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Birgi'yi Nasıl A 
Aydın oğullarından Bay 

Mehmet ile Bizans Prense si 
Sofiya arasındaki aşk mace
rasını pek yakında neşre 

başlıyacağız. 

Cwnhnriyelin \Te Oımıhtu-iyet Eset<inin Belcçisi, Sabahlm·ı Çıkar Siyasi Gaeetedfr Yeni Asır matbaasında basılmıştll'. 

---

Her yıl 
--·-

Bu dedikodulara 
katlanacak mıyız? 

Yeni yılın çekirdeksiz üzü
~ü borsaya getirildi. Gerçi 
fiat açılmadı amma; yıllık dedi 
kodular aldı yürüdü. Öyle sa
nıyoruz ki; her yıl koparılan 

fll' .. tınalar bu gidişle adet hük
mune girecek; biz ucuz satıldı, 
lirünler şöyle oldu böyle oldu 
derk en ipliğini boyayanlar iş-
l~rine devam edib gidecekler
dır. Toprak ürünlerinin dışa 
jlılı:nası, yetiştiricilerin teşkilut-
andırılması, yıllardanberi ulu-
•un ve devletin dileği olduğu 
halde bu işin bir türlü başarı-
lamaması her yıl mevsim için
de çekilen üzüntülerin kaynağı 
oluyor. 

. Son günlerin hadiselerini bi
!•Yoruz: Bundan bir iki ay önce 
lzrnir ihrar at tecim erleri söz 
hirliği etmek kararını aldılar. 
Dışarıya yapıJacak ofertolarda 
aralarındaki rekabeti göya kal
dırdılar, onayladıkları bir değer 
üzerinden alivre satışlara baş
ladılar. Bu durum hem memle
ket hem de kendi assığ (men
faat ) ları bakımından uygun 
~örüldü. doğru olan iş de bu 
ıdi. Fakat daha ilk adımda ih
racatçılar ikiye ayrıldılar: 

1 - T anmmış firmalar 

l 
2 - ihracat işlerine yeni ah

anlar . 
. . Fiat birJiğinin birincilerin 
ışıne uygun dilşeceğini, ikin-
ci!er ileri sürmiye koyulduJar. 
FıatJar bir oJunca alıcıların ta-
nını:nış fırmaları tercih eyliye
ceklerini söyliyerek el albodan 
a~ıcılara, guya komisyon ver
dıkleri bahanesile, karar al-
tına alınan değerden aşağı sa
~ı?lar yapmıya koyuldular. Bu 
ışın smırınm nereye kadar da
yandığını bilmiyoruz. Yalnız 
bildiğimiz bir şey vardır ki 
o da bu şekilde başlıyan ay
rılığın birdenbire kiloda iki 
lrnruş tenziJatlatla neticelendi
i{idir. Vaktile üzümlerimiz 
30-40 kuruşa satılırken bir 
kuruş iki kuruş tenzilat bü
yük bir şey sayılamazdı. Fa
kat Bugünkü 8-10 kuruş ara
sındaki satışlarda iki kuruş 
tenzilat aşağı yukarı yüzde_ yir: 
ıni bir değişiklik demektır kı 
alıcı piyasalar üzerinde pa~ik 
anlamına gelebiiir. Netekım 
~erlin Türk ticaret odası Alman 
alıcıların bu dür.künlükten müt-
hiş bir korku i~inde kaldıkla
l'ını ve yeni i-:ı b.ağlamaya ce
saretleri kalmadığım bildiriyor. 

Bu raporun doğru o!mama: 
sına imkan yoktur. Her bangı 
bir malda yüzde yirmi düşkün
lük her zaman tecim hayatında 
Önem ve endişe ile karşılana
cak bir durum yaratır. Buna 
karşı lzmir ihracatçılarının m~
<fafaaları, rakip memleketl~rın 
fjat kırmalarına karşı kendıle-
rinin de ayak uydurmak mec· 
huriyetinde kalışları olmuştur. 
Bununla beraber bu işlerde 
bilgili bazı kimseler de ihra
catçıların büyük alivre satışlar 
yaptıklarını ve bu satışlardan 
çok kazanmak hırsile piyasayı 
düşürmek yolunu tuttuklarını 
söylemektedirler. 

Bu vaziyet karşısında Berlin 
Türk ticaret odasının mı? Yok
sa ihracat tecimerlerinin mi? 
Haklı olduklarım söyliyecek, 
ta in edecek mevkide değiliz. 

o 
Aydın hattını baştanbaşa gören 

Bay Ali Çetinkaya diyor ki: 
Başbakanımız Perşembe 
Günü Istanbula geliyor 

"Aydın hattını satın almış olmakla çok isabet 
oldum.,, . "' . . . 

ett,gımıze bir kere daha kani 

"En çok ehemmiyetle kafamda yer 
mesele de sn ve sulaına 

Dört gündenberi Aydın de
miryo)unu tetkik etmek üzere 
çıkan ve Egerdire kadar giden 
sayın Bayındırlık Bakanımız 
bay Ali Çetinkaya dün öğle 
üzeri avdet etmişler ve Alsan
cak durağında ilbay, ilbaylık, 
uray, parti ve müstahkem mev
ki erkanı tarafından karşılan
mışlardır. 

Dün öğleden sonra bir mu
harririmiz Bay Ali Çetinkayayı 
Alsancaktaki hususi ikametga
hında ziyaret etmi~ ve seya
hatleri intibalarını sormuştur. 

tutınuş olan bir 
işleridir .. ,, 

Ierle temaslar ve hasbihaller 
yapbk. Bize söylemek istedik
leri her.şeyi dinledik ve üze
rinde durarak icabeden hu
suslar hakkında notlar aldık. 
Umumiyet itibarile deyebili
rim ki: Aydın hatbnı satın almış 
olmakla çok isabet ettiğimize 
bir daha kani oldum. Bütün 
ülkenin bahçeleri halinde olan 

bu topraklarda her türlü feyiz 
ve bereketin tahminimizden 

İsmet İnönü Erzurumda candan ve 
Büyük 'tezahüratla karşılandı 

İstanbul 30 (Özel) - Erzu
rumda bulunmakta olan baş
bakan ismet in önü Samsun yo · 
Jile lstanbu1a gelecektir. Baş
bakanın Güneyru vapurile Per· 
şembe günü şehrimize muva
salatı bekleniyor. Bir müddet 
Heybeli, Yalovada istirahat 
edecek ve 20 Ağustosta arsı~ 
ulusal lzmir panayırını açmak 

üzere izmire hareket eyliye
cektir. 

Erzurum, 30 (A.A.) - Baş
bakan ismet lnönü ve dış ba
kanı Tevfik Rüştii Aras dün 
saat 17,30 da şehrimize gelmiş
ler ve işyarlar, subaylar, ve 
halk tarafmdan karşılanmışlar
dır. Bay Ali Çetinkaya seyahat

leri intibalarını şu suretle an
latmışlardır : 

- Seyahatimiz Eğirdire ka
dar devam etti. Izmirden sonra 
ehemmivetlice gördüğümüz h~r 
köy, nahiye, kaza ve vilayet 
istasyonlarında durarak biıi 
karşılıyan halkla memur, am;r 
müesseseler başkanları ile ve 
ticaretle iştigal eden kimse-

fazla olduğunu ve olmak ka
biliyetinde bulunduğunu yaki
nen gördüm ve sevindim. Ev
vela şunu söyliyeyim ki Hat 
üzerinde eksik ve bizim Devlet 
demiryolları şekillerine uymıyan 
her şeyi bir an evvel yapmak 
ve ıslah etmek suretile bu fe
yizli topraklara daha fazla bir 
emniyet, rahat ve sühulet ver· 
mek hususundaki niyetimizi 
takviye ettiğimiz gibi Nafianın 

Şarbayımız Atatürke 
lzmirin saygılarını sund 

lJny Ali {'etiıdın!J<ı - Sonıt 2 nci sayfa<Uı -

Italya sömüır -e • stiyor ____________________________________________ ......;;....._ 

lngilterenin ve F raosanın sömürgeleri 
ileri sürülerek hak isteniyor 

Italya ~azetelerine göre Uluslar sosyetesi bir kukladır 

Jlabe~ ceHf/<;verleriıuleıı bfri 

lstanbuJ, 30 (Özel) - ltalya 
uluslar sosyetesi konseyinin 
toplantıya çağrılmasını asabi
yetle karışılıyor. Italya gazete
leri bu kuruma karşı şiddetli 
tenkitlerini tevcih ederlerken " 
hükumet askeri hazırlıklanna 
bütün faaliyetiJe devam ediyor. 
Atina gazetelerinin verdikleri 
haberlere gire ltalya hükümeti 
Habeşistana karşı Radosu da 

.. askeri bir merkez haline geti
recek ve burada 20 bin asker 
hazır bulunduracakmış. 
Aynı gazeteler Habeşifta.n

dan gelen ve gelecek olan ya
ralıların da Radosta tedavi 
edilmeleri kararlaştırılmış, bu
rada geniş hastaneler teıİBİ 
tedbirlerine başlanmıştır. 

İstanbul 30 (Özel) - Mısır
dan alman haberlere göre Mı
sırlılar arasında Habeşlilere 
yardım arzuları l<Uvvet bulmak-
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duramu rakip memleketlerin lzmir ihracatçıları haklı ise'e r yıkmağa ulusal ekonomimizi 
satışları, ofertoları hakkında bu mevzuu lüzumsuz yere ele- sarsmıya finansal haysiyetimizi 
sağlam bilgilerimiz yoktur. Bu- dikodudan uzak bulundurmak kırmağa doğru yol alırsa oıum 
nu bütün çıplaklığıyle ortaya gerektir. Tecim işleri çok has- önünde dikilecek ve kend:sin-
koyabilecek Türkofistir. Dışa- sastır. Bazan gereksiz d..;<li- den hesap soracak kuvvetlet 
rıda ateşeleri vardır. lşyarları kodu yüzünden memleket eko- vardır ve bulunabilir. Netekim 
vardır, devletin bütün dış teşki- nomisine kötüliik etm · ş olabi - Ankaradan gelen telgraflar lz-
latı kendisine yardıma hazırdır. liriz. Şayet ihracat tacirleri mir ihracatçılarının fiat kırma-
Türkofis dul'Umu aydm\atacak fazla iş yapmak, fazla kaza.n- farının fena tesirler uyandır-
kat'i incelemelerde, araştırma- mak hırsile yarışa tutuşarak dığını bildiriyor. Fena tesirler 
Jarda bulunmalı vebir raporla fiatları kırıyorlarsa devlet bun- altında kalanlar kuvvetlerini 
elde edeceği sonuncu halka, lann yakasına yapışmalıdır. Tc- de göstermekte geç kalma.na-
yetiştiricilere mes'ul devlet cim işleri serbesttir. Fakat bu ladırlar. 

ildirmelidir. Eğer serbestlik memleketin varlığını .El'.ak.k.ı C>cakoğıu. 

ve 

Panayırımız için Istanbulda 
Çok önemli çalişmalar var 

saygılarını sunmuş-

Dr. Behçet Uz 
yemeğe alıkoymuşlardır. B 
gün lzmir şarbayı valim' 
bay Muhiddin Üstündağ i 

.birlikte lstanbul parti başka 
bay Hilmiyi ziyaret eder 

- Sımu :ı iin<:ii Sahrf((fedır 

--- • 
Bay 

Mehmed'in 
Kahramanlığı 

•••••••••••• 
OUzel Prenses 

SOFIYA 
ile mUnasebatlerl 
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Prenses SO. 
FIY A nasd, ne 
için MUslUm n 
oldu? .. Ve Blr
glnln kapllan
nı Aydın Oğ-

luna nasıl 
açtı?-

··········-
Aydınlılar, Ôdemit--

lilcr, EgeliJer bu tarihi 
romanı bekle)'iııİ:ı •• 



ay 
yor kı 

B<ıy .A.li Çetinkayamn asyaJuıtlantıilruı Bir intiba 
-B<ı§tarafı 1 inci sahifede- söylemeğe hacet yoktur. Müm-

esas vazifelerinden biri olan kün olduğu kadaı çabuk bir 
ıulama, bataklıklan kurutma zamanda bu hattm eksiklikle-
e brmd n halkunıZin her tür - rini ( tüneller de dahil olduğu 

istifadesine çalışmak hususunda halde ) yapmağa çalışacağız. 
d bu topraklarda bir an evvel Palas aziyeti için Karakuyuda 
tedbir almak lüzumuna bir de- tedariki kolay olan yüz bin 
fa daha kani oldum. metre mik'abı taşın devlet de-

Ödemişin güzel, kabiliyetli miryollanna hemen devredil-
inkişafına rağmen istasyon ye- mesi için nafia demiryolları in-
rinin kafi ve iyi olmadığı ve şaat idaresine emir verdim. 
şehrin iç tarafına doğru bir llk iş palasların yenilenmesi 
yolcu istasyonu yapılmaşı hu- olmak üzere bu eksiklikleri ta-
susunda Ödemişlilerin dilekle- mamlatmak azmındayım. 
rini mülayim buldum. Bunu Tarifeler meselesinden tek-
tetkik ettirerek mümkün olanı rar bahsetmeği fazla bulurum. 
yapacağız. Keza Aydın ista~ Daha evvelki beyanabmızda 
yonunu bilmem bilir misiniz.B bu işin yani tarife vaziyetinin 
istasyonu ne için ve ne mak- Devlet demiryolJarma tamamen 
atla öyle gayri tabii yapbk.la- uydurulacağını ve buna baş-
rmı anhyamadım. Aydınlılar ve !andığını söylemiştim. Gezdi-
Aydının sayın başları istas- ğim ve gördüğüm yerlerde en 
yon güzergahı üz.erine bir köp- çok ehemmiyetle kafamda yer 
rü yapılmasım ve iatasyonun tutmuş olan bir iş de su me-
ıslah edilmesini istediler. Bu- selesidir. Küçük Mendres hav-
nu da yapmağa çalışacağımıza zasında başlanılmış olan ame-
öz verdim. Diğer bazı istas- liyatı yerinde gördüm. Çalışma 

yonlarda dahı uygun olmıyan uyaffakıyetle devam ediyor. 
şeyleri tamir. tadil ve tanzim Deniz tarafından başlanmış olan 
etmeye karar verdik. Denizlili- hafriyatın bir iki ay zarfında 
ferde ana hattın imdiki gibi bu cihette bat üzerindeki demir 
şube olarak değil, Denizliden köprüye kadar geleceğini bana 
geçmesini istemektedirler.Ken- temin etti'er. O dan sonra 
dilerine vaziyeti tetkik ettire- Cellat gölü kanalıııııı açılmasına 
ceğimi cevaben söyledim. geçilece tir. Bu amelyatm her 

ydın hatbnın Afyon-Antalya halde tam bir muvaffakıyetle 
hatbna temas ettiği Karaktı- bu havalinin hu yönden olan 
yuda başlamış olan ray ferşi- zorunu ortadan kaldımcağma 
yatını gördük.Bu alandan itiba- inandım. Büyük Menderesle 
ren Ankara ve bütüıı memleketin Nazilli ve Sara ·-y arasmda 
diğer kısımlanna ana hatlarımı- evvelce yapı ış o Horsunlu 
zın birleşmiş ol ak üzere oldu- kanalından su aldıklanndan 
ğundan eviç duyd ötürü üriin1erini misillerile al-

Karakuyudan itibaren Af- dıklarını ükrenla halkın beyan 
yona doğru ray ferşiyab ge- etmesine kar ı henüz bu su-
rek bizim ve gerekse müteah- retle kendi köylerinin istifade 
bidın memurlanmn neşe ve sfi.. edemediğini söyliyen diğer köy-
ruri içinde, hararetle devanı lülerin de arzularını yakından 
etmektedir. Cumuriyet bayra- dinled1m. Eğer büyük Mende-
mına kadar Afyondan itibaren resin geçtiği topraklarda bu 
dö enmekte olan kısm!a birle- suretle kanallar açılarak su-
erek açılma resminin yapıla- lama işlerini temin edebilir 
cağına büyük ümidimiz vardır. isek şimdiki istihsalatm tah-
Burayı gördükten sonra Ay· min edilemiycek derecede 
dm hattının Baladız noktasın- artacağına üphe yoktur. 
dan Burdura kadar olan An- Bu suretle birçok yerlerde 
talya hatb kısmının temel at- ~nede asgari iki defa mahsul 
ma resmini yapbk. Buraya üç kalma suretile mustahsillerin 
dört vilayetten toplanmış olan faydalanacaklarını anladık. 
valiler belediye ve halk küt- Aydın ovasından geçen bü· 
lelerinin cuşu buruşu ve ııu- yük Menderesin üzerinde bir 
tukları ile kurbanlar kesilerek kargir köprü yapılması ve Çine 
bu ulusal arzuyu da yerine ge- çayının daimi cereyanına göre 
tirdik. Bundan sonra Pozan bir baraj yapılarak suyun mcv· 
önünden lspartaya kadar olan sime göre ovaya tevzi edilmsi 
ve daha evvel başlanmış bulu- hususunda Aydınlıların dileğini 
nan hattın inşa ve inkişafını haklı buldum ve yapabilmeğe 
gördük. Burası da hararetle çalışacağım. 
yapılmaktadır. Çalışma önemle '-Sarayköylülerin öunun gibi 
devam ediyor. geniş ovalarının sulanabilmesi 

Bir geceyi sevimli Denizli için olan isteklerini ve daha 
ahalisinin ve belediyesinin, doğrusu büyük Mendresin men-
ikinci bir geceyi Ispartalıların baından itibaren daba esaslı 
ve belediyesinin misafiri olarak 1bir etüd yaparak faydalı bir 
geçirdikten sonra dün sabah surette suyunun kanallara alı~ 
Eğridir gölünü ve E~ridiri gör- nabihnesi imkinımn memleket 
dük. Ve geriye dönerek dün için en hayırlı bir iş olacağlDl 
kşamı yeni adı ile Çambelde gördüm. Eğer b hayırlı işleri 

(Aziziye) istasyonunda geçire- az çok başlamağa ve yapmağa 
rek busabah lzmire geldik. muvaffak olabilirsek bahtiyar 

Çambel tünelini ve hattın olacağım. 
toz yapmakta olan palas vazi- Elhasıl seyahatımızdan çok 
yetini dikkatle tetkik ettiğimizi memnunum ve halkın milli duy-

• 

çı 

çbaka lı 

--

öğlede son 
dükkanlar 

sorgusuna cevap verdi 

• 

2793 numaralı kanunun üçiin· ı ki kitapçıların bile cumartesi 1 neler müstesna olmak ilzere 
cü maddesindeid ( halkın ye- günü saat on üçten sonra alış şumllü kabul etmek icab ede-
mesi, içmesi, giymesi ) gibi ta- verişlerine müsaade edildiği- ceği bildirilmiştir. 
birleri kendi lehlerine tefsir ni söylemişlerdi. Şarbaylık bu Binaenaleyh un fabrikaları 

1 
eden manifaturacı, zahireci ve müracaat üzerine bu gibiler ile toplu amele kullanan diğer 
kazmirci, köse!eci e demirci, hakkında yapılacak muamele- fabrika ve imalathaneler-
hırdavatçı, tuhaf yeci, toptancı- de tereddüde düştüğünden iç den başka manifaturacı, za· 
lada un fabrikaJarı ve buna bakanhktan keyfiyeti sormuştu. hireci, kazmirci, demirci, hur-
benzer mü~sseseler, perakende Gelen cevapta tatil kanunu- davatçı, tuhafiyeci, bilezikçi, 
kolonyacı ve baharatçılar hal· mın üçüncü maddesinin ikinci çerçi vesaire gibi yukarıda ya· 
km giymesi, yemesi ve içme- fıkrasında yazıh halkın yemesi, zıh ihtiyaçlara karşılıyan mad-

t ifesi 
On beş kuruşa 

· ndirildi 
Bir haftadanberi müteaddit 

toplantılar yapan su tarife ko· 
m"syonu mesaisini bitirmiştir. 

Komisyon metre mik' abı on altı 

kuruş olan su tarifesini 15 ku-

ruşa indirmeğe karar vermiştir. 

Bu suretle senede edilen ta
sarrufun yektmu 14 bin liradır. 

Ormanlarda 
Yangınlar başladı 

si ile alakalı olduklarım içmesi ve giyinmesi gibi zaruri deleri satan dükkaııcıJarın dük- Urla ve Kemalpaşa yakının-
iddia ederek ve Islanbul şar- ihtiyaçlı He alakalı alış veriş kanlarının cumartesi günleri daki ormanlarda yangın çıkmaş 
baylığının gazetelerle yaptığı mağazalarını, toplu amele öğleden sonra kapatılmaması ve söndürülmesi için çahşılm -
yayımı ileri sürerek İstanbulda- kullanan fabrika ve imalatha- emredilmiştir. ğa başlanmıştır. 
•&&••···············~························································ .. •••••••••••·•·•·•··•••····•······•••··············•••···········•··•·•····•··········· ... ········ .. • 

ı 

Kimlerdir ve nasıl vergi verecekler? 

an tarife k m · syon 
Tetkiklerini bitirdi 

Finans bakanlığı izah ediyor 
Kazanç vergisi kanununun 

30 ncu maddesinde yazılı kü
çük san'at erbabı hakkında 
Finans bakanlığından llbaylığa 

zançları üzerinden ve gayri safi 
iradı beş yüz lirayı geçmemekle 
beraber bu listede ve kanunda 
zikredilmiyen tecim ve san'at 

Perşembe günü son toplantıda Kar& 
şıyaka vapurları tenzilatı görüşülecek 

bir bildirim gelmiştir: erbabı nezdindeki müstahdim
ler ise gayri safi iradı beş yüz 
lirayı geçen ticaretgahlardak.i 
müstahdimler gibi bordrolarda 
bildirilecek ücretleri üzerinden 
mükellef tutulacaklardır.Bordro 

Bina vergisi kanunu muci
bince gayri safi iradı beş yüz 
lirayı geçmiyen yerlerde tecim 
ve endüstri erbabı olan helvacı, 
kasap, kömürcü, sebzeci, bak

ile müstahdimlerinin ücreti mikkal, tenekeci, berber gibi kü-
çük san'at erbabının nezdindcki tannı bildirmek mecburiyetinde 
müstahdimler için bordro ve- bulunan ve beyannameye tabi 
rilmiyerek bu müstahdimlerin bulunmıyan mükellefler defter 
isimlerinin varidat idaresine tutma mecburiyetinde bulun-
bildirilmesi ile iktifa edilmesi madıklanndan 51 inci maddeye 
kazanç vergisi kanununun ica- göre yapılacak tetkikatta teci-

mel defter aranmıyarak sair 
bındandır. Kanunda bir kaç vesikalara göre durumun tev-
misaii gösterilen küçük tecim siki ve tetkiki sonucuna göre 
ve endüstri erbabmm yakında 51 inci madde hükmünün ikinci 
karışık takdir ve muamelelere fıkrasının tatbiki gerektir. 
yer bırakılmamak üzere kim- Kanunun saydığı misallere 
lerin küçük tecim ve san'at göre küçük san'at ve tecim 
erbabı sayılacağı bakanlıktan erbabı sayılabileceği halde lis-
bildirilmiştir. teye dahil olmıyanlar mümasili 

2395 sayılı kanunun 20 inci san'at ve ticarete temsilen yer-
maddesinin B. fıkrası muci- lerince aynı muameleye tabi 
hince gündelik iayri safi ka- tutulabileceklerdir. ............ 

Bir otomobil Piyango 
13 yaşında bir lçbakanhöın bir blldlrlml 

15 ağustos 935 den 15 bi-
çocuğa çarpb rinci kanuna kadar bilet satışı 

Menemenden Bergamaya gi- devam edecek olan Türk kül-
den yol üzerinde bir otomobil tür kurumu piyangosuna İlbay-

.kazası olmuştur. Ayvalık bele- liğın da ilgi göstermesi lçba-
diyesinde kayıtlı 78 sayılı kap- kanlıktan biJdirilmiştir. Bu pi-
tıkaçtı Menemenin Mermerli yango için (60) bin bilet bas

tırılmıştır. 
mahallesinden 13 yaşlarında _ .. 

