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Italya'nın el,imeg""' i- !Tayyare pi-11\filli iktısad ve 
yangosudün haftası bugün 

ne hal sürüyorlar ç~~.~tdi 

tasarruf 
haşladı 

Habeş imparatoru barış tek
liflerini reddediyor 

. 18 ler komitesi bugün ö{!leden sonra toplanıyor 
Londra 12 (Radyo) 
Biltün lngiliz ga
zeteleri son proje 
münasebetile hü
kumete şiddetle 
çatmakta ve ltal
ya'nm Afrikada he
zimete uğramak 
ilzere bulunduğu 
bir sırada, Musso· 
lini'nin hayalinde 
dahi yaşatmadığı 
yerlerin verilmesi
nin doğru olmadı
ğını yazmaktadır-
lar. 
Paris 12 (Radyo) Necaşi tayyareci kıyafetile 

Fransız matbuata son teklif- bulunduğunu yazmakta ve 
)erin Habeıistan'ı parçala- Mussolini'ye hiç ümit etmi
makla müsavi olduğunu, Ital- yeceği bir zaferin lngiliz ve 
ya'nın Afrikada daha fazla Fransızlar tarafından veril-
ilerliyemiyeceği gibi gerile· ğioi ilave eylemektedirler. 
mek ihtimalinin de mevcut Ceneve, 12 ( Radyo ) -

Bulgaristan' da dahili 
ihtilal mi var? --Komünistlerle çif tci partisi, hüku

met aleyhine müşterek cephe teşk.il 

etmişler, hudutlar kapandı 
~ & <www._._• 

~I Sofya'dan hirJgörOnOş 
lıtanbul, 12 ° ( Öıel ) - Yunan topraklarına geçeme-

()rama'dan gelen ıon ha- mişlerdir. Söylendiğine göre 
berlere göre, Bulgar budud- Bulgaristan'da dahili bir ih
ltrı kapanmışhr. Bulgaris- tilil başgöstermek üzeredir. 
ltn'da bulunan ve affedil- . •f · · · 
di'-1 · d d 1 y . Komilnıstlerle çı tçı partı11 

" erın en o ayı unanaı· ~ . .. k 
ttn'a dönaıek istiyen Yunan hükumet aleyhıne muştere 
tthitleri, Karlova'ya kadar bir cebhe almııtır. Askerler, 
F'lmitleraede Bul1ıar hudud- komünistleri tenkil için ter-
•rı kapah buluuduiuadaa tibat almıı bulunuyorlar. 

1 
Lord Eden ve Fransız baı· 
bakanı M. Piyer Lava! bu
raya gelmişlerdir. 18 ler ko
mitesi bugün öğleden sonra 
toplanacaktır. Siyasal meha
filden sızan haberlere göre 
petrol üzerine ambargo ko
nulması kat'i olarak geri 
bırakılacaktır. 

M. Lava), trende ve Ce
nevre' de Lord Eden ile uzun 
uzadıya görüşmüştür. Bu
gün de 18 ier komitesinin 
toplantısından evel görüıe
cektir. 

- Deuamı 4 inci sahifed~ -

On devlet 
ambargoya 

hazır 
Cenevre 12 (A.A) - Res

mi malumata göre, azadan 
on devlet muhtemel petrol 
ambargosuna iştirak ede· 
ceklerini bildirmiılerdir. Bu 
devletler şunlardır: 

Arjantin, Finlandiya, Irak, 
Yeni Zellanda, Felemenk, 
Romanya, Siyam, Çekoslo
vakya, Hindistan, Sovyetler 
birliği. 

üskodar'da 
Bir tramvay kazası 

oldu 
lstanbul, 12 (Özel) - Bu

rada çok feci bir kaza olmuf, 
Üsküdar tramvayı mütekaid 
general lsmail'e çarpmış ve 
zavallı kısa bir zaman sonra 
ölmüştür. Vatman tevkif 
edilmiştir. Adliye tahkikata 
devam etmektedir. 

~ek l{abiııesi 
•~ıita etti 

Istanbul, ] 2 ( Özel ) 
Çekoslovakya başbakanı Mi· 
Jcin Havaçe istifasını ver· 
miştir. Cumur başkanı Ma· 
zarik'in de Jstifaya hazır
landığı söyleniyor. Prağ' da 
anormal bir ;durum hükilm 
sürüyor. 

Eti bank 
Kararnamesi çıktı 
Ankara 12 (Özel) - Eti 

bank kararnamesi Vekiller 
hey'etinden çıkmııtır. Banka 
yakında faaliyıtı ıeçıcektir. 

--Her taraf donandı. Kahvehanelerde 

30 hin liralık ik-
21707 • • 

ramıyeyı 

üzüm, • • 
ıncır 

• • 
yınıyor ------·-----Başbakunımı~ saat 15 te söylev verecekler 

numara kazandı 
Istanbul 12 (Özel) - Ha- ' 

va kurumu piyangosunun 
keşidesine dün başlandı. Bu 
giln de devam olunacaktır. 
Kazanan numaraları bildiri
yorum: 

21707 
30000 Lira 

1601 
15000 Lira 

27859 
10 Bin Lira 

9614 ve 13658 
Numaralara 

1000 er Lira 
500 Lira kazananlar 
1371 3202 5619 
7430 9974 12322 

13904 19265 

7257 
12770 

- Devamı dördüncü sahi/ede -

••• 
Genel Af 

Venizelos tarafından 
temin edilmiş 

M. Venizelos 
Istanbul 12 (Özel) - Affı 

umumiye mazhar olarak 
tabliye edilen Yunan siya
salları, Venizelos' a bir te
şekkür telgrafı çekmişler ve 
Türkiye· Yunanistan ittifa
kından sonra Yunanistan'• 
yapmıı olduğu en büyük 
iyiliğin genel affı temin 
etmek olduj'unu bildirmiıler
dir. 

Ankara Halkcvi binası 
Tasarruf ve yerli mallar 

haftası bugün başlamışlar. 
Her yerde bayrakl.u çekil
miş, ulusal Ekonomi bayramı 
kutlulanmağa başlanmıştır. 
Bugün başbakanımız Ankara 
Halkevinde saat 15 de bir 

ile en iyi süsliyen tecimenler 
arasında bir müsabaka ya· 
pılacak ve birinci ikinci 
üçüncü gelenlere mükafatlar 
dağıtılacaktır. 

Haftanın son gününde de 
Halkevinde bir müsamere 

söylev verecekler, Türkiyenin verilecektir. 
iktisadi durumunu rakamlar p p • 
ile belirteceklerdir. Başbaka- ol'a S • 
nımızın bu söylevini Halkevin· • U} • 
deki radyodan dinliyeceğiz. 

