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1 r 
c Yeni Araştırmalar 

İktisadi Vechemizi Tayin Gizli T ethiş 
Edecektir mi yetinin 

acar - Hırvat 

• 
~~efi, ahisburgların Ida. esin e 

Cumhuriyet idaresinin son 
seneler zarfında senayileşme 
hareketlerine verdiği kıymet 
ve ehemmiyet hepimizin malu
mudur. Riyazi hesaplara istinat 
ettirilerek fabrikalarımız kurul
makta, tüten ve tütecek olan 
bacaların yalnız memleket ihti
yaçlarının dahilden tedarikini 
değil aynı zamanda zıraı 
inkişafı da temin edecek şe
kilde kurulmasına hususi bir 
ehemmiyet atfolunmaktadır, 
Muasır iktisat prensiplerine uy
gun olan bu hareket tarzı, on 
sekizinci asırdanberi devam 
eden garbın sanayilei'mesinden 
çok daha başka ve çok daha 
kuvvetlidir. Zira fabrikalarımıza 
lazım ol ... n iptfdai mevat 
milli hudutlanmız dahilinde 
yetişmektedir. Sanayi ile bera
ber zirai inkişaf da müvazi 
olarak yürütülecektir. Bunun 
diğer bir manası ne kimseyi 
istismar etmek ne de ha kaları 
tarafından istismar olunmnnuza 
meydan vennemektir. 
Kendimızin yetiştirdi<Yimiz 
"d u ıpt ai .mevadı kendi fahrjka-

larımızda imal eylemek ve 
memleket ihtiyacatını tatmin 
edebilmektiı .Bu vaziyet; iktisadi 
istiklalin icaplarındnn başka 
bir şey değildir. Sanayile 
şirk en, kuvvei muharrike 
meselesini toprak altındaki 
hazinelerimizin işletilmesini 
de gözden uzak tutamaz
dık. Nitekim Büyiik Millet 
Meclisi madenlerimizin vazıye
tini tetkik ettirmek Türkiye 
dahilinde petrol mevcut bulu
nup bulunmadığını tesbit eyle
mek üzere bir miktar tahsisat 
ta vermiştir. 

Bir miktar diyoruz. Çünkü 
bu maksada ayrılan para, işin 
ehcmmiyetile mütenasip değil
dir. Diğer milletler bu hususa 
milyonlar tahsis eyliyorlar. Fa
kat biz bütçemizin imkanı da
hilinde bu işi tedricen görmeğe 
çalışıyoruz. 

Dün gelen ajanslar İktisat 
vekili Celal beyin elile Mardin 
vilayetinde, petrol tezahurab 
gösteren mıntakada, sondaj 
ameJiyesininin başladığını bil
dirdi, 

Ehemmiyetsiz gibi görünen 
bu hadise hepimizi heyecan 
içinde bırakmağa kafidir. Zira 
T;.irkiyede petrol madeninin 
bu'unuşu iktisadi cihazlanma 
proğramımızın kat'i vechesini 
tayin eyliyecektir. Eğer petrol 
mevcut değlse iktisadi planı
mızın vechesi başka mevcut 
i e yine başka, olacaktır. 
H· diseı in yalnız iktisadi değil 
memleket müdafaası noktasın-
, :ın da hemmiyeti büyüktür. 

Binaendeyh Mardinde baş
lıyan sondaj ameliyesinin daı hal 
müsbet bir netice vermesi 
Türk milletinin talihi üzerinde 
müessir olacaktır. Müsbet ne
tice alamamak bizi ümitsizliğe 
sevkedemez. ı)aha bir çok 
mmtakalarda taharriyata ve 
sondaja devam olunacağmda 

- Sonu 2 ı ı cı sallııcde 
l:s n:ı a i 1 H.n k..k. ı 

Avusturya
Gizli T eşkilatı İdare 

İsmi Gizli 

Eden 
Tutulan 

Doktor 
.. 
lngiliz 

mpar torluğunu Kurmaktı 
Pav içter-Fransada Tutulan Suikastçılar 
T abaas ndan Bir Şarklı Da Vardır ... 

Arasında 

~ ralın Ct~nazesini Taşıyaıı Tr ı Bi lercc alkııı (;özyaşları. Arasında plitten BeJgrada Jlarekct Etti 

l'ııııo.slavwuıııı /Urtuıl lran Edı ıı 1 a1ihi Celsufe Miitcve11a Kral A ckNı•ıdr \utııl: Söy7 rkcn 
Paris 14 ( H. R ) - Hırva- nandın Avusturya - Macaristan Fırka hararetli bir Yugoslav 

tistanın Yugoslavya birliğinden impal'atorloğunuAvusturya-Ma- vatandaşı olan Novosti gaze-
ayrılmasını istiyen Hırvat genç- caristan - Hırvatistan impara- tesinin müdürünii öldürmek 
leri arasında araştırmalar de- torluğu şeklinde yeniden ten- suretile bu işe başlamıştır. 
vam etmiştir. Bu araştırmalar- siki projesine müzaheret edi- Gazete müdürü Pospichilde 
da bilhassa Belgrat emniyeti 
umumiye müdür muavininin ba
zı işaretlerinden istifade olun
muştur. " Kıyamcılar ,, ismini 
taşıyan tethiş şebekesinin Pa
ris ajanları anlaşılmış gibidir. 
Tahkikat etrafında sıkı gizlilik 
vardır. 

İhtilal Beyannamelerl 

Paris, 14 (H.R) - Sabık 
Yugoslav nazırlanndan Szeto
zar Piribiceviç ile Küçük Ra
diç'in evlerindeki araşbrmalar
da bazı evrak müsadere olun
duğu, bunlar üzerinde de tet
kikler yapıldığı anlaşılıyor. 
Hırvat muhacirleri cemiyetinin 
veznedarı M, Nikoliç'in evinde 
meleveff a Kral Aleksandr'ı 
"zalim ve hain kral,, olarak 
tavsif eden bir çok ihtilal be
yannameleri bulunmuştur. 

Kıy~mcrların Şefi 

Belgrat, 14 ( A.A ) - Kral 
Aleksandrın katili ile şeriki 

cürümleri ( Custa Chis ) yani 
kıyamcılar denilen gizli tethiş 
cemiyetinin aznsındandırlar. Bu 
cemiyet 1929 senesiuden evvel 
Franko tarafından tesis edil
miş olan müfrit Hırvatlar fır
kasına mensup sabık Zagrep 
meb'usu doktor Pavelitch ta
rafından teşkil edilmiştir. 

İstedikleri Proje 
Habisburg hanedanına şiddet· 

le merb'ut ve Sırpların müthis 
düşmanı olan Franko harpten 
evvel Saraybosnada öldürülmüş 
olan Arsidük Fransuva Ferdi-

. ..., .. 

Saf/,"ıst Tahkıkaltnrla Mlilı iııı !velice/ere Yara ıı Mar srlya Polrs Miiaı7fiycfi 
yordu. Bu fırka 1918 senesinde Babitch tarafından tabanca 
Yugoslavyanın teşekkül etmesi ile öldürülmüş ve bu cinayetin 
üzerine bütün nüfuzunu kayb- ikaı esnasında tethişçiler jan· 
etmiş ve 1920 senesinde darmaların katilleri ele geçir· 
diktatörlük ilan edildiği zaman melerine mani olmak suretile 
doktor Pave litch tethiş hare- yardımda bulunmuşlardır. 
ketine geçmek tarikini ihtiyar Bundan sonra Doktor krala 
etmis ve buna karar vermiştir. karşı Zagrep civannda ilk sui-

kastı tertip etmiş- ... 
tir. Bu suikast 
kralın geçeceği 

bir köprü üzerin-
de patlıyacak o
lan büyük bir 
bomba vasıtasile 
yapılacak idi. O 
zaman tethişçiler
iki kişi asılmış 
16 tethişçi de 
hapse ve ağır 
hizmetlere mah-
kum edilmiş idi. 
Fakat Paspichil 
ile re:s Povelitch 
İtalyaya ve mua-
hheren Macaris-
tana kaçmağa 
muvaffal o muş· 
J 
sun astlar 

Seri;::.i 
O zamandan· 

beri bir çok su-
ikastlar olmuştur 
ki, Yugoslavya Ycrıı Krcıl /kmcı J>rycri•ı l:.n Sorı Rfsıııı 
nınMilletler cemiyetine ver- Benes Ve Navak Kimdir? 
miç olduğu bir notada bunlar Malüm olduğu veçhile Anne-
birer birer sayıp dökülmüştür. masseda tutulup 4endisinin No-
Pospichil firanndan sonra Sta- vak olduğunu iddia eden şahıs 
noviç ismini takınmıştı. Tethiş- Pospichilin ta kendisidir. Ken-
çilerin suikasUorına kurban disi ve yine sahte olarak ken-
olanların mıktarı siviller ara- disine Benes diyen arkadaşı 
sında 5 ölü 6 yaralı ve muha- Jandarma dairesine götürül-
fız efradı ile polis memurları müşlerdir. Bunlar Fransız em-
arasında 2 ölü ve 2 yaralıya niyeti umumiyesi tarafından 
baliğ olmaktadır. - Sonu 4 ımcn sahıfcde-

Heyctiıniz Rclgrada Giderken 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• e ey 1ansa 
ulundu .. ..... -.. 

İstanbul 4 (A.A) Yugoslavya deniz, hava kuvvetlerini temsil 
kralı müteveffa Aleksandr haz- için Ordu müfettişi İzzettin 
retlerinin cenaze merasiminde Paşa, Reisicumhur Hazrefleri-
bulunacak olan Hariciye vekili nın baş yaveri Celal bey 
Tevfik Rüştü beyefendinin riya
setindeki Türk heyeti bugün 
saat on altıda Sirkeciden hu
susi trenle ve Selanik yolula 
Belgrata harekat etmiştir. Hey
et istasyonda İstanbul valisi ve 
kumandanı, Yugoslavya sefiri 
sefaret ve konsoloshane erkanı, 
emniyet müdürü merkez kuman
danı muhtelit mübadele 'komisyo 
nu Türk ve ecnebi murahhasları 
matbuat mümessilleri ve birçok 
halk tarafından uğurlanmıştır. 
Bir bando muzika ile asker 
ve polis müfrezeleri selam 
resmini yapmıştır. T cvfik Rüştü 
beyefendi hareketinden evel 
Anadolu Ajansı muharririne şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"Büyük dostumuz müteveffa 
Kral Aleksandr hazretlerinin 
cenaze merasiminde Reisicum
hur hazretlerini, Türkiye Cum
huriyeti hükumetini, Türk kara, 

Tevfik Rüştü Bey 

malümunuz olan heyetle, mu
hafız alayı kumandanı İsmail 
Hakkı bey ve alayından bir 

bölük askerle Belgrada gidi
yorum. Dostumuz Yunanistanın 

kıymetli hariciye nazırı mösyö 
Maksimos cenapları ile Sela
nikte buluşarak Bclgrada git
meği kararlaştırdık. ,, 



Sahife a 

llml Sütunlar 

Embryotherapie .. 
Bu Sayede 
Muamması 
Ebedi Hayat 

Uzun Yaşamak 
Halledilecek 

Efsanesi Nedir? 
Taba betin aleyhinde bulun

r ı 1kla zevk duyanlar çoktur. 
İn <;aniyete hizmete çalışan bu 
mı sleğe lüzumundan fazla 
ehemmiyet verildiği, te%1erinin 
(these) birbirine uymadığı na
zariyelerinin birbirini nakzet
tiği ve ipokrat zamanmda ol
duğu gibi daima kat'iyetten 
iri olduğu söylenir. Bütila bu 
cledikoclular ller fCJİ k6tülmek 
hususunda ezeli itiyat beşerin 
tesiri olsa gerektir. 

Hiç bir şeyden mahnm ol
mamak insanlığa mahsus bir 
ıeydir. 

Hakikat halde ise bp önüne 
geçilemez yanılmalara rağmen, 
zamanımızda, div adımlarile 

ilerliyor. insaniyeti yeise düşü• 
l ren ve beyhude eninJerle çır
pındıran büyük musibetlerin 
ekserisinin önibaü almış olan 
tababettir. 

1 Denilebilir ki müdahalesile 
bir sureti kat'iyede izale 
'etmese bile, hiç olmazsa 

f.•ui mikyasta durdurmadığı 
hastalık yoktur. 

Tıp sayesinde 6mrü vasati 
hayli gerilemiı y_ani uzam•tbr. 
Mamafih kemiklerimizin bün
yesindeki hususiyetler düıü
nillürse, bilinen bioloji kanu
nuna nazaran, ömrümiizihı bin
nazariye bir asri geçmesi ll
JUD geldiği halde bu noktai 
.nazardan tababetin vasıl ol
duğu neticeler. biç sayıhr. 
Ne için ı•nç llGJOMIZ 

Şllplıeıiz ki nesçlerimizi 
terkip eden hlcrelerin 
~ aktlnden evel aıanm•lanndan. 

Eter hlcrelerin hayatiyeti 
Yl maaile neaclerin hayatiyetini 
matmak mllmklln ola1dı uzun 
)apmak mnaanu• da bal 
yoluna girerdi. 

t Mamafih bundan sonra em
bryotlaerapie aayuinde hun• 
da miaakln olacaja llyleaiyor. 

Bitin medeniyetler, laattl 
• ipticlaileri bile, blylk lae
yecu Ye ıstırap içiade hayat ile 
lllmln, hn ikiz muam••nı• 
hallile uptmıtlerdır. 

Eaki zamanlardan itibarea 
insanlar birçok efsanelere se
bebiyet veren ebedi hayat ha
yallerine kapılmıtlardır. Bu ef
sanelerden biri, Asyadan gele
ni, genç mabliiklann kamndan 
taze hayat alarak vakıt valat 
616mli defe çahtu bir cadıyı 
tavsif ebnektedir. Bira sonra 

verilecek tafsillt deWetile göril
lecektir ki bu efsane esa .. ız 
bir feJ değildi. 

Kurunu vuatada Alclümie ile· 
mua romanlar ne clerlene de-
8İnler, yalniz sihirli zehirler 
yapmakla veya haceri felaefl 
aramakla vakıt pçirmezlerdi. 
Hayat mlan onlan daha az 
cezbetmiyordu. 

Almaa,U Rumeliu'ua 1648 
de intifar edenMedecine apagy
rique aclh eserinde ıu aabrlar 
yazıhclır: .. insanda mlıur eden 
btltiln hutahklar bir kuv
vetle claiıhlmalıclır . Z i r a 
hutahk ancak kuvvetle mağ
lup edilir . Hakiki tıp 
ateşin madenleri eritip tahrip 
ettiği gibi, bntün hastalıklara 
galebe çalan bir kudrettir. 

Bilinmelidir ki cihanfümiil 
deva bütün mevcudatta bulu
nur ve onlardan az çok kolay
lıkla istihsal olunur. 

Yumurtada dört unsur bir 
aradadır. Kuş yumurta içinde 
beşinci unsur olacaktır. (Yani 
kesif olan dört unsurdaıi ayn-
larak çıkan seyyal esiri madde 
ki~) 

işte tebabetimiz ıçın müh
taç olduğumuz şey budur, bu 
yumurtadır. 

Dört beş asır atlıyarak Pa
ris tıp akademisinin 934 cel
seleri.den birine geçelim. Bü
yük ilim Charles Richet .. m 
riyasetindeki bir içtimada Pi
erre Rosenthal Embriyothera
pie üzerine bir tebliğde bulu
•uyordu. Doktor hwisaten 
ş~yle diJOFdu: 

Piliç rüşcymının usaresi 
içine abJaa insan nescinin bir 
parçasmın hayatiyetini nasd 
gayri mahdut bir %aman ida
me ediyörsa aynı zamanda bü
ttin uzviyet üzerine de fazla 
hayatiyet veren, çok yaşatan 
survitalisant bir hassaya ma
liktir. Profesör Ricbet de şöy
le beyanı mütalea ediyordu: 
"Etibba ve cerrablann dikkat 
nazarlarım bu yeni usul teda
viye çekmeye müsaraat eyle
rim. Muhtelif uzuv tedavile
rile oportherapie istihsal olunan 
neticelerin münakaşa kabul et
mez derecede olmssındandır 

ki Rosenthal Carnot ve 
Carrell'in reşim usarelerine dair 
güzel araşbrmalanm istifade 
mevkiine koymağı düşündü. 

Az çok ilimle meşgul olanlar 
Rokfeller enstitüsündeki büyük 
Fransız ilimi Alexis Carrel'in 
1912 de başladığı meşhur tec
rübeleri u~utınamışlardır. Bu 
tecrübelere devam olunmakta
dır. Hakikatta bu tecrübe gayri 
muayyen bir iabat mahiyetinde 
olmayıp daima tekerrür etmekte 
olan bir teYclir. 

Mahlaklan tefrih zamanın
da canlandıran hayatiyetin ta
pa kudretini milfahede eden 
Carrel piliç rqimlerini canlı 
ezip toz haline getirerek on
larc:laa hir hlliaa iatiheal et
ti. Sonra daraban halinde bu
lman piliç kalbinden ldiçtik 
bir p~a ahp bu usare hull
.... içine clalclardı. Şuruı kay
de taJandır ki ayni tecrllbeyi 
iman emacile de yapmak mlm
kGn olurdu, Çlnki sODradu 
yapalan tecrllbeler neticenin 
ayni olacağım ispat etmiltir. 

Carrel bu kllçlk parçamn 
yalnlz \ıayatiyetini muhafaza 
ettiğini değil ayni zamanda 
her kırk sekiz saatta hacminin 
iki misli arttığım müşahede 
etti. Halbuki hayvan hücrele
rine hayatiyetlerini muhafaza 
ettirmek için teşebbüs olunan 
tecrübeler buna ancak bir kaç 
aaat içia munffak olabiliyor
du. Blyiik karanlakları aydın
latan ne gilzel bir ilim ziyual 

Enaacuma terkip eden hlic
reler kitlesi itlemeleri içia 
aleddevam kan ve linfa vua· 
tuile keaclilerine lbqa olu 
kaloriyi, bizzat hayabn yapbiı 
,.•malan onaımaia maluua 
maddeleri ahyorlar. 

Bu tecedd&t sayesindedir ki 
lıilcreler neaiçlerimi daima ye
nilqtirecek halde bulunuyorlar, 
Ba pyana hayret tamir ve 
tell6 makanizmuı ne kadar 
uzun mnddet devam ederse 
mahl6kun uzvi vazifelerinin 
ıekil ve kemali de o niipette 
tamamile muhafaza olunur. 

O halde yaş kemale gelince 
veya bir hastalık zuhur edince 
neden naşi mevzii tasalluplann 
istilasına uğrayan hücreler Ale
minde meş'um akıbetin mübeş
şiri olan indras alametleri, isti
haleler buıl oluyor. 

Carrel buna cevap veriyor: 
.. H&cre baka bulabilmek için 
............... t ..... Ba 

Yeni Asır 

Petrol ... 
··-Yeni Araştırmal 

Alman Konsoloshanesi Hükllmetin
den Tedbir Alınmasını İstedi 

-Ba~tmaıı b11mcı saluıedc -
şüphe yoktur. Tabarriyabn 
vamı yeniden yeniye tah · 
meselelerini ortaya koya 
ve işi tehirden tehire uğra 
bilecektir. Eğer taliimiz 
olur, ilk hamlede petrola 
vuşursak iktisadi haya 
derhal istikametini almak 
satını eline geçirecektir. 

Bugünlerde Yeni Bir Tebliğin Berlinden Gelmesi 
Bekleniyor. Piyasa Kısmen Eyileşti itibarla hadisenin ehemmi 

büyüktür. Filhakika bazı ze 
AJn'i'anyarun Ankara sefare

ti müsteşan .M. Kabriciyos 
lzmir piyasasında tetkiklerini 
bitirmiştir. Esasen Alman ce
Reral konsolosluğu geçe.o haf
ta içinde piyasadan ve borsa 
komiserliğinden marumat ala
rak vaziyeti hükumetine bil .. 
dirmişti. 

Alman konsoloshanesi diln 
de tetkiklerin neticecıini telgraf
la Almanya hükümetine bildir
miş ve tedbir alınması lüzumu
munu ileri sürmüştür. 

Almanya hükumetinin bugün
lerde bir tebliğ neşredeceği ve 
İzmir ticaret llemini memnun 
edeceği ümit edilmektedir. 

Türk ofise gelen haberlere 
göre T eşriaievvelin ilk hafta
sında Alman piyasalannda 
Türk mahsulleri üıerinde mu
am~le duı'gUa geçmiştir. İncir 
flzerine hiç muamele olmamış 
takriben iki bin kutu üzüm 
satı!mışhr. 

İzmir tüccanndan bazılan 
muamele yapmış olmak için ........ 

Almanyaya ucuz fiatle teklif
Jer yapmışlardır. 

TUrkofisin Berlin mümessil
liği vaziyetin geçici olduğunu, 
hiçbir şekilde ucuz tekliflerde 
bulunmıyarak emniyet ve iti-
matla neticeye intizar ediline
sini tavsiye etmiştir. Maamafih 
İzmir piyasasındaki durgunluk 
son teminat Uzerine kısmen 
zail olmuş altmış paraya kadar 
düşen üzüm fiatlan evelki gün 
kırk para yükselmiştir. SnkA
netle hareket piyasayı tabii 
cereyanına sokabilecektir. 

Musul petrolları yıllarca 
mizde idi. Bunlardan ne · 
fade ettik? Demekted" 
Bunlara karşı söylenecek 
gayet basittir. 

imparatorluk bir gün i 
olsun milli iktisat siste 
düşünmemiı, proğramına k 
mamıştı. Bunlan devlet ID 

burnunun haricinde buluyo 
Halbuki cumhuriyet rejimi 

Kömür Hililiahmer Haftası 

li iktisadı, her şeyin fev 
tutmaktadır. Zira muasır 
deniyette iktisadi istiklill 
sahip bulunmıyanlara ha 
hakkı tanınmamaktadır. 

.İ•nıat.ı ~aklıLS 

••• 

Bugün 
Vekalet Pek Az 

İzin Veriyor 
Ankara Türkiyenin Kalbidir Filmi 

Bir Hafta Gösterilecektir Kanuni Müd 
Hitam buluyo Ziraat Vekaleti, Bu seneye 

mahsus olmak üzere lzmir ve 
Manisanın bazı ormanlanndan 
kat'iyat yapılmasına müsaade 
etmiştir. 

intifa kanunu mucibince mah
rukat için ruhsat almak istiyen 
köyllller onnan müdürlüğüne 
müracaata başlamışlardır. 

Bu gibilerin vaziyetleri Zira
at Vekaletine gönderilmekte 
orman keşf müsaadesi isten
mektedir. 

Basene İzmirin soğuklarda 
kömürsüz ve odunsuz kalması 
kuvvetle muhtemeldir. Ziraat 
VekiJetinin vereceği katiyat 
müsaadesi pek azdır. 

Ve mıntakanm kömür ihti
yacmm ancak yizde oa•una 
muadildir. Belediye daha tim· 
diden civar vilAyetlerden k6-
milr ıetirtmep teşebb&a et· 
mezae bu loş blyilk mlfldl
lltla kU'fllaplacajl nmlaak
kakbr. ·-· 

Hariçten 
Tiril Ohe Y ....... 
~er 

Almanyacla İf yapan diri: 
muhtelif firma Tlirk ofiae mll
racaat ederek yOn, pamuk, at 
kıh ve yapağı herine ithalit 
yapmak istediğini bildirmit, 
Tilrk ihracat tüccarlanmn aclrea
lerini sormqtur. Nevyorkta 
deri &zerine ithalit yapmak 
iatiyea bet Amerikah firma da 
bam deri izeriae mumele 
yapmak iatedi;ini bilclirmittir. 

Hilali abmer İzmir idare he
yeti dllıı bir toplanb yapmışbr. 
Bu toplanbdan sonra idare he
yeti reisi Doktor Cevdet Fuat 
beyi gören bir muharririmize 
mumaileyh şu izahab vermiştir: 

- Bngün yapbğımız taplan
tida bazı mühim meseleler hak
kında görüşüp kararlar verdik. 
Bu meyanda yaklaşmış olan 
Hililiahmer haftası için alına
cak tertibat ile 24 Birinci T eş
rinden itibaren bir hafta müd
detle Tayyare ünemumda 
gösterilecek olan " Ankara 
Ttirkiyenin kalbidir " filmi et
rafında girüşmeler oldu. 

Biliyorsunuz ki, bu bnyik 
inkdlp filminde HiWiahmeria 
de iftiraki vardır. Umumi mer
kezden aldapmz talimat lze
riae 1zmir merkezi bu filmle 
yakından alikaclar olacaktır. 

