yıldanberi ltal
yanlara düşman oldukları hal-
de bur.u istemiş bulunuyorum. 
1928 de Habeşlilerle dostluk 
andlaşması imzaladım. Bazı 
Avrupa devletleri Habeşliler 

vasıtasile aleyhimizde çalışma

mış olsalardı bu andlaşmanın 

imzasından sonra mese~e kal
mazdı. Bugün vaziyet de
ğişmiş bulunuyor. Artık Avru-
pa devletleri ltalya aleyhtarlığı 
yapmıyor. Italya ile Fransa 
arasındaki dostluktan bilhassa 
memnunum.,, 

Bay Mussolini bir tecavüz 
harbı hazırladığını kabul etme
di ve : 

"Bir Habeş tecavüzüne kar,ı 
hazır bulunmamız icap ediyor . ., 
dedi. 

Mussolini memleketten 3000 
mil uzaklıktr bulunan bir mem
leketle muh:aebe etmenin güç
lüğünü anlatırken sordum : 

- Harp muhakkak mı? 
Mussolini bir lahza durduk

tan sonra: 
- Harbın muhakkak oldu

ğunu söylemedim, dedi. 
Bunun üzerine İnğiltere, 

Fransa ve İtalyanın Habsş üze
rine müşterek bir himaye yap
malarının mümkün olub olma· 
dığını sordum: 

Duçe cevab verdi: 

len güzel kara saçlara karıştı. 
bu saçların bir kısmını kaldır
dı. Hafifçe çekilen baş muka
vemetsiz arkaya devrildi. O 
vakıt, delikanlı, dudakları araş
tırdı. 

Ağzı ilkönce tatlı ve bir çi
çek yaprağı gibi sarılmış bir 
kulağın küpe yerine rasgeldi, 
sonra çocukluğunu henüz mu
hafaza eden bir yanağın hafif 
tüyleri üstünde dolaştı, niha
yet dudaklara, sımsıkı kitlen
miş dişler üzerinde kapalı du
ran dudakların etine erdi.Uzun 
rnma n bu dudakları sıktı, on
ları aralıkladı ve yavaşça iler
liyen öpü şeffaf dişlerden ge
çerek habersiz dile uzandı .. 

Serezita gözlerini kapadı. 
Bilmediği bir zaifliğin vü

cudunu sardığını duyaı ak bir
den uzaklaştı. Bu duygu en
seden başlıyor, sırtını kaplı
yor, henüz kadınlaşan meme
lere dayanıp orada uzuyordu. 
Kız ürkek bir tavırla ve he
yecanla bir ağaca dayandı. 

"İmkansız, 
dedi. 

ve gayri ameli!., 

Bunun üzerine meselenin barış 
yo'.u ile halledilib edilemiyece
ğini anlamak istedim, bana şu 
ce • abı verdı: 

"- Amerikada sulh, sulh, 
su,h diye bağırıyorlar. Komü
nistler, sosyalistler, bolşevikler, 
Avrupanm siyasi farmason!arı 
hep sulh diye bağırıyor. Fakat 

sulh için bağırmak kolaydır.Hal
buki ben çok müşkül bir vazi
yetteyim. Ben her muhtemel 
hadise ile karşılaşmak, ana 
yurttan 3000 mil uzaklıkta bir 
yerden vuku bulabilabilecek 
bir hücuma karşı hazır olmak 
mecburiyetindeyim . Mesele 
basit değildir.,. 

Daha sonra İalyanın Cenev
reden çekilib çekilmiyeceğini 
sordum: 

- Şimdilik İtalyayı Uluslar 
sosyeiesinden çıkarmağa lüzum 
görmüyorum. Orada üye ol
mak dahe iyi. 

- Fakat, dedim, cemiyet, 
Habeşistanın müracaatına karşı 

birşey yapmak mecburiyetin· 
dedir. 

Senyor Mussolini: 
- Evet, dedi, fakat Millet

ler Sosyetesi Çin için bir şey 
yapmadı. Şako harbini durdu
ramadı. Amerika birleşik cü
ınuriyetleri, bu cemiyete niçin 
girmedi. Çünkü Versay mua
hedesini istemiyordu. Zaten o 
muahede de zail oldu, gibi. 

' Tamirat gitti, Ren sahasının 
1 işgali kalktı. Teslihat işi zail 

oldu! 
M ussolini daha sonra Italya

nın iktısadi ahval ile alakadar 
olduğunu söyledi ve sonunda 
sulhun yine mümkün olduğnnu 
ilave etti. -
sesle: 

- Bay, dedi, düşüncesizli
ğimden dolayı beni pişman 
etmeyiniz. Burada sizinle bu
luşmağa gelişim çok yanlışmış. 
Bırakınız da döneyim. 

Aralarında bir sükut yerleşti. 
Ağaçlar altından adım adım 
traçaya yaklaştılar ve yarı ay
dınlık toprak üzerine düşen 
çift gölgeler ayrıldı. 

T erezita kiiılı pencereye geç
mek üzere idi ki, apansızın 
geri döndü. Ya şimdidan aşk 
kalbine girdiği, yahud da bir 
tehlike önsezısıne tutulduğu 
içir., deniz zabitinin göğsüne 
atıldı ve gözlerinden yaşlar 
döküldü. 

Hayrete düşen delikanlı onun 
saçlarını öpüyor ve bir çocuk 
kederini yatıştırmak için yapıl
dığı gibi, elile yüzünü okşu

yordu. Gözyaşları arasında kız
cağız bu sözleri söyliyebildi: 

- Baydö Marşenbil, yalva
rırım size, şu deniz yolculuğun
dan vazgeçiniz! 

Ekonomik olmaktan ziyade siyasal 
Bir dava olarak 

"Texlilzeitung,. son nüshala
rından birinde acun pamuk 
meselesi hakkında önemli bir 
yazı çıkmıştır. Acun pamuk 
durumunu aydınlatan bu ya
zıyı aşağıya alıyoruz: 

Acunun pamuk piyasaların
da mutad yaz durumu hasıl 

olmak üzeredir. fş 1erin durgun
luğu Birleşik Amerikadaki si
yasal gelişimin kararsızlığı yü· 
zünden bir kat daha artmak
tadır. Piyasalarda dolaşan şa
yialar ve speKüliısyon görüş
! ri de bu meı kezde olup ln
giliz ve Amerika matbuatına 
da aksetmektedir. 

Pamuk probleminin son haf
talar içinde arsıulusal matbuatta 
mevzuubahs edilmemiş olan 
nazari bir hal çaresi kalma 
mıştır. Halbuki mesele aşikar 

bir surette meydandadır. Asıl 
mevzuubahs olan şey küçük 
bir takım tedbirler defrildir. Asıl 
mesele arsıulusal pamuk piya
sasındaki bugünkü hakimiyet 
şeraitinin idame ettirilip etti
rilmiyeceğidir. 

Amerika pamuk siyasası et
rafında yapılan bütün münaka
şalar esas itibarile Birleşik 
Amerikanın arsıulusal pamuk 
piyasasındaki hakim durumu
nun ne suretle muhafaza ede
ceğinden başka bir şey değil
dir. 

Bu meclis ekonomik olmak
tan ziyade siyasal mahiyyette 
olduğundan bıırada yalnız eko
nomik düşüncelerle açık bir 
kotarma yolu bulmak değildir. 
Amerikan genel siyasası ise 
bugünkü günde mevcut zarar
ların imkanı olduğu kadar te
lafisi ile meşgul olduğundan 
pamuk meselesinde de şimdilik 
esaslı ve devamlı bir hal çaresi 
bulunamıyacağına şüphe yoktur 
Önümüzdeki haftalar veya ay
lar içinde ya pılaeak her hangi 
bir şey de neticede geçici ça
reden başka bir şey olamıya
caktır. Bu hususlar pamuk mes
elesi! her uğraşıldıkta daima 
gözönünde tutulmalıdır. Bunun 
için esas durum belli olmadıkça 
teknik bir takım teferrüat ile 
uğraşmakta hic bir mana yok
tur. 

Eskiden mükemmel surette 
muvaffak olunduğu gibi şim
di de pamuk fiatı için tahmin
ler yapılacak olursa muadeleye 
o karlar meçhul koymuş olu
ruz ki müsbet bir netice çıkar
mağa hiç bir imkan bulunamaz. 
Pamuk temayülünün katiyetle 
tahmin olunabilen mevsim de
iişikliklerinden sarfınazar edil
dikte aşağıdaki meseleler ta
mamile muallakta kalmış olur. 

1 - Birleşik Amerika hü
kumeti piyasaya müdahale ve 
ekimi kontrol etmeğe devam 
edecek midir? Bu müdahale ve 
kontrol ne şekilde olacaktır? 

2 - Acunon ekonomik ve 
siyasal gelişimi pamuk istihla
kinin artmasına müsaade ede
cekmidir? 

3 - Filhakika Amerikan 
rekoltesi bu yıl her halde ge
çen yılınkinden daha fazla 
olacaktır. Daha belli olmıyan 
bir şey varsa o da Amerikan 
rekoltesinin aşağı yukarı yarısı 
kadar olan diğer rekoltelerin 
ne gibi bir netice vereceğidir. 

Bu suretle önümüzdeki mev• 
sim:n meçhuliyet faktörü 4 - 5 
milyon balya olarak kabul olu
nabilir. 

4 - Acunun para siyasında 
stabilizasyon yapılacak mıdır 

ve bu stabilizasyon ne şekilde 
yapılacaktu? 

5 - Birleşik Amerika hü
kumeti pamuk emperiyelizmine 
deyam edecek midir? Yoksa 
otarşik bir hareket yolu mu 
alacaktır? 

6 - • İngiltere 
hareketine 

"Empire
ba" lı ka-

alınmaktadır ele 
l lacak mıdır? Yoksa Büyük 

Britanya sınırları içindeki re· 
koltenin şimdiye kadarki du
rumu He mi iktifa edecektir? 

Görülüyor ki bu meselede 
sorulabilecek suallerin adedi 
pek çoktur. Bu suallerin he
men hepsi ekonomik şeraitten 
çok daha ziyade alınacak . si
yasal kararlara bağlıdır. 

Hepsinden daha kolay ilk 
iki suale cevap verilebilir: 

1 - Amerikan siyasal duru· 
munda esaslı ve açık bir hare· 
ket yolu ittihaz olunamazsa 
Birleşik Amerika hükumeti için 
pamuk alanında şimdiye kadar 
ki himaye polit kasına devam 
etmekten başka yapacak bir 
şey yoktur. Bu himaye siyasa
sının ne kadar ileri gidebile· 
ceği ve ne gibi usuller kulla.
nacağı da ancak bir münazaa 
mevzuu olabilir. Tamamile 
kendi kendine bırakılmış bir 
pamuk piyasasının taozlbıi her 
şeyden önce partilerin bir mü· 
nazaa mevzuu olup hiç bir za
man pratik bir ekonomik &İ

yasa meselesi değildir. 
2 - Acunun pamuk istih· 

ilki gelecek iki veya üç yıl 
içinde her halde artacaktır. 

Pamuk istihsalinin şimdiki du· 
rumu acun nufuzunun istih!a· 
kioi karşılayacak şekilde de· 
ğildir. Bütün acun ekonomisi, 
ikide bir meydana çıkan müş· 
külata rağmen yavaş yavaş 

sağlamlaşmağa başladığındaıı 
insanın bu hususta biraz nik· 
bin olmıya hakkı "ardır. 

3 - Rekoltenin artması bek· 
!enen bu istihlak canlanma· 
sını fazlasile karşılayabilecektir. 
Bütün mesele buradadır. Yal· 
nız Amerikan rekoltesinin 2 mil 
yon balya artması istihlakin ge· 
nişlemesinden beklenebilecek 
azami fark demektir. Ameri· 
kan ziraat vekaletinin beklediği 
gibi Amerikadaki rekolte art· 
ması ile istihlakin çoğalması bir· 
birine denk gelecek olursa pi· 
yasanın inkişafı meselesi diğe• 
ülkelere bırakılmış oluyor. Bun· 
lar rekoltelerini fazlalaştıracak· 
lar mı yoksa aza tacaklar mıdır1 
Bu ülkelerin çoğu için ekiıP 
devresi ancak şimdi yaklaştı· 
ğından bugünkü halde rekolte· 
nin fazlalaşacağı beklenebilir· 
Bununla beraber zaman o kadar 
ilerle>miştir ki hala istenilmekte 
olan arsıulusal pamuk konferan· 
sı 1935/36 mevsimi istihsaliııo 
hemen hiçbir tesir edemiye, 
ccktir. Finanse edilebilmelert 
şartile ancak ticaret tahdidatı 
yapılabilir. 

4 - Para meseleleri iş., 
şimdiki halde tamamile çık• 
maza girmiştir. Bu alanda şİJlljf• 
dilik tahminde bulunmak kab 
değildir. 

5 - Amerikan pamuk eın· 

peryalizmi meselesi Birleşi~ 
Amerika genel sıyasasının kat 
surette alacağı durumdan sonra 
belli olacaktır. Buna dair do 
daha yukarıdu kafi derecede 
maliımat verilmiştir. 

