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Arttırmak Çare 
lerini Bulmal yız 

Dün, memleket mahsullerinin 
değer fiatle satılmasını temin 
ıçın dış pazarlarda olduğu 
kadar dahili istihlake de kıy
met ve ehemmiyet vermek 
lüzumu üzerinde durmuştuk. 
İç piyasada istihlakin ari:ması 
mutlaka ucuzluk temini ile 
kabildir. Bunun İnhisar!ara 
taalluk eden kısmı üzerinde 
ehemmiyetle durulmağa değer 
bir mevzudur. Fakat bunun 
haricinde kalan kısımlarını 
münhasiren devletten bek1i
yemcyiz. 

Bu hususta bizzat yapnuya 
mecbur bulunduğumuz vazife
ler vardır. Bütün dünya kuru 
meyvalarımıza büyük rağbet 

göstererek istihlak ettiği hal
de maalesef biz bunları henüz 
sofralarımıza sokamadık. 

Bir vakitler Milli Müdafaa 
Vekaleti orduya, Maarif Veka
leti mekteplere yemeklerde 
mutat olan tatlı yerine 
uzum, incir, fındık verilmesini 
tav iye etti. T ecssürle kayde
debiliriz ki bu hareket tavsiye 
hududunu aşamadı. uvve
den file çıkamadı. Halkımız 
da milli tasarruf ve iktisat ce
miyetinin birçok propaganda
larına rağmen bu işe alı
şamadı. Mevcut bir itiyadı 
yıkmak, onun yerine yeni
sini ikame eylemek kolay 
bir iş değildir. Bununla bera
ber milli iktisadımız için çok 
elzem olan bu istihlaki teminde 
fiat meselelerinin de mühim 
rolü bulunduğunu gizliyemeyiz. 
Teşkilat noksanlığı memleket 
mabsu1lerinin milli hudutlar 
dahilinde hariçten daha paha
lıya satılması neticesini ver
mekte ve milli itibarı tesiste 
en mühim engel teşkil eyle
mektedir. 

Borsada on iki ile on beş ku
ruş arasında satılan üzüm ve 
incirleri kuru meyve peraken
decilerinden hem de İzmir şeh
rinde otu~ kuruştan aşağı ala
mtyoruz. Istihsal mintakasının 
merkezinde vaziyet böyle olursa 
Ankarada, Konyada, Sivasta fi
atların ne şekil alacağını tahmin 

eylemek güç değildir. Netekim 
Ankarada bir gün bizzat me
rak ederek bir kuru yemişçi
den dokuz numara ayarında 
bir üzümün fiatını sordum. Al
dığım cevap eli~ kurnş oldu. 
Elbetteki elli kuruşa üzümün 
kilosu yinemez. Bunun diğer 
b".· misali de fındıktır. Ajans
lar Karadeniz s hillerinde fın
~ığın · o un n o ed kuı uşa 

o:ıatıldığını bildir;yorlar. İzmirde 
seksen ku uştan aşağıya pera
kende fınd k tedariki imkansız
dır. Aradaki fiat farkı ne akla 
ne de havsalaya sığamaz. 

Halbuki bu kuru meyveler 
memleketin her tarafında yirmi 
azami yirmi beş kuruşa teda
rik edilebilse muhakkak sarfi
yat çoğalacaktır. Yapılan pro-
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pagandalar boşa gitmiyecektir. 
Maalesef bu basit işi yapama-
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e e r ... 
Ale • 

enazesı Belgratta 
•• 

Yüz Bin Kişi Nişın 
leri Selinikten 

nün e Hürmetle Eğildi. TürkAsker
Geçerken Hararetle Alkışlandılar .. 

Yugoslav Gazeteleri Kral Aleksandrın 
Gibi Türk - Yugoslav Dostluğunu Da 

Hatırası Diğer 
P erçimlemiştir, 

Dostluklar 
Diyorlar .. 

Ankaralo (Hu
susi) - Yugos-~ 
lavya kralı Alek
sandr hazretleri-

nin cenaze res
minde ordumuzu 

ve bilhassa Türkiyede Yugos
lavya ya karşı gösterilen derin 
ve samimi sempatiden hara
retle bahsediyorlar ve kral 
Aleksandrın hatırası Türk -
Yugoslav dostluğunu perçimle
miştir diyorlar. 

C 11 •• .,. anp ıdare edece/: oııı•ı 

c{;Jwa1 Zakov ç 

hükumet erkani tarafından 
trenden indirilıniş ve ceneral
ler tarafından bir arabaya nak
lolunmuştur. Tabut istasyon 
meydanına konulmuş ve ora
daki kesif halk kütlesi kendi
liğinden tabutun etrafında diz 
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Aleksandrın cenaze merasimin
de 22 memleketin resmi heyet
leri bulunmaktadır. Fransa rei
sicumhuru. Lebrundan başka 
Belgratta lngiliz prenslerinden 
prens Jorj, Bulgar prenslerin
den prens kiri! Romanya prens-

Ceneze Belgratta Mateme biuiineT1 Beleradın ma11:a10sı 

Belgrat, 16 (A.A) - Kral çökmüştür. Bu anda gayet de- ferinden prens Nikola, Çekos-

Al k d · · h ·ı rin bir sükut hükfım sürüyor, lovakya baş vekili Harici-e san rın cenazesını amı temsil etmek üze
re hususi trenle 
Selanikten geçen 
askerlerimiz Yu

olan tren dün saat 23,15 te bu sükutu arasıra içten gelen ye ve milli müdafaa nazır-
" ,::&_~ buraya vasıl olmuştur. İstas- ağlamalar ve hıçkırıklar ihlal ları Fransız harbiye, hava ve 

Miiteveııa kl(t trı. Kwl ıktr;cı Piı•u ve ce11oaıtarıa eli d M'·t k'd 1 b h · 1 R h 

nan ordusunun mümessilleri ve 
Selanik halkı tarafından emsal
siz tezahuratla karşılandılar ve 
alkışlandılar. 

Yanda Kraliçe Marie ile kral e ·yor u. u ea ı en a ay ya- a rıye nazır ara, omanya a-
s?n bır re.c;mi dd ı d k · · h b" b b · 

1 hanedanı saltanat naiplerile vaş yavaş ca e er en geçme rıcıye, ar ıye ve a rıye ve 
imiz Tevfik Rüştü bey burada h k ) J B ı 

Y h bı.rlı"kte prens Paul,beraberı'nde suretile eski saraya teveccü müna a at nazır an, u gar ha-unan eyeti ile görüşmüştür. 
Türk heyeti yarın (bugün ) hükumet erkanı bulunan Baş- etmiştir. Güzergahta yüz bin riciye ve harbiye nazırları, Yu-

İstasyonu dolduran binlerce 
Yunanlı " Yaşasın dost Türki
ye ,, .. Yaşasın Türk Ordusu 

Belgratta bulunacaktır. vekil M, Uzunoviç Ceneraller kişiden fazla insan naşın önün- nanistan hariciye nazırı ve Tür-
Derin Sempati ve diger zevat hazır bulunu- de eğilmiştir, kiye hariciye vekili ve diğer 

Belgrat, 16 (Husu~:) _ Ga- yordu. Kralın muhafız kıtaatın- Altı Ordu Merasimde bir çok zevat Belgrada gele-
zeteler kralın feci ölümü mü- dan bir bölük askeri ihtiram Temsil Edilecek ceklerdir. Cenaze merasimine " 
nasebetile büfün Balkanlarda merasimini ifa etmiş tabut BELGRAT, 16(A.A)- Kral - • 'onu Dördııncıi, Say/ada -

aa;if ·Vekili idi;*""-·'"'wi)ij;f "'Gün Aç Kalınca 
diye bağırdılar .. Harciye Veki-

Bey Denizliden Geldi F S .k t T 1. Old 
Bu Sabah 

irari uı as çı es ım u 
Manisaya, Öğleden 

Balikesire Gidiyorlar Çetenin Elebaşıları Anlaşıldı 
---------------------------------------------

Mı u ıt ı ·e ılı Abıdw /Jey Başvekıt pfışrı ıle 

Dört gün evel Aydın ve 1 miş ve İzmir palasa misafir oJ-
DenizJi mekteplerini ve maarif muştur. 

işlerini tetkik ve teftiş eylemek Bugün saat 9 da Afyon tre-
üzere şehrimizden ayrılmış olan nine bağlanacak hususi vagonla 
maarif vekili Abidin bey dün Manisaya gidecekler, öğleye 
akşam h · · d t 1 · kadar Manisa maarif işlerini tef-
. şe. nmıze av e ey emış- tiş edeceklerdir. Öğleden sonra 

tır. Vekıl bey trenden kızıl- saat 13 t f · d h k t ll d · . v e zmır en are e 
çu u a ınmış ve dogruca Bu- edecek olan Bandırma ekspre-
caya giderek Buca orta mek sile Balıkesire geçeceklerdir. 
tebini teftiş eylemiştir. Vekil B. Vekil beyin Balıkesirde de 
Bucadan otomobille İzmire 2el- bir 2'in ka)maları muhtemeldir • 

T ethişçilerin Şefi Emin Bir Yere Gizlenmiştir 
Zabıtanın Elinden Kurtulması İmkansızdır ... 

MELHN, 16 (A.A) - Kral 
Aleksandrın katilinin şeriki 
cürmü olan Sylvestre Malny 
tevkif edilmiştir. Malüm oldu
ğu veçhile Malny dvignondan 
gelirken Fontainbleau da ev
rakının muayenesi için jandar
malar tarafından yakalanmış 
ve tevkif edilmi-ı ti. Ancak mer
kum kaçmıya muvaffak olmuş 
ve günlerce orman dahilinde 
serseri bir surette dolaşmışbr. 

Dört GUn Aç Kalmış 
Malny nihayet ortaya çıka

rak yakalanmış ve hiç bir mu
kavemet göstermemiştir. Kom-
serliğe geldiği zaman dört gün
denberi hiç bir şey yememiş 
olduğunu ve yorgunluktan me
calsiz bir halde bulunduğunu 
söylemiştir. Üzerinde 700frank 
ve bir de pusula ileti bulun
muştur. 

Tethlfçller Çeteal 
Mcwkuf Parise ıönderllecek- ... 

7 allkıkafı luyeı:anla tektp cııuı Pansfell brr m ı zc.ra 

tir. Yapılacak isticvabın tethiş
çiler çetesinin bütün tahrika
tını tamamile tenvir edeceği 
zannolunmaktadır. 