Bir hafta 1 sürecek olan 
Yerli Mallar ve tasarruf 
bayramı için çok güzel bir 
program hazırlanmıştır. 

Dün de yazdığımız gibi 
Cumartesi günll Cumuriyet 
alanında toplanılacak, teza
hürat yapılacaktır. Ilbayımız 
Fazlı Güleç te bir söylev 
verecektir. 

Bugün bütün gazino ve 
kahvehanelerde çay, kahve 
lokum yerine, incir, üzüm, 
fındık verilmektedir. Evlerde 
üzüm, ircir yenmektedir. 

Camilerde vaizlerin tasar

ruf hakkında vaiz vermeleri 
temin edilmiştir. Bugünden 
itibaren bütün camilerde 
hafta sonuna kadar tasarruf 
etrafında malumat 
cektir. 

verile-

Mekteplerde tasarruf için 
yazı müsabakaları açılmıştır. 
En iyi yazı yazanlara müka· 
fallar verilecektir. 

Tasarruf haftası müoase 
betile vitrinlerini yerli malları , " 1 M 
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kast hazır
lanınamış 

Yalan haber Yu
gosla vyada asabi
yet 'uyandırmıştır 

Prens Pol 
lstanbul 12 (Özel) - Belg

rad'dan haber veriliyor: Prens 
Pol'a suikast hazırlandığı 
hakkında gazetelerde çıkan 
haberler bütün Yugoslavyada 
asabiyet uyandırmıştır. Ko-
münist kurunıunun böyle ha
berler uydurması nefretle 
karşılıanmışhr. Bu kurum hü
kumetçe feshedilmiıtir. Hü· 
kumet; saltanat naibi için 
bu iİbi haberler uyduranlar 
hakkında takibat yapmak· 
tadar. 
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lsviçre'de tütün tica
reti ne durumda . 

~~~-----4911--~~~ 

Hüktimetimizle Isviçre arasında 

Türkiye, hedefini isabetle ta
yin etmiş bir devlettir 

Gelecek yıl 
Çok feyizli olaeaktır 

Birkaç gündenberi devam 
eden yağmurlar, mülhakatta 
ve civar vilayetlerde de bol
ca yağmaktadır. 

mun'akid klering, mhsulümüziln 
fazla satılmasını temin etti 

Endüstrileşme işi, Türkiye'de tabii ve 
said bir durum arzetmektedir 

mü-

Son zamanlarda İsviçre' de 
koyu renk Amerikan tütün
lerinin zararına olarak, açık 
renk tütünlerden mamul si· 
gara ve purolara rağbet gös
terilmeğe başlanılmıştır. Şark 
tütünlerinin Isviçredeki du
rumlarının kuvvetlenmesi için 
bir hareket göze çarpmak
tadır. Bu yakınlarda piyasa
ya, bazı imalathaneler tara
fından Şark tütünlerinden 
mamul, yeni bir tip sigara 
çıkarılmıştır. Bunların pera • 
kende fiaUeri çok ucuzdu~ 
Daha yüksek nevi şark si
garaları içenler bu yeni mar· 
kaya rağbet göstermişler ve 
bunun neticesi olarak yük
sek nevi şark sigaraları ti
careti sarsılmıştır. Hakiki 
netice şudur ki : 

(1934 de 1,244,467 libre;1935 
de 1,101,197 libre). 

1935 yılanın ilk 3 ayında 
yapılan yaprak tütün idha
litında göze çarpmakta olan 
başhca noktalar şunlardır: 

Berlin'de çıkan "Denteches 
Vollen., gazetesi, memleke· 
timiz hakkında çok önemli 
bir makale yazmıştır. Bu 
makaleyi aynen aşağıya 

naklediyoruz: 

takım devletlerde görebiliriz 
fakat bu politika Tilrkiye'de 
her yerdekinden daha tam 
ve mütebariz bir şekilde 
görülmektedir. Kamil Ata
türk, 12 yıl önce iktidarı 
eline aldığı zaman, memleket 
ekonomi bakımından büsbü-

Şark sigarası içenler daha 
ucuz nevileri tercih etmekte 
iseler de, başka tip ·sigara
raları içenler ucuz Şark si
garalarına fazla rağbet gös
termektedirler. 

Türkiye, Yunanistan ve 
Bulgaristan 'la lsviçre ara
sında olan kliring ve takas 
mukaveleleri, bu yılan ilk 3 
ayında, bu üç ülkenin lsviç
re'ye tütün idhalitını göze 
glSrilnür derecede arttırmış
tır. Bu ülkeler 1934 yılanın 
ilk 3 ayında lsviçre'ye 418,384 
frank kıymetinde 218,035 
libre tütün idhal etmiş· 
Jerken, bu yılıc ayni müd
deti zarfında ithali! 661692 
frank kıymetinde 365,523 
libreye çıkmışllr. 

1935 ve 1934 yılların ilk 
3 aylarındaki yaprak tütün 
ithalatı hemen hemen ayni
dir. 

1934 de 2.547,622 frank 
kıymetinde 2,766,993 libre 
yaprak tiltün ithal edilmişti. 
Bu yıl 2,618,924 frank tuta
rında 2,763,907 libre yaprak 
tlltün ithal edilmiştir. 

lsviçrenin yaprak • tütün 
ihtiyacının takriben yüzde 
kırkını temin eden Ameri
ka birleşik devletlerinden 
yapılan ithalat, 1935 yılının 
ilk 3 ayında bir sene evve· 
line nazaran takriben yüzde 
11,5 derecesinde düşmüştür. 

Paragoaydao idhalat yüzde 
40 derecesinde düşmüştür. 
ltalya'dan idhalat yüzde 39 
kadar yükselmiş ve Cezayir
den getirilen yaprak tütün 
miktarında yüzde 23 dere
cesinde bir düşüklük görül
müştür. Japonya, Çin ve 
Rusya'dan idhal edilen mik
tarlar az olmakla beraber 
bir tezayüd görülmüştür. 
Japonya'dan yüzde 90, Çin
den yüzde 571 ve Rusya'dan 
idhalit yüzde 370 derecesin· 
de yükselmiştir. 

lsviçre'de puroların ima
linde, Kentucky-T ennessee, 
koyu Virginin, Java, Sumatra 
Havana ve Cenubi Amerika 
tütünleri kufJanılmaktadır. 

Sigaralar ise, açık Virginia, 
Maryland, Barley, Cezayir, 
Çin, Japon, Kove ve Şark 
tütünlerile imal edilmektedir. 

Çin, Japon, Kore ve Şark 
tütünleri müstesna bir ç.ok 
tütün tipleri pipo tütünü, 
ağız tütünü ve enfiye ima· 
Jinde kullanılmaktadırlar. 

"Schvveizer Stumpen", 
"Brissagos,, ve "Virgirias" 
markalarile puro yapan ima
lathaneler, münhasıran Ame· 
rikan tütünü kullanmakta-