6 - "British - Empire,. pa· 
muğu meselesi de ayni suretle 
siyasal mahiyettedir. Büt~ıı 
emareler şimdilik bu hareketı11 

tavsamasından ziyade kuvvet• 
!eneğini göstermektedir. Bu dı 
yabancı pamuk istihsalatınıll 
Londraclp bir teşvik edici ha"' 
bulacağına alamettir. 
Şu hale göre pamuk piyas•' 

sının istikbalı pek parlak g~· 
zükmemekle beraber yeni b•' 
krizin çıkacağı da iddia olun•' 
maz. Bugün Vaşingtonda, b~' 
tün muallakta olan meseleler•~ 
halli daha müsait ahval zub0~ 
edinceye ve evvel emirde fi• 
seviyesi bir derece stabiliı' 
oluncaya kadar tehir olunın•f' 
cihetine -ı id ilmektedir. 
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Casuslar Avı 
Halkapınar bataklığı 

lzmir büyük telikeden kurtarılacak BORJIY A 
BUYUK 

VE 
HARPTA iNGILİZ - ALMAN 
FRANSIZ CASUSLARI 

-Başlarcl/t 1 ;nci sahıf• de
sabn ahnması etrafında lstan
bul gazetelerinde bazı neşri

yata tesadüf edilmektedir. Bu 
mes'ele hakkında malumat 
lütfeder misiniz? 

ket:ni satın almağa teşebbüs 

edince Şurayıdevlet kararile 
tesbit edilmiş olan bir milyon 
400 bin lira sermaye üzerinden 
müzakereye girişeceğiz. 
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- Bu bir hayal ve bir de

lilik eseri mi idi ? O burada 
nasıl bulunabilirdi ? sözlerini 
mırıldandı • 

- Emrederseniz hemen çe
kilirim. -14-

Hiod ihtilali için - Bu hattın mülkiyeti zaten 
devletindir. Yalnız işletmesi 
şirkete aittir. Bunun da satın 
alınması bizim için çok kolay 
bir iştir. Belki yakında bu işe 
de başlıyabiliriz. Yalnız şir• 
ketle bakanlık arasınd mü
nakaplı bir nokta vardır. 
Vaktile itizar hesabı denilen 
ve açığı devletin garantisine 
bağlar gibi bir vaziyet vardır. 
Bunun için şirket yüksek tarife 
tatbik etmektedir. Devlet de
miryollarındaki tarife işlerinde 
olduğu gibi tenzilat yapılması 
taraftarıyız. 

.. . .. 
DUnkU zlyareUer 

Bay Ali Çetinkava dün şar

bay Dr. Behçet Uz ve yanla
rındaki zevat olduğu halde dün 

öğleden evel Halkapınar batak· 
lığını, dilsiz ve körler müessese• 
sini, belediye çocuk yuvasım ve 
Karşıyakada bazı yerleri gez
mişlerdir. 

Aradan birkaç gün geçince 
bu hadiseyi büsbütün unuttu: 

- Hayır, kalınız. Bu tehli
keli yoldaki cesaretinizden do
layı sizi tenkit etmiyeceğim. 
Fakat halinizden bana mühim 
şeyler söylemeğe geldiğinizi 
sanıyorum. 

Çok garip metodlara başvurulmuş 
idi - Kayzerin bir mektubu 

Bir akşam ansızın Prens 
Manfredi ile Kont Alma, ertesi 
gün Sezar ordularına hücum 
edileceğini bildirdiler. Bütün 
sinyorlara birleşilecek yerler 
söylenildi. Tanyeri ağarırken 
Kont Alma ve Prens Manfredi 
savaş alanına geleceklerdi. 

- Madam size yalnız prı11 
söylemek isterim ki yana hı.rp 
yapacağımızı ve ben de IS-4de 
bulunacağım. Belki bu al•pm 
beni son defa görmüş olacak· 
sınız . Şize uğrunuzda bence hiç 
değeri olmıyan hayabmı feda 
ederek ölmeği şeref bildiğimi 
söylemeğe geldim. Sezar ister 
İtalya'ya sahih olşun, ister olma
sın, ben hayatımı yalnız sizin 
içik birbirimize ilk rastladığı· 
mız Floransa yolundan sonra 
hayalimde, kalbimde yaşattığım 
sevgim için ölmek razı oldum. 
Bu sevgimi açığa vurmadan 
ölmeği istemedim. ' 

Kazeman, Almanyadaki esir
ler karargahında kurulan " lr· 
landa alayı " teşebbüsündeki 
ınuvaffakıyetsizliğinden bahs
ediJdikçe çok sinirli davranı-

ılanı ile beraber Sattopadya 
ve diğer Hindli ihtilalcılarla 
birlikte Berline gitmişti. Bir 
Alman diplomatının başkanlı· 
ğından teşekkül eden Hind 
komisyonu bu memlekette ihti· 

Bay Ali Çetin Kaya gezdik· 

!eri müesseseleri çok munta· 
zam ve bakımlı görmüşler ve 
memnuniyetlerini şarbaya bil· 
dirmişlerdir. 

Ragastan toplanan büyük 
kurultayda Primver'le beraber 
bulundu. Kurultaydan çıktıktan 
sonra doğru Orsininin köşkün 
deki dairesine giderek eğer 
takımını ve silahlarını yokladı. 

. Yordu. Almanların düşündük
leri gibi lrlandah esirlere para 
~ağıtmayı kabul etmiş olsaydı 
ıstediği kadar adam toplıya
lıileceğini söyliyordu. 
Kazemanın divam alide mu

lıakeıu.esi uzun sürmedi. Bu 
divana Lord Reading başkan· 
lık ediyordu. F.E. Smith (daha 
10ııra kont Birkenhed adını al
lllıştır) iddia makamını işgal 
ed" ıyordu. Çavuş Sulivan suçlu-
nıın müdafaasını deruhte et
lllİfti. Sullivanın vazifesi çok 

. zordu. Zira bizzat suçlunun 
itiraf ettiği vakalan inkar veya 
~iinakaşa edecek yerde değil
di. Kazeman · İdama mahkiım 
:ldu. Pentonvil hapisbanesine 
aldırrldı. Bunu suçludan yana 

0~arak btr çok başvurmalar ta
kip etti. Kimi bissiğ, kimi si
~sal sebepler i!eri sürerek 
azemanın affını istiyordu. 
Kazemanın hazı rladığı pas

~~lya isyanı muvaffakıyetsiz
lige uğramışb. Pazartesi günü 
gelen haberler asilerin Dublen 
tehrine hakim olduklarını bil
~iriyordu. Ihtilalcılardan bir 
ısını Sen Stefan parkında ta

hassün etmişlerdi. Ingiliz ordu
sunun tazyiki altında bulunan 
d!ğer şehirler bu kıyama işti
rak edemediler. Isyan bu yüz· 
den akim kaldı. 3 Ağustos 
1916 da Kazeman idam edildi. 
lrfandalı ihtilacı ölüme· derin 
bir soukkanlılık ve ağır başlı· 
lı~la gitti. Vücudu bir ok gibi 
dııııdik duruyordu. 
Kazemanın ölümünden iki ay 

• 0 nra lrlandahlar yeni bir ayak· 
laıııııaya hazırlandılar. Almanlar 
Yetecek kadar silah gönderir
lerse 250 bin kişilik bir ordu 
;.aparak ayaklanacaklarını söy
ıyorlardı. Almanların bu yar· 
d~ınına mukabil Inıiltere aley
hiııe Zepliıılerin daha kolay
~ı~Ja faaliyette bulunabilmeleri 
ıçın lrlandada bir Zeplin istas
Yonu tesi~ etmelerine imkan 
Vermeyi va ı;P.ı . or!ardı. Alman
lar 17 I. . . ar d3 ki cevapla
rında lrlandalılara yardım et
llleğe hazır olduklarım, fakat 
'arilı nıalumat istediklerini bil· 
dirdiler. 31 ilk Kanun 1916 da 

Yani biz şirketin alrsi kana· 
abndayız. Onun için Devlet 
demiryollarında tatbik edilen 
esaslara uymas.ıoı istedik. Ve 
uydular tarifelerini tenzil ettiler. 

- Yeni demiryolları inşası 
mütasavver midir. 

Burada B. Ali Çetin Kaya 
gülümıiyerek dediler ki: 

- Evet hududa kadar gi· 
deceğiz. Hatlarımız onbin kilo
metre olunca ana hatlan ikmal 
etmiş olacağız. 

- lstanbul tramvay şirketi 
vaziyeti hakkında tenvir bu
yurur musunuz? 

- lstanbul tramvay şirketi 
meselesini bir dereceye kadar 
halletmiş bulunuyoruz. Serma
yesini bir milyon dörtyüz bin 
liraya indirdik. 

Şirketin 923 yılındaki ser
mayesi zaten bu kadardı.Sonra 
bazı yeni tesisat yapacaklarını 
ileri sürerek yeni sermaye ge
tireceklerini bildirmişler fakat 
bir Tllrk lirasım 26 lsviçre 
frangı sayarak sermayeyi on 
milyon liraya çıkarmışlardır. 

işte biz bunu hallettik. Şir
ket yeni yapbrdığı tramvay 
hatlarını bahane ederek yolcu 
biletlerine üç buçuk kuruş 
zammetmişti. Kurtardığımız bir 
milyon yedi yüz bin lira işte 
bu paradır. Bu suretle vaziyeti 
de adaptasyon mukavelesine 
irca ettik. 

Bclylece tabii hal avdet et· 
mit oldu. Istanbııl tramvay şir-

Avdette Mustafabey caddeainde 
ve Amele mahallesinde yeni 
yapılan binaları, Kültür park 
sahasını, yeni açılan bulvar ve 
yolları ve panayır yerini gör
müşlerdir. 

Bayındırlık bakanımız otoma· 
tik telefon şirketine gitmişler ve 
burada bir saat kadar kalmışlar, 
inceden inceye tetkikat yap· 
mışlar ve alakadarlardan en 
ince teferruata kadar izahat 
almışlardır. 

Bay Ali Çetin Kaya batak· 
hklann kurutma ve panayır 
işine çok yakından ilgi göster· 
mişlerdir ve panayir için dahi 
icap eden bütün yardımların 
yapılacağını vadetmişlerdir. 
Öğle yemeğini Şehir gazino

sunda ilbay General Kazım 
Diriğin misafiri olarak şehrimiz
den lstanbula geçmekte olan 
Atina büyük elçimiz B. Ruşen 
Eşref, Şarbay doktor Behct Uz, 
devlet demiryollan genel di· 
rektörü bay lbrahim Baybura, 
Bakanlık müşavirlerinden bay 
Süruri Devrimerle birlikte ye· 
mişlerdir. 

Saat onalbda General KA· 
zım Dirik'le ve refakatle
rindeki zevatla birlikte Şa• 
şal kaynağına gitııı.İf 'er ve 
Şaşalın ehemmiyetini, tehire 
isalesi çarelerini ve faideleriııi 
yakından tetkik ederek dön· 
müşlerdir. 

Buglln hatb teftite çıkacak· 
lar ve bu seyahat dllrt glln 
kadar sürecektir. 

Italyan basınınınhücumu 

Bunlarda bir eksiklik bulun· 
madığını ıörerek mükemmel 
yemeğini yedi, yattı. Fakat bir 
türlü ıözüne uyku girmiyordu. 
Beatrisin hayali gözünün önün
den gitmiyordu. Ertesi gün 
belki ölecekti. Son defa olarak 
Primveri görmek ve çektiği 
ıztııabı söylemek istedi. Yata· 
ğından fırladı; sarayın yolunu 
tuttu. Kapıların hepsi kapalı 
idi. Parkın demir parmaklıkları 
arasından içerisini görmeğe 
çalıştı. 

Parkta büyük bir sessizlik 
vardı. Parmaklığa tırmanarak 
içeri atladı. 

Nereye gidiyordu? Bunu ken
disi de bilmiyordu. Bir hırsız 
gibi demir parmaklıkları atlı· 
yarak işin neye varacağını dü
şünmiyerek ileriye doğru yü
rüdü. 

İlk önce prenses Manfrediyi 
granit kanapenin önünde gör
mliftü. Onun için oraya doğru 
koştu. Düşüncesinde yanılma· 
mıştı. Beatris orada idi. Ra
gastan sık ağaçların kurduğu 
siper bir yere oturdu. Ay ışığı 
ile parıldayan büyük salkım sü 
ğlit ağacının saikan dallan altın· 
da prenses Manfredinin gölgesi
ni gördü. Primver yalmz bqına 

orada oturuyordu. Şovalye hiç 
bir şeyi dii,ümııeksizin hemen 
prensesin ka111ıına dikildi. Be
atris ona zaten beklediği için 
Ş8f111811lışb. 

Ragutan: 

Perimver hiçbir itiraz ha~e
ketinde bulunmadı. Gözlerini 
şövalyenin gözlerine dikerek 
onu dikkatle dinledi. Ragastan 

• daha yavaş, daha boğuk bir 
sesle lakırdısını tamamladı: 

- işte madam! Size söyle
mek istediğim şeyler bunlardı. 
Beni canımdan bezdiren layık 
olmadığım halde bir prense 
karşı sevıi beslemekliğimdir. 
Affınızı yalvarıyorum. Uğradı· 
ğım büyük felaketi ıize söyle
mekten çekinmekte benim için 
ayrıca bir ısbrab olacakb. 

- Felaketiniz mi? 
- Evet! Büyük bir felikei. 

Bakınız Madam ben fakir ol
duğum için fakir bir kız seve
bilirdim. Benim gibi başı bot 
dolaşan bir adam hürriyetin· 
den başka birsey sevmemeli 
idi. 

T esadlif beni sizinle karşı
laşbrdı. O dakikadan itibaren 
herşeyin mahvolduğunu anla
dım. Bizi ayıran engelin bir 
gün ortadan kalkacağını nasıl 
umabilirim. Bizzat siz prens 
Manfredi ile evlenmek suretile 
ne kadar boı bir arzu ve emel 
beslediğimi anlatmış olmadı
nız mı? 