Rei8icumlıur Gazi Mutafa 
Kemal Hazretlerinin tarihi DU

tuklanmn tamamını ihti•a eden 
bu filimde cumhariyetimizin 

· on yıl içinde vücude getircli
ii blylk ~relen bir çok
lan tebrllz ettirilmittlr. Bence 
her vatandqa .. Ankara Tür
kiyenin kalbidir." filimini gör
milh bir vazifedir. idare heyeti 
arkadaşlarım da aynı fikirde
dirler. Bu 61imle bükimet te 
yakından alikadar olmuştur. 
Maarif Vekileti b1lt6n mektep
lilerin bu filimi görmelerini . .......:...:. tam•m e_... ..... 

Bm timdi Cumhuriyet Halk 
fırkuı vitlyçt idare heyetin-

uure trepbones .... Yerilea 1 euacuı bayatiyetiadeki betaeti 
ve la.aea bir • kalu ve izale ediyor. 
yokluiu veyahut tedrici azal- Bu uareler iki yazife ılril-
mua btltla amyeti bir yuifei... ,or1ar. Biri cftwlei asabiyeyi 
liyesiadea •Tekealril hlcerat,. t•bila ederek denmlı. .....ıer 
.un- edea bir ceYlaeri ilativa btraba lmnebiz&k ve yor• 

ediyor. Hllcreler çotaJamaua pnlalda,a ve bllJtik sem
bittabi hayat dunr. Ba ı.a,&k patmia mlvueaeaizliklerine 
auariyelerden mnlhem olarak plebe çalıyor , digeri de 
doktor Roaenthal biyilk mik- enaacın hayatiyetini tazelendi
yuta kilnik tecrllbelerine bq- rerek hutalıktu ve yq iler
laclı. Bu tecrilbeler retim usa- lemesinden mlltevellit hayatiyet 
relerindeki fazla hayatiyet sa- azalmalarına mani oluyor. 
bibi kueretten tababeti bete- Diğer taraftan bu usarelerin 
riyenin bir kat daha kuvvet ağız tarikile verildiğinden ta
bulacatı anlaşıldı. Bu asarele- mamen zararsız bir devadır ve 
rin faal cevherlerinin uzun müd- hiç münafatı yoktur. Muhtemel- . 
det muhafazası usüllerini de dir ki insanların hududu maru-
buldu ve mıktarı tıbbiyi, ha- fesinden ilerisine kadar kuvvet 
yat vahidi kıyasisini ( Unites ve gençliklerini muhafaza hu-
de Vie ) de tespit etti. Ve sundaki binlerce senelik emel-
böylece yavaş yav'\' Em- leri tahakkuk edecek ve orta-
bryotheropie'yi icat etti. Bu lıktaki hastahklara demir gibi 
usulü tedavi tatbik .sabasına gi- bir vücutla mukavemet müm-
rerek bütün teşevvüşab uzvi ye- kün olacaktır. 
sinin, lfabn, vazife kusurlannuı . Doktor: 
•WN..-..ı.v.~ 

den, maarif müdüriyetinden, 
Müstahkem mezki kumandan
hğınden, Elli yedinci fırka ku
mandanhğından, Orta mektep 
ve Lise müdürlerinden birer 
salihiyettar mürahhas istedik. 
Bu ıı:ıürahhaslarla beraber ya
pacağunız bir toplanb da mek· 
teplilerin, askeri kıtaabn, fırka 
teşekknllerinin bu filmi göre
cekleri gün ve saatleri tespit 
edeceğiz. 

Size şurasım da haber ve
reyim ki. aiaema ........ 
de bi cemile olmak üzere bu 
büyUk filimle beraber bize İz
mir dokui Eylal panayırmın 
panayınmn açalma aenlijine 
ait filmide sWermeje talahlt 
etmiştir. Bu ilive filimde de 
Bapekil ismet Pqa Hazret
lerinin nutaklarmı dialiyeceğiz. 

Her halele bu iki filmin bir 
arada pterilmeaı iyi bir hl
cliae olarak telekki edilebilir. 

Y apaca;muz ikinci toplan
bclan aoara. size ba huuta . 
daha fada mml•mat vereceği
mi lmit ediyorum. 

••• 
Hapishanede 

Tamirat Yapaldı Yeni 
Binanın lnta•ı 

Umumi hapishane binasında
ki noksanların ikmali için ll
zımğelen tahsisat Adliye Ve
klletinden gönderilmiftir. Ha
pishane binuımn içi kimilen 
J•ih boya ile boyanllllfhr. 

Yeni hapisane binam için ve
rilen bir karar heniz allkaclar
lara teblit edilmemİftir. Y eai 
~ için J&nm milyon lira ka· 
bul edildiği Ye )'aza dojru Ka
ra Fatma claiındaki na tamam 
mul&. mektebi binumcla in
pata bafla•acaiı haber alıa
Dllfbr. 

Gizli doğum, evlenme 
ölüm vak'.alannm nüfus 
!erinde tescili için kanunen 
rilen mühlet bugün bitm 
dir. Bu gibi vakalann t 
için dnn nüfus müdürlii 
müracaat edenlerin miktan 
fazla olmuştur. 

Bugün de pek fazla müra 
vukubulacağı tahmin e · 
tedir. 

• 11 •••••• 

Maarif Vekil 
Çok Yerinde Bir 

Karar Verdi 
Ekalliyet mekteplerinde 

allim bulundukları halde 
riçte bqka vazifeler cır&o_.. 
olanlar hakkında maarif Y 

letindea bir tamim ıe 
T amimcle hariçte bqka 
mefrUI buluMalann • 
mekteplerinde bt'inea 
limlik edemiyecelderi 
mektedir. 

• il. 111 

Buğday Koru 
Kanununda Tadll 

Maliye vekileti, buiclaY 
ruma kanununda bazı 
icrasına karar vf!rmiştir. 

Buna sebep te bazı ye 
unlara fazla nisbette 
arpa UDU karıfbnJarak 
kaçakçılığı yapıldığuıın 

aabnmıı olmuıdır. ·-· 
Adliyede 

Zam Giren HAld 
• Müdeeiumwni muaYİDİ. 
beyin 1DUf1 otuz liradaa 
bq lira1a. iza mülizi•i 
met Lltftl ham•ı• onmoı• 
tuz befe, muavin Re.f 
maqı 25 ten 30 liraya. 
malıkemui lz.·=daa Al 
beyin maqı 4S liradan 
raya çakanlmqbr. 

ELHAMRA İ. M. Kütüphane Sine 
Silviya Sidney ve Frederik March tarafından 

temsil edilen 

G= B.!.:;. A~ 
ilaveten : Pathe Jurnal Dünya havadisleri 

VE 
Arjantinde Bir Gece 

Bugün on yedi seansmda 

HATA hakiki bayat 
filmi 

ELEN HAYSIN şaheseri 
Seanslar: 15,30 - 17 - 19 ve 21,15 

Pe embe 
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eY! ··-·-·-- Tomris ona hay:r diye

miyeceğim. Bu ümidi bu gücü 
kıramıyaı.:<ığmı kızım .. Dedi. 

Tomris bir hızla babasının 

babasının kollarına atıldı. 

- Oh babam, babacığım .. 
Diyebildi. 

* .,_. ,,. 
- Gene ne düşür ... " o .. sun 

Semih? İşte hu akşam .ırtık 
T omrisin ağabeyi değil ııişan
lısı olacaksın .. Resmen nişanlısı. 

Semihin sesi çatlak bir cam 
gibi çıtırdadı: 

- Tomris beni sevmiyor, Bu 
nişan da olmıyacak anne ... 

- Bırak bu boş kuruntuları 
yavrum.. Hem kendini üzüyor. 
hem beni üzüyorsun. Bak gö
rürsün Özdemir beyin önünde 
nasıl utanır, hiç birşey deme
den halkayı parmagına geçirir. 

Genç adam şiddetle: 
- Özdemir, Özdemir diye 

tekrarladı. 

Sonra bütün acıyı annesinden 
çıkarmak istiyen bir hırsla Ne
rime hanımın karşısına dikildi: 

- Brak artık bu eski ağız
ları anne ... 

Sana diyorum ki Tomris be
ni sevmiyor ve hiç sevmemiş
tir. Bunu bu sabah anladım .. 

- Anladın mı, nasıl? Sana 
ne dedi?. 

- Odasına gittim, çok za
mandır içimi kemiren şüpheyi 
artık birden anlamak, ona ni
şan olacağımızı söylemek iste
dim. Yüzüme öyle bir bakışla 
baktı ki şaşırdım, Söylemek 
istemediğim bir sözü ağzımdan 
kaçırdım. 

- Bu nişan olacaktır değil 
mi Tomris? Yoksa onu sevdi
ğine inanacağını dedim .. 

Gay~t tabii tavrile: 
- Ben inkar etmiyorum ki 

ağabey, dedi. 

O vakit çıldırmış gibi sor
dum: 

- Ya ben, ben ne olacağım 
Tomris? 

Alay eder gibi .. 
Sen de artık yıllardır oyna

nan bu komedinin sonu geldi-
ğine inanır, hemşiren T omrisin 
nişanlısı Özdemire kardeşim 
dersin .. 

- Ben onu ne kadar kıs
kanıyorum bilsen ... 

- Zavallı Semih ağabeyim 
gerçek beni sevdiğini sanıyor
sun öyle mi? Bu sevgi anneniu 
e~le.ri!e uzatılmış bir oyuncak 
gıbıdır. Bırakıp atamıyor, eğle-
nemiyorsun da. Bir ayağı ko
puk, bir iskelet halinde ona 

' bir türlü muvazene veremiyor-
sun. Bu topal aşk, bugün 
belki seni oyalıyor, fakat onu 
daha ileri yürüteyim deme sen 
de kırılırsın ağabey ... 

Sapsarı olmuştum. 
- Yanılıyorsun Tomris. Bu 

topal bir aşk değil bilakis kar
şında duran Semihin bütün 
benliğine ulaşmış onu yakan bir 
alevdir.Bu aşkı Yürütmiye uğraş
ma kırılırsın diyorsun. Zaten 
kırık kalbim parça parça oldu. 
Eğer ben de onun gibi asker 
olsaydım hiç şüphesiz bu kı
rıkları da kendi ellerinle sarar, 
bir Özdemir gibi iyileşmeme 
çalışırdın .. 

Nerime hanım acı acı söy
lendi: 

- Ah merhametsiz... o katı 
yüreğini bu sözler de yumşat
madı mı hiç? .. 

- EHerimi tuttu, ta!ebesine 
ders veren ciddi bir hoca ha
lile neler söyledi anne! .. Onun 
bildiğine ihtimal veremediğim 
nice gizli perdeleri açtı. 

En son: "Seni senden iyi 
tanıdığımı görüyorsun Semih.,, 
şimdiye kadar bir çok sruon-
hırda, e~~lencelerinde hep ken
di heveslerine siper ettiğin bu 
zavallı kalp, bu gibi sarsıntıla
rı çok geçirmiştir. Bu tehlike-
siz oyun seni daima birinden 
diğerine koşturmuştur. Sen bu 
zevke, bu acıya da alışıksın ... 
İhtimal yine bir az çarpıntı 
duyuyorsun. Fakat ne yapayım 

"ki Milli müdafaada alınan kur· 
un yarelerini sarmağı beceren 

ellerim böyle mevhum yareler
le uğraşmağa pek vakıt bula
mıyor.,. Dedi. 

Merime Hanım oğlunu bu 
kadar üzen, onunla alay eden 
T omrise bayağı hınç besliye
rek yumruklarını sıktı: 

- Ah bu kız! Ah bn kız! 
Demekle öfkesini yenmeğe ça
lışıyordu. 

T omrisin karşısında aciz ür
kek Semih, annesinin önünde 
gene hırçın, şımarık, hakim 
tavrını takınmıştı: 

- Hayır ah bu kız Deme 
anne.Asıl suçlu sen, evet sensin. 
Sen değil misin ki eniştemin 
karısı olduğun gün, henüz en 
iki, on üç yaşında varmıydım 
bilmem, bana hazırlanmış bir 
peşkeş gibi T omrisi ileri sür
müş: İşte Semih, bu da senin 
demiştin, .. ,, 

O mağrur küçük kıza bir 
gün benim demek bu kadar 
kolay olduktan sonra onunla 
meşgul olmağa düşüncelerini 

duygularını araştırmağa lüzum 
görmedim. Mademki ne vakit 
olsa o benimdi. İstediğim va
kıt sen de gel diyebilecektim. 
Yirmi bir yaşımın egoistiğe 
ile daldan daldan koşmakta 
hiç bir beis göremiyordum, 

İçimde büyüyen bu aşkı hiçe 
sayıyor onu hic anlıyamıyordum. 

Evet hakkı var ben biran 
bile heveslerimin, bu zevk se
viciliğimin hoşa gitmiyecek bir 
renk alacağına ihtima1 verme
dim, kendim için yaşadım. 

T omrise Özdemiri kıskandı
ğımı söylerken bile yine ken
dimi düşündüm. Onun nice 
fedakarlık, nice kahramanlık
ları söyleşen yaralarını benim 
her fedakarlığı kendi için bek
liyen bu dayanıksız kalp acı
larımla bir tutmak istedim. 

T onırisin beni benden ıyı 
tanıdığını gösteren sözleri yü
züme indirilen ne kadar haklı 
bir tokattı. İsterdim ki o da
kika sen de yanımda olasın 

onun bu imalı tokatlarını be-
nimle birlik paylaşasın anne .. 

Nerime hanım ağzını açıyor, 
"Şey, amma şey,, diye söyle
mek istiyor yine bir şey bece
remeden ağzını kapıyordu. 

- Sonu Var-

Yeni Asır 

dilecek 
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B·r Alınaıı eı"m&j;eday Grub ı Paınulclu Sanayiiınizin 
İnkişafı İç·n Fabril<alar Açmayı Teklif Ediyoı· 

Ankara 14 (Hususi)- Ziraat lacaktır. Patronlar amelenin 
vekaletinin yeni teşkilzt layiha- sigarta ücretlerini verecekler-
sına göre, vekalette sınai ziraat d' 
ve arazi müdürlükleri ihdas 
olunacaktır. 

Amele Sigortası 

ır. 

Üzi.!m Koaperatifi 
Ankara, 14 (Hususi) - İk

hsat vekaletinin üziim mesele-Ankara 14 (Hurusi)-!ktisat 
vekaletinin İş bürosu fab:-ika- sini tanzim için m.iistahsilleri 
larda 'Çahş:ın ameleyi sigorta içine .:lan bir koopera'if yapa-

üzerine kuvetlenmiştir. Koope
ratife Ziraat Bankası da yar
dım edecektir. 

Pamuk Sanayii İçin 
ANKARA, 14 (Hususi) -

Pamuk sanayiinin inkişafını 

temin için bir Alman serma
yedar grubu fabrikalar açmayı 
tek1if etti. İhracat mallarımızın 

edecektir. Şimdilik kaza sigor- cağı habe~i teyii. olunınakt<?dır. istandari:e edilmesi için de 
taları yapıl~cakbr. Amele bu Ef;~; olan ha fikir bmirdeki İktisat Vekaletince mütehassıs 
sigortaya mecburi olarak ;ıazt- son hadiseler ve münakaşcbr getirilecel<ti;·. 

va 
arp De

Ediyor 
Madrit, 14 (A.A) - Royter 

Ajansından: 

Kıtaat Asturideki Gijonda 
karaya çıkmıç ve mahalli as
kerler1e muhareber başlamıştu. 
Ailerden yirmi kişi ölmüş :uz
lerce kişi yaralanmıştır. 1500 
kiş · tevkif edilmiştiı·. 

Belediye Seçimi 
Amasya, 14 (A.A)-Amasya 

Merzifon ve Gümüş Hacıköyde 
belediye seçimi bitmiş ve ta
mamen C. H. F namzetleri 
kazanmıştır. 

Buğday MUbayaası 

Denizli 14 (A.A) - Bu yıl 
Ziraaat Bankasının köylüden 
aldığı buğd<:y beş milyon kiloyu 
geçmiştir. 

• •· • ~ ------•oa~ ............... ~e11~ıa-----~ 
· Boın >alar lluhnıdu 
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·ari tandan Edirne"" 
uhaci Akını Var 

Petrol Sondajları 

y 
F~Edyat I-lavalisindeki Sondajlarda 

İktisat Vekili de Bulundu 

Son Günletde usçuk Havalisinden 
2000 Muhacir Geldi ... 

. Midyat, 13 (A.A) - Midyat 
kazası dahilinde Jeoloji ııoktai 
nazardan petrol tezahüratı arz
etmekte olan ve bu itibarla 
petrol aramak üzere sondaj 

·~d· 14 (H ) S f amelyesi yapılması muvafık gö-
L. ırnc, ususi - o - mektupçulugw una tayin edilen 
d ı rülen noktada en mükemmle 

ya an ge en haberlere göre, Tevfik bey dün şehrimize ge- ki 
k ve modern sondaj hazırlı arı 

i i gün evvel Sofyada Perle- Jerek ''enı' vazifesine başla- t 
J ikmal edilerek bugün ktisat 

veska deresilc birleşen kana- mışhr. vekili Mahmut Celal beyin hu-
lrn ağzında oynamakla olan f\.'2uh~clr Elijcümeni zurunda sondaja başlanmıştır. 
çocuklar tarafından içerisine Edirne,14 (Hususi) - Muha- Sondaj aleti işlemeye başlama-
bir sürü bomba, .mermi, tüfek· cir akını gün geçtikça arbyor. dan eVYeJ fktısal: vekili Petro 
ve saire mevcut bir çuval bu- y aptığınıız tahkikata göre son arama idaresi erkanına muvaf-

• lun " p ı· d h ı fakıyet temenni ederek korde-

Hususi bir kanun ile İkitsat 
Vekaletine bağlı hükmi şah
siyeti haiz bir petrol arama ve 
işletme idaresi taşkil edildiğini 
ve başına Amerikada tahsil 
görmüş gençlerimiı.den Ce
vat Eyyüp beyin geçirildiğini 
biliyorsunuz. Bu idarenin gös
terdiği lüzum üzerine bugün 
burada petrol bulmak için ilk 
arama ameliyesine başlıyoruz. 
Kat'i netic yi yakında bize 
sondaj gösterccktir. 

Memleketimizde petrol tez::.-
hürah olan muhtelif sahalar muş.ur. o ıs er a vazi- iki ay zarfında Bulgaristandan 

tt h b d d ı layı kesmiştir. 
ye en . a er ar e i miş ve şehrimize beş yüz hanede iki d vardır. Bunların hepsi birer 

Vekil beye refakat e en d kk 
çuvalda Italyan sistemi 3 oi.o- bin kadar muhacir ve mülteci jeolojik i ·ata tabi tutula-

profesör Granik petrol arama caktır. Petrolu bulmak ıçın 
ma!ik tüfek, 50 bamba ve bir gelmiştir. Evelki gün de araba- idaresi reisi Cevat Eyy\ip bcy- ileri memleketlerin yaptıklarını 
sivri barabellum mermisi tcs- larile, pulluklariie ve ev es}'a- le birlikte araştırma sahasını • biz de ilme dayanarak yapmak 
bit olunmuştur. Bunların üze- larile şehrimize 17 hanelik bir tetkik etmiş ve arazinin jeo- kararında ve iyi netice almak 
rinde Makedonya ihtilal komi- muhacir kafilesi daha ge!miş- lojik tezahürat itibarile sondaj azmi ile çalışmaktayız. 
tesinin rumuzlu olan V. M. R. tir. Bunlar Rusçugw un beyalan için iyi intihap edilmiş müsait Merasimde birinci umumi mü-
0 h fl nokta olduğunu söylemiştir. f · H'l · b M d' l" · ar eri vardır. Hükumet köyündendir. Yeni gelen mu- cttış ı mı ey, ar ın va ısı ve 

d İktisat Vekilimiz tetkikat civar köylerden gelmiş halk 
şi detle takibat yapmaktadır. hacirler kendi öz yurtla-rmda netı"cesi hakkında kendisinden 1 bulunmakta idi. ktisat Vekili 

Tevfik Bey hiç bir surette hayat hakkı malamat rica eden Anadolu refakatındaki zevatla birlikte 
Edirne, 14 ( Hususi ) -Halil verilmediğini söylemişlerdir. Ajansı muhabirine şu heya- bu akşam Mardinden Ankaraya 

beyden inhilal eden vilayetimiz RİFAT natta bulunmuştur: hareket edecektir. 
······································································································································i·:········································ 

29 Birinci Teş ·in Bayramı Konya 

M l k . H -K.. . d B .. ..k Meb'usları em e etın >' er . oşesın e uyu Konya, 13 (A.A) - Konya 
meb'usları Refik, Muzaffer, 

Şenliklerle Yut}u}anacakt]. "Si Hazım, Mustafa, Lütfi, Şaban, 
~ Beyler, Bozkır, Hadım, Seydi-

Ankara, 14 (Hususi) - Bu 
yıl Türkiye Cumhuriyetinin 
on birinci yıldönümü bütün 
memlekette büyük bir ehemmi
yetle ve yurdun her köşesinde 
derin yankılar bırakacak su
rette kutlanacaktır. Bu bayramı 
inkılabı kökleştiren telkinleri 
için çok tesirli bir fırsat sayan 

Cumhuriyet Halk Fırkası umu
mi idare heyeti bayram müna
sebetile bu yıl yapılacak me
rasim ve şenliklerin şeklini tes-

bit ederel< vaktinde bütün ala
kalı makamlara ve teşkilatlara 
bildirmiştir. 

1 29 Birinci teşrin 1934 günü 
cumhuriyatin on birinci yıldo

nümü her şehir, kasaba ve köy
de gece giindüz aynı coşkun-

lukla kutlanacaktır. Bayram 
yalnız bir şenlikten ibaret kal
miyacak, süsleme, donanma ve 
eğlentilerden başka cumhuriyet 

ve inkılabın eyiliklerini ve dev
let çalışmasının esaslar.mı halka 

anlatacak mahiyette 
tertipli olacaktır. 

Her yerde ğünün mev~uu 
ile mütenasip temsiller ve kon-

feranslar verilecek, vilayet ve ~ 
kazalarda Cümhuriyet Halk 

Fırkasının serbest halk kürsü
leri açılacaktır. 

yük hacimde, renkli ve rer 

çıkacak, inkılabın ve istklalin 
büyük kıymet ve ehemmiyetini 
anlatan yazılar koyacaklar, cüm
huriyet devrinin başardığı işleri 
anlatacaklardır. 

şehir, Beyşehri kazalarile nahi

yelerinde tetkikatta bulunduk
tan sonra şehrimize dönmüş
lefdir. Yarın Ercyli, Karapınar, 
Karaman kazalarına gidecek
lerdir. 

30, 40 Kuruştur 

Güzel · Fatma 
HUP'LA 

Vekaletler de, devlet teşki
latı tarafından alınncak tertip
ler için emirler vermişlerdir. Bu 

Bir Gün Kaldı yılki kutlulama şenlikleri için 
Deniz J{ızı EFTAL YA, Türk Güzeli FERiHA ve onuncu yıl bayramında tatbik 

O gün memleketin her ye
rindeki gazeteler ve mecmua
lar her zamankinden daha bü-

Klara Bow zaten mevcut olan şöhretini 

bu film ile ebcdileştirmiştiı·. 

MELEK Hanımların Güzel Seslerile edilen usullerin verdiği tecrlı-

L • • belerden de istifade edilecek-
E B L EB J C I ORHOR tir. Kutlulama hazırlıkları için 

Türk Filminde 1 her yerde teşkil olunan ve 
Dinlemeğe Herkes LALEYE Koşuyor. ;ıJ işe Başlıyan komisyonlara ma-

Bu Filn1in Yarın Son GUnüdUr ~~'-" 
1 

hallin eh büyük idare a-:; .. ·-ıeri 
•---.. ••• q.,.,.r .. ı ~'"" ~in~masında ~.ll.i.!lik .. etgıçlct~tr. 

Reisicumhur lntihabf 
Atina, 14 (A.A) - Reisicum

hur infh~b·'!ın icrrısı Cuma 
sü~ kararl.~jhrılmıştır. 

Türkçe Sözlü İzahatlı FOX JURNAL 
Niki Tüccar : Karikatör Komik 



Sahife 4 

Casusluk Hayalım 
RI ar Marlhe'ın Hatıraları 

Meşhur Alman Casusu Stefanla 
Nasıl Tanıştım? 

-17-
Geçeu Sayıarınl f 

HUiasası 
Cephede kocası mktul düşen 

Fransız kadın Tayyarecilerin
den Marthe Rişar mukabil 
Fransız casusluk teşkilatında 
hizmet kabul etmiştir. İsveçte 
Matmazel Doktordan başkası 
olmıyan Gerdalebronun kur
duğu tuzağa düşerek İsveçi 
Terke mecbur olmuştur. Be
şinci Büro reisi kapite Ladu 
kendisini ispanyada çalışmağa 
memur etmiştir. Marte Rişar 

Sensebastiyende faaliyetine 
çok müsait bir muhit bul
muştur. 

fspanyolca bilmediğime göre 
Almancayı hiç kullanmamağa 
batta bilmez görünmeğe karar 
vermiştim. Böylece biraz Şuh
lık, biraz nazlıhkla, sahte ne~e 
huhranlanmla şüpheli görün
mekten kurtulabilirdim. Kapiten 
Ladu'nun meydan okuyuşunu 

karşıladıktan sonra hedefime 
doğru ilerliyordum. Oseanın ni
hayetsizliği içinde yolunu bul
mağa çahsan bir gemici gibi 
ben de bu hayata alışmağa 
çalışıyordum. 