dırlar. lsviçre'nin tipik purosu 
olan "Schvveizer Stumpen,, 
bütün Avrupa'da tanınmak-
tadır. Isviçre'de imal edilen 
başka purolar şunlardı"r: 
"T . "K' 1 "V 1 oscanı,, ıe ,, ve a -
liser.,, 

1833 yılında isviçrede pu· 
ro imalatında kullanılan ham 
madde 8,818,455 libreyi bul
muştur, yani puro başma 

isabet eden miktar 8 gram 
idi. Ayni sene zarfında 390 
milyon 314 bin tane (Scbvi
zer Stompen" 42,247,000 
"Brissagos " ve 33,128,000 
"Toscani" yani 495,641,000 
tane purp imal edilmişti. 

6,387,829 libre pipo tütünü 
74,956 libre enfiye ve 10803 
Jibre ağız tütünü de ima) 
-Devamı 3 ıinr.ıi m1ıifıde-

(Büyük Frederich'in gön
derdiği ekonomik politika 
etrafında etüdler) namı al· 
tında yazdığı ~serinde Güs
tav Schmoller şu neticeye 
varıyor: 

"Merkantilism, delllet et
tiği asıl mana ve cevher 
itibarile devlet teşkilinden 
başka bir şey değildir, 
fakat bu, öyle g,,Jişi 

güzel bir devlet teıkili 
demek değildir, ayni za
manda ulusal ekonominin 
kurulması, yani modern ma· 
nada devlet teşkili demek
tir. Kezalik devlet mefhumu 
altında anlaşılan amme birlik 
ve menfaatlarını ayni za· 
manda ulusal ekonomiye de 
teşmil etmek demektir.,, Bü

yük Feriderich'in zamanına 
dair yazılmış olan ve Prus
ya'ya taalluk ettiği kadar 
Fransa ve lngiltere hakkında 
da varid bulunan bu sözler, 
bugün dahi tekrar bir takım 
devler hakkında da söylene
bilir. Bugün her yerde devlet 
bünyesini kuvvetlendirmek 
maksadile hususi ekonomide 

devletlet nüfuz ve müdahalesi· 
nin arttığını görfiyoruz. Bu 
hal, ltalya'da ve Almanya'da 
böyle olduğu gibi şimdiye 
kadar liberal ekonomi siste
mi takip etmiş olan devlet
lere de sirayet etmeğe baş
lamıştır. Fakat biz bütün 
merkantilistik esasların en 
ziyade tatbik edildikleri sa· 
haları, yilz yıllarca sürmü~ 
olan bir inkırazdan genel 
savaşı müteakip bazı büyük 
şahısların önderliği ile kur· 
tularak modern tarihin nu
runa kavuşmuş olan devlet· 
lerde en bariz şekillerle gör· 
mekteyiz. iki yliz yıl evvelki 
merkantilizm devrinde oldu
i'u gibi ekonomi politikası 
yeni teşekkül eden devlet 
bünyesini kuvvetlendirmeğe 
ve varlığını korumağa yan· 
yor. 

Bunu Avrupa dışındaki bir 

Telefon Tayyare ~ineması '!!.!!!~ 
3l51 u 3151 . 

Bugnn sevimli Macar . yıldıii" FRANZISKA GAAL'in 
çok beğenilen çok alkışlanan filmi 

I\.ü~ül{ Aııne 
Sevimli yıldızın dört şarkısı , bir ninnisi ile sftelenen ve Karyoka 

motifleri ile ihti~amı temin edilmiş hnyok bir fantezi __________ .... ________ __ 
AYRICA: Dahi bestekar BİZET'in bayatı ve ıaheseri olan 

~KARMENP&-

tün inkiraza yüz tutmuş bir 
halde idi. Devlet baş dön· 
dürecek derecede fahiş bir 
yüksekliğe çıkmış bulunu
yordu, memleketin en münbit 
ve feyizli yerleri yağma ve 
tahrip edilmişti. Bu vaziyet 
karşısında Kamil Atatürk, 
memleketin harici düşman· 
dan kurtarılmasını müteakil:> 
derhal bütün ekonomik kuv
vetlerin faaliyete sevkedil· 
mesi, memlekette baştan 
başa sosyal ve ekonomik 
reformlar yapılması lüzumunu 
anlamıştı. Memleketi maruz 
bulunduğu sıkıntıdan kurtar· 
mak için Mustafa Kemal o 
vaki yabancı kapitalistleri 
çağırabilir ve böyleleri de 
pek ili bulunabilirdi, çünkü 
memleket sinesinde taşıdığı 
tabii hazineler itibarile zen· 
gindir ve bu hazineleri 
işletmekle kapitalistlerin 
yüksek kazançlar elde ede
cekleri muhakkakbr. 

Kamil Atatürk bu basit 
ve kolay olan ve fakat mem · 
leketi yeniden ekonomik bağ
lılığa ve esarete götürebile· 
cek olan yola koyulmadı. O, 
o vakit yeni Türk devletini 
nasıl kendi öz kuvvetile kur
du ise, şimdi de Tibk ulu
sal ekonomisini ayni tarzda 
kurmak yollarını aradı Türk
ler arasında bu iş için kud· 
retleri yetecek şahsi teşeb· 
büs ·erbabı noksan olduğun
dan ekonomik kuruluş işini 
devlet kendi eline aldı. Şim· 
di sonunda bulunduğumuzu 
zannettiğimiz yeni ekonomi 
devrinin başlangıcında olduğu 
gibi devlet sanayileşmeği ba
şarmak, fakirleşmiş ve pek 
az inkişaf bulmuı memleketi 
modern bir ekonomi ülkesi 
haline sokmak için işe el attı. 

14 milyon nüfuslu Türk 
milletinin yüzde sekseninden 
fazlası bugün bili ziraatle 

yaşar. Kamil Atatürk mem· 
leketin endüstriyel kurulu· 
şunun ilkönce istinad ettiri· 
lebileceği esas temelin zirai 
mahsulleri koru~ak ve mü
kemmelleştirmek olduğunu 
takdir etti. Fakat bu if, az 
inkişaf bulmuş bir memle
kette her şeyden önce bir 

dan olmak 6zere mütehassıs
lar getirtti, ilk muvaffaki
yetler daha şimdiden her 
yerde görünmektedir. 

Netekim Türkiye daha 
1929 da buğday ithalatı için 
mllhim bir meblağ sarfet· 
mişken, 1934 te 115 ton ih
raç edebilmiştir. Eski idare· 
de 5 ili 6 milyon kilo gram· 
dan yukarıya çıkamıyan tü· 
tün istihsalitı son yılda 44 
milyon kilo gramı bulmuş· 
tor. Sanayi nebatları zeri· 
yatı da devletin kuvvetli 
teşvik ve himayesi ve hatti 
bizzat idaresi altında bayii 
artmıştır. Türkiye bugnn 
daha henüz kendi tekistil 
endüstrisini yerli pamukla 
idare edecek vaziyette de
ğilse de bu vaziyete sür'at· 
le yaklatmaktadır. Devletin 