Budape,teden 
Gltmedller 

Budapeşte, 16 (A. A) - Ha
vas A jaıisının Lozandan almış 

olduğu bir habere n"azaran 
Marsilya suikastı faillerinden 
iki kişinin doğrudan doğruya 
Budape.şteden gelmiş oldukları 
haberi ortaya çıkmıştır. Macar 
zabıtası bu meselede isimleri 
ortaya çıkan kimselerin kaffe-
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1,ayyare İşleri 
Akhisar 15 (Hususi)- Birinci ve damlarda oturmağı yasak 

7 eşrinin on ikinci gecesi burada etmek lazımdır. Alakadar ma-
hazin bir kaza oldu. Kazanın kamatın bağ damları üzerinde 
kurbanları iki kadındır, Çınarlı tetkikler yaphracağını umarız. 
mevkiinde sağır Mustafa ismin- Nadir Bey 
de bir adam, karısı Zeliha ve Akhisar, 15 (Hususi) - Na-
kızı Hatice ile birlikte bağının dir beyden boşalan kazamız 
O.amır.:la oturmaktadır. Gece jandarma kumandanlığına yüz-
yağan yağmurların şiddetlen- başı Şevket bey tayin edilmiş 

diği bir vakıtta bağ damı bir- ve mumaileyh Erzincan Refaiye-
denbire çökmesile Zeliha ile sinden gelerek vazifesine baş-
Hatice hanımlar enkaz altında lamıştır. Yüzbaşı bana: 
kalmışlardır. - Alakadar olduğum işler 

Mustafa ağa ile diğer bir meyanında ve birinci safta, ka-. 
erkek o esnada dışarıda bulu- zamız bekçi teşkilatının ıslahı 
nuyorlardı. Damın yıkılnığını düşüncesi de dahildir. Dedi. 
görünce onlarda korkularından Şevket beyi · tebrik eder, çalış-
baygın bir hale gelmişlerdir. malarında kolaylık ve muvaffa-

Y ıkıntıyı haber alan kaza kıyetlerini dileriz. 
jandarma kumandana, kaza Cemiyetin Faaliyeti 
mahalline gitmiştir. Enkaz al- Akhisar, 15 (Hususi) - Tay-
tından çıkarılan kadınların öl- yare cemiyetinin kendi malı 

olan şehrimiz tayyare sineman 
dükleri görülmüştür. Mustafa 

bir ayı mütecaviz bir zaman-
dayı ile arkadaşı ve cesetler danberi işletilmeğe başlanmış-
şehre getirilmiştir. Cesetler br. Bu sene sinemayı bizzat 
üzerinde tetkikler yapıldıktan cemiyet idare deiyor. yeni 
ıonra bu kaza kurbanlarının heyetin bazı düşünceleri daha 
defnine ruhsat verilmişti. Mus- vardır. İcarla oturulmakta olan 
tafa ağa ile arkaşı şimdiki bina değiştirilecek ve çarşı 
halde hastadırlar. Bu hastalık içinden daha iyi ve işlek bir 
yıkıntının verdiği heyecandan mevki intihap edilerek burada 
ve ölüm vak'asının doğurduğu satış kişeleri açılacaktır. Bu-
korkudan ileri gelen bir yürek nunla maksat, propaganda ve 
kalkığıdır. Ölüm hadisesi du- reklam sayesinde bu kişelerde 
yanlar üzerinde derin bir kalp iyi satışlar yaparak geliri ar-
sızısı yapmıştır. tırmaktır. Bu düşünceyi ve bu 

iskana müsait ol ıyacak de- yolda gösterilen mesaiyi tak-
recede harap olan böyle bina dir ederiz. 

••••• 
Cuma Günü Bir Hikim 
Altay - Altınordu AIDrcezada Mah
rakımları Kartdaf ıyor •• 

Bu ayın yirmi beşinde Bor
saya hareket edecek olan 
§ampiyon takımımız cuma gü
nü Altınordu takımı ile karşı
laşacaktır. Altaylıların burada 
bulundukları cuma gününü boş 
geçirmemğe karar vermeleri 
ve buğün şehrimizin en önde 
giden takımlarından biri olan 
Altınordu ile maç yampmalart 
çok yerinde bir harekettir. 

Geçen seneki Türkiye birin
ciliklerinden evvel F enebahçe
liler de İstanbulda aynı hare
kette bulunmuşlar ve bunun 
iyi neticelerini de birincilikler
de görmüşlerdir. Cuma günkü 
müsabakada her takımın da 
teknik bir oyun oynayarak hem 
kendilerinin iyi bir ckzersiz 
yapmaları ve hem de spor me
raklılarına güzel bir gün ya
şatmalarını dileriz. 

Memurlara Hakaret 
Zabıtaya vazife halinde ha

karet eden sabıkaWardan Boş
nak Abdullah mevkufen asliye 
cezaya verilmi~tir. 

kum Oldu 
Şehrimiz Ağırceza mahke

mesinde rüyet edilmekte bulu
nan Seferihisar eski hakimi 
Cevat beyin muhakemesi hitam 
bulmuş ve bazı tereke işlerin
de ihtilisı sabit göründüğünden 
beş sene onay agır hapsine ka
rarar verilmiştir. -
V eliahtın Bedi yesi 

lsveç veliahb Hazretleri şeh
rimizden müfarekatlerinden ev
vel konakta servisi idare eden 
Perapalas müdürü Nejat beye 
imzalarını havi bir fotografla
rile bir altın tabaka hediye 
etmişlerdir. 

Kumbarayı A'ırddar 

Karşıyakada oturan nafıa 
müesseseleri Başkomiserı ilmi 
Beyin evine hırsız girmiş ve ... 
1651 numaralı Esnaf ve Ahali 
bankası kumbarasile bir çok 
çamaşır ve sair eşyayı çalmış
br. Hırsıı zabıtaca aranmakta
dır. 

ElJIAI\tltA İ. M. Kütüphane Siııemsı 
Silviya Sidney ve Frederik March tarafından 

temsil edilen 

Garip Bir Aşk ...... - -İlaveten Pathe Jurnal Dünya havadisleri 
VE 

Arjantinde Bir Gece 
Bugün on yedi seansında 

ATA hakiki hayat 
filmi 

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

Perşembe 
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ınış bir mevkiide bulunuyoroS
Ambalaj temizliği, fiat ucuzlO' 
gu hem memleket mahsulleıt' 
nin sarfını hem de memlek~ 
te i hcmini genişletın 

istidadındadır. Geçen se~ 
kooperatifler bu maksatla bi' 
raz harekete geldiler. alr nı ·ıdirdiler muhtere m · safirlere hediyeler ve ·ıdi 

Cuma günündenberi şehri

mizde, Reisicumhur Gazi Mus
tafa Kemal paşa hazretlerinin 
misafiri olarak bulunan İsveç 

Veliahtı Güstav Adolf, refika
ları Prenses Luiz ve kerimesi 
Prenses İngrit hazaratı dün 
saat on yedide hususi trenle 
Afyonkarahfaarma mütevecci
hen hareket eylemişlerdir. 

Gazi konağından müfa.rakat
Ierinden evvel Vali Kazım pa
şayı belediye reisi Behçet 
Salih beyi kabul buyurmuşlar-

. dır. Kazım paşa ve Behçet 
Salih bey asarıatika ya ve İz- . 
mir şehrile İzmir ziyaretlerine 
ait fotoğrafilerden hazırJanmış 
gayet zarif albümleri ayrı ayrı 
misafirlere takdinı eylemişler
dır. Veliaht ve prensesler ha-
zeratı bu ziyaretin kıymetli 
bir hatırası olarak imzalarım ta
şıyan fotoğrafilerini ayn ayrı 
valimize ve belediye reisimize 

Şimdiden azır
lık ara Baş a ıyor 

935 senesi beynelmilel İzmir 
panayırı etrafında şimdiden 

hazırlıklara başlanması için 
komite ikinci teşrinin ilk haf
tasında topl:-nacaktır. Komite 

Turist acentelerile şimdiden 

muhabereye girişerek o hafta
lar içinde seyyah vapurlarının 

İzmire uğramalarını temine ça
hşacaktır,Panayır i~in Türkofis 
müdürlüğünce de broşürler 

hazırlanacaktır. 

İşçiler İçin 
Bir Vapur Tahriki 

isteniyor 
lzmir Karataş ve civannda 

oturan ve işlerine yedi ve yedi 
buçukta başlamak mecburiye-
tinde bulunan Alsancaktaki 
tütün imalathaneleri müstah
dimlerı için evvelce Karataş
tan 6,25 te ve Konaktan 6,35te 
vapur tahrik edilmekte idi. 
Göztepe hattının kaldırılması 

üzerine bittabi amele vapuru 
da lağvedilmiş ve bu yüzden 
bir çok ameleler müşkülat kar
şısında kalmıştır. 

İşlerine yedi ve yedi buçukta 
bqlamak mecburiyetinde bulu
nan fabrikada çalışanlar için 
Konaktan 6,45 te bir vapurun 
tahrikini Tahmil ve Tahliye 
şirketinden rica ederiz. 

Merkezde 
7&S& Müracaat Var 
Gizli evlenme ve doğum 

vak'alarından şimdiye kadar 
vilayete vaki müracaatların 
tesçiline başlanmıştır. 

İzmir merkez kazasına bağlı 
köylerden gizli doğum ve ev
lenme için müraat edenlerin 
miktarı 7856 dır. Mülhakat bu 
hesaba dahil değildir. 

Bugün 
HiUHiahmerde toplantı var 

Üç T eşrinisanide başlıyacak 
olan Hifaliahmer haftası proğ
ramını hazırlamak üzere güzide 
zevatın iştiraklerile bugün saat 

• 11,30 da Hilaliahmer merke
zinde bir topJantı yapılacaktır. 

hedi} e etmişlerdir. 

Polis müdürü Feyzi beye de 
Güstav Adolf cenapları bir fo
toğrafla bir altın kibritlik he
diye eylemişlerdir. 

Gazi konağından aynlmadan 
evel Kazım paşaya ve belediye 
reisi Behçet Salih beye hi
tap eden Veliaht hazretleri 
İzmir şehrinde gördükleri 
fevkalade yakın alaka ve mi-
safirperverlikten çok mütehas
sis bulunduklarını ifade eyle
mişler ve lzmir halkına saa
detler dilemişlerdir. 

On yediye on kala birinci 
otomobile veliaht hazretlerile 
vali Kazım paşa, ikinci oto
mobile prenses Luiz hazretle
rile Hüsnü Rıza paşa. üçüncü 
otomobile de prenses İngrit 
bazretlerile belediye reisi Beh
çet Salih bey ve diğer otomo
billere maiyetleri erkanı bine-

-~ ..... 

rek konaktan ayrılmışlardır. 