Beııtris birkaç kere Şöval
yenin sözlerini kesınek için 
elini ıızatb. Kalbile miicadele 
etti ve cevap verdi: 

lalin ne suretle hazırlanabilece• 
ğini tetkike koyuldu. Hindis
tanda propagandalar yapmak 
için bir neşriyat kolu tesiı 

edildiği gibi Hindli esirler ara· 
sında da faaliyete geçildi.1915 
senesi Marbnda Hindte büyük 
toprak sahiplerinden biri olan 

Pertabr Almanlara bir plan 
teklif etti. Pertabr saltanattan 
uzaklaşbnlmış olan bir Mihra• 
canın oğlu idi. Fakat ihtilalde 
yer almadan önce Kayserle 

özel olarak görüşmek istiyor
du. Pertabr beyaz ah lizerinde 
Hindli bir ihtilal ordusunun ba· 
şında olarak yeni bir Hind 
fatihi olacağını ummaktaydı. 
Kayserle mülakatı tipik oldu. 
Hayalperestlikte Pertabrdan 
geri kalmıyan Kayser onun 
düşüncelerini hayranlıkla kar• 

şılamış gibiydi. Pertabr bir çok 

Hindu esir!erile üç Alman za· 

bitini yanına alarak Hindistana 

hareket etti. ilk konak olarak 

Efganistanın A meer kabilesini 
lngilizlere karşı ayaklandırmayı 
tasavvur ediyordu. Heyet latan• 
boldan geçerek şarka doğru 

uzaklaştı. Aylar geçtikten 
sonra öğrenildi ki Pertabr ve 
askerleri Efganiııtan ileriye ge• 
çememişlerdir. içlerinden bazı· 
lan ise orta Asyada dolafmak· 
tadırlar. Bu netice Hindnlann 
faaliyetini durdurmamıştır. Bir 
kaç ay sonra Kayzerin Hindu 

prenslerine, mihracelerine hi
taben gönderdiii bir mektup 
Entellijenı Servisin eline geç• 
mittir. Bu mektubun kiiçiik bir 
posta pulu cesametinde olarak 
fotografı alınmışb. Bu pul ru
tubet geçmiyen bir fitil ş~kline 
koyulmuştu. Öyle ki mekbıbu 
taşıyan adam, lngilizler eline 
geçer de üzeri araştırılacak 

olursa bu fitillenen mekbıbu 
vücudun görünmiyen bir kıs

mına emeroit fitilleri gibi so· 
karak muhafaza edebilirdi. 

Fransa'nın Durumu Da Nazikleşti 

- Madam! Dedi böyle va
kitsiz yanma gelmek cesaretini 
göıterdiğimden dolayı affediniz. 

- Buna bir kabahat saymı
yorum. Fakak kapılann hepsi 
kapalı olduğu halde buraya 
nasıl girebildiniz? 

- Prens Manfredi benim 
kocam değildir. 

Ragastanın başı döndü. Yan
lış işittiğinden, yanlış anladı· 
dığından korkuyordu. 

Kayzerin mektubu Hind prens• 
!erini ve halkını lngiliz iıtip
dadına karşı ayaklanmağa Al

manyamn gözetimi altında ça· 
lışmağa davet ediyordu. O gün· 
lerde Berlinde, Iranın da Al-

- Baştar~ıı büinci sa/ıiıede -
mekte devam ediyorlar. Gaze
teler Japonyayı, Habeşistanı 
Avrupaya karşı bir üssülhare
ke olarak kullanmak istemekle 
itham eyliyorlar. Bazı şehirler· 
de Japonya aleyhine nümayiş
ler yapıldığına dair haberler 
çıkmış ise de bunlar teeyyüd 
etmemiştir. 

değildir. Japonya beyaz ırka 
karşı bir savaş hazırlıyor. Bu 
tehlike önünde bütün beyaz 
ırk tek cephe yapmalıdır. 

Kor: yera Dellasera bu tehli· 
keyi böylece anlatbktan sonra 
son söz olarak Büyük Britan
yanın vicdanına müracaat edi· 
yoruz demektedir. 

- Parkın demir parmaklık
lanm aşbm. Yalnız hareketimi 
fena bir dlifünce ile yaptığımı 
sanmayınız. Kalb min saygı ile 
dola olduğuna inanabilirsiniz. 

Prinıver gülümsedi: 
- Sizi böyle tehlikeli bir 

yola sürükliyen yalnız sayırı 
mıdır? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
uluslar sosyetesi üyesi arasında 

Kekeliyereg sordu: 
- Ne diyorsunuz madam? 

Daha doğrusu ne demek isti· 
yorsunuz madam? 

- Şövalye fikrimi açıktan 
açığa söylüyorum ancak böy
lece yaptığım hatalardan kur
tulabilirim. Size tekrar temin 
ederim ki büyük kalpli kahra
man yiğit, prens Manfredi be
ni karı değil nışanlısı olarak 
telekki etmeğe muvafakat etti. 

30 bin silah ve 1 O mitralyoz 
Vermeyi teklif ettiler. Irlanda
lılar bunu kafi görmiyorlardı. 
Böyle bir yardım Almanlann 
lrlanda sahillerine asker ihracı 
teşebbüsünde bulunmaları tak
dirinde bir kıymet ifade ede
bilirdi. Amerikada görüşmeler 
devam etti. Fakat bu göriiı
ıııeler hiç bir netice vermedi. 
lilndlstandakl lhtffaller 
Almanların lngiltereyi yere 

vurıııak için faaliyette bulun
dukları yer sadece lrlanda de· 
ğildi. Hindistanda da buna 
benziyen teşebbüsler yapılmışb. 
19}5 ilk Teşrininin ortalarına 
doğru lngiliz gizli teşkilatı, 
liindistanda Almanların da iş· 
tirakiyle büyük bir kıyam ha
reketi hazırlanmakta olduğunu 
haber almıştı. Kaliforniyada 
Gadr (ihtilal) adlı bir ~a~ete 

manya lebinde barba gireceği 

zannediliyordu. Iranın barba 
girmesi halinde İran ve Efgan 
orduları Hindistanı istiliiye kal· 

kııacaklardı. Hindu ihtilalcile
rinin genel karargahı Kali
forniyanın Ber kelev şehrin
de bulunuyordu . Burada 
Gadaa adlı Hind gazetesi 
de çıkmakta idi . Bedeli 
AJmanlar tarafından ödenmek 
üzere Hindistana mühim mik
tarda silah gönderilmesi için 
tedbirler alınmışb. Bu hazırlık
lar karşısında lngiliz zabıtası 
bele Sootlanda Yard, kolları 
bağh durmıyordu . Hindu ihtilal
cileri, her yanda sıkı bir 

Japonyaya başlıyan basın hü· 
cumlan inkılabının İtalya - Ha
beş meselesini uluslar sosye
tesine göndermek istemesin
den ve Habaşlilere silah satıl
masına izin vermesinden doğan 
hücumlan da durdurmuş de
ğildir. 

f talya gazeteleri iki hedefe 
ııaldırıyorlar: İngiltereye ve 
Japonyava ... 

Koriyera Dellasara gazetesi 
yazıyor: 

Japonyanın düşmanca hare
keti İtalyan ulusunu soğukkan
lılığını asla haleldar etmemiştir. 
Habeşistan işinin araya karış
ması güç bir meseledir. 

Yalınız bu hareket bütün 
bükiımetlere bir masebak ve· 
recekdir ki o da Japonya po
litika adamlarına kolay kolay 
inanılamıyacakdır. Japonya 
beslediği imperyalizm emelleri 

Roma, 25 (Ô.R)-fngilterenin 
Habeş meselesi karşısındaki 
durumunu tenkit eden gaze· 
telerden bazıları lngiltere tara
fından lskenderiyenin bombar
dıman edilmesinin elli üçüncü 
yıldönümü münasebetile Mısır 
ulusal partisinin bir beyanna· 
mesini neşrediyorlar. Bu beyan· 
namede Mısırlılar çok feci bir 
şekilde yurdlannın Ingiltere 
tarafından zaptedilmesini pro
testo ediyorlardı. 

Londradakl kanaat 
Londra, 24 (A.A) - Lon

drada umumiyetle telakki; ftal· 
yan - Habeş hakem komisyonu 
mütevassıt hakemin seçiminde 
anlaşsa bile, uluslar sosyetesi 
konseyinin barış tehdidinin or
taya koyduğu meselelerin heyeti 
ıımumiyesini incelemesi lılzım 

geleceği merkezindedir. 
12 inci maddeyi ftalyanın 

kendiliğinden ileri sürmesi te
ınenni edilmektedir Bu madde 

münasebat kesilmesini mucib 
olabilecek anlaşmazlık halinde, 
hakeme veya konseye başvur
masını derpiş etmekte ve hiç 
olmazsa ' kem karan veya 
konsey raporundan sonra liç ay 
zarhnda harba müracaat edil
mesini menetmektedir.Bu usule 
başvurulmadığında, iza olan 
devletin veyahut bizzat uluslar 
sosyetesinin meseleyi konseye 
vermesi lüzumu Londrada ka· 
bul eıiilmektedir . 

Habeflstan da girdi 
Cenevre 24 (A.A) - Habe

şistanın Paris orta elçisi mem
leketin 27-7-29 tarihinde Ce
nevrede aktedilmiş ve harpta 
yaralananlarla hastalara bakıl
masına dair olan arsıulusal mu
kaveleye iltihak ettiğini İsviçre 
federal konseyine bildirmistir. 

Ragastan ellerini kavutbırdu. 
Gövyüzünün yarıldığını hisse
diyordu. Primver anlatmakta 
devam etti: 

- Bana sevgilerimi sunan 
sinyorlardan hiç birisi ile ev
lenmek istemediiim için prens 
Manfrediyi kendime seçtim. Oç 
ay nitanlısı kalacaiun.Eğer bu 
üç ay içinde Manfredi kocalık 
fikrini, babalık hissine tercih 
ederse ... 

Anlattıklarından derin bir 
teessüre diifen ve büyük bir 
aşkın esareti altında başı dö
nen Ragastan mırılyandı: 

- Oh 1 Anlatınız, devam 
ediniz. 

- Of Şövalye hayatın ayır
dığı iki sevgiliyi ölüm birleş
tirecektir. 

"be tabi tutulmakta idiler. 
talvanın karasında 

- Soıııı l'ar -



Tanınmış Fransız yazarla
rından ve Fransız akademis! 
üyelerinden B. Piyer Bönua 
geçenlerde Habeşistana gide
rek iki ay kadar kalmış ve 
gezisinden edindiği duyuşları 

Pariste çıkan Entransijan ga
zetesine bir anket şeklinde 

yazmağa başlamıştır. 

Dünya Habeş işile uğra
şırken bu değerli yazıcının 
ihtisaslarını naklediyoruz. Bun
larda Habeş bilmecesinin çö
zümünü bulacaksınız. 

Fransadaki ağaçların yap
raklarını sekiz hafta sonra 
orada, azıcık daha büyük, azı
cık daha yeşil, hemen hemen 
bizimkilerine benzer donuk bir 
yeşillikte buldum. 

Oraya gitmek, kalmak ve 
geri dönmek için yalnız iki 
ay.. Şüphesiz, bu çok değil. 
işin can sıkan tarafı, her kesin 
eninde sonunda bu kadar az 
bir zaman için gittiğimi öğre

ncceğidir. Onun içın bari bunu 
ben şimdiden itiraf edeyim. 
Korkunç Habeşistan meselesi
nin "patentalı,, uzmanları, 

"0 ne gorebilir? Bize neler 
anlatmak sayında bulunabilir?,, 
Diye fısildamaktan geri durmı
yacaklar. Ne yazık ki öyle, 
ıevğili dostlarım, size anlata
caklarım pek o kadar i1gen 
değil. Bunları ekti altmda ka
larak ta yazmıyorum: Avrupa
dan hareket ederken ne Ro
mada, ne de Pariste dış ba
kanlıklarma uğramadan "Seba 
melikesi,, nin yurdundan ne 
altın tozu, ne köle, ne de gü
zel kokulu otlar getiriyorum .. 
Yalnız Cibutt' den bir kaç kilo 
kahve aldım' o kadar. 

Fakat bu yolculuğuma çe
kingen bir melankoli karışma
mış olsaydı oradan ne güzel 
anılar ğetirecektim! Eskiden, 
Roma elçisinin mantosu, ku
maşının kıvrımları arasında 

barbı ve barışı saklamıştır. 
Adisababada, gelip geçenle
rin omuzlannda da aynı pele· 
rin var. Bu beyaz renkli kala
balık nereye gidiyor? Bu inad
cı çehrelerin üzerinde ne ka
dar su var! Üzerinde bir da
ha konuşulmiyacak kararın 
ahnmış olduğunu hissediyorum. 
Bundan sonra biricik önemli 
düşüncs olan bu fikrin baskısı 
alhnda Habeşistan haritasını 
açıp acıklı bir dikkatle göz
den geçiriyorum. İşte, Baş
şehre çıkmak için geçtiğim 
yerler. Arı kovanlarına benzi
yen ottan kulübeleriyle, yahut 
köstebek yuvalarmı andıran 
kerpiç yapılariyle, kayıtsız ve 
zavalJı köyler yeniden gözümü· 
ı.ün onune geliyor. Man
dalar ırmaktan dönerler
ken ve kocaman ağaçla
rın altında tavuklar tuhaf 
sesler çıkarırken, yüksek yay· 
faları alaca karanlığı içinde bu 
kulübelerden yavaş yavaş du
manlar yükseliyor .. Daha dün 
kimsenin bilmediği Errer, Af
den, Metahar, Ualenkite gibi 
utangaç köylerin adları şimdi
den bir harp bildiriğinin için
den alınmışa benziyor. 

Top ve askerle tıklım tıklım 
dolu büyük ltalyan vapurları
nın, gitiikçe artan bir sıklıkla 
Süveyş kanalından güıiey yıl
dizina doğru gittikleri görülü
yor. 

Port-Sait rıhtımlarından bu 
vapurların yüklü olduklar ıkuv-

• • • _....._ ... ar ı ının çok 
yazıları 

ra .. 
•• ya 

vetli gereçlere ve bundlardan 
daha fa:tla, askerlere kayran 
hayran bakılıyor. Ciovinezza! 
bu gençlerin kutsal marşları
nın semaya doğru yükseldiğini 
işiten hanği adam şapkasını 

çıkarmamazlık dmez? Hangi 
kadın onları selamlamamak için 
mendil sallamaz? Onların yü
reklerinde o kadar keyf o ka
dar şevk var ki! Zaten bunla
rın ikisine de ihtiyaçları olacak. 
Birkaç gün sonra onlardan bazı
lara Tomali'de Mogadışyo'ya 

bazıları da Eritre'de Masaua'ya 
çıkacaktır. Masaua ! Mogadis
yo !... Bu iki liman, emir ah
nırsa kapamasını denemek ge
rekecek olan kerpetenin iki 
koludur. 