bu itlerde ne derece ıiddet-
li teıir ve müdahale yapdı
ğı meseli ıundan anlaşı· 
lır. Bugün Türkiyede yalnız 
üç nevi seçme pamuk ekile
bilir ve bütün mahsulün hü· 
kumete teklifi mecburidir. 

Ziraatını ıslih itinde 
Türkiye hedefini nasıl iaa
betle tayin etmişse, kendi 
ne mahsus bir endüstri ci
hazı kurmak için de ayni 
isabetli yolda yürümektedir. 
Siyasetea daima tehdit e
dilen bu memleketde tabii· 
dir ki askeri noktai nazar-
lar da hayli mühim rol oy
namaktadır. Kurulan bir a

ğır endüstri tabiatile ilk ön 
ce Türkiyeyi harp halinde 
silah ve cephane ithalinden 
vareste bırakmağa yaraya
caktır. Endüstrileşme işi 
Türkiyede tabii ve müsaid 
bir durum göstermektedir. 
Harpten sonra vUcut bulan 
bazı devletlerde kurulmak 
istenilen sanai için tabii e-
sas ve şartların hiçbirisi 
mevcut olmadığından sun'i 
tertiplere müracaat edildiği 
vakidir. Türkjye ise bu va-
ziyette değildir. 

Meseli Türkiye tekstil 
için lizım olan ham madde
lere malik olduğu gibi kö
mür ve muhtelif maden 
cevherlerine de maliktir. 
Endüstrileşme işi, Rusya'da· 
ki· nüm un esine imtisalen beş 
yıllık bir plin ile sistema· 
tik bir tarzda kat'iyyetle 
tesbit ve tanzim edilmiı 

olup halen tatbik edilmek· 
tedir. Yeni açılan fabrikalar 
hemen istisnasız devlet fab
rikalarıdır. Hükümet bu işte, 
ziraat memleketi olan diğer 
bütün devletlerin endüstri· 
leşme iılerinde takib ettik· 
leri yollarda yürüyor, yani 
ilkönce bir defa istiblik 
eşyası endüstrisini korumak 
istemiştir. 

Meseli pamuklu iy adedi 
1934 de 115 binden 1936 
da 'W3 bine arttırılacaktır. 

Oporasından seçilmiş olan en nadide parçalar (Musiki ustadları servisinden 
FOKS dünya havadileri {Türkçe sözlü) 

bilgi ve kültür mes'elesi 
olduğundan her yerde dev· 
let nümune çiftlikleri kurul· 
du ve ziraat mektepleri 
açıldı. Bundan başka geniş 
devlet arazisi kısmen çok 
fakir olan köylülere dağıtıl
dı. Çok enerjik bir malarya 
mücadelesi ile köylerde sıhhi 
ahval haylı düzeltildi ve 
merkanitilizm devrinde ya
bancı miitehassıs işçilerin 
memlekete celb ve davet 
edildikleri gibi Türk dev
leti de, Türk ziraatini ısliha 
yardım için memlekete dün· 
yanın her tarafından ve bü
yük bir kıımı da Almanya-

""lstanbul yakınında bir kiğıt 

MIKI Bütün tanınmış. sinema yıldızlarının canlı karikatörleri 

BU FİLME MAHSUSTEANS SAATLERi 
Hergün: 16, 15 - 18,40 • 21,S - Cumartesi günleri 12,30 - 14,30 Tala be seansla

rıdır. Pazar ünü 12,30 da ilave ~eansı vardır. 

fabrikası ve bir de şişe fab· 
rikası kurulmuştur. Bunlar· 
dan başka büyük bir porse· 
len eıya fabrikası kurulması 
da mutasavverdir. Muhtelif 
nevilerden kimya imalitba
neleri de yapılacaktır. Ban· 

Alakadar makamlara ge
len haberlere göre, Zama
nında yağan .yağmurlar, 
rençberimiz için büyük bir 
fırsat vermiştir. Bu farsattan 
istifade eden köylü, heryer· 
de kışlık zeriyatı kolaylıkla 
yapmıştır. 

Gelen zeriyat cedvelleri, 
kışlık mahsullerimizin yfizde 
seksen itibarile eli ildiğini 
göstermektedir. Havalar böy
le devam ederse, daha bir
kaç hafta sonra her yerde 
ekim işleri tamamen sona 
ermiı bulunacaktır. 

Köylümüz, busene çok 
mütenevvi mahsul ektijin
den, gelecek yılın feyizli 
olacağı tahmin ediliyor. 

lardan bir kısmı ile poralen 
eşya fabrikasının inşasına 

şimdiden baılanmıştır. Bu 
fabrikalar için yeni kömür 
ocakları açılmış olup bakır 
ve diğer maden cevherleri· 
de çıkarılacaktır. 

Bütün bu itlerle birlikte 
genit mikyasta kuvvetli bir 
elektirifikasyon vücude ge· 
tirmek yolunda çalıtıldığını, 
münakale ve movasalede de 
daima artan bir ıslahat f aa
liyetine giriıilmiı olduğunu, 
memleketin ticaret filosunu 
arttırıp kuvvetlendirmek hu
susuna da başladığını kı • 
saca işaretle iktifa etmek 
isteriz. 
Yukarıda kayyettiğimiz 

gibi Türkiye bllyük kuruluı 
itinin finanse edilmesini ken· 
di kuvvetile başarmağa ça
lışıyor. Devlet bütçesinden 
her yıl 6 milyon Türk lirası 
endüıtrileıme işi için ayrıl
maktadır. Hariçten istikraz 
yapılmamıştır, ancak So•yet 
ittihadı Rus makineleri sat· 
mak için Türkiyeye uzun 
vadeli bir kredi açmııtır. 

Bu makineler bilhassa 
tekstil fabrikaları tesiıinde 
kullanılmıştır. Bu kredi Tür· 
kiyeden Rusyaya emtaa gön· 
derilmek suretile tedricen 
ödenecektir. Bu kredi işi, 
Türk-Rus ekonomi münase
betlerini hayli kuvvetlendir. 
miştir. Türk mühendisleri 
Ruıyada staj görmekte Rus 
mütehassısları da Türkiyede 
ekonomi kuruluıunda yardım 
etmektedirler. Türkiyenin 
Rusya ile bu sıkı fıkı müna· 
sebetine rağmen Atatnrk, 
komünizmi kendi memle· 
ketinden uzak tutmağı pek 
ili bilmiıtir. Almanya dahi 
son yıllarda Türkiyeye Al
man makineleri satmak su· 
retile TUrk ekonomi kuru· 
luşunda çok faal olarak ça
lışmıştır. 

itte bu suretle T6rkiye 
yeni merkantilizm için bir 
imtisal nümunesi olmuıtur. 
lflerin bundan sonraki seyr 
ve inkiıafının nasıl olacağını 
şimdiden tahmin güçtnr. 
Ekonominin devlet tarafın· 
dan idaresinde bundan iki 
yüz yıl evel yapıldığı gibi 