Liman tarife komisyonu yeni 
tarife üze:fode tetkiklerini bi
tirmiştir. Perşembe günü son 
toplantısını yaparak yeni tnri
feyı tasdik edecek ve ayni za
manda körfez vapuru ücretleri 
üzerinde tetkikler yaparak bir 
karar alacaktır. Körfez vapur 
ücretlerinin bir miktar indiril
mesi mevzuu bahstır. 

Yükleme ve boşaltma eşyut 
ücretleri üzerinde bundan iki 
ay evvel ekonomi bakanlığınca 
tesbit edilmiş olan bir numa
ralı tarifeye göre bazı değişik
likler yapılmıştL 

Haber alındığına göre yeni 
tarifede yapılan değişiklikler 
fazla endirimli değildir. Zaten 
iki aydan beri tatbik edilmekte 
olan 1 numaralı tarifede eko-

Bayındırda 
Bir cinayet oldu 

Bayındırın Kabaağaç köyün

de Kahraman oğullarından Ha
lil oilu lbrahim ile amcası 

oğlu Hasan arasında bah
çe sulamak işinden kavga. çık-

mış Hasan, tabanca kurşunile 
lbrahimi yaralıyarak öldür-
müştür. 

Katil yakalanarak 
ye verilmiştir. 

adliye 

Bağçe kapısından glrmı, 
Saide çarpmış ve Saidin bir· ilbay 
kolunu kırmış vücudunun de Namazgahta yüksek sokakta 
muhtelif yerlerinden yaralanma- Emniyet Direktörlüğünde Hasan oihi Hüseyin Avninin 
.sına sebebiyet vermiştir. Şoför Ubay General Kazım Dirik bajçe kapısından giren belir-
Mustafa yakalanarak adliyeye dün bir müddet Emniyet Direk· siz bir hırsız 97 lirasını ve bir 
verilmiştir. törlüğünde meşgul olmuştur. cep saabm aşırmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gularına, cumhuriyet hükôme
tine karşı olan sevgilerine ya
kından şahit olmaktan ne ka
dar memnuniyetle bahsetsem 
değeri vardır. 

Bu sulama işleri için mınta
kaları daha iyi bir surette tan
zim ve su işleri mühendis teş
kilatını takviye etmek suretife 
bu işe başlamak fikrindeyim. 

Size son söz oluak birşey 

daha söylemek isterim. 
Izmire geldiğim gündenberi 

devlete intikal eden Aydm de
miryolunun memur ve müstah-
dimlerini işleri ve sicilleri iti
bariyle yakından tetkik ettim. 
Diyebilirim ki umumiyetle mem
leketin öz çocukları olduklannı 
hattın devlete geçmiş olması 

dolayısile ulusal bir duygu ile 
hareket ettiklerini, vazifelerinde 
dikkatle çalışmakta olduklarını 

.... rC\..u•....,•••- --J -

gördüm ve sevindim. Bunu 
burada ayrıca bahsetmeyi lü
zumlu gördüğüm bir vazife sa
yarım. 

Muharrlrlmlz Bay All 
Çetinkayadan bir sual 
daha sormak müsaade
sini lslem6' ve ~lr 
ki: 

- lzmir su sosyetesinin bir 
komisyon tarafından e11ki yıl
lara aid tetkik edifen hesap· 
ları neticesinde sosyete tara-
fından müteaddid senelerde 
halktan (120) bin lira fala 
alındığı ve hükumet hissesine 
düşen seksen bin liranın da 
yerilmediği anlaşılmıştı. Bu itin 
sonucu hakkında malUınat lüt
federmisiniz? 

- Bir komisyon marifetil 
karşılıklı yapılan tetkikatta şir
ketin hükumet hissesi olarak 

80 bin lirayı vermediği ve ialk
tan da 120 bin lira fazla al
dığı netice~ine varılmıştı. 

Vekaletin bu hususta yaptığı 
tetkikat henüz kati bir şekle 
iktiran etmemiştir. Yakında 
biter. 

• • • 
Bay Ali Çetin Kaya bugün 

saat onda yeni inşa edilen bii
yük Gediz köprüsünü Törenle 
açacaktır. Tören için köprüye 
buradan saylavlar ve sair zevat 
otomobillerle gideceklerdir. 
Açılma töreni tam saat 11 

de yapılacak ve öyle yemeği 
yenildikten sonra Izmire dö
nülecektir. 

Sayın konuğumuz Bay Ali 
Çetin Kaya yarın refakatle
rindeki zevat ile birlikte ve 
Balıkesir yoliyle Ankaraya dö
neceklerdir. 

ekıleP -rT011:l)UI 1 ... ---- -
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nomi bakanlığı bazı önemli ten
zilat yapmıştı. Bununla beraber 
limanlar genel direktörlüğü ta· 
rife üzerindeki indirimlerin 
Mersin limanındaki asgari ta
rifeye göre yapılmasını iste· 
mektedir. 

Bunun için ekonomi bakan· 
lığının tarife üzerinde yapıla

cak değişiklikler için tarife 

tasdika gönderilince bau ka
rarlar alması çok muhtemeldir. 

Finans ve ekonomi bak&mhk
lan arasında tecim i bakı· 

mm.dan yapılması istenen de
ğişimler bilihar tarife bakan· 
kğa gidince yapılacaktır. 

Perşembe günü son toplan
bsını yapacak olan komisyon 
tarifeye son şeklini verecektir. 

Bay İhsan 
Cevap veriyor 

Yeni Asır gazetesi 
DlrektörlUğilne 

30-7-35 gönlemeçli gazete
nizde adım geçen bir yazı var. 
Vak'a değiştirilerek yazılmış. 
Ben yüksek tahsil görmüş ol-
mak ve memur bulnnmak iti
barile polisin, memurun ne de· 
mek olduğunu, memurun devlet 
şerefine, varlığına çalışır bir 
kişi olduğunu çok bilirim.Fakat 
vazife hudutları dışına çıkan 
işyara da ödevini hatırlatmak 
her vatandaşın hakkıdır. Hatta 
borcudur. Ben de bunu yaptım. 
Her nedense iş beş gün sonra 
başka şekilde, kertede gaze· 
teye geçmiştir. 

Hiç kuşku etmiyorum ki yük· 
sek mahkemelerimiz doğruyu 

eğriden ayırd edecektir. 
Dr. lh•an -

,Tavzih 
Dünkü sayımızda ev basarak 

iki bin küsur lira gaıl>eden 
llyasın Seydiköyünde yakalan
dığım yamıışbk llyas jandar-
manın yazısı üzerine gizli po· 
lis tarafmdan fzmirde yaka· 
lanmıştır. Vaki yanlışlığı dü
zeltirir. --

Ansızın öldü 
Diln akşam Kemeralbnda 

şekerci Ali Galibin düK:kin• 
önünde üzerine fenalık gelen 
uray kantar dairesi odacısı 

Süleyman oğlu 66 yaşında lb
rahim yere düşerek bayılınlf 
ve memleket hastanesine kal

.. üştUr· 
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Kükürtten, potasadan ı . 

Sonra sıra kağıtların 
Sergi kağıtlarına 2 kuruştCın 9 

kuruşa kadar zam yapıldı 
E b .. 1 . d k' tah seneki fiatlar arasında 

11 
ge o gesın e ı mus -

, silleı in talihsizlikleri bir de- mukayse yapmak bu bak· 
ki'd;,. Yetiştirdikleri ürün- sızlığı görmelr gayet basit 
leri satmakta uğradıkları zor- bir i~t~~· N~d~n~e bu yola 
luklar meydandadır. Bir za. da iırı.medı Üzumler ermi-
ınanlar murabahacılar onla- ye başlayınca sıra sergı 
rın kanını emdi. Dev!et bu kağıt'.arını satanlara geldı. 
iş üzerine elini koydu. Bu Kilosu on altı kur~şa satıl~n 
davayi halletti. Bu defa ürün- sergi kağıtları bırkaç gun 
leri alıb satanlar fazla ka- içinde 18-20 kuruşa çıkarıl-
zanç hırsına kapıldılar. Se- dı. Bir bağcının matbaamıza 
hebli, sebebsiz piyasaları haber verdiğine göre dün 
düşürmek yolunu tuttular. öğleden sonra da bu fiatlar 
~cuz satmanın faydalarını 22 ve 25 kuruşa kadar 
ınkar edenlerden. değ~li.z. yükseltildi. Dışardan ka-
Ucuz ve çok satabılmek ıçın "ıt Almıya gelen bağ-
ucuz ve çok istihsal yapmak g b vaziyet karşısında 
lazıındır. Halbuki istihsali ~~atu alamadan döndü. ilave 

ucıızlatacak tedb~rler şöyle edildiğine göre kaat fiatları 
dursun tam . t~rsıne olar~~ mütemadiyen yükseltilmek 
h~r fırsatta ıstıfade etmesını istenildiğinden ellerinde mal 
hılen.ler mustahsilin yakasım ulunduranlar bu değerlerle 
ellerınden bırakmıyorlar.Üze- b kt ı orlar 
rinde gürültüler koparılam bile satına a naz amy -
üzüm mahsulünü ele alalım. mış. Şimdi soruyoruz? 
Birkaç ay önce kükürt yü- Bir taraftan alivre satış!~rı, 

• J d ...... 1 dıger ZÜUden çekilen sıkıntıları göz ıhracatçı ar uşurur er 
Önüne getirelim bağcılar tor- taraftan kükürtçüler, pota-
b l · k" d satan-a başına birkaç lira fazla sacı ar, sergı a~ ı .. 
ödemek mecburiyetile kartı· lar her fırsatta fiatları yuk-
laştılar bu yetmedi; arkasın- seltirlerse bu ~aziyet ka_rşı-
dan göztaşı, potas fiatları sında müstahsıl kan agla-
yükseltildi. Ve halada yük- mazda ne yapar . 
•eltiı..ekte devam ediyor. Alakadarlardan ciddi ha-
Geçen seneki fiatlarla bu reket bekleyoruz. 

'--~-----------------' Uzun bir çalışmadan sonra 

Baytarlarırrıız 7 aylık sı
gırveba aşısım iıoldular 

Epiy zaman önce B. Gu-
rasson adlı bir Fransız uzmanı 
ancak bir hafta dayanabilen 
"sulu sığır veba aşısını" bul
ınuştu. Önemli, fakat daya
nıksız olan bu yeni aşı 
üzerinde uğraşan baytarla
rımızdan Bay Süreyya bu 
•tının 40 gün dayana
bilen yeni bir kuru şeklini 
yapmış ve bir Alman ilimmeni 
tarafından Avrupa fen alemine 
bildirilen yeni buluş ilim çe
renleriyle dünya basınını uzun 
boylu ilgilendirmiş ve B. Gu
rasson bu kuruaşının ekonomik 
değerinin az olduğunu ve ken
disi tarafından bilindiğini ileri 
•linnü1tü. 

Sığır vebasının memleketi
miz bayvano:ılığı üzerinde yap
tığı yıkıcı etkiler dolayisile 
meselenin esaslıca etüd edil
mesi için bir komisyon kurul
muıtu. Pendik bakteriyoloji 
enstitüsü direktörü B.Şefik Ko
laylı, Baytar genel direktör
lüğü uzmanı B, Muzaffer Bek
mllll Pendik enstitüsü asdirek
törü B. Mavroğlu, "gıdai tah· 
lilit laboratuvarı şefi B. Ham
di, Pendik enstitüsü şefi Bay 
Raif Koylüoğlu, Pendik ens
titüsü asistanları B y İhsan 
Esin ve Bay Cevad Gediz'den 
katınç olan bu komisyon bir 
yıla yakın zamandanberi bu 
meselede Türk tezini üstün 
kılmak ve nesci, mayii daya
nıklı sığır veba aşısının bul
mak için çalışmaya başlamıştı. 

Pendik bakteriyoloji labora· 
tuvarındaki uzun tecrübeler ve 
birçok araştırmalardan Ronra 
bugün sevinçle öğreniyoruz 
ki değerli uzmanlarımız, il
könce k11k beş ve ıonra 
138 ~n ve en sonra da (7) 
ay dayanabilen nesçi, mayii 

buluşun kesin değerini anlata-

/ 

bilmek için komisyonun verdiği 
raporun özetinden bazı kısım· 

ları alıyoruz: 
"l - Mayi formüllü aşımlz 

138 günden sonra muafiyet 
hassasını muhafaza etıniştir. Ve 
daha da etmek ihtimali vardır. 

(ki son tecrübeler aşının 7 ay 
dayandığını göstermiştir.) Aşı
nın onaerobi ve aerobi ekilme
lerinde hiçbir ser sume neşvü
nema bulmamıştır. 

2 - Mayi aşının zerkile 
hayvanların hareketlerinde müş
külat çıkaracak hiçbir mü
vecca ve devamlı ödem ha
sıl olmamıştır. Ve bu ödem
lerin büyüklüğü hasıl olduğu 

takdirde azami yumruk ka
dar olmuş ve azami birkaç 
gün içinde reşfolmuştur. 

3 - Bu mayi aşıdan defa
ten c. c. 50 zerk edildiği halde 
bile hayvanlarda ne mevzii, ne 
de umumi bir tegayyürat görü
lememiştir. 

4 - Yap•ığımız formülü 
mayi aşının bugüne kadar lit
reatürlerde görülen aşılardan 
en çok dayanmış aşı olduğunu 
gördük ve daha fazla dayana
cağına ümidimiz vardır ... ,, 

Sessiz ve içten çalışmaları
nın verdıği bu müspet sonuç
tan ötürü değerli uzmanları
mızı kutlar ve onlarla övü
nürüz. 

Merinos için işyarlara 
Kurs 

Tarım bakanlığı Karacabey 
Merinos yetiştirme çiftliği ve 
Bursa ye tittirme bolgesii şyarları 
için yüksek tarım enstitüsünde 
kurs açacaktır. İkinei teırin 

da ba lı acak bu kursta 

<~ ·S O N . .. H A B E _ R. 
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Bigada büyük yangın Kon yada 

Korkunç ateş şehrin üçte birini yaktı y apıl~cak Büyük 
_ _ ~ _ baraJ h cıı zırlıklalı 

Romen tayyarecileri geliyor - Atatürk üniversitesi Konya, 29 (A.A) _ Yapıı-
Ankarada uyanan kırgınlık.. ması onaylanan baraj ile san 

lstanbul, 30 (Özel) Sehrimi- şılanacaktır. Romen tayyareci- uyandırmıştır. Memlektin mali suyunun Beyşehir gölüne akı-
h tılması için incelemeler yapıl-

ze ge!en malümata göre Biga- !eri Türk hava kurumunun ko- aysiyeti aleyhi'le çalışanlara 
da büyük bir yangın çıkmıştır. nuğu olacaklardır. aman verilmiyeceği temin olu- maktadır. İnceleme işleri ilbay 
Ateş bütün şiddetile genişlemiş Istanbul 30 (Özel) - An- nuyor. Alakadalar bu işi önemli ile tarım bakanlığı uzmam ta· 
Şehrin üçte birini kül haline takib eylemekte ve incelemek- rafından yapılmaktadır. karada açılması kararlaştırılan 
getirmiştir. Civar şehirlerden tedir. 

Atatürk Üniversitesi tetkikleri ilk arpa yardım talep olunmuştur. Kır- Şeker mUlahhaasısı 
mızıay ateşten açıkta kalanlara hayli ilerlemiştir. Üniversitenin Geliyor 
yardım için derhal harekete ders yılına yetiştirilmesine ça- Istanbul, 30 (Özel) _ Be-
gelmiştir. !ışılıyor. rezilyada şeker endüstrisini 

Erzurumda elli beş 
kuruşa sahldı 

lstanbul 30 ( Özel ) - 10 lstanbul, 30 (Özel) - lzmir kuran Dövan şeker endüstri• Erzurum, 29 (A.A) - ilk 
arpa ürtınü gelmiş kil- SS 
kuruştan satılmıştır. Kurak 
yüzünden bu yıl ürün azdır. 

tayyareden mürekkeb bir Ro- kuru meyve ihracatçılarının mizin inkişafı için mütehhassıs 
men hava filosu Istanbula alivre satış fiatlarını kırmaları sıfatiyle Türkiyeye getirtile-
gelecek ve büyük törenle kar- Ankarada çok fena tesirler cektir., 

Ankara Halkevinde 
önemli çalışnıalar var 

30 Ağustosta zafer sergisi açlacak 
Ankara, 30 (A.A)- Halkev

leri merkezi Ankara halkının 
kültürce faydalanması için çok 
iyi işler görmektedir. Dünden
beri halkevi ile etnoğrafya 
müzesi arasındaki meydanı bir 
açık sinema haline getirilmiş
tir. Geceleri burada memleketi- · 
mizi ilgilendiren seçkin filimler 
gösterilmektedir. En iyi uram
larından gelen yüzlerce halk 
şehir pazarlarına gelen · k&yfil· 
ler her akşam burada toplal\a
rak bn filimleri seyrediyorlar. 

Halkevleri merkezi Ankarada 
bulunan ressamlarımızın kendi
lerine kolaylıklar göstererek 
evde çalışmalarım ve ulusal 
devrime aid yeni izerler mey
dana getirmelerini temin et
mektedir. 30 Ağustosta halk
evinde bir zafer sergisi açıla
caktır. Sergide bu tablolarla 

şimdiye kadar meydana getiril
miş olan ulusal zaferlerimizi 
gösteren tablolar gösterilecek· 
tir. 

Iran - Irak arasında 
Irak başbakanı 
TAHRAN, 30 (A.A) - Irak 

dış işleri bakanı Nuri Said 
paşa İran - Irak sınır an
laşmazlığı hakkındaki görüş
melere iştirak etmek üzere 
5 Ağustosta Tahrana gele-ı 
cektir. 

Tahrana gidiyor 
Diğer taraftan Almanya 

ile Iran arasındaki tecim 
ilgilerini geliştirmek çarele
rini aramak ıçın bir Iran 
ekonomik delegaşyonunun Ber
line hareket ettiği haber ve
rilmektedir. 

Şarbayımız Macarlarla 
Atatürke İzmirin 
Saygılarını sundu 

- Boşturoıı bilinci salıiıede -
arsıulusal lzmir panayır isleri 
etrafında iki saat süren uzun 
bir görüşmede bulunmuşlar
dır . lzmir panayırının Türk 
ulusunun ekonomik haysi
yeti ile mütenasip bir canlılık 
ifade eylemesini temin yolun
da verimli çalışmalar yapıla
caktır. 

İstanbul önemli bir endüstri 
merkezi olduğundan buradaki 
fabrikaların panayırda geniş 
mikyasta yer almaları temin 
edilecektir. Bu maksatla Türk
ofis tecim ve endüstri odası, 
yerli mallar sergisi komitesi 
azaları müşterek bir çalışma 
kararı almışlardır. 

Doktor Behcet Uz bu teşek
küllerle ayrı ayrı temaslarda 
bulunmuştur. 

Cuma günü lstanbul4aki sa
nayiciler ve tecimerler, tecim 
odası salonlarında toplıuıtıya 
çağınlmışlardır. 

Doktor Behçet Uz bu top
lantıda lzmir puayırının 8nemi
ni anlatacak ve panayıra iştirak . . 

Anlaşma bir 
Ay uzatıldı 

Ankara, 29 (A.A)-Türkofis 
başkanlığından : 

31 temmuz 935 te mer'iyet
ten çıkmak üzere hükümetimiz 
tarafından feshedilen 18 nisan 
934 tarihli Türk - Macar ticaret 
anlaşmasile bu anlaşmanın de-
• 
vamı müddetince uzatılmış bu-
lunan bir ağustos 933 tarihli 
klering anlaşması bitim tarih
leri olan 31 temmuz 935 ten 
itibaren bir ay müddetle yani 
31 ağustos 935 e kadar tem· 
dit edilmiştir. 

Otto 
I<ral Karol ile 
Görüşecek 

Viyana, 30 (A.A) - Heim· · 
vehrenlerin organı olan Oste
rayiser Adeinzaytung gazetesi 
kralhk davacısı Otto D8 Haba· 
burgun yakında kral Karol ile 
ırBrilteceğini yazmaktadır. Bu 

ö aede hi bir Iİyua adl!mı 

Bul~ar ordusunda 
Cumhuriyetçi 8 zabit tekaüt edildi 
Sofya, 30 (A.A)- Geçen hafta toplanen yüksek harp divanı 

Bulgar ordusunda cumuriyetçi fikirler yaymakla tanınmış olan 
Albay Veltcheff'in arkadaşlarından sekiz sübayı tekaüt emeği 
kararlaştırmıştır. 

Yüksek harp divanının bu kararı kralın imzasına sunulacaktır. 

Şarktaki harp gemileri 
ltalyaya dönmek emrini aldı 

Paris, 30 (A.A) - Bir Fransız telgraf ajansı bam şark liman
larını ziyaret etmekte olan ltalyan harp gemilerinin geri çağnt
dıklannı bildirmektedir. Gemiler ltalyaya doğru hareket etaiı
lerdir. 

YQnanistanda genel oy 
Daha sonraya bırakılmış değildir 
Atina, 30 (A.A) - B. Çaldaris ve kondilis uluııal kurul ile 

uyuşularak tayinleri tesbit edilen ienel oyun sonraya bırakılma· 
sını düşilnmediklerini gazetecilere söylemiştir. 

işçi birliği tarafından 
Zonguldakta 60 yataklı bir hasta
hane yaptırılıyor, temelleri atıldı 

Zonguldak, 30 (A.A) - işçi birliği tarafından yapılmasına 
karar verilen 60 yataklı hastahanenin dün temel atma töreni 
yapıldı. Hükümet ve parti büyükıerile maden işçileri bulundu. 
Maden işçisi ve ailesinin parasız bakılmasına mahsus olan bu 
hastahanenin yapılması havza işçileri arasında derin bir sevinç 
uyandırmıştır. 

---~~-------------~------
Havranda Marsilyada 

••••• 
Bu güzel nahiyede ~ral Aleksandrı 
Bayındırlık iş1eri Oldürenler 

Marsilya 30 (AA) - Kral 
Aleksanclrı öldürmektea suçlu 
U stasiler davasının sorgu kıs
mı bitmiştir. Duruşmama gele
cek ilkteşrinde Bus Dli Ron 
ceıa hakyerinde yapılacağı 
sanılıyor. 

Havran, (Özel) - Bürlraniye 
kazasına bağlı bulunan bu ka-

mun merkezinde beş bin nüfus 
bulunmaktadır. Havran Edremit, 

Ayvalık, Bürhaniye ve Balıkesir 
arasında bulunmakta, çok güzel 

bir manzara taşımaktadır. Eko-
nomsal bakımdan kazasından 

daha ileri olan Havranda 9 

kadar fabrika, iki sabunhane 
vardır. Bu sene 750 bin kilo 

incir, 300 bin kilo üzüm istih
sali tahmin edilmektedir. Daha 

başka toprak verimlerine malik 
bulunan bu nahiye yakında 

elektrlge de kavuşacaktır. Pro· 

je Bayındırlık bakanlığına g8n
derilmiştir. Şarbay zahir çalıt· 

kan bir za·br. 81iyBk ve yeni 
bir belediye binası nahiyenin 

ti ortuında çok ıüzel bir 

SaJgıtlarımız 
Moskovaya vardılar 
Moskova, 30 (A.A) - Pro· 

fesör Kemal Cenab'ın başkan· 
lığındaki arsıulusal fizyoloji 
kongresinde bulunacak Tilrk 
salgıtı dün buraya gelmiştir. 