Bu an gelecek mi ? Gelme
mesini insan daha çok istiyor. 
Fakat buna inanmamıza yar
dım edecek hiç birşey yok. 
Romada da, Adisababada c:Ja, 
harp istenilmediği söyleniyor. 
Fakat harptan korkulmadığı 

da ilave olunuyor. Harp fikri 
önceden kabul edilmiş, bundan 
tabiiğ birşeyden bahsediliyor
muş gibi konuşuluyor. Başlıya
cağı tarih bile şimdiden ağız

larda dolaşmakta.... Yağmur 
mevsiminde bulunulduğu için, 
tabiiğ hemen başlıyacak değil. 
Oralarda yağmurların, süel ha-
reketlerin etkinliğine zararı 
dokunuyor. Fakat eylülde bu 
engel de ortadan kalkacak. 
Kuru mevsimin başlaması har
bın işareti olacak. 

Geçen ay, Sudanla Hind de
nizi arasında aşağı yukarı her 
yerde, Şapdenizinde işliyen va
purlarm sigara salonlarında, 

tecimgelerde, konsolosluklarda 
fısıldaşılan şeyler bunlardı. O 
zamandanberi, barış dayasınm 

ileriye doğru adım attığı söy
lenemez. Şüphesiz, işlerin, ku
lağı delik kimselerin önceden 
kestirdikleri gibi yürümediğini 
deneçler bize gösteriyor. Ken
di hesabıma, bu notları daha 
sonra neşretseydim belki daha 
iyi ederdim. O zaman bunları 
hadiselere uydurarak, düzelmiş 
bir peyzaj önünde, barba inan
manın delilik olduğunu yaz· 
mak benim için kolay olurdu. 
Eğer böyle yapmıyorsam, bu, 
çok iyi anlaşılacağı üzere, al
danmış olmak arzusunda bu
lunduğumdan ileri gelmektedir. 
Zaten, hala umud beslemeğe 
imkan verecek izler nerede ? 
Herhalde bu izlere, Adisaba
baya yapılacak bir yolculukta 
rastlanmıyor. 

Bugünkü gibi hatırımda: 2 
Mayıs Perşembe günü, güller 
kuşlarla dolu aydınlık bir bah
çede, dostlarımın yavru yapan 
kedisile oyniyorum. Bana bir 
mektup getirdiler. İmparator 
birinci Haile Selase tarafından 

ı öğleden sonra küçük Gebi'ye 
çağırılıyordum. Adisababadaki 
büyük Gebi'ye karşı küçük 
Gebi imparatorun yeni sarayı
dır. Yani aşağı yukarı, Luvr'a 
göre Tüilöri sarayı gibi. Söy
lenilen surette nöbetçinin ayak 
önünden geçtim. Habeş asker
leri yalınayak yürüyorlar. On
larla harbetmek zorunda kal
saydım gülmek için her halde 
bu cinsten bir sebep seçmez
dim. Beni aldıkları karanlık ve 
genis odada bir adam oturu
yordu. Aydınlık arkasından 

geldiği için onu ancak güç
lükle 2örebiliyor idim. Bunun 

ile beraber, yüzündeki de
rin kederi far kettim. Bu sırlı 
çehreden ilerde daha çok bah
sedeceğim. O anda, yalnız onu 
saran kederi gördüm ve o za • 
mandanberı hu kederin anısı 

beni bırakmadı. İmparator gü
lümseyordu, fakat büsbütün ke
derli bir gülümseyişle. Bana 
şöyle demel< istiyordu: "Ko
nuşmak neye yarar? ikimiz de,, 
bundan bahsedemeksizin, ne 
düşündüğümüzü bekala biliyo
ruz. Harba başlamanın, barısı 

korumaktan bin defa daha 
kolay olması ne kadar acı! 

Hele insan "krallar kralı,. da 
olursa ..... ,, 

* • • 
En güzel somurge şehirleri-

mizden biri olmak üzere bulu
nan Cibuti' den en sonra, va
pura binib dönmek sırası gel
diği zaman bahsedeceğim. Şim 
dilik vakıt gaçirmeden, beyaz
lar giyinmiş olan bu baylarla 
bayanlardan, Negüs'den, Saba 
melikesinden ve Habeşistandan 
bahsetmek istiyorum. 

Bununla beraber şimdiden 

söyliyeyim ki, Cibuti'nin bizim 
için iki taraflı faydası vardır. 

Bu faydalar, bazı kurnaz kim
lerin, bu yerden - tabiiğ kendi 
asığlarına olarak - vazgeçme
miz yolundaki sözlerini dinle
mek için yeter. Herşeyden ön
ce bu liman bizi uzak doğu, 
büyük Okyanos ve Hind denizi 
sömürgelerimize bağlıyan büyük 
deniz yolu üzerindeki ilk ko
naktır. Bu işieri bilen birisi 
şunları yazmıştı: "Cibuti'yi bı
rakmak, oraya Babülmendeb'in 
öte yanındaki sönıürgelerimizin 
satılık olduğu hakkında bir 
levha asmakla birdir.,, Bu fena 
bir görüş değil, fakat hepsi 
bu kadar değil: Cibuti ayni 
zamanda, denizden Habeşista

nın başşehri Adisababa'ya gi
den Habeş - Fransız demiryo
lunun başlangıç noktasıdır. 

Şimdilik Krallar Kralının top
rakları üstünde beşka demiryolu 
yoktur. Bu demiryolu, kolayca 
anlaşılacağı ~ibi, bizim fayda-
mıza olarak, ilerde istersek 
vazgeçebileceğimiz bir durum 
yaratmaktadır. Fakat şimdi ki 

hadiseler bu durnmun önemini 
azaltmaya yardım edecek gibi 
değildir. 

Tabiiğ Adisababa'dan Cibu
li'ye "yoldan,, gitmenin imkanı 
yoktur. 700 kilometrelik olan 
bu yolu almak için hedefe va
rılcağından emin olunmaksızın 

dört hafta yürümek lazımdır. 

Onun için, Fransız-Habeş de
miryolunun beyaz ve altın renkli 
vagonlarmdan birine binmek 
daha rahat ve daha akıllıca 
bir iş olur. Bu kumpanyanın 
bütün işyarları tabiiğ Fransız
dır. Bu d~ benim gibi, ana 
dillerinden başka bir dille tuz 
istedikleri zaman kendilerine 
her zaman şeker getirilen yol
cuların hoşuna gitmiyecek bir 
şey değildir. 

Ora"a ben ne tuz, ne de 
şeker istedim; çünkü ihtiyaç 
hissedebileceğim her şey bana 
önceden verildi. Burada, en 
büyüğünden en küçüğüne lca
dar, bütün demiryolu işyarla
rına bundan dolayı açık olarak 
teşekkür ederım, onlar beni, 
değeri ve kırılma ihtimali fazlaca 
büyütülen bir kolu gibi, "götürü,, 
olarak Cibuti' den alıp Adisa
babava kadar bıraktılar. On-

ında • 

lara böylel!kle ödediğim min
net borcunun, girdiğim serüve
nin tehlikeli özü hakkında pek 
de yüksek bir fikir veremiye
ceğini iyice hissediyorum. Ben 
hiç şüphesiz, hayatı Habeşis

tanda tehlikeye girmemiş biri
cik yolcuyum. Fak at ben, min
net ye hakikat adlı iki melek 
arasında ilerliyorum. Şimdiye 

kadar böyle rahat ve güzel 
bir yolculuk yapmadığımı açık
ça söylemesem hem birine, 
hem ötekine saygısızlık etmiş 

olurum. Asıl güçlük erin de 
dönüşte, Liyon garında bir tak-
si bulmak gerektiği zaman 
başladığını söylemek zorun-
dayım. 

Cibuti ile Adisababa ara
sındaki bu yol iki günde alı
nabilir. Fakat ben bu yolu 
dört günde aldıysam bu yalmz 
beni ilgilendiren bir şeydir. 

Çünkü yolda eğlenmek ve 
Harrar'ı çocukluğunda Tonhuk
tu gibi kapalı, sırla bir yer oldu
ğu söylenilen Harran girmek is
tedim. Kompartimammdan, ba
na yapı!an nazik tavsiyelere 
karşı gelmek için deyil, vicda
nım rahat olsun diye çıkhm. 
Kendi keyfime kalsaydı hiç 
çıkmazdım. Bundan birkaç yıl 
önce Tahiti'de, beni adayı gez
meye kandırmak için uzun u
zun söz söylemek lazımgelrnişti 
Güzel Papete limanının orta
sına demirlemiş olan vapurda 
kalmak o kadar işime geliyor
du ki. Fakat mademki bir çok 
ciddi adamlar var, benim de 
ciddi olmam lazım, işin doğru· 
su, elefantyazis ve cüzam has
talığıyle dolu olan Harrar' da 
dünyanın bütün bulaşıcı hasta
lıklarını taşıyan sinek yığınları 
altıuda, güzel göreylerden ya
na çok verimli olan rahat va
gonumu aradım. Auaş ve Bor
şotta garları arasmda bir yer
de tam dört saat, bir dakika 
bile oturmak ihtiyacını hisset
sizin, vagonun pençeresinden 
baktım. Tan yeri ağarıyordu, 
sıcak memleketlerde görülen 
muhteşem bir tan yeri .• Bu top
rakların el değmemiş yabani-
liği üzerinde onun ihtişamını 
bir düşünün. 

Her tarafta, her yerde, ga
zal ve geyik sürüleri otlıyordu. 
Bunlar arasında boyları bir tav· 
şanmkinden pek te büyük ol
mıyanlar bulunduğu gibi, doru 
atları andıran pek kocamanları 
da vardır. Biitün bu hayvanlar 
hiç bir kaygu göstermeden, 
lokomotifin geçişine sakin sa
kin bakarak, belki de onu bir 
ağabey sayarak otlıyorlar, an
cak tren yavaşladığı zaman 
korku gösteriyorlardı. Tren du
rursa hepsinin bir anda savuş
mağa hazır oldukları belli idi. 

Sonra çabucak kaçabilecek
lerini bildikleri için daha teklif
siz olan kuşlar vardı: yılanlardan 
korunmak için yuvalarını ağaç 
dallarının ucuna yapan çulha 
kuşları ; bengalli'ler, papağan
lar ; kocaman gagalarının mu
vazeneleriniobozduğu tokanlar, 
leylekler ve beyaz kartallar, 
balıkçıllarla akbabalar ... ve iş
lemeli çelik renginde parlak 
tüylü, koyu renkli karatavuk
lar !... 

Geceleri, küçük istasyonlar
da ciurduğumuz zaman sırtlan
ların güldükleri ve çakalların 
ağladıkları duyuluyordu. Kır
mızı bir ay, yüce dağların ar-

kasmda kaybolmak üzere idi. 
Kırmızı dumanlarla tutuşan lo
komotif bu kayalık kaos ara
smda yokuşlardan çıkarak, al
tımda mağdenden örümcek a
ğını hissettiğim köprüler üze
rinde seJleri aşarak, inildeye 
inildeye ilerliyordu. Biribirle
rinden aşağı yukarı otuzar kilo 
mektre uzakta olan istas
yonlardakinden başka, tabiiğ 
ne bir ışık, ne bir yol. Vanti
latörler artık hava vermez oldu
lar. Fundalıklann sıcak nefesi 
boğazmıza dokunuyor. Koca
man bir şimşek, gorunmiyen 
semayı yukarıdan aşağıya yır· 
tıyor. Sağnak bir başlasa l fa
kat daha yağmur mevsiminde 
değiliz, yağmur yağmaz, yağ
mıyacak ... 

Bu sabah saat scı:kizde, çi
çekler, çalı kuşları ve sinekler 
memleketi olan güzel Dire -
Daua şehrinden çıktık. Afdem 
büfesinde durarak çok iyi bir 
öğle yemeği yedik ve Kiyanti 
şarabı içtik. Alaca karanlıkta 
Auaş köprüsünden geçtik .. Ye
niden gece oldu. Yaya ve sır
bnda çanta ile yürürken gör
mektense, trenden görmesi şüp
hesiz daha iyi olan bu yerler
lerden geçtikten sonra yarın 
sabah tan yeri ağarırken Adi
sababaya varacağız. 

Çünkü, görüyorsunuz ya,ken· 
disini size tanıtmak için daha 
fazla gecikmek ı istemediğim 

dostum Sir Erik Stördi'nin de 
söylediği gibi, Adisababa yolu 
uzun, hemen hemen Tipperari 
yolu kadar uzun. 

Sir Erik Stördı: 
- Bereket versin, dedi, Ni

Jin başlıca iki kolu var: Mavi 
Nil, Beyaz Nil. 

- Bununla ııe demek isti
yorsunuz? 

Gülümsedi. 
- Önce bnzluk boş mu? 

Ona bakalım. Bütün bunları 
size uzun uzadıya anlatmam 
için bir viski çok değil. 