Sen sebastiyene varışımın 

ilk iki haftası kendimi pek az 
göstermiştim. Bununla beraber 
ne muvaffakiyetti o ... Bu itiraf
ların samimi çerçevesi içinde 
her şeyi olduğu gibi anlatmak 
icap ettiğine göre, hotbinlik 
duygusu olmaksızın bunu söyle
meğe lüzum görüyorum. Bu de
fa benden şüphe edildiği için 
değil, tatil mevsimlerini burada 
geçirmeğe gelen erkekler hep 
sevda ve neşe sergüzeştleri 
aradıkları için yakından takip 
ediliyor, peşim bırakılmıyordu. 

- Yarın yine sizi görebile
cek miyiz madam? 

- Bilmem belki ... 
Bir kelebek gibi daldan da

la uçuyor, hiç bir yerde karar 
kılmıyordum. 

Kimsenin nazarı dikkatını 

celbetmcden gorüyordum ki 
Sen Sebastiyende oldukça zen
gin bir çok Fransız kaçakları 
vardır. Burada, içimde sızılar 
uyduran sefahet salonlarında 
fütursuz eğleniyorlar. Ayni su
retle eğlenen bir çok İngilizler, 
Amerikalılar Almanlar da var
dır. 

Fakat buradaki Almanların 
çoğu ya Diplomat, ya sefaret 
ataşeleri, deniz veya kara or
dusuna mensup Alman zabitle
ridir. 

Bunlar içinde kıyafet değiş
tirmiş yığın yığın casuslar zen
gin salon adamları gibi yaşı

yorlar. Etraflarını gözetliyerek 
olup bitenlere kulak vererek 
yaşıyorlar. 

Plajda kolayca münasebetler 
tesis ediyor ve istediğim za
man bu münasebetleri koponp 
atıyordum, Etrafımda kur ya
panların halkası günden güne 
genişliyordu. Münasebetlerimde 
şu veya bu memleketi tercih 
etmekten çekiniyor, kendimi 
mutat veçbile koruyordum. 
Conşa plajında rastladığım 

Almanlar göz ucuyla bana ba
kıyor, içlerinden bazıları da 
tutkun bakışlarını benden ayı
ramıyorlardı. · 

Kendilerini tahrik eden genç 
bir Fransız kadınına karşı çe
kingendiler. Çok defalar yapı
lan davetleri kabul ettiğim hal 
de bunların tevali etmemesi 
için tetbirler alırdım. deniz ke
narında dalgalanan halk kütle-

sı arasında beni takip eden 
bazı kimselerden kaçınmak is
tediğim hissini verirdim. 

Bilhassa banyo zamanında 
benden uzak kalan ve bana 
laf atmaktan çekinen Alman 
Aşıklanm faaliyete geçerlerdi. 
İçlerinden biri çok hararetli 
idi. Ben suya girince onun da 
plajda benimle buluşmak için 
çırpmdığını görürdüm. Saygılı 

bulunur, Fakat 15-20 metreden 
beni takip ederdi. Gülen göz-
lerini üzerimden ayırmadığı 

halde bir söz bile söylemezdi. 
Bu genç adam kimdi? 

Önce aldığım karara uygun 
olarak Almanca konuşmıyor-

dum. Bununla beraber milliye
tinden şüphe edemezdim. Bir 
Lorenli Almanı nerde olsa ta
nır. Pek te kurnaz benzemiyor-
du. Bununla beraber banyo 
saatlarımın elzem bir eğlencesi 
haline gelmişti. Bir gün gör-

mesem gözlerimle onu arar
dım. 

Sen Sebastiyende yeni dost
larım da günden ğüne çoğalı
yordu. Tayyarecilik hayatımı 
hepsi biliyordu. Harp zamanın
da esrarengiz görünen herşey 
casusluğa muadildir. Halbuki 

burada huzurum hiç te esraren
giz değildi. Herkes tayyareci 
Marthe Rişard tanıyordu. Kim
se ,,Bu kadın kim" diyemezdi. 

Zira hemen şu cevabı alaca
ğı muhakkalcb: 

- Tanımadın mı can ım meş
hur tayyareci Marthe Rişard ... 
Kortuba-Zürih uçuşuyla kadın 
tayyareciler rekorunu kıran ka
dın ... 

Bilakis kurtizanlarım de be
ni hazan kederli, bazan, neşeli, 
hazan sokulgan, hazan çekin~ 
gen kaprisçi gördükçe merak
ları artıyor . .,Bu anlaşılmaz ka-

dın" diyorlardı. Ele avuca sığ
mıyordum. Zira yakalanması 
kolay göründüğüm halde bü
yük bir gayret sarfına lüzum 
görmeden aşıklarımın teshir 
planlannı alt üst ediyor, ham~ 
lelerinden yakamı sıyırıyordum. 
Hayal sükutuna uğnyan, mu
vaffakiyetsizliklere uğrıyan er
kekler kurlarmda israr ederler. 
Ben hakkımda uydurulan ma
sallarla meşum kadın almuş• 

tum. 
Plaj dedikoduları, almış yü

rümüştü. Bilhassa olgun kadın
lar kıskançlıkla beni süzüyor
lardı. Bu zaviyeden muhake
melerini okadar ileri götürü· 
yorlardı ki Sen Sebastiyene 
fuhşu meslek edinmek için gel
diğimi iddia etmekten bile çe· 
kjnmiyorlardı. Bu iftira işime 

yanyordu. Artık aleyhimde ya
pılacak casusluklardan korka
cak değildim. Plajda kuyruğu
ma takılan şişman Almanın 

benden ne istediğine dikkat 
ediyor ve Alman casusluk teş
kilatına nasıl gireceğimi düşü
nüyordum. 

. " 1 . , .. ,,şışmanım. . oyun sa o-
nunda idi. Plajdaki itiyadından 
ayrılmıyarak beni 20 metre 
mesafeden takip ediyordu. Yal
nız Rulet masası başında yanı
ma sokuluyordu. O güne ka
dar hiç kumar oynamamıştım. 

Bugün oynamağa karar yer
miştim. Rulet masasında ver 
aldım. Birinci eli kazandım. 

İkinciyi kazandım ... 
- Sonu l'm-

Yeni A9tr 

Cenaze Belgrat Yolunda 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Splitte 150 Bin Kişi Kralın Cena-
z . n · Gözyaşlarıyla Karşıladı 

-----------------------------... .. 
Kara Ve Deniz Tayyareleri Uçarak Tabutun Uzerine 

Çiçekler Serpiyorlardı - Köylülerin Teessürü 
Belgrat, 14 ( A. A) - Kral prens Arsel ile hükümet ve 1 yordu. Dini ayinden sonra halk 

A!eksandrın cesedini getirmek- parlemento azası Dübrovnik büyük bir huşu ile tabutun 
te olan Yugoslav kruvazörü Kruvazörüne çıkarak kralAlek- önünden geçmiştir. Milli elbise-

300 Kişi 
Bir Çete Teşkil 

Etmişler 
LİL 14 (A.A) - Zabıta, oto· 

mobil hırsızlarından mürekkep 
bir teşkilat yakalamış ve şoföl"" 
ler için sahte ehliyet vesika
ları basan bir matbaada araJ .. 
tırmalar yapmıştır. Teşkilata ikİ 
üç yüz kişi dahildir. FransanıO 
her tarafında adliye meseledell 
haberdar edilmiştir. 

Akvam Cemiyeti 
Dubrovnik bu sabah saat al- sandnn ölümünü resmen tespit lerini giymiş bir çok köylüler 
tıdan biraz sonra Splite gel- etmişler ve sonra Fransız bah- bütün gece yürüyerek toz top· Fevkalade Olarak 
miş ve arkasında Fransız filo- riye nazın M. Pietri ile İngiliz rak içinde buraya gelmişler ve Toplanıyor 
su olduğu halde yava'l yavaş amirali Fişer tabutu selamla- tabutun üzerine yapraklardan Prağ, 15 (A. A) - M. Bene' 
rıhtıma yana~mıştır. Gemiyi mışlardır. Tabut nhtıma indi- veya kır çiçeklerinden yapılmıf akvam cemiyetini derhal bit 

Y 1 d ·ı b·ı rilmiş ve muazzam bir kata- l ki k l d fevkala· de içtimaa davet etmek ugos av onanması ı e sa ı faik üzerine konulmuştur. çe en er oymuş ar ır. 

bataryaları ve ihtiramda bu- Katafalkın etrafında yüksek Londra, 15 (A.A) - Kral niyetinde bulunduğuna dair çl" 

lunmak üzere buraya gelen sütunlar ve bu sütunların üze- Aleksandırın cenaze merasimin- kan şayiaları bizı:at tekzip et-
İngiliz harp gemileri tarafın- rinde meş'aleler yanıyordu. Mu- de İngiliz bahriyesini Akdeniz miştir. 
dan salov ateşile selamlanmış- zika Yugoslavya marşını çalar- filosu başkumandanı Amiral Romanyanın MoskoV• 
tır. Rıhtım ve şehrin bütün so- ken diğer tarafından bütün ki- fişer temsil edecektir. Elçlsl 
kaklarına siyah krep gerilmiş- liseler matem çanı çalıyor as· Sofya, 14 (A.A)- Hariciye Bükreş, 14 ( A.A) - Res.ol 
tir. 150,000 kişi tahmin olunan kerler selam duruyor ve deniz nazırı M. Batalof ile harbiye gazete Ankara orta elçisi 1' 
azim bir halk kütlesi sessiz tayyareleri de uçarak tabutun nazırı ceneral Zlatef kral Alek- Edmon Ciuntunun l/10/934t•• 
sadasız sokakları doldilrmak- üzerine çiçekler serpiyorlardı. sandnn cenaze merasiminde rihinden itibarenMoskova elçİ-
tadır. Sibenik peskoposu kısa bir dini Bulgar hükfımetini temsil etmek liğine tayini hakkındaki karat' 

Belgrat, 14 (A.A) - Splitte merasim yapmıştır. Halk ağlı- üzere Belgrada gideceklerdir. neşretmiştir. 

F ransanın Şükranı 
Fransız Mehusanı 1ösyö Baı·thoıı 
Hakkında Bu Kararı Verecektir 

Paris, 14 (A.A) - M. Bar
tunun cenaze merasiminde Tür
kiye, Çin, İran ve Japon hü
kümetlerinln mümessilleri göze 
çarpıyordu. Türkiyeyi Londra 

M . Urırtlıoıı 

Büyük Elçisi Fethi bey Siya
mı da Kralın mabeyn müşürü 
temsil ediyordu. Merasim icra 
edildiği sırada hemen hemen 

bütün devlet merkezlerinde 
mütezeff anın istiraha ı ruhu için 
ayinler yapılmıştır. 
Oğlunun Ve zevcesinin 

Yanına 

Paris 14 ( A.A )- M.Bartu 

vasiyeti mucibince Pere Lac
haise mezarlığındaki aile kab
ristanında zevcesinin ve harp 
sahnesinde ölen oğlunun yanına 

gömülmüştür. 

Fransanın Şükranı 

Paris, 14 (A.A) - Mebus-
lardau M. Mortler mebusan 

meclisine şu mealde bir kanun 
layihası vermiştir: 

Sulh yolunda uğraşırken mak
tul düşen hariciye nazır4Vatan
daş Lui Bartu vatanın Şükra
nma istihkak kesbetmiştir. 

Fransız Nazırları 
Arasında 

Paris, 14 (A.A) - M. Dou
merg, nazırlardan M. Tardiyo
dan sonra M. Laval ile görüş
müştür. 

Ceniş Bir İhtilil Şebekesi 
··-·-·-- Başiatmı 1 mcisaht/tdt -

sahte pasaport istimali ve cı
nayette methaldar olmakla it
tiham edilmektedir. 

Yeni Tevkltler 
Annemasse,14(A.A)- Cenev

re Annemasse yolunda dün tev-
kif olunan şahsın Marsilya fa. 
ciasile alakası yoktur. 

Annemasse, 14 (A.A)- Pos
tisli ve Raytiç dün akşam Mar-
silya adliyesinin celbi gelinceye 
kadar muhafaza allına alınmak 
üzere Annesi ve Senjuliyende 
sevkolunmuşlardır. 
ismi Glzll Tutulan Şarkh 

Samoni, 14 (A.A) - Zabıta 
Marsilya suikastın<la iştiraki 
bulunmakla maznun ve ismi 
gizli tutulan İngiliz tabiiyetine 
girmiş bir Şarklıyı tevkif et
miştir. 
Macarların Protestosu 

Budapeşte, 13 (A.A) - Ma
car Ajansından: 

Bütün Macar matbuatı Ma
caristanla Marsilya suikast 
arasında münasebat tesis et-

mek istiyen tahrikrmız haber
leri nefret ve infialle reddet
mektedirler. Azesr gazetesi 
iftira ve yalan başlıklı maka· 
lesinde bevnelmilel hadise ve· 
silesile Macaristana en imkansız 
iftiralarda bulunmağa çalışan 
matbuatın bu bethahane mü
cadelesini protesto ederek 
diyor ki: 

Macaristanın Marsilya sui
kastı ile hiç bir alakası yoktur. 
Mülteciler Macaristanda başka 
memleketlerde olduğu gibi 
yaşamaktadırlar. Fakat mesela 
Pariste katledilen Hırvat şefi 
Radiçin oğlu ve kral Aleksan
drın aleyhinde her satırı krala 
karşı şiddetli kinle dolu bir 
kitabı Fransızca olarak bir 
Fransız tabii vasıtasile neşre
den Hırvat şefi Pribiceviç gibi 
nice Hırvat muhaciri yaşamak
tadır. 

Uj Nemzedek gazetesi, müf
terilerin yüzlerinden maskeyi 
indirmek için daha fırsatlar 
elimize geçecektir diyor. 

....... 
Fransız Nazırlar ~Ieclisinde 

...................................................... 

M. Sarraut Diyor Ki: 
"Vicdanım Müsterihtir,, 
Fakat Bu; Mesuliyetimin 
Olmasına Mani Teşkil 

Der kar 
Etmez 

Paris 14 ( A. A) - Nazır
lar meclisini açan reisicumhur 
M. Löbrön büyük Fransız Bar
tunun hatırasını ve onun siya
set sahasındaki büyük eserini 
tebcil etmiştir. M. Dumerg re-
isicumhura teşekkür eylemiş ve 
kendisine hükumetin bu yolda 
girişilmiı olan iıe azimkarane 
bir surette devam edileceği 
hakkında teminat vermiştir. Hü
kümet reisicumhur M.Löbrönün 
Belgratta yapılacak olan Kral 
Aleksandnn cenaze merasimin
de Fransayı temsil etmek üze
re Yugoslavyaya gitmesini ka-
rarlaştırmıştır. Müşarünileyhe 
harbiye nazırı Mareşal Reten 
Bahriye nazırı M. Pietri ve ha· 
va nazırı Ceneral Dönen refa
kat edecektir. Ceneral Belgra
da bir Fransız hava filosunun 
başında olduğu halde hava yo
luyla gidecektir. 

Bundan sonra dahiliye nazı
rı M. Saro Marsilya faciası 
akabinde almış olduğu cezai 
tedbirleri bildirmiş ve emni
niyeti umumiye müdürü M, 
Bertuan ile Dus De Ron Bou
ches Du Rhone valisi M. Jo
hanno ziyaretler müfettişi M. 
Sisteronunda azledilenler me
yanında bulunduğunu beyan 
etmi~tir. 

Müteakiben M. Saro iki gün 
evvel başvekile arzetmiş oldu
ğu istifanamesini meclise tak
dim eylemiş ve şu sözleri söy
lemiştir. 

Biz şef olmak haysiyetile 
efkarı umumiyenin hiç bir za
man kabul etmediği mukadde
rata karşı emrinde bulunanlar
la beraber her türlü teyakkuz 
vazifesini yapmış olsa dahi 
mes'uldür. Vicdanım müste
rihtir. Fakat bu, mes'uliyetimin 
derkar olmasına mani teşkil 

; etmez. Bu mes'uliyetime isti
famı takdim suretile kendim 
ceza tertip ediyorum. 

M. Saro sözlerinin nihaye-

tinde M, Dumergin ismine Y~ 
ni bir şeref ilave eden s~ 
mesaisine ve milli kalkın.o' 
işine mukadder fakat ma~ 
bir surette çekilmek isteclil 
silik saflarda dahi sadık k•• 
lacağını söylemiştir. 

M. Dumerg mesai arkad•• 
şına ve hükümeti müşkülitt,_ 
kurtarmak için aldığı karaı' 
ilham eden yüksek hissiyatıııJ 
keyecanlı bir lisanla takrir et' 
miştir. M, Dumerg bundan soO" 
ra kabineyi tamamlandıra~ 
olan kararnameyi reisicumbll" 
run imzasına arzetmiştir. 8' 
suretle M. Laval hariciye n•' 

zırhğına M. Marsando dahili)" 
nazırlığına ve M. Lavalin ye' 
rine de müstemlekit nazırlığıo' 
M. Rollin tayin olunmuşlardd 
Meclisin hitamında Adliye ~ 
zırı M. Şeron beklenilıniye' 
istifasını vermiştir. M. Şeron.
istifasını takdim etmesine fi' 
hep hükumetin yapılacak i~le' 
rini teshil etmek keyfiyetid~ 
Emniyet umum müdürlüğiiıl' 
daha kimse tayin olunmamıştll 
Bus Du Ron valisinde yakınd' 
yapılacak olan vali tayinleı' 
sırasında tesbit edilecektir. 

Adliye Nazırı Niçlfl 
istifa Etti 

Paris, 14 (A.A) - Adlit 
nazırı M. Şeron vermiş oJdııi' 
istifanamede ve maruz kal~~ 
ve insanı çileden çıkaracas;ı. 
iddia eylediği hiicumlara t ~ 
mih etmekte ve huzurıı';J 
başvekili girişilmiş ve fa ,1 
henüz ikmal edilmemiş ol lı' 
işi başarmak hususunda sı • 
masmı istememekte olduğll~ 
beyan etmektadir. Adliye ~ 
zırlığmın ve hali hazırd _. 
ahvalin fevkalade olan eh~ 
miyetine binaen M. OuaJ 
ayan azasından birini bul~ 
dığı takdirde mesela t~~ .. 
mahkemesi müddeiumumısı 
Matter gibi bir hakimi iş 
ıına çağıracaktır. 
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Bu gidiş fena bir gidişti. Su Mütemadiyen yiyen, müte- san gelip insan giderlerdi. Bir 
tehdit paytaht vatandaşlarım madiyen içen ve kendini kay- papazın rütbesi büyüdükçe 
ilk hamlede kerkutrnuştu. Fa- bettikten sonra rastgeldiği ka- Allaha yaklaşbğına inanılmazdı. 
kat aradan iki ay geçince bu pıyı çalıp kadın istiyen bu Dördüncü Tol daha ileriye 
korku Bizanslının izzeti nef- haller de halkı fena halde si- gitmiş, kliselerde, manastırlar-
sinde dehhaş bir aksül'amel nirlendiriyordu. da yaşıyan papaslarla rahiple-
yaratmıştı. Beşinci Konstantini sevmi- rin bekar ve mücerret kalma-

Zevk, şehvet ve sefahet için- yen yoktu. O öldükten sonra, Jarına da mani olmuştu. 
de doğan ve bu doğuşta te- herkes, hatırasına hürmetten Bu ne demekti? Bir papas 
reddisini bulan Bizanslı gün- vaz geçememişti. sakalını uzatınca erkeklikten 
fük kokusu kadar kan koku- Lakin Leonun beş senelik sal- uzaklaşıyor muydu? 
sunu da severdi. tanatı imtidadınce paytahta çek- Manastırlarda bir sürü gü-

Binuenaleyh müthiş bir isyan tirdiği sıkıntı Konstantinin ço- zel rahibe erkek yüzüne hasret 
patlak vermeğe yaklaşmıştı ki cuklarına karşı büyük bir nefret çekerek ahu vah içinde dem-
Leon bunun önünde ancak yaratmıştı. İren halkın kızı idi, guzardı .. Buna hangi yürek da-
hatiften gelen bir yardımla o sarayın entrikalı dehlizlerin- yanırdı? 
korunabilmişti. den yetişmiş zehirli bir çiçek Binaenaleyh, bir gün payı-

Hatiften gelen bir yardımla.. değildi. O, kenar mahallelerin tahtta ne kadar papas keşiş 
Evet.. Azrailin yardımile kur- kızı idi. Babasını hatırlamı- ve ne kadar rahibe varsa, hep-
tulabilmişti. Yani için için ka- yordu. sini Üsküdar (*] manastırının 
baran ve gümbürdiyen ihtilal Yalnız biliyordu ki kötürüm büyük salonunda içtimaa davet 
büyük sarayda yaşıyan hedefi- bir anası vardı. etmişti. 780 inci senesinin sı-
ni, birdenbire kaybedivermişti. Tanı on üç sene evvel bir cak bir Pazar günü idi muhte-
.. 780 ,, senesinde Leon tabii gün o mahalleyi tesadüfen zi- rem peder ak sakalını sıvaslı-
bir ölümle İsaya ulaşmıştı. yarete gelen beşinci Konstan- yarak papasları şöyle bir süz-

tin, yıkık bir duvar dibinde müş sonra rahibelere göz kır-
İren, bu tacidarın zevcesi idi. 

Taht Leondan oğlu Konstanti
ne intikal edince bir an içinde 
tarihin sırrına karışıvermişti.. 

Tahta tevarüs eden altıncı 
konstantin henüz pek gençti. 
Daha doğrusu bir çocuktu. Ana
sı, ona vasi, ve saltanata naip 
addedildi. 

isyana amade bir şehrin en
dişeli havası içinde burnuna 
kan kokan hudut askerleri ta
rafından ilin olunan bu niya-
bet, herkesin lakaydisile karşı
laştı ... 

Evet. .. On yaşında bir çocuk 
tahta çıkıyor.. Genç bir kadın 
onun namına memleketi idare
ye kalkışıyordu. O memleket 
ki, şimdi geme gelmez azgın 
bir deve gibi kan kokuyor, 
kan içiyor ve kan kusuyordu. 

İren bu sıralarda pek genti. 
Bu curcunalı devirde şu genç 

kadın ne yapabilirdi. 
Her biri birbirinden azgın 

bir sürü rakip kar~ısında aşık 
atmak kolay değildi. 

Kocasının tam beş tane kar
deşi vardı. Bu beş prens, ba
balarının tahtında yabancı bir 
kadının saltanat sürmesine ta
raftar görünmiyorlardı. 

Surye ve İrakta yıllarca ö
lümle pençeleştikten sonra İs
tanbuJa gelen hudut askerleri 
günden güne işi azıtıyorlardı. 
Payitahtın baş döndürücü se
fahatı içinde israfa alışan as
kerler, hazineye pek bahahya 
mal oluyorlardı. O hazineye ki 

" içi tamtakır dişi kalp mangır,, 
dı. 

Kumandanlar, büyük rütbeli 
memurlar hep gözlerini tahta 
dikmişler fırsat bekliyorlardı. 

Bir kadın bu vaziyet karşı
sında ne yapabilirdi? 

İren çok düşünıneğe lüzum 
görmedi. 

Saray ve hanedan kendisine 
aleyhtardı. Askerler ve kuman-
danlar kendisine aleyhtardı. 

Binaenaleyh yapılacak tek 
bir şey kalıyordu. 

Hanedan ve askerin düşman-
larile birleşmek ... 

Bu düşman malümdü: 
Halk ... 
Evet- Halk Konstantine de, 

hanedana da orduya da düş
mandı; Kenar mahallelerde ya
şıyanlar aylardan beri dişi bi-

lemekle meşguldular. 
Leonun cenup hudutlarından 

toplayıp paytatahta yığdığı 
askerlerden bizar olmıyan kal
uıamıstı. 