Takas işleri hakkında 
Öğren ek 

Türkiyenin türlü memleket· 
!erle yapbğı tecim anlqmala
rındaki özel takas itlerinin ae 
şekilde y8netileceğine dair el
de birçok 8ğrenekler olduiünu 
g8ren TOrkofis bunları bir 
araya toplıyarak daha esulı 

ve tatbikde kolayhk ısatlaracalr 
tek bir iğrenek ha....-atı 
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ispanya kralının bankerinin kızı olup Fransada tahsilini 
bitirmiye gelen Terezva Gabarus daba on dört yaşında o 
kadar olgun ve güzeldir ki onu p rlamento müşavirlerinden 
şövalye de Fontenay ile evlendıriyorJar. Bu ç .. ft pek te bir
birine bağlı değildir. lhtilal patlak veriyor. 1790 temmuumd:ı 
"Birlik,, şenliğinde T erezya aç gözlücesine kendisine bakan 
bir adama rasgeliyor. ........ 

Lametin kolunda olan Bayan 
Fontenay SentAntuvan mahal
lesine kadar gelmişti. Vaktile 
burada, kanlı bir el, halkın 
üzerine yükselerek kafası ke-
ilen bastil kumandam Delone

yin yaka düğmesini göstermiş. 
hapishanenin nizamname ve 
anahtarları bir süngü ucunda 
halka teşhir edilmişti. Şimdi, 
Taktile Bastil zındanlarının 
yükseldiği aynı yerde, büyük ' 
şef af harfler ışıldayarak şu 
cümleyi gözlere iliştiriyordu: 
"Burada dan edilir:., 

Terzya kendi salonunun 
mutad misafirlerini orada bul-
du. Lui dö Noay, Barnav, 
Feran, Despremenil, Sen Farjo 
ve daha başkaları. Sen Farjo 
Prens Lamberin yaverliğinden 
istifa etmiş, yeni fikirlerin mü· 
dafileri arasına katılmıştı. Sent 
Honore caddesinde jakoben 
rahipler manasbrının bir alo· 
ııunda toplanan en şiddetliler 
kulübünün ileri gelen üyelerin
den biri olmuştu. Genç kadına 
okularak: 

- Neye gülümsiyorsunuz? 
dedi. Böyle tatlı bir manzara 
sizi müteheyyiç etmiyor mu? 

Terezya gemicilerin brmanıp 
üzerindeki üç renkli bayrağı 
almağa alıştıkları sabunla sı

vanmış direği gösterdi. Yeni 
adamlar da ona bu gemiciler 
hissini veriyordu. Fakat bunu 
söylemekten sakındı. 

Halk arasında bir deprenme 
oldu. Bayan Fontenay arkadaş
larından uzağa sürüklendi. On
Ian uzaktan anyor, fakat gö
remiyordu. Bir adamın vücu
duna dokunduğunu duydu. 
itile kakıla, delikanlı ile genç 
kadın bir lahza yüzyüze geldi-
ler. Bu delikanlıya acaba ne
rede rasgelmişti? Şimdi vazi
yetinden istifadeye çalışıyordu. 
Şiddetle geri çekildi. Yabancı 

dam, yalvaran bir sesle: 
- Bayan Fontenay, dedi, 

beni dinley,niz. 
- Sizi tanımıyorum, Bay. 
- Vaktile B. Lamctin ka-

tibi idim 
o vakıt hatırladı ki aşıkınr 

görmeğe gittiği :ıamanlarda, bir 
iki defa ayni hırslı gözler onun 
üzerine dikilmişti. Fakat say
lav olunca eski kntip kiistah
lığı bırakmıştı. 

- Bu şenlik sayesinde işte 
sizden uzaklığım biraz azaldı , 
bayan. 

Burada dan edEUr 
Bir uçağın böyJe bir dil kul

lanmağa cür'et etmesi zamanın 
dcğişiklil-Jerine bir işaret de
ğil miydi? Bu adam y rtıcı bir 
yapışkanlıkta idi, zira söylediği 
mahviyetkar sözlerin yanınd::ı 
şehvetklir bakışları ve cüret
karane bir tazyiki vardı. Elbi
sesinin kumaşları altında T e
rezva vücudunun sıkıldığını, 

adeta dolanıp sarıldığını duyu
yordu. Halkın, sıcak gecenin 
ve bu ne idüği belirsiz yakın
lığın yardımiylc, Bayan Fon
ienay apan ız ''aşağı tab ka,.
nın tadına mı susadı? i inde 

reketsizliğini tehammülle kar
şılamağa başladı. Fakat soluğu 
sıklaşan bir göğüs, yüze yayı
lan bir kızıllık ve gözkapak
larının çarpışı, kadının hoşlan
dığını adama hissettirdi. Ona 
şunu sormağ cesaret etti: 

- Tekrar sizi görmek saa
detine kavuşacak mıyım? 

Bayan Fontenay kendini 
topladı. 

- Beni bur d n çık rmız, 
bay, dedi. 

Halk yeniden kımıldadı. Te
rez:ya uzaktan B. Lametin şap· 
kasını gördü. Çaplcm adam da 
eski efendisini görmü~ olmalı 
ki yüzünde hoşnutsuzluk be
lirdi : 

- Hiç şüphesiz, bayan, şim
di halk dostu kılığına giren 
bütün müstebitler darağacına 
çekildikten sonra tekrar görü
şeceğiz. 

B.ayan F ontenay şaşakaldı. 
Herif gözden kaybolnıuştu. 

Arkadaşlarile buluştu. Bun
lar: 

- İşte kurtuldunuz, diye 
haykırıştılar. 

- Bu kalabalık ne diye 
toplandı böyle : 

- Nasıl, iz Bretonlnrı gör
mediniz: mi? Bretonlar geçti
ler ... 

Meydan hala müzik ve çığ· 
lıklarla çınlıyordu. Terezya bir 
rüyadan çıkıyor gibidi. 

Yüzü ter içinde kalmıştı. 
Tekrar B§ıkının koluna girdi. 

- Aleksandr, dedi, ıeçen 
sene bir aralık sizin yanınız:da 
çalışmış olan katibin adı ney
di ? Onu bu kalabalık içinde 
görür gibi oldum. 

- Nasıl bir adam ? 
- Uzun boylu ve sarışın. 
- Talyen onun adı. 
Kendi kendine söylenir gibi 

genç kadın tekrar etti : 
- Talyen. 
Sonra, tekrar sordu: 
- Neden sizden ayrıldı? 
- Çünkü ben ona yol ver-

dim. Fena bir çocuk değildi, 
fakat cahil, tenbel, utanmaz ve 
kadın peşinden ayrılmazdı. 

- Ya!. 
Breton " birlikçiler ,. tekrar 

geri geiyorlardı. Halk yarılı

yordu. T crezya bir paket ka
ğıt taşıyan bir kızcağızın vila
yetlilere hitaben bağırdığını 

duydu: 
-- Pale - Ruayal ve diğer 

yakın benzer yerler kızlarının 
tarifesi .. 

Boşanahm 
Oh; yoluna girecek herşey 
Aristokratlar dnrağacme .. 
Kanlı şarkı, adı kardeşlik 

caddesi olan Sen - Lui cadde
sinin camlarım titretiyordu. Pa
ris parlamentosunun sabık üyesi 
sabık marki dö Fontenay başını 
eline dayadı. 

Karısının başkaları yanında 

kazandıgı muvaffakıyetlerden 

teselli bulmak üzere konağına 

yerleştirdiği odalık, Kato adlı 

işmaıı bir dükldin kızıydı. 
Kndm ona kötü mu mele edi-

• s s y 
• 

ııgı e e ve ansanın söm ·· geleri 
ileri •• •• s ru ere 
-Bcı~ tamfı 1 iun" s.ı1ıifcdr

tndır. Habeş ordusuna Mısır
dan gönüllü yazılanlar vardır. 
Bütün siyasal çevrelerde harp 
muhak kak snyıhyor. 

Roı •• a, 30 (A.A) - ltnly~n -
Habeş çehlşrne~ne bakmak 

için u'usJar sosyc .. es i konseyi
nin yapaca~p lophıntıdan bah

seden Giornn'a D'~tala gnze
tesi diyor ki: 

Uluslar sosyete ... inin i şe ka

rışmasını zorla kabul ettirmek 
ve bunun doğrn oMuğunu g ös
termek için hak beraberliğinden 

ve uluslar arası dölenlerden 
bahsediliyor. Halbul:i bu be~ 
raberlik ilk öne ... tarih ve tü:ze 

ha • • s e ıyor 
nınkinden az bulunan Fransanın 
da 12 milyon kilometre murab
baı sömürgesi ve 65 milyon 
kadar da sömürge halkı vardır. 

Verirr.siz ve dağlık bir ana 
toprağı bulunan İtalyanın ise 
büyük bir parçası çöl olan iki 
buçuk milyon kilometre murab
baı sömürge ve iki buçuk mil
yon sömürge halkı· vardır. 

Bundan başka lngiltere do-
miuyonları ile dünyanın en bü -
yiık parçasını kontrolü altında 
bulunduruyor, Ve buraların ka
pılarını yabancı göçmenlere ve 
tecimlere l·apamış bulunuyor. 

Varlığı esasen keskin oimı
yan bir ulus!ar sosyetesinin bu 
O'Ün ortada bulunuşu uluslar 
o 

bakımından v r o'malıdır. ta rihinde birb:rlerinden ayrı iki 
Sonra lta'ya ile büyük zan•an ve iki ahlak yaratmaz. 

sömürge devletleri arasında U:u•ılar ı;osyelesi, Uluslnrı 
görülen ':>eraberlik ancak na- hareketsiz btrakmak şavaşuı-
zaridir. İngiltere •ransa ve d:a olmaz. Uluslar sosyetesinin 
Belçikamn hele İngiltere· böyle bir savaşı tabiata, tarihe 
nin Versnyd ele geçirdik!e;i karşıdır. İşte uluslar sosyete-
toprak ve sömürge kazançla- sinin kcsib atacağı mesele 
rını bir tarafa bırakalım, Ver-. budur. Yoksa b!r takım akıl 
sayda ltalyanın eline hemen öğretmenlerinin Habeş impara-
hemen hiçbir şey geçmemiştir. toruna ileri sürmesini perde 
İşin esasını ele alalım, kendi arkasından fısıldadıkları paktın 
toprağında esasen demir ve şu veya bu maıldesinin tatbiki 
kömürden çok zengin bulunan değildir. 
ve nüfusu da ltalyanınkinden TrabBu u Ar plar 
biraz fazla olan lngilterenin Londra, 30 (A.A) - Daily 
dominyonlardan başka yedi Telgraf gazete~inin Kahire ay-
buçuk milyon kilometre murab- tarının öğrendiğine göre Trab-
baı sömürgesi ve 62 milyon lustaki ltalyan kuvvetleri Ha-
kadar da sömürge halkı v:ırdır. beşistana yollanmıştır. Italyan 

Gene kendi topr ğmdn kö· hükümefi Eritrede iş kampları 
mür ve demir ve potastan zen- kurmak için Trabluslu Arapları 
gjn olan ve nüfusu İrle ltalya- toplamaktadır. 
••••ıswır•••••••••••••••••••••••••••••••••ııııaıE1111ııııaıaııııııı•ıtııııııııı•ııııııı 

Mısır gazete lerir de okudu
ğumuz:a göre, Monte Kristo, 
romanında Edmon Dantesin 
hapisten kaçma hareketini bir 
çölemen çocuğu aynen tatbik 
etmiş. Vaka şudur: 

Helnan çevresinde yerleşmiş 
bir çölemen kabilesinden bir 
ihtiyarın on beş yaşında oğlu 
1923 te ağır cezasına çarptırıl
mıştı. 

Bu çocuk, cezasını çekmekte 
iken 7919 yılında Abuzaabal 
hapıshenesinde bir ayakhmma 
olmuştu. Fakat hapishane as
kerlerle sarılmış, çarpışma ol-
muş, ayaklananlardan bir takı
mı öldürülmüştü. 

Ahmed Haseneyn adında 
olan bu s1ıçlu, yerde yatan 
ölüleri görünce aklıma şeytan-
ca bir fikir geldi. Hemen 
ölülerden birini soydur El
bisesini giyindi. Onu bir tara-
fa çekip saklryarak yerine 
kendisi geçti uzandı, ölü tak
lidi yaptı. 

O karışıklık arasında kimse 
farkına varmadan ölülerle bir
likte onu da dışarıya çıkardı
lar. işte bundan istifade eden 
Haseneyn kaçmanın yolunu 
buldu. 

a 

Çöllerde birçok sıkıntılara 
katlanarak Hicaza gidebildi. 
Orada da açlıktan ölecekti. Ni
hayet bir kervanla Suriyeye 
geçti. Biraz para topladıktan 
sonra, Mekkeye gitti ve bir 
gün gizlice Mısıra döndü. 

Tabıi adını değiştirmişti. Yir
mi iki yıl sonra 37 vaŞında 
olduğu halde, ailesini aramağa 
koyuldu. Onları gene Helenan
da buldu. Çok ihtiyarlamış olan 
babası oğlunu tanımadı. Ald;\tıl 
makta olduğunu sanıyordu. Ha
seneyn çocukluk hatıralarını 

anlatmışsa da gene ihtiyarı 
inandırmak kabil olmadı. 

Daha fenası, kendisinin do
landırılmak istenildiğini sanan 
ihtiyar, polise başvurdu. 

On altı yıl büyük sıkıntılara 
katlnnıp ta kurtulduğuna se
vinen Haseneyn babasının haber 
vermesi iizerine yakalandı. Hak
kmda yapılan araştırmalar 
kendisinin gerçekten Ahmed 
Haseneyn olduğunu meydana 
çıkardı. 

ihtiyar baba, bu defa, fakat 
pek geç, çocuğunu tanımış 
oldu. 
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yeni rejime itaat örneği olarak, NoayJa bir yatakta yatıyor. 

buna katlanıyor ve onu muha- Yalan mı söyliyorum? " Reza-
foza ediyordu. Ayni zamanda Jet haberleri ,, ve " Şehir ga-
onun tarafından ele verilmekten zetesinde ,, okudum. Aşıkları· 
<' e korknyordu. nın ::dları orada apaçık yazılı. 

Taşkın nümayişçiler uzaklaş· O herkese kendini tattırıyor 
taktan sonra, eski müşavir ba- ve sen de pek iyi biliyorsun 
şım kaldırdı. Çözü sokak kızı- bunu. Hiç olmazsa sana bir 
nın alaylı gözüne ilişti. karı dokunsa. Mesela sen bu 

- Hiç senin gibi korkağı 
dn görmedim. Parlementoda 
aza olmak sana yetmiyordu. 
Bir de marki olmak istedin. 
Şimdi haline yan bakalım. 

Erkek, kavgadan sakınır gibi 
yumu~ k bir tnvurla: 

- Kato; 
- Ne, yalan mı? Beri taraf-

tan, knrın 89 kulubünün üyesi. 
Konvaniyon meclisine kadının 
sıyasal hukuku hakkında bir 
layiha v riyor. Lamet, Montron, 

sayede bir pasaport koparnbil
sen? Çünkü sen de kaçmak 
istiyorsun, değil mi ya? Eski 

aristokratların oturduğu b ti tün 
Sen· Jerıren mahallesi arbk ya 
satılık, ya kiralıktır: 

- Yok canım, Kato, ben 
hiçbir zaman senden ayrılmam. 
Ayağa kalktı, içini çekti, 

şömine üzerınde Bastil kalesi
nin taşlarından yapılmiş bir 
bibloya dokundu. 

mmuz ı 

• a ş a 
y 

• 
erı edir? unun siyasal ._ebe 

La RepUbll parls 
Hiç babrda olmıyan bir dev

let, Japonya, habeş işine ka
rışmağa başlıyor. Altı aydan 
beri Japon hükümeti Ha
beşistan işinde büyük bir 
saknı ile hareket etmiştir. Bu· 
nun sebebi de kolayca anla
şılıyordu. 

Doğruyu söylemek lazım ge
ı;rse, bundan bir veya iki yıl 
önce Japonyanın Habeşistan 
üzerindeki isteklerinden ve 
doğu Afrikasında büyük ölçü
de pamuk ekimi için Tokyoda 
yapılan planlardan bahsolun
ruuştu. Hatta ltalya bu hAdise
lere dayanarak Habeşiııtana 
lcarşık endisinin yapmak istediği 
hareketi önceden haklı gös
termek için "sarı tehlike,. nin 
Afrikaya kadar yayıldığı hak
kında Avrupa devletlerinin 
dikkatini uyandırmışhr. 

Fakat, anlaşmazlık başhyalı
danberi, mes'elenin bu tarafı 
biraz unutulmuştu. Italya doğu 
Afrikasmda yayılmasını hazır
larken, japonyada kuzay Çin
inde kendi yayılmasını hazır• 
lıyordu. Böylelikle her iki 
memleket diplomasisinin asığ
lannır, kendi davalarını birleş• 
tirmek ve her birinin, kendi 
yaptıği hareketi ötekinin yap
tığı hareketle haklı göstermeğe 
çalıştığı sanılabilir 

Netekim, Kuang - Tung or
dusu Hopei ve Çahar'ı elege
çirdiği zaman Italyan gazete
leri Japon emperyalizminin ten• 
kidi gibi . görünebilecek her 
türlü tefsirlerden dikkatle ka
çmmışlardı. Tersine olarak fa
şist gazetelesi Japonları, Çin 
anrşisine karışmaları çok haklı 
olan dotren unsnrları gibi gös· 
termişlerdi. 

Bunda bırkaç. gün önce Ro· 
ma hükümeti bu iyicil tavrının 
mükafatını elde ettiğini düşün· 
dü. Romadaki Japon elçisi B. 

Sugimura B. Mussolini ile uzun 
uzun konuştu. Yarı resmiğ bir 
bi1diğde de B. Mussolini, Ja
ponynnın Habeşistan işinde ta
rafsız kalacağını ioançladığını 
haber verdi. 

B. Mussolini yanlış mı anla
mıştı? B. Sugimura sözlerini 
iyi anlatamamış mıydı? Japon 
elçisi salahiyetinin dışına mı 
çıkmıştı? Yoksa Tokyo hüku
meti Roma elçisile B. Mussoli
Jininin görüşmesinden sonra 
birdenbire tavrını mı değiş
tirdi? 

Hakikat şudur ki önce Rengo 
ajansının kanalile sonra da dış 
işleri bakanı B. Hirota'nın 
ağzından, Japonya B. Mus
soJininin neşrettirdiği haberi 
yalanladı ve Habeşistanda si
yasal asıgJarı olmamakla bera
ber, ekonomik asığlan olduğu
na işaret ederek, anlaşmazlığı 
dikkatle gözden geçirdiğini ve 
Briyan - Kellog paktını imza
lıyanlarla uluslar sosyetesi üye-
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lerinin alacakları tavra özel 
bir ilgi gösterdiğini de ilave 
etti. 

Italyan kamoyu bu sözleri 
duyunca aldanmadı, bu sözler· 
le Japonya açıktan açığa ltal· 
yaya karşı vaziyet alıyordu. 

Hangi sebepler yüzünden ? 
Japonya her halde kendisi· 

nin göz diktiği bir " yayılnıa 

alanı ., nı başka bir devletin 
ele geçirmesini hoş görmemek· 
tedir. Çünkü o, Habeşistanda 
ürünlerile göçmenleri için bir 
mahreç, ve kendi iplik fahri· 
kalarına lazım olan pamuğu 
yetiştirmek için uçsuz bucaksı:ı 
boş topraklar bulmağı düşünll· 
yordu. Aynı zamanda da, i· 
yah Afrika'yı Avrupa devlet· 
leri gibi kolonize edebi· 
leceği11i söylüyordu. Zaten Ja· 
ponya her işte Avrupa'nıP 
rakibi olmak sevdasındadır. 
Onun için, ltalyanın daha ç • 
buk davranmasından hoşnud 
kalmadığı kolayca anlaşılır. 

Fakat, belki bu uzak sebep· 
lerin yanında daha yakın ve 
daha "doğrudan doğruya,, se· 
beblerde vardır. Japonya Ital· 
yaya karşı yüksekten atmakla, 
lngıltercnin gözüne girmek is· 
temiyor mu? Hatta Japonyanın, 
Londra hükümetinin isteğile 
böyle hareket etmediğini ııc· 
reden biliyoruz? Japonlar ne 
kadar kuvvetli olursa olsunlar, 
Çin'de güttükleri siyasayı in· 
gilterenin hoş görmesilc elde 
edecekleri asığı küçük göre· 
mezler. ltalya'ya karşı vaziyet 
almakta olanların hedefi 1922 
de bozulan eski Japon- lngiliı 
bağlaşmasını diriltmek değil 
midir? 

Japonların aldıkları bu tav· 
rın yankıları cok büyük olabi· 
lir. ÇUnkü böyle bir şey T oky0 

ve Londrayı birbirine yaklaş· 

tınr a do, öte taraftan Rom' 
ve Moıkovayı birbirine yaklaş· 
tırmaktan geri durmaz. aıı 
yüzden ele Avrupa duruJ1lU 
Fran a, Almanya: Polonya ve 
küçk anlnşma için başt n aşa· 
ğıyn değişebilir. 

Habeşistan i inin AvruP~ 
İçin yeni bir ınarok mesclesı 
olduğunu burada yaz:mıştı~· 
Fakat öyle bir marok işi k11 

sonuçları evrensel olabilir. 
Geçen her gün, bizi biraı 

daha, hatıra gelmiyen bir teh
likeler ve karışıklıklar labireıı· 

tine sokuynr. 

s·r • 
ıye 

ş arıyor 

Türk veya ecnebi evlerde 
çocuk bakımı veya ev ida· 
resi ve saire gibi işlerde ça· 
lışmak üzere Türkçe, İngiJiı· 
ce, Almanca lisanlarına aşina 
genç bir mürebbiye iş ara· 
maktadır. İstiyenlerin Alınan 
konsoloshanesinden adres al-
maları rica olunur. 

TELEFON 315f 
BUGÜN 

iki büyük filim birden 

ON D R A'nnı 
Şaheser komedisi 

Fransızca sözlU, şarkıh bpyUI· film 

Seanslar 
HergUn saat 16 da Cumartesi ve Pazar glinlcri 

14 te başlar. 
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a a a ara urş na z ıyo 
Ratibora bir telgraf getire· 

esmi b:r vesikaya göre, bir 
Jan deniz lh gemisi 20 Ma
a batı kanalına 22 torpil 
mu0 tu. Bunlnn koyan U.75, 

.. mpshire zırhlısının oradan 
.... eceğini biJmiyordu bile .. Kiç-

1 ri taşıy n geminin garp ka
na ından geçeceğini bilen yo ·tu. 
H:ı pshire'in babnlmasından 
tıonra, bu sularda yapılan ara§
hrnıada Almanların ~oydukları 
diğer torpilJer de bulunmuştu. 
Bu torpillerden bazılarını yedi 
metre derinlikte yüzüyorlardı. 
liamp hire'in canıma okuyan 
da bunlar oldu. Vakadan sonra 
bir çok şayialar çıkarılmıştı. 
lngilterede yüksek mevki sa
hibi ban kimselerin Lord K.iç
nerden kurtulmak için bu ka
laya bile bile sebebiyet ver
dil<lerini iddia edenler olduğu 
gibi Kiçnerin ölmiyerek Alman
ların t:line düştüğüne, inanan
lar da vardı. Netekim Kiçnerin 
~emşiresi kardeşinin ölümüne 
ıo nmıyanlar arasındaydı. Daha 
garip şayialar da yok değildi. 

Ki~erin kılık değiştirerek Al
lllanyaya gittiği, orada fngiliz 
casus teşkilatını idare ettiği 
~ehabına düşenler yanında Rus
}'aya Yardığını, yahut ta Çine 
giderek milyonlarca kişilik or-

dular haZlrlamakta olduğunu 
ıöyliyenler bulunuyordu.Hamps
birein bathğı tarihten bir ene 
sonra Norveçten lngiltereye 
gef en bir ıahıs, için Kiçnerin 
~akayası bulunduğunu iddia 
ıddia ettiği bir tabut getir· 
nıişti. 