Sir Erik Stördi ile ilk defa 
konuşuyordum. Kendisini da
nltmak tehlikesini göze alarak 
bu tuhaf adamdan günün bi
rinde daha uzunca bahsede
ceğimi umuyorum. Ona bir 
kompliman ~örünen her şey,ken
disini her zamanki nazikliiinden 
çıkarmak tehlikesini doğuruyor. 
Arabistan ve Filistin harpları 
sırasmda yüzbaşı olarak biz .. 
met ettigini, Lavrens'le Ge
neral Allenbi'nin ona kartı 

özel bir saygı gösterdiklerini 
tabii kendisinden öğrenmedim. 
Öte taraftan, ilerinde anlata
cağım bir tesadüf sonucu ola
rak, onun boş vakitlerini yazı 
yazmağa hasrettiğini öğrendi•. 
Zaten Sir Stördi yazdıklarmı 
kitap halinde çıkarmamış. Gü
nün birinde, kendi yazdığı üç 
veya dört hikayeyi parça par
ça Fransızcüya çevirerek, bana 
okumağı kabul etti. Onun .. ne 
az ne çok,, yahut "Zafarane,, 
gibi hikayelerinin, somerset 
Moghem'in en iyi hikaye
leri kadar güzel oldukları
nı söylemekle ne sempatiye 
ne de bir bulunuşun sevincine 
kapılmış olmaktan çekinmi
yorum. Görüyorsunuz ya, bu 
epiy kompleks olan adama, 
t:ok kimseler, çok şeyler üze-

' rinde ders vermezler. Habeşis-

l tanda olan bitenlerle Habeşler 
hakkındaki bilgilerine ıelince 
bu, Sir Erik Stördi'de bir avle 

ananası gibidir. Topçu suba)'I 
olan babası 1867 de Sir Ro· 
bert Napier'in kumandasınd• 
olup, Negüs Teodorus'u Mag: 
dalada kuşatarak onu, kendini 
öldürmeğe sevkeden ordud~ 
çalışmış. Kendisi de, ne gibi 
şartlar altında ve hangi taraf· 
tan olarak ıirdiğini pek biJoıe· 
diğim Adua harbmda bulun· 
muş ve o zaman 24 yaşınd• 
imiş. Size onun yaşmı da söf 
Jediğimin şimdi farkına vardıJIJ· 
Zaten o, yaşlılığından dola)'! 
hiç de utanç duymıyor. Tef' 
sine olarak, yaşmı hiç göster· 
mediğini bildiği için, kaç ys.· 
şında olduğunu kolayca söf 
Jiyor. Hayatım, aşağı yukarı 

aynı uzunlukta devrelerle, 
Londra, Kan ve HabeşistB11 

arasında bölüyor. Habeşistaod• 
Çer dağlarında büyük kabfe 
tarlaları varmış. 

Söylemeği unuttum, o dP 
Dire Daua' da benim bulundıl' 
ğum trene binmişti. Şüpbesiı 
ondan bahsolunduğunu işitoı:r 
tim, fakat kendisini tanıoıa~ 
şerefini henüz kazanamamı~tııı1• 
Benim kompartimamm onunkİ' 
ne göre daha rahat olduğu içi11 

kendisine birlikte oturmaınıı1 

önergedim. O da nazlanmadıı" 
kabul etti. Onun için o günil11 

geri kalan kısmını, içinden gef' 
mekte olduğumuz ülkenin nze· 
rinde toplanan fırtınadan bı:ıh; 
sederek geçirdik ve ben 1ı 
birinci kanun 1906 da Fransl' 
İngiltere ve İtalya arasınd•• 
11Habeşistannı bütünlü2ünü ga' 
rantı altına almak,, için yapı1•11 

tugaf anlaşmanm - kı bu ao· 
Jaşma ile hap bu günlerde sağ': 
lam bir realite olmaktan geı1 
durmıyacakhr - ne olduğuJ>ıl 
anlamamı ona borçluyum. 

- bu anlaşmanın asıl isnıi: 
"Hebeşistan hakkında F raosıt: 
İngiliz ve ltalyan hühiimetletl 
arasında uyuşmadır. Bu "uyur 
ma,, kelimesi siz.in hatırınız' 
bir düşünce ietiriyor mu? 

1 - Ne demek istiyorsunuı 
d 'ye sordum. 

·- Yani, bu kelimt!ye oa911 

b;r anlam veriyorsunuz? 
- Kutsal diploması anan•' 

larının buna verebilecekleri ao· 
lamı veriyorum. 

Sir Erik başıaı salladı; · 
- İşte ben de bu yüzdell 

kayguya düşüyorum. Tabii 
Fransızlar için aynı zamandl 
da İtalyan dostlarımız içİO• 
uyuıma kelimesinin başka bir 
anlamı yok mu? 

- Var, dedim. Fakat bıı' 
yağı bir anlamda, ve bu duru· 
ma uyacak bir şekilde değil· 

- İşte ben de onu söyleoıe~ 
istiyorum. " Uyuşma ,, birini" 
zararına olarak da yapılabilir· 

Sir Erik öksürdü. 
- Evet, evet, öyle... de~\İ· 

aldanmadığ1mı görüyorum. 
İşte o zaman, hemen hem~~ 

damdan düşer gibi, bana ın•~ 
Nil'le beyaz Nil' den bahset· 
meğe başladı. 

- Size söylemiştim ya: 13e· 
nim memleketim için de, düf1' 

ı•ıı 
ya medeniyeti için de. Nil 1 

üçün< ü bir kaynağının olına91 

bir felaket olurdu. Bu yüıd~ 
dünya üçüncü bir harbın telı' 
didi altında kalırdı. . 

- Sorumu tekrarlıyaca~ııı>~ 
Bununla ne demek istiyorsun~~ 

- Çok basit bir şeyi ani• 
mak istiyorum. F aşoda oıe~ 
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Tarihi Tefrika 
ikinci Kısım No. "sı,, --

Vagner derin 

_ , 

Tarihsel 
Bir günde 

••• 
-Ba~· tarafı 1 inci sahıfede

bir taksinin çabsından dağınık 
sancakları teessürle selamlı
yordu. İkincisi alkışlara baş 
vermişti. 6 şubat kıta.linin iki 
büyük şefi, intikam arıyor
lardı. Fakat a!amıyacaklar ... 

Bu Jntikamı alamıyacaklar ... 
Zira tehdide maruz bulunan 
F ransada, yeni bir kuvvet 

• ·-·- ı . •v• . ayaklandı: CroiX de feu 
Ne Prüsya Krah, ne Ha- ile hana her ıstedıgımı vere- Evet yurdseverlcr güvençli 

Bavyera kralı için 
Aşkını anlatıyor 

novranm taçlı hükümdarı, ser- cekW . ., _ . bu coşkun sevinci olabilirler. "Groix de feu., !erin 
b . , d . agnerın •t • b ' estı7e ve san ata olan verın "Crescendo" en yüksek heye- gcçı resmı ızim için ihtilalin 
ı~vgılerine rağmen (?) W agne· can derecesine varıyor. Ve geçmiyeceğine bir vaattır. O 
rın dostJarı tarafından yapılan Wağner devam ediyor. ayni zaruanda Frar.sız milletinin 
baş vurmalara kulak vermişler- '' .. Yazdıklarımdan şüphe et- yakın teceddüdüne ve n ·hayet 
di. Wağner büyük bir alakasız- meyiniz. Ben aradığım aşkı aşk diişkün siyasadan kurtarılarak 
hk içinde, san'at şahikasına rabıtasını, ıstırap elem ve ke- övüncüne avdet edeceğine bir 

Y
·u·k l k • t t k d der tanımayan rabıtayı buldum. . tt· D seme ıs eyen yara ıcı u - ışare ır. ünün göz'erı"mı'zde 

ret· · 1 l b ı Bu delikanlı karşısında bulun-mm an aşı mamış u unma- d _ a neler duyarım beliren yarmı bastil değil, bU-
•ı d d _ b' . . . d ugum zam n .. k F . . ~ n an ogan ır yeıs ıçın e b'I 'z. Yıldönümüm için çı· yu ransa ıçm can veren keh-

.. .. d K ı senı . d yuzuyor u. işte Bavyera ra- karttığı fotografı bana hedıye ramanın cese ini taşıyan Et u-
hnıoın bir elçisi, hiç bekleme- etti. Oturduğum binadan ara- val meydanıdır. 
diğiği bir günde onu ziyaret ba ile on dakikallk bir mesa- (Dcho de Pari) (sağ cenah) 
ederek uNtBELUNG halkası fedeki küçük şatosunda oturu- Sollara b irli k 
eserinin yaratıcısını "Bavyera ~or.Beni günde birkaç nefa ça- pilanı gerek 
ıa . - gırıyor. 14 T d rayını zıyarete çagırmış- Ona giderken metresime gider emmuz a cumlıuriyetçi-
lardı. Bu davet Vağnerin ha- gibi uçarak gidiyorum.Bu çok lerin toplantısında dısiplin fik· 
yatında bir dönüm noktasıdır. sev:mlı bir iştir. Ben çalarken rinin eksik olduğu doğru de-
19 uncu asrın büyük san'atkirı onun ı'ç rekişleri ellerimi sıkış- g-ildı'r T I T • ama men as <.eri manası 
bir dostuna yazdığı mektubda !arı heyecanları 0 kadar güzel, ile disipline gelince, körü kö-
nihayet san'at kudretinin ta- içli ve duygulu ki... Kalbi?in 

f. ti · ·· t · esme rüne ve anlayışsız bir disiplini 
nınmış bulunmasından derin enfes sa ıye nı gos erırc 
bir heyecan duyduğunu bildi· bana öyle büyük itina 1arı var- M De La Rocque'un ordusunda 
riyordu. Bu mektub şu fıkra· dı ki konuşurken Wağnere yetişmiş, hede.fsiz, idealsiz 
ları ihtiva ediyordu: malik olmaktan miiteveHit olan gençlerde görmedik mi? On-

ı bahtiyarlığı gözlerinde okunu-
" çimi dolduran hududsuz lardan tazllarının Halk korte-

b Yor. Bazan birbirimizi seyre 
ahtiyarhgv ı derhal size yaza· ı·ı·n· ·· k · · B ·ıd dalarak saatlar geçiriyoruz.,, 1 gorme ıçın astı e hazır 

cak olsam insanların en nan- bulunduklarından bile bahs· 
körü olurum. Genç Bavyera Bu W agnerin anlatışı ile sa-

de bir aşk değil bir tapmma· edildi, ve en çok beni bu mü-
Krabnm beni çağırdığını bili- dır. Öyle ki Wag-ner tekrar t · · B d kk eessır ettı. u i atlı seyir .. 
Yorsunuz. Bugün ona takdim söze başlayıp ta haykırıyor : ı 
d

"ld ı k d ci er öte tarafta arayıp ta bu-
e ı im. Okadar güze, o a ar "- Kralın kalbinde yer tu-, · k b k b" K 1 lamadıkları şeyi bu toplantıda 
ıyı alpli ve üyü ır ra tan aşkına rağmen kadınlardan 
ki, bu bayaiı dünyada çabuk vazgeçebilir miyim? lçimi çe· bulmağa çahşmıyorlar mıydı? 
söneceğinden korkuyorum. kerek bayır diyorum. Bununla Fransız milletini teshir için 
Benimkisi mukaddes bir beraber istiyordum ki vazgeçe- bir Hitler olmıyan M.De la 
rüyayı andırır. Beni ilk yim. Onun sevimli fotoğrafına Rocque'un kullandığı usuller-
aşkınm bütün samimiyeti bir bakış bana yeniden kuvvet den başkaları lazımdır. O Fran-
ve sıcaklığı ile .seviyor. Bütün veriyor. Ah ne sevimli ah ne sız milletinin kalbini elde et-
hayatımı ve eserlerimi biliyor. prestişe değer adam 0 be- mekten çok uzaktır ve buna 
Beni kendi ruhum gibi tanıyor. nim için herşeydir. Gözüm de 

d.. d k d d k t muvaffak olmıyacaktır. 
Yanında ve daima yanında ka• un ya a a ın a çocu a d Bununla beraber bir şart 
larak çahşmama istiyor. Eser-

0 w~'ğner krala aşkının derin ile : 
lerimi onun sarayında yarat- olduğu kadar meşum olduğunu Kapitalizma ve Faşizmnya 
rnamt, yine orada dinlenmemi skylediği zaman onun ikinci hücumlar yapmakla iktifa et-
arzu ediyor. Fazla olarak ne Louis bir erkeğin diğer bir melidir. Ne istenildiği sarahat-
ihtiyacım varsa hepsini verme- erkeği asla sevemiyeceği bir la meydana konulmalıdır. 
ği Niebelungen'leri orada bitir· surette sevmiş bulundu_ğunu Memlekete ve gençliğe yapıcı 
nıemi istiyor. Ve bu eseri be· anlatmış gibi oluyor, insan bir planla ümid sunulmalıd?r. 
nim arzu ettiüim şekı*lde sah· bunları okuyunca san'atka • ş t ı 

6
_ aye on ar ümitsizlik içinde 

neye koydurabileceğini vade- rın cınsı bir tezada Jdüş- bırakılır. "Ne olursa olsı,m da 
diyor. tüğünü zannedeceğ i ge iyor. 