çamaşır yıkayan freni görmüştü. parak ateşli ateşli söylemişti: 
Kız çocuk güzeldi.. Amma - Ey Meryemin kızları ve 

pek çok güzeldi. · Hilkatın bu ey .. fsanın kulları! Bu ne hal? 
muhteşem eseri karşısında im- Hayatlarını Allaha vakfedenler 
parator, eli ile sakalını sıvas- Allahın en büyük emri önünde 
lamış, bir an hayran hayran nasıl olur da isy~na cüret eder-
baka kalmıştı. Eğer bir başka Ier? "İnsanlara eksilmeyiniz ! 
hükümdar olmuş olsaydı, mut- çoğalınız!., diyen dinin sağlık-
laka güzel kızı sarayına nak- larını dinleyiniz. Kainatın bil-
lettirir, ilk işi onu gözdeliğe katına sebep, aşk değil de 
kayırmak olurdu. nedir. Allahın oğlu İsa, aşka 

Fakat, Beşinci Kostantin te- timsal değil de nedir:? Kadını 
miz düşünceli iyi kalpli bir idrak etmeden gümleyip gi-
adamdı. Güzel kıza şehvi bir denler, ahrette ondan şefaat 
temayül göstermeğe kalkışmadı. ummasınlar.. Kadını sevmiyen 
Bilakis, ona şefkatli bir ihti- erkek, erkeği sevmiyen kadın, 
marnla el uzattı: en iptidai aşktan mahrum ya-

Güzel çamaşırcıyı atının te- şıyan bir betbahtır! Evlatlarım! 
rekesine bindirdi. Büyük saraya Böyle bir betbahtlık bizden 
g ötürdü. 

uzak, hepimizden ırak olsun! 
Bir hafta sonra Ayasofyada Allahı sevenler birbirlerini 

Petrik muazzam bir dini ayini sevebilenlerdir. Eeeey Mesihin 
yaparak frenin izdivacını takdis kullan! Siz Havvanın kızlarını 
ediyordu. Konstantin, çamaşırcı sevmekle mükellefriniz ! ve 
kızı veliaht prens Leonla evlen- eeeey Meryemin kızları. Siz 

dirmişti. kadmlığınızı manastırların ka-
Güzel kadın ° zamandan ranlık höclelerinde hapset-

sora saraydan hiç çıkmamışh, mek hakkını kimden aldınız? 
fakat, büyük sarayın harem da- Patrik dördüncü Pol bu hi-
iresindeki odasında her zaman tabeyi 0 kadar ikna edici bir 
şehire kulak vermişti. Kenar talakatla irat etmişti ki sözle-
mahallelerden uzak yaşamıştı rini bitirdikten sonra; 
amma, yıkık dıvarlı evin kızı Soyununuz! _ diye bğğırınca-
olduğunu unutmamıştı.. büyük salonu dolduran keşiş-

Sizin ne unutulmaz hatırala- lerle rahibeler, bu emre itiraz 

nmz vardır... Ah!.. Ey yıkık edebilecek kudreti kendilerin-
mahalleler!.. 

de bulamamışlardı. O hatıralar ki, onları elemli 
bir çerçevenin içinde saklahrız. Biran içinde hepsi, anadan 
Elemli hatıralarımızdan aldığı doğma çırılçıplak soyunmuşlar-
heyecanı kalbimiz hangi yal- dı. Birkaç dakika içinde çıp-
dızlı debdebenin içinde bula- laklar çifter çifter sıraya di-
bilmiştir. zilmişlerdi. 

Ordu ve saray fırsat kollar
ken herkes mini mini bir hü-
kümdarın başını Bizans tanına 
pek ufak bulurken, İren, etra
fında yıldınmlar uçurtan tehli-
kelere hiç... Metelik bile ver
medi. 
Oğlunun tahtını, bir zaman

lar diplerinde çamaşır yıkadı
ğı yıkık dıvarlara dayadı. 

Dördüncü Pol bu manzarayı 
hayran hayran seyretmişti. 
lbnullahtan mülhem semavi 
bir tebessüm ile gülümsiyerek 
kollanın havaya kaldırmış boş
lukta ıstavrozlar çıkararak çift
leri takdis etmişti. Bu haber 
Kostantaniyede bir aksülamel 
yaratmıştı. 

Patrikten düstur aldıktan 
Kenar mahalleler .. 
Kudretini işte bunlardan 

dı fren ... 

sonra papaslar bittabi işi azıt-
al- mışlardı. Kilisalar namuslu aile 

kadınları için tehlikeli bir mın
taka halim almıştı. O zamana 
~dar ubraya yaklaşanlara 
mesken olan manasbrlar. artık 

Kilise patrik dördüncü Polun 
emri altında bulunuyordu. Bu 
adam tasvirlerin en ileri gelen 
aleyhtarlarmdandır. 

Dördüncü PoJa göre, Hıris· 
tiyan dini' batıl itikatların 
içinde bunalmış kalmı~h. İnsan
ların yarı Allah'Jaşacaklarına 
inanmak, bir nevi putperest
liktir. havır. havır insanlar İn· 

lbehimi hırslar içinde yutkunup 
kıvrananların meskeni olmuştu. 

' Biıans bütün !evsine rağmen 
dindardı. Şehveti mubah adde
den bir diyar kilisayı her şey
den münezzeh görmek istiyor• 
du. Bilhassa kenar mahalleler 
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eclis Bürolarında Faaliyet, Fırka Umumi katipliği 

Ankaraya Gidiyor 

ecep Bey Şerefine Ve ·ilen Çay Ziyafet· 
Ankara, 14 (Hususi) - Bü- raya ğelmeğe başlamışlardır. lik bürosunun Ankaraya nakli 

yük Millet Mcdisi Tcşrinievve- İstanbul, 14 (Hususi)_ Bü- hazınlıklarına başlanmıştır. Bü-
lin yirmi dördüncü günü topla- yük Millet Meclisinin içtimala- ro Perşembe günü Ankaraya 
nacağından Meclis bürolarında naklolunacaktır. f stanbuI fırka 
hummali bir faaliyet göze çarp- rına başlaması yaklaştığından idare heyeti umumi katibi Re-
maktadır. Davetiye alan mebus- İstanbulda bulunan Cumhuri- cep beyin şerefine bugün bir 
ların bir kısmı şimdiden Anka- yet Halk Fırkası umumi katip- çay ziyafeti vermi.ştir. 

--------------~~~~~·--------------------------

İki 
Doğum Kaydı 

~filyon Yedi Yüz Elli Bin edi 
üz Yetmiş Sekize Ba1iğ Oldu 

Ankara (Hususi) - ~izli ~oğum ve ölüm k~~dı mua.me~esi 
T eşrinievvelin on beşınde hitam bulacaktır. Dahılıye vekaletıne 
Türkiyenin her tarafından gelen raporlar~ ~aza~an Birinci Teşri
nin ilk haftası sonuna kadar 2,750,778 gızlı dogum vakası kayd-
olunmuştur. Bu miktarın müddetin hitamı olan ikinc1 hafta zar
fında hayli artacağı da ümit ediliyor. 

İki Japon Harp G~misi 1\:rasında 
Müsademe Oldu .. 

Tokyo, 14 (A.A)- Cuma akşamı yapılan deniz manevraları 
esnasında Kikiyoski Destrori, Sendai kruvazörü ile çarpmıştır. 
Ölen yoktur. Yalnız Destrori hafifçe yaralanmıştır. 

· stanbul Halkevinde 
Firdevsinin Bininci Y ıldönümü 
İSTANBUL, 14 ( Hususi ) - Firdevsinin bininci yıldönümü 

münasebetile Ha1kerinde de kutlulama resmı yapılmıştır. Büyük 
şairin hayatı ve eserleri etrafında konferanslar verilm~tir. 

Dinliyenlerden De Ücret Alınacak 
İSTANBUL, 14 ( Hususi) - Dinleyici sıfatile üniversiteye 

devam eden talebed~n de kayıt ücreti alınması kararlaştırılmıştır. 

İzmir Şampiyonu Altay, Söke Takı-
mını 3-0 Sayı İle Mağlup Etti 

Uşak 14 (Hususi) - Bugün gurup. müsabakalarının sonunc~
su İzmır mıntakası şampiyonu Altay ile Aydın mıntakası şampı-
yonu Söke takımı arasında ve kesif bir kalabalık önünde 

yapılmıştır • . 
Neticede Altay 3-0 kazanarak garbı Anadolu gurup şampıyo

nu olmuştur. Her iki takım da y~rınki Afyon trenile fzmire ha
reket edecekler ve akşam üzeri iz.mire varacaklardır. 

bu arzuya müstebit ısrarla ta
raftardı. 

Evvelce, bir noktai nazar, 
bir akide adeta bir tarikat 
münazeası şeklinde sürüklenip 
giden ,,tasviri eizze"gürültüleri 
arlık bir telekki ve bir seciye 
mes,elesi olmustu. 

Batrik dördüncü Tolun Üs
kudar Manastinndaki hitabesi
le başlıyan bu devir tasvir 

aleyhtarlarını çok fena bir va
:ıiyete sokmuştu. 

Halk bir tarafa ayrılmış kli
se ve askerler o bir tarafata 
kalmıılardı. Tasvir aleyhtarlan 
mevki iktidarda ancak kılıç-
lanna dayanarak tutunabili-
yorlardı. 

Onun ölümü, düşman safla
rında tam bir inhilale sebep 
olabilirdi. 

Evvela gizli gizli çalışmak 
lazımdı. Ordu rüesası arasında 

tahta göz koyanların aralarını 
açmak lazımdı. fren bilhassa 
bu işte pek mahirdi. 

Tesadüf onu ,, Tarasiyos,,na

mında bir Ruhani ile karşılaş
tırdı. Tarasiyos gayet zeki 
gizli işlerde pek usta, entrika
cılıkta adeta dahi bir adamdı. 

Patrik Polun gözüne girmiş, 
Tasvir aleyhtarlannın en müt
hiş bir düşmanı olduğu halde 
kilisadaki mevkiini kaybetme
mişti. 

O da ayni fikirde bulunu-

• 
Almanya ile 

ingiltere Ve Amerikanın 
Ticaret Muahedeleri 
Londra, 14 (A.A) - İngil~ 

tere ile Almanya arasında ti
cari müzaherelere gelecek haf
ta devam edilecektir. İngiliz 
murahhası Sir Leithoros metin 
davranmak üzere talimat almış
tır. Yapılacak itilaf iki memle
ket mustakbeJ ticari münase-
betlerini vüzuhla tayin ede
cek ve İngiliz ihracat ta
cirlerinin Almanyaden alacak
lannı tamamen tasviye eyliye
ceklerdir. Almanya peşin mü
himce bir para vereck olursa 
İngiltere borcun üst tarafını 
taksite bağlamağa belki razı 
olacakbr. 

Berlin, 14 (A.A) - Alman 
hükumeti Amerika - Almanya 
ticafet muadesinin bazı hüküm-
lerini tadil arzusile bu muahe
denin 13/10/934 tarihinde müd
dinin hitam bulmasını Amerika 
hükumetinden istemiş ve iki 
memleket arasındaki müstakbel 
ticari münasebatın tanzimi için 
müzakereye amade bulunduğu
nu bildirmiştir. Eğer bu rücu 
keyfiyeti bugün yapılmamış ol
saydı muahede daha iki sene 
meriyette kalacaktı. 

Bir Ziyatet 
Kopenhag, 14 (A.A)- Da

nimarka kralı, Lord Edeni ka
bul etmiştir. Dün gece Lord 
Edenin şerefine hariciye nazırı 
ziyafet vermiştir. 

yordu. Muvaffak olmak için 
yapılacak tek bir çare vardı: 

Beklemek.. 
Ve ... beklememişlerdi. 

. "Narasyos,, lrenle elele ve
rerek hummali bir faaliyetle 
çalışmıştı. 

Bizans tahtına gözkoyan ra
kiplerin en kuvvetlileri orduya 
kumanda eden yüksek rütbeli 
zahitlerdi. 

Bunlann içinde bilhassa Le
on Bardasla kekeme Mihal, 
dikkate şayan bir hususiyet 
gösteriyorlardı. 

Mamafih imparator olmak 
istiyen daha başkaları da Y.ok 
da Narasyus patrikliğe göz dık
mişti. İren bu mevkii ona vadet
ti. 

- Sonn Var -lren, bu vaziyeti tek ba
kışta anlamıştı. Tahta göz ko
yanlara karşı tahtını muhafaza 
edebilmek için yapılacak tek 
bir iş vardı: 

Tasvirlere lehtar bir siyaset 
takip etmek. 

Cumhuriyet Bayramı 
Gece Ve Gündüz Şenlikleri , 

Bunun için kiliseyi ele almak 
lazımdı. Lakin dördüncü PoJ 
yerinde pek sağlamdı. Şehri 
dolduran askerler, patrike dört 
el ile sarılmışlardı. Pol, kilise· 
lerde ne kadar mukaddes ve 
zikıymet eşya varsa hepsini 
satılığı çıkarmış, paralarını as
kerlere dağıtmıştı. 

Ona el uzatmak değil, ta
banlarına yüz sürmek bile im
kansızdı. 

Yapılacak şey beklemekti. 
Bu işi ancak zaman halledebi
lirdı. 

Tasvir a]eyhtarlan arasında 
patrik Polun yerini tutacali 
kudr~tte bir rahip_~· 

Hepimizin büyük bir sevinç ve heyecanla beklediği Cumhuri-~ 
et bayramımız yaklaşıyor. Yapılacak şenliklerin zairler fızerinde 

fıelebet unutamıyacakları bir şekilde olabilmesi için J>eş dakika 
süren çanak mehtabı, renkli kandilli deniz yıldızı, orkestralı 
nurlu hava bombaları, yakut, zümrüt, gümüş yağmurlu, çadırlı, 
§imşekli hava fişekleri, envai çeşit çarkıfelek ve yer top fişek
leri ile iki boyu havi gündüz şenlik fişeklerinizi taze olarak 
ihzar ettirmek lizere şimdiden bildiriniz. Bu suretle çok mükem
mel bir eylence tertip ve ayni zamanda harp malullerimize bir 
yardım yapmış ve hem de halkımıza tam manasile bir cumhuri
yet bayramı gecesi yaşattırılmış olunur. 

Kataloğlarımızı isteyiniz 

Telefon Numarası: 3893 
Siparişlennizi mektup veya telgrafla aşağıdaki adrese bildirin 
Adres : Barut inhisarı acentesi Posta kutusu : (242) İzmir 

Telgraf : lzmir Barut Acentesi. 

. ( s. 4 ) .4-14 (598) 
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Şarley, YüreğiııdekiAşkıBinhaşıııııı -f abis 
{uhlara )Jeıızetıııesiııe Soıuurttu 

Şarley, kalbinizdt' ne ka- · 
dar şeytanlar varsa meydana 
koymanız için size müsaade 
verdim. Bu habis ruhları içiniz
den çıkarmak için İsa kadar 
bir kudret göstereceğim. 

Şarley, yüreğindeki aşkı bin
başının habis ruhlara benzet
mesine somurttu. Fakat binbaşı 
buna ehemmiyet mi verir! O, 
mcak şu genç, toy delikanlıyı 
~addar kadımn kahhar pençe
sinden kurtarmak için Hayım
duraninin bütün Bayaderlerini 
feda etmeğe kadar düşünüyor, 
Şarleyin kurtulmasından başka 
hiç bir şeye ehemmiyet vermi
yordu. Binbaşı sözünü iiretti: 

- Aziz Şarley! Aramızda 
esrara ortak olacak yabancı 

yoktur. Sen Ladi Rişmonda 
aşıksın! Bu sırrın bana açılma
sından somurtmağa hiç lüzum 
yok. Eğer senin için mukad
derse bile bu aşk seni bahti
yarlığa götürecek bir aşk de
ğildir. 

Bu sefer Şarley büyük bir 
<:ür' etle başını kaldırdı: 

- Bu alayda hizmet ediyor
sam Melaikeler alayına kayd
olundum diye hizmet etmiyo
rum. Böyle konferansları, nasi
hatları günah çıkartmak için 
katolik papaslarına bırakmalı! 

- Acele etme dostum! Hid
det, sinirle konuşulmaz. Her 
hangi bir güzel kadını seve
bilirsin. O kadının bir de ko
cası olabilir. Amma kocalı bir 
kadını sevmek !ayıklı bir iştir. 
demek istemiyorum. Demek 
istiyorum ki böyle güç, fela
ketli bir sevdadan ise insanın 
av, eğlence sevdasında olması, 
yahut meselaa mükemmel Muet 
şaraplarını sevmesi fiilen daha 
kolay bir şeydir. 

Bunu diyerek binbaşı önün
deki Muet şarabından bir ka
deh daha yuvarladıktan sonra 
sözünde devam etti. 

- Fakat Lidi Rişmondu 
sevmek! Ona aşık olmak! Of 
Zavallı dostum! Ne kadar ce
sur bir süvari olursan ol bu 
aşk senin dizlerini gevşetecek 

ve bir gün olacak ki seni yine 
aşağı getirecektir! 

Şarley bütün bütün kızdı: 
- Sevgili binbaşım! Centli

men bir adam hiç bir vakıtta 

bir kadının aleyhinde bulun
mamalıdır. Bahusus ki o kadın 
kendini müdafaa edemiyecek 
bir halde iken: 

- Genç dostum! Kaide böy-. 
l :dir. Lakin her kesi bir san
n amalıdır. Ladi Gras o kadar 
f•ğrmdan çıkmış, kötü bir 
mahluktur ki bu dünyadaki 
rr;lü bir takım biçareleri fela
kete uğratmaktan başka bir 
~ey değildir. 

- Aman yarabbi! Binbaşım! 
Bir kadın hakkındaki itham
larınız çok fena! Ladi Rişmon
du adeta zararlı şahıslardan 
sayıyorsunuz. Buna dair eli
nizde ispatınız var mıdır?Yoksa 
keyfiniz için mi böyle itham
larda bulunuyorsunuz. Zira: 

Şarley, bu ziradan sonra söy
liyeceği sözün ehemmiyetinden 
kendisi de ürkerek sustu. 
Binbaşı: 

- Söyleyiniz, dedi. Azizim 
Şarley! Korkmayınız. 

- Söyliyemiyeceğim binba
şım! Bir kadın aleyhindeki hu 
kadaı- haksız ve müthiş itham
ları ne kadar ıstırapla dinledi
ğimi :söylemğe muktedir deği
lim. 

Koca binbaşı babacasına bir 
güldü: 
· - Ladi Rişmont hakkındaki 
ihbarlarım isnat değildir. ifrat 
ve mübalağa olacağını dahatıra 
getirmemelidir. Emin olunuz 
azizim Şarley ki bu kadın hak
kında en yumşak dil kullanı
yorum. Benden ispat istiyorsu
nuz öyle mi? İktiza ederse bun
ları gösteririm. 

Söz buraya gelince binbaşı
nın hizmetçi çavuşu odaya 
girdi. Askerce bir selam verdi. 

- Ne var Patriç? 
- Bir centlimen gelmiş efen-

dim. Tarafıfılinizden kabul olun- ı 
mak istiyor. 

- Acayip! Bu saatt gelen 
centliınen kimmiş? Ne istiyor 
muş? 

- Onu söylemedi. Size söyJi
yecekmiş. 

- Sen kendisini tanır mısın 
Patriç? 

- Hayır bınbaşım. F alrnt 
adını bir kağıda yazdı. Besbeln 
kartviziti yokmuş. 

Binbaşı, neferin uzattığı ka-
ğıdı okudu: 

- Kont Hanri dö Blinak. 
Sonra çavuşa: 
- Derhal getir Patriçl 
Dedi. Şarleye döndü: 
- Benden ispat istiyordunuz 

değil mi Şarley? İşte canlı is
patlar geldiler. 

Kont Hanri bir saniye sonra 
salona girdi. Fakat delikanlı 
o kadar yorulmuştu ki adeta 
kendi kendisinin gölgesi kal
mıştı. Üstü başı ise lime lime 
idi. Böyle mükellef bir salona 
şu kıyafetle giremiyeceğini söy
liyerek özürler diJemeğe baş
ladı ise de koca binbaşı böyle 
özürlere lüzum olmadığını ih
tarla: 

- Tekrar görüştüğümüzden 
çok memnun oldum kont haz
retleri, dedi. İtiraf ederim ki 
hiç te bu ümitte değildim. 

Ve elile Hanriye oturmasını 
işaret etti. Fakat Hanri otur
madı. 

- Teşekkür ederim binba
şım. Buraya gelişim başka bir 
maksat üzerinedir. Bir vakıtlar 
bana müşkül bir zamanda yü
reğinizle, kılıncmızla, kesenizle 
yardımı vadetmistiniz. İşte bu
gün yardım ve himayenizi yal
varmağa geldim. Zira çok müt
hiş bir surette takip olunuyo
ruz. 

- Her şeyden evvel otur
manızı rica ederim Mösyö Lö 
kont! 

- Ne halde olduğumuzu siıe 
haber vermeyince insaniyetinizden 
misafirperverliğinizden hilekarca 
istifadeyi mertliğe uygun gör
medim.Evet binbaşım! İnsaniye
tinize muhtacız.Yalnız ben de
ğil, dostlarım Ferit bey ve Raul 
Dalreymp ile daha üç sadık 
arkadaşımızla beraber muhta-
cız. Fakat önce size haber ver
meliyim ki bizden esirgemiye· 
ceğiniz himaye sizin için meş
guliyetlere sebep olacaktır. 

Binbaşı Valeryan, Hanrinin 
son sözünü tavrı ile reddetti. 
Dedi ki: 

- Dostlarınızla arkadaşları

nız nerede? 
- Aşağıda kapınizın önün

dedirler. 
- Azizim Şa~ley! Koşunuz, 

tarafımdan Ferit ve Mösyö Dal
reympe rica ediniz ki hemen 
buyursunlar. Üç sadık arka
daşları da bizimkilerin yanına 
misafir veriniz. 

- Sonu ı•aı -
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Kücük Haberler: 
•> 

İnzibat Komisyonu 
Maarif inzibat komisyonu 

dün öğleden sonra toplanın•~ 
ve bazı muallimler hakkında 
inzibatı kararlar vermiştir. 

Kabul Etmedi 
Menemen nüfus memurluğtı· 

na tayin edilmiş olan İzmir nü· 
fus başkatibi Avni bay teka· 
ütlüğünü istemiştir. Menenıeıı 
nüfus memurluğunu kabul eY' 
lememiştir. 

Tedbir Ahndı 
Ödemisin Karakaya, Ürse 

Karşiyakanın Uzundere mırı· 
takalarınd.aki yabanı erikler~e 
Ak böceği haşeresi görülnıııŞ 
ve tedbir alınmıştır. 

Hayat bilgisi 
Hakimiyeti Milliye mektebi 

üçüncü sınıf talebesi dün nıu· 
allimleri refakatinde olarak ad· 
1iye dairesine gitmişler mubıı' 
kemeleri dinlemişlerdir, 

Pazar Yeri 
Karşıyaka nahiyesinin Ded~~ 

başı köyünde pazaryeri kurıı-ı 
ması için istimlak edilecek ye• 
rin bedeli hakkında alakadar 
tarafından itiraz edilmiş (t 

buna dair evrak vilayet idart 
heyetine gönderilmiştir. ~ 
Vekalet Maaşı Verilece 

Bnf!l111W)ı Z.iJ'ı ret Eden Pıenses İnguıt Bcrt:a'ı <lJ't Zn<11en Fatn Pıenr;ı•s Lııız Hukuk işleri müdürü f ~a 
beye vali muavinliği vekaletiO Üç gündenberi şehrimi- atikadan fskülap r.ıabedini Veliaht Hazretleri dün ak-
de bulunduğu müddetçe nıa• 
şından mada sülüs nispetinde 

zin konuğu bulunmakta olan ve tiyatrolarını gezmişlerdir. şam Osallant vapurunda vali 
İsveç veliahtı Güstav Adolf Hz. Kendilerine Aziz bey tarafın- Kazım paşa, Hüsnü Riza paşa 
dün midelerinden bir az rahat- dan bu eserler hakkında iza- doktor BehcetSalih bey ve diğer ayrıca vekalet maaşı verilnıe,51 

Dahiliye Vekaletince tensıf 
edilmiştir. sız bulundukları için bir ted- hat verilmiştir. zevata bir ziyafet vermişlerdir. 

biri ihtiyati oln:ıak üzere Ber- Misafirler öğle yemegmı Büyük misafirimizin bugün 
gamaya gitmemişler ve konak- Cumhuriyet Halk Fırkası bina- hususi bir trenle Selçuğa gi-

Kuşadasında MUcadel6 

ta istirahat eylemişlerdir. sında yimişler, öğleden sonra derek Efez harabelerini gör-
Yalnız prensesler hazeratı B d' h b 1 · · rncleri muhtemeldir. 