Alman ca usluğunun 
En yük ek nokta ı 

BasiJ Thomson şunları an1a· 
hyor: "1915 senesinde günle· 
riıniz yüklü idi. Merkez posta· 
!lodan aldığımız mektup paket
l~rinden bir çoğu üzerinde tah
kıkatta bulunmak icap ediyor· 
du. Mektupları gönderenler 
ceJbedilerek izahat alınıyor, ce· 
vapları emniyetbahş olmıyanlar 
Scotıand Yard nezdinde alıko
nuluyordu. Hele sempatik mü
rekkeple yazılmış bir mektuba 
rastgelindi mi büsbütün başka 
surette hareket ediliyordu. Bu 
takdirde casusun, bizzat en 
kuvvetli delilleri verebilmui 
İçin tevkifine tsşebbüs edilmi
}'or, arkasına düşmekle jktifa 
ediliyordu. 

1915 Haziranında, Romter
darndan Arjantine giden va
purda Leyter adını ta~ıyan bir 
Arjantinli bulunduğunu haber 
~Idık. Vapur Plimuta uğrıyaca-

1 g,ndan liman zabitlerinden Ley
teri tevkif ederek Londraya 
sevketmeleri için emir verdik. 
Arjantinli karşımda yer alınca 
be!agatmı kaybetmişti. Nakli
Yat şirketlerinden birinde me 
~ur olduğunu, tatili geçirmek 
U~ere AJmanyaya gittiğini, 
şimdi memleketine dönmek 
Üzere olduğunu söylemişti. 

Leylerin ispanyaya gitmek 
Üzere olduğunu bjfjyordum. 
Sordum: 

- f pnnyaya niçin gidiyor
sunuz? 

Sualime cevap vereceği yer
de nıugalatnlar yapıyordu.Aynı 
sorguyu bir kaç defa tekrarla
Yınca itiraf mecbur oldu: 

- Evet, dedi. ispanyaya gi-

ceğim. 
- Bu telgraf nerede? 
- Kabinemdeki tahlisiye 

simidine dikilmiştir . 
Leyter üsera karargahına 

gönderildi. T elyazısına gelince 
o dn telsi:ıle muhabere edile
rek ispanyaya hareket etmiş 
olan vapurda bir araşbrma 

yapılmak soretile bulundu. 
Harret edilecek 

Şahsly&tler 
Casuslar arasında hayret edi

lecek şahsiyetlere de tesadüf 
edilmekte idi. 1913 te Voltumo 
gemisinin 500 e yakın yolcusu 
ile mürettebabnı ölümden kur
tıran Yansen ve arkadaşı Rosi 
Alman casusu olarak yakalan
mışlar, kurşuna dizilmişlerdi. 
Bir Haziran 1915 te, on beş 
gün içinde yedi ca~s .. t~vk!f 
edildi, muhakemelerı goruldu, 
başlan kopanldı. Bnnlar içinde 
en şayanı dikhat olanlar Fer-
nando Buşauan ve Jor j Brec
kof adh iki müzisyendi. Hele 
Boşanan, centlimen yapılı bir 
adamdı. Dresd'te zengin bir 
sabun fabrikatörünün kızı ile 
evlenmişti. Paraya ihtiyacı yok· 
tu. K:ıymbabasmın büyük ser
vetine dayanarak kendini tay
yareciliğe vermiş, 1911 de yeni 
bir tip tayyare icad ebnişti. 
Harptan üç yıt önce bütün Av
rupayı dolaşmışb. Harp başla
yınca Alman gizli teşkilab, Bu-
şananı elde ederek bimıetinde 
kullanmağa başladı. Anversteki 
Alman casus teşkilah bu çok 

~ eyi tahsil görmüş, eyi giyinen 
deliknnhyı bir ticaret mümessili 
üsüyle kullanıyordu. Halbuki 

!Buşanan ticaretten anlamazdı. 
Londraya sahte bir pasaportla 
ge1mişti. Kemanı da yanında 
idi. Bir kaç günde bir kaç 
defa otel değiştirerek poliain 
takibabndan kurtUlduğunu sa
nıyordu. Boşanan ilk aeferini 
Portsmut ve sutamptona yapb. 

Eşyası arasmda yapılan araş
tırmalar Buşanaoın Alman ca
sus teşkilatınca deniz casusu 
olarak kultanıldığıru meydana 
koymuştu. Boşanan yakalan
dığı zaman meteliksizdi. Gid
halde muhakeme edilerek ölüm 
ceza.sına mahkum edildi, Bu 
gencin muhakeme.inde hazır 
bulunanlar doğruluğuna ve ce· 
saretine hayran olmuşlardı.Mah
kfimiyetinden sonra da kemanı 
elinden alınmadı. Bu onun son 
tesellisi idi.İdam edileceğinden 
bir gün önce Londra kalesine 
nakledilirken kemanını birlikte 
götürdü. Son g~cesini hep ke
man çalmakla geçirdi. Sabah 
şafakla beraber kendisini al
mağa geldikleri vakıt, kemanına 
son bir buse kondurdu. Göz
lerini bağlatmadan cesarane bir 
tebessümle ölüme 2itti. Jorj 
Brcckofa gelince kudretli bir 
piyanist olan bu adam idam 
hükmünün infaz edileceği gün 
~bitik bir haldeydi. Çençliğinin 
tatlı aşk sahnelerini gözleri 
önünde yaşatan bir kadın men· 
dilini cebinden çıkararak göz· 
lerinin bununla bağlanmasını 
istedi. Mendil çok küçüktü. 
Bnndlar ilavesile Brençkofun 
gözleri bağlandı. Fakat askeri 
müfreze silahını çekmeden pi
yanist bir kalp sektesinden 
olduğu yere yıkıldı. 

ve k 
• • 

Si 1 

en uyg 

A,1akkab1 taban lmbbe.~iui 'korımıalıd21· Soldrı düztaban aya·k, B - tıormaı bir .MesleM icaln u:mı uımaıı cıyak iistü <lut·an 
Kubbe A 1ıoktası.ulo açıkva yö::iiküym· auak fai. G ·normal bir ayak izi bir adamm düztaban a11akları 

Adamoğlu yer yüzünde otu- ken şurasını da kaydedelim ki, DUzlaban haslahğı Lastik çizme ıstırabı 
ralı beri iki belli başlı mesele lastik ayakkablannın başlıca Düztaban hastalığı uzan müd- Zaten lastik çizme geydirilen 
onun önüne çıkmış ve bunların mahzurlarından biri kaymağa det ayakta durmağa mecbur kimselerin bunlan uıu müddet 
halli adam bayatı için elzem müstenid olmalarıdır. Bu bakım olan kimselerde başgösterir. taşıyamadıklan tecrübe ile sa-
olmuştur: Bunlar da gıda ve dan yaşlı kimselerle sporcu• Kahve iarsanları· ve buyük bittir. Haırb esnasında, asker-
elbise meseleleridir. lara ve alpinistlere katiyen el- mağaza .sabcılan, ayak kub- leri souk ve rutabetteı:a koru-

fspata lüzum yoktur: Hayat verişli olmaz. Lustik tabanlı besini tutan ayakkapları gey- mak için, lastik ayakkaplan 
zaruretleri merdive!linde gıda dağıtılmışh. Bir kaç saat sonra, 
birinci sıraya tutarsa elbise de ayaklan ve diıleri şişmiş gibi 
hemen ondan sonra gelir. bir acı duyduklarından çizme-

Giyim eşyası arasında ise feri atmağa mecbur olmuşlar 
ayakkabı kadar nazik ve ka- ve rutubetle souğu bu acıya 
rışık hiç bir kısım yoktur. Bu tercih ettiklerini bildirmişler-
mese~e sadece kullanış, ekono- dir. U:ıun :ıaman su içinde 
mi ve rahat unsurları bakımın- yürümek mecburiyetinde olan 
dan değil, ayni zamanda de- lağımcılar bile daima deri gi· 
gışmez sağlık prensiplerine yerler. Suyu hiç geçirmiyen 
uygun olarak halledilmek la- laıtik çizmeleri niçin knllanma-
zımgelir. Yani bu hususta da dıklannı sorarsa.ruz azzamand 
doktorun verilecek bir oyu büyük bir yorğunluk ve uyu-
vardır. işte burada bızim "Ye- şukluk veren bu çizmelere da-
ni Asır" okurlarına karşı gör- yanamadıklarını söylerler. Za

ten deri de rutubete karşı ol-
mek istediğimiz. dukça himaye eder ve deri 

Ayakların tabiati, gördüğü mataralar bunun kafi bir deli· 
vazife ve karşılaştığı tehJikeler lidir. 
gözden geç.irilince ay:ık sağlı
ğının ve savgasınm gerçek hıi
delerini meydana çıkarmak ve 
buna göre nyakkabılannın na
sıl o!ması gerektiğini göster· 
mek kolay olacakhr. 

Ay ğın fizyclo i 
Durumu 

Bütün vücudun ağırhğmı ta
şıdıkları için, bacaklar gibi 
ayaklar da yorgunluk ve lu· 

zışma istidadı uyandıran koca
man bir tazyik albndadırlar. 

KaJbden uz.ak ve arzın cazibe
sine çok ya ''"ın oldukları için, 
ayaklarda kan dolaşımı pek 

yavaş olup bu yüzden sovu
mağa ve gıda bozuklukla
nna maruzdurlar. 

Diğer taıaftan, avağın düz 
olmadığını ve tabandaki kub
beye ayakkabının uyması la
zımgeldiğini de hatırda tutma
bdır. Bundan ba~ka, ayak vü
cudun yerle temas eden biricik 
kısmı olduğu için orada biten 
dikenler, zehirli otlar veya 
yerde sUrünen hayvanlara bö
ceklerin ısırmalarına karşı da 
korunmaları gerektir. Nihayet 
eller gibi ayaklar da vücudun 
en çok terleyen bir kısmı ol
duğundan ayakkablannm bu 
terin tebahhuruna engel ola
mama11 icabeder. 

Ne dar, na genlf 
Ayağın cildi çok nazik ol

duğu için ayakkabı pek sert 
olmamalıdır. Ne çok dar, ne 
de çok bol olmalıdır. Zira her 
iki baldede tehlikeli yara ha
line girebilecek bereler vücud 
bulabilir. Bir ayakkabının iyi 
olması için ayağın tabiatine ve 
gördüğü role uyğun bulunması 
iereldidir. Asırlardan beri deri 
ayakkabı için en uygun bir 
ilk madde sayılır ve bugün bi
le ayakkablannın en çoğu t'e· 
ridendir. Bununla beraber ~Jn 
zamanlarda yeni bir madde de 
kullanılıyor: Lastik. 

KAsUk ayakkabı 
Lastik ayakkablara aağiık 

bakımından iyi sayılabilir mi? 
Bu makalede pratik noktaları 

arashrmamakla beraber ıreçer-

lAstik <ıyakkafn deriyi uev.Jetfr, ayak fişe>' ve afjn·u· 
ayakabları yaş topraklar üze- mezlerse düztaban olmağa mah-
rinde birçok tehlikeli kazalara kümdurlar. Bunun içindir ki iyi 
sebeb olmuşlardır. bir ayakkabı, ayağın biçimine 

Lastik ayağın biçimine ta- tamamı tamamına uyacak yerde 
mamı tamamına uyar. Bu bir onu tutabilecek bir yapıda ol-

Derinin hassaları 
Hem yumuşak, hem muka• 

vemetli olan deri iyi bir ayak· 
kabından beklenen başlıca va· 
zifeJere uygundur. Kanın ceve-
lfuıına engel olmaz ve ayağın 
naıik cildini kızıştırmadıktan 

başka dış tesirlere karşı onu 
korur. Terin tebahhuruna ma-
ni olmamakla beraber rutubet• 
ten de korur. fayda sayılır. Hakikatte ise bir malıdır. Yazık ki lastik bu 

'f · - Bunun irin, son söz olarak 
uygunsuzluktur. Çünkü aya- vazı eyı gormez. şunu söyliYehiliriz ki zamanı• 
ğm biçimine bu kadar uyması Bundan başka lastik ayak· mızda endüstride başka hiçbir 
ayağı tutmasına mani olur. kabında ayak ile ayakkabı maddenin göremiyeceği mühim 
Halbuki, ayak kubbesinin tutul- arasında hiç bir bava tabakası vazifeler gören lastik, ayakka-
mağa ihtiyacı oldağunu biliyo- yoktur. Bunun sonucu olarak bıcıhkta, doktorluk bakımından 
ruz. Bu kubbe çöktüğü zaman ayağın mükim olan teri uça· bir terakki değildir. Buna kar-
insan uzun yürüyüşler yapamaz. maz. Bunun mahzuru çok cid- şı deri ise ayakkabı iç.in öte· 
En kısa bir gezinti bile bir didir. Deri yumuşar ve çatlar, denberi olduğu gibi yine de 
yorgunluk halini alır. ayak şişer ve ağrılı olur. en uygun ilk maddedir. 

Tii;k~f i~·····ç;k;t;·····y;;;~·····;1ı;~;···~1;~~k 

Böyle bir suç işliyen "Şaşati fir ası,, hakyerine verildi 
Mersin çıkat tecimlerinden 

Şqati adında biri Türkofisin 
başvurması üzerine Mersin 
genel aavamanhğı tarafın
dan hakyerine verilmi~r. Bu 
adam dlf piyasalarda git
tikçe tutunmağa bqhyan 
ürünleri.mizi t.ağıiş ederek Ye 

hile yaparak fazla kazanmak 
hırsile fena tanıtmaktan ve bir 
çok şikayetlere sebep olmak-
tan suçludur. Bundan bir miid
det önce lstanbuldan Ameri
kaya bozuk barsak gönderen 
tecimer gibi Şaşati firması da 
son aylarda Avrupa piya>ala
rına alıcıları şikayet ettirecek 
mallar göndermişlerdi. 

Almanya Bremen borMSJ 
sigorta şirketi ve İf komisport 
gönderdikleri delgelere incele
meler yaptırmışlar ve Şasati 
firmasının gönderdiği pumuk
lnrın bile bile islatı!dığını sap
tamışlardır. Bunun hak
kında tutulan zabıt varakn ı ve 
artiraj 1 kararı Türlcofisc 
gönderilmiş ve buouo üzerine 
Türk malı Uzerinde hile yapan 
bu tecimer bakyerine veril· 
~iştir. 

Şaşati firmasının bundan baş
ka lsriçreye de örneği yüke
mine uymıyan kurtlu buğday 
gönderdiği görülmüı, türk elçili 
ğide Türkofise §İkAyette bulun
muştur. 

Türkofisin elinde Berlin 

Türk tecim odası tarafından 
gönderilen birçok Almau fir-
malarının şikiyetleri vardır. 
Bunlar da dava evrakı araam
dadır. 

Bu evraka ~öre Şatati fir
masının örneklere uymıyan ve 
mağşuş mallar göndermek sure
tile türkdış tecim.ine karşı çokfe
na etkiler yaptığı ve yapmakta 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Şaşatinin duruşması Mersinde 
bugünler~e yapılmaktadır. Mer
sinden haber verildigine göre 
bu duruşma orada çok il
gi uyandırmaktadır. Mem
leketin yüksek faydaları ve 
dış tecimimizin gelişimi ba
kımından meselenin taşıdığı 

önem göz önündedir. Ürilnle
rimizi kendi kazançlan için 
dış piyasalarda kötülemeğe ça
bşan bu firma ile bunun gi
bi hareket edenlerin kanunun 

pençesinden yakalarını kurla· 

ramıyacaldan şüphesizdir. Türk 

ofis çıkat maddderimizin 

dış piyasalara sevkini sıkı bir 

yasav altına koymak kararım 

vermiştir. " Men'i tağşiş " ka· 
nununun emrettiği tüzükler ha
zırlanmağa başlamıştır. Bundan 

sonra çıkat tecimerlerinden 
böyle hile ile para kazanmak 

istiyenJer buna imkiıı bile bu· 

lannyacaklardır. - ....... . 
Yeniden 
Üç silo 
Yaptırılıyor 
Adana, Afyon illerinde vf. 

Polatlı ilçesinde yeniden üç silo 
yapılması tanın baknnlığınca 
karnrlaştırılmışbr. Bunlann ya· 
pıla;ınm üstencilere verifS>1t:si 
yakındır. Adana ve Polatlı si
loları dörder bin. Afyon silosu 
beş bin tonluktur. Öteki ııilo-
lat gibi bunları dn tarım bn· 
kanlığı hesabına tarım ban-
kası vaohraca1dır. 
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İntikam yolunda 
Ertesi sabah Ragastan prens 

Manfredi tarafından saraya 
çağrıldı. Kont Almada orada 
idi. Ragastan saraya girince 
hemen salona alındı. Prens 
Manfredi güler yüzü ile dedi ki: 

- Yaklaşınız, yaklaşınız. 

Sizi daha eyi tebrik edebil
mekliğimiz için yanımıza yak
laşınız. 

Kont Alma ilave etti: 
- Bizi büyük bir felaketten 

kurtardınız. 
Ragastan saygı ile egilerek 

cevap verdi: 
- Kont ve prensesi Ben sa

dece bir asker gibi harbettim. 
Hakikatte vaziyet hiç de 

böyle deyildi. Prens Menfredi 
bunu çok iyi bildiği için tak
dirlerini şöylece anlattı: 

- Hayır! Hiç te böyle değil, 
Siz kahraman bir kumandan gibi 
dövüştünüz. En zaif en önemli 
noktayı yalnız siz gördünüz. 
Arslan gibi saldırışınızla dün
kü büyük zaferi kazandınız. 

Eğer siz olmasaydının, Sezarın 
orduları bu sabah şehrin kapıla
rına dayanmış bulunacakh 

Kont Alma söze karıştı : 
- Gördüğünüz bu fevkala

de hizmetleri size layık bir şe · 
kilde mükafatlandırmak istiyo
ruz. 

Ragastan teşekkür için ka
fasını yere eğerken gözünü ka
padı. O nun için en büyük mü
kafatın savaş alanında Prim
ver tarafından kendis nin gö
rülmüş,sevilmiş olmasaydı.Doğ
ruldu ve dedi ki : 

- Mon Sinyor sö>lediğiniz 

sözler benim için acuna deier 

en büyük mükafattır. 

Fakat bu suada Manfredinin 
bir işa reti ile hizmetçi iki ka

natlı büyük kapıyı açtı. Birle

şik ortlu!ara mensub 30 kadar 

sıııyor ve kumandan içeri gir
diler. Bun ların yapılacak tören
den haberleri bulunduğu için 
hepsi Kont Alma ile Prensin 
arkasına dizildiler. 

Ragastan şaşkın şaşkın et
rafına bakınıyordu. Prens 
Manfredi elinde tuttuğu nişan 
kordonu ile iki adım ileri. yü

rüdü. Elmas kakmalı ince hal
kalarla birbirine bağlı birta

kım altın madalyalardan te
rekküp eden bu kordonun so

nunda yakuttan yapılmış bir 
gül vardı, bu asırlardanberi 

ilk Alma kontları tarafından 

ihdas olunarak ltalya prenı 

ve baronlarının yaptıkları 
nişanlar arasında birinciliği 

kazanan cesaret nişanı-
nın kordonu idi. Bu ni-
şan taşıyan Şövalyelerin 

sayı~ı altmışı geçmiyecekti. 
Bazı prensler, hele Venedik 
başkanları en büyük törenler
de yakut gülü taşımakla gö
ğüslerini kabartırlardı. Alına 

kontluğu içinde yalnız Kont 
Alma ve Prens Manfredi ile 
ve diğer sayılı birkaç kişide 
bu nişan vardı. 

Prens Manfredi kordonu 
Ragastana uzatırken ona "Diz 
çökünüz,. dedi. Sapsarı kesilen 
Ragastan: 

- Prens hazretleri hakkım
.fa ne kadar büyük bir lütüf 
ve sevgi eseridir. diyebildi. 

Tören ile nişan şövalyeye 
takıldı. Alkış sadaları salonu 
çınlattı. Ragastan ayağa kal 
kınca o salonda yalnız bu nişa
nı hamil bulunan kont Alma 
•e prens Manfredi tarafından 
kucaklandı. Tekmil sinyorlar 
kendisini tebrik ettiler. Ragas
tanın en büyük ıevinci etra-

fındakilerin gözle,rinde kıskanç
lık izleri sezmemesi oldu. 

•*• 
İşte bugünün akşamı prens 

manfredi Beatris ile beraber 
karanlıklar içinde sessiz dola
şıyor, büyük parkta geziniyor
lardı. Verdiği söze bağlı kalan 
prens Beatrise kocası olduğunu 
hatırlatacak tek bir kelime 
söylemiyordu. Hava serinlemeğe 
başlayınca sordu: 

- Odanıza çekilmiyecek mi· 
siniz yavrum. 

Daha erken ... Bilirsiniz ki 
gece olunca bu parkta tek ba· 
şıma dolaşmak benim için en 
büyük zevktir. Bu bana zavallı 
validemden kalmış bir histir. 

- Ananız çok büyük kalple 
pek sadık zemanın kahramanı 
bir kadındı. Şimdi kontes gibi 
bir fazilet örneği bulmak çok 
zor. 

Primver titredi. Anasının son 
dakikada söylediği sözler ku
laklarında çınladı. Anasının 
bulmasını ve sevme9ini söyle
diği tanımadığı kız kardeşini 
düşündü , Çok derin bir "ahi,. 
çekti. Prens çok ciddi bir sesle 
dedi ki: 

- Zavallı çocuk eski yürek 
yakıcı hatıraları düşündünüz. 

Annenizin intikamını almak 
için her şeyi yapacağımıza ina
nınız. 

- Evet prensi Kafam bu 
gece anamla meşgul, beni ok
şayışlarını düşündükçe yüreğim 
sızlıyor . 

- Yavrum bu düşünceleri 

kafanızdan çıkarınız. Sözümü 
dinlerseniz içeriye girib kafa
nızı dinlettiriniz. Çok heyecan
dan mustaribsiniz. 

Prim ver bahçede dolaşmakta 
ısrar etti. Bu sırada kar~ısında 
bir gölgenin belirib kayboldu
iunuda gördü. 

Beatris prensin daha fazla 
dinlenmek ihtiyacında bulun
duğunu ileri sürerek onu ya
nından tatlılıkla uzaklaştırdı. 

Manfredi Beatristen ayrılıp gel
diği yollardan yavaş yavaş sa
raya dönerken kulağının dibin
de alaylı bir ses işitti : 

- Tün aydın Prens Man
fredi. 

Bu sözleri söyliyen ağaçla

rın arasından çıkan maskeli 
kadındı. Prens sordu: 

- Siz kimsiniz, bu saatte 
burada ne işiniz var? 

Sizi arıyo. um Pren! 
- Kimsiniz Madam? 
- Kim olduğumu ne yapa-

caksınız. Maskeli bir kadın .. 
Yüzümü görüyorsunu~, fakat 
söylediklerimi işitecek ve anlı

yacaksınız. Ben bir gölgeyim. 
Sizin yanınıza gelen bir ada

letim. Sabırlı olunuz, inanınız, 

size gaipten hakikatlar anla
tacağım. 

Manfredi renkten renge gi
rerken gölge kahkahalar salı

veriyordu. Prens maskeli icadı

nın alayları altında bir şeyler 
gizli olduğunu sezerek onu ko
lundan yakaladı ve sordu: 

- Kim olduğunuzu söyleyi
niz. Yoksa maskenizi kopara
cağım. 

- ismimi öğrenemiyeceksi

niz. Bunu bilmekte sızın ıçın 
fayda yoktur. Yüzümü göre
mezsiniz. Çünkü Manfredi bir 
kadının üzerine zorla çullana
maz. Eğer adınızı lekel: yen bir 
fenalığı işitmek isterseniz beni 
dinleyiniz. 

- Namusumu lekedar eden 
fenalık mı? 

- Bundan kurtulmak isti
yorsanız vaktınız vardır. Beni 
dinliyeb'.lirsiniz. 