Hakikatta bu dostluk harareti bu olmasın" gibi bir fikre sap-
Wağner arbk bir orkestra ba genç aşk ilahı artistin ken- ]anmalarına meydan verilirse 

şefi olmıyacak. Ben ben ola· di ruhunda yarattığı sevgilerin o zaman kadro!~ kurumlara, 
cağım ve onun dostu olacağım en yüc~ bir ifadesidir.O adama enerji ve dölenle bir şey iste-
neden bahsetsem bütün sanat değil yarı aHah derecesine çı· dikleri zahabını veren kurum-
incelikleri ile anılıyor. Onunla kardığı varlığa tapıyor. Genç lara akın edeceklerdir . ., 
sizinle konuştuğum gibi konu- takdirkarının kendi gözünde Jean Piot (Oeuvre)(solcenah) 
şuyorum. Bundan sonra sefalet idealleştirdiği ve büyüttüğü Sağcenah gazete!eri "Croid 
nedir bilmıyeceğim. Onun ya- varlı2'a... de feu,, lerin nümayişine işti-
nı d k ı v 1 "k şartı -Sontı Var - ak ed l · J n a a maga r~zı o m ................ ........................... r en erın sayısını şa~ı acak 
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zaman kaç yaşın· üzerın e ı ıs .e erı~ı ogru ra am ar arı ile göstermiş-
da d ?g bnlmıyan lngılterenın, 1935 te lerdir. Aksiyon Fransez 20 bin 

Y ınız · T .. ı·· k O d 25 b' E ' 
A 

_ k on iki. Italyanın sana go une ya ın r re ın, ko dö pari 52 
- şagı yu arı ı " · d k' · t ki · · b' L J _ O halde bu, 

0 
zamanlar toprak.ar uzerın e ı ıs e erını ın, e our 50 bin, Maten 

F d 
de doğru bulmamasını anlamak 120 bin, Ami du peuple 100 bin 

ransa ile lngiltere arasın a k J d k' · · b bu .. d d h harp çıkar o ay ır. ışının u nümayişe iştirak et~ 
• yuz en az a a . . . - Şu halde, nefer olacağını tiklerini yazmışlardır. 

gıbi olduğunu bilmenıı. .•çın sanıyorsunuz? - Asla böylesini görmemiş-
yeter. Belki bunun se:bebını de Sir Erik yeniden gülümsedi: tim. 
hatırlıyorsunuz. _ Bütün iş, birşeyi bilm ~k- - Ben de ... 

Biraz bozularak: tedir: 1935 teki ftalya, 1898 İster yirmi, ister kırk, ister 

Küçük san'at 
Sahipleri kimler? ' 

Kazanç vergisi kanununun 
30 uncu maddesinde yazdı kü
çük san'at erbabı hakkmda 
Finans bakanlığı ilgili dairele
re bir genelgele göndermiştir. 
K anunda birkaç örneği gös
terilen küçü tecim ve sanat 
erbabmın belitilmesinde türlü 
türlü takdir ve muamelele· 
re yolaçmamak için kimlerin 
küçük tecim ve san'at erbabı 
sayılacağı da genelgeye bağlı 
bir listede gösterilmiştir. 

Kanunun saydıK-ı örkneklere 
göre küçük sanat ve tecim 
erbabı sayılabileceği halde bu 
listede bulunmıyanlarm, kel'di
Jerine benzer kimseler gibi 
muamele görecekleri genelge· 
ye yazılmışbr. 

Listede saptanan küçükte· 
' dm ve sanat sahipleri şunlar
dır: 

Hasırcılar, mutaflar, nalıncılar 
kasaplar, bakkal, sebzeci,meyva• 
cı, oduncu kömürcü, aktar, kah· 
veci, aşçı, tenekec , camcı, nal-
bant, kalaycı , kolacı, tamirci. 
çiçekçi, balıkçı, içki satıcıları, 
arzuh a!cı, ça. ak, çömlek, tuğ
la, kiremit yapanlar, taşçı-

lar, kiremitçiler, terziler, fu
runcu, çilengir, doğramacı, 
demirci, bakırcı, hakkak, saat 
tamircici, mühürcü, hattat, bo
yacıJar. ipçiler, çuvalcılar, tat
lıcılar, helvacılar, kunduracılar, 
kahveciler, çayhaneler, ber
berler. 

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

Her fiyata satış 
Azimet do!ayısile 
Acele müzayede ile sabş 

Önümüzdeki pazar günü 
yani Temmuzun yirmi sekizinci 
günü sabahleyin alafranga saat 
onda Gündoğdu ikinci kor· 
donda 160 numarada esbak 
Aydın kuqıpanya memuru M. 
Josef Kaporele ait bil
cümle lüks mobilyeler bilmüza~ 
yede satılacaktır. 

Gerek sarı iki kişilik karyola, 
hasırlı takım, maroken takım, 
oyun masaları, müdevver masa, 
2 çini vazo, heykelli beyaz 
saat, madeni etajer maa 2 hey
kel, sedefli masa maa arap 
heykel, Kadifeden divan, an
tika sandalya, bir çok lüks 
ve antika yağlı boya levhalar 
resimli levhalar, 2 yüksek siyah 
kolona, vazolarla, lüks elektrik 
lambaları, salamandra sobası, 

6 amerikan sandalyaları, 1 eta
jer ve heykel, şemine tuvaleti 
2 amerikan koltuk, 1 büvük 
yağh boya antika levha, 1 ser· 
vant, bronz vazoları, 1 anah
tarlı yemek masası, sobadan 
bronz parçaları, büyük vazo 
maa alb, 1 masa, 1 nargile, 
1 saat, 1 bakır mangal, kar
diroblar aynalariyle, komodino
Jar, koltuklar, l yazıhane, l 
koltuk, çifte kanath aynalı do
laplar, vantilatör, dm ar saah, 
1 kütüphane, tahta elbise do
labı, Javuman, şezlong, 1 kişi• 
lik karyo(a maa yatak ve ci
binlik, 1 beyaz karyola, halı 
seccade ve sair bir çok lüks 
mobilyalar bilmüzayede satıla

caktır. 

Büyük Kardiçalı lbrahim bey 
hanında Emniyet müzayede sa
lonu müdüriyeti. 

S-9 1-3 (1063) 
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- Evet, dedim, çünkü Nil'in, deki Fransa gibi davranacak altmış yaşmda olsun hepsi aynı b' yişin mahiyetini anlatmışlardı. 
beyaz Nil denilen ikinci ır mı? şeyi söylüyorlar, ve hepsinin Tehlikesi kaygusu önünde 
kolu var... İtalya bu işten vazgeç• de hakları vardır. millet geçit resmi yapmak, 

- Ve bu kolun üstünde de mezse, belki de harp mı ola- Bunun bir işini görebilmiş kendi kendini görmek, duy-
Faşoda bulunmaktadır. Tamam. cak? olmak için iki sene yaşamış mak, uzanmak, yayılmak isti-

f d
. v. ı'çı'n her _ Belki ama, muhakkak olmak , on dört temmuz 1?90 yordu. Bunu sevinç içinde yap-

rarısa ısrar etme ıgı t Ş fi h ki 
k 

1 NT' değil. İrıgiltere barışçıl bir da yapılan federasyon şenlik- ı. e er ta rik etti eri seller 
Şey yoluna girdi. Fa a 1 ın, b' I . d b 1 k arasında kayboldular. 
d 

.. 'b' uluştur ve muayyen ır tavırla erın e u unma lazımdır. 
emin de gördügv ümuz gı ı, H lk b ~ "D l d' kendisine gösterilen kanıtları Beş yüz bin kadın, erkek ve a agırıyor: a a ıer,, 

b~:şka bir kolu daha var: Şu, Al 1 b bizimf e beraberdir. Sabık baş-
d her Zaman dinler, man ar unu çocuk sokaklara d"külm' " l 

hep bildiğimiz, ve bugünler e 0 uş er- vekil Lider rolünü almaktan 
kendisinden epey bahsedilecek çok iyi anladılar: Kısaca, de~ di. Bunların kurdukları kollar çekinerek halk arasında kaybo-

1HIİl~AYE 
Bana • • 

ızın 
• 

verın • • • • • 
1 ··-·-·· . 

Savaş bütün şiddetile devam 
ediyordu. Düşman kuvvetleri 
bizimkileri epiy sıkıştırmağa 
başlamıştı ... Havadaki tayyare
leri ölüm ateşleri saçarak her 
an bir kaç zavallı Türk yav
rusunu kara topraklara yol
lıyordu. 

Gittikçe eksilen bu kahra
man asker sürüsüne hiç yar
dımcı gelmez olmuştu. Hemen 
hemen bir avuç denecek kadar 
kalmışlardı . Fakat gene yılmı
yorlardı. Bu temiz kanlı yük
sek ruhlu Türk çocukları hiç 
yılar mıydı? 

Vatan'arını korumak, düş
man ayakları altında bırakma

mak iç.in hepsi de ölüncey'°\ 
kadar çarpışmağa and içmiş
lerdi. 

Yazen: tF.Y. Eralp 
Fakat birden bire birinin 

havada ateş alarak yere yuvar
landığım gördüler. Ötekisi 
Türk siperlerinin üstünde dola
şıyordu. Nerde ise bombaları 
yağdıracaktı. Herkes gözlerini 
kapamış düşecek bombayı bek
Jiyordu. Tam bu sırada tayyare 
alçaldı. Ve sonra yere pat 
diye birşeyin düştüğünü duy
dul:ır. 

Askerlerden bir:i Lu düşen 
şeye merak ederek gözlerini 
çevirdi. Şaşılacak şeyi.. Bu bir 
çizme idi. Kenarına ilişmiş bir 
kağıt ta vardı. Koşarak çizme
yi aldı. Ve sübaya ğetirdi. 
Sübay kağıda bakınca gözleri
ne inanamadı. Yazılan tekrar 
tekrar gözden geçirdi. Yazılar 
türkçe idi. Sonra askerlere 

* * • içindeki yazıları yüksek sesi~ 
- Ne o Ahmed böyle de- okudu: 

rin derin düşünüyorsun? Yok- " Arkadaşlar gayret ediı 
!ta korkuyormusun ? kurtulacaksınız., 

Bu sözleri söyliyen sübaydı. imza yoktu. Bu tayyaro b 
Ahmed ince yapılı kız gibi düşman tayyaresi idi. Nas 

bir şehir çocuğu idi. Sübaym olurdu da böyle bir ha 
söylediği bu son sözler onu ber verebilirdi? Yoksa bu bı 
çok sinirlendirmişti . oyun mu idi? 

Niçh~ korkayım b ? Fakat dümun tarafına yo ayım ...• 
d iye karşılık verdi: alan tayyare oraya ateş yağdır· 

Sonra bir şey hatırlamış gi- mağa başlamıştı. Düşman şimdi 
bi birden bire dedi ki: bizimkileri unutmuş kendini ko· 

- Bayım bana izin verin de rumağa çalışıyordu..... Artık 
gidip sizi bu belalı vaziyetten iyice bozulmuşlar ve hatta geri 
kurtarayım.. biJe kaçmağa başlamışlardı .... 

Sübay şaşmıştı. Daha çocuk Şimdi bir ovuç Türk yavrusu 
denecek bir çağda olan Ah- olarak doğru ilerlemeğe öleu 
medin bu sözlerine güldü.... kardeşlerinin intikamlarını a l-

Ahmed sübaym bu gülüşüne mağa kalkışmışlardı. 
içerlemişti : Ne yazık ki o tayyare sa· 

- Gülmeyin sübayım. Bu katlanmıştı... Gittikçe alçal-
sözlerime inanın. Sizi bu fena mağa sonra ela yuvarJanmağa 
vaziyetten ölümden kurtaraca- başladı. Nihayet az ötede yere 
ğım... Y almz bana izin verin. saplanarak parçalandı ... 

Ahmed, nası] kendilerini Bizim kahramanlar oraya ko-
kurtarabilirdi? Sübaym bu şeye şuştukları vakıt ne görsünler 
bir türlü aklı yatmamıştı. Ümit-
siz bir tavırla: beğenirsiniz? Parçalanan tayya-

- Peki serbestsin, sana is- renin arasında Ahmed1 baygın 
tediğin izini veriyorum. Dedi. olarak buldular... Biraz sonra 

Sonra gittikçe gözden koşa kendine gelebildi. Ve kekeleye 
koşa uzaklaşan Abmedin ar- kekeleye: 
kasından baka kalmıştı... O - Sizden ayrıldıktan sonra ... 
artık şimdi gözükmez olmuştu... Düşman tay... yarelerine ya .. 

,. "" naşa bildim... Nöbet.. cinin 
Ertesi gün şafakla beraber üstüne atılarak bağrıtmadan .. 

savaş yine ayni şiddetife baş- boğdum .. Az çok tayyare kulv 
lamıştı. Öğleye doğru gök yü- lanm ... sını da pilot olan dayı-
.zünde iki düşman tayyaresi mm yardımıyla merak ederek 
belirmişti. Barut dumanları ara- öğren ... miştim ... Hemen ... tay ... 
smda ancak seçilebiliyorlardı. ya .. reler ... den ... ,,) 
Gittikçe bizimkilere doğru ya Daha fazla söyliyemedi. Ve 
naşmağa başladılar. Şimdi ne- nihayet kendinden geçerek göz-
rede ise bu bir avuç kahramanı Jerini bir daha açmamak üzere 
vok edeceklerdi. yumdu ... 

·'··································································· ........•..•..... 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
alımz 

• ldul •otuk bava dolıbı 
• aıır1111oaı ... llııtlıuaıa 
• DotD1t olltı en 11cak .... mlekellffe 

nuıhı ... •l•nk faptl111 ıtclw 

• IU9arl ~•kirik Sarflvıtı 
• f'iyah ,. tı .. d .. ıtı.ar.. 

• T edlvaı il ., vade 

Nureddm v• ŞtıJ . Anlıı•r• 
S.ht yerleri A l/elt•r lımır 

... ıblttUı Sni .... aıı Btyvgı. 811.ı. s.., 

olan mavi Nil. Bu nereden çı- min de size söylediğim gibi, "yolu faşizme tıkamak için,,beş luyor. Önünde alkışlamak is-
kıyor? şu Nil'in üçüncü bir kaynağı saat mütenıadiyen repüblik tediği şe i bulmıyan halk tak- f• 180 ı · d 

ıfll: d k' daha olmaması ne büyük bir meydanından, Vensan orma- bih edeceği varlığı gözleri önü- ıyat - ıra an 
_.t. - Habeşistanın ortasın 8 1 

11.,.. şans. Bu yüzde:rı uluslar sos· aından geçmişlerdir. ne getirerek: d • 18 
... ~-~---T~s=~~a~~ö~~~n~d=e=n~· --~~~ı~~il~~·~k~a!b~~~c~e~k~d~m~~~-ı-~Ş~e~fl~er~,~B~~~a~l~o~~~s~ö~z~s:b~·y~lli:'·J~~uL~a~~~~~d~e teıyat- ~ 

itibaren 
vade 
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Dl AT 
Pelikan müesseselerinden Günher, Wagner, 

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

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

Kardiçalı han No. 38 de 
JOZEF A.ASLAN 

Yazıhanesinde yazdırabilir. 