Kuşadasındaki Ream nıücl 
delesini teftiş için vilayet ba) 
tar müdürü Adil bey mahallitl 
gitmiştir. , 

ergamanın ığer ara e ermı 
refakatlerinde mihmannarları Misafirlerin bugün saat 17,30 ziyaret etmişlerdir. 
Hüsnü Rıza haşa, İstanbul mü- da hususi trenle Afyon Kara-

d Prensesler hazaratı, Berga-
'Zeleri umum mü ürii Aziz bey, hisara hareket eyliyecekleri ve 
h · · k~l t' fl · ld v madaki asarı atikavı çok temiz d T k · · l k 

Zabıta HaberleJ1 
arıcıye ve ·a e ı şe erı o ugu J ora an oros e spresını a ara Titrek Mehmet 

hald 3 bah dokuzd Be ga ve şayanı istifade bir halde Su ki · h b J e s a r - ryaya geçece erı a er Kemerde Yeni mahalle" 
maya gitmişlerdir. bulduklarını söylemişlerdir. alınmıştır. E · l b k ı .:-.t oturan mm oğ u sa ı a ı 'tıtfV 

Misafirler evvela Bergama- Saat 18,30 da İzmire avdet Suryadan Bağdada ve ora- Mehmet esrar satarken yal<• 
nın Ayvazali mevkiindeki asal'ı olunumuştur. dan da İrana geçeceklerdir. lanmıştır. 

--~~~~~---------.. •st~ ............. ~ ......... ____ ~-"-"-------..../ 

Lik aç arı 
nisanide 

•• -·-·· - t 

Lik Ve Şilt Maçlarının Programını 1 

Neşrediyoruz 
Dün akşam toplanan futbol 

heyeti lik ve şılt şampiyona 
maçlarının kur'asını çekerek 
fikistürü tanzim etmiştir. Fikis
türe nazaran bu sene birinci 
takımlar haftada geçen sene 
olduğu gibi dört değil ikişer 
maç yapacaklardır. Öğleden 
evvelki zaman ( B ) takımlar 
ıçm ayrılmıştır. Kulüplerin 
birinci takımları Alsancak sa
hasında oynadıkları gün (B) 
takımlarının da öğleden evel 
maçları olacaktır. (B) takımları 
ilk maçı saat dokuzda ikinci 
maçı da s~at 11 de yapacak
lardır. Birinciler ilk maçlarını 
saat 13 te ve son maçı da 
saat 15 te oyniyacaklardır. · 

Bu devre böylece bittikten 
ve teehhüre uğramış maçlarda 
sırasile sonda tamamlandıktan 
sonra ikinci devre maçları her 
hafta dört birinci takım maçı 
olmak üzere başlıyacaktır. 

B. takımlarının ikinci dev
resi Halk sahesında yapılacak
tır. 

Yalnız geçen sene oldu-
ğu gibi kulüplerin birinci 
takımlarının fikistürünün ak-
si saatlerde oynayacak-
lardır . Yani Alsancek 
stadında ilk maçı yapan, Halk 
sahasında sonuncu maçı yapa
caktır. Tabii ikinci ile üçüncü 
maçlarda yer değiştireceklerdir
dir.Lik maçları biter bitmez Şilt 
şampiyonası başlıyacaldır. Onun 
da kurası çekilmiştir. Lik maç
ları 2 Teşrinisanide başlıyacak
tır. 

Lik maçlarının FikUstürü 
Birinci devre: 
Bicinci ha'fta:Şarkspor - Bu-

ca - Altınordu - Göstepe 
İkinci hafa K.S.K.-Türkspor 

Altay - İzmirspor 
Üçüncü hafta: Göstepe-Şark. 

spor,Buca - Albnordu 
Dördüncü hafta: İzmirspor

Türkspor, Altay - K.S.K. 
Beşinci hafta: Göztepe-Buca 

Şarkspor - Alhnordu. 
Altıncı hafta: Altay-Türkspor 

İzmirspor - K.S.K. 
Yedinci hafta Buca - K.S:K. 

Altay .. Altınordu. 
Sekizinci hafta Şarkspor -

Türkspor, İzmirspor - Göztepe. 
Dokuzuncu hafta Buça-Türk 

spor, Göztepe - ,Altay. 
Onuncu hafta Şarkspor-K.S.K 

Altınordu - İzmirspor, · 
Onbirinci hafta: . AltınbrÔu -

Türkspor, Göztepe - K.S.K, 
Onikinci . hafta: Sarkspor -

İzmirspor, Altay - Buca, 
Onüçüncü hafta: Göztepe -

Türkspar, Altınordu - K.S.K, 
Ondördüncü hafta: Altay -

Şarkspor, Buca - İzmirspor. 
ikinci Devre 

Birinci hafta: Şarkspor-Buca 
K. S. K. - Türkspor 
Altınordu - Göztepc 
Altay - İzmirspor 
İkinci hafta Göztepe - Şaark 

spor. 
Buca - Altınordu 

İzmirspor - Türkspor, Altay -
K.S.K. 

Üçüncü hafta Altay - Türk 
spor, Altınordu - Şarkspor 

Göztepe - Buca, İzmirspor - K. 
s. 1\-

Dördüncü hafta: Şarkspor -
Türkspor, Buca - K.S.K, Al-
tay - Altınordu, İzmirspor -
Göztepe. 

Beşinci hafta: Şarkspor - K. 

Matbuat Davas 
Hakim Tevhide Lüzum Görmiyot 

Şehrimiz ihracat tacirlerin- 1 uyuşma müzakeresine girişifd 
den Kırkağaçlı Kazım ve Şerif ğine dair bir kayt ve sarah• 
Riza halefleri müessesesinden olmadığı ve binaenaleyh j~ 
Salahittin beyler neşren tahkir mahkemenin uyuşamadığı t• 
edildikleri iddiasile izmir Tica- hakkuk etmedikçe yükse 
ret Postası neşriyat amiri Raşit mahkemeye taalluk eden b 
Halil bey aleyhine ikame olu- vaziyet mevcut olmadığı 
nan davanın muhakemesine dan, iddia makamının jst 

dün de asliyeceza mahkeme- dasında beyan ettiği bıısıı!' 
sinde devam edilmi~tir. Malum ların etkikine girişilmeksiıi1 
olduğu üzere geçen celsede keyfiyet varit görülmemiş t• 
iddia makamı bu muhakeme lehin mücerret bu noktad• 
ile diğer birinci ceza mahkeme- reddine karar verildiği anlaŞl 
sinde Hocazade Ahmet bey ta- mıştır. 

rafından yine ayni mesele hak- Dün de mahkemece bu ~-
kında suçlu aleyhine ikame rardan sonra davaların tel'~ 
edilen davanın tevhiden ruye- edilemiyeceğine dair bir kat~ 
tini talep etmiş, fakat mahke- ittihaz edilmiş, fakat idJ 
me bu ~alebi .kabul etmediği makamında bulunan Muavin ft 
için iddia makamı tarafından bey. bu karara itiraz ede'( 
yüksek makama itiraz edilmiş- ğinden bahisle bitinceye kad 
ti. tehirini istemiştir. 

Dünkü celsede Ağırccza Mahkeme, bu talebi I<ab 
mahkemesince bu bapta itti- ederek celseyi 18 Teşriıtİ~ 
haz olunan karar okunmuştur. vel Perşembe gününe ta 
Bu karara göre iki hakimlikte etmiştir. 

bakılmakta olan iki davanın Bu sebepten dolayı mahk~e 
birleştirilmesi hakkında henüz ye kısmen gelen şahitler (İl 
bu iki mahkeme arasında lenememiştir. ,t •• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .A1 S.K., Buca - Türkspor, Gözte- maç galibi ile, üçüncü maÇ ı;· 

pe -Altay, Altınordu - İzmirspor libi - dördüncü maç galibi jlt 

Altıncı hafta : Altınordu-Tiirk Üçüncü hafta birinci ~8~ 
spor, Şarkspor - İzmirspor, Al- galibi - ikinci maçın galibı ~J 
tay - Buca, Göztepe - K. S. K. d ı kt r r sın a son maç yapı aca ı · ~ 

Yedinci hafta : Buca - İzmir ı.ulv kemler meselesinde heyet~ 
spor, Altay - Şarkspor, Gözte- leri serbest bırakmışhr. 
pe - Türkspor, Altınordu - K. Eğer iki kulüp bir hll~1 S. K. d l o~ min üzerin e an aşamazsa 

Şilt maçları aynı günde dört · t 
maç olmak suretile şu şekilde man heyet istediği hakeıP1 

yapılacaktır. yin edecektir. Üçüncü taW 
Birinci hafta~ ların maçları ikinci devre ı.1111 

Altay - Türkspor larında dnşünülecektir. 

~· Buca - İzmirspor Putbol heyeti Altay ta 
Altınordu - Şarkspor ile Bursaya gidecek oları t 
K. S. K. - Göztepe taka hakemini tayin etrtl~ 
İkinci hafta: Altaydan Fehmi bey h8 

Birinci maç galibi - İkinci olar'ck gidecektir. 
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Ada yları, e on a 
uştur y nan 

Kıyamcılar arasında Milli 1 
Slovak konsayinin sabık reisi 
Victor Devorcsak'ı unutmazdım. 
Kendisini ziyaret ederek sor
dum: 

- Avrupa haritasının yenr 
baştan değistirilmesine taraf
tar mısınız? ihtilalci misiniz? 

- Evet ihtilalciyim, kıyam

cıyım. Ne isterseniz oyum. Hiç 
olmazsa şimdilik polisin kanaati 
budur. Slovakyanın istiklali için 
mücadeleye atılarak büyük 
garp demokrasisine müracat 
etmiştim. Bakınız başıma neler 
geldi: Amerikada iken anarşist 
olduğum ileri sürülerek Ellis
İsalnd' a sürüldüm. Alman yada 
tehlikeli ihtilalci olarak tevkif 
edildim. Polonya zabıtası "Bol
şevik,. kanaatlar beslediği iddia 
ederek Lehistanda huzurumun 
nahoş görüldüğünü bildirdi. 

İtalyan demokratları ise "çok 
muhafazakar ,, fikirlerim hase
bile av köpeklerini arkam
dan koşturdular. Görüyorsunuz 
ya heryerde takip edildim. Hiç 
bir yerde oturmama müsaade 
edilmedi. 

- Şu halde kıyamcı şöhre
rtiniz başınıza bela olmuştur. 

- Y aJnız F ransada rahatım. 
Bunun için burada yerleştim. 
Solvakya adlı haftalık bir risa· 
ıe çıkarıyorum. Bütün bu sı
kıntılar içinda hazan hayli eğ
lendiğimi de itiraf ederim. Ba
kınız nasıl? Bir gün Cenevre 
ile Lozan arasında seyahat edi· 
yordum. Karşımda, çok kibar 
yüzlü bir şahıs oturuyordu. 

Sigarasını çıkardı. Fakat 
kibriti yoktu. Kibrit kutumu 
takdim ettim. Böylece konuş
mağa başladık. Avusturyalı ol
duğumu, bütün Avrupayı bil
diğimi söylüyordum. 

Sevimli tren yoldaşım: 
- Çekoslovakyayı da tamr 

mısınız diye sordu. 
Başımla yaptığım tastik işa

reti üzerine Çekoslovakyadan, 
rejımin oradaki hizmetlerinden 
bahsa koyuldu. 

Söz.ünü bitirince İslovaklar hak
kında ne düşündüğünü, Fransa 
ve Amerikadaki Slovak muha
cirleri hakkında fikrini sordum. 

- Slovak muhacereti hak
kında mı diye bağırdı? Yoksa 
siz de mi Victor Dvorcsak'm 
masallarına inanıyorsunuz.? O
nun ahmak, çılgın, tehlikeli 
bir serseri olduğunu temin ede
rim. Bir halin, bir canidir. Bir 
gün onu· elime geçirsem boğa
rım. 

Kahkahayla gülmekten ken
dimi alamıyordum. Karşımda 
heyecanla söz söyliyen bu 
adam kısa boylu, cılızdı. Hal
t>Uki ben Greko - Romon gü
reş şampiyonasını kazanmış bir 
adamım. Tren yoldaşım ye
rinden kalkttı. Bavullarını ha
zırladı. Çıkarken elimi hararet
le sıkh ve : 

- Sizi tanımakla mübahi 
oldum. Şayet bir gün Ber'ne 
yolunuz düşerse beni görmeğe 
geliniz.. Çekoslovak sefiri 
Braceh'im, dedi. 

Giilerek cevap verdim: 
- Zavallı Dvorcsak? 

Boğazlaımyacağınız.ı vaat eder
seniz davetieizi kabul ederim. 

z a 
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- Ne demek istiyorsununuz? 

Onunla ne münasebetiniz var? 
- Akibetile çok yakından 

alakadarım sefir efendi. Zira 
Victor Dvorsak benden lıcşkası 
değildir. 
Kısa boylu diplomatın çeh

resi ne kadar sarardığını hala 
unutamam. O kadar mütedeh
hiş bir hali vardı ki ark~sına 

bakmadan kaçttı gitti. 
- Bu b"kayeniı cidden hoş. 

Beynelmilel polisle temaslarınız 
hakkında da biraz malumat 
verir misiniz? 

- Hayatınım en eğlenceli 

dakikalarından birini geçirmek 
fır~atmı bana A\man polisi ver
miştir. On üç yıl önceydi Al
man toprağından geçerek Po
lonyaya gidiyordum. Elimde 
sahte bir pasaport vardı. Kun
duralarımın topuklarını bile ke
serek gizli evrak aı-adı'nr. Bu 
işi idare eden Alman t' oloneli 
birden şu emri verdi : 

- Soyununuz. 
Emre inkıyat ederek soyun

dum. Önce beni Almaı askeri 
teşekküllerinden birine kay
detmek, yahutta biraz eziyet 
vermek istediklerini s .. nmışbm. 

Kolnel emretti. 
Sırtınızı çeviriniz. 

Sırtıma bir şişe başaltt~lar. 
Arkamdan bir mayiin aktığını 
gördüm. Mayi aktıkça vücu
dumu ovuyorlardı. Orada bu
lunan bütün zabitlerin gözleri 
bende olduğunu gördüm. Ko
lonel nihayet insafa geldi. 

- Ala dedi. Kriptogram 
yok. .. 

O zaman kolonel cenapla
rının sırtımda şif re bir telgraf 

aradığını anladım. Anlaşılan 
harp içinde bu şekilde casnsluk, 

şark memleketlerinde çok te

ammüm etmişti. Ne olursa 
olsun arkamı o kadar maha-

retle ovalıyan koloneli hiç 
unutmadım. 

Paris Baskımclların 
Merkezi 

"Baskımı Kombeta,, ne de
mektir bilirmisiniz? Dünyanın 

en geniş teşkilata malik olan 
gizli cemiyetlerinden biri... Baş
kimi kembeta "Milli birlik,, de
mektir. Bu gizli cemiyetin mer
kezi şimdi Pariste buıunuyor. 
Cemiyetin reısı olan sabık 

nazırlardan dok
tor K''sura Pa

rise nasıl geldiğ
ini "Öylece nn
latmışbr: 

- 1921 sene-

sinde idi, Ah
met Zogo, bazı 

ecnnebi devkt· 
!erle Arnavutluk 
zaranna olaral~ 

akdettiği gizli 
anlaşmalar saye
sinde Arnavutlu
ğun mu~lak ha
kimi olmuştu. O 
zaman binden 
faila Arnavut 

münevveri pro
testo makamın

da memleketi 
terkcttiier. 

Orada hazır 
bulunan sabık 
nazırlardan M. 
Mitrovitz.a , M. 
Suma, M. Tro
mara bu sözleri 

t:ısdik ettiler. 
- Paris ne 

vakıttanberi t ş
kilabnızııı mer-

kezi bulunuyor? ll\loı ak 1/ıfi/ıilrisi ı1 roı i n • 

- Arnavutluğu erkedince cak bundan sonradır ki, Par:iste 
İtalyaya iltica etmiştik. 1926da toplandık. 
Kral Zogo Mussolininin kolları - Ahmet Zogonun idare et-
arasına atıldl. Balkanlarda fa- tiği rejimi devirmek yani ihti-
şizmin bir ajanı oldu. Tiran Jal yapmak istiyorunuz değil 
muahedesinin gizli bir maddesi mi? 
mucibince Roma hükümeti bü- - Bir ihtilal hazırlamıyoruz. 

.. 

Kral Zogonun takibatından kaçan Arnav t 
lhtiialc11arının ba,kıcı cemiyeti reisi Dr. 

Killsra ve Tomara 

tün Arnavut mültecilerini tev
kif etti. İçlerinden yalnız 
birkaçı kaçabildi. 

Bu suretle Viyanada yerleş
tik. Çok geçmeden italyan se
firi Oritinin teşebbüsleri üze-
rine burada neşrettiğimiz gaze
te kapadıldı. Avusturyayı terke 
mecbur edildim. 

1930 da Zogo Viyanaya ge
lince iki Arnavut zabiti tara
fından suikasta uğradı. ltalyan 
sefiri Oriti bu fırsattan istifade 
ederek Arnavut vatanpe'rverler 
cemiyeti teşkilatını suikastı ha
zırlamakla ittiham etti. Sefirin 
teşvikile Milli Birligin bütün 
Liderleri tevkif edildiler. Mah
keme bunların suikastta alaka
dar olmadıklarım gördüğü hal
de, he,psi Avusturya toprakla
rını terke davet edildiler. An-

Sadece cihan umumi efkarını 
böyle bir ihtimale hazırliyoruz. 
Zira sözüme inanınız, Arnavut-
lukta umumi isyanın pathyaca
ğı gün yakındır. 

Hepsi Bu Fikirde 
Parisi dolduran muhtelif mil

letlere mensup bütün ihtilal 
cemiyetleri bu fikirdedirler. 
ltalyanlar, Lehler, Portekizli
ler, Macarlar, Arjantinliler, 
Hırvatlar, Arnavutlar buna ina-
nıyorlar: İhtilal yürüyor. 
Eski bir milyoner nasll 

Sosyalist oldu? 
Renkli gözlükleri arkasında 

gözlerinin rengini saklıyan uzun 
boylu, hafifçe öne eğilmiş bir 
adam bastonuna dayanarak 
bana doğru ilerJcdi. Yorgun 
benziyordu. Dudaklarında müs
tehzi bir tebessiim belirdi. On 

beş yıl evvel muuzzam scrve
tile Avrupanın en kudretli 
senyörleri arsında ismi geçen 
bir cahsiyet karşısında bulunu
yordum. Viyananın Hofburgun 
Budapeştenin gazinolarında hep 
ondan bahsedilir, ismi ağızlar
da hürmetle hayranlıkla do
la ırdı Gurur ve ihtişam dal
gal rı içinde yüzen sarayında 

ki kubul r simlerinin parlakıığı 
geniş bir mevzuu tec;ktl eder
di. Gazeteler bu kabul resim
lerinden, onun tertip ettiği 
avlardan sütunJaı·ca yazı yaza
rak bahsederlerdi. Çünkü bü
tün Avrupa aristokrasisi ucubu
cağı yok sanıla malikanelerinden 
ki avlarda birbirlerine randevu 
verirlerdi. Bugün bu adamın 
sarayları, şatoları, hizmetçi 
ordulm ı, milyonları ve avları 
Kont Mişel Karoli namı ile 
birlikte kayboldu. Onun yerine 
sade bir isim kaldı: Sabık Ma
car cumhur reisi Karoli .. 

- Akrabalarınız arasında 
Fı nsız aristokrasisine mensup 
birçok şahsiyetler olduğunu 
biliyorum. Acaba bunnn için 
mi Pariste yerleştiniz? 

Karoli kızarak cevap vardi: 
- Çok zaman oluyor ki, hiç 

bir aristokrası ile hiç bir çeşit 
münasebette bulunmuyorum . 
Onlarla aramda aşılmaz bir gir
dap vardır. Pariste yerleştim. 
Zira gençlik hatıralarım beni 
buraya çekti. 

1925 Senesinden beri Paris
te oturuyorum, Dünyayı dinli-

1 

yor ve bekliyorum. 
- Macaristana dönebileceği

niz günlerin gelmesini mi bek
liyorsunuz? 

- Hayır .. Çürüyen Avrupa
nın çökmesini .. Cihan iktisadi
yatının baştan başa inhilaline 
katılan nasyonaliz kinleri, yeni 
bir harp tehdidi karşısında bu 
çöküntünün geçikrniyeceğini 
düşünüyorum. Yeşil masalar et
rafında toplanan konferansla
rın da tesirli hiç bir neticesi 
olmıyacağına kaniim. Vaziyet 
budur: 

Sosyalizmin tam zaferi mu
kadderdir. 

- Şu halde siz de sosyalist 
oldunuz? 

- Ben Sosyal demokrat de
ğilim. Sosyalsitliğin fevkinde 
olarak Sosyal marksistim. ikisi 

arasında mühim fark vardır. 
- Siyasi akideleriniz yüzün

den çok şeyler kaybettiğinizi 
biliyorum. Halinizden memnun 
musunuz? 

- Ne kaybettim? Zengin
dim. Kudret ve nüfuz sahi
biydim. Fakat kördüm. Çok 
gezdim. Memleketleri iyi tanı
dığımı sanıyordum. Şatolarda, 
palas1arda oturuyordum. Böyle 
seyahatla bir memleket fanın
maz. İhtilalden sonra aym 
seyahatleri az para ile tekrar 
edince o zaman hiç birşey 
görmediğimi, Hiç birşey bilme
diğimi anladım. 

- Ya hatıralarınız ne oldu? 
- Hatıralarım yoktur. Ben 

yarın için yaşıyorum. insanlı
ğın yarını için... Söylemiştim 
ya sosyalistim ... 

• •••• 
Mevsimin 

Son Tenezzühü 
Aydın Şimendiferciler birliği 

mevsimin son tenezzühü önü
müzdeki cuma günü Aydına 
tertip etmişlerdir. 

Halkımız üzerinde çok iyi 
bir tesir bırakan birlik idare 
heyeti 25 kişilik Şehir bando
sunun da iştirakini temin ede
rek bu tenezzühün çok zevkli 
ve neş'eli geçmesi için her 
türlü maddi ve manevi feda
karlığı yapmaktan çekinmiye
cektir. Bilhassa trenin avde
tinde eğlence kartları dağıb· 
larak sürprizli hediyeler hazır
lanmıştır . 

Bilet fiyatleri çok ucuz 
olarak tespit edilerek şimdiden 
satılmağa başlanmışbr. 

Birinci mevki iki yüz elli, 
ikinci mevki iki yüz, üçüncü 
mevki yüz elli. gidip gelmedir, 

Bilet satış mahalleri : 
Alsancak ve Kemer istasyon 

kişelerinde. 

İzmirde şirketin Keresteciler 
içerisindeki şehir emtia ında. 

Karşıyakada Esat Nuri bey 
cczahanesinde. 

Halkımızın spor ihtiyaçlarmı 
tatmin için Aydında,Aydınspor 
takımile Halkevi tiklerinin en 
ön safında bulunan Demiryolu 
takımı arasında bir de futbol 
maçı yapılacak ve bando sA
hada güzel parçalar çalarak 
halkımızın zevkini arttıracaktır. 

Tenezzüh treni Alsancaktan 
saat 7,10 da hareket ederek 
Kemer ve Kızılçullu istasyon
larına uğrıyacaktır. 

••• 
Roma Elçimiz 
ltlmatnamesinl Verdi 
Roma, 13 (A.A) - Başvekil 

M. Mussolini yeni Türkiye hü· 
yük elçisi Hüseyin Rağıp beyi 
kabul etmiştir. Hüseyi Rağıp 
bey, itimatnamesinin bir sure
tini M. Mussoliniye vermiştir. 
Küçük itlUH Konferansı 

Belgrat, 13 (A.A)- Aavala 
Ajansından: 

İstihbarımıza nazaran bu ayın 
19 unda kral Aleksandrm ce
naze merasiminden sonra Bel~ 
gratta hüçük itilaf hariciye 
nazırlarının konferansı toplana
caktır. 
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Hakimiyeti Milliyede Çıkan Bir Makale 

Odemiş Kooperatifinin ikinci 
faaliyet senesine başlamazdan 
evvel, daha Nisan ayı içlerinde 
kooperatife pek münasip olan 
bir depo binasını Belediyeden 
satın alabilmesine de yardım 
edilmiş, bunun için de Koope
ratifimiz bu Kooperatife açbğı 
krediyi 13000 bin liraya iblağ 
eylemiş, Belediyeye ödenecek 
10000 lirayı bir tahtada ver
miş, buranın tamiri için la
zım gelen malzemeyi gönder
mekten çekinmemiş, bu suretle 
daha Mayıs Nihayetinde cari 
hesap borçları 12952,26 lira 
iken 928 senesi mevsimi niha
yetinde 21 bin liraya kadar 
çıkmış olan hu zimmeti; o se
nenin blançosunda Ödemiş in
cir teslimatı üzerine 19,365 % 
nisbetinde olmak üzere temin 
edilen 18333,32 lira fiat far
kından başka Ödemiş İdare 
Meclisine tevzi edilmek üzere 
1500, hayir işlerine sarfedilmek 
üzere 1574,18 ve bu koopera
tifin idare masraflarına medar 
olmak üzere de ayrıca 500 lira 
ki ceman 21907,50 lirayı ala
caklarına geçirmek suretile 
karşılaştırmıştır. 