- SotHJ vN --
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Doğ·um garabetleri - Ortaklardan kurtulmak için 
Türk devrimi, kadmlığımıza 

batı kadın!arın ın bile imren
dikleri gen iş haklar vermiş

tir. Türkiyede sınıf farkları 

nıısıl kaldırı!mışsa c~ nsiy et 

farkları <l'l öylece yok ed·!
miştir. Val•tiyle harem de· 
yince aklımıza neler rre!mez· 
di . Şimdi bu sözün memle
ketimizde yeri k a'.mamıştır. 

Biz batı alemi i!e aramızda

ki boş'u !. ları do:durduk. 
Türkiyeıı in gözkarna ştı r an 

muvaffakiyetlerini görerek 
yo!umuzu takibe çalış:: n bir 
çok doğu u lu 3!arı vardır . 

Ya!nız sümürgelerdeki (miis
h:mlekı:lerdek i) müsluman!ar 
uya nma yo'.una giremiyorlar. 
Kazablankadaki " Lyautey ,, 
lıs e si profesörlerinden Char
les Penz " fas haremlerinde 
kadınların nasıl tedavi edi l
dikleri ,, hakkında şu dik
kate şayan yazıyı yazmıştır : 
Yaşad ığımız asırda hala ha

remlerd'!n bahsedilebilir mi? 
Türk devr imcisi Mustafa Ka
mal gerilik anlatan şarklılığ a, 
fese, yaşamağa karş ı savaş 
açmamış mıdır? 

Şarklı tiplerin hayatını oku
maktan zevk alan okurlara 
bu hayatın esrar ile dolu şi
irini nerede bulmalı,, 

Bu suale kolay· 
lıkla cevap v~ rilebi
lir. Şimali Afrikayı 

Fransız tanıyanlar, 

idare. 'ntle y aşıy:ın 

Tunus - Ccz y; r ve 
Fasla , bu ü~ mü~lil 

man memleketin-!e 
binlerce yıl/i !; ana:l
ların hala yaş~.:l.ğın• 
l.ıilirler . Piyer Lot: 

hayatta olsaydı "De
zanşantelerini ,, arlık 

buğ-a ziçi kıyılarında 
aramıyacak, gözleri

ni çevirecekti. Yir
minci asır or t asında 

yaşıyan son harem
leri, onların gizlilik
lerle, garabetlerle 
dolu hayatını, adet-
lerini, inançlarını, hurafelerini 
hep burada bulacaktı. 

Anana, adet, batıl inan, hu
rafe Fas kadının her adımında 
belirir. Hele evde bir hasta 

J /<1rı: ııııJ e 

var mı, bu batıl insanlar daha 

şiddetle kendini gösterir. Za

vallı hasta kadınları tedavi 

edenler dişleri dökülınüş acu

zeler, yıllarca uınumhaııeleri 
çevirmis mübtezel kadınlardır. 

Sağlık vermenin sırrını elle
rinde tutan onlardır(?). 

Verilen garip ilaçları hasta 
üzer inde eyi tesir yapmazsa 
kusur hastanın vücuduna giren .. 
şeytandadır. Bir kere iblisin 
burnunu soktuğu bir hasta ile 
savaşmak gerekince alelade 
doktorun yapacağı iş kalma
mış demektir(?), 

Naz<ir çarpması 
Bastalık !arın çoğu nazar 

çarpr.ıas;ncl an i:eri geldiğine 

ina nı '.mışhr. Nazara karşı ilaç
lar vardır. Lalla Zinanın gö
ziincle kan mı topl anmıştır?Ço

çu3u emz<ren zenci kadın çağ
rılır . Lalla Zinan n gözüne me
mesinden birkaç damla süt ~ı
kar. Lalla artık kanın dağılma· 

sını emniyetle bkliyebilir. 
Saçları dökUIUnce 

Birkaç g ündenberi evin se
vimli kızı Lalla Zebranın saç
ları dökülüyor. Tarak ve ayna 
buna şahitti r. Ne yapmalı, na
sıl bir ilaç kullanmalı? işte dost
larından biri ona sihirli reçete
yi getirdi. F asta yılan bulmak 
ta zor değilya. İkiye bölünen 
bu souk hayvanın vücuduna 
buğday doldurulur. Yılan gö
mülür. Buğdaylar yetişmeğe, 

başaklanmağa başladıkça Zeb
ranın da topukhmna kadar 

Doğum ... 
Geniş ha 

vuzlarda su 
içen güvercin
ler feryatlar
dan korkarak 
uçtular. Ev 
baştan başa en
dişe içinde yü
züyor. Si Ah
medin genç 
karısı LallaSa
diye ilk çocu
ğunu doğura· 

cak .. Doğum 

zor görünüyor. 
Halbuki bütün 
tedbirlere baş
vuru im uş t u. 
Daha bir hafta 
önce Lalla Sa
diyenin anne
si, Fasın en ta
nınmış bir ho
casından satın 
aldığı nüskayı 

kızının koynu
na koymuştu 
Kutsal nüska 
da tesirini gös
termedi ... Ka
rısının ıstırap çekmesine daya
namıyan Sid Ahmed bir ça

reye daha başvuruyor.Tabancası 
elinde olarak odaya giriyor. 

1 lareııılerin 
uzanmışken dökülen kara saç
ları yeniden kuvvetlenecek ... 

!;iiil'i 
Tabancayı hasta kadının ya

tağı üstünde açıyor, çozuyor. 
Heyhat bu da işe yaramadı. 
Lalla Sadiyenin feryatları yük
seldikçe yükseliyor. Herkes 
bir akıl veriyor. Reçete eksik 
olmaz ya .. Büyücü kadınlardan 
birinin tavsiyesi var: Şimdi de 

Basura karşı 
Lalla Fatma neden zorlukla 

yürüyor? Yüzü kızarmadan 
size derdi
ni nasıl söy 
le1in? Asil 
kadının e
meroid !eri 
kabarmış -
tır.Kan ge
liyor. Acısı 
faz 1 adı r . 

• Evin sadık 
hizmetçile
ri sokağa 

döküldüler 
• _ _ .;ın ecza· 
haneleri 
hiç te bi
zimki! ere 
benzemez. 
Onlarda 
alel a c a ip 
şeyler satı

lır.Hizmet
çi kadın 

eczahane -
ye gır -

di işte... Oradan bir perşembe 
günü öldürülmüş bu!ı,nan bir 
akreh satın alacak... Ezilerek 
karbonize edilen, toz haline 
konulan bu akrep emeroidlere 
sürüldü mü hastalık kalmıya
cak, acı 1 ar duracak ... 

o tecrübe edilecektir. 
Eski minare dibinde açılan 

yedi kuyudan birer kuva su 
alınarak ateşte kaynatılıyor. 
Gebe kadın soyularak bu sıcak 
suda yıkanıyor. Kadının yıkan
dığı yere başka başka yedi 
kapının anahtarı konmuştur. 

Sular büyük camiin kapısına 

dökülüyor. Loğusanın yatağına 
kaplumbağa kabuğu, yı'an ve 

kirpi derisi, Tuya yaprağı kon
du. "Allah isterse çocuk do
ğar.,, 

Sadiye kurtuldu. Doğan 
oğlandır. •Evdekilerin neş'esi 

büyüktür. Çocuk hiç durmadan 
ağlıyor. Lalla Sadiyenin dinlen
meğe ilı ' iyacı var .. Çocuğunu 
görecek halde değildir. Evle
nirken çeyzi ile birlikte getir· 
diği zenci halayığına işaret 
ediyor. Zenci kadın dışarı çı
karak kuru incir tedarik edi
yor. incirleri doğum kanına 

bulayarak Lalla Sadiyenin ayak 
basamadığı bir yere gomuyor. 
Böylece Si Ahmedin genç ka-

1- a s kaılwlaı ı 

rısından başka çocuğu olmı· 
yacaktır. 

Bir ikinci tehlike 
Lalla Saadiye başka tehli· 

keye de maruzdu. 
Doğum zor i ş .. Bir 
daha çocuk istemi
yor amma verimsiz 
kadınlar kocalarının 

sevgisini çabuk kay

bederler. Bunun da 
çaresi mi yok? .. Bir 

büyü Si Ahmedin 
gözünü bağlıyacak, 

o genç karısından 
başkasını görmiye

cek, ondan başka
sını sevmiyecek .. 
A•k tıhsımı bu •• 

Genç kadın,gece 
kocası uyudu mu, 
onun dudakları üze
rinden yeşil bir ipek 
parçası geçirecek, 
ertesi günü kowsı-

nın başka güzellere sevgisin\ 
taşıyan bu yeşil ipeği bir ya
bancı mezara gömdürecek ... 

iki kat güvenç bir güvençcı 

tercih edildiğine göre Lalla 
Saadiye bir bıçak satın alarak 
evtn kapı eşiğine bırakıyor. 

Kocası evden çıkarken onu 
çağırıyoı: 

- Si Ahmed hu!.. 
- N ev ar cicim? 
Lalla Saadiye cevap vermi

yecek, sadece bıçağı koyduğu 
yerden alacaktır. Bütün bu tet
birler de kocasının başını dön
düren ateşli komşu kızından 
gözünü çevirmesine imkan ver· 
mezse eve ikinci bir kadının, 

bir aşk ortağının girmesi büs
b;itün göz yumacak, taliine 
boyuu eğecek değildir, Bun
dan sonra asıl kadınlık sila
hına başvuracak, rakibinden 
daha güzel görünmeğe, koca
sını güzelliğile teshire çalışa
caktır. ikinci kadından koca• 
sını soutmak için ne yapmak 
lazımsa hepsine başvuracaktır. 

ortak eve girerken 
Lalla Saadiye iıikli bir ko

yun kemiği tedarik etmiştir. 
Kocasıdın ikinci karısı ile zifaf 
gecesinde verilen düğün ziya
fetinde büyücü kadından te· 
darik ettiği kemikten iliği çı• 

kararak rakibine üfliyecektir· 
Bövlece Lalla Hasna. kızlığ ın•• 

U l OU ...,g ı -----~---- ' lovakvacıa • çen.aıc:u . ·"·---- . 



e ,,,., 

TAÇLI 
DELi ER 

Tarihi Tefrika 
ikinci C(ıcEm No. " 64 " • 

.-

-1 _______ ~~~~ C w '"* ,,,.!.] AA i ~ ;; R§tliJ 

Köylüler deli kralm tahtan indi-
rilmesini istemiyor ardı 

•• - • - ·- d. Üç mütehassıs doktor, kralı Louis pardesüsünü, re ~~g?tun_u 
k t Burada muthış hır muayene ederek "şuurunu kay- çı armış ı. . 

betmiş olduğuna,, hükmettiler. boğuşma oldu. 62 yaşındakı 
Bu raporda Luinin hastalığı ihtiyar doktor azılı deliyi zap-
.. şifa bulmaz 11 şekilde göste- tedebilir miydi?. 
rilmiş ve saltanat sürmeğe Doktor Gudden'in cesedinde 
muktedir olmadığı bildirilmişti. yapılan muayenede, yüzün~e 
Meclis bir niyabet heyeti teş- bir çok tırmıklar yaralar. go-
kil etti. Krala haledildiğini rüldü. Deli, doktorun elınden 
bildirmek için bir heyet sara- kurtulamayınca onu kendisi ile 
ya giderken köylüler yolu kes- birlikte göle sürüklemiş ve bir-
ınişlerdi. Mütaassıp halk deli likte boğulmuşlardır. Burada 

kralı kanları ile müdafaaya l.a- muhtelif tahminler vardır. Kra-
rar vermişti. im Gudden'i göle attıktan son-

Deli kendisini Berg şatosun- ra suya atıldığını iddia edenler 

da kapntmağa gelen heyete olduğu gibi, Gudden'in Kralı 
karşı öyle bağırıyordu: kurtarmak için hayatını feda 

- Kafalarınızı ezin, gözleri- ettiğini söyleyenler de vardır. 
niz· o.ı un. Louis'nm son san'at gösterişi 

1 I yet, köylülerin heyecanı lSSS te olmuştur. Kralın emri 
lrn ında biiyük tehlilce geçir- ile Münib tiyatrosu Viktoryen 
nı . e de çılgının emrine uyu- Sardun'un "Teodorasını,, oyna-
la:-a • ı e '· .msenin gözleri oyul-

yacaktı. 
du, ne cıe kafaları ezildi. Ni- Bu maksatla Paris tiyatrosu-
hayet hileye başvurularak kral ı · k d·ı · nun mizansen erı opye e ı mış 

Berge kaldırıldı. Oraya muva- bir iş için 200 bin mark sarf 
•aletinin üçüncü günü, özel olunmuştur. Hazırlıklar devam 
doktoru Guddenlc biı· gezinti- ederken muhteşem bir kabul 
ye çıktı. Saatlar geçtiği halde 
kralJa doktoru geri dönmemiş
lerdi. Şato muhafızlarını endi
fe kapladı. 

töreni yapılacağı, ecnebi elçi
lerin de çağrılacaSfı söyleniyor
du. Gazeteler, yarı ciddi yarı 

alaylı fıkralarında bu artistik 
nümayişten bahsetmekte idiler. 

Hazırlıklar ·bitince Teodora-

Bergin bertarafı arandı. Or

ınanda kayalıklarda hiç birşey 
bulunmadı Göl kenarın yakla-
ıılınça korkunç facianın izleri nın temsil günü tesbit edildi. 
belirdi. Kralın elmas ağrafı ile Temsil akşamı koca Münib ti-

k yatrosunda yalnız kralla oda 
şap ası bulundu. Biraz ötede 
d k hizmetçisi hazırdı. Kimse davet 

o tor Gudden'in şemsiyei var-
d O edilmemişti. Ecnebi elçilerinden 1• tlar arasında kralın man-
tosu redingotu yatıyordu. Ha- birinin karısı yolunu bularak 
d. ı"çeri girmiş, kralm locasına 1 !ııe anlaşılmıştı. Kral bir çıl-

yaklaşmıştı ki Louiz zencirleri-
gınhk buhranı arasında doktoru b k d 
göle attığı gibi kendisi de göle ni koparan bir deli gi i a ı-

nın üzerine yürüdü "dışarı, dı-
atılmıştı • Delinin ve kurba· k 
n Şarl" dl.ye bagv ırdı. Kadın . or-
ının cesetlerini bulmak için 

kudan titriyekek tiyatro bına-
araştırmalar yaptılar. Bir a7. b 
·ı sını terketti. Bu hadise ya ancı 1 eride iki cesed bulundu. Bun- J 1 l gazetelerde gün erce a ay mev-
arı hayata iade için yapılan 

zuu oldu. 
gayretler neticesiz kaldı. Dok- Louis'nin sanatla son ala-
tor!arın tahminine .göre vak'a kası Tcodora ile kapan-
şöyle olmuştur: dı. ikinci Louis'den sonra 

Kral, Gudden'nin solunda Bavyera tahtına Leopold geçti. 
gidiyeırdu. Ağaçlar altındaki Büyük harbe son veren Ver-
koltuklarda biraz dinlendikten uy muahedesi Hohenzollerin 
sonra göle doğru koşmağa hanedanı ile birlil( te, delileri 
başladı. Gudden deliyi kova- bol olan Vittelsbanh hanedanı 
lıyordu. Nih onu yakala- da· devirdi. 
mağa muvarJa oluu. Fakat - 3 ncU kısmın sonu -

•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ........... H~Pi~h~~~den çıkınca 
Tabanca ile kadını iki 

• 
yerinden yaraladı 

Cinayetin sebebi 
Servilimescitte T amaşalık ca

mii önünde bir cinayet olmuş 
Ve bir kadın vurulmuştur. Ba
lıkçı Ömer oğlu Kadri evvelce 
aralarında geçen bir mes 'el~
den dolayı Mustafa kızı Rabı
aya tabancasını beş el ateş 
etmiş ve kurşunlardan ikisi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
safiyetini kaybedecektir. Hiç 
olmazsa büyücü kadın böyle 
o!acağım temin etmiştir. 
Beş milyon faslının büyük 

ekseriyeti bu hurafeler içinde 
kıvranıyor. Bir iki büyük şe-
hirde "tabipler tabibeler,, er
kek ve kadın doktorlar hura
felerle çarpışmakta iseler de 
biiyücüler, tılsımlar, büyüler, 

intikam almaktır 
kadına isabet ederek ağır su
rette yaralamıştır. Kadının 
hayatı teltHkededir. Tahkikata 
göre cinayetin sebebi evvelce 
yenilen bir dayağın intikamını 
almaktır. Rabianın bir oğlu 
vardır. Vakti e Kadri bu ço
cuğa sarkıntılık yapnııs ve 
bundan muğber olan kadın o 
vakit akrabasından bazı erkek
leri teşvik ederek Kadriyi 
dövdürtmüş ve Kadri hapisha-
neye girmişti. Hapishaneden 
çıkınca bir tabanca tedarik 
etmiş ve intikam kasdile ka
dını yaralam:ştır. 

Kadri yakalanmış ve adliye
ve verilmiştir. 

Nos radamüsün falcı ı •• 
arına gore 

!M? ff 1 ?it 1*t'*F' >BtW#WWf'ftV 4 S.... 

2000 yılına Önemli kadar geçecek 
İstanbuldan çıkacak bir 
ordu Italyayı ve Fran

hadiseler 

Rönesans devrinde Avrupa
da çok büyLik ün alan münec
cim Nostrndamüs 3797 yılına 
kadar dünyada olup bitecekleri 
bildiren tabletler bırakmıştı. 
Bu kehanetler şiir halinde olup 
Nostradamüs'ün müfessirleri 
şimdiye kadar olan kısımlarının 
tahakkuk ettiğini iddia ediyor
lar. Bu kehanetlerden gelecek 
zamana ait bazılarını da, telak
kiye göre inan, merak veya 
alayla okunacak l.ir falcılik 
olarak aşağıya geçireceğiz: 

Nostradamüs kimdir? 
Nostradamüs aslen yahudi 

idi ve Yahudilerin mukaddes 
kitablarını eline geçirmişti. Mü
neccimlikte derin bilgisi vardı. 
Fak at kehanetleri müneccimliğe 
dayanmaz. Ondan sadece isti
fade eder. 

Nostradamüs Fransada Va
Juva hanedanının son kralları
nın doktoru idi. Fransuva 11 
onu müşavir yapmıştı. Bir çok 
veba salgınlarını ortadan kal
dırmağa yardım etti. Tabit 
üstünde bir falcılık kudretine 
malikti. 

Asıl adı Mişel dö Nostf:rdam 
olan Nostradamüs sihirbulıkla 
ittiham edilmemek için falcılı· 
ğmı belli etme2di. Fakat rasat
hanesinde, aynalar arasında 
geçen tetkikleri yıldızları tet
kik etmekten ziyade mukad
deratın sırlarını araştırmağa 
hasredilmişti. 

istikbali gören adam 
Nostradamüs bu suretle bü

tün istikbali keşfettiğini iddia 
etmiş, fakat ilk önce gördük
lerini ortaya dökmekten çekin
miştir. Ancak kralın müzahe
retinden emin olduktan sonra
d•r ki 1555 yıhnda Centuries 
adlı kitabını neşretmiştir. işin 
içyüzünü bilmiyen okuyuyucu
lar için bu eserin büyük ma-
nası yoktur. Fakat kralın te
veccühüne rağmen, diğer in
sanlara benzemekten başka 
kabahatı olmıyan bu adam 
saraylıların kinlerinden kurtu
lamıyacaktır . 

. Kehane lerln şekll 
ilk önce şunu anlatalım ki 

Nostradamüs kehanetlerini rü
bailerden mürekkep manzum 
hie silsile halinde tesbit etmiş
tir. Her rübai bir hadiseyi gös
terir. Nostradamüs diyor ki: 
"istesem her rübaiye bir tarih 
atabilirdim. Fakat okuyan arın 
hoşuna gitmezdi.,, Yani bile 
bile hfıdiselerin tarihlerini sil· 
miş ve fazla olarak bunlar ara
sındaki sırayı da bozmuştur. 
Farzediniz ki kaderin eJi Tari
hin yapraklarım birer birer za
man torbasından çıkarıyor. Bil
diğimiz hadiseler vardır. Bun
lar şimdiye kadar çekilen yap
raklardır. Bilmediklerimiz de 

sayı zaptedecek 

şimdiden sonra çekilecek. Fa
kat bunları biz bilmiyorsak ta 
onlar muhakkak torbanın için
dedir ve sırası gelince çıka
cakbr. 

işte Nostradamüs bu torba
nın bütün muhteviyatını keşfet
miş olmak iddiasındadır. Yal
nız onları zaman sırasile yaza
cağına torbayı karıştırarak de· 
virmiştir. Öyle ki birbirint ta
kip eden iki rübaide son ge
len daha evvelki bir hadiseye 
delalet edebilir. Mesela İsaya 
ait rübai Lui XIV ile Napo
leon arasında geliyor. 

Bsrarenglz bir llsan 
Fakat Nostradamüs şifreli 

bir lisan kullanmış ve yazdık
larının apaçık anlşılmamasını 

istemiştir. Bununla beraber, vu
kubulan filan veya filan tarihi 
hadisenin bu veya şu rübaide 
gösterilmiş olduğunu sonradan 
anlamak mümkün oluyor. 

Nostradamüs eserini Latince 
yazmıştır. Buna kehanet demek 
doğru bile olmaz. Zira rübai
lerin bir kısmı kendi zamanına 
kadar olmuş, geçmiş hadiseleri 
bir kısmı da olacaklan göste
riyor. Aslı Latince olan bu rü 
baileri Nostradamüs acemi bir 
mektebli kalemile Fransızcaya 
tercümü etmiş ve aslını yok 
etmiştir. Bunun için Fransız

cası anlaşılmaz gibi gözüken 
bir ifadeyi kelime kelime La
finc~ye çevirerek yeniden düz
gün olarak Fransızcaya ter· 
cüme edince manasının daha 
açık olduğu görülmüştür. Bu
nunla beraber Nostradamüs 
kendi eseri hakkında diyor ki 

" Orada herşey şeytanlık, 
karışıklık ve entrika olub üze
rinde hulyaya dalanlar alaya 
uğrıyacaklardır. " 

Falcının rumuzları 
Nostradamüsün zamanına ka

dar ve ondan sonra zamanı-

mıza kadar olan hadiselere te
kabül eden rübailer falcının 
kull mdığı bazı rümuzları mey
dana vurmuş ve bunlar delale
tile istikbale ait olan görüşme
lerini de azçok imkanını ver
miştir. Mesela hal'p ilahı Mars 
Napo!eonu, yeğen Mars. Napo
leon 111 ü, Petrenin kayığı ka
tolik dinini, Horos Fransayı, 
yalnızlar rahipleri gösterir. 
Devlet reisleri için d\. umumi 
olarak kral, baş, en büyük 
gibi rümuzlar kuJJanmıştır. işte 
bu ana~tara daranarak rübailer 
arasında önümüzdeki olacakla-

ra ait bazı manalar çıkarılmış
tır. Ama aynı rübai müfessirine 
göre başka başka tercüme edi· 
lebileceğinden falcının görüş
melerine noktası noktasına kar
şılık olduğu temin edilemez. 
Bu kaydile Nostradamüsün ile
ri pakkındaki bazı kanaatlerini 
rübailerin asıllarını nakletmeye 
lüzum görmeksizin, gösterelim: 
Uluslar kurumunun sonu 

Uluslar kurumu muvaffak 
olamıyacaktır. Leman gölü kıyı
larında Cehevrede işlenen yan
lar ortaya dökülecektir. Yapı-

lan barıılardan hiç birine say
gı gösterilmiyecektir. Kurum-
daki bütün uluslar birbirini al
datacaklardır. Ecnebi delegeler 
Isviçreden çıkanlacak ve U. K. 
harbin önüne geçemiyecektir. 
Barış devrı yerine harb devri 
geçecektir. 

Fransız-Alman harbı 
... Çünkü U. K. Fransız -

Alman ihtilafnım önüne geç-
meğe muvaffak olamamıştır. 
Almanlar ve etraflarındaki 
uluslar tarafından harb ilan 
edilmiştir. Etrafa boğucu gaz
lar yayılmış, deniz kıyılarında 
ordugihlar kurulmuştur. Uçak
lar etrafa dehşet saçmıştır. 