Gazi bulvarının Basmane ağ
zından gara kadar devam eden 
caddeyi dolduran binlerce halk 
misafirleri hararetle alkışlamış
lar ve bu tezahürattan çok mü
tehassis ve müteheyyic olan 
veliaht ve prensesler ellerini 
sallıyarak halkı selamlamışlar

dır. 

Basmane dahilinde bir jan
darma müfrezesi selam vazifesini 
ifa etmiş İsveç fahri konsolosu 
Ahmet bey ile İsveç kolonisi 
ve birçok zevat teşyi merasi
minde hazır bulunmuştur. 

Basmahanede misafirlere ba
yırlı seyahatler temenni edile
rek müteaddit büketler veril
miştir. Veliaht Hazretlerile 
Prensesler tekrar tekrar mem-
nuniyetlerini izhar eyliyerek ve
dalaşmışlar ve tren alkışlar ara-
sında gardan hareket eylemiş
tir. 

Lakin satışlarıva Ziraat Bal' 
kasını tavsit eylediler. Bank; 
dan gidip üzüm ve incir alIP 

resmi bir muameleyi andır-' 
bir harekettir. Ameli mahiyet 

yoktur. Üzüm İncir ancak le" 
ru meyvecilerden ve bakald' 
alınır. Elbette her memlekett' 

bu işi başaracak üç kişi "" 
dır. Binaenaleyh Kooperatiflt 
rin, hususi teşekküllerin isti 
laki teshil edecek ve arbr•J 
olan bu işe, azami kıymet " 
ehemmiyet vermeleri hem rD~ 
Jeketçilik noktasından ve bd 
de şahsi menfaatları bakı., 
dan çok liıımdır. 

ismai.1 ~ak_... 

••••• 
Küçük Haberler: 

MUcadele Bafladı 
Şehir hududu dahilinde d.~ 

den itibaren belediyece J'U"" 

mücadelesine başlanmıştır· 

Garip Bir Doğum 
Sami Bey . 

iş bankası ~eyeti tefti~ 
reisi Sami bey lzmire gele 

urbağaya Benzeyen Çocuk 34 
Saat Yaşadı Ve Öldü 

Aydına geçmiştir. I 
Belediye EncUme~ d 

Belediye daimi encümenı çl 
oğleden sonra Doktor Belıtof 
Salih beyin riyaseti altında 
lanmışbr' 

Dünkü nüshamızda Memleket 
hastanesinde çok garip bir 
doğum hadisesi olduğunu yaz
mış, kurbaya benziyen kafasız 

ve beyni açıkta bir yayrunun 
yaşamakta bulunduğunu ilave 
eylemiştik. 

Haber aldığımıza göre çocuk 
dün sabah vefat eylemiştir. 
Doğumundan itibaren otuz dört 
saat yaşamıştır. Bu gibi vak'a
larda ekseriya çocuklar ölü 

doğmakta veya doğduktan sonra 
bir iki saat yaşayabilmektedir
ler. Bu yavrunun 34 saat yaşa
ması İzmir doktorları arasında 
tetkike değer bir mevzu telak
ki olunmaktadır. Kurbataya Benziven Çocuk 

Maliye Tettişlerl "" 
Defterdar Kenan beY 

öğleden evve b1l'Zl.lnatiye 

helerini teftiş etmiştir. 
Yeni Tayinler 

Bir T eşrinisanide açıla; 
olan/~~ mekteplere mual 
ler fayınıne başlanmışbr. f 
Hayvanların Muaye" 

. i' 
Yeni ruam kanunu mucı':,, 

merkez ve mülhakatta bul 
1 bilumum beygir ve merkepl 

muayenesine başlanmıştır. 

NUfus BafkAtlbl ' 
Terfian nüfus başkitabe t' 

tayin edildiğini yazdığıa:ııı. 
cil memu:u Safi bey yerı• 

Tecrübe Muayenesi 
zifesine başlamıştır. 1 

Safi beyden inhilal e 
tescil memnrluğuna terfiaJ1; 
yin olunan Karaburun J1 I 
ka tlbi Necdet bey de 1' 
burundan gelerek yeni ,,,.ı 

Yarın lskendcriycden Gelen Vapurların 
~luayenesi Liınaııda Yapılacak sine haşlamıştır. 

Geçen hafta Portsaide ilk 
seferini yapan lzmir vapurunun 
yann limanımıza muvasalatında 
tecrübe mahiyetinde bir mua
yene yapılacaktır. 

Malüm olduğu üzere isken
deriyeden gelen vapurla f stan
bula giden İzmir yolcuları 
İstanbulda muayene yüzünden 
bir kaç saatlannı kaybetmek 
mecburiyetinde kalıyorlardı. 

Geçenlerde fskenderiyeye 
gitmiş olan rüsumat heyeti bu 
hususları tetkik eylemiş ve 
gümrükler umum müdürlüğüne 
raporlarım vermişlerdir. 
Yarın İzmir vapurunda on 

rrabanca Yüziiııdeıı 
Çıkan Bir Cinayet 

Kemerde Lale sokağında 
kahveci Ragip oğlu Vehbi ile 
Ahmet oğlu Kenan arasında 
bir tabanca meselesinden do
layı kavga çıkmıştır. Vehbi 
hamil bulunduğu tabanca ile 
Kenanı sağ ayağından ya
ralamıştır. Kenan hastaneye 
sevkedilmiştir. Yaralıyan da 
yakalanarak adliyeye verilmiş

tir. 

muayene memuru tarafından · 
umumi yoklama yapılacak ve 

İstanbulda gerek Mısır ve ge
rekse fzmir yolcuları muaye-

.neye tibi tutulmadan karaya 
çıkabileceklerdir. 

Yann İzmir vapurunda mua

yene yapacak olan on muayene 
memurundan her bireri birer 
rapor hazırlıyarak kanaatlerini 
ve bu işin muvafık olup olma- · 
dığını vekalete bildireceklerdir. 
Yarınki muayene ithalat güm
rüğü müdürü ve başmüdür ve
lcili Fahri beyin riyasetinde 
yapılacaktır. 

Halkvi 
Lik Maçlaı·J 

Cuma gUnU Yapdac~ 
Halk evi tiklerinin biran ~ 

neticelenmesini düşünen ' ~ 
darlar bu haf tadan itibateıJ t 
hafta beş maç yapılmasııı'ıJ 
rar vermişlerdir. Hilal t~ 
nin cezalı oyunculardan ~ 
şekkil olması ve nizami " ~ 
te bulunmaması hasebil~!/ 
haftaki Hilal oyunları hı> 
süz bırakılacak ve diğer ~ 
kım karşılaşarak mütebJ el' 
lan lik maçlarını 6 haft• 
mal edeceklerdir. , 

Bu haftaki proğranı ~I. 
Koşular Saat 9 : Tepecik -

Heyet Toplanıyor manlar. Hakem Altaydııfl 
Vilayet koşu heyeti bugün harrem bey. ~ 

vali Kazım paşanın reisliği al- Saatll:Hacıhüseyinlet"""' 
tında toplanarak son bahar at selme. Hakem TürkyurdıJ 
yaraşları hakkındaki proğram Mustafa bey. 9e 
üzerinde müzakerede buluna- Saat 12,30: Burnova_..... 
caktır. • · Hahem futbol heyetinde1' 

At yarışları bu sene iki hafta tafa bey. y 
devam edecek ve birinci koşu Saat 14 : Kurultay-139 

16 ikinci Teşrinde, ikinci koşu Eşrefpaşadan Behlül beY· 
da 23 ikinci Teşrinde aapıla- Saat 15,30 : EşrçfpaŞ9 

caktır. miryolu. 6 Eylülden l(e 
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- Biz ahtımızı bir parça 
kağıda bağlamadık. Bu mukad
des mukaveleyi Allahın huzu
runda kalplerimize yazdık. Kal
bin çarptıkça sen onu okuya
cak, kalbım durmadıkça ben 
onu unutımyacağım. 

Özdemir kızardı, sonra sap
şarı kesildi. 
Yanında göğsüne dayanmış 

bu baş o kadar herşeyden uzak, 
o kadar ona yakındı ki ... 

Titredi biraz geri çekildi .. 
- Tomris git, haydi artık 

git.. Beynim dönüyor, düşünce
lerim karışıyor, bu tatlı ses 
kulaklarımda, bu sevimli baş 
göğsümde, sıcaklığını bırakır
ken git sevgilim. 
- Kısık oe yanık bir sesle: 
- Be,i kovuyor mısın ? 
- Seni seviyorum, her ka-

dından başka olduğun hiç bir 
kıza berızemediğin için sevi
yorum. Fakat ben benliğimi 
kaybediyorum. 

iste bu dakikada Ademin 
cennetten kovulmasının sebe
bini anlıyorum. Şeytanın nefesi 

damarlarımı yakıvor, anlamı
yor mısın? 

- Anlıyorum ve biliyorum 
ki Ademin cennetten çıkması 
Adem oğullarının yüreğine 

Havva hasretini düsüren sebep
tir . . Fakat sen tasa etme ... 
Şeytanın nefesi aramıza girse de 

bu birbirine karışmış ruhları
mızı, b'rini diğerinden ayırt 
edemez ki. .. 

Öz çılğm gibi tekrar onun 

ellerini tuttu. Titrek sesi ancak 
işidiliyordu: 

- Fakat bak orada, ateş ve 
düşman var .. 

Ben oraya atılmak, onunla 
çarpışmak onu mahvetmek is-

tiyorum seni değil. .. Hayır, ha
yır bu kırmızı, kıp kırmızı aba-

jordan dağılan ışık, gozlerimi 
yakıyor, bu odaya sinen koku, 

kafamı karıştırıyor ! Bir şey 
görmüyorum... Sen, yalnız sen 
yalnız ikimiz varız Tomris ... 
Varlığım varlığma ulaşmak için 
eriyor, vücudum yanıyor fakat 
ateşe saldıran ndam ~ an()"ından 
korkmaz. 

Bırak ben bu • te le eriye
yim. Sen ka bu kıvılcımlar 
sana dokunm N f · · 1... es mm 
kı· m ceheı n !erinde yanar 
1<ü olu~ un 

Ö G S le ini 

B 

bilir miydi? 
fşte bütün kuV\ or, 

kafası, dürüst ı ... .ıat-..~esile 
genç kıza tehlikeyi işaret edi
yor ve dışarı çıkmasını zorh-

yorkenSinirJeri ve bütün hislerile 
yine ona tutunmak " gitme .. 
dur ... ,, deye haykırmak isti
yordu. 

Bu iki zıt kuvvet arasında 

kıstırılmış, buz gibi ter dökü
yor, içi ateş gibi yanıyordu. 