Bu mevsim esnasında 51 ki
şiye baliğ olan Ödemiş ortak
larının teslim ettikleri incir ve 
hurda muhammen bedelleri 
28298,35 lira olduğuna mu
kabil, yine Aydın Kooperati
finin bir sene evvelki gibi yap
tığı avanslarla Ödemiş piya
sasından 48938,48 liralık mü
bayaat yapmışlar, hu suretle 
kendilerine 77237,83 liraya 
mal olan teslimatlarına bizden 
verilen muhammen kıymet sa
fi olarak 81714,76 lira oldu
ğuna göre, yalnız bu işten 
4476,93 liralık yani yüzde 
5,79 bir temettü temin et
tikten sonra ihracat temettüün
den hisselerine düşen ve ikra
miye olarak verilen 21907,50 
lira ile yüzde 28,36 temettü 
temin eylemiştir ki bu suretle 
Ödemiş Kooperatifi incir mü
tahsilı malına eline aldığı fa
turanın tutarından başka daha 
yüzde 34-15 fiat farkı temin 
etmişti. Yani Ödemişte hurda
~ile beraber okkası vasati 16-
23 kuruş verilen mahsule Ay
dın Kooperatifi navlun vesaire 
masrafı çıktıktan sonra safi 
17-18 kuruş muhammen kıy· 

met verdikten maada okkada 
daha 4,87 kuruş kazandırmıştır. 
Ödemiş kooperatifinin 928 

senesi muamelatının hesapları
nı verdiği umumi heyet içb
maında t>kunan idare meclisi 
raporundan şu sözleri kayde
diyoruz: 

" Bu sene Kooperatifimizin 
elinden 336,257 okka incir ve 
139553 okka hurda geçmiştir. 
Bu mikardan geçen senekine 
nisbetle 392639 okka fazla 
olup bu fazlalık da ihracat ihti
yacabmızı tatmin etmek üzere 
Aydın İncir kooperatifinin ha
valesi ile, buradan vaki olan 
mubayeatımizdan ileri gelmek
tedir. 

" .. Ortaklığımız, layık olduğu 
istikbale doğru emniyetle yü
rümekte ve her yeni sene 
zarfında büyük merhaleler kat 
eylemektedir. · 

Kendisine en derin teşekkür
lerimizin takdimini her zaman 
bir vazife bileceğimiz Aydın 
kooperatifi kardeşimizle elele 
müttehiden katedilen bu mer
halelerin sonunda kuvvetle 
ümit ediyoruz ki bütün müs
taluıille:r faİ7cİ ile: mntava~~ıt 

ihtikarmdan tamamen kendile
rini korumuş olacaktır. Biliyo
ruz ki bu neticeye varmak iç.in 
daha pek müşkül yollardan ge
çeceğiz ve affetmez husumet
lerle karşılaşarak çetin müca
deleler yapacağız. 
Ödemiş kooperatifi 928 se

nesi muamelesine ait blanço
sunda kardan ihtiyat akçesine 
9685, l 1 lira ayırmış bu suretle 
ihtiyatını 12055,01 liraya iblağ 
etmiştir. 

929 senesine ortaklarının 

tesviye edilmiş 2162 lira ser
maye ve mübayaadan yaptık
ları kardan ayrılmış olan 
12055,01 lira ihtiyat akçesile 
birlikte bütün varlığını 19 bin 
küsur liraya mal olan depo bi
nasına kapatmış olmak itiba
rile, bu varlığın bir kısmını 

yine Aydın Kooperatifine nak
ten borçlu giren Ödemiş Koo
peratifinin bu sene incir teah
hütleri de 13 bin kantara ba
liğ olduğu için bu nisbette 
artan para ihtiyacına Koope
ratifimiz kefaletile İş Banka
sından 15000, Milli Aydın Ban
kasından da 35210 lir:ıya baliğ 
olan kredilerle temin ettik. 

929 mevsiminin çolc buhranlı 
bir surette geçtiği hatırlarda 
olsa gerektir. Bu istihsal mev
siminin en hararetli devrinde 
eylul ayı içinde bütün incir 
istihsal mmtak~sı mütemadi 
yağmurlara maruz kaldı. Bah
çelerde incirler. ağaçlarda, 

sergilerde, damlardn, h;lsara\:a 
uğradı. • 

Mahsul tabic.tile çok geç ve 
çok fena bir sure~te ku-
rudu, Fazla kurtlandı, 
fazla ekşidi. İlk zamanları taah
hütleri için kafi mal bulamıyan 
ihracatçılar önceaen incire yük
sek fiat vermiye mecbur ol
muşlarsa da Eyhil nihayetinde 
piyasaya fazla yüklenen mal 
ortalığı şaşırttı. Fiatlar dü.şfü, 

o kadar düştü ki bir kısım in
cir ve hurdalar dahilde kaldı. 

O kadar ucuz fiatlarla satıldığı 
halde 930 senesinin temmuzun
da henüz İzmirde satılmamış 
mal kalmıştı. 

Bu tabii, müstahsili de, da
hili tüccarı da, ihracatçıyı da 
büyük zararlara soktu. Bu pe
rişaniye Amerika gümrükle
rinde Türkiye incirlerine karşı 
gösterilen şiddetli muamefenin 
de büyük tesiri olmuştu. 

Bundan tabiatile kooperati
fimiz de müteessir oldu. O 
seneki blançomuz teessüsün
denberi ilk defa zarar kayde
den bir blanço olmuştur. Bu 
sene blinçosunda görülen 
31118,98 lira zarardan Öde
miş hissesine 3009,41 lir düş
müştür. Buna rağmen Ödemiş 
kooperatifimize mensup bütün 
Aydın hattı üzerindeki depo
lanmızm tecellileri hilafına 

yine karlı bir blanço yapmıya 

muvaffak olmuştur. 

Aşağıdaki satırları, Ödemiş 
kooperatifinin ı5 haziran 930 
tarihinde içtima eden ve 929 
mevsim muamelah hesaplarını 
görmeğe memur olan umumi 
heyetine takdim edilen idare 
meclisi raporundan iktibas edi
yoruz: 

" ... Bu seneki muamelatımız 

müşkül olmuştur. Mahsulümü
zün uğradığı hasar, müstahsili 
şaşırttığı kadar ihracatçıyı da 
şaşırtmıştır. Bilhassa Amerika
nın incirlerimize karşı tatbik 
ettiği muayene şeraitini daha 
sıkı bir şekle sokması ve bu
nun neticesi olarak. oek cok 

incirin Amerikaya ithaline mü
saade edilmemesi ğeçen sene 
eylfılünün son günlerinde İzmir 
ihracat piyasasını ani bir felce 
uğratmıs ve bir iki gün içinde 
bütün ihracatçılar muamelele-
rini kesmişlerdir. Tedrici bir 
surette hariçte ve dahilde incir 
piyasası elim bir sukuta maruz 
kaldı. Stoklar günd<!n güne 
arttı.. 930 senesi iptidasından 

itibaren incirlerimizin fiatleri 
ambalaj ve sevkıyat masrafla-
rına bile tekabül edemiyecek 
derecelere düşmüştür. 

Bu hal bir kısım incirle mü
him miktarda hurdanın kıs
men müstahsil ve kısmen da
hil tüccarile İzmir komisyoncu
ları elinde kalmasını mucip ol
muş ve bu .kalan malların sa
tılabilenleri çok düşkün fiat 
larla elden çıkarıldığı gibi elan 
sa~ılmamış incir ve hurda stok
ları kalmasına da mucip olmuş
tur. İşte bu felaketli badire 
içinde kooperatifimiz kapılarını 
ortaklarının taahhütlerine karşı 
kapatmayı habrından cile ge
çirmiyerek, incir ve hurdanın 
hiç bir alıcısı kalmadığı za
manda l{endisine tevdi edilen 
malları tesellüm etmiş ve bun
ların hepsini de elden çıkara
rak ortaklarının mallarını mü
nasip bir fiat vasatisi ile sat
mıştır. Bu hususta ihracat iş
lezimizi deruhte etmiş olan 
Aydın kooperatifinin gayretini 
burada ş!ikranla kaydetmeyi 
vazife biliriz. 

Büyük kardeşimiz Amerika ta
ahhhütlerinin ifasınds çok itina 
ile hareket etmek sayesinde, 
bu piyasada uğranılan zararlar, 
diğer ihraca~çılara nisbetle 
çok mahdul L:aJdığı iç:n, ihraç 
kabiliyeti büyük bü- sekteye 
uğramamış ve kendi ortakla
rmm - ki bu meyanda biz de 
d~hiliz - ellerinde incir ve hur
da bırakmıyarak, emsaline na
znran çok miisa;t Hatlarla ka
fesini eld~n çıkarmıştır.,. 
.. Filvaki Aydın kooperatifi, 
Odemiş kooperatifine 66645,14 
liraya mal olan 364551 okka 
incir ve 593226 okka hurda 
ki ceman 657777 okka malı, 
yani on iki bin küsur kantar 
taahhüdüne mukabil teslim 
ettiği 14925 kantar malı - her 
sene ortakları taahhütlerini 
noksan ifa ederlerken bu sene 
hariçte alıcı bulunmadığı için 
hep kooperatife yüklemiş ol
malarına rağmen - kabul ve 
tesllüm ederek bunlara 78708 
39 lira muhammen kıymet ver
miş ve bu suretle Ödemiş 
kooperatifine 4456,36 lira safi 
bir fark temin ettikten sonra 
blançosunun zararından hisse
sine verdiği yalnız 3009,41 lira 
ile o sene için yine 1446,95 
liru gibi bir kir yapmış olma
sına imkan bırakmışbr. 

MABADI VAR 

• 
lzınirdeki Kavga 
Şu sıralarda lzmir gazeteleri 

memleketin çok mühim bir 
meselersi etrafında geniş neş

·riyat yapıyor. İncir ihracatı 
meselesinde kooperatifçi esası 
müdafaa eden ToPçuoğlu Naz
mi bey ile liberal ticareti mü
dafaa eden Şerif zade Remzi 
bey erasında şiddetli bir mü
nakşa başlamıştır. Şerif zade 
Remzi beyi, Nazmi bey, incir 
fiatlarımızı Amerikada düşür
müş olmakla itham eylemek
tedir. Bu işte, Remzi bey na
mına alet rolünü oynıyan 

adam, Bala dur Efendi isminde 
top atmış eski bir ihracatçı
mızdır. Bu acayip tüccar ki 
İzmirin incirlerini satmak üzere 
gittiği Amerikada ötekinden 
berikinden beş dolar dilenecek 
kadar çaresiz kalmıştır. Eski
den on milyon iken bugün an
cak üç milyon liralık değerle 
satılan en mühim mahsulleri
mizden birini beş dolarlık cep 
harçlığına muhtaç kalmış bir 
adaman kalkıp Amerikalılara 

peşkeş çekmesi, hem on mil
yondan üç milyona nasıl yu
varlandığımızı hem de ihraca
tımızı ne kadar hazin ellere 
tevdi etmiş olduğumuzu göster
mektedir. 

Bugün, İzmirde, müstahsil ile 
ihracatçı karşıkarşıya gelmiş 
bulunuyor. "Bir incir. meselesi 
yoktur,, diyen fakat ihracat 
işini Ba)adur efendilerin mari
fetile bugünkü vaziyete sokan 
ihracatçılar karşısında, müstah
sil (hiç bir memlekette görül
nıem• s bir şey), ihracat işinin 

Belediye ...... 
Dede başına 
Tramvay 
İşletecek Mi ? 
Dedebaşı namına vilayete 

yapılan bir müracaatta Soğuk 
kuyudan Dedebaşı köyüne 
kadar tramvay işletilmesi rica 
edilmiştır. 

Bunun için de belediyenin 
fazla masrafa girmemesi içiıı 
şehitler c~deesindeki metruk 
tramvay hatlarının söktürülerek 
Soğukkuyudan Dede köyüne 
kadar döşenmesi istenmiştir. 

Belediye fen heyetince tet
kikat yapbrılacaktır. Karşıya
ka tramvay arabalarının te
kerlek vaziyetleri şehitlerden 
sökülecek raylarda işlemeğe 
müsait görüldüğü takdirde te
sisat yapılacak ve Dede ba
şına tramvay işletilecektir. 

BEDAVA BİLET 
Kaçırılmıyacak Bir Fırsat 

Tayyare Piyango Blletlerlnl ( Şemsi Hakikat ) Ma
ğazasından Alanlar Neler Kazanırlar? 

Ucuzluk sergisinden bilet alanlar bedavadan elli bilete aynca 
ortak olurlar. 

Şimdiye kadar yaptığı ve hala devam etmekte olduğu ucuz
luğile memleketimizde bir yenilik ve ucuzluk rekoru kıran Şemsi 

Hakikat ucuzluk sergisi muhterem müşterilerinden" gördüğü rağ
bet ve teveccühten aldığı cesaretle Tayyare piyango biletleri 

bayiliğini yapmağa karar vermiştir. Bu işte de muhterem müş
terilerinin menfaatlerini düşünerek ( isabet edecek ikramiyeler ) 
ucuzluk sergisinden bilet alanlar arasında taksim edilmek sure
tile aşağıda numaraları yazılı olan elli adet Tayyare piyango 
biletlerini bedava olarak müşteriler namına tefrik etmiştir. Bu 
mühim fısattan istifade ediniz. 
415 453 r455 457 459 3102 3104 3ı06 3108 3110 5270 5272 

5274 5276 5278 10231 10233 10235 10237 10239 ı6780 16782 
16784 16786 16788 ı9788 19821 198231982519827 9829 20740 
20742 20744 20746 20748 2211122ı13 22115 22117 22119 22860 
22862 22866 22868 22864 24801 24803 24805 24807 24809 

mecburi kooperatifler vasıtasile kredi, ticaret ve dış ticaret iş· 
biran evvel hallini istedikten leri hakkında devletin çok 
başka "ihracatçılara hayır dua ehemmiyetli ip uçları elde et· 
etmemize imkan yoktur,, gibi mesine yarıyacaktır. İzmirde 
gayet manalı bir söz sarfediyor. öyle ihracatçılarımız var ki, 

En büyük ihracat mıntaka- kendilerini finanse eden mües· 
mızın bellibaşlı bir mahsulü seseler İzmirde değil mesela 
etrafında ve müstahsil ile ih- İngilterededir. 
racatçı arasında birdenbire Fakat finanse eden yabancı 
patlak veren bu dava, hüku- müessese, finanse ettiği ibra· 
metçe geniş bir tahkikat ya- catçımızı, masasının karşısına 
pılmasına vesile teşkil edecek oturttuğu murakıplerle kontrol 
kadar mühimdir. Çünkü üzüm etmektedir. Öyle ki, fiatlarııı 
mahsulümüzün de değer fiatına düşürülmesine, şayet bu nevi· 
satılması ve müstahsilimizin den bir ihracatçımız sebep ol· 
maliyet fıatını temin ettikten muş gözüküyorsa, fiatları dü· 
sonra yıllık nafakasını çıkar- şüren bizim bu ihracatçunıı 
ması, borçlannı ödemesi ve değil, mal Hatlarını ve ınal 
devlete olan vergi mükellefi- sevkiyatını bizzat İzmir ihracat 
yetini eda eylemesi, hep ay- evindeki masa başına oturttu· 
nı ihracatçı firmaların faaliyet- ğu murakıplerle idare edeıt 
lerine ve bu faaliyetlerin tar- yabancı memleketlerin ihtilat 
zına bağlı bulunuyor. müesseseleridir. Ve bizim ih· 

Dava, sadece bir fiat mese
lesi değildir. Fiatların şu son 
senelerde mütemadiyen düş

mekte devam etmesi, müstah
sil maliyet fiatının altında ka
lınca, ne şüphe ki bizzat istih
sal işinde de tesirini göster
mekte ve bu tesirleri doğru
dan dağruya milli iktisat saha
sına sirayet ettirmektedir. Ki 
buradan devlet maliyesi arasın
daki yol bir adımlık bile de
ğildir. 

Topçuoğlu Nazmi beyin bir 
iddiası, Şerifzade Remzi beyin 
bir müdafaası, Baladur efendi
nin acayip bir macerası ara
sında, müstahsilin de bir da
vası var. Bunların hususi bir 
heyet · tarafından tetkik ve tah
kiki, Ege mmtakasının istihsal 

• 

racatçılarımız dediğimiz kimse: 
lerin çoğu da, bu kadar eh 
kolu bağlı hu kadar tabi ve 
bu kadar memur insanlardı, 

İsmir gazetelerinde bu mese· 
le hakkında sütun sütun ithaıtı• 
lar, vesikalar, müdafaalar, ınu· 
kahil itham vesikaları çıkmak
tadır. Fakat bunların içinde 
bitarafça bir fikir edinmeğe 
imkan yoktur. Gazete müna· 
kaşaları, ne kadar geniş tutu• 
lursa tutulsnnlar, muntazam bir 
tahkikat yapan herhangi bita• 
raf bir heyetin vnracağı hül<' 
mün yerini tutamazlar. 

Şurasını yalnız kaydetme~ 
lazımdır ki, iniir tnüstalisU1 

İzmir ihracatçısından, bugüJ1r 
açıkça davacıdır. f 

Burhan Asa 

incir Müstahsilleri 
İncir Davasının Kooperatifleşme 

hallini İstiyorlar Sure tile 
İncir müstahsillerinden aldı

ğımız bir varakada deniliyor ki: 

Bizim hükümetten istediğimiz 
şeyler şunlardır: 

1 - Ortada diğer malların 
kırıklığına nispetle pek büyük 
bir farkJa bir incir piyaçası kı
rıklığı var. Bu da sekiz on se
neden beri basamak basamak 
ve şu son senede bir kaç ba
samak birden sukut eden pi
yaçada bozguncu rolünü gör.en
lerin teşhiri. • 

2 - Şu incirci kitlesinin ı<o• 
operatifleşme suretile bir nol<' 
tada toplanabilmesi. 

Ailelerimizin hıçkınklarileı 
yavrularımızın inleyişlerile, b•· 
baların kalbi sızlayişlerile ,,e 
bütün sesimizin kuvvetile haf 

kırır ve şu iki ümidimizin teb•· 
rüzünü dileriz efendim. 

İmzalar: Müstahsillerden f!) 
hak, Yakup, (okunamamışt' r 
Salih, Hüseyin, Ali, Mehır.et, 
İbrahim, M. Nuri. -···· 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

Ozilm 544 F. Pakers 7 
Çu. Alıcı 448 

225 
Ş. Riza Halef 5 25 

H. Şeşbeş 5 50 

Fiat 
15 
23 
15 50 ı27 D. Areiti 6 25 

452 Y. 1. Talat 13 
2ı9,5 S. Süleyman 11 
210 Kooperatif 13 50 
126 Şerif Riza 12 50 
125 M.J.Taranto ıs 37 
120 Jiro 12 50 
112 Kırk. Kazım 12 
102 M.Arditi 12 50 

94 H.Z. Ahmet 10 
88 S. Celardin 14 
84 D. Arditi 12 25 
29 Vitel 13 
19 E. Koaito 15 
18 Cevahirci 10 50 
10 P. Paci 14 50 

7 O. Egli 10 50 
10 Kohen Bua. 12 25 

4 Dinar Hubu. 13 50 
1829,5 YEKÜN 

incir 

ı 7 76 A. Muhtar 6 

ıs 37 33 A. Lafont 5 62 
15 
16 50 

24 j. Kohen 11 50 

16 70 ıl M.J.Taranto 13 
13 9 Ket.Z. Suphi 7 

15 50 9 B. Franko 5 50 
ı4 25 2129 YEKÜN 
14 50 
15 
11 50 
17 
10 50 
12 25 
13 50 

Zahire Borsası 
Çu. Cinsi Fiat ı' 
847 Buğday 3 90 4 ' 

207 Çavdar 2 75 : ;, 

9 Mısır 3 25 ; 8 
60 Burçak 3 87 

Çu. Alıcı 
601 Jiro ve Şü. 5 

Fiat 
12 

8 Bakla 5 ~, 
594 Arpa 3 25 ~• 
546 B Pamuk 38 .. 
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Köylerde Gezi~ 

1NSANLIGIN HALİ -zci Köylüler ... YAZAN : Andre Marlo 
TUrkçeye Çeviren : Nasuhi Es&t 

BİRiNCİ KISIM Ah Bu Dağlar... Ah· B 
Dağların Zevki ..•. 

Cihan Arllk Onun Sırtına YUklanmlyordu. Sarhoşluk 
Duygusu O Derece Fazla idi ki E 1 Titriyordu. 

İçkiye ancak dudaklarım ne duygusu tatmin edilmiş de-
dokundurmuş olmakla bera- ğildi. Sis tekrar başl~~ş~. 

Başı dik, yelesi dik kahra
man bakışlı bir atın sırtında 
dağa tırmanıyorum. Afyonka
rahisarma doğru gittikçe irti
fa artıyor. Buna rağmen ova
lardan başka dağ sırtlarında 
da bir çok köyler var. Banaz 
ovasının dokuz yüze varan ir
tifamı az görüp binlere yük
selmiş dağlarda barınan köy
lüler var, 

Tırıs giden ve atın yavaş 
yürüyüşile beraber yuruyen 
bir merkebe binmiş köylü ar
kadaşım bana bu havalinin 
nasıl geçindiklerini anlatıyor: 

- Ovanın içindeki köylüler 
en ziyade Pancar ekerler. Ova 
sulak olduğundan gögeriye c~ı 
f arar, dağ sırtındaki köylüler 
aşirettir. Hayvancılık yaparlar 
sürüleri vardır. ve hepimiz de 
(parmağile etrafı kaplayan or
manlığı gösterip) bu ormanlar
dan istifade ederiz, odunundan 
kere.!tesinden diyor. 

Çam ağaçlarının arasından 
dağın sırtına yapışmış beyaz 
yol uzıyor. Hayvanlarımız solu
yarak çıkıyorlar, dağdan ova
mn pek çok yerini kuş bakışı 
görebiliyorum ve kendimi bir 
tayyarede sanıyorum. Hele da
ğın tepesine vardığımız zaman 
hissttiğim zevk ve heyecan göğ
sümde gıcıklar yapıyor ve ken
dimi o kadar hafif buluyorum 
ki nerede ise hemen uçacağım. 
Dağın tepesinde bir endamlı 
at üstünde duruşum esatiri 
bir tabloya benzetiyorum ve 
gözlerimi uzaklara çevirerek, 
uzak ufuklara çevirerek ayağı
mın altında kalan tabiati doya 
doya seyrediyorum; güneş de
renin sularında pırıldıyor ve 
ova kaynamış sudan çıkan bir 
buğu gibi güneşin ateşile ya
nıyor, buğulanıyor, kımıldanıyor, 
tepeden kuş bakışı gördüğüm 
geniş orman bir karınca ordusu 
gibi küçülüyor. 

Ab bu dağlar, ah bu dağ
ların zevki!. Yazın yeşil saç
larını açıp, kışın beyaz örtü
süne bürünen bu ulu dağların 
aşkı.. Gönüllere ferahlık, kah
ramanlık; gözlere sevinç ve bir 
cesur bakış veren bu dağların 
zevkini ben dünyada bütün 
zevklere değişmem .. 
Arkadaşım gölügünden [**] 

indi, yakınimızda bir köye gir
dik, burası da aşiret köyü idi. 
Toprak kokulu bir odada buz 
gibi ayranın verdiği serinlikle 
dinlendim, yaslandığım yerden 
karşıki evin sofasını görüyo
rum. Gerdanını gümüş para
larla süslemiş başı tadı bir 
yürük kızının yayık dövüşünü) 
seyre daldım. Örğülü saçları 
gürbiiz vücudunun hızından 
omuzlarmda oynaşıyor ve çelik 
gibi kolları tahta yayığın 
içindeki südün yağını ayır
mak için inip kalkıyor ve 
mütemadiyen tahta bir 
tokmakla sütü döğüyor, döğü
yor. Yayık gürültüsü muntazam 

bir tempo gibi.. Ve kimbilir 
bu gürültii arasında duyarna
dığım bir türkü bu güzel Yü
rük kızının bir mırıltı gibi du
daklarında geziyor. Kulaklarım 
bu gürülteden başka birşey 
dinlemiyor, gözüm bu şirin 
' ızdan ayrılmıyor, dalmışım, 
o kadar daimışım ki yanımda 
birisinin: 

- Bey gözünü yol çekti ga
liba .• Dedi. 

Döndüm, yol arkada~ırr..dı. 
Yanına birkaç köylü daha gel
miş, ben farkında değilim: 

- Hoş geldin! Jerle g5nül 
aldılar. 