Büyük Fransız kumandanı 
Liyon şehri civarında zafer 
kazandıktan sonra Almanlar 
bitaraflığını bozdukları Isviçre
de hezimete uğramışlardır. 

Fransada ordu bu uzun 
harpten takatsız çıkacak, Para 
bulunmlyacak, asıl kıymetınin 
on birde bime düşecektir. Al-
tın ve gümüş yerine deriden 
paralar çıkarılacak ve üzerinde 
hilal resmi taşıyan tunç para
lar çıkarılacakbr. Altın ve gü-
müş o kadar azalacaktır ki 
Nostradamüs zamanında oldu-
ğu gibi artık kemerlerde 
taşınmaz olacaktır. 

Netice: Enflasyon yapıla
caktır. 

Memleket borç içine girecek, 
cumhuriyet sefalette kalacaktır. 
Nihayet kral (Cumhur başkanı) 
ya profesörlükten, veya deniz-
cilikten yetişme büyük bir dev
let adamını iş başına getire
cektir. Y ecL yıl hizmetten son
ra bu başvekile yol verilecek-
tir. Antiklerikal olan bu baş
vekil partileri birleştriJecektir. 
Fakat öldükten sonra bu bü
yük adam için heykeJler diki
lecektir. 

Fransız sayla vlar 
Mecllsl yıkdacak 

ltalyada Fransız, Alman ve 
lspanyolların hekemonya için 
çarpışacakları büyük münaka
şalardan bir sene evvel Fran
sız kamutay kura{?'ı olan Burbon 

sarayı yıkılacak ve saylavlardan 
pek azı kurtulacaktır. 

Sen nehri mecrasını de~iş
tirerek artık Paristen geçmiye-
cektir. Buna da pek inanılamaz 
amma ..• 

Doğu tehllkesl 
Asya ve Afrikada Avrupa 

devletlerine karşı bir koalisyon 
kurulacaktır. Arabistanda kud
retli bir şef yetişerek ve şöhreti 
muttasıl artacaktır.Şarka doğru 
karada, deniz de harp fırtma
ları yükselecek ve 2000 sene
sine doğru garbı mağlup ede
cektir. 

Garbde saygı bulan Afrikah 
bir prens Afrikadaki Fransız 

müstemlekelerini altüst edecek 
istiklallerine kavuşturacaktır. 
Okumuş ve bi lgin olan bu adam 
Atatürkün Türkiyede yaptığı 

yenilikleri kendi ülkesine geçi
recek, lalin alfabesini kabul 
ederek nihayet Fransızları Af
rikadan büsbütün çıkaracaktır. 
Bunun idaresi altında kuvvetli 
bir ordu bulunacaktır. 

Asyadan akın 
Fakat Asyada kaynaşmakta

dır. Yeni tehlüke Karadeniz 
kıyılarından ve Türkistandan 
gelecektir. Nostradamüs bu 
ülkeyi büyük Tataristan ( Bü
yük Türkiye ? ) diye göster
mektedir. Burada büyük bir 
başkanın kumandası altındaki 
bir ordu İstanbuldan geçtikten 
sonra ltalyaya ve Fransaya ine-
cek ( karı ve gök sularını ) 
yani Alp dağları ile Ren neh
rini gececektir. Burada şark
tan gelenlerle Arablar birleşe
cektir. 

Bu rubaisinde Nostradamüa 
diyor ki: 

Fransızların birbirine ~rmesi 
ve ihmali yüzünden 

Muhammede yol açılacak 
Sen toprakları ve suyu kana 

bulanacak 
Marsilya limanı doğu gemı

lerile dolacaktır. 
Sonra, yine ihmal yüzünden 

Fransa beş taraftan hücuma 
uğrıyacak, Tunus ve Cezayir 
şarklıların eline l'eçecektir. 

Görülüyor ki Nostradamüsün 
rübailerinden çok tehdidkir 
manalar çıkarılıyor. Bu kan 
kehanetlerini hadiself:rİn tekzib 
edeceğini, Nostradamüsden çı
karılan veya çıkarılmak iste
nilen manalann yanlış olduğunu 
göstereceğini ummak her za
man mümkündür. Herhalde 
karadeniz kıyılarından ve ls
tanbuldan garba bir akın 
olursa, bunun artık bir kültür 
akını, bir medeniyet hakimiyeti 
olacağını düşünmek akla daha 
yakın de.iil '!li? 



aahne a 

Konya mektupları 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

lama işleri Üzeri de 
Çalışmalar genişledi .. 

'Sıcaklar çok ınüthiş - kazalar fazla -Verilen 
,konferans]ar - Buğday fiatJeri diişiiyor .. 

Koııyadtııı bir maıızara 
Konya, 27 (Yeni Asır) -

Konya sıcak kavurucu günle
rini yaşıyor. Yazlakların ger
çek değerinin anlaşıldığı, bava 
ve serinliklerinin içildiği günler 
içindey:z. Gündüzün boğucu 
sıcakları içinde didişip uğraşan 
yaUık (sayfiye) iyelerinin ak
şamın serinliğinde tek atlı fay
ton, yaylı, bisiklet, yük arabası 
veya hayvan gibi taşıt araçla
rile şehri oniki saat için bırak
tıklarını goruyoruz. Şehirde 
kalan ve bu akşam geçitlerini 
görenler;n içlerini çekmedik
lerini kim sağhyabilir? (Temin 
edebilir. ) Şehirde kalanların 
aradıkları, serin bir bucak, bir 
gölge, parklar, yüksek yerler, 
bahçelerdir. 
Yazın sıcakları içinde bize 

serin serin sunulan dondurma, 
ıurup, limonat gibi münebbih 
içkileri bir. hala yedi, sekiz yıl 
6uceki fiatlarla içiyoruz. Ucuz
lamıyan şeyler bunlardır. Ne 
yapalım ki, gölğede otuz dört, 
gİİDeşte elli beşi geçen sıcak
lık derecesi, bize bu fiat yük
ıekliğ:ni hoş gördürüyor. 

Son yağan yağmurlann dağ
lık ~·er!erdelri ekinlere faydası 
o~mu~tur. Yağmurun sırasında 
yağmamuı, ova köyleri ekin
lerinden umu!an ürünün alına
mıyacağı endişesini doğurmuş

tu. Halbuki ürünün dolgun, 
geçen yıldan arbk olduğu an· 
laşıldı. Taneler iri ve dolgun
ılur. 011a köylerinde orak işle
rine epiyce evvel başlanmıştır. 
_ulama itleri ve barajlar 

Yıllardır, üzerinde önemle 
durulan mesele, Konyanın su
lama i11eridir. Sayın başbakan 
General ismet İnö:ıünün son 
önemli ve içten sözleri, Konya 
için bir su davası kalmadığını, 
işe sarılışın gerçek bir yürü
yüş olduğuna kuş!cu bırakma

mışbr. 

Bir yandan tarım bakanlığı 

Beyşehir barajı ve sulama aııa 
arkı üzerinde incelemeler yap
tırırken d ~er "andan da lıbay
hk ilçe ve mukezde kurula
cak barajlar ve toplu duruma 
getirilecek su kaynaklan için 
yerinde ara,tırmalara önem 
vermektedir. 

Yakınlarda, tarım enstitüsü 
profesörlerinden jeoloji uzma
nı Bay Salamon şehrimize 

gelmiş: ilbay Cemal Bardakçı, 
ilsu mühendisi Kenan ve ilgili 
işyarlarla birlikte baraj yerleri 
ve su kaynakları üzerinde in
celemelerde bulunmuşlardır. Ev
ıelki gün gelen mübendislerle 
~on bir inceleme ve gorum 
daha yapılmıştır. Bu önemli 
incelemeler şu sonucu ve ge• 
nel kararı verdirmiştir. 

Karamandaki baraj yerinin 
toprağı kalkerli olduğundan 
baraj kurulması uygun 2örül
medi. llgında!d vadi geniş, 
toprağı :ene kalkerli görüldü. 

Sarayönü kamunundan su
yun beton ark'a alınarak elek
trik üretimi ( istihsali ) faydalı 
görüldü. Sille' de barajın ku
rulmasının Y"rinde bir düşünce 
olduğu görümlendi. 

Konya ovasının sulanması 
ise, üç köke dayanıyor: 

1 - Göl sulanndan fayda
lanma. 

2 - Yarayışlı yerlerde ba
rajlar yapılması. 

3 - ikinci katta bulunan 
yeraltı sularından asığlanma. 

Jeolojik araştırmaların sonu
cunda, Konya ovasını çevreli
yen dağların toprakları kireçli 
ve kalkerli olduğundan yağmur 
sularını saklamakta ve bu su
ları yeraltından ovaya sevke
derek derizlerde zengin su de
poları hasıl etmekte bulunduğu 
anlaşılmaktadır. 

Jeoloji uzmanı, hassaten bu 
yeraltı sularından asığlanılma

sını önemle tavsiye etmiş; ya
pılacak tesisler ve süre! sula
malarla Konyanın Ortaanado
luda bir tarım merkezi olaca
ğını ve kuraklıklardan korkul
mıyacağını söylemiştir. 

Tarım bakanlığı solama ala
nında bulunan Çumra ilçelerin
de geniş ölçüde bir de fidan· 
lık yapılmasını karar altına al
mış ve sulama yönetgesi direk
törlüğüue buyruk vermiştir. 

Şehir suları 

Şehre gelen içme su yolla
rında bozuk ve açık yerler 
onarılmıştır. Suyun bir misli 
arttığı sevinçle nörülmüştür. 
Gene şehir içinde hayli za
mandanberi akmıyan çeşme'e
rin muslukları kırılmış, bı. 'ilm· 
sızlıktan aşırılmıştı. Uray, bun
lan yeniden taktırmayı karar
laştırmıştır. 

Acıkh kazalar 
Ve hırsızlık 

Hayatta, ne acınlar ve kaza
lar olmuştur k;, çoğu kendi 
dikkatsizlik ve özensizlikleri
mizin izerleridir. Şurada haber 
vereceğim acıklı kazaların bir 
ikisi de bunun örneklerinden
dir. 
Konyanın Haşhavanata ma

hallesinde oturan Aksarayın 

Eskil köyünden Ömer oğlu Ha
san ve eşinin en büyüğü beş 

yaşında olan dört erk.:k ço
cukları vardır. Geçen gün işe 

gitmişler, küçiikleri evde 
bırakmışlardır. En büyükleri 
olan çocuk, en küçük kardeşi
ni avutmak ve uyutmak iste
miş, aklına salıncak kurmak 
istemiştir. Ağaca ip atarken 
ip kazaen küçüğün boynuna 
geçmiştir. Çocuk boğularak 
ölmüştür. 

Diğer bir kaza da Beyşehri 
ilçesinin Bayındırlık köyünde 
olmuştur. 

Yapısı yeni biten bir kura
ğın üst katına çıkan biri 
erkek dördü kız çocuk 

----
• 

eml et haberleri 
·-=---=----

ay t edeceksiniz 
F al<at şaşmayınız bu bir masal 

hadisedir eğil olmuş bir 
Ayvalıkta 

Ayva1ık, ( Öze! ) - S:z hiç 
duydunuz mu l: a ~ık int:harmı?. 
Belki bir ve} a birltaç b lık, 
herhangi bir kaza net:cesi, 
ölüme do~ru g.tıni~ olabilir. 
Fakat ka: •. e h:.linde bir balık 

gümesin.n hep birden can:arı

na kıyacağına iht.roai verir 
misiniz?. Şüphesiz hayır .. 

Dünyada hazan insanları, ~a
şırtacak hiidi:ıeler o'.uyor. Şu 
halde her ihtimale inanmak 
lizımgelecek. 

Size yazacağım haber çok 
enteresandır. (Yeni Asır) oku
yucuları arasında bunu hayretle 
karşılıyacak, gülecek ve bel
ki de ağlıyarak acınacaklarda 
bulunabilir. Çünkü ortada tam 
elli üç tane Yunus balığının 

intiharı mevzuubal>stır. 

Mübareklerin hepsi birden 
hayata küsüvermişler galiba? .. 

Hadise Ayvalıkda şöyle olu-
yor: 

Birkaç gün önce, Ayvalığın 
karşısında bulunan Cunda 
adasının bir köşesinde, karaya 
çıkarak ölmüş, 53 baştan mü
rekkep bir balık gümesi görü
lüyor. Bakıyorlar ki her biri 
orta halli yüzer kiloluk yunus 
balığı!. Hemen gelip şehre ha
ber veriyorlar. 

Alakadar bazı zevat motöre 
binerek gidiyorlar, hayretler 
içinde kalan görücüler balık
lardan bir kaç•nı kaldırtarak, 

53 Yunus balığı intihar etti 

Ayvalıktatı bir matızara 
çok sürmiyor, hortlaklar yine ürkütmüş ve pe§lerine takıl-
karaya çıkarak arkadaşlarının mıştır. Su iç~de canla~~nı ~o-
yanına geliyor ve seriliyorlar ruyamıyan bıçareler denıze 
-ı-

1 
' düşen yılana sanlır., kabilinden 

o uyor ar. k ı 
ilçebay bay Hüsnü bunlardan k~ray:ı çı mış ar v~. canavann 
• · fh aı· · d- - d'" - .. d dışlerı arasında olmektense 

vag ıs ı s ını ~~un ugun en sabır ve sükônetle karada öl-
kasabaya. naklettırıyorsa ~aya- meği tercih ederek hayata göz· 
pılan kr..şıf sonunda henuz o~ !erini yummu !ardır. 
gun olmadıkları ve mebzul yag ş H GD 
çıkmıyacağı anlaşılıyor. Şimdi ' nay 
ise bu balıkların, parçalanması, Ayvalık gençleri 
zeytin ağaçlarının diplerine gö- Ayvalık, (Özel) - Burada 
mülmesi ve gübre olarak kul- gençlik. ~ar~ketleı;i çok iyidir. 
!anılması düşünülüyor. ~alkevının ıdar~s~nd~ bulunan 

Bu garip hadiseye şaştınız ı~a':I yurdu ~aım~ bır çalı~m.a 
değil mi? Maamafih ben sizin yerıdır. Spor ışlerı kadar, fıkır 

. . . . hareketlerine de ehemmiyet 
hayretınızı hır parça azaltayım. ·ı kt d. H T'" k 
B 

• t"h h. d. · b. ven me e ır. er zaman ur 
u ın ı ar a ısesıne ır se- d'I" · t · · · -. . _ ı mı amım ıçın ugraşan genç-

bep te vardır; dedıklerıne go- !er ülkülerinde oldukça muvaf-
re condanın burun kısmında fak olmaktadırlar. 
bir veya birkaç den!z canavarı Gençler her hafta kır gezin-
yaşamaktadır. Denız canavarı tileri tertip etmektedirler. Ge

çen hafta da merkeplerle Altın 
ovaya özel bir gezinti yapılmış 
güzel bir gün geçirilmiştir. 
Resmimiz bu gezintide gençleri 
merkeplerde göstermektedir. 

lstihsaUlt ne halde 
Ayvalık, (Özel)- Gerek mer- • 

kezde, gerekse buraya bağlı 
Altınovada tütün dikimi bu yıl 
kabarık bir yekône baliğ ol
muştur. Tütünlerin yetişmesi 
çok iyidir. Merkez müstesna 
olmak üzere, Altınova nahiye
sinde bu yıl yüzelli bin kiloyu 
aşkın istihsal elde edilmesi 
umuluyor. 

tekrar denize attınyorlar, fa- deyince masallardaki uydur- Bu yıl zeytinler az verimli-
dir. Geçen senekinden yüzde 

kat bir de ue görsünler, hay- malar akla gelmesin. Bu cana- kırk az mahsul alınacağı söyle· 
retin asıl dehşeti burada: Çün- var ya köpek balığıdır, niyor. Memleketin çevresini 
kü hortlama hadisesi oluyor, ya başka bir mahlôk.. işte kaplıyan zeytin mahsulünün ve· 
bizim yünuslar dirilerek yüz· böyle bir haşere, o civarda rimli olmıyncağı zeytincileri ne-
miye başlıyorlaı, lakin bu fasıl ııelmiş olan Yunus balıklarım şesizlendirmektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dir. Ali ve Mürüvvet aclların- birçok çorab, onbeş parça do- Verenler: Dr. Med F. Nafiz, 
daki çocuklar derhal ölmüş- kuma, don 't'e gömlek gibi eş· Arkitekt (mimar) Şebabettin, 
ler, Şerife ve Fatma da ağır yalannın aşırıldığını söylemiş- auukat Konya barosu başkanı 
surette yaralanmışlarlardır. tir. Polis, tahkikata başlamış ve Hulki Karagülle, Egemen ve 

Yürekler sızlatan bir kaza- hırsızın kim olduğunu anhya• Uzun Muammer Lôlfi, Konya 
da Konyanın Avalama koyün- rak yakalamıştır. Hırsızın ba- yargelsavamanı Refik Gür, Li-
de geçmiştir. yan Rahimenin damadı çeş· se felsefe öğretmeni Ziya bay· 
Kazım ve Mustafa adlarında meci Yusuf olduğu hayret ve !ardır. 

kardeş iki delikanlı ot biç- teessürle görülmüştür. Konferanslar dikkati çeken 
mek için köy yakınında Hırsız damat tüzeye teslim bir ilgi görmektedir. Yeni ku-
ki Gavur köyü deni- edilmiş, kaynanasının evinden lübün fikriğ kalkınış hareketini 
len otlağa girmişlerdir. Ka- aşırdı&'ı eşyalar da bulunmuş· ve cereyanını göstermesi mu-
zım ot biçerken birdenbire tur. hitte iyi intibalar uyandırmak-
bataklığa düşmüş, kardeşini surel konferanslar tadır. 
kurtarmak için koşan Mustafa Burada hu yıl içinde kuru· 
da batağa saplanmıştır. Saat- lan "Oral Spor., kulübü kültür 
!arca ölümle pençeleşen iki ko!u üyeleri yönünden her haf-
kardaş, kurtulamıyarak acı fer- ta Halkevinde faydalı, ilmiğ ve 
yatlar içinde can vermişlerdir. meslekiğ konferanslar veril-

İki kardeşi ortada göremi- mektedir. Şimdiye kadar : 
yen köy halkı hükumete haber Almanyada gençlik hareket-
vermiş, yapılan araştırmada za- !eri, Mevlana ve Fröydizm, 
vallı delikanlıların cesetleri ha· Konyayı niçin seviyoruz, zama-
taklık ta bulunmuştur. nımızda demokrasi telakkileri, 

§ Hükumet yakınınaki Mah- yeni edebiyat cereyanları, he-
keme hamamı müsteciri Ölü- yecan ve ihtilal, uluslar ruhi-
benledi mahallesinde oturur. yatında realitenin direktifi ve 

i ökleri konulu (mev• 

Buljday dU,tU 
2617/935 te Konya borsasın

da beyaz buğda en yukarı 5 
Kr. 05 santim, sert 4 Kr. 775 
santim, mahlıit 4 Kr. 725 san
tim üzerinden satış edilmiştir. 

Dün ise: 
Beyaz buğday en yukarı 4 ku
ruş 925 santim, sert 4 kuruş 70 
sa".ltim. Mahlut buğdayda 4 
kuruş 15 santim üzerinden sa
tış görmüştür. Görülüyor ki, 
buğday fiatları birdenbire düş
müştür. 

Dikili'de 
Su işleri 
dırım 

ve kal
inşaatı -·-Dikili, ( Özel ) - Dikilide 

şarbaylık çalışmaları iyidir. 
Bütçesi 15 bin liradan ibaret 
bulunan Uray, sulan ıslah dü
şüncesinde olmakla beraber 
parasının kifayetsizliği yüzün
den bugüne kadar müspet bir 
karar elde edememiştir. Fakat 
bu ihtiyacı gidermek için kes
tirim çarelere artık başvuru!· 
mak zamanı geldiğinden hal
kın hamiyetine başvurulacakbr. 
Kaldırımları da yaptırmağı onay 
lıyan Uray yakında faaliyete 
geçecek, memlekete yeni bir 
çehre verecektir. Şarbay Avni 
muhitinin sevdiği bir gençtir. 
Çalışmalarında azimkiir dav
ranmaktadır. 

Bürhaniyede 
istihsal iyi hava tehlikes• 

' 
çalışmaları verimlidir 
Bürhaniye: (Özel) - Zeytin

ler civara nisbeten burada 
daha verimlidir. Burada araıi 
kısmen münhat olmakla bera
ber, hava ve su çok güzeldir. 
Kışlık ve yazlık mahsullerden 

halk memnundur. İstihsal edil
mekte ve edilecek olan toprak 
ürünleri çiftçiyi güldürecek du

rumdadır. Hava tehlikesine 
karşı 'da iyi bir hareket görül
mektedir. 

Balıkesirde 
Büyü){ bir park 

y aptirılıyor 
Balıkesir, (Özffl ,- İzmirden 

hareket eden. trenle Balıkesi
re girerken istasyona yıakın .. 
bir yerde hattın sağında bü-
yük bir para kurulmaktadır. 

Bu Park bu Civarın en büyük 
bir bahçesi ,' o aciğından tarh
la~ını tanzim için mütahhassıs ,. 
getirilmiş, faaliyete süratle de-
dcvam edilmiştir. Henüz bit
memiş olan bahçeye ilbay Sa
lim Gündoğdu çok ehemmi
yet vermekte ve kıştan önce 
tamamlatmağa gayret eyle· 
mektedir. 

Balıkesirin diğer taraflann
dan da imar işlerine iyi gay• 
retler sarfedilmektedir. Memle· 

kette devamlı bir inşaat faa
liyeti göze çarpıyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fen ve san'at 

Endüstrileşme yolunda hızla 

yürüyen ülkemizde modem 
teknik ve endüstri bilgisini 
yapmağa çalışan bu çok eski 
ve değerli mecmuanın 23 üncü 
sayısı çıkmıştır. İçinde: "Tii:
kiyede endlistri neşriyatı, dızel 
motörleri, radyo meraklı:arına 
ve amatörlerine müjde, dizel 
motörleri, işçi ve teknisyen 
sütunu, ipekcilik, oksijen kay· 
nağı, ertik okulları genç me· 
zunları, tornacılık, elektrikte 
sukut tüter, mallabel font dö
kümü, işçiye pratik malfımat, 
endüstrileşen Türkiyede, biz· 
met masası gibi kıymetli ve 

, istifadeli yazılar vardır. Bütün 
endüstri erbabı, işçi ve tek
nisyenlerimize tavsiye ederiz. 



.A. 

umı 

Zahire üzerine mua 
Mühim eğ şik ik 

el erde 
o 

Yeni üzüm ve incir p · yasas nın açılması hazı -
lıkları büyüktür. Buğday fiat arı düşüyor. 

2586 Çuvallık buğday satışı 
Şehrimiz ticaret ve zahire geçen haftaya nisbet e ehem· 

borsrsınca neşredilen gündelik miyetli bir fark yoktur. Son 
satış bültenlerinden aldığımız hafta işleri geçen haftadan 
malumat ve topladığımız ra- hararetli o'muş alıcılar ~aha 
karolara göre 23 temmuzdan çok iştihalı hareke.~ e_tmışler-
29 temmuz akşamına kadar dir. Bu hal bakla uzerıne Av-
bir hafta içinde borsada cere- rupadan yeni işlıır alınmış 
yan eden muameleler şöyle olduğuna hamledilmekte ve bu 
toplanılmışbr. münasebetle bugünkü fiatlar 

Haftalık satış hüliısası şimdilik sabit ve piyasa sıcak 
Cins ve nev'i Çu. Fiatı bulunmaktadır. 