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

Satış yerleri : 

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

Günther Vagner, Hannover 
4-6 b. 3 (1000) 

_eşik en n ezara kada 
ve eyaz kala 

Diş macunu kullananlar bir 
çok tecrübelerden sonra 
neden daima 

de karar kdryorlar? 

Çünkü adyoin 
Dişlerde ( Küf eki -

Tartre ) husulüne imkan 
bırakmaz. Mevcud olan-
ları da eritir. 

' Dişleri mine taba
kasını çizip hırpalamadan 
temizler ve parlatır. 

Ağızdaki mikropları 

% 100 kat'iyetle öldürür. 

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

ağl' 
er! 

Siz 
de RADYOLiN 

Kullanınız 

m 

Bergama lcra Memurluğun-

dan: 
Bergamanın Rahmibey ma

hallesinde Mahmud Şevket paşa 
sokağında sağı Serezli hacı 

Ahmed ve solu yol ve arkası 
Serezli topal Salih ve önü yol 
ile çevrili dört büyük edayla 
bir yemek ve bir küçük san
dık odası ve furunu ve altında 
köşede demir kepenkli bir 
dükkanı müştemil ana davarları 
kargir ve iı; bölmeleri çatma 
605 ile 95 kuruş kıymeti mu
bammeneli bir ev ve dükkAn 
temin ettiği alacağın tahsili 
için 2ı9~35 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat on beşden 
on altıya kadar dairemizde 
açık arttırmayla ve peşin pa
rayla satılacaktır. 

Artbrrı;a bedeli muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini 
bulduğu takdirde muayyen sa
atda en çok arttırana iha
le edilecek ve bu mıktar 
bulunmadığı takdirde en çok 
artıranın taahhüdü baki kal
mak üzere artırma on beş gün 
uzatılıp geri bırakılarak 17 /9/ 
935 tarihine müsadif Salı günü 
saat 15 den 16 ya kadar yine 
dairemizde yapılacak ikinci 
artırmada verilen bedel yüzde 
yetmiş beşi bulursa artıranm 

üstünde bıra\ulacaktır. A si 
takdirde satış geri kalacaktır. 

Gayri menlrnlün yalnız dellaliye 
resmile harcı ferağı müşteriye 

aid olup bina vergileri ve sair 
resimleri artırma bedelinden 
ödenecekdir. Artırmaya iştirak 
etmek isteyenlerin muhammen 
kıymetin yüzde ye i buçuğu 

nisbetinde pey parasmı veya 
milli bir bankanın teminat 
mektubunu tevdi etmeleri la
zımdır. 

İpotek sahibi alacaklılar ile 
diğer alakadarların gayrimen
kul üstündeki haklarını ve 
faiz ve masrafa dair olan id
dialarını evrakı müsbitelerile 
20 gün içinde dairemize bil
dirmeleri ve aksi halde hak
ları tapu sicilile sabit olmadıkça 
bedelin paylaştırılmasından hariç 
kalacakları beyan ve artırmaya 
iştirak edenlerin şartnameyi 
okumuş ve yazılı şartları ta na
men kabul etmiş ve lüzumlu 

Esas 
409 
413 
526 
552 
573 
575 
576 
577 
585 
599 
641 
642 
644 
645 
646 
647 
648 
650 
651 
652 
667 
677 
686 
706 
712 
713 
715 

No. Yeri No. yeni eski 
Karataş Duygu sokağında 6 6 
Cedit mahallesi Dündar sokağı 7 3 
Karşıyaka Donanmacı mahallesi Aydın sokağı 9 7 
Karşıyaka Osmanzade mah. Rahmi bey sokağı 6 2 
Karşıyaka Osmanzade mah. ikinci Aydın sokağı 18 19 
Karşıyaka Osmanzade mah. Reşadiye caddesi 60 58 
Karşıyaka Osmanzade mah. Reşadiye caddesi 36 36 
Karşıyaka Osmanzade mah. Reşadiye caddesi 31-2 39 
Karataş islahane caddesi 111 17 
Bornova yıkık minare mevki 28 26 
Üçüncü Sul aniye mahallesi Yunus ikinci çıkmazı 18 18 
Dördüncü Sultaniye mahallesi Eşrefpaşa caddesi 48 
Üçüncü Sultaniye mah. komiser Mahmud sokağı 21 
Dolaplıkuyu mahallesi Dolaplıkuyu c.ıddesi 127 113 
Dolaplıkuyu mahallesi İsmail efendi sokağı 16-1 13-1 
Dolaplıkuyu mahallesi Dolaplıkuyu caddesi 62 
Memduhiye mahallesi Mumcuzade sokağı ll8 126 
Dayı Emir mahallesi Dayı Emir sokağı 12 
Dayı Emir mahalJ~si yel değirmeni çıkmazı 102 
Dayı Emir mahallesi Dayı Emir sokağı 6 
Birinci Sultaniye maha11esi Havai geçidi 22-1 
Orhan:, e mahallesi yokuş başı sokağı 19 
Mecidiye maiıal ı esi MoJla Ahmed sokağı 22 19 
Alsancak Me.;'udiye mahallesi Zanbak sokağı 18 
Kestelli mahallesi kahraman sokağı 
Kestelli mahallesi kahraman sokağı 

Kestel i mahallesi İkiçeşmelik caddesi 

24 
30 28 

182-184 162-164 

Cinsi Depozitosu 
Ev 120 
Ev 200 

540 metre murebbaı arsa 11 O 
208 metre murabbaı arsa 45 
843 metre murabbaı arsa 130 
930 metre murabbaı arsa 200 
877 ,50 metre murabbaı arsa 180 
1257 metre murabbaı arsa 200 

Ev 300 
Ev 700 

Arsa 16 
Evin sekizde üç payı 25 
Ev ve avlunun sekizde 2 payı 26 

Ev 
53 metre murabbaı arsa 
evin 16 da sekiz payı 

ev 
arsa 
arsa 
arsa 
arsanın yarı payı 

evin 756 da 64 payı 
evin 128 de 28 payı 

ev 
odanın yarı payı 

evin 24 de 1 payı 
ev ve dükkanın 72 hissede 

60 
7 

60 
160 

s 
7 

10 
ıs 

40 
7 

650 
30 
2 

34 hissesi 270 
716 İstiklal mahallesi Gündüz sokağı 20-18-16 1612-16/l 16 ev ve 2 dükkanın 64te35 H.275 
724 Tepecik Hilal sokağı 12 12 Ev 300 
728 Mes'udiye mahallesi birinci ve ikinci kordon 332-275 ev ve dükkanın üçte bir hissesi 1700 
741 İkinci Süleymanive mahall. Kamilpaşa caddesi 159-1 81 metre murabbaı arsa lS 
745 İkinci Süleymaniye mahall. Kamilpaşa caddesi 159-2 1331 metre murabbaı arsa 235 
747 ikinci Süleymaniye mahall. Kam:lpaşa caddesi 120 ev 40 
750 ikinci Süleymaniye mahallesi kiremitçi sokağı 8 6 406 m.m. arsa 256-128 hissesi 25 
752 ikinci Süleymaniye mahallesi Çorak sokağı 150-12 160 mette murabbaı arsa 16 
756 ikinci Süleymaniyc! mahallesi Mısırlı caddesi 154-17 195 metre murabbaı arsa 60 
781 Karataş Duygu sokağı 47 ev 85 
783 Salhane Duygu sokağı 53 Arsa 10 
812 Güzel yurd mahallesi Kemeraltı caddesi 194 182 dükkanın 48 hissede 1 hicısesi 5 
820 Güzel yurd mahallesi Azizler sokağı 38-40 30-3 32 ev dükan ve avlunun yan ,, 400 
846 Birinci Karataş postacı Ali Riza sokağı 39 evin 80 de 35 hissesi 80 
858 Bornova yıkık minare mevkii 26 24 v ve bahçenin 48 de 9 sehmi 60 
859 Bornova Hamitli yolu içinde kuyusu olan 16335 m.m. tarla 150 
868 Orhaniye mahaHesi Kamil efendi sokağı 11 7 ev 200 
873 Halkapınar şehitler ma. Mukaddes Mezar so. 96-98 96-98 depo 1600 

100 100 
873/l Halkapınar şehitler ma. mukaddes mezarso 102-104-106 80 depo 1600 
878 İstiklal İnahallesi gündüz sokağı 23 27 
881 İkinci Süleymaniye ma. yüzbaşı Hasan ağa sokağı 41 41 

ev 120 
evin sekizde üç payı 45 

883 ikinci Süleyıiıaniye mahallesi kiremitçi sokağı 6 4 
963 Bornova balıkçı başı çiftliği 

42 m.m.arsanm 256 da 128 payı 5 
bi?· hektar 8380 m. mu. tarla 200 
5075 metre murabbaı arsa 610 
5894,50 m. murabbaı arsa 180 
dükkanın 808704 hissede 120 

892 Karşıyaka Osmanzade mahall. Reşadiye caddesi 31-1 
906 Karşıyaka Osmanzade mah. ikinci Aydın çıkmazı 9 
938 Güzel yurd mahallesi Türk pazarı 40 32 

596208 hissesi 
946 İkinci Karataş mimar Sinan sokağı 38-38/1 evin 24 de altı hissesi 100 
972 Salhane mangaltepc sokağı 26 arsa 65 
986 Tuzcu mahallesi molla sokağı 38 16 evin yarı hissesi 60 

1002 Selimiye mahallesi Karataş tramvay caddesi 210 184 evin 1728 de 27 hissesi 12 
1004 Birinci Karataş postacı Ali Riza sokağı 29 25 evin 1341 de 392 hissesi 22 
1010 Kasap Hızır mahallesi şerbetçiler çarşısı 6 10-12 dükkan 400 

Mevki ve No ları yukarıda yazılı emlakin peşin para veya sekiz tak~itle satışları 27-7-935 
Cumartesi günü saat ONDA ihale edilmek üzere pazarlıkla artırmaya konulmuştur. istekli olan
ların hizalarında yazılı pey akçelerini veznemize yatırarak arttırmasına girmeleri lazımdır. 

2272 (1062) 

A A A 
l sal fa anın 

• üdiir rı 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

.. rk·yen· her tarafı da 

malumatı idinmiş ve mülkü gö
rüp vaziyet ve evsafını öğren• 

miş addolunacakları ve üstünde 
bırakılanlar artırma bedelini 
zamanında vermezlerse gayri 
menkul ikinci bir artırmayla 

satılarak iki artırma bedelleri 
arasındaki farkı ve faizi ve 
diğer zararları ayrıca hükme 

hacet kalmaksızın ödemeğe 

mecbur kalacakları ve fazla 

malumat almak arzu edenlerin 

933/1104 dosya numarasile her 

gün Bergama icra dairesine 

müracaat ile dileklerini sorup 
aıılamaları ve tarihi ilandan 
itibaren herkese açık olan şart
nameyi okumaları ilan olunur. 

2305 (1067) 

e 
faza J~layı 
• • 

at n 

Cinsi Miktarı Muhammen kıymeti Tutarı % 7,5 teminatı 
Kilo Gr. Ku. San Ura Kş. Ura Kş. 

Un 78300 10 41 8151 03 611 32 
1 - Gümrük muhafaza alayı birinci tabur ihtiyacı için 78300 

kilo un kapalı zarf usulile satın alınacakbr. ihalesi 12-8-935 
pazartesi günü saat 14 te Pasaportta gümrük muhafaza alayı 
binasında satın alma komisyonununda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her komisyonda görülebilir. 
3 - Unun tahmin edilen mecmu tutarı 8151 lira 3 kuruştur. 
4 - Beher kilo un için 10 kuruş 41 santim fiat tahmin edil-

miştir. 

5 - Teminatı muvakkate &.kçesi 611 lira 32 kuruştur. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Münakasasına iştirak edecekler 2490 sayılı arttırma ve 

eksiltme kanununun ikinci ve üçüncü maddelerinde ve şartna
mesinde yazılı vesikalarile teminat muvakkate makbuzlarını ~e 
teklif mektuplarını ihale saatından en a:r. bir saat eve! komıs-
yona vermiş bulunacaklardır. 26-30-4-8 2307 (1065) 



,... 26 Temmuz 1935 

~GOZTEPEDE 
~ KİRALIK EV 

, . 

Göztepe tramvay cadde- ' 

' sıııde deııiz keııarıııda 846 , 
~ Numaralı elektrik, au; bava 
~ gazı tesisalı ve mükemmel 
sıcak banyosu olan ev 
kiralıktır. Gezmek, görmek 
ve pazarlık için Göztepede 
900 ııumarah eve müracaat. 

12-13 (903) 
7 /L/./J'ZZZ///'/ LZZZZIZD~ 1 

Doktor l 

Kemal Sakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka .. :rntina tramH J cad
desi No. 59ô Tel 2545 

C. H. P. 
H. E. 

A\Tcılar bavra ı_ ı 
28-7-935 pazar günü Tah

talı köyünde avcılar bayramımı
zın yapılması kararlaştırılmıştır. 
Avcı olan v" avı seven arka
daşların bayramımıza gelmele
rini derin saygılarımızla çağı
rırız . 

Bayram proğramı - Milli 
0 fUnlar oynanacak, büyük sof
ralarda vtmek esna~ında gö
rüşmeler , yapılacak, müzik ile 
~~ın ağaç la rının serinliklerinde 

io.lenecek, atış ve birçok mü
~abakala r yapılacaktır. Gelmek 
ıstiyenler dernek merkezinden, 
?arıt İllh i sarı acentcliğinden ve 
~Nneü noter veznedarlığıııdan 
ızaht alabilirler. Telefon nu
tııarası: 3893tür. 