İçlerinden İbrahim ağa ismin
de hirisile görüşüyorum. Bu 
bir köylü izci imiş, izciliğini 
kendi ağzından dinlemeği 
merak ettim ve uzun 
uzun görüştük. bunlar bir 
kaç köyde mahdut bir kaç 
kişi imiş, Düzkışla ve Bahadır 
köyü gibi bir ikı köyün izcile
rini; evvelce; çok mahir ihtiyar 
bir yürük izci yetiştirmiş. 

İbrahim ağaya bakıyorum. 
Top sakalı, dudaklar ince,çeh
re kırmızı, kaşlar coşkun siyah 
gözleri küçük ve simsiyah. Bir 
bakbğı şeye dikkatle bakıyor. 
Afyonkarabisar, Kütahya,Uşak 
Çivril vesair yerlerin adliyele
rinde bu adamın iz keşifleri 

mühim bir delil olarak tutu
lurmuş ve hemen hepsinde 
esrarengiz bir vak'anın meçhul 
faillerini bulmakta şcışmazmış 
f zciliğe meraklan; aşiret ha
linde dağda hayvam güttükleri 
zaman başlamış ve bir ihtiyaç 
halini almış. çalınan kaybolan 
hayvanlarını bulmak için dik
katlerini sarfettikleri izcilikte 
meharetleri arttıkça faydalan 
kendilerinden başka başkaları
na da olmağa başlamış, İbra
him ağa anlatıyor : 

- Biz diyor Y unan!ılarm 
köyümüze girdiği zamanlarda 
bir tek hayvan vermedik hay
vanlarımızı öyle yer1erde sak
ladık ki izlerini bulmak kabil 
değildi. Zira izi bulduğumuz 

gibi izi kaybetmekte hüneri
miz vardır. 

İbraaim ağa artık açılmıştı. 
Bana çok hikayeler anlattı. İzi

ni kaybeden katilleri nasıl bul-

her, bu yalanın, bu sıcaklı- Bir çeyrek kadar yay~ yur~-
ğın, kendi yaratbğı bu mcv- dükten sonra, ( gece~n senn 
hum hayabn sarhoşu idi. Ken- hava ı onu teskin etmıyordu ) 
dini öldüroceğini söylüyen ken- bir Portekiz barının önünde 
di de buna inanmıyordu; fakat durdu. 
madam ki kadın inanıyordu. Barın camlan buzlu değildi. 
Klapik de hakikatin mevcut Müşterilerden ayn bi~ yerde 
almadığı bir al~me gimuş olu- gayet büyük gözlü hır es~~r 
yordu. Bu ne doğru, ne yan- kadın, sanki koruyormuş gıbı, 
lıştı, fakat yaşanılan bir şeydi. ellerini göğsüne kavuşturm?ş, 
Ve ne:Iıemen icat edive diği geceyı seyrediyordu. Klapık, 
geçmişi ve ne de bu kadmla kımıldanmaksızın, kadlna bak~. 
olan münasebetinin istinat et- ,, Ben yeni bir aşıkım kendı-
tiği iptidai ve mutasaYver, pek lerinden alacağı zevki . bi!m.i-
yakın ha ·e' ·eti mcvcu o m"dı- yen kae•nlar rrihi.:. Haydı gıdıp 
ğına göre, varo!?:'l hiç · bunu l..ı he t-be · j ti' ar edelim,, 
yoktu. Cihan art·- m-u.ı • !::ı • - K a'"' '1 c•irültüsü için-
yüklenmiyordu. Sarhoş ı k el •i· ·.. <iı o i. J h0 1deyip dur-
gusu o derece fazla idi ki eli muşla dı. Beş ' ' ka da~a·;· 
titriyordu. Kadın da bunu his- Çoktan çıkıp gitm'ş olmalı ıdı-
sederek ıtırabına hamletti. ler. Kendisi için iki yüz dolar 

Bu iki düzetmenin imkanı kadar hazırladığı Klapik'in 
yok mu? gelmemesi onu hayrefe dü-

- Hayır. şürmekle beraber ondan böyle 
Masanın köşe'"İn~ bırakılmış şeyler bco•(!nebileceği için de 

olan sapka sanki ona müsteazi büsbütün şaşmıyordu. Kiyo onu 
müstehzi bakıyordu. Bir daha ilk önce, oldakça iptidai bir 
görmemek için onu oradan acayip adam saymış, fakat 
alip siranıu üzerine fırlattı. kendisine malumat vermiş ol-
Kadın tekrar sordu: masınan dolayı minnettar ol-
- Bir sevda meselesi mi? muş, yavaş yavaş hakiki bir 
Uzaklarda bir yaylım afeş sempati ile ona bağlanmıstı. 

ça~ı rdadı. Kadın ke dine:"San- b b 
Bununla bera er, aronun 

ki bu gece ölec c olanlar az- ona verdiği malumatın değe-
mış gibı .. " dedi. rinden de şüpheye düşmeğe 

Kalpik cevap vermeden başlam ş, hele bu yerine ge~i: 
kalktı. Kadın da sorduğu sua- rilmiyen randevü ise şüphesını 
lin muhatabın biı· takım 2rl d' · t' 

:-~ büsbütün kuvetlen ırmış ı. hadiseleri hatırlattığını sa 
ondan af dileyecek oldu, fa- Fokstrot bitmemiş olmakla 
kat cesaret edemedi. o da beraber. içeri giren bir Şankay-
kalkb. Peykenin altmn elini şek zabitinin etrafında, kala-
uzntıp iki şişe arasından biı- balık kanşb, bir kaç gün biri-
paket aldı. (Şırınga, el bezi) birine yaklaşh ve Kiyo bir 
Çıktılar. şey işitmemiş olmakla beraber 

Klapik evden ayrılırken ar- ehemmiyetli bir vaka olduğunu 
kasına bakmıyor, fakat kadı- anladı. May kalabalığa yaklaşı-
Pencereden ona bakmakta ol- yordu. Hemen geri geldi. 
duğunu biliyordu. Ne zihni, - Sonıı Vcır -

'l:77:;!Z7J..7...ZZZV-Z7.i7,7Z;'~L.7.2.Zl 
duğunu, izleri nasıltakibettiği- ~ Bert Mod 
ni, şaşırmaca yapan izleri fark N ,; • 

lzmır Beledtyeslnden: 
1-Belediye akarından mem

leket hastanesi kaşısmda 8nu
maralı dükkanın seneli icarı 
pazarlıkla 27 n 01934 te saat 
16 dadır. 

N Karşıyaka ve ızmirde pek etliğini anlatıyor, mahkemele- çok müşterisi bulunan " Bert 
rin böy]e meçhül ve esrar- · Mod " müşterilerine ve bü-
engiz vakalar karşısında vu- tün lzmir halkına son moda 
kufuna müracaat tt' w • • •• N muhtelif şapkaların geleiğini e ıgını soy-• haber verir. 
lüyordu. Anlattığı birçok katı Karşıyaka Selimiye 
vakaJarını şöyle bırakarak, Sokagı No. 26 :-.; 

h k l 1-3 s. 9 (628\ mu terem o uyucum sana ya - r/ /./ Z//./.ZZ7.ZZL/.ZZ.(7/..zr.x
7
JijLR;.,. 

nız bir buluşunu yazacağım: 

Yakın köylerden birisinde 

bir deve çalınıyor, arıyorlar, 
arıyorlar bulamıyorlar, haydı 

bakalım izcilere: bizim 

İbrahim Ağa devenin çalın
dıS!ı yerden devenin izini 
takip ediyor. Bir ara iz karışı

yor, Hirsız burada devenin 
ayağına bez sarmış, İbrahim 

ağa yine takip ediyor, hırsız 

bir müddet sonra bu bezi çıka
rıp ferah ferah yürüdüğü için? 

Bez yine bulunuyor ve nihayet 
yarım saat uzakta bir köye 
kadar giriyorlar, iz gide gide 

bir merkep ahırına varıyor. 

Şaşkın şaşkın ancak merkebin 

girbileceği kadar basık kapıya 

bakıp kalıyorlar. Fakat birde 

kapıyı açıyorlar, deve içerde .• 
Meğer deveyi bir tahtaya çök
türüp ahıra sürükleyerek almak 
suretile hırsızlık yapılmış. 

TOK DiL 
(*] Gögeri-= Yeşillik, bostan 

ve buna mümasil bahçe yeşil
likleri. Gögerden muhaffef. 

[**] Gölük = Merkep 

İzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

İzmirde mukim Kadriye H. 

vekili avukat A.Safi bey tarafın
dan Karşıyakanm Şemikler kö

yünde Hacı Emin sokağında mu
kim hoca Ahmet efendi ogluAb

dullah afcndi aleyine oçılan 
ihtar davası üzerine berayi 

tebliğ gönderilen arzuhal su
retile daveti varası ikametgahı 

meçhul bulunduğundan bahsile 
hila tebliğ iade edilmesi ijzeri-

ne müddiye vekilinin talebile 

bu baptaki tebligatın ilanen 
icrasına ve arzuhal suretinin 
mahkeme divanhanesine talikine 
ve mahkemenin dahi 4-11-934 
Pazar gününe talikine karar 
verilmiş olduğundan mumailey 

Abdullah efendinin mezkur 

günde saat 1 O raddelerinde 
asaleten veya vekaleten mah

kemede hazır bulunması aksi 
takdirde aleyhinde gıyap karürı 
verileceği H.U.M.K. tebligat 
faslına tevfikan tebligat maka
kaim olmak iizeze ilan olunu. 

4368 (654) 

2 Belediya akanndan küçük 
demir hanı karşısında 8 numa
ralı dükkanın senelik icarı pa
zarlıkla 27110/934 te saat 16da
dıv. 

3- Belediye akarından Baş
durakta 110 numa:ah dükka
nın senelik icar pazarlıkla 27 / 
10/934 te saat 16 yadır. 

4- Belediye akarından Bal
cılarda Piyale oğlu hanı yanın
da 171/1 numaralı dükkanın 
senelik icarı pazarJıkla 27/10/ 
934 te saat 16 dadır. 
Şartnameyi görmek üzere! 

başkatipliğe, müzayedeye işti
rak için de söylenen gün ve sa
atta depozito nıakbuzlarile be
lediye encümenine müracaatları. 

4383 (651) 
Ölçüler nizamnamesinin 170 n

ci maddesinde yazılı olan müd
detin Devlet şurası kar.arile bi
rinci teşrin ayının sonuna ka
dar uzatıldığı vilayet makamın
dan bildırilmıştir. 

1111934 Tarihinden evvel ye
ni ölçüler hakkındaki kanun 
ve nizamname hükümlerine uy
gun olan ölçülerden kullanmak 
üzere edinmiş bulunup ta şim
diye kadar belediye ayar me
murluğuna muayenesini yaptır
mamış olanların bu ayın sonu
na kadar belediyeye gelerek 
ölçülerini damgalattırmaları lü
zumu ilan olunur. 4386 (649) 

ŞE 
Kış k Salonlarını Hazırladı 

Birinci kordonda Şehir Gazinosu denize karşı bulunan 
büyük salonlannı kış için bazırlamışhr. ıçki ve meze fiat· 
leri çok mutedildir. Tavsiye ederiz. 

il 
Manisa Milli Emlak Dairesinden : 

Mevkii Cinsi Miktan Kıymeti 
H. A. M. Lira Ku. 

Muradiye Göksu Bağ 4 18 60 2750 
1771 No. lu kanuna tevfikan peşin para ile satılmak üzere 

müzayedeye verilmiş olan yukarıda ya'Zılı bağın 18/10/934 te sa
at 15 te ihalesi yapılacağından taliplerin Manisa m!Ui emlak da
iresine müracaatları ilan olunur. 15 - 16 4335 ( 647) 

İLAN 
Dev]ct Denıiryolları ) r edinci İşletınc 

l\'I iifcttişl iğiııdcn: 
10 Teşrinevvel 1934 tarihind_ mcriyet müddeti biten 1032 

numaralı un, kepek ve razmol tarifesile 20 Teşrinievvel 1934 tan
hinde müddeti bitecek olan 1033 numaralı p;eseli pamuk tarifesi 
31 Mayıs 1935 tarihine kadar temdit edilmiştir. Fazla malumat 
almak için istasyonlara müracaat edilmesi ilan olunur. 