Tatlı yumuşak bir ses ona ce
saret verir gibi kulağına fısıl

dadı: 

- Baban bu toprak için öl
dü, sen de vazifen için yaşa 11 

Kolları gerildi, sanki bu ses
muhakemesini toplar gibi oldu, 
daha sakin tavrile : 

- Tomris, sevgai çocuk!Sa
adeti de, felaketi de biz, yalnız 
biz yaphğımıza inanalım ... Bu 
aşk, bu heyecan bir hakikat 
değil mi diyorsun. Evet ... Fakat 

unutma ki her hakikat biraz 
sukutu hayal, ve çok defa 

acılarla karşılaşır. Biz, zavallı 
insanlar, nceba bu hakikabn 
doyurduğu zevkle o acılan 
silebilir miyiz? 

Sadası, burada biraz kab
laşarak ilave etti : 

- Kim bilir seni bu ebedi 
acıdan korudu .. umu düşünerek 
beni bir gün anmaz mısın? .. 

Genç klz elini ~zün ağzına 
kapadı: 

Alla i ·n u 
karanlık diişünceyi günlüme 
dü ürme, Ya!nız şu sözümü 
iyi dinle Öz: Akdenizin öz 

kızı, öz sevgisini, İzmir yolunda 

yürüyen bir Özdemire vermiş
tir. İleri atılırl<en gözün arkada 

kalmasın. 
Burad dudak nmızın kızıl 

ateşile yazılmış bir mukavele 

var.. Karınım ben.. Yalnız se
nin karın kalacağım. İşte ya
nındayım. Gözlerime bak sözle
rimin varış noktasını bilerek 
ve düşünerek söylüyorum. 

Seni kaybedersem Tomris te 
kaybolmuş ve ölmü demektir. 

Bu kat'i ve azimkar ses baş
ka bir alemden geliyor, özün 
kulaklarında oğulduyordu. Bir 
ara gözlen döndü. Bu kirmızı 
ışıklı oda da yalnız ikisini 
gösteren aynadaki hayalinden 
ürktü. Kollaı ı kıv ıldı, Tomri
s' n boynu bu ha kaya takıldı, 

imdi bu evde bu ışıkla yam
yor, bütün bu alevler beyaz 
elbiseli genç bir k zın ü .. ttinde 
topla ııyo , titre ı or, açıl } or, 

p od 
Artık g 

h 1-
d a 

ı gecenin 
kıydığı 

kır ızı, 
ttı .... 

ı 

Bütün Şehirlerde Ve Kasabalar a 
Büyü Hazı --lıklar Yap lıyor 

ADANA, 15 (A.A) - Cum- yıllara nisbetle daha parlak bir 
huriyetin 11 ci yıldönümü bu surette kutlulanmak için bir 
yıldönümü bu yılda parlak ve komite teşkil edilmiştir. Kasa-
heyecanlı bir surette kutlula- hada mnhteşem sekiz tak ku-
nacaktır. Bayram için şehri- rulacak köyler süslenecek ve 
mizde büyük hazırlıklar baş- buradan kasabaya albyüz atlı 
Jamıştır. Kutlulama programı davet edilecek güreşler ve ci-
için bugün vali Tevfik Hadi rit oyunları yapılacak ve muh-
beyin reisliğinde C. H. F. vi- telif Pontoscular tarafından 
lfıyet idare heyeti reisi fırka öldürülen Jandarmalar ıçın 
kumandanı belediye ve Halkevi İlgaz dagında dikilen abideye 
reisi maarif müdürün iştirakile çelenk konacaktır. 
bir taplantı yapılmıştır. Kutlu- Muğ ada 
J~a progra.mını tali bir ko- MUGLA, 15 (A.A) - Vali 
mısyon tcspıt edecektir. Bay- beyin başkanlığında toplanan 
r~mm devam ettiği günlerde komisyon Cumhuriyet bayramı 
yıne .taklar kurulacak evler şenliğine ait programı tespit 
elektrılde aydınlatılacaktır. etmiştir. Bu senede bayramın 

Hgazda fevkalade iyi kutlulanması için 
ILGAZ, 15 (A.A) - Bu yıl çalışılmaktadır. Bu hususta iyi 

Cumhuriyet bayrrmımn geçmiş bir program yapılmıştır. 

a r 
27 irinci Teşrinde Ankarada 
Toplaııaca ~ıardı ·- o ıs y Tehir Edil i 

PARIS. 15 (A.A) - Havas tını Jüz~msuz bırakacağı bildi-
Ajaı'ısının İstanbul muhabiri rilmektedir. 

bil~i.riyor:.. Anadolu Ajansının notu: 
lyı malumat alan muhafilde Balkan devletleri Hariciye 

kral Aleksandrm cenaze mera- nazırlarının Ankara toplanma-
siminden sonra dört Balkan sına dair evvelce ittihaz olunan 
Hariciye nazırı Belgratta ya- l~ararın tehir edildiğine dair 
pıl~cak görüşmelerin bilhassa ittihaz edilmiş hiç bir karar 
Ma~silya cinayeti ile hadis olan mevcut begildir. Hariciye na-
vaz yete teallük edeceği ve zırbrı vvelce ittih.:.z olunan ka-
bu görüşmelerin esasen tehir rar mucibince 27 Birinci Teşrin-
edilmiş ol.m Ankara mülaka- d Ank rada toplan t":aklardır. 
··~~···;·ı~···~-~-i;~··:j~~:················································· 

Ca 1 i Sa rmn~ 
Cumaovasının Yukarı mahal

lesinide Kasımpa a camiine 
pencere taşlerını sökerek giren 
Hüseyin oğlu İsmail mezkür ca
miden üç büyük kilim ve bir bü
yük halı seccadeyi çalmıştır. 

Hırsızlar yalralanarak adliye
ye verilmiş ve Fulh hakimliğince 
fevkif olunarak hakkında tah
kikat yapılmak üzüre istintak 
hakimliğine tevdi olunmuştur. 

Zey in A ... acı e m ş 
Burnovanın Naldöken köyün

de oduncu Altın diş Mustafa 
Burnovanın Bozalan mevkiinde 
başka birine ait zeytin ağacını 
kestiği görülerek hakkmda 
kanuni takibata başlanmıştır. 
Ş hird S ygunc~I 
Hilalda Yusuf oğlu İsmail 

ile sabıka ılnrdan Ahmet oğlu 
salih, Ali oğlu Ahmedin önüne 
geçerek 15 lirasını zo:-la al
dıkları şik"yet edılmiş ve zn
bıtaca her ikisi de yakalanar4->k 
adliyeye verilmiştir. 

Zorba Bir Alaca h 
İkinci Su taniye mahallesinin 

Murat Ali sokağında oturan 
O m n oğlu Ahm t Şiikrü sar
hoş olduğu halde bir alacak 
me e 'nd n Osman oğu O -
m n cf nd'nin cı.;n ·derek 
bıçal çekmiş v t hdidatta 
bu unmu u . Ahm Şukrü ya
k anm v adlıy ye v 
tır. 

y ukalanan acı 
Çukur e me ka"akolu önün

de ntıra atan İs il oğlu H k
kı yak 

apuç ırsızı 

ahat Parasez~ fda ı? 

Halil oğlu Mehmet namında 
birisi Bınarbaşı camiine sabah 

nnmazını kılmak iizere giden 
A!i Riza efendinin ayakkapla
rını çalmış ve yakalanmıştır. 

Mehmet, sulh hakimliğince 

tevkif edilmiş ve karar hakim-

liğince hakkında tahkikata 
ba~lanmıştır. 

Hırsız cürmünü itir~f eylemiş 
ve: 

- Ne yapayım ayakkabına 
ihtiyacım vardı kış geliyor gi · 
yecek pnpucum ve alac~k pa
ram yoktu, Yaptım. D :niştir. 

Bf çal kırı Ahncfi 
l' cm erde Kiigıtane cadde

sinde biçakla gezen Ahmet 
oglu Yusuf ile Sii eymanın 
ü ... erleri aranmış ve biçakları 

müsadere ediimi tir. 

Ça ca t Ver Bul nıamış 
Davi oğlu maran oz lsak 

bcled'ye tanzifat hanına girmiş 
ve bir ey çalma .. a muvaffak 
ol madan yakalan 

Oç in sız Y dı 

(~ 5 

z rı s 
İstanbul, 16 (Hususi) - Türk - Yunan ticaret müzakeratına 

başlama~ ~.çin Yunan mi~i iktisat nazın mösyö Petmezoğlu 
pa~ar gunu. !stanbuJa geliyor. Mumaileyh derhal Ankara gideı ek 
1ktısat vekıh Celal beyle temasa gelecektir. 

d 
Asya Vapurundan la er oktur 

"fST ~~BUL, 16 (Hus~si) - Şiddetli bir lodos fırtınası hU
kum suruyor. Fırtına lımanda zararları mucip olmuştu. Mar-
maraya. açılan Asya vapurundan haber yoktur. Fırbna de
vam edıyor. 

• 

Büyüle 
Nu 

İkramiyeyi 191777 
ara az andı 

lnkara, 16 (Hususi) - Ergani tahvillerinin üçüncü ikrami
yesi çekildi. (30000) lira (191777) numaraya (15000) lira da 
(50871) numaraya düştü. 

İnhisarlar M .. steşar Yaş Üzüm Ve 
~ncirleri z H~kkın a Ne Diyor? 
Istanbul 16 ( Hususi) - inhisarlar Vekaleti müsteşarı Adil 

bey beyanatında Ege mmtakasında tüccarın yüzünü güldürecek 
kadar mal alındığını, İzmirde yaş üzüm fiyah yüksek olduğun
dan ucuz yerlerden yaş üzüm ihtiyacının temin edildiğini söy
ledi. 

Tuz Kan n Bu 
Kabu 

ene ·çinde 
i ece {ti 

ecliste 

Ankara 16 (Hususi) - B. M. Meclisinde önümüzdeki içtima 
devresinde çıkacak olan tuz kanunu ile tuzlu balık, zeytin ihra-
catçılarına geniş muafiy~tler veriliyor. Hayvan sahibi olan kö}
lülere de ucuz tuz temini düşünülüy r. 

• • eyet mız e As er eri iz Gece 
• 

ansı e g a a ar ı a 
İstanbul 16 ( Hususi) - Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin 

riyasetinde bulunan heyetimizle askeri heyetimiz gece yarısına 
doğru Belgrada varciılar. İstasiyonda hararetle kar~ılandılar. 

Eırka o g eleri 
Muğla, 15 (A.A) - C. H. 