't 24-25-26 2273 (1048) 

Daima Genç, Daima Gü 4el 

KANZUK Balsamin Kremi 
Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mabafilinde rağbet bulmuş ciddi bir markı.ıdır. Çilleri ve buru
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati
yen kurumaz .. T ~ninizin latif tazeliğin! .cil.d~izin cazip taravetini 
ancak Balsamın ıle meydana çıkarabilırsınız. B r defa Balsamin 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat mağazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur. 

İstanbul 223 numaralı posta kutusuna Y. A. rumuzile ve 6 
kuruşluk posta pulu ile bu klişeyi kesip muvazzah adresini ya
zıp gönderenlere bedava bir Krem Balsamin nümunesi sı:önderilir. 

Göz Hekimi ;I . .dk ht . k 
ln~aatınız ıçın atı e ıı ıyaçıarınızı ı..ıe acırız 1 ıyatlarla 

MITATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baa:ıı yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

ı =====(=22=9)·= 

DOKTOR 

Ziya Gökşin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ . 

BURUN ŞEFi, 
ikinci be• .,,k ağı ~ 

~ Beyler haıtJ~ " ı ı.a ı ı~ ında ' 
No. 41 ::: 

TELEFON 3686 
18-26 (924) 

/ /77".T/77///////7 /////;>'/",._. 

r///A,, Çok ucuz'//'//./,~ 

Satılık dükkan 
Darağaç tramvay ~addesin

de dirsekte her işe elverişli 
müstakil kargir bir dükkan 
satılıktır. Taliplerin gazete- ·, 

~ miz idarehanesine bergün 
saat 5 ten sonra müracaatları. 
///, 5-10 V/7/Tf/7///./7//J 

Satılık ev 

temin etmek isterseniz Halim aga çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethanesine müracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neııi ·çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden liivhalar ve bunların 
teferrüatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve /ngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BütDn Markalar 

En Müsait Şeraiti& 

lll•ğ•z•m•zda Satıhr h 3 

·· ıZ Mi R 
Par. uk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirkel ı n 'lrrkez v• F•lırılca•ı: 11111 rıle llallrnpınardadır 
Yerlt Pamulfundan At, 1 aygore, Köpekbaş, Det]lrmen, 

Geglk ve Leylak Marl..alarını lıa vı her rıevı 1\ a ı.ot bezı 
ınıal eylı· nukıe olup ııııılları Avropaııın aynı tıp ıııeıı"u 

cafıfıa. faıktır 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf a.dresi: Bayrak Izmir 

(H 1) Per. 
f ~- • -· "l' - • -· lzn.ir Tayyare sineması 
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E\hise: in;anların birbirlerine karşı bir 
bir elbise yaptırınca 

iftihar duvar 
varlığıdır. iyi 

• 
ınsan 

Kumaş deyince ötedenberi kökleşmiş bir 
ı.ihniyetle Avrupa kumaşı hatıra gelir 

Fakat, 
Türk gücü Türk Endüstrisi şimdi ona yetişmiştir. -

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

Yeni tesis edilen 

·Kula ınensneat 
Fabrikasının kumaşlarını bir kere görmek kafidir. 

En güzel Avrupa kumaşları ayarında olmakla 
beraber fiatleri şayanı hayret derecede 

ucuzdur Katiyen diz yapmaz. 

Birinci Kordonda Çola~zade 
şirketi 

' 

binasında 

halinde 
toptan 
satılır 

halı limited 
ve parça 

~'·· .................. ~llllllllll~lll!f!l!!ll~~ll!fll!ll!~~lllllllll~lllllllll~~lllllllllrı!'..~ 
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1 Bayanlar!! f 

lzmlrln, istanbulun 
ve bütün dünyanın öndü
le hakkındaki son kanaatı, 
bu işin eyi bir makine ile 
mutahassıs bir elde katiyen 
zarar vermiyece;ri merke
zindedir. 

Dlplomah kadın berberi 
minik BAY SITKIYE son 
ilç ay zarfında yaptığı bin
lerce 6 aylık öndüle bu fik
rin, en parlak delilidir .. Bir 
gün önceden randevü alın
ması. Keçeciler N o. 122 

Telefon 3101 

Doktor 

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 
Telefon: 2542 

H 3. (281) _______ ,. 

Zonguldak 
Maden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 ... ... ~;. . . . { -lzmir Defterdarlı~ın an: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

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

Umum Hastalarıo azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar• 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ibtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

1
. ·~lllillll!llll!llllmllmmı!mlll[ilmı-~ 

Paris fakültesinden diplomalı 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMtL 
ve MuTEHASSISI 

1 oı, tabipleri Karataş Dokuzeylül soka· 
iında alt üst iki oda iki ko
ridor bir mutbah bir taraça 
ve içinde kumpanya suyunu 
havi 54 numaralı bir ev üç
YÜz liraya acele sablıktır. 
Görmek istiyenler yanı ba
şındaki haneye almak isti
Yenler Çorakkapıda Kepek
ler sokağında 19 numarada 
bakkal Bay Yusuf Kenana 
11\üracaat etsinler. 

Kiraya veriliyor 
Türk hava kuı·umu lzmir 

besinden: 
şu .. il Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapılır 

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

1-6 (1064) • 

İzmirin en güzel sineması olan Birinci Kordondaki Tayyare 
sineması zengin donanı, makinaları ve elektriklerile beraber üç 
sene için kiraya verilmek üzere arttırmaya çıkarılmıştır. Arttır
ma 22/7 /935 ten 11/8/935 e kadar devam edeceğinden istekli
lerin bu zam ln içinde fartları görmek ve nihayet 11/8/935 Pazar 
günil saat 18 e kadar kapalı zarflarını vermek ilzere lzmirde 
bava kurumu lzmir şubesine, lstanbulda lstanbul ~ubesine An-
karada genel merkeze uğramaları. 26-4-11 2217 (1061) 

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

ADRES: tzmir Kaymakam Midhat bey 

• • r,.. ~ • • • • ' 

Bay.ındır belediye~inden: 
Acele bir bando muallimine ihtiyaç vardır. 
isteklilerin muallimlik ve ehliyet vesikaları ile ve mümkün ise 

bizzat müracaat etmeleri ve dileklerini bildirmeleri ilan olunur. 
21-23-24-25-26 2247 (1024) 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru elyevm 

limammızda o!up 19 temmuzda 
Anvers,Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg limanları için yük 

alacaktır. 

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

Zee & Co. 
HERAKLEA vapuru halen 

limanımızrla olup 25 temmuza 

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

DERIND JE vapuru 5 ağus
tosta bekleniyor. 8 · ağustosa 

kadar Anvers, Rotterdam Ham 
burg ve Bremen için yük ala

f 
Oliver Ve Şii . 

LİMITET 

i Vapur Acentesi 
il CENDELI HAN BtRİNCI 

KORDON TEL. 2443 . 
CENERAL STEAM NAVİGA

GA TION Co. Ltd 
ELLERMAN LA YN Ltd 

FLAMINIAN vapuru ay !o-

nunda Liverpool ve Svansea
dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

DRAKO vapuru 29 temmuz-

• Vapurculuk 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
lZMIR ACENTELIGiNDEN 

Ekspres postası 

A .k su 

GANYMEDES vapuru 16 
temmuzda beklenmekte olup 

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

caktır. 
ALIMNIA vspuru 10 ağustos- ! da Hull, Anvers ve Londradan 

ta bekleniyor. Hamburg, An- gelip tahliyede bulunacak ve 

F evkalad~ lüks vapuru 
PAZAR günü saat tam ta 
da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t& da IS
TANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : ve 
oradan KARADENiZE ha
reket eder. 

lstanbuldan her Per
'embe günü lzmir için sa
at tam 1& da GALATA HERMES vapuru 27 tem

muzda 2'eJip yükünü boşa)ttık

an sonra Burgaı Varna ve 

K6stence için yük alacaktır. 

B 1. l d j aynı zamanda Londra ve Hull vers ve rem en ıman ann an . . .. k 
1 

J 
.. k k kt ıçın yu a aca ttır. yu çı araca ır. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN DOYÇE LEVANTE LINIYE rıhtımından ekspres posta 
hareket eder Cuma ıünü 
tam saat 1& da lzmire vanr. 

Tuna hattı i ANGORA vapuru 13 tem- · 

GANYMEDES vapuru 18 
ağustostan 12 ağustosa kadar 
Anvcrs, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları için 

yük alacaktır. 

TISZA motörü 6 ağustos- j muzda Hamburg, Bremen ve 
da bekleniyor. Budapeşte,Bra- Anversten gelip tahliyede bu-
tislava ve Viyana için yük lunacaktır. 

Fazla Tafsilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da fzmir acenteliğine müra-yük alacaktır. l NOT: Vürut tarihleri ve 

Vurul tartbleri ve\.apurlan 1 vapurların isim1eri üzerine mesu' caat. Telefon 3658 
isimleri üzerine mesuliyet ka- ı: liyeett~k:a:bu:l~e~dı~·ım~e~z~.~1'1~:ml!E~~!=ww=========: 
bul edilmez. , • 

Ze~·&VC~· F. HanriVanDer m Muallim SVENSKA ORıENT LıNtEN 

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

SERV~CE MARITıM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
ALBA JULYA vapuru 19 

ağustosta gelip aynı günde 
Malta, Napoli, Marsilya ve 

Barcelon limanlarına hareket 
edecektir. 

alandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci kor

donda Tahmil ve tahliye binası 
arkasında Fratel!i Sperco acen
talığın:ı müracaat edilmesi rica 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Bugüne kadar piya"aya çı-
karılan traş bıçaklarının 
en eyisi 

KIRMIZI 
bıçağı olduğu herkesin tec
rübesile anlaşılmıştır. Rahat 
ve ferahlıkla traş olmak is
ti yenler 

İzmir Kuzu oğlu A 
çarşısı 29 numarada n-
taıyalı Sait hır~avat 

magaza-

1 t -"'~· ... .. , ... ~-

~OB:TC>R. 
rZ/..7...L:/-7.Z7..7ZQ.Z7L7..7....//X.7..7./,Z.7J/..72 ZZr.Z;r.Z).0:ZJ 

HULUSIALATA 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

iÇ HA S T A L 1 K L AR 
1V.l:-UT .A..~.A..S'SISI 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20 ) numaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

Eczac·ı i_ emal Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu-olunur. 
sma müracaat etsinler. gumda, gençliğimde kokuya merakım bii-

T elefon: 2004-2005 ••11•----------•• 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 camlar daima her yerden ucuz 
olarak yine S. FERiT ŞiF A ECZANESiNi lE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRI(~ 

L 
En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 

UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 
Adres : 

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

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

hep koku ile uğraştım. 
İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 

kokularımdan daha üstün bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

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

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aldtı r; 

markası. 

ikincisi 

H·ıta"' 1 • ec.tane~ı 

Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler ası'
)arının kıymetini göstermeye 
yarıyorlar o kadar ... 

a:Bli ,..~ , tn &2Ete.lı$S?*W 

lzmir Defte d~ r·ığından: 
lssısınm vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen gaziler mahallesinin Kemer caddesinde kain 82 sayılı 
dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle sabhğa 
çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat ka-
lemine gelmeleri. 14 - 18-23-26 2123 (989) 

... _,_ ..... • ~ ..:-r'9 ~d.~--

1~ uhaseLei 
yeti r den: 

Kıymeti muhammenesi 
500 lira 

ı ı a . 
Husu ive ., 

. 
Müdüri· 

Nafıa garajında muattal bir halde bulunan ( Buik ) markalı 
İmdadı Sıhhi otomobili satılmak ve bedeli peşin verilmek üzere 
24-7-935 tarihinden itibaren 12-8-935 tarihine kadar 20 gün 
müddetle artırmaya konulmuştur. Artırma şartlarını ~örmek iı· 
tiyenler hergün Muhasebei Hususiye Müdürlüğüne ve pey sür
mek istiyenler de ihale giinü olan 12-8-935 pazartesi günü saat 
9 dan 12 e kadar depoz to makbuzları ve yahud banka mek
tublarile birlikte Encümeni Vilayete müracaatları. 

Anneler, 

Arbk müstcri'hdirler. 

Yavruları sancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir gıda bulmuşlardır. 

l~AKTIN 
Sütlü un 

Az zamanda çok rağbet görmüş ve bunu hazırlıyao -
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu ırelmiştir. 

Eczanelerde fiab 50 kuruıtur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

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

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye ~ençlik, ııbhat ve 
neş'e vermiş olan 

Ki Lötli 
yi alıp kuJlanmab 

Kullanıpta faideıini görmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Müfettiş namzetliği ve şef nam
zetliği için müsabaka imtihanı 

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

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

Ankara, Istanbul 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. 

::> - Müfettiş namzetleri iki sene stajdan aonra müfettişlik 
ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla mü .. 
fettişliğe geçirileceklerdir. 

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

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

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

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

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

lzmirliler Istanhuldanerede buluşurlar 

~Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

ll'ı. . .• 1 • ~ • • • 

Muhasebei hususiye memurlu-
ğundan: 
Kıymeti muhammenesi 

100 lira Karşıyaka Celal bey Nesimiye s. 10 no.h arsa, barak• 
ldarei hususiyei vilayete ait yukarıda yazılı arsa ve barakanıll 

mülkiyeti satılmak üzere uzatılan artırmada istekli çıkmadığtll' 
dan 25-7-935 tarihinden itibaren 15 gün müddetle uzatılıııafl 
onanmıştır. Artırma şartlannı görmek istiyenler her gün mub• .. 

2304 ( 1066J 

sebei hususiye müdürlüğüne ve pey sürmek istiyenler de ibaJe 
günü olan 8-8-935 perşenbe SfÜnÜ saat 9 dan 12 ye kadar de .. 
pozito makbuzları ve yahut banka mektupları ile birlikte enci' 

-~ me__!li_viliyete müracaatlara. 2308 (1068) 