şimdi de bir laçka yapı
lacak ve hususi te,ebbüsler 
yavaş yavaş kuvvetlenecek 
midir? 

Yahut yeni devletler eko· 
nominin devlet tarafından 
idaresi usulüne sımslkı bağ

• Devamı 4 ncil sahi/ ede-
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lsviçre'de toton ticareti ne durumda N. v. OJivier ve şareka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
v v. ~.., . H. Van sı Limitet vaptır ROYAL NEERLANDAIS olup Roterdam, Hamburg, Başıarafı 2 inci sahifede 

edilmiştir. 

1934 de lsviçrede imal 

ikinci bir sebep te ithalat· 
çıların fazlaca stok bulun
durmasıdır. 

KUMPANYASI Danimarka ve Baltık li-
Der Zee acentası "ULYSSES" vapuru elyevm maoları için yük alacaktır. 

limanımızda olup Anvers, SERViCE MARITIM edilen sigaralar 1.922,615000 
tanedir. lstihsalit, ithalat ve 
ihracat miktarları esas tutu
larak 1934 yılında lniçrede 
adam başına 458 sigara is· 
tiblik edilmiştir. 

* • • 
Rrezi~yauın tfttQn 

istihsalatı 

& Co. CendeJi Han. Birinci kor· Roterdam, Amsterdam ve ROUMAIN 

1935 yılının ilk 3 ayında 
sigara ithalitı, bir yıl evve
line nisbetle yüzde 85,4 de
recesinde artmıştır. Bu te
zayüt 6,775 libre tutmakta
dır. 

1935 in ilk 3 ayında Ame

rikadan yapılan ithalat çok 

artmıştır. lngiltere ve Al

manya'dan alınan sigaraların 

miktarı da yükselmiştir. 
Buna mukabil, Mısır, Yu· 

nanistan ve Felemenk'in I&· 
viçre'ye itbılih çok azal
mııtır . 

Amerika'nın lsviçre'ye si
gara itbalitının bu derece 
yükselmesine imil olan se
beplerden başlıcası, standard 
sigara markaları fiatlarının 
bazı perakendeciler tarafın
dan 1,50 franktan 1,20 hatta 
1 franga indirilmiş olmasıdır. 
Amerikan sigaraları ithali· 1 
tının artmasına yardım eden 

Brezilya ziraat nezareti 
tarafından verilen bir ha
bere göre 1934 yılının tütün 
mahsulü 202,823,200 libre 
olarak tahmin edilmiştir ki, 
bu miktar da 1923 mahsulü-
nün tahmini miktarı idi. 
1931 dede mahsül 215,068,344 
ve 1932 de 219,742,689 lib
reye baliğ olmuştu. 1926 -
1930 yıllarının senelik va· 
sati mahsül miktarı 198,543 
855 libre idi. Verilen bu 
rakkamlar, dağınık olan 
tahmin ve rakkamluın 

hesaplarından yapılan ista
tistiklere istinad etmekte· 
dir; çünkü 1920 yıhndanbe
ri memlekette hiç tahriri 
kontrol yapılmamıştır. Bre
zilyanın çok geniş bir ülke 
olması ve resmi istatistik
lerin noksanı, doğru bir 
malümat verilmesine mani 
olmakla beraber, bu rak· 
kamlarm hakikata en yakın 
olduğu tahmin edilmek
tedir. 

lzmir milli emlak modorlOğOnden: 

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 
" MACEDONIA ., vapuru 

balen limanımızda olup An

vers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yilk al
ma ktadar. 

"ISERLOHN " vapuru 9 
Bci. kinunda bekleniyor, 

13 Bci. kinuna kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve 

' Bremen için yük alacaktır . 

"AKKA" vapuru 23 Bci. 
kanunda bekleniyor, 26 Bci. 
kanuna kadar Anvers, Ro· 
terdam, Hamburg ve Bre· 
men için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES
NEVYORK 

.. EKSARCH " vapuru 12 

Bci. kinunda bekleniyor, 

Boston, Norfolk ve Nevyork 

için yük alacaktır. 
"EXAMELIA,, vapuru 17 

Bci. kin unda bekleniyor, 
Nevyork için yilk alacaktır. 

"EXCHANGE" vapuru 20 
Bci. kinunda bekleniyor, 
Norfolk, Nevyork için yük 
alacaktır. 

"EKSILONA" vapuru 26 

Darağaç demir mehmetçik sokağında 2 no.h dükkin 16 Bci. kAnunda bekleniyor, 
Bayraklı vişne sokağında 3 numaralı ev 31 Boston ve Nevyork için yilk 

alacaktır. Bornova arapkirli sokağında 14 numaralı ev 24 
Darağaç demirhane sokağında 23-29 numaralı ev 18 ARMEMENT\ H. SCHULDT 
Bayraklı muradiye caddesinde 92-94 numaralı ev 27 HAMBURG 
Buca uzun sokağında 63,67-51 numaralı arsa 4,50 "TROYBURG" vapuru 4 
Buca aşağı tabir ağa sokağında 1-3-5 numaralı ev 62 Bci. kanunda bekleniyor, 
Buca istasyon caddesinde 21,77 numaralı ev 110 Anvers, t· oterdam ve Ham-
Bayrakb şeftali sokağında 8 numaralı ev 18 burg için yük alacaktır. 
Yol bedeıtanında 18 numaralı dtikkin 42 JOHNSTON VVARLFN LI-
Alsancak İzmir bahçder sokağında 9,1,7 numaralı ev 62,50 NE· LIVERPUL 
Buca halk sokağında 4-23 numaralı ev 150 " JESMORE" vapuru 14 
Alsancak mes'udiye caddesinde192-162no.Jı arsa baraka 30 Bci. kinunda bekleniyor, 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin altı aylık icarları Anversten yük çıkarıp Bul-
arbrmaya konulmuştur. isteklilerin 19-12·935 perşembe günü garistan ve Rom11nya liman· 
saat 14 de milli emlik müdüriyetine müracaatları. 3954 larına yük alacaktır. 

lstanbul ve 'frakya 
Şeker Fhrikaları TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000,.fork lirası 
lıtanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

Geliş tarihleri ve Yapur
. ların isimleri lizerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"Vapurların i simleri, gel

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 

.N~A 
\ , 

o 11 ıu u-· 

don. Tel. 2443 Hamburg limanları için yük .. PELEŞ" vapuru 18 lnci 