15-16-17 4381 (652) 
~~~~~=--~~~~~~~~~~·~ 

Türkiye Ziraat Bankas İzmir Şu- 1 
besinden: 

Mevkii 
Darağaç 

Sokağı Cinsi No. Muhammen K. 
Demir Mehmetçik dükkan 2 1200 

" Makara u ,, 12 }'}')-\ 
" Tramvay caddesi " 79 1800 
il Şark ahır 11 4800 
il Tramvay caddesi hane 129 4800 
il Demir Mehmetçik hane 4 2700 
il Tramvay caddesi dükkan 78-58 1800 
" Tramvay caddesi dükkan 84-128 2000 .. Tramvay caddesi dükkan 77-48 2100 
" Piyade ar a 38 300 
il Mızraklı sirkeci arsa 42 700 
u Tramvay caddesi arsa 116-118 1400 
" Demir Mehmetçik arsa 1-1 600 

Als ncak İzmir bahçeleri hane 7-1/9 4200 
il Küpeci oğlu hane l 04 2500 

Birinci krdon du"kkanA 382-230 1800 
Tepecik Sakızlar !ile ahır ve kahve 3/4 3300 

" Sakızlar lale 115 hisse hane 12 150 
•
1 Sürmeli Iili hane dükkan arsa 68-72-11/9 400t) 

" Tepecik arsa 212 400 
Karantıea · Bu.'lbu"l hane 52-82 400 
Karataş Halil Rifat paşa C. hane 302-272 700 
Ayavukla Mahfi arsa 4 400 

" Sinek li caddesi 112 hisse arsa 44 300 
Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali 1110/934 tarihinden 

itibaren gayri mübadil bonosu veya nakden peşin para ile açık 
arttırma usulile miizayedeye çıkarılmıştır. İhale 24/10/934 Çar
şamba günüdür. Malın sabldığı sene~e ai~ de.vl~t ve belediye 
vergi ve resimlcrile sair masraf.lan muşterıye aı.ttır. ~Au~amme~ 
kıymeti iki bin lira ve daha zıyade. olan emval~n kat .ı ıh~l~len 
istiz • tabidir. Taliplerin yüzde yedı buçuk temınatlarıle bırlıkte 
ihale •'j saat 14,30 da Ziraat bankasına müracaatları. 

4140 (648) 

İLAN 
DevJ ~t OenıiryoJlP.Jı 7 nci işletıne . 
~fiifettişliğinden: 

29 Teşrinievvel 1934 tarihinden 15 Teşrinisani 1934 tarihine 
kadar Ankarada açılacak sergiye gidecek yolcular gidiş geliş 
o 50 ve ayrıca muayyen bir gün için ilan edilecek gidiş geliş 

o ·ı bileti alacak yolculara da en fazla beş gün kalmak şartı e 0 o 

60 ve sergide teşhir edilecek eşyanın 250 kilosu için °o 70 ve 
mobilyenin 1000 kilosu için % 70 tenzilut yapılacaktı~. . . A 

Eazla malumat almak için jsiasyonlara muracaat edılmesı ılan 
olunur. 

15 - 16 - 17 

İzmir İkinci Hukuk Mahke
mesinden: 

İzmirde mukim Rafael kızı 
Raşel H. tarafından İzmirde 
\stiklal mahallesind~ Gündüz 
sokağında mukim lsak o w lu 
y aşova aleyhine açtığı nesep 
ve nafaka davasının muhak~
mesi günü olan 71101934 tarı
hinde mahkemede ispatı vücut 
eylemesi has.ebile . ~ak.i talep 
üıerine aleyhınde ıkıncı gıya~ 
karan ittihaz ve karar suretı 
mahkeme divanhanesine talik 
edilerek muhakemesi 81111934 
Perşembe gününe bırakılmış 
olduğundan mumaileyh Y aşo
vanın mczkür günde saat on 
raddelerinde asaleten veya ve
kaleten mahkemede hazır bu
lunması aksi t;ıkdirde bu hu-

4384 (650) 

Yağhane Tesis 
Edeceklerin 

Nazarı Dikkatine 
Müceddet 12 incelik bir yağ 

presesi ve bir de müceddet 
idrolik tulumba satılıktır. İkinci 
kordonda su kumpanyası kar
şısında Marko İnçevin tamir
hanesine müracat ediniz. 

H: 3 1-10 (655) 

sustan dolayı mahkeme r se-
rine de kabul edilmiye H. 
U. M. K. nun tebligat •• a 
tevfikan tebliğ makamı. 1 ! 

im olmak üzere keyfiyet ı n 
olunur. 4367 (653) 

Tayyare Piyang~u~~~!lerinizi SAADET Gişesinden Alınız Çor~~~apı HASAN TAHSİN 
354 Telefon : 3 97 
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~ Makine Ve Inıaatı Bahriye Miilehassısı 
ETUP UERA.L 

~1akine lnıalftthanesi 

Hamllr 
Makineleri 
l\J Iİ Cl:i3CSC lll İ il 

maıııul:\tı 

olarak 

ndet makioe 

lzmirde 
faaliyottotlir. 

AJfikadarla -
rın ha makine· 

faaliyet 
t:trıları bakkındn 

.Numara 50 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
}ai}hane 
hilnmnııı 

Ve Un Del}irmenlerl 
Jçin VA nılout inrnl c<lilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaznz.1Jen . 

Her hcıy<.!a 'fe her kuvvet 

her c·u mnlırukut üzerine 

Bilumum DlJniz Jşlerl 
Dnrhınler, tnlnmbalnr 

tesisatı mihırnikiye osanııör Te 

ç!nçler l'6 sair ışler Jernbte 
imal olunur. ve kahnl flclilir. . . 

- • ". - - ~ • •J -

~kSA 

' Mefruşat Mağazası 
A. Nihat Fesçi Zade 

Telef on 2264 . 
Mefru~ata ıuüteallık en son moda ılii~emelik kntlife, 

Oohelen, lngiJiz kretonları, file, cibinlik ve perdelik tiiller, 

lıaı;ır stor ve keten perdeler, brom: korniz, çocnk arnbaları 

Te sandalyeleri, tabnn, otomobil, mn~:ı mu~ıımbaları 

saire bulunur. 

Izmir - Yol Bedesten lfu. 29 
' ... -. . . ~ 

~- ~ 
Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 

.ifa eon ıiıtem mide, karın, haJ,?ıreak, bfibrek vo do~um 

neticesi liizum göst.,rHen pilotlu, pilotsuz kauçuk koreal:ır, 
kasık bapları, ilüztabanlar için taban kıırrnları gl\yri tabii 
do~ao çocukların viicutJanndAki iJ:ı'rilıkleri dogrultma oi-

lıazları, kemik bastRlıklıuı neticeAı husule gelen kaınbur
Jukları doğrultmak i9ln konalar Ye kendi ibtirıumız olan 
müteharrik el ve ayaklu, talebelerin çalışına esrıaııırnla fır· 

Jayan kürek kemiklerinin gayri tabiile~mcsine mani olmak 
için koralar. 

1 ürklyenln yegdne müess/Re&l ve eser/erile ral]bet 
itimat kazanan sun't aza dmtl ve mütehassısı 

Fa,hrl Blza 
Kabul 

kadar. 
Adres : /zmlr 

METALLüM 
]J:unhalarını tercih 
edeııler hiç bir za. 
ınırn aldanmanıı,

Jart1ır. 

Çünki: 
lfo11aline naza

ran urfiyah nz 

ı~ıgı lıol y.•gane 
lambadır. 

flflr bayiden 
arayınız 

Yenı Aıur 

Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRiul 

1 ürlnge l.Jmuml Acentesi 

G. D. GIRAS 
1%M IH lSTANBUL 

Yeni l\1onifatnrncı 1M t:arşısı Saffet 

sokağı ~o. :ı 1elef'ın No. 2413 
P. K. No. 234 

Aıo:ır eh•nıli caddesi 

Baker hanı 
Po~tn kntnsu : ( 1G 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL..A.C 
Kameli Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Haşılurnk Biiyiik $alopcioıtln han karşıRtnfla 

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

Radyo/in mlJı1cut diş macunlarmuı 
Çüukl terkibi sıhhT, temiz ve fenntdlr. 
edtnlz. 

Bir tecrübe bin 11mrlhattan iyldlr. 

erı mükemmelldri 
Bir de/a tecrllbe 

noa:T s Göz Tabibi 

EN SON ÇIKAN 
. 1 ÜX f B ~UBR':.'Tf N Hfi.Y 

79 Yıldı;r, 'liırliiı:;ıı 

Ay Do.rrdn Hatıııadınıı 

R LA RN E'l' ~Ü KH 0 HEY 
. uzinak Tak~ım. o. Jarnetlo 

Hüzaııı 1'1\ksiıu Jrlarnetle 
HU fi ı\ 1' HA N1 :\1 

Şen lJutlaklar,lakı Httucloler 

Hii:ıaıu Şarkı . )hz.ralıı Gezindır 

8 fi: V VA ~ H A ~ l '? 

Kelebek. Haıuoa. 

Hnhar Qiçegi 
~11:v nr R A ~f\f 

l\ar cı ı!:H ~arkı . Hayın Benı Aldattın 

Amnn Aman arı Kız 
:\1 U8TA F ,\ REY 

Hii c,yııi \iı&r l{ ı. Lehımdo A'iarkcn 

Gög.-iiıııderı Kaçıp Oıttin 
~li:nrMı<: IL\Nfl\l 

Ben Ai!;larkeıı 

~ 0 Ti I~ V L A RE D H I Y E H A N T\ I 

H ıiz1tıu ~ark>. OiirdHmdH Sflnı 

Rülbii liim V"r .. 
Evkaf Müdürlüğünden: 

aru Uzer!, 
müoakaPI 

1 - lzmirde Met.arlıkhnşı ıııeYkiiııdeki Takıf 
vaptırılRc"k lıal biırnsı inşllatı kapalı :ııHt' nsulile 
kQnnlmn~tur. 

:l - 11ıal4'ıııi 25 -Teşrinienel · 931 perşemlıe giinü uat 
diiıte hmir hiikfiınet konıt~ııJıtll tiliiyet rnı\kıunı yanındaki I 
londa toplanac ak olan erk af i hal" koıniıyoııunda icra oın9' 
cak tır. • 

~ - Rıı i~t Ait pro)eln ile ~art~tune T~ ~~l~!rn~elen~mo •, 
hal:ırı t11nir, Ankılf:t ve Jııtsıılınl Evknt MıH)ıırlnklerınd•n 

'İri\ mıık ~\lıilin ıfft alın!lhilir • 

4 - ~1 iinak:ı,avıt 15tiriık edecek bliplerin miifııbh:01111 '°J 
hPn,liA "'•YA ınntAhıu~ı~ mimıır olııııt•ıı Ttf-' in~aatın h"r tii 
ın~ııı'nlivl'ti kırnnnİl'f', irllld" .. ~· feııııiy.~11iııi 1-ahıı~ii lrnt'inin I 
rnııına kaclıH kahnl '"f' if1t eylıyecek ınııt11lııuıııı. hır minı!lr ~ 

miihımıliıi i11tihrfıtm tııvlf\mPs i "" hn İiİ yRpabilec•k iktiıl:tri h 
olm~uı fltrtlır. Miit•ı~ılıhıtlArin, miihendıa ve nıiıııuların iktid• 
o ihlioılArırıı hilclirınel.: için hıı ~ibi işlMi yapmış oldukları 
dair resmi h"r"li f•rınivalerden alınını~ \"'f111aiki tekliflerin• lf 
eylerunltri ıa;.: .. dır. 1\ncak hu uıu dairesinde ıniiracllt edıl' 
talipler 111 iinakıtuy:, ith:ıl olnnıırlar. 

5 - Tektifn1tnıeler 66L N. lı ıuiiz'\yeılı, ınünakaaa v& ihı
karıunuıınn oıınncıı m~<l ıl~~İıHı teT"fıkaıı ha?ısrlaıı:ırftk •n l{•Ç ıO 
nıtliai:\ giinii P.ıut 1 t ıle kaılar rnakhnt. ıuukahilinıle fzıuir 'I 
kar ıniidiirliiaiinrı tHıli edilP.cektir, 

6 - I\liiıınkn11aya İ!ftİr~k f'd~cflkleriıı tflldif cttiklHi fi• 
yiizde yerlihn r: nt?u ııiıbetinrle teminRt mı\khn7.11n11 nya meldt11" 
lln, ticaret odnsırııla lrnvıtlı olrlokl:ırıoa dnır YHikayı . "' fi 
ehlivet u11ikasıııı teklitlerile heraher vernı~leri lıiz.ıı~uır. J 

7 - Vf!rilen eıı az fiat umanı mlidürlu~e bıldırılerık b•" 
l\yık giiriilllii~ii takdirue komiıyoncn ıtekiz gi.in içinde ib•'' 
yıq>1lacak Yo hıu1di !Ayık ıiiriilınrdij?i takdirde 6fH X. lı ınii-' 
kıua Te ilııde kanunu mucibince muamele ifa olanRcaktır. J 

8 - M iinakuayıı ~irmık iııtiy•nlerin k ... nnn ahkamı o 1.J 
kardaki tııritat d11irf>ıin<lfl hazırlanacakları tekliflerintı erı J 
•hale ~ünii eaat on ıförde kadar makhnz ınakabıliudo hıuir I 
kat ıuiidiirliiğiine teYdi etmeleri nya tayin olunan Yakittın ,J 
ul yetişecek ıurctte gfinderoıeleri ve ilıal~ giinii tayin ohl /. 
ucatta koruiıyonll gelmeleri, projeler ile 'ıırtrıame TD mukaf 
ııame ıuretltrini alıuak istiyenleriıı de her gün fzmir, Anlı• 
u Trtanbul EYl.:af müdiirliiklerinı miiucat eyltımeleri i 
olunur. 

Doktorlarımıza 
Ademi iktidar, erkeklfrdekl umumt zafiyete 

Karfı müessir bir tlt'iç 

HOBJIOBIN 

• 

• Mütehassısı Memleket hastanesi göz 

TEVFiK HaetalArını Her giirı O~lcılen hastalıkları mlltehassısı: 
Tttbletlcri f~ııııırı eıı ıorı rıazarıyoleriııe tnfıkan ilııar 

ediltn bu çok faydalı ruiietahzar hakkında fazla iz:.ılıat fi 

elektrık malzeme 
tıcaretlıaneıi 

P•~lemalcıfı:ır 

sonra Beyler - Hacı İmam· lkinci BeyJer sokağı No. 65 

lar sokagında 'J'elefon: 3055 
No. 12 • Şifa Yurdunda s. 7 746 

kabul ve tedavi eder 

ıneccaııenınünıııne almak itıtıyeıı doktor beyin lstırnbııld" 
l(arakiiyıl ~iilfar118 aokağrnda ( 17 ) nuınaraaa 

Hayri Rif at ve Münir Şahin 

TELEFON 3332 ---T-FL-EF-ON-( 1_(~~-· 
3

-
3

-~~7 •• 
'l'ıbht ıııiistahzarat ~irketiııe mektupla liitfen ıııürac.11l't 

ellehilirlıtr. fı-26 (573) H 3 ........ :ı·--llVN'l!'" 

Doktor . . . 
.; . ·, ....... • ........ ~ .. · ,· ... i· - ~f 'w• j,. ~ '~·· ... _., ~ ,; , ... ••• .. ~ 

Eytam Bankasınd8-
~ . 
ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

IZMIR 
Yeni çıkan yazlık çe mt•v~imlik her çeşit kRzmil'leri 

toptnıı nlışa nrzedilnıi~tir. Gayet saglanı, şık ve zariftir. 

Satış Deposu: 
Yani Manlfaturacilarda 3 numaralı 

cad. No. 8 Telefon No. 3942 
(502) 

Dr. Ali Rıza 
Oogum Ve CerraM Ka~m 
Hastahklan Müte~assısı 

Hs'\ tu rak Kestelli ondde· 
sinde 62 numaralı mnnyene
banesindo her ciin ~ant 3 ten 

on rn 1ı:ıcıtaln1 ııı ı k ı 1• ıl eder 

1'elefoıı: 2987 
s 7 (24.8) 

Emlak ve 
Mnkıi l\o. Kemal Şa~ir Esas 

B. l 1.ınirde A bınet a~ıı ıua- :!, :! 1 
lıalleııi Yeni Bi riııc! kor-

Memleket Hastanesi donda Koıınk vnpur iskeleBi 

Oiııtıi 

Depo 
Drptıı't 

J OüOO I 

Dahiliye Mlltehassısı karRı ııııla 
.Mnayeneh:rne Birinci Rey- Mevki TC ııumu~eı ynkrrıda ynzılı deponun 81\tı,,ı ilıl'ıe~ 

ıer sokat?ı numarn 36 Tele · delinin diiı tto biri peşin ve gerisi ylizde 9,5 Fnizo tabi olr~.l' ~ 
fon 3956 dört ıeııelik takıiıto iideııınek ~nrtilo k:ıpıdı za rf nsulile nıo•1 

lleyo konrnuştar. İhale :l~ J0.934 Pnzl\rte!İ giiııii Anknrad:ı tı 
Rvi Knrnrıtinn lraınvn.\· cacl- meclisimiz taıafıncluı yapılacagınuarı teklıf nıektuplRrının ıu.•' 

ılcı:;ı l,aıal.nl l,nr,ısınıla Xo. 59o .dinde sant onbire kadar İzmir tnbeıi miidiirlültiirıe tevdi edıl 
Tı-'.tloıı Sn. 2543 i'"' fi (3G

3
) lfızıındır. Dnlıa fazla ıııalilınat almak iatiyenlerin ~abeıuız 

~ .. -----••ıımi•İlll!lli aeniıiue müracaatlar! · iJdn qJanur. 4. lô 21 4 65 5 



f'e11f Anr ~ abffe ti 

Irgat Pazarında .. ı\zlzler Sokai'ında 

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

il 

Bil ' ar ' 8 Dl, 1 rı, i BI, 
er ir i ıra ı a ua ıı ır 

Ji' U llA.BA. I A. 



Fratelli Sperco ı w. F. :·. :~n Der l 
Acentası zee & Co. 

Royale Neerlandals Deutsche Le1Jante Linie 
Kum11anymn A J\l 10,.. ') .4 1 · · ı 

"I A ""'I' "O" i:.' ra elye•m .ı., vpuru -'t nrınc ,, .ı." .~ .tı ... ~ Tapn J . , , 

'

. · 1 ı 1 t t""•ri .. ifl• tf'şrırıile hekleııiyor. 27 bırıncı 
ıınaııınıı7.' a o np .,... .. · 

Telılt'I llr.nılınrj!ll lıaıeket ede· teşriııf\ lrnılıH A~VEHS,_ HO'J'-
1 TEHT>Al\1, HAL\lBURO ve CC' \tir. 
11 EH J\ l' LE~ vnpnı n yirmi BH JtM IC~'e vilk alacaktır. 

frı:rııııc>-n'elderı )İrmi iiç tr~ri· l"HIESLAND vapnrn lınleıı 
ıııeHl'IP ı,ndıır<lo:!ru A.:?\VEJU~ limıuıımızıla olııp 1t 1 ıtıcı 
]{OJEHIJ.1ıAI Al\Jf:ı'J'EHDAl\J tf\riııe l,aclnr A~VEH.~. HOT-

,.p HA !\l BU HG ıçın hnmııle ,tun A !\l HA \1 Hu HO Vf' B HE 
ttl:ıcııktır M E ~ l ı ııı a ıı 1:ırın1\ lı 11 ıu n 1 e ıı 1 ıı -

Yeni Aı1r 

Olivier Ve Şü. 
LJMJ1E1 

Vapur Acentesi 
Cendell han Birinci Kordon 

1el. 2443 
Dhe Ellerman Llnes Lld. 
1 ah mil için bekıenllen 

ııapurlar 

Lun,lrll Hattı 
'l'llUI{~() vapııııı 2o hirinci 

IPşıiııılıı Loıı<lıl\ , . ., llnll'e 

ı-;TOH K vrıpıırn 30 birinci 

ıc~T1111le Lon•lrnvn. 

DAGO vapuru 10 ikinci 

JADRANSKA 
PLOVIOBA D. D. Susak 
lzmlr, Pire 1 rlyeste ve Susak 

için muntazam haftalık Postası 
Seyabatın miiddeti İzmir 

Triyeete 5,112 ~iindiir 
Her pazartesi giinii manıııı. 

lı\t ederek çarşamha ~iinleri Ü!!· 
leyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 
10 Teşrinion•elde : Rhıd 
17 1'ceriniAvnlde: Si RB f ~r 
24 To,rinievvelde Heogrnt 
31 > BJ.JED 

Dlh'.f\AT: vapurlar çıır.,am 
hn g-iini.i sabah yiik alınıyaenk~ 
!ardır. 'J HITO.N TApnıu vııpıırn 22 

fepı111H\"elden 2:1 teşrınitlvvele 

)rnclu ı A 11 vna, Hoı terdam, A 111111-

IC'ı ılırn1 ve llnmhar~ içııı yilk 
nlıırııklır 

caktır. 
A J,A y A v:qın ı 11 2·~ hi rinc Teşrinde Londra ve Hull e 

t.-.,.rıııde lıeklenıyor '27 hırıııcı lml'rfJOOI Haltı 
Garbi Akdeniz Hattı 

01 TTA n r BEHG A M o vn· 
pnrn ~O evllıl 111aat lS rle !\laltn, 
;\tnrf;ilya, Omıova, Napoli, LiTor
no,1\te;;; iııa, Oatant'I ve Palerınoya 
hareket ed<ıcektir. 

J, E~ B 1 ,\ ~ '"a pu ı ıı 3 ikinci 
t1ııııine katlar Aııver~, Hoıter. 1 1 ( 

T tf'şıını e J,ın•qıo vA llıu!kova 

dam, lhıuhurg ve Breıu,.ıı •t,"in 1nhliue için bckll'nllen 
111.\'~~ES vn\llHU yirmi yük al:ıcl\ktır. lJapurlar 

A~OOHA \'":-tpnrn ~S hırınci 'J'(I lJ J{S() rnpıırıı 16 birinci Pire ve Triyeste yolcular için 
fiyatlarrla tonzilllt yapılmıştır . 

iir, IPt'rİ· rlol, ıız teşrirıieTvelılo 

ıı ı ııa ıı ive kıulı\ r <loj? rıı 
,.,. J\1\lSTEHDA:\1 

• \ ~VEH~ 

içın yiik 
t~~rıne lıekleıııynr. A~ V EH.S ve te~ı ııııle L\ rıHTt!, Hııll vo lJOll• 

Hırnılrnrgtaıı yiik r:ıkıuacaktır. ılrnıları. 
1'UEJ31XOl~N npıırn he~ OPORTO vapuru 25 Birin· 

Yolcu ve ırnvlnn ıçin tabi tat 
J. PUSSIOH acentesine mlir:L 
caat edıni;t 

R JıH'" 1( tı r. 

Smmska Orlent Llnlım ıkırıoi tetrıntle nekl~nıyor. D ci Te~r nde Liverpool ve Swan- l{orcloııtla Oı•ınal Oendeli ban 
HJ,A LA XJ> moWrii 1 L inini 

Fanid~ brk lenınrkte olup H01' 
'J'EH DA 1\1, HA .'1 BUHO, h:O
P.E1' HAOE, DA~'l'ZlH, OI>Y· 
~IA OOTJ\BOHG ve ""l{A~J>l. 

ıkınci tl'ı;;riııe kadar .An•t'lr;;, sea dan ~·o. 13/lt 
(11'!}) Hotterdam, Haıııbur!! u Bremoıı l>ı\GO \'"ıtpuııı av nılrnv~ 

k rıııde .ı\ııveıtı, liııll ,.~ Lorıdra 
TolAfon : 2548 

için yiik Alftca tır. 
da ıı 

Armemenl H. Schuldt ~01': Viirıır tnrılılorı ve l"a· 
N O H BU B O u p ııı u y ı r 111 ı 

A lrııaııyıuıııı l'iirhırı!.(eıı darül· 
f ü ıı unu T ı p tak ii it esi 

~·AV YA limanlara içın yiik 
alacaktır. 

VA ~J,A .N D TRJHırn on ıekiz 

le~rirıiı~vvelde iieklenmekto olnp 

dol:! ı ıı Dunkerk,Hotterdnm, Ham

hn r .r Oopenha!!e, U:rntzig, Onfe· 

horl! vo fsknndin:uyR limanhırı 

j c; i n h n mu 1 o n l ıı ca k lı r. 
GOTLA~D motörii 3 teş. 

rıııi nnideRU'1'1'EHDAl\f,RA!\I 
HllHO OPENHAGE DAN'f 
ZlG GDY~IA GOTEBERG TC 

1~ A~DJ~A\~YA limanları 
içııı riik lııcnktır. 

Serolce Marltlm Roumaln 
.\l.ıBA JULIA Vapurn oıı 

e.k ız te~rıııio;vlcıle gelecek 
ve ın'11i giifülf' M .A L'l A 

RAHOELONE l\1A HSTTıYA, ve 
OE.l\OVA''fn hıırı•ket ed<"celdir. 

~ nlcn ve lınımıle kahul eder. 
l linıdnki hare.lrnt tarihlerinde

ki ılet!i,ikliklerden acenta rnes'u 
liy<'lt kabul etmez 

F zlıı tnf i1fıt için ikinci Kor
<lıırıda ~'alımil 'l'ahlıye Şirketı 
binası arka ınd:ı FHATELJJ 
SP I-..HCO aceııteli~inc miirac:mt 
edilmesı rica olnnur. 

'felelon: 2004-2005 
, i 

ÇClcuk Hastalıkları 
ı\iütehassısı 

Doktor 

Ali A~a~ 

'i 

l kaıııeıgfılılarıııı Bırirıcı 

K ordoncln 'l'ayya re t-ii nem"sı 
civarında 222 Numaralı eve 
ııakletmiştir. Hastalnrını es 
kısı gthi lkincı Beyleı soka
ı?ıncla 4 ~umnralı ıuuaye· 

nebnne ıııde kabul ecler. 

Evın J elefonu: 3053 
Al uayeııelı:uıe Telefonu: 5342 

H: 3 (25) 

bır i ıı cı lf'Ş r 1111le lrnld ~ıı i vor . • 
ilanı .. :-1ıni çıkıı rıp A ~ V EH~ 

H OT'l'EH D ı\ ~1 ve il ı\ \l H lJ HO 
1iuınıı1 n r ı n" h 11ınu1 e a hı c:ı k t ı r. 

AHMEN'l'E D/!:' A/'f:ı 

SPE~~t\l•Ll.JX - O. 1.0 
SA B D I ~ 1..\ ınotilrii I t l ci 

teşrinde heldf'ıııyor. ~ oı vt•ç lı

rıı n n 1 n r ıırn di k n 1 R <' • k t ı r 

ARMEMEN1 DEPPE 
l. Y S va pu r-11 :l8 

teşrinde heklrıııyor. 

Dirnkt içiıı \'"İİI, nlnrı:ıldır 

1 HE EXPOR1 S7 EAMSHIP 
CURPURA1JON 

E.: 1 LO~ A rn pn rn (i 1 ıııcı 
f P. rınclo lıl'klf'ııl\ "' ~ l• V \'OH 1\ 
H0~10r\ V·· FILAl>ELFI\ A 
ı çııı \'il 1, ı l ııı· ı ld ı r 

EXıl O U ']' !I \1apo111 1 i ı cı 
teşrinde hol\l'uıyoı .~ F \'\OH 1\. 
BOSTO.ı:' ,,.e J'I LA Dr. Ll• 1 \ f\ 

ı çın y ii k n 1 a en ı, t ı ı. 

J<..XOEJ,slOH '"·'P rıı 
ıkincı te~rıııd~ hnkl«'tı' ' ur 

york, Bo ton ve Fıl:ult· fi\ l ı<;ııı 

y ii k :ı 1 sı c:ı k t ı ı . 

JOHNS10N LJNE LJMJ1 ED 
QEH~l\10Hf1: V:ıpuru 
On iiç lıırincı tf'l~ı inıle 

hoklenıyor. \"'ıikiinii <:•lrnıclıldtııı 
sonra Hurı.~arı,Varııa ve 1\.füıt .. oc' 

Oalaç, ~alına Te hrnile i<1in yiik 

nlncaktır. 

GAl'DlAN PAOIFIO STJtA:.\1 
SHIP J\~D HAILwAY CIW' 

l.ııvcıpııl, ,\toııırtıtl, St. Jolın 
ve llolıfakıt t1trıkıle l\A~ADA 
nuı tekmıl Şf'lııı lerı Vtt tıaııE<at-

lııntık vnpurlııı lıı şıtııl'ıHlılerler 
a rnsırııla ıııii rcl ıı · p sı•leı IPı 

Vurul ıarılılcrı ve \'"npıııl"rııı 

ısıınlorı iizerıııe mcsulıp·ı lrnhnl 
eJilınez. 

N V W. F. Haıırı Van Der 

Zce & Oo 
Bırıncı l{ordon Telefon No. 

2007 - 200 

H~r y1&ştıtkimız ıçın kıymetlı 

l:l ç lı.r I< qw k 1 enir, dcik ii lii r. lüpf'k 
çıplak Joılnc~k rlıye iiziilm•~'llllZ. 

hir zi11ettır. iyi hakılıırnmış 
zRil ol111:ı;1. 1anneıııuıyı7., lıa~ım 

~~EN 
Hu gı bi arızaları ğıderınek ÇI\ 

r<ılerını hnlmu~tur. 

Ferit Saç Suyu 
1 ~ıo f Pnııın yegate hnrı kuı hu 

ilfıçın toplnnm1ştır. 

Başka ılfiçtan memnan olmı 

. yanlııra tnnıyen FERiT SA<) RllJll 

kullnntıııılar. . 
Jile gönd~ kepek gider. Saçlar 

kuvvctlenır 

M. DEPO 
S. FERiT 

ŞiFA ECZANESi 

purlarııı ısımlcrı iizı:rıııe mcs'u· 
lt\"HI knhnl ~ılılııH·~ 

N!77.7.ArZ7Z.YZ7.YX~/./,""/,:.('"AJl'}r'//JN •4 •• 
n nu ~ 

VAPURU 
Teşrın evvelin on be.şinci 

Pazartesi günü saat y rmide 
N 

lzmiı den hareket e Ç•:ınak N 

ime Gelıbo uv~ uğrayarak ı-,; 

lstanbu a gideccktır !'\ 

Tr efon 36'8 !'\I 
'-O' XZL:/"~/.Z/..LZ/:7. ' .,, .,. • ~ '(7.7.J. ~ 

A ı tık ,,.,,.,1ı 

!?1 ıı ı /. lı:ıılıı r !!il· 

znlıılır ve ılnıısıı• 
ılAhlltı ıııız Bo 
roRallna Kan 

rııızı Hı oıı ı;ok 

sevdı~ıııı.1. c;o

ı nplnrıııızı uzun 
ın ii dd et m ıı lı af a . 
1ı: ı Nl \ıı lı ı ıııız. 

Borosrıll na 

aflt VO :tfıık ftll 

lf>l·ıııo kıır':'ı nıı 

ınua vııı ferinden 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Be'soukf uğu ve tenasül 
ha talıklnrı mütehas~ısı 

M ııay<'ııehnnosını Hı rıncı 
BPyler sokajtı ( gııınınra si 
rırıııaeı nı kasıııdl\ ) 55 nnma-
111)"1\ ıınkletmıştır. ( 1145) h 3 

A 

• 
nesı 

M ustahzeratı 

ıııtık .. ıııınl'I hır pııdıatlıı hokııyıı alır •e ıcrn 
Her Ec?.arıeılen A rııyınız. 

. . . 
• ~ a _; O,._ • .., 

Hilaliahmer 
sın den: 

Merkezi Umur~,,. 

J~skışehır ambarınclıı; muhtelif ıoınan anahtarluı iirs v• 
hAskı gıhı <leınircı eılevatı; egeler, pafta tnkıınları çekıçler. tor
ııovıdalllr, makkap ar, kumpas giinyı n saire tenıyeci takımları 
1:~ v,, 14 rre~ı iıııenelde. 

H~kır ltovha ve hornlar çııhak, levha Yfl kovan halindtı prinç
ler ıuııhtelıf vtoınobil feııerleri 'fe lehıın lambalara 16 Tetrını-

' e•velde. 
llalıH ve ayarlı kalay, muhtelif fıber ktlıudı halta tezgah 

ka) ı~ı, tel lın'atlar ve ımıre 18 'l't~~rinıevvel 9"34. tarihındc flatıla. 
<:a~ııulnıı tnlıplerın lı:Skışehırı..lt\ &atı~ komuıyoııuııa mliracaatları 
ılaıı oluııur. 

11 12 lt 15 
~ .. >~_ . .>·, ·.• '. . ,., 
'F!. ""·~_"".""" :>· , '• _. ~ • •·,,. 

CEBBAR ZADE 

Yorgancı Muharrem 
Usta Mahdumları 

Hlsarönü Yorgancılar fUTfısı No. 7 - 9 - 11 
TELEFON: 3755 IZMIR 

I\n\tiiJ ii paıı uk \"o yiin ııe hlır ıııoılol iızerıne el ve ma 

kinu clıkışler son n10dA fnııtazi yorganlRr Te karyola takım· 
ları, siis yastıkları ,.e te1errntıtı, kordonlu yataklar, tül oi 
lıınlikler kadıfe ve· kamaş üzerine farbalaboı 'fe güneşlik 

peı deler, kanapu sandalye kılıfları, ~ark oda takımları 'fe 
saire maı?azamızda imal edildiğinden ucuz fiyatla tedarik 
edebilirsıniz. Toptan 'fi puakıode ıipari• kabul edilir. 
Pamak üzerine de iş yapılır. 7-13 (44.0) 

rs 'I'e~ri nien·el 

.. . : . ... ... : . ' . 

Koç Taş Suyu İçiniz 
Derece f t ,5) 

Resmi mühür ve bandrollu damacanalar evlerinize 
teslim olunur 

Lezzet, Hayat, Sıhlıat 

B"ş 
mabıul (Ihlamur) 

çiçetti geldi. Oeç•m ıentt çok ra~._ 

het g<irıneeindın ötiirii nıeTcnıln 

lrnlmıyırn lıoeos1 paketlerimiıin 

i h r.;a rıııa ha,ıanmıştı r. Diikl.anın • 
dl\ aatmak iizeM bizden paket 
alan unat ihtiyaçlarını temin 
etsinler. Qünkü rekolte ~eçen 
seneye nıu;aıırn azdır. Paketler 
5, 10 Jrnrnftnr. Karadeniz malı 

S 1 tozunun zarif kn-
8 ep tııları yalnız 15 

kurn,tnr. 'foptan alanlara iı· 
konto yapılır. 

lşıldak Baıa,ık VA 

cila to,:11 
oımaline fnik T6 dalıa ocnz 

ohmııınn ra~mon iki türlii hi7.ınet ifa Nler. 
Asker marka·lı baki ki flit, FRv<la, Kil okt, A tilfl, Btak Fi 

Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapalı kotaları 'flir 

Di>kınusinin litresi yalnız 100 kııruştnr. J. 
ART•ı kamaş hoyo.larımızrn tecriib~ ini ynpm1yRn k ~ 

maclı 15 knrıı,la rongini atınış ipdkli paınn 
yUnlii elbisolorinilf.i istediginiz renkte hoynr<:ımz. 

Heemi ruhdntnameyl haiz LEYLEK ınal'ldılı r stık saQ htl,. 
sım ilıtiy:ıoı olAnlnra tavsiye eclerız. J~snRf için topt:ın satış 111 
kezi deponıozdur. 

'l'nrnıı tn•Blet sabunu ECE Tim tozu, Kaot Brawso, pire tn" 
knrpit, çay, kına, sakız, diş m1tcunlar1, lcııkao, kolonyn, kola, ~ 
kal, demir hindi, limon tozn, her nevi asit, lastikten muşauı 
ınustaı<la, çiçek boyaları, zamkı arnhi, çnıııaşır için soıln, fnt 
leke tozu, ahnn toza, Jiiks 1"1ahnnn1 fare 7.A!ıiri v.s. 

TELEFON : 38Sa 
ll!!lt1mımB11Em:amEiO~RIB----mL~" 

'"f aze Hususi 
A 

a a 
Balık~l'ağı Ge~di 
HILAl~ 

ECZANESi 

BU 
SEN9E 

Bu Bahkyağını ba~ka 
yerlere vermiyecektir 

Merkezi Hilal Eczanesi 
o 

ln~aatını?.için atideıff ihtiy~çlarınızı pek uouz f iat1arla 
tem1n etmek ısteracniz Halim aga çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethıuıeAin~ mliracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nevi çlçakli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden Uivhalar ve bunların 
tef eflüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her c1ns 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme boru/at 
ve lngiliz künkleri ve bunların te/erruatt vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yarli Çimentolar, BUtDn M•rkalal' 

En Müsait Şaraitla 
Mağ•zamızda Satıhr 

O o y ç e Or i y a n t b a n k 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZMiB 
Mli:Hl\KZl : BERJJIN 

Almanyada 175 Şubl!sl Mevcuttur 
~eı nıaye ve ilıtıyat akçesi 

165,000,000 Rnyhsmnrk 
Tfirkiyedo Şnbeleri: J TA~BUL ve lZl\llıt 

:MısırJa Şnbeleri: KAHlRK ve ISKitNDEUlYE 
Her türlü banka mnaıoelatnı ifa ve kabul eder 
c ALMANYAl>A. seyahat, ikamet, tahsil ve 

en ehven ~eraitle R.RGISTERMARK 