F. Mahalle ve ocak kongreleri 
birinci Teşrinin birinden itiba
ren başlamıştır. Şimdiye kadar 
merkeze bağlı 33 köyden 21 
köy nizamnamenin bildirdiği 
topJnntısile yapılmıştır. Bu kon
grelerde köylüler dileklerini 
bildirmişlerdir. 

uğlads lnUhap ~. ıe~i 
Muğ1~, 15 (A.A) - Beledi

ye intih' hı bitmiştir. Muğlada 
7500 müntehip reyini vermiş
tir. Reyler fa ... nif edilmektedir. 

• 
ı:reso n i abatı 
Gireson, 15 (A.A) - Alurca, 

Şibinkarahisar, Tu ebolu, Bulan
cık, kaza la ·ımızda belediye se-
çimleri bitmis asli ve yedek 
azalar ilfuı edilmiştir. Bu kaza
lardaki seçimde C. H. F. nam
zetleri kazanmıştır. 

• • 
eısı 

İstanbul 16 (Hususi ) - Bü
yük Millet Meclisi Reisi Kazım 
Pa a Hz. Ankar dan geldiler. ... 

ivers· ede 
.. İST AN BUL, 16 (Hususi) -
Universitede derslere başlandı. 

iibadeJe onı·s,onu 
B f.!Ü on İçtlmaını 

Yap yer 
İstanbul, 16 (Hususi) - Muh

telit mübadele komisyonu Cu
ma günü 11ğvedik.cektir. Ko
misyon } arın son içtimaını ) a
pı5 or. 

Az'z B y K 't hyada 
•tah) a, 15 (A.A) - Kü

tahya por teşk'latını tefti~ et
me< · z re idman cemıyetleri 
ittif ki u m r i i Erzurum 
ın bu u Az b y ehr'mi1e 

s zı ü 

v mu ) 
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Casus ıuk Hayatım 
Rlzar Marthe'ın H:tıralar~2 

-19-

F akirliğimiSaklamak İstiyorum.Bana 
Çok Para Verebilir misiniz? 

Stefanla biraz geride kalmış
tık. Walter 20 metre ilerimiz
deydi. Casus kulağıma fısıldar 
gibi: 

- Bu akşam odanızdan çık
mayınız. Size telefon edeceğim 
dedi. 

Otele dönünce maraktan çat
lıyordum. Nasıl bir teklifle kar
şılaşacağımı bir dakika evvel 
anlamak için dakikaları sayı

yordum. lntizanm beyhude ol
madı. Stefan bana telefon et
medi. Sadece ~u telgrafı gön
derdi: 

- u Sen Sebastiyende kalı
nız ve beni bekleyiniz. - Stefan" 

Tehlikeli yola sapmıştım. Ar
tık özlediğim macera başlıyor
du. İçimde heyecan vardı. Ste
fanla münasebatımı anlaştırma
mak için W alterden kaçınmak
bğım lazımdı. 

Gazinoya girerken Walteri 
kapıda gördüm. Beni bekliyor-
du. Bu sefer hayal inkisarı 
çok derin olmuştu. Zira ya-
mmda Sen Sebastiyenin maruf 
zenginlerinden bir İspanyol 
bulunuyordu. 

Ertesi gün Stef an beni Mon
te lgeldoda beklediğini telefonla 

>ildirdi. 
- Size çok mühim şeyler

den bahsedeceğim, diyordu. 
O gün tamamen beyazlara 

büründüm. Hergünden daha 
tık, daha zarif görünmeğe itina 
ettim. Otelden çıkarak Mônte 
İgeldoya gittim. Stef an beni 
bekliyordu. Oturduğumuz yer 
denize hakimdi. Sen Sebasti
ye'nin Conşası yüksekten mini 
mini görünüyoşdu. Güneşin zi
yası albndan halk ve kumlar 
ıiyablı beyazlı noktalar gibi 
görünüyorlardı. Hava sıcak ve 
müliyimdi. Hafif bir meltem 
çehreleri serinletiyordu. 

M.Stefan bu müstear nam 
altında hakiki şahsiyetini, 

Unvanını saklamaktadır. Kar· 
şımda karışık işlere alışmış bir 
adam halile oturdu. Silkindi. 
Keyfi yerinde idi. Fransızcayı 

bir Fransız gibi mükemmel ko
nuşuyordu. 35 yaşında genç 
bir bahriye zabiti idi. Uzun 
boylu, çevik bir adamdı. Sade
likten hiç ayrılmıyordu. 

- Hiç te yabancı bir leh
reyle konuşmıyorsunuz. 

-Harpten evvel çok zaman 
Pariste kaldım. 

İlk sıkılganlık çok sürmedi. 
Casus toplayıcı derhal mak ada 
girdi 
-Medam.eğer yanılmıyorsam 

?araya ihtiyacınız var. 
- Evet ... 
Güldü. Gülerken de beyaz 

dişlerini gösterdi. 
- Sizi buraya niçin davet 

ettiğimi bilir mlsiniz?Bilmezsiniz 
elbette.. Ben bir Alman zabi
tiyim. 

-Safdil değiiim mösyö.Teklif
lcrinizin mahiyetini tahmin edi
yorum. 

- Kabul ediyor musunuz? 
Nezaketle konuşuyor, beni 

dilgir edecek bir söz sarfet
mekten çekiniyordu . Tekrar 
etti: 

- Kabul ediyor musunuz? 
Çekinir gibi göründüm. 
- Hoşuma gittiğinizi sak

lamıyacağım, dedim. Fakat bu 
körkörüne teklifinizi kabul et
mem için bir sebep teşkil et
mez. Eğer bu i in şefi sizseniz 
kabul ederim. 

Stefan dii$ündü ve Madritte 

bir amiri olduğunu itiraf etti: 
- Madride yazacak olsam 

cevap almak için iki gün lazım 
Şefimin sizi görmek istiyeceğinide 
zannetmem. Anlaşımayı yapan 
benim. O değil... 

İsrar ettim: 
- Size müstesna e.ı . mi

yeti haiz haberler verebilece
ğim dedim. T ayyareciyim. Ve 
bu sıfatla askeri kamplara gi
rip çıkabilirim. Şayet kafi sa
lahiyetiniz yoksa muhabere 
ediniz. 
StefanTayyareci MartheRişenin 

muvaffakiyetli uçuşlarını yakın
dan bildiğini söyledi. Devam 
ettim: 

- Mevkiim taleplerimde bi
raz müfrit olmaklığımı iycap 
ettirecektir. Sonra teminata 
ihtiyacım vardır. Şefinize göre
bileceğim hizmetleri anlata
bilirim. Bana çok para vere 
bilir misiniz ? 

Casus toplayıcı beni dikkat
le ve neşeyle dinliyordu. 

ilave ettim: 
- F akirlığimi saklamak is

terim. Pariste genç bir bir ka
dının sefaleti ne demek oldu
duğunu .pek ala bilirsiniz? 

- Sizinle çalışmayı çok is
terdim. Mademki şefime yaz
mamı istiyorsunuz. Yazacağım. 
Fakat iki gün bekliyebilir mi
siniz? 

- Çaresini bulurum. 

Tekrar şehre indim. 
Consada beni bekliyen W al

ter kolumdan çekerek: 
- Gittiğinizi zannediyordum 

dedi. 
- Hayır dostum gitmiyorum. 

Dört yapı akh yonca bana talih 
getirdi. Gece kazinoda çok 
kazandım. 

Bakışlanndan şüphesini oku
dum. Stefanı düşündüğü mu
hakkaktı. 

- Hem nişanlanıyorum. 
Bu sözlerim üzerine Şişman 

W al terin yüzü daha fazla kı
zardı. 

Hafifçe Allaha ısmarladık di
yerek ayrıldım. Yolun öte ta
rafından otel komşum Bukma
ked geçiyordu. Teklifsizce ko
luna girdim. Böylece W altere 
saadetimin delilini vermek isti
yordum. 

- Sonu var -
' .. 

Basra Körfezin de 
Tahran, 16 ( A.A) - Para 

Ajansı, ingiliz menabiinden sı
zan ve İrari bükümetinin Basra 

körfezinde ve bilhassa Buaır 

ve Lingahta issibahriler vücu

da getireceğine dair olan ha
beri tekzip etmektedir. Bu 
Ajans diyor ki, bu işlerin ya-

pılması için Japon kumpanya
ları ile müzakerata girişilmis 

deyildir. 
M. Dumerg Ve Benes 

GörUftUler 
Paris, 15 ( A. A ) - M. Du

merg hu sabah Mösyö 
Benes ile ğörüşmüştür. M. Be
nes bilahare kısaca M. Lavalı 
görmüş ve kendisinden yarın 
sabah için bir randevu almıştır. 

•••• 111 r. 

Bolu - Düzce Yolu 
Bolu, 16 (A.A) - Bolu- Düz

ce yolunun biran evvel biti
rilmesine çalışılmaktadır. Vali 
inşaat işlerini yakından takip 
için amele başında birkaç gün 
geçirecektir. Vilayetin altı si
lindiri bu yola tahsis edilecek
tir. 

M. Eden -...... 
Istokhol'mu Ziya

ret Edivor 

• I {I 

Stokbolm, 15 ( A.A ) - M. 
Eden buraya muvasalat etmiş
tir. Matbuat İngiliz devlet ada
mının mühim bir siyasi vazife 
ile muvazzaf olduğu hakkmda 
Alman membal~r~ndan çıkan 
haberleri tekzibederek bu se
yahatın iki memleket arasında 
hars ve iktısat münasebetlerini 
kuvetlendirmeğe matuf oldu
ğunu tasrih etmektedir. 

Gandi 
Kongreden Sonra 

Çelcilecek 
Varda, 16 ( A. A) - Gandi, 

gazetecilere kongrenin gelecek 
toplantı devresinden sonra çe
kileceğini ve kararı kanunu
esasinin tadili hakkındaki tek
lifinin kongre azası tarafından 
reddedilmesi üzerine verdiğini 
söylemiştir. 
Lehlstanın Taziyeti 
Varşova, 16 (A.A) - Reisi· 

cumhur M. Bartunun ölümü 
dalayısile Fransız Reisicumhu-
runa bir taziye telgrafı gön
dererek M.Bartunun Lehistana 
karsı beslediği dostluğu Leh 
milletinin unutmıyacağını bil
dirmiştir. 

Define Arıyorlardı 
Panama, 15 (A.A) - Kosta

rika hükumeti iki motör içinde 
Bokos adasına polisler gönder
miştir. Polisler bu adada define 
arayan fngilizleri geri göndere
ceklerdir. 

lfslzlerln Sayısı 
Vaşington, 15 (A.A) -Ame

riea iş federasyonunu besabina 
göre Amerika işsizlerinin sayısı 
10,834,000 dir. 
Papen Berline DöndU 

Viyana, 15 ( A.A ) - Fon 
Papen bugün öğle vakti hava 
yoluyla Berline gitmiştir. 