Ellerman Lioyn Ltd. alacaktır. kinuoda gelip 19 lnci ki· 

Londra ve Hull hattı: " HERMES " vapuru 8 nuoda Malta, Cenova, Mar· 
" BULGARIAN " vapuru lnci kanunda beklenmekte silya ve Barselona limanları 

1 ilk kinunda gelip 2l ilk olup yükünü tahliyeden için yük alacaatır. 
sonra Burgas, Varna ve Yolcu kabul eder. 

kiouna kadar Londra ve Köstence limanları için yük NIPPON YUSSEN KAISHA 
Hull için yük alacaktır. alacaktır. 

" GRODNO " vapuru 20 " ORESTES " vapuru 16 
ilk kanunda Londra, Hull ve lnci kiounda gelip 20 1 nci 

" TOYOHASHI ,, vapuru 
14 lnci kanunda beklen-

Anversten tahliye. edip ayni kanunda Anvers, Roter-
mekte olup yükünü tahliyeden 
sonra 19 lnci kanunda Yoku· 

zamanda Londra ve Hull dam, Amsterdam ve Ham- bama Osaka ve Şanghay Moji 
limanları için yük alacaktır. için yilk ~alacaktır. burg limanları için yük 

Liverpool hattı: alacaktır. 
.. ROUMELIAN " vapuru SVENSKA ORIENT 

LlNIEN 

ilandaki hareket tarih-
lerile navlonlardaki değiıik· 
liklerden acente meıuliyet 
kabul etmez. 

1 ilk kanunda Liverpol ve "GOTLAND" motörü li -
Svvenıeadan tahliyede bulu-
nacaktır. manımu:da olup Roterdam, 

Hamburg, Danimarka ve 
Fazla tafsilat için ikinci 

Kordonda T abmiJ ve T ab
li ye ıirketi binası arkasında "FLAMINIAN,, vapuru 23 Baltık limanları için yük 

ilk kanunda Liverpol ve alacaktır. 
Svvenseadan tahliyede bu- " ERLAND " motörü 14 

Fratelli Sperco acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

lunacakır. lnci kanunda beklenmekte Telefon: 2004 - 2005 • 2663 
DDUTSCHE LEVANTE

LINIE 
0 MILOS" vapuru 16 ilk 

kanunda Hamburg ve Bre· 
menden gelip tahliyede bu
lunacakbr. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri ilzerine 
değiıikliklerden meı'uliyet 

kabul edilmez. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

1J..inci Beyler Sokcıgı N. 68 
Telefon 3452 

~alılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markala az kullanılmıt bir 
..,otör satıhktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 
ilin olunur. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

velet çeşitleri satar. 

Sıhhat B~lık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa sllzillmütür. 

Biricik ıatıı yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nnzhet 

SıuHAT EzANESI 

• 11ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ali 
~lzmir yün mensucatı; 

Rıza ~Türk Anonim şirketil 
Mücellithanesi ~ lzmir Ynn Mensucatı Tork A. ş. nin Halka· § = pınardaki kumaş fabrikası mamulat1ndan olan § - -= mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, s 

Yeui Kavatlar çarşısı =: şal ve yfln çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 
~ kordonda Cumhuriyet meydaoı civarında 186 ~ 
~numaradaki (~ark Halı Tflrk Anonim şİr· ~ 

·No. 34 

.. _________ M! _ keti) mağazasında satılmaktadır. Mezkur fabrika· ~ 

~ nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum ~ 
§ olan mamulahnı muhterem mll~terilerimize bir § laka (Okamentol) 

ôksthilk şekerle· ~ 
rini tecrObe edi ....-.ı 

tiz .. 

Ve POrjen ~ahapın 

en flstfto bir mfll· 

bil şekeri olduAu 
nu unutmayınız • 

Kuvvetli mftshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgftn 

haplarını Maruf 

ecza depolarından 
ve eczanelenJen 

aruıplar. 

~ 
e'd 

CQ 

- - -= defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. ~ 
§ Perakende satış yeri Toptan satış yeri ~ = Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ~ 
- Kemalettin Cad. Sağır zade hah T . A. Ş. S = biraderler ~ = Kuzu oğlu çartısı Asım Rıza ~ = ve biraderleri S 
~ Yeni manif aturacılarda mimar $ = Kemaleddin Cad. Yünlü mal- ~ - -- Jar pazarı F. Kandemiroğlu ES 
i 111111111111111ili111111111111111111111111111111 l lllllll UJ1111111111111111111111111111llllllllllU1 

- Sümer Bank g 

Fabrikaları mamıılatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu eıı güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesan~ kumaşları 

Beykoz kunduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı·· 

lzmir ubesinde l 



' (Ulusal Birlik) 

Girit'te 

Bnkumet, derhal 

basında 

tedbir almıştır. Kundiye'nin Krusona 

bir ölü bir çok da yaralı vardır 

kasa-

lstanbol 12 (Özel) - Atinadan haber veriliyor: Kandiye'de Krusona kasabasıoda Venizelos taraftar-
Girid'de Venizelistlerle Çaldarisçiler arasanda kanlı 

H k 1 1 h Jarile Çaldaris taraf tarları ara~ında vukua gelen çar-
çarpışmalar haşlamışhr. n ·Qmet, izımge en llUln 
tedbirleri almış bulunuyor. Son gelen haberlere göre, pışmada bir ölü ve birçok ta yaralı vardtr. 

....................... 1 

3500 kisilik bir Adis ~ Ahaha' da he-, 
kafile daha geldi 

Göçmenler 
hul'da 

çanakkale ,.e Istan
iskan edilecekler 

lstanbul 12 (Ôzel) - Na- vaolarıoı, eıyalarını getirmit· 

zım v Cumuriyet vapurlarile lerdir · 
Göstence'den son kafile 425 arabalık kafile Çanak 

kale bölgesine ve lıtanbul'un 
olarak 3500 göçmen geldi. muhtelif semtlerine iskin 
Bunlar beraberlerinde bay· edileceklerdir . 