Uşak buğday 193 6.oo 4.375 Pamuk 
Yerli buğdayl214 5.375 4.75 
Eldirek ,, 494 5.625 5.437 
Mersin ,, 150 4.375 4.375 

., eski sat. 2586 4.125 4.125 
Yerli arpa 20 3,125 3.125 
Yulaf 50 3.375 3.375 
Bakla h. mal 5210 4.375 4.312 
Bakla vadeli 679 4.375 4.312 
Kumdarı 217 6.00 5.75 
Mercimek 24 8.00 7.00 
Nohut 15 5.00 4.75 
Pamuk p. 1 ci 603 b. 48 47 
Palamut 239 k. 430 405 
Tırnak etkin 48 k. 385 385 
Kaba 826 k. 305 220 
Kaba enııin 200 k. 230 230 
Refo:ı: 16 k. 180 180 
Çekir. üzüm 263ç. 11.50 8.00 

Haftalık borsa satışlarını bu 
suretle topladıktan sonra belli 
ba !ı ihracat eşyamızın son 
hafta içindeki piyasa vaziyet
Ierile bunlann geçen hafta ve 
geçen senenin bu haftasındaki 
vaziyetlerini mukayeseli surette 
tetkik edebiliriz. 

Arpa 
Son hafta içinde borsada sa

tılmış olan arpa miktarı yuka
nda gösterildiği üzere yalnız 
yirmi çuvaldan ibaret kalmış 
ve yerli arpa olan bu malın 
beher kilosu 3 kuruş 10 pa
radan satılmıştır. 

Geçen hafta ayni neviden 
521 çuval mal ayni fiatla mua
mele görmüş ve geçen sene 
Temmuzunun uçüncü haftası 
içinde lzmir borsasına 2,10 -
2, 75 kuruş arasında değişen 
fiatlarla 549 çuval yerli arpa 
Yazdınlmı~tı. 

Geçen ve daha evvelki haf
talardaki ueşriyatımızda da 
Yazdığımız gibi Izmirde arpa 
Piyasası ve arpa alivre işleri 
günden güne duraklamakta ve 
son hafta içinde satış yekunu 
Yirmi çuvala inmiş bulunmakta· 
'lır.Ihracatçılar istihsal mıntaka
L·rından doğrudan doğruya 
a.iibayaat yaparak ihtiyaçlarını 
k1patıyorlar. 

Bakla 
Son hafta içinde lzmir bor

sasında 5210 çuval hazırda 
679 çuval vadeli olmak üzere 
Su89 çuval bakla satışı olmuş· 
tur. Gerek hazır ve gerek va
d\!' malların beher kilosu 
4.3125 il 4 375 kuruş arasında 
sa ı::nış!ır. Bundan bir hafta 
evvel 3844 çuval hazır bakla 
1,1875 ile 4,3126 kuruş ara· 
sında satılmış ve geçen sc.ne 
r eınmuzunun iiçüucü hafta
sında is kilosu 3,5-4,5 kuruş
t:ın 4423 çuval hazır ve 3,375 
kuruştan 1000 çuval vadeli 
bakla satışı olmuştu. 

Son hafta içinde borsada 
y::.pılmış olan pamuk satışları 
muhtl"lif partilerde 603 balya 
prese birinci maldan ibaret 
olub beher kilosu 47-48 kuruş 
fiatlarla satılmıştır. 

Geçen hafta kilosu 49 ku
ruştan 15 balya prese birinci 
ve 48 kuruştan 4 balya 
prese ikinci, pamuk satışı ol
muş ve geçen senenin bu haf
tasında ise borsada pamuk 
üzerine muamele olmamıştı. 

Geçen hafta piyasası 49 ku
ruşta kapanmıştı. Son hafta 
içinde ise fiatlar hafta bidayet
lerinde 48, ortalarında 47 ku
ruşa kadar düşmüş ve son 
dört güne ait borsa bültenle
rinde borsa pamuk işi olduğu

na dair bir işaret görülmemiş
tir. Pamuk fiatlarında son haf
ta içinde görülen düşkünlük 
Avrupa ve bilhassa Almanya
dan teklif edilen fiatların aşa
ğı olmasından ve buna rağmen 
de piyasamızda alıcı bulunma
masına karşı piyasaya fazla 
mal arzedilmiş bulunmasından 
ileri geldiği söyleniyor. 

Bu sene rekoltesinin geçen 
seneden 18 ila 20 bin balya 
raddesinden fazla olacağı tah
min edilmekte ve bugün için 
satıcılar elinde mevcut pamuk 
mikdarıuın altı yüz balya ka
dar olduğu tahmin edilmek
tedir. 

Stokun bu miktara düşme
sine rağmen fiathrın üç h:ofta 
içinde 2 - 3 kuruş düşkünlük 
göstermesi yeni rekolteye mal 
devredilmemek istenilmesinden 
ileri gelmektedir. 

Palamut 
Son hafta içinde borsaya 

yazdırı!mı~ olan palamut satış
ları nevi, miktar ve fiat nok
talarından a~ağıdaki şekilde 
toplanmışlardır. 

Nevi Kental 
en az 

Palamut tırnak 239 430 
" engin 48 385 
" kaba 816 305 
" " engin 200 230 
" rofoz 16 180 

Yekun 1329 

Fiat 
en çok 

505 
385 
220 
230 
180 

Geçen hafta ise borsaya 
şu muamele yazdırılmıştır: 
Nevi K. haftalık F. 

Az Çok 
Pa!amut tırnak 205 390,00 405,00 

,, Kapçina 11 300,00 300,00 
,, Kaba 35 300,00 300,00 
,, Rofos 40 215,00 215,00 
,, Kamantina180 230,00 230,00 
,, Kapçin 60 150,00 150,00 
Yekun 532 
Gecen sene temmuzunun 

neden borsa ya geç yazdırıldı 
üçüncü haftası muarce!e!eri ise 22406 çuval ve 2030 torba 
şu suretle id:. fazla o!ub keza muhtelif nevi-

" Tırnak 1947 290,0() 316,75 !erden olan bu yekun da 6525 
., Kaba 3065 263,25 204,25 ile 23,43 kuru~ ;:.rasında alınıb 
,, Rofoz 2181 195,0:J 175,50 saıılnııştı. 
Yekun 7093 Son hafta içindeki satşların 
Palamutun son haftaya ait 

piyasa vaziyetinde geçen haf
taya nisbetle umumi vazjyet 
noktasınden bir değişiklik yok
tur. Yalnız geçen haftaya nis
betle fazlaca mallar satılmış 
ve nevi iHbarıle fiatlarda ufak 
tefek farklar görülmüştür. 

Piyaçada mal azdır. Mevru
datta bu nisbette günden, 
güne azalmaktadır. Mamafih 
fazla ve kuvvetli talepler de 
olmadığından Hatlarda esaslı 
yükselmeler görülmemektedir. 

Zeytinyağı 
Son hafta içinde geçen hafta 

olduğu gibi borsada muamele 
olmamıştır. Piyas~da dahili ih
tiyaç için yemeklik ve sabun· 
luk mallar üzerine az çok mu
ameleler olmuş isede mıktar
ları ehemmiyetsizdir. Satıcılar 
tarafından yüksek fiatlar iste· 
nilmekte olmasından kümeli 
işlere rastlanmamaktadır. 

Afyon 

1 

1 

vaziyeti şöyledir: 
Haftalık 

No. Çuval En çoğu En azı 
7 8 8,00 8,00 
8 9 8,75 8,75 
9 29 9,50 9,50 

10 169 11,375 10,00 
11 14 11,50 11,50 
Yekiın 229 

Geçen hafta borsada yapıl-
mış olan üzüm muameleleri aşa· 
ğ'ıda gösterilmiş olduğu surette 
cereyan etmiştir. 

Haftalık fiatları 

No. Çuval En çoğu En azı 
7 16 8,50 7,50 
9 25 10,00 9,()0 

10 284 11,50 10,25 
11 147 13,00 11,75 
Yekun 472 

Geçen senenin bu haftası 

içinde borsada üzüm satışları 

· berveçhiati şekilde olmuştu. 

haftalık fiatlar 
Nevi Çuval en çok en az 
7 369 7.75 7.00 
8 312 8.75 8.00 
9 142.5 9.875 9.00 

Piyasada durgunluk devam 
ediyor. Mayıs ortalarındanberi 
lzmir borsasına afyon satışı 
yazdırılmadığı gibi piyasada da 

1 
hiçbir muamele olmadığı öğre
nilmiştir. 

incir 

10 92 10.00 10.50 
Yekun 905 

Çekirdeksiz üzümün son haf
taya ait piyasa vaziyetide g.:
çen haftaya nisbetle yazı'mağa 
değer bir değişiklik yoktur. 

incir istihsal çevrelerinden 
alınan haberler gayet musait· 
Mahsul miktar ve kalite bakım
larından şimdilik memnuniyete 
değer bir durum arzetmekte
dir. Şehrimizde işletme hanla· 
rında hazırlıklara baslanmış 
o!up Ağustosun ikinci haftasına 
doğru yeni mahsulün iz mire , 
inecegi kuvvetle umulmaktadır. 

Dış piyasadaki alivre satış
lar vaziyetinin de memleket 
tecim bakımından şimdilik iyi 
bir derecede bulunduğuııu ve 
geçen senenin bu tarihteki sa
satışlarından fazla muamele ya·· 
pılmış olduğu kuvvetle söylen
mektedir. 

BiltGn istek ve tahminlere 
rağmen kuru meyve ihracatçı· 
lar birliği incir satış ve fiatları 
üzerinde henüz bir karar itti
etmediği gibi incir isleri hak
kında birşey de görii~ilş de
ğildirler. 

Ç. üzüm 
1934 senesinde çekirdeksiz ı 

üzüm mahsulünün lzmir borsa
sında ilk satış tarih:nden 29 
temmuz 935 akşamına kadar 
lzmir borsasında 343,376 çuval 
ve 1357 torba çekirdeksiz sa· 
tışı o!muştur. 

5 numaradan 8 numaraya 
kadar sekiz muhtelif nev'e ay
rılarak satılmış olan bu üzüm
ler S ile 25 kuruş arasında 
değişen fiatlarla muamele gör· 
müştür. 

933 senesi mahsulünden 934 
senesinin bu tarihine kadar sa 
tılan üzüm miktarı ise, bundan 

Mevsim dolayısile ve yeni 
mahsul üzerine piyasanın açıl· 

ması bekleniyor. 
Dünkü nüshamızda ihracat

cılarm yaptığı toplantıdan ve 
evvelce üzüm fiatlarının düşü
rülmesi esbabı etrafında yapı
lan konuşmalardan kısaca bahs
etmiştik. 

Bu mesele etrafında lzmir 
ihracatçılarının üzüm fiyatlarını 
düşürmelerinde görüşleri şudur: 
" Bu seneki rekolte fazladır ve 
rakip memleket mahsullerinde 
de mevcut fazlalık yüzünden 
bunlar da müstehlik piyasala~a 
ucuz fiyatla ofertolar yapmak
tadırlar. Binaenaleyh b!z de 
satabilmek için fiyatları kır

mağa mecburıız: 

Mahsulümüzün en kuvvetli 
müşterisi o~an Almanya sene
lerdenberi yaptığı mübayaatının 
senelik itibarile azami yirmi 
beş bin tonu geçmemektedir. 
Rekoltenin bu kısmından geri 
kalanını behemehal ihraç etmek 
mecburiyeti bulunduğumuza gö
re fiyatlarda rakiplerim ze yu
ıı:ak lazımdır. Fazla fiyat iste
dik. Danimarka, Belçika, F e
lemenk paıarlarile beraber ln
giltereye fazla mal satamayız, 
lhracatciler bu nnktai nazar
larına ilaveten Kaliforniya ile 
Avustura!ya mahsulerinin son 
satış fiyatlerinin halen fiyatla
rımızın pek çok donunda oldu
ğu da kuvvetli ihracat evleri
nin elindeki mektup ve vesi
kaları i!e ispııt eyliyeceklerini 
söyleyorlar .. 

Yunanistan, Girit, ve bilha';sa 
Korent üzümleri fiatlarının da 
azami derecede indirilmis ol-

Atina şarbayı ile eski 
ral neler konuşt ? 

-- - --... - -----
lngiliz gazetelerinin verdiği malfımc 

Deyli Herald gazetesi ya- Atinarla şarbayların halk tara 
zıyor: fından seçildiğini, hükiıme 

Dün Meyfeyr'de bir otelin tarafından atanmadığını d 
kapalı kapıları arkasında eski söylemiştir. 
Yunan kralı ile Atina şarbayı Şarbaya Yunanista!lda ya 
dört saat süren uzun bir ko- pılacak gene!oy hakkındak 
nuşmada bulundular. fikrini, bu mesele hakkınd: 

Bu konuşmanın konusu Yu-
hükumet üyelerinin düşünlerin 

nanistanın genel durumu ve 
söyleme izin verilmediğinir 

Yunanistana kralfığın dönmesi 
1 dağru olup olmadığı sorduD" o muştur. 
Öğleden sonra her ikisi bir dedi ki: 

otomobile binerek şehir dışına - Bay Çaldaris. beniıı 
gitmiş ve aynı mesele üzerin- dostumdur. Atinadan aynlma 
de konuşmuş'ardır. dan önce kendisile görüştüır 

Bu 'abah da gene bir bu!uş Elde ettiğim kanaat şudur l 
olacak ve Cumartesi günü Lon- o, partis:nin bütün üyelerin 
dra'ya gelmiş olan Atina şar- rejim meselesi üzerinde dile 
bayı Bay Koçyas yan şabri- dikleri gibi söz söylemekt 
mizden ayrılıp gidecektir. özgür bırakmıştır. 

Dün gece kendisiyle görüş- Bay Koçyas, Londrada rer 
tüğiimüz Bay Koçyas kralın miğ olarak kimse ile görüşm 
birden Yunanistana dönmek yecegini söyledi. Kendisin 
istemediğ:ni, bir uçakla oraya sordum: 
gidip bir hükumet darbesi ya- - Yuuan elçisini? 
pı!acağı hakkındaki yayıntıların _ Tabiiğ; bu bir nezakt 
saçma olduğunu, kıra!, ulus 
tarafından çağırıldıktan sonra 
tahtına döneceğini söylemiştir. 

Atina şarbayının birdenbire 
üç gün kalmak üzere Londraya 
gelişi ve bu süre içinde eski 
kral!a bir iki değette bulun
ması bu meselen:n esrarlı ta
rafını bir kat daha derinleş
tirmiştir. 

Dünkü buluşumda neler ko
nuşulduğunu dışarıya sızdırma
mak için gayet sıkı tedbirler 
alınmıştır. Bu yüzden hem 
Londra'd:ı, hem Atina'da b"r 
çok yayıntılar çıkmıştır. 

ve tören mtselesidir. 
Şarbayın son sözü, eski kra 

im demokrasiye uyğun harekr 

etmek dileğinde olduğunn v• 
kendisinin bir hükümet darbe! 

yapacak bir adam ulmadığ'ır 

söylemek olmuştur. 

- Yunanistanda kabinedd 
bir takım değişiklikler rejir. 

meselesi yüzenden olmamışlıı 
Bun!ar iç i~lerinin gerektirdiğ 
tedbirlerdir. 

Dün bir Londra ottelinin oda 
sında Atina şarbayı ile esı 

kral, esrarlı bir surette bulunu 
bir memleketin ve bir rejimi 

geleceği üzerinde uzun uzu 
konuştular. Bu esrarlı konut 

Bay Koçyas, bugünkü ko
nuşmayı yapmadikça hiç bir 
şey söylemiyeceğini .böylece 
andettiğini söylemiştir. 

Atina şarbayı özel erge!erle maların yapıldığını milyonlarc. 
Londraya geldiğini, yaptıkla- Londra halkından pekazı bili 
rını kendiliğinden yaptığını söy- yordu. 
!emiştir. Dört saat konuşma. Şelı 

"Ben ancak kendimi temsil dışında bır otomobil yolculuğt 
ediyorurn.,, Demiştir Fakat orada bir konuşma daha sonr. 
kendisinin her hangi bir küme gece eski kıral!a şarbayın otur 
adına söz söyleyip söylemediği duğu ayrı ayrı otelleıe dönü• 
sorulunca zengin ve yoksul bir Londra bu işin farkında de 
çok kümeler adına söz söyle- ğildi ve Atina topuğunun ucu 
diğini hele işçi sınıfının dilek- na kadar heyecan içindeydi. 
!erini oriaya koyduğunu söyle- Bugün gene konuşacaklar 
mis, beylece halkı temsil etti- sonra şarbay yine memleketin• 
ğini meydana vurmuştur. dönecek. 

Bundan başka B. Koçyas, Kral şimdilik burada kalıyor 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
duğu da ileri sürülüyor. Uşak malları da piyasada gö 
ihracatçıların dediklerine göre rülmiye başlanmıştır. 

üzüm fiatları indirilmezden çok Uşak malları piyasamıza be 
evvel fi:ıtların tayin ve tesbiti miktarda gelmiye başlar baı 
hususunda Türkofise vaki mü- lamaz fiatların biraz daha dü 
racaatlara uzun zamanlar cevap 
verilmediği cihetle fiatlar dünya 
üzüm piyasasına uymuş o!mak 
için indirilmiş ise de fiatların 

indirildiği tarihten bugüne ka
dar muayyen fiatlar üzerinden 
zikre değer fiat!a vaki teklif
lerın kabul edildiği bildiriliyor. 

VaziyP.tin bu merkezde olclu
ğuna göre piyasa açıldıktan 

sonra frvkaladeliklerle karşıla
şılacağı umuluyor. 

Un1umi vaziyet 
Yukarıda işaretlediğimiz ih

racat eşyasından maada zehair 
hububat ve sair ticaret eşyası
nın piy sa vaziyetlerinde yazıl
mağa deP,er bir ~eyler yo\ıtur. 
Yalnız Su~am fiatleri geçen ve 
evvelki haftalara n:sbetle biraz 
yükse.!.miş ve halen de yüksel
mek istidadını zö3termekte bu
lunmuştur: 

Geçen sene bu sıralarda 
borsada mühim miktarda I<um
darı i~lerine rastlandıl;(ı halde 
bu •ene bu madde üzerine he
nüz önemli işler olmamaktadır. 

Buğday piyasasında hafta 
içinde hayli değişiklikler olmuş 
ve fiat!ar hissedilecek dere
cede düsmive vüı tutmu~ ve 

şeceğine ihtimal \eritmektedir 
Abdi Sok&1llu 

N t Yevmi muamele bül 
O : tenlerinin 25-7-93'. 

tarih!i nüshasında kilosu 4,12'. 
kuı uştan (Eski satış) kaydilı 
bir kalemde (2586) çuvallı! 

Mersin malı bir buğdzy satı, 
vardır. 

Memlekette bir buğday me
selesi mevcut "e neza 1 eti ha· 
sebile bu iş üze6nde fazlac~ 
tevııkkuf etmek ve çok titiı 

davranmak mecburiyeti ortadr 
iken kimbilir hangi tarihte ya 
pılmış ve yine kimbilir nası 

bir saikın tesiri altında vakt:n· 
de borsaya kayt ve tescil etti
rilmemiş olan bu mühim satıı 

hakkında borsa idaresile borsa 
komiserinin nasıl muamele 
yaptıklarını ve memleketin ti· 
cari intizamını bozan ve ayn 
zamanda haklı olarak tatsı; 

gözüken bıı gibi işler hakkın· 
da ne gibi bir hattı hareket 
takip etmekte olduklarını bil· 
mek ve öğrenmek isterdik .. 
Memleket ticaret ve iktisadi
yatı nok tasındım bizi çok mem. 
nun edebilecek bir keyfiyettir. 

Alakadarların d.kkat nazar· 
!arını celbederiz. 

i 



Emineyi unutma · ·-·... ..._.. 

Tıbbiyeden çıkalı henüz bir 
kaç yıl olmuştu. Bana Anado
lunun ortalarında küçük fakat 
şirin bir köyünde vazife ver
mişlerdi. Dört beş gündenberi 
burada idim. 

Bu güzel yerde oturanların 

bepsi iri yarı, canlı kanlı kim
selerdi. Köylerini temiz tutu
yorlardı.. Kahve köşelerinde 
hiçbirini göremedim.. Küçük 
büyük hep iş başında idiler. 

Şimdiye kadar yanıma hiçbir 
hasta gelmemişti. Ne iyi bir 
yerdi burası. 

Bir azad günü köyün ileri 
gelenlerinden biri beni köyün 
yanında, dere kıyısındaki bah
çesine davet etmişti. 

Tem muz ayı henüz bitmek 
üzere idi. Ortalık gündüzleri 
epice sıcak oluyordu. Karpuz
lar ermiş, üzümlere de yeni 
yeni ben düşmeğe başlamış~ı. 

Şimdi her yan sıcaktan kav
rulurken biz bu serin köşede 
çamlar altında güzel güzel eğ
leniyorduk. 

Vakıt öğleye yanaşmıştı. Ar-
kaaaşımm uşağı yanıma yana
şarak: 

- Bay doktor, dedi, bizim 
Osman dayının kızı Emine çok 
bastamış, Osman dayı sizi bek
liyor. 
Arkadaşım bunu duyunca 

şaşb. Sonra mırıldanarak: 
- Nasıl olur. Osman dayı

nın kızı hasta olsun? Daha 
dün onu dipdiri gördüydüm. 
Köyt\müzün en sağlam kızı O •• 
diyordu. 

Diğer arkadaşlar da bu söz-
leri tastik etmişlerdi. 

Ne ise heıııen fapkamı ala
rak kapı önünde bekliyen Os
man dayı ile beraber evine 
doğru yollandık. 

Osman dayı denilen bu ihti
yar epeyce yaşlı olmasına rağ
men dinç bir kimse idi. 

Parlak gözleri, sevimli yüzü 
tatlı dili vardı. Yolda hasta için 
bana bazı şeyler anlatıyordu: 

- Bayım, kızım Emine bir 
iki gündür yimez içmez oldu ..• 
Hep düşünceli. Arpacı kumru
su gibi... Ne oluyorsun neyin 
var diye soruyoruz hiç bir şey 
söylemiyor ... 

Böyle konuşa konuşa çok 
uzakta olmıyan hastanın evine 
vardık.. Burası köyün en 
güzel köylerinden biri idi. 
Kireçle aklatılmış . güzelce 
döşetilmiş bir odada Emine 
yüksek bir yatak üstüne uzan
mış yatıyordu. 

Aman ne güzel bir kızdı bu .. 
Yaşı ancak ya on sekiz ya on 
dokuzdu.. Beyaz örtüler içinde 
gizlenmiş bir melekti sanki. 

Kendimde bir tuhaflık hisset
meğe başladım. Biraz sonra 
Emine gözlerini açtı. Gözlerimiz 
ıimşek gı bi çarpışmışti. 

Neyi olup olmadığına sor
mağa gücüm yetmiyordu .. Zorla: 

- Neyiniz var bayan emine, 
diyebildim. 

Hiç karşılık vermedi. Yalnız 
uzun uzun o güzel gözlerini 
gözlerime iliştirerek baktı, sonra 
hafifçe gülümsedi.,. 

Artık iyice kendimden ge
çiyordl!m. Burada daha fazla 
duramıyacağımı anladım bir 
bahane bularak: 

- Hasta kendinde değil, 
biraz ayılınca baoa haber ve
rin hemen gelirim, dedim. Ve 
Eminenin yanından ayrıldım... 

* • • 
Ertesi gün, sabah küçük bir 

kız kapımı çalıyordu ... 
- Emine ablam iyice sizi 

istiyor ..• ----

Yazan: FETHi Y. ERALP 
hemen hastanın yanına koş

tum. Emine dünden daha 
jyice idi. 

Bilmem neden şimdi kendim
de onunla konuşmak kudreti
ni bulabilmiştim. 

- Nasılsınız hayan Emine, 
diye hatırını sordum. 

Yine o güzel gözlerini bana 
çevirerek: Tatlı dili ile: 

- lyiceyim, diyebildi.. 
Her yanını dikkatle yokla

dım. Hiçbir şeyi yoktu.. Fa
kat o hastayım diyordu .. Yok
sa ben mi onun hastalığını 

anlıyamadım.. S:-ıkın ruh has
tası olmasında?. Öyle ya böyle 
bir genç kızdan bu gibi 
şeyler ümid edilebilirdi.. .. 