Paris Piyasası 
DUn Buhr nh Bir 

GUn Geçirdi 
Paris 16 (A.A) - Dün es

ham borsasında temayüller pek 
o kadar memnuniyete şayan 
değildir. Bu hal kapanışa ya-
kın şiddet peyda etmiştir. Ka
binede icra edilecek tadilat 
hakkındaki kararsızlık ile M. 
Ruzveltin yeni beyanab piya-
sada fena bir tesir hasıl etmiş 
ve piyasa tasfiyeden istifade 
ederek temettu teminine ko
yulmııştur. 

Parlste iki Bulvarın 
ismi Değlflyor 

Paris 16 (A.A) - Parisin 
büyük bulvarlarından ikisine 
Luis Bartu ve Raymon Puan
kara isimlerinin verilmesi içın 
belediye meclisine l>ir teklif 
yapılmısttr. 

Aleksandrın Cenazesi . ··-·-·· . 
Belgratta Yüz Biıı I"işi Naaşıı1 

Önünde Hürmetle Eğildi 
....................................................... 

( • a~tarafi 1 inci salzıfede) 
bundan başka Romanya, Çe
koslovakya Türkiye Fransa İn
giltere ve Yunanistan donanma 
ordu ve hava kuvvetlerini tem
sil eden hususi heyetlerde işti
rak edecektir. 

Kral Karol Belgrada 
Gidiyor 

Bükreş, 15 (AA ) - Kral 
Karolun Belgrada giderek Kral 
Aleksandnn cenaze merasi
minde bulunmak ihtimali mev
cuttur. M. Tataresko ile M. Ti
tulesko Romanya heyetinin kim .. 
lerden teşekkül edeceğini ve 
bü meseleyi busabah görüşmüş
lerdir. 

lngillz Pren esi 
Londra, 15 ( A.A) - Knut 

dükası dün Parise kardeşi prens 
Duga1in tayyatesi ile gitmiştir. 
İngiltere eefiri ile nişanlısı 
prenses Marina kendisini kar

şılamışlardır. Biraz sonra nişan

lısı ve nişanlısının annesi Yuna
nisten prensi Nikola ile kral 

Aleksandrın cenaze merasimin
de İngiltereyi temsil etmek 
üzere Belgrada hareket etmiş
tir. 

lngllterede Matem 
Londra, 16 (A.A) - Kral, 

Yugoslavva kralı Aleksandrın 
cenaze merasiminin ~ apılacağı 
18 Teşrinievelde bütün hükü
met dairelerine matem bayrağı 
çekilmesini emretmiştir. 

Varşova, 16 (A.A) - Reisi
cumhurun fevkalade milmeasili 
ceneral Dulugozovıki ve p r
lamento heyeti bugün Belgra• 
da gideceklerdir. 

Paris. 15 (A.A) - M. Pol 
Bonkur M, Gannet ve eski 
nazırlardun M. Lö T röker kral 
Aleksandrın cenaze meruinde 
ayanı temsil edeceklerdir. 

Zagreptekl Merasim 
ZAGREP 15 (A.A) - Kral 

Alek.sandrın cesedi Zagrepten 

Belgrada kalkmıtbr. 300 bin 
tahmin olunan halk bütün ge-

ce ve sabah istasyon önünde 

teşhir edilmiş olan tabutun 
önünden geçmiştir. saat 13 te 
hususi trenin hareketi için hal
kın geçmesinin menine mec
bur kalınmıştır. 

BELGRAT 16 (A.A) - Dlln 
Zagrepte 300,000 kişiden fada 

insan Aleksandnn istasyon 
meydanına kanulmuş olan ta
butun önünden geçmişlerdir. 
Saat 13-te tabut trene nakledil· 
miştir. 

Dört Gün Aç Kalınca 
• ·-·-.· 1 

Firari Suikastçı Teslim Oldu. 
Çetenin Elebaşıları Anlaşıldı .. 

-Baştaıafı 1 ncı schif tdt -

sinin isimlerinin kontrol edilmiş 
olduğunu ve fakat bu isimleri 
ta,ıyan kiımelcrden hiç birisı
nin Budapeştede ikamet etme
diği gibi Macar hududunu geç
mek için Macar pasaportu da 
almamış bulunduğunu tesbit ey
lediği anlaşılmışbr. 

Tethl,çller Şefi 
Glzlenmlttlr 

Paris, 15 (A.A) - Fransız 
ve Yugoslav polisleri Marsilya 
cinayeti şeriklerini aramak için 
mesailerini birleştirmektedirler. 
Öjen Kavetemik ismindeki 4e
fin teşhisi mümkün olmuştur. 
Merkumun emin bir mahalde 

~gizlenmiı olmaıı muhtemeldir. 
F akaf polis yakında bir netice 
elde edeceğini Umit eylemek

tedir. 
Ceset Salnl De§ll 

Ambuye ormanında bir ceset 
bulunmuştur. Bunun Fonten
blouda jandeemalann elinden 

kaçan Salni olduğu ıannedil
mişse de verilen eşkal uyma
maktadır. 

Tevkif Müzekkeresi 
Çıkarddı 

Marsilya, 15 (A.A)-Müstan· 
tik müddeiumumi ile milzake· 
reden sonra sahte pasaport 
istimal ettiklerinden dolayı An
necyde tevkif edilmiı ve An
necy hapishanesine atılmış olan 
Ben es denilen Raitchi ve N o
v ak denilen Pospichil hakla
rında Marsilya cinayetinde 
şeriki cürüm olmak töhmetile 
tevkif müzekkeresi istar et
miştir. 

Sulkastçllerln Hayall 
Belgrat 15 ( A.A) - Havas 

Ajansının öğrendiğine göre Us
tasiler suikastın Yugoslavyanın 
inhilaline ve Avusturya - Maca
ristan ve Hırvatistandan mU
rekkep bir İmparatorluk tesi
sine imkan vereceğini zannet
mekte idiler. 

Cumhuriyet Bayramı 
Gece Ve Gündüz Şenlikleri 

Hepimizin büyük bir sevinç ve heyecanla beklediği Cumhuri

yet bayramımız yaklaşıyor. Yapılacak şenliklerin zairler uzerinde 

ilelebet unutamıyacaklan bir şekilde olabilmesi için beş dakika 

süren çanak mehtabı, renkli kandilli deniz yıldızı, orkestralı 

nurlu bava bombaları, yakut. zümrüt, gümüş yağmurlu, çadırlı~ 
şimiekli hava fişekleri, envai çeşit çarkıfelek ve yer top fişek

leri ile iki boyu havi gündüz şenlik fişeklerinizi taze olarak 

ihzar ettirmek üzere şimdiden bildiriniz. Bu suretle çok mükem

mel bir eylence tertip ve ayni zamanda harp malüllerimize bir 

yardım yapmış ve hem de halkımıza tam manasile bir cumhuri
yet bayramı gecesi yaşattırılmı olunur. 

Kataıoaııarımızı isteyiniz 

Telefon Numarası: 3893 
Siparişlerinizi mektup veya telgrafla aşağıdaki adrese bildirin 

Adres : Barut inhisarı acentesi Posta kutusu : (242) İzmir 
Telgraf : İzmir Barut Acentesi. · 

Fransada 
' Milli Matem 

• 1 
Paris, 16 ( A. A) - Nazırlar 

' meclisi kral Aleksandrm cena" 
ze merasiminin yapılacağı 18 
Teşrinievvel tarihi ile Raynıoll 
Puankaranın tedfin merasinıİ" 
nin icl"a edileceği 19 Teşrini· 
evvel tarinin milli matem gün" 
leri addedilmesine karar ver· 
miştir. 

Şako Meselesi 
Cenevre, 16 (A.A) - Cbak0 

meselesini tetkik etmekte olaO 
istişari komite milletler cemiyeti 
meclisini 20 Teşrini sani tari" 
hinde fevkalade toplanrn•Y' 
davet eylemiştir. 

Yakıtsız Haber 
Bllkreş, 15 (A.A)-Kral l(a• 

rolun üç ay müddetinden sonr' 
resmen Parisi ziyaret edecei' 
haberi en hnfif tabirile vakıtsı• 
addedilmektedir. 

İki Tayyare 
Zabitimiz 
Lehlstanda Tetkikat 
Yapıyorlar 

Varşova 15 ( A.A 1 - tnrt 
Tayyare zabitlerinden } üzb" 
pilot Ferruh beyle refiltası 1' 
yüzbaşı pilot Zeki bey Grild' 
ziadze gelmişlerdir. Tayyar' 
endaht ve bombardımcın me~· 
teplerini ziyaret otmek için IK 
gün kalacaklardır. 
Talgraflara Cevap Gel~ 

Ankara, 15 (A.A) - l(P' 
Aleksandr hazretlerinin ıfl 
Fransa hariciye nazın M. sar 
tunun vefatları dolayuile baf 

vekil İsmet paşa hazretleri ~ 
hariciye vekili Tevfik Rü~·· 
beyefendi tarafından Yugosll 
ve Fransız ricaline çekilen t~ 
ziyet telgraflarma teşekldj 
mutazammın cevap telgrafl.ı1 
gelmiştir. 

Poincaranın 

Ölüm·· 
Cenaze M. Lebrun aet 
dikten Sonra Kaldır11ae' 

Paris, 15 (A.A) - M. V' 
merg Puankara için Cuma~t~ 
gUnU M. LebrunUn Belgratv 
avdetinde milli merasim y•~ 
masını nazırlar meclisine t~...ı 
edecektir. Puankaranın ö!~ 
büyük bir heyecan tevlit etıP" 
tir. Taziyelerin arkası getıs' 
mektedir. 

Paris, 15 (A.A) - M.; 
merg bu sabah diğer bük ~, 
erkani ile birlikte M. Puaıı j 
ranın cenazesini selalamıŞ 
kadın zevcesine kendi naııV,1' 
ve hükumet namına taziyel~ 
bildirmiştir. Zannedildiğine ıv 

hükumet M. Puan kar', 
milli cenaze merasimi ~ 
pacaktır. Fakat henüz M· 
ankaranm vasiyeti açılmaıJ11ş 

Paris, 16 (Hususi)- r.1°; 
Poincare yetmiş dört yaf't 
idi. Bu yaşta şurayı de~ıetl 
vazifesinde devam edıJ'0 

Ayın yedisinde meclisin.ıııp 
içtimaına iştirak eylemişti· I~ 
şembe günü hava güzel ~lı' 
ğundan refika ı ile be 
kolkola şehir parklannd~af' 
nezzühe çıkmış ve tesıı. 
sokakta suikast haberirı• ., 
lince fevkalade mütees51 

1 

şı 

muştu. el 
Mösyö Poincare'ya tt 1 

rünün şiddetinden altı i 

gi 

.. 1 · b t etıı' sonra nuzu ısa e ~ 

Ve dört gün sonra dıı 
etmiştir. ,t' 

Bartou'nun ölümü Poi0 ' 

büyük bir teessüre uğ~I e~ 
iki devlet adamı elli ik• !I 

( s. 4 ) 5-14 {598) 1 dosttular. 
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Öldürelim 
İren tahtın sarsılmaya başla

dığını hissediyordu. Fakat ne 
halkı, ne de askerleri memnun 
edecek bir çareye baş vurmu
yordu. 