~~~~------~~~· ... ··~··-·~-----~--~~-
Italya'nın ekmeğine 

bal sü~üyorlar 
- Ba,ıarafı 1 inci $ahi/ ede

lstanbul 12 (Uzel) - Neu 
Kronik} gazetesi diyor ki : 

"lngiliz ve Fransız hüku
metleri Mussolini'ye ıilib 
kuvvetile kazanması ihtimali 
bulunmıyan bir zafer kazan· 
dırmak için en iyi bir zaman 
ıeçmiılerdir. Proje lngiliz 
kabinesi için diplomasi saha· 
da ezici bir mağlubiyettir." 

Deyli Herald; Baldvin'in 
projeyi reddetmesi lizımge
leceğini, Laval'ı batta hare-
ketinde serbest bırakmasını 

yazıyor. 

Pariı, 11 (A.A) - Figaro 
ıazeteai tıpkı lngiliz dıı 
iıleri bakanhğı daimi sekre
terinin de söylediği gibi, 
1ıazetelerin yersiz if ıaata 
yiizünden miizakerelerin ka-
rıımıı olmasından şikayet 
ederek diyorki: 

Teklifler hakkında birta
kım yanlış haberler lngiJiz 
efkarı umumiyesine ltalya'ya 
tasavvur edildiğinden daha 
fazla tavizatta bulunulduğu 
hissini vermiştir. 

Jur ise ıu mütaleada bu
lunuyor: 

Son iki 1ıün urfmda Lon· 
dra sulhperver sanılan bazı 
mehafilin entrikalarma sahne 
olmuş, fakat nihayet dıı 

iıleri bakanhiı politikası 
müstemleke bakanlığının ve 
entellijan servisin daha ser
i(Üzeıtçi politikasrnı yenmit· 
tir. 

Victoire gazetesi de şunu 
tebarüz ettiriyorki: Negüse, 
Nil kaynakları ayaletlerini 
bırakarak Habetiıtan'ın par
çalanmHını logiliz'Jer teklif 
etmiştir. 

Londra 11 (A.A) - Te· 
1id edildiğine göre, Habet 
dıt bakanı lngiliz büyük el· 
çiliğine müracaat ederek 
Paris'te tesbit edilen sulh 
projesinin muhteviyatı hak
kanda birşey alıp almadıiını 
sormuı ve menfi cevap al· 
JDlthr, 

Habeıistan topraklarında 
tek bir ltalyan askeri bu
ludukça imparatorun her 
türlü sulh müzakerelerini 
reddeceği Habeş mahafilin· 
de beyan olunmaktadır. Oga-
den mıntakaıının ltalyaya 
terki teklifine gelince bu 
teklif gayri kabili kabul te· 
lakki olunmaktadır. Çünkü 
ltalya bu mıntakada hemen 
hemen hiçbir muvaffakiyet 
elde edememiıtir. 

Pariı 12 (Radyo) - Fran
sız başbakanı M. Piyer La· 
val, bu sabah beşler komi
tesi başkanı M. Madaryaka 
ve M. Edenle beraber Ce
nevreye varmıttır. 

M. Laval, gazetecilere 
verdiği diyevde, komitenin 
hüsnüniyetle hareket edece· 
iini söylemiştir. 

Pariı 12 (Uzel) - Bu sa· 
babki gazeteler Lava) - Hoar 
projesinin yapılması mümkün 
fedakarlıkların son haddini 
tesbit ettiğini ve ltalya'nm 
bunu müzakere esası olarak 
kabul, fakat Habeşistan'ın 
reddedeceğini yazıyorlar. 

Papüler gazetesi projeye 
karşı diyor ki : 
u~u divanece bir projedir. 

Yalanız Habeş istiklalini biçe 
saymakla kalmıyor. Ayni za
manda fethedemiyeceii bir 
takım toprakları da ltalya'ya 
veriyor. ,, 

Paris, 11 ( Radyo ) -
(Oepeş Dötoloz) gazetesi, 
deniz konferansı münase
betile yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

.. Bütün devletlerin, alabil
diklerine silihlanmaları, asla 
doğru değildir. Bu gibi va
ziyetler, 1914 den eve) de 
görülmüştü. Neticede genel 
savaı felaketi başgöstermiş
tir. Bizim fikrimize göre, 
uluslar kurumu bu iıe mü
dahale etmek ve her dev
letin, evham ve bayalita 
kapıldık miitemadiyen aillh
laamıı nihayet •ermelidir." 

yecan var 
Ogaden ve Tigre cephelerinde bazı 

ufak-tefek çarpışmalar olmuş 
Roma 12 (Radyo) - Mare

şal Badoğliyo gönderdiği 
telgrafta şöyle diyor : 

"Cephelerde bildirilecek 
hiçbir şey yoktur. 

Paris 12 (Radyo)- Adis· 
Ababa bombardıman tehli
kesine maruz bulunmaktadır. 
Halk, endite ve heyecan için· 
de her in bombardımana in
tizar eylemektedir . Şehirde 
tertibat alınmıştır. Yeraltı 
mahzenleri hastalarla dolu· 
dur. 

lstanbul 12 (Ôzel)- Adis· 
Ababa'dan gelen haberlere 
göre, Ogaden ve Tigre cep
helerinde bazı uf ak - tef ek 

çarpışmalar olmuştur. 

Adis·Ababa 12(Radyo) -
Bütün değirmenciler, hubu-

batı metcanen öğütmek su· 

retile milli müdafaaya iştirak 

etmeğe karar vermişlerdir. 

Değirmencilerin ekserisi ec· 
nebidir. Adis • Ababadaki 
deiirmenler de gündel00-300 
ton arasında hububat öiü· 
tülebilmektedir. Hükumet 
diğer değirmencileri de te· 
mine çalıtmaktadır. Cephe· 
ye gitmemiş olan çiftçiler, 
buğdayı tarlalardan değir
menlere medcanen taşımağı 
taahbüd etmiılerdir. 

--'"--------~-·------------
Haşmet 

Genel direktör oldu 
Ankara 12 (Ôıel) - iz· 

mir liman genel mlldllrlil
ğüne, asgenel %direktör Haş
met atanmıtbr. 

TDrkiye, hedef ini isa· 
betle tayin etmiş bir 

devlettir 
IJ(Jltarafı 2 inci ıahijede-

lı mı kalacaklardır? tlu sual· 
lere bugün henüz kimse 
katiyetle ıu veya bu cevabı 
veremez. Bununla beraber 
sıkı ve enerjik bir disiplin 
ile sevk ve idare edilen dev 
Jetlerin yüz yıllık serbest 
ve liberal ekonomi seyrinin 
meydana koyduğu tecrübe
lerden illifade edecekleri 
ve bu suretle ekonominin 
d~vletce idaresi lüzum ve 
zaruretinden doian yeni 
şeklin kuvvetleneceği zan 
ve kabul ohınnabilir. 