Kendini teskin etmek için 
bir ilaç yazdım .. 
Yanından ayrılırken : 

Hastalığınız üzülecek kadar · 

önemli de~il. Bir iki ~üne var
madan iyileşirsiniz. EV.er iyile

semezseniz bana bildirin, de· 
dim. 

Emine hafif hafif gülümsü-
yordu ... 

* .... 
Aradan iiç dört gün geçti ... 

Gine Eminenin küçük kardeşi 

~elmişti .. Bu kere ablam hasta 

demedi. Yalnız elindeki kağı
dı uzatarak : 

- Ablam gönderdi, iyi ol

duğunu yazıyor, dedi, ve ya
nımdan ayrıldı ... 

Mektubu okuyunca şaştım. 

Çok kısa yazılmıştı : 
Bay doktor; 

Ne yazık ki hastalığımın ne

den ileri geldiğini bir türlü an

lıyamadınız. Çok saf bir haliniz 

var ••. Sizi daha ilk geldiğiniz 

gün bizim sokaktan geçerken 

gördüm... Çok hoşuma gitmiş

tiniz. Sizinle karşılaşmkk, ko

nuşmak istiyordum. Hasta ol

maktan başka çare yoktu. ni

hayet onda muvaffak olabildim. 

Artık beni, yani sizi seven hu 

köylü kızı Emineyi unutmayın, 
EMİNE 

- * • • 
Hakikaten Emineyi ben de 

çok sevmiştim. Fakat ne yazık 

ki daha önceden başkasına nı

şanh idim .. Fakat hala aradan 

yıllar geçtiği halde Eminenin 
gü1elliği gözlerimin önünden 

silinmiyor... Emineyi unutma 
deyişi de kulakhrımı gıcık a
yıp duruyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Satılık dükkan ~ 
~ Darağaç tramvay caddesin· 
~ de dirsekte her işe e'. verişli ~ 
~ müstakil kargir bir dükkan ~ 
~ satıhktır. Taliplerin gazete- ~ 
~ miz idarehanesine hergün ~ 
~ saat 5 ten sonra müracaatları. ~ 
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Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Ro tken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayenelerl 

Ve EIÇ'ktrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK ç'>cuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (281) 

Bay Halil ....... 
Kaç defa suç . ı . ? 

ış emış ..• 
Birka ; ihtilas suçundan do

layı mu~1ekeme altına alınan 
mevkuf Dikili milli emlah tah
sildarı bay Halilin, dün ağır

ceza lnkyerinde muhakeme
sine ba~ 1anmı~tır. 

O kunan kağıtlardan anlaşıl

dığına p,öre bu tahsildar, 2900 
lira ihtilas etmiş, fakat daha 
evelce de dört yüz liralık bir 
ihti1ası meydana çıkarak Ber
gama ağırceza hakyerinde mu
hakeme altına alınmıs idi. 

Dün sorgusu yapılan suçlu
nun, Bcrgrma ağırceza hak
yerinde de bir muhakemesi 
olduğu anlaşılınca, mahkeme o 
dava ile bu davayı birl eştirmiş 

ve ikisini birden görmek kara
rm 1 vermiştir. 

Müstantik kararnamesine kar
şı, suçlu inkar yo1unu tutmuş, 1 
mahkeme şahitlerin çağrılmasına 

karar vermekle beraber suç!unun 
kalp para sürme maddesinden 
dolayı lstanbul ağır ceza hak 
yerince üç yıt hapse m11hkum 
edildiğini anlamı!? ve suçlunun 
böyle bir mahkumiyeti olup 
olmadığının ve infaz edilip 
edilmP.di~i hu'\usunun da ayrıca 
sorulmasına karar verilmiştir· 

Bu sebeplerden muhakeme 
başka bir ~üne bırakılmıştır. 
Bu:ağın ucunu görUuce 

Kemerde Kağıthane cadde
sinde Mchmed o(!lu Mehmedin 
üzerinde bir bıçak görülerek 
zabıtaca almmıstır. 

Yahn 111{ mı, 
açıkgtizlUk mU? 

Şehitler caddesinde sabıka
lılardan Hasan oğlu ı~mail, bak
kal Ahmetten bir makaTa al
mış, parası olan beş kuruşu 
verdikten ~onra 25 kuruş ver
diğini iddia ederek gürültü çı
karmıştır. Hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 
77Z~7..77.l</.X7.7S'7:. -17;,f~X7.Zh 

~ Borsa aherleri 
N DUn Borsada 
N Yapılan Sat.şiar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
77 S Süleymano 10 50 11 75 
33 K A Kazım 9 50 10 50 
6 M J Taranto 8 8 

116 Yekün 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fiat 
1271 Buğday 4 5 87 

25 ton " 

l 
1 

337 Arpa 3 12 3 12 1 
596 Bakla 4 31 4 621 
16 ton " 
70 Nohut 5 5 501 
45 Yulaf 3 37 3 37 
29 Kumdarı 6 6 

Para Piyasası 
30-7-1935 

Alış Satış 

Mark 50 25 50 75 
lsterlin 619 50 624 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 30 79 70 
Belga 21 15 21 65 
İtalyan lireti 10 25 10 35 
İsviçre Fran. 40 90 41 15 
Florin 84 80 85 37 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Austr. Şilini 23 50 24 

,. Kiralık ~ı 
Evi olanlar 1 

Birinci ve ikinci kordon 
ile Karantina, Göztepe ve 
Güzel yalı semtlerinde liiakal 6 
odalı kiralık bir ev aranmak
tadır. 

Evini kiraya vermek iste
yen ev sahipleri ile ellerinde 
kiraya verilecek evleri bu
lunan simsarlarınAN ADO LU 
matbaasına müracaatları. 
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Pertev şurubu memleketimizin doktorİarı
nın takdirat1na mazhar olmuştur 

ANKA A BIRASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyen · n her tarafında 
.A..N"~A.R..A.. Birası içilir 

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

h~=.mıl"! 

Kemal pasa 
ğundan: 

Izmirde tüccardan Kadıoğlu 
Ahmede 1703 lira 78 kuruşa 
borçlu Armutludan hacı Meh
medoğlu Ali ve mütes~lsil 
borçlu zevcesi Atikenin işbu 
borcundan dolayı haciz altına 
alınan tapunun 18-12-933 gün 
ve 37 sıra numarasında yazılı 

Gündoğusu hacı Bekir oğlu 
Mebmed veresesi, Günbatısı 

hacıoğlu lsmail veresesi, Pöy
razı Çakır Hüseyin veresesi, 
Lodosu hacı Abdullah elyevm 
Said veresesi ile çevrili 5514 
metre murabbaı bağın altıda 
iki hissesi açık artırmaya çıka
rılmıştır. 

Birie~i artırması 31 ağustos 
935 cumartesi günü saat onda 
ikinci artırması 16 eylül pazar-
tesi günü saat onda Kemal
pkşa İcra Dairesinde yapıla
caktır. Birinci artırmasında 
takdir edilen bedelinki bağına 
900 liranın yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde ikinci ar· 
tıı maya bırakılacak ve ikinci 
artırmasında 2004 numaralı ka
nuna göre ençok artıranın üs
tünde bırakılacaktır. İsteklile
rin ogünde yüzde yedi buçuk 
pey akçelerile ve bu işde ali· 
kası olanların icraoın 935-132 
dosyasına müracaatlan ilan 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
alımz 

• ideal aot"lı hwa dolabı 
• OOrOtıOıDa ve lhtluuı. 
• 801111 alalı en ııcak ınewtlakall-

"'aha• olarak yapdmıtdar 
• Aıgarl Elelıtrik Sarfiyab 
• fiyatı llO llradaa itlba..-
• Tediyat il ay vade 

Nu•eOOın H Şkl Anlıare 

Sa"' rerlarl A Yıllar lzmır 
-...ııının Sesi lıl•tıezı e.,..ıa 8alııll ~ 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

Satış yeri: ARTÜR yETTER [ SAHıBİNİN SESİ ] Samaniskeleıi 

İzmir beledlyeslnden: 
Karşıyaka belediye suları 

bir .uat: 

tamirci ustası ahnacak.br. Ehil 

olanlar başmühendisJiie yesi]la 
ile. uaraaınlar~ 2373 '1100) 



-..!1 Temmuz teaa 

Fakat iyice kurulandıktan sonr a 

11ucudünuzu 

NİVEA 
'/ K remı • yağ ı 

~_.._....._ _t/ i ı e uvmağı unutmayınız! Bu sa y~ cı e 

).

- guneşte yanmak t eh ı ı k es ı n e 
- ka'Ş• ko r unm uş ol u rsunuz, 

tenını z taze ve s a ğ 1am 1 aş 1 r • 
C ı ldı nı z yumuşak ve gergin kalır. 

D. D. Yolları Yedinci işletme 
Mii f ett. şliğindeı, : . . . 
. Muhammen bedelleri ile mıktar ve vasıfları ve her gurup ıçm 
•<:&heden muvakkat teminat paralan aşağıda yazılı balast 15.8. 
935 Perşembe günü saat 16 da kapalı zarf uzt1lu ile ve.3 grup 
olarak ayrı ayrı lzmirde Basmahanede Devlet Demıryolları 
7 nci İşletme müfettişliği binasında satın alınacakbr. 

. Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda her grub yani grubu teş· 
lcü eden kısımların hizalarında gösterilen miktarlarda muvakkat 
ltaıinatları vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalann ve ka· 
İ8Dun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni bu
~nıadığına dair beyanname ile şartnamenin 29 uncu madde-

Slae uygun olarak her grub için ayrı ayrı teklif mektublannı 
il)nı gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım~ır. 

Gruplan teşkil eden kısımların miktar ve vasıflanna gore 
lllubammen bcdeUeri değiştiğinden her gruba ait teklif .mek~up· 
ı.rında grubu teşkil eden kısımlar için ayrı ayrı fiat verılmelıdır. 

Bu bapta fazla izahat almak isti yenler 7 nci İşletme Yol Baş· 
lll6fettisliğine müracaat edebilirler. 
L!l!şe girecekler şartnameyi yol başmüfettişliğinden parasız ala
vıarler. 
~Urup Miktarı Muhammen Teminat Evsafı 
,,
1
o. Metre m3 Bedeli lira Miktarı lira 

8000 10400 780 Toplama - Kırma 
2 Afyon 4000 : 3400 255 Ocak 

hattı 10000 : 13000 975 " 
1500 1425 107 Toplama - Kırma 

3 Bandırma 3500 3325 250 " " 
hattı 1500 2100 158 Ocak 

3000 5200 390 " 
27 -31-4-8 2324 (1073) 

Aydın demiryollarıoda mer 'i umumi ve hlisusi zeytinyağı, 
Pa~uk, hah, gaz, benzin, motorin, mazot ve maden yağlan 
~rıfeleri 1 Ağustos 1935 tarihinden itibaren lağvedilecektir. 
k 91 nıaddele~in nakl~~e ~cretleri, D~vJet de?1i.ryolları um~mi do
b uıuncu tarıfenin bırmcı sınıfındakı eşya gıbı ton ve kılometre 
aşına 5 kuruş 25 santime indirilmiştir. 
371 kilomebeden fazla mesafeye taıınacak motorin, mazot ve 

ın~~en yağları için Ağustos gayesine kadar Aydın hattının umu
~·. ıkınci sınıf tarifesi tatbik edilecektir. Bundan başka sahip
krıae ait hususi sarnıçlı vagonlarla nakledilecek petrol ve müştak
ı. '~ için 5,25 kuruş üzerinden ayrıca yüzde 10 d.d./10 numaralı 
t rıf e yine mezkür tarihlerden itibaren 8 nci işletme mıntakasına 
'tnıil edilecektir. Fazla tafıilit istasyonlardan ahnabilir. 

28-31-2 2333 (1084) 

B~şikten mezara kadar sağlam 
ve beyaz kalan dişler ! 

Diş macunu kullananlar bir 
çok tecrübelerden sonra 
neden daima 

Radvolin 
de karar iuhyorlar? 

~nku Radyolin 
. Dişlerde ( Küfeki -
1 -ırtrc ) husulüne imkan 
bırakınaL Mevcud olan
ları da eritir . 

• Dişleri mine taba· 
kasını çizip hırp lamadan 
temizler ve p r a• ır. 

• Ağızcı .. m;kı oplan 
0
o 100 kat'ıyetJe öldürür. d'. Diş etlerini besler, 
1f eti hastahklanna ma-

ili olar. Ağız kokusunu 
keser 

Siz 
de RADYOLiN 

Kullanınız 

~------------------~~!, 
iş Bankasına yeni 
Memur a~ınacaktır 
Türkiye iş banka.s nd~n . 

BaııL . 1 · d _ .. ı.unak üzere Lıse ve Tıcaret Lıse-
1 • Kamız servıs enn e ~..-- 1 kt 
er~ nıezunlarmdan imtihan ile on beş mem~rk akınacha ·ı ır... ü 

"e "1iisabakada kazananlar arasın~a ayrıca yu se ta 51 gurm ş 
J.abancı lisanları bilenler tercıh olunaffacakkıbr. t t b ·ı d 
~•nacak memurlara imtihandaki muv a ye 1ve a ~1 er~-

~lerine .. - 1. etmi• lira arasında ay.1k verılecektır. 
gore yuz ıra ve Y ., I A k 

l
. Yazı il · t'h 31 g- ustos 1935 te ıtanbul, n ara ve 
lıb' e ım ı an a 
~ ır ıubelerimizde yapılacaktır. 1935 · 

ı.-.n son yazılma tarihi on bet ağustos tır.. . . 
tekli . imtihan prt!anna aıt ızabumeyı 

ırm~ ve · · al bilirler. 

YENi ASIR 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablp~erl 

Mu7.a tf er Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her g ün sabah 

saat dokuzdan başlayarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numraiı muayenehanelerinde 
kabul eder!cr. 

E.hise in~anların birbirlerine karşı bir 
bir elbise yaptırınca 

iftihar duyar 
va rlığıdır. iyi 

• 
ın an 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 
M 

DOKTOR • 
Kumaş deyince ötedenberi kökleşmiş bir 
zihniyetle Avrupa kumaşı hatıra gelir 

Fakat, Ziya Götşin N 

MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURU~ ŞEFi 

Türk gücü Türk Endüstrisi şimdi oua yetişmiştir. -
Nerede ise onu da geçecektir. Bunun misalini görmek ister misiniz? 

ikinci beyJer sokağı ~ 
Beyler hamamı karşısında ~ Yeni tesis edilen 

No. 41 N 

ve ·Kula ıiıensueat TELEFON 3686 
22~26 (924) N 

V.7.7.7.77.7..LT.777777///7.7777/'7"" 

" "" · - ~ ··~-- :>'' 

:~r&: 
Fabrikasının kumaşlarını bir kere görmek kafidir. 

• 
~~ ~~~v--~,-::ı-'.l . 

Bugüne kadar piyuaya çı-

En güzel Avrupa ~umaşları ayarında olmakla 
beraber fiatlerı şayanı hayret derecede 

ucuzdur Katiyen diz yapmaz. karılan traş bıçaklarının 
en eyisi 

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

Birinci Kordonda Çolakzade halı limited 
şirketi binasında toptan ve parça 

tiyenler 

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

halinde satılır 

magaza- ~, 

.-!ına m!acaat etsinler. • + llMl!!lWii~~u!!ıW!fP!!l!!IUMp~"'!!!!l.!Willll!!lfd!!!"'!!!!!~~Dllll!!ijp!!!!!ııuıı!!!,Uil!!! !!' !!!Bil' lll!!!l!~~nıt ~llUf!!llliill!!~ ij!!!l~l!!!llE!!!!!!!~ !!!!l!lill'll.!!!!!l,~. ~~l,~~~ır. !l!!!l!ı ~,~. 

ln~aatmı.-. ıc;ın atıdekııbtıyaçJarınızı pek ucuz fiyatlarla 
tomtn etmok istcrsenız Halim ajta çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarethaneAin.,. müracaat ediniz 

çı•ENTO 
Çubuk damlP ve her nevi çlçaldl 

Çını ve levazımı sıhhiyeden 18vhalar l'e bunlafln 
te/errüatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her dns 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiUz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
YaPll ÇlmantolaP, Batan •••k•I•• 

En MD••ll ŞaPaltle 
M•i•z•m•zda Satılıp 

i'''''''''"""~··~·~·~··~~~············ 

VAPURDUMANI 
GÖZL .. 

• 111, Cf1""J~~~/YJ.'Z~ 
Şımdıye kadar gorulmemiş derecede zarif 

• ve ucuz bir gğzlük almak isterseniz BAŞTURAK 
HAMDI NUZHET 

Sıhhat Eczanesi 
ne uilrayınız 

••••••••••••••••••••••••••••••••Y'°••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 

4!.._ iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin MetkPz ve Fahrikası: f zmirde JfoJkapınardadır 
Yeril Pamu#undan Al, 1 aggare, Kiipekbaf, Dellrmen, 

Gegtk ve Leylak Markalarım havı her nevı Kabot bt,~i 
imal eylt•mekte olup malları A vropaııın ayni tip menMD 

cat 111 a faiktir . 

Telefon Ko. 2211 ve 3087 
'l'el8'raf adresi: Ba~rak lzmlr 

( H 1) Per. 

Daima Genç, Daima Güzel 

KANZUK Balsamin Kremi 
Elli senelik bir maxiye malik ve dlinyanın her tarafında tak

dir kazanmıı güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik Ye ta
zeliğini muhafaza eder. Balaamin kremi memleketimizin kibar 
mahafilinde rağbet bulmut ciddi bir mark:.adır. Çilleri ve buru-

1tuklan izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahıeder. Ruh
nilyaz kokusile aynca şöhret kazanmıtbr. Balsamin kremi kati
yen kurumaz. Teninizin Jatif tazeliğini cildinizin cazip tarayetini 
ançak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B'r defa Balsamin 
.kuUanan baıka krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat mağa7aJariyle 
bliyilk eczanelerde bulunur. 

lıtanbul 223 numaralı posta kutusuna Y. A. rumuzile ve 6 
kuruşluk poıta pulu ile bu kli,eyi kesip muv:uzah atlr~aini ya

em Balsrmin nijmuaeıi S[Ö•derilir. 



Sahne 12 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
HER 'ES vapuru limanımız

da olup 2 ağustosta Anvers, 

Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg Jimanları için yük alacaktır 

CERES vapuru 7 ağustosta 
beklenmekte olup yükünü tah
liye ett kteo sonra Burgas,Var
na ve Köstence Jimanları için 
yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 12 
ağustostan 16 ağustosa kadar 

Anvers, Ro tterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları için 
ytık alacaktır. 

N. V. 

1 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
HERAKLEA vapuru halen 

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

DERIND JE vapuru 5 ağus
tosta beklen~yor. 8 ağustosa 
kadar Anvers, Rotterdam Ham 
burg ve Bremen için yük ala
caktır. 

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

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
Tuna hattı J 

- \ 

Oliver Ve Şii. 
LİMiTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVlGA-

GATiON Co. Ltd 
ELLERMAN LA YN Ltd 

FLAMINIAN vapuru ay so

nunda Liverpool ve Svansea

dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

DRAKO vapuru 29 temmuz-
da Hull, Anvers ve Londradan 

ge!ip tahliyede bulunacak ve 

aynı zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

DOYÇE LEV ANTE LINIYE 

Doktor 

Kemal Şatir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka.antina traml"sy cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Göz He~imi 
CERES vapuru 26 ağustos

tan 31 ağustosa kadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg liman arı için yük alacaktır 
SVENSKA ORıENT LıNıEN 

TISZA motörü 6 ağu3tos
da bekleniyor. Budapeşte,Bra
tislava ve Viyana için yiik 
yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

1 

ANGORA vapuru 13 tem
muzda Hanıburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu-

MITATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

V ASLAND motörü limanı

mızda olup bir ağustosta Rot
terdam. Hamburg, Copenhage 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

l lunacaktır. NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurlann isim:eri üzerine mesu' 
liyet kabul edilm eı. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oslo ve lskandinu·ya limanları 
için yük alacaktır. 

NORDLAND motörü 20 ağus 
tosta Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

-SERVİCE MARfTıM ROUMAİN 
• 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntaz am sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 9 
ağustosta gelip aynı günde 
Malta, Napoli, Marsilya ve 
Barcelon limanlarına hareket 
edecektir. 

dandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil ve tabliye binası 
ar~asında Fratelli Sperco acen

talığına müracaat edilmesi rica 

olunur. 
Telefon: 2004-2005 

e;;; 

Fenni 

Satılık ev 
Karataş Dokuzeyliil soka

ğında alt üst iki oda iki ko
ridor bir mutbah bir taraça 
ve içinde kumpanya suyunu 
havi 54 numaralı bir ev üç-
yüz liraya acele satılıktır . 
Görmek istiyenler yanı ba-
şındaki haneye almak isti
yenler Çorakkapıda Kepek-
ler sokağında 19 numarada 
bakkal Bay Yusuf Kenana 
müracaat etsinler. 

5-6 (1064) _______ ... 
~..7Z/..7.ZZ7.7..LL7.../.../.7..71'.7..Z/..77...7-J. 

§ Hususi muallim ~ 
~ İkmale kalan ilk ve orta , 

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

tuvalet salonuna müracaatları 
5-10 

.C"//.Z7..7/Z7.7/L7L7/7.Y////.7; .. 

Gözlük 
Üzerine her istediiinizi en ince teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

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

TOPTAN PERAKENDE 
~-

PLATT 
Makina Fabrikasının 

1AJ\'ll)AR ÇIKRIGI 
,,.+ +••r• ~ 

En ufak yedek parçalairyle beraber 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı N o. 3 

Telefon No. 24'13 p. K. No. 234 IZMIR 

z w i cımm'reJii3'G"MAt« §# :ı:u - 1 •e a 

Muallim 
_I >O~TC>Ft 
rL7.7.7XZZL Z/././/.7./J.7..7.ZZ/7.LZL7.XZ7ZA'!7LXJ."..D 

HULUSIALATAŞ 
Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reisi 

1 Ç HASTA L 1 K L AR 
1\lı:-cJT .A.~.A.S 'SiSi 

Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağında 

( 20 ) numaralı eski muayenehanesinde kabul eder. 
901 

Eczacı 1. emal Aktaş 

Kolonya ve esanslan 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu
gumda, gençliğimde kokuya merakım bü~ 

yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uğraştım. 

İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstün bir koku bulup 
göstermek imkfinmı 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 Alctu: 
markası. 

İkincisi 

Hilal eczane! i 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler ası ! 
larının kıymetini göstermeye 

yarıyorlar o kadar ... 

lznıirliler lstan bu lda nerede buluşurlar 

Beyoğlu oda Bristol ~1.te~li1111nd•e 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
l&I ı.. '·. -~ . -

~ . . 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Anneler, 

Artık müıteriladirler. 

Yavruları ıancıdan, iıhalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklanna eyi bir gıda bulmuşlardır. 

LAKTiN 
Sütlü un 

Az zamanda çok raibet srörmüş ve bunu hazırbyan 
Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu 2elmiştir. 

Eczanelerde fiah 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iıtihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diier taraftan fazla terlediiiniz için kalori sarfeder 
zayıf düıersiniz. 

Bunu kartılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye rençlik, ııhhat ye 
1teş'e vermiş olan 

Ki na Ltıtfi 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini görmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mobilyelerile siisleyiniz •.. 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

Buseneki 9 Eyliil panayırında en lüks pavyon Haraççı Ku
cleşler pavyonu olacaktır. Modern mobilye:::: rimizi görmeğe şimdi

den hazırlanınız. Pavyon Nu. 108 

Zon~ntdak 
Miden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Maiazaıında bulacaksınız 

Telefon 3937 

Umum Hastaların fı ı azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar' 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci- ~ 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur- "" 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olau 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır-
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
içiu korsalar. 

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

Fahri Blza 
Bey tarafından yapılır 

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

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