Bütün kuvvetini entrikaya 
vermiş memleketi kasıp kavu
ruyor ve önüne çıkanı tepele
tiyordu. 

O kadar adam öldürmüş, 
o kadar kan dökmüştü ki, ar
bk, ondan is:nile bahsetmiyor-
lardı. Halk ona bir lakap tak
mıştı. 

Dişi kaplan! 
Ve ... Dişi kaplanın pençeleri 

altında inliycn, kıvrım kıvrım 
kıvranan Bizansta ufuklar ğün 
geçtikçe karalanıyor; hudutla
rından akın eden kahhar bir 
saldırışm tehdidi altında Şarki 
Roma, korkulu ruyalar görü
yordu. 

Son Karar ..• 
- Ben korkmıyorum Vasilis

sam. Ömrümde korkmadım. Ve 
korkmam da... Fakat, müvaf
fak olmak istiyenler, korkak 
bir adam gibi düşünmelidirler. 
İhtiyatsız haller insanları çok 
tehlikeli neticelere ulaştırırlar. 

Şarki Roma imparatorlu
ğunun saltunat şurası, pek 
mühim meselelerle meşğuldü. 

Elenor sarayının taht salp
nunda, sakallı, sakalsız, kırk 
elli adam, uz.un bir masa et
rafmda sıralanmışlar, hürmet-

kar bir sükun içinde dinli
yorlardı. 

Bir adam, ayakta konuşuyor-
du. · 

Bu, orta boylu, küçük yapılı 
bir zabitti. Sırtında çelik zırh 
vardı göğslindeki altın kakma 
armadan, rütbesinin büyük ol
duğu anl~ılıyordu. · 

Sözlerinin tesirini anlamak 
istiyormuş gibi ellerini masaya 
dayayarak kendisini dinliyenle
ri şöyle bir süzdü. Sonra sesi
ni yükselterek devam etti : 

Ordu bakımsızlıktan bitkin 
bir haldedir. Zabitler maiyet· 
lerindeki askerlere söz geçi
remiyorlar. Beşinci Konstantin 
devrinden çok uzaktayız Kılıç
larımız körlenmiştir. Hudut ka
lelerini müdafaada müşkülat 
çeken bir kuvvet, Suriyeye 
akın yapamaz .. 

Zabit ateşli ateşli söylüyor
du. Son derece yükselen sesi 
salonun kubbesinde gürültülü 
akisler yapıyordu. Herkes su
suyordu. Fikirlerini kafalarda 
perçimlemek ister gibi bir 
inat ile zabit, son cümlesini 
bir daha tekrarladı: 

- Bu ordu Suriyeye akın 
yapamaz!.. 

- Ala: 

Şu tek söz zabitin suratında 
bir kırbnç gibi şakladı .. 

İren tahtmda oturuyordu. 
Fil dişinden yapılmış, iki kü

çük fil heykeline istinat eden 
inci kakmalı altın tahtının üs
tünde kanat açmış bir şahin 
gibi bakıyordu. Saltanat şura
şına bug ün o riyaset ediyordu. 

Bir elinde, üstü halelli altın 
kürre, o bir elinde fil dişi asa; 
mermerden bir ilaha heykeli 
gibi sakin, dinliyordu. 

Fakat zabitin son sözleri 
fena halde canını sıkmıştı. Bir 
denbire kaşlarını çatarak: 

- Ala ! Diye bağırmıştı. 
Ve sonra yüzünü buruşturarak 

sordu: 

- Başka söyliyecek bir şe
yiniz var mı ? Faraza.. İlave 
edilecek bir fikriniz? 

- Hayır Vasilissam. 
- O ha!de yerinize otura-

bilirsiniz kıymeti yüksek cene
ral... 

Uzun masanın etrafında otu
ranlar telaşlı telaşla bakıştılar. 

İrenin kaş çatması bir tehditti. 
Fakat yüz buruşturması bir 

idam hükmünden farksızdı. Ko
ca salonda bir an endişeli bir 
sükun hüküm sürdü. Sonra di
şi kaplan, alt dudağını ısırarak: 

- Asil adamlar 1 Dedi. Ce
neral T emistoklis, cenup or
du!arınıza kumanda eden kıy
metli bir askerdir. Hiç şüphe
siz söyledikleri sözler, hakika
ta yakın, samimi kanaatlardır. 

Fakat ceneralın söylediklerini 
incilden bir ayet gibi itirazsız 
kabul edemeyiz. 

Ben, kıymetli askerimiz 
T emistoklisin az çok yanılmak
ta olduğunu tahmi ı ediyorum 
acaba siz ne dersiniz? 

Herkes başını öne eğmişti. 
Hiç kimse kendinde söz söy
liyecek cesareti bulamıyordu. 

İren azasına uzaktan her 
birine teker teker işaret etti. 
gözlerini süzerek tatlı bir te
bessümle sordu: 

- Söz isti yen yok mu? 
Muhtelif gUmüş basamakla

rmda on iki genç kız birbirle
rine yaslanmışlar gelişi güzel 
oturmuşlar. uzanmrşlardı. Masa 
başında oturanların kırk do
kuzundan cevap çıkmadı fakat 
ellincisi birden bire ayağa kal
karak gür bir sesle haykırdı. 

- Sözü ben istiyorum Va
ıilissam... Sözü, söz söylemek 
hakkını haiz olana veriniz. 

Herkes sesin geldiği tarafa 
baktı. Ayağa kalkan adam, 
iri yan, geniş omuzlu, elmacık 
kemikleri çıkık bir çam yarma
sı idi. 

Gözlerinde küstah bir bakış 
vardı. 

Tahtın basamaklarında kıv· 
rılarak dolgun baldırını teşhir 
eden nedimeleri süze süze 
başını salladı: 

- Şarki Rumanın hükümda
rı Vasilissam.. Lütufkar olu
nuz.... Emrediniz ki, bu kulu
nuz, Bizans ordularının şerefile 
oynamak istiyenlere şarki Ro-

manın kudretinden bahsetsin 
ve iddia etsin ki, biz, henüz 

harpten kaçacak kadar kor: 
kak ve alçak değiliz ... 

Bu sözler o kadar cüretkar 

bir ahenkle ağzından fırlamış
lardı ki, salondakiler şaşakal-
mışlardı. Bu adam ne demek 

istiyordu? Az evel söz söyliyen 
ceneral T emistoklis ordunun 
adeta gözbebeği idi. Onu 

tahkire kalkışmak bütün bir 
ordunun düşmanlığını kazanmak 
demekti. Fazla olarak Temis
toklis atılgan bir adamdı da .. 

Herkesin canı sıkılmıştı. Fa
kat İren, bilakis memnun ol
muştu. Fildişi fillerin üstündeki 
altın tahtında bir hükümdar 
gibi değil, beğenen bir kadın 
gibi hayran hayran bakarak 
söyledi: 

- Söz ceneral T eodosundur. 
Ey dinleyiniz efendiler! Bu
yurunuz ceneral T eodos .. 

... Ve İrivan adam aQ-zını 

açtı. Bakın neler söyledi. 
- Temistoklis hata ediyor. 

Ordunun taarruz kabiliyetini 
hiçe indirmek af edilmez bir 
hatadır. 

Ceneral T emistoklis asabi 
asabi bıyıklarını buruyordu. 

T eodos devam etti : 
- Bu hata, eğer, paytahtta 

oturan bir adamın agzından 

kulaklara ulaşmış olsaydı, bel
ki o kadar ehemmiyeti calip 
olmazdı. Fakat ordunun için
den gelen bir asker, impara
torluğun en büyilk meclisi hu
zurunda suratımıza bağırır ve 
derscki : " - Biz harp etme
yiz... Ordunun manevi kuvveti 
o derece bozukturki hudut 
kalelerini bile müdafaa im
kansızdır... 11 

Suçunu bana · bağışlayınız 
Vasilissam amma bunun bir 
tek adı vardır: Hiyanet! 

Şimdi herkes gözlerini açmış 
Temistoklise bakıyordu bu ka
dar ağır ittiham karşısında o 
hiç ses çıkarmasın! Buna ina
nılmazdı. Msmafih T emistoklis, 
işte susuyordu. Dirseklerini 
masaya dayamış, gözlerini bir 
noktada tespit etmiş, müttesil 
bıyıklarım buruyordu. 

İren, Teodos'ı, Tatlı tebessü
;mile teşvik ediyor gibi idi. 

İri yan herif daha bir küs
tahlıkla devam etti: 

- Kılıçların körleşdiğinden 
bahsedenler kılıçları körleten
leri unutmamalıdırlar. Kınların
da hapsedilen kılıçlar elbette 
paslanarlar. Muhterem Ceneral 
bilmem öğretmek lazım ge-
lir mi? 

Kıhncın pası kanla yıkanır. 
Bu son cümleyi söylerken 

alaylı bir gülüşle Temistoklise 
bakmışh. Sonra, sahte bir kah
raman edasile Vasilisaya döne
nerek haykırdı : 

- Kollarımın, kafamın, göz
lerimin ve kalbimin hükümdarı! 
Emret gidelim ve emret ki öl
dürelim... Hudutlarını Surye 
hudutlarını arap kanıyla boya
yalım. Bulayalım ve kılınçları
mızı o kanla ki bir daha pas
lanmasınlar. Kim bilir daha ne
ler söyliyecekti fakat, sözleri
ni burada kesmeğe mecbur ol
du. Çünkü, tam bu sırada müt
hiş bir kahkaha işidilmişti. 

Gök gürültüsünü andıran bir 
kahkaha... ve akibinde T emis
toklisin masayı şiddetle yum
ruklıyarak ayağa kalktığı gö-
rüldü. Herkes bir fırtanın kop
mak uzere olduğunu hisseder 
gibi olmuştu. 

İren kendisiden müsaade is
temeluizin ayağa kalkan ve 
gülen adama baktı. Fakat T e
mistoklis, ona metelik bile ver
medi. Doğrudan doğruya mec
lise hitap etti. 