Roma gazeteleri 
Avam kamarasındaki 
müzakereleri nakle

diyorlar 
Roma 11 (Radyo) - Bü

tün ltalyan gazeteleri, lngiliz 
Avam kamarasında cereyan . 
eden müzakereleri iktibas 
ve nakletmektedirler. Gaze
teler, lngiliz ve Fransızların 
mUmkün j olduğu kadar ileri 
gittiğini yazmaktadırlar. 

Emniyet direk-
törQ 

Suriye'de hudud işle· 
rioi tetkik etti 

lstanbul, 12 (Ôzel) - Su
riye'ye giden emniyet genel 
direktörümüz hudud işlerini· 

tetkik etmiş ve Beyrut, Ku· 
düs konsoloslarımızla ıörilt · 
müştür. 

SON DAKiKA: 
Hahesistan ulus-

' lar sosyetesinden 
· çekiliyor mu? 

Pariı, 12 (Radyo) - Dessiye'de bulunan imparator, 
lngiliz-Fransız tekliflerinden resmen haberdar olmuıtur. 
Adis·Ababa'dan gelen en son bir habare göre, lngiliz'ler, 
yeni projenin kabulünde ısrar ederlerse Habeşıstan Cenev· 
re'den çekilecektir. imparator; bütün dünyaya hitaben Lir 
beyanname neıredecek ve uluslar kurumunun hak ve ha · 
kikate deiil, kuvvete iıtioad ederek it a-6ren bir müe11eso 
olduiunu bildirecektir. 

12 Birinci kinun 935 

- Blriol'İ Kısım : 

Tefrika sayısı : 3 
VERONİK -

Fakat sinyor · Voraki'nin 
yediği hançere ne buyu
rursunuz? 

Maamafih, bu hususta 
daha fazla durmaia lüzum 
yok. Şimdi ikinci vazifemden 
ve memuriyetimden bahse
deceğim; ki sizin için en 
mühim olan bu cihettir. 

Hadiseleri bir daha göz
de~ geçirelim: Pek ahenk 
giden hayatınızı biraz değiş
tiren ve size çok yaraşan 

sinema sahasında vazifenizi 
~und!ln üç hafta eve) bat· 
larken cidden gayri kabil 
izah bir şey nazarı dikkati
nizi celbetmiı idi. 

·~ Proton an'anesi ., ismini 
taşıyan filimde, bir dini 
ziyaret esna sı nda, bir yolun 
kenarında ve metruk bir 
kulübe önü:ıde bir sahne 
gösteriliyordu. Bu kulübenin 
burada sadece bir tesadüf 
eseri olorak bulunduğuna 

füphe caiz deiildir. Fakat 
hakikaten gayri tabii bir 
şeyler nazarı dikkatinizi cel
betmekten hali kalmadı: Ku
lübenin katranlanmıt eski 
kapısı üzerinde V. d' H. 
harefleri yazılmıştı . Bu üç 
harf sizin genç kız iken 
kullandığınız imzanız idi ve 
ondört senedenberi de biç 
kullanmıı değildiniz! 

Veronik d'Hergemand, evet 
bunda tereddüde mahal yok 
ve tamamen sizin kullandı· 
iınız tekilde .. 

"Madam, sizin tahminleri-
niz dahilinde muvaffak oldum 

" Pariı ekspresine akıam 
bininiz; ertesi sabah kimperJe 
ye varacaksınız. Buradan bir 
araba ile Faulte gidiniz. 
Eğer vakıt bulursanız "Bre· 

ton an'anesi" filminin mev
zuu olan Sen Barb kili.esini 

de ziyaret edip iyice tetkikat 
yapınız. Bundan sonra yaya 

olarak kimpere gidiniz. Az 
ilerledikten sonra Lokrif de 
yol işareti önünde yarım da-

ire muhiti içinde kapısında 

Tayyare piyangosu 
-Ba,ıarafı birinci aahifede-
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imzanızı havi bulunan 
metruk kulübeyi görecek-

siniz. Bu kulübede fevkalade 
hiçbir şey yoktur; içi de boş
tur, döıemesi de yoktur. 
Y aJnız iki tahtadan yapıl
mış bir kerevet vardır; bu
nu da filim çekilirken sine
macıların bıraktığını sanmak 

lazımdır. Bu film son eyliil
de çekildiğine göre, bu im
zanızın sekiz aylık bir tarihi 
var demektir. 

" lıte madam, bana veri
len iki işin elde edilen neti -

celeri. Bu neticeleri elde et
mek için çok uğraıtım ve 
yoruldum; bunun için beşyüz 
frank ücret istediğimi fazla 
görmemenizi rica ederim.,, 

- A rka.~ı ı.•tır -

Mısırda ka
bine buh-

ranı 
---~---------~~--K r a I · I o g iliz komi-
seı·i ile göı·üştü 

Kahire, 12 ( Radyo ) -

Mısır kabinesi dokuz saathk 

bir toplantıdan sonra saatlSte 

istifa etmiştir. lngiliz hüku

meti 923 temel yasasını 

iadeye hazır olduğunu bil

dirmiıtir. Kahire'de sükun 
vardır. Kral, lngiliz komiseri 
ile konuımuıtur. 

Deniz konteranHı 
lstanbuJ, 12 (Ô.ıel) - Li

beral ve sosyalist gazete
lerin dünkü infiali, La-

val· Hoar projesinin tadiline 
dair gelen haberler üzerine 

yapılmıı ise de Niyu Kro
nikl ve Deyli Herald gaze-

teleri, büktimete kollektif 

sisteme ihanet etmemesini 

ve mütecavizleri mGkifatlan

dırmamasını ihtar etmekte
dirler. 

Deyli Telgraf, Avam ka
marası müzakerelerinin ilk 
sıkıntıları dağıttığını yaz
makta; Deyli Meyi ise, hü
kumeti bu mes'ud karardan 
dolayı tebrik etmektedir. 

Kızılay 
Harikzedelere 1000 

lira gönderdi 
Ankara, 12 (A.A) - Si

nop'ta çıkan yangında evleri 

yanan iki yüz yurddaşa yar· 

dım için Kızılay cemiyeti 
tarafından 1000 lira gönde
rilmiştir. 

Bağdad vapuru 
Köprüye çarptı 

lstanbul, 12 ( Ôzel ) 
Akay idaresinin Bağdad 
vapuru yaolıı bir manevra 
neticesinde auların ceryanına 
kapılarak şiddetle köprüye 
çarpmıı ve muhtelif yerle
rinden hasara uğramıştır. 
Baidad vapuru kızaia çe• 
kilecektir. 

' 