- Asıl adamlar! 
Diye haykırdı. Biz, gözleri

mizi hudut boyunda açtık. Or-
duya girdiğimiz zaman basit 
bir neferdik. Orduya kumanda 
edebilecek kabiliyeti harp ede 
ede kazandık; yoksa muhterem 
ceneral T eodos gibi kalıbımız 
ve kıyafetimizle değil.. 

T eodos henüz yerine otur
muştu Cepheden yapılan bu 
tahkir ile yüzü evvela sarardı 
sonra kızardı, daha sonra bur
nu ile çenesi küçük bir patlı
can gibi ·morardı. 

T emiıtokliı Masaya ikinci 

~ahlfe s 

on Dakika: 
ransız Reisicumhuru İtalyadan 
eçerken Tezahüratla Karşılandı 

Paris .16 (Hususi) - Belgrada mütevec.cihen dün Paristen hareket eden Reisicumhur Mösyö 
Lebrun ltalya hududunda yüksek rütboli ltalyan zabitleri tarafından karşılanmış ve İtalyan hüku
meti namına selamlanmıştır, Mösyö Lebrun Milanoya muvasalatinde Roma Fransız sefiri Kont 
Deşamberön, Fransız sefareti ataşemiliteri , Japonyanın Roma sefiri ve Milano valisi tarafından is· 
tikb~l olundu. Garda büyük bir kalabalık vardı. Halk Mösyö Lebrun 'u hararetle alkışlanı. M.Leb
run Italyada gördüğü samimi tezahürattan memnuniyetini izah etti. 

omanya ralı Karol Hazr tleri 
Dün Belgrada Hareket Ettiler 

Büreş 16 (Hususi) - Romanya kralı Karo! hazretleri maiyetlerinde bulunan zevat ile beraber 
bugün, kral Aleksandr'ın cenazesinde buıunmak üzere Belgrada gitti. 

Belgrat 16 (Hususi) - Kral Karol Hz. Belgrada geldiler. Askeri merasimle karşılandılar. Hem
şireleri kraliçe Mariyi ziyaret ettiler. 

Suikast Şebekesini Kramer Ve 
Pavloviç İdare Etmişlerdir ... 

Paris, 16 ( Hususi) - Fransız zabıtasınca yapılan tahkikat Kramer ve Pavloviçi suikast şebe· 
kesinin mürettipleri ve reisi olduklarını kat'i şekilde tespit etmiştir. Tahkikat safhasınde suikaıbn 
bütün tertibatını meydana koyan mühim !zler ve vesikalar elde olunmuştur. 

Frans•z Müessesan Meclisi Versayda 
T oplanmağa Çağrılacak 

Paris (Hususi) - Başvekil M. Doumergue bugün meb'usan ve ayan reislerile uzun müddet 
görüştü: Bu görüşmede parlamentonun 6 ikinci Teşrinde topJanmıya dazeti kararlaştı. Parlamento 
toplanır toplanmaz M. Doumergue kanunu .:sasinin tadili~i. i~tihdaf 
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eden projeyi mü~a~eye. koyacak 
ve bu hususta yegane salahiyettar ~lan .. m~ess~san ~e~Jısını~ ~eh ~san ve aya~ın ıştırakıle Ver
sayda toplanmasını istiyecektir. Proje hukumetm salahıyetlerını genışletmektedır. 

ekoslo akya - Fransa Noktai Na-
zarlarında utabakat Vardır 

Paris 16 (Hususi) - Çekoslovakya hariciye nazırı M.Benes bugün ~at ondan 11,40 a kadar 
hariciye nazırı M.Laval'Ja noktai nazar taatisinde b~Jundu. Jtalya:.Yugoslav~a. ~e lt.~ı:a - Fransa 
mukareneti hakkında sarfedilen gayretlerle beynclmılel vazıyet gozden gcçırıldı. Goruşme esna· 
sında Çekoslovakya ile Fr~n~anm noktai nazarında tam bir mutabakat olduğu görüldü. Bu mealde 
bir resmi tebliğ de neşredıldı. 

Paris, 16 (Husussi) - M. Benes Yugosla~ya kralının cenaze resmi.nde Çekoslovakya reisicum
huru M. Mazariki temsil etmek üzere bugun Belgrada hareket ettı. 

····································································································································-
bir yumruk indirerek bagırdı: 

- Kiliseye girerken at üs
tünde Vasilissa ya refakat, güç 
bir ıey değildir. Bil'akis tatlı 
dır ve zevklidir de Fakat, bü
tün askeri tecrübesi saray nö-

betçilerini teftişe inhisar etmiş 
bir ceneral harp hakkında mü
talea dermeyanına kalkışırsa 
bu nevi askerlik işte o zaman 
gülünç olur. 

Birincisinden daha ağır çe
ken bu tahkir T eodosu kudur
tur gibi oldu: 

- Suuus! Küstah adam ... 
Suuuı! 

Diye bağırdı. 
Lakin Temistoklis artık ge

miazıya almıştı. Gittikçe şid
detlenen ve yükselen bir sesle 
devam etti: 

Ceneral harpla o kadar ala
kadar ki hudutta çarpıştığımız 
düşmanı Arap sanıyor.. Ne 
garip! Ne garip! 

Saltanat şurası azaları 

büyük bir hayretle Temistoklise 

baktılar. Masanın lrene en ya
kın tarafında oturan uzun sa-

kallı, başı tadı bir adam elinin 
ayasını göstererek sordu: 

- Neler söyliyorsunuz cene

ral? Bizim diişmanlanmız Arap

lar değil mi! Bagdattaki ha

life Arap değil midir? 

Bu, patrik Tarsiyustur. Onun 

müdahalesi, hiddetinden ibiği 

kızarmış bir horosa dönen Te
odosu güldürdü: 

- Affedersiniz mukaddes 
peder diyecek oldu - ceneral 

arkadqımız garip. 
- Bir vehmin eseri olmuş-

lar. Mazur görunUzı Mazur-
durlar. 

--Sonu Vm-

Uyuşturucu 
Maddeler ·Ticareti .. .... "' 

/(ahile 1)0/is müdt7ıfi l?usel Pa.,a 
/\eac Zı7ıcher Zeıtung gazetesine 
yazdığı bu makalede dİJ'Or ki: 

Uyuşturucu maddeler ticare
tinin afetini yakından hisset
memiş bir memlekette yaşıyan 
bir kimse, bu işin medeniyet 
için ne kadar büyük bir tehli
ke teşkil ettiğini tasavvur ede
mez. En müthiş şekliyle bile 
hiç bir memleket bu felaketi 
Mısır kadar tatmamıştır. Garbi 
Avrupada bir çok kimseler sırf 
eskiden tabi tutuldukJarı tıbbi 
rejimler dolayısile aldıkları 
uyuşturucu maddelerin kurbanı 
olmuşlardır. Bu gibi kimseler 
tesadüfün kurbanıdırlar. 

Şarkta ise ekseri kimse
ler tam bir irade ile ha
reket ederek bu tehlikeli 
yola sapmaktadırlar. Buralarda 
uyuşturucu maddenin sevgi 
hazlarJ uyandıracağı zannedil
mektedir. Halbuki bilakis di
ğer patalojik değişikliklerden 

de sarfınazar, hakikatta netice 
ve akıbeti iktidarsızlık ve ve
rimsizliği mucip olmaktadır. 

Bu zehirden vaktinde vaz 
geçilmediği takdirde ise uyuş
turücu maddenin verdiği zevk 
sıhhabn mezarı olur. 

Avrupadan Mısıra uyuşturucu 
madde ticaret ve kaçakçılığının 
gündelik iş halinden çıkması 
üzerinden uzun seneler geçme
miştir. Bu ticaret yapılırken 
gerek Mısırda gerekse di
ğer memleketleketlerde bu 
işle meşgul olanların teşki-

~latı kuvvetli ve paralan da bol 

olduğundan :rüşvet de büyük 
rol oynamakta idi. Çok şüküı 

şimdi artık manzara değişmiş
tir. Mısırda büyük bir mücade-

le yaptık. Bugün bile bu tehli
keli uyuşturucu maddenin ima-

lini kontrol edebilmek için ha
la diğer devletlerin teşriki me
saisine bağlı bulunuyoruz. 

Bugün, eroin, esrar, afyon 
kaçakçılığı eskiden olduğu gib.i 
pek öyle açıktan açığa yapıl
mıyor, Kaçakçılar fevkalade 
kvrnazca hareket etmektedirler. 
Memurlarımız, ayakkaplarının 

taban astarı arasında, bavul 
sapı içinde, hatta alelade bir 

sabununu ateş tuğlaları içine 
depo edilmiş uyuşturucu 

maddeler bulmuşlardır. Teneke 
kapla şekerleme sandıklarının 

arasında ayni ambalajla uyuştu· 
rucu maddeler gönderilmekte idi 

Gümrüklerde ekseriya bu gibi 
toplu irsalctın laalcttayin bir ta-

nesi seçilih muayene edildiğin
den, bu vnziyet kaçakçılara 

muvatfokıvct vadediyordu. Fa .. 
kat Bizler Mısırda, pek hakh 

olarak her hangi bir memleket .. 

ten daha sıkı davrandığımıv
dan bu desise de keşfedildi. 

sa~• 

Hırsız Yakalandı 
Bomovada Merkez sokağındı. 

fytograf çi Kemal efendinin 

dukkinından 20 gün evvel ça 
lınan fotograf makinesi elde 
edilmiştir. Makineyi çalan Mus
tafa yakalanmıştır. 
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Şar «:•y !\ osnıor Kesildi. F. ırladı Salonun 
apısına Kada · Yiirdü, Soııı·a Yiııel öııc ii 
Raul - Daha ziyade yak

laştınız, binbaşı bey! 
Binbaşı - Evet, hatırımda 

olan kadın hatırınıza gelendir. 
Böyle bir menhus şu dünya 
için büyük bir felakettir. Ken
disine aldanan biçare gençler 
canlarını feda ile kurtulabilse
ler bunu cana minnet bilmeli
dirler. Fakaf namuslarını da 
fada ettikleri halde yine kur
tulamıyacakları hatıra gelir. 
işte ben sevgili Şarleyi böyle 
bir beladan kurtarmak istiyo-
um. 
Mülazım Şarleyin kederli 

hiddeti son dereceye vardı. 
Lakin binbaşıyı ciddi bir ta
vırla susturmak mümkün olmı
yacağmı çoktan anladığı içinbir 
şakaya çevirmek istiyerek 
dedi ki: 

- Fakat binbaşım! Siz sa
hiden bir divanıharba çekmek 
istiyorsunuz hem de adeti cür
münü itiraf etmişim gibi dav
ranıyorsunuz. Ben ise hiç bir 
itirafta bulunmadım. Bununla 
beraber benim için her ne türlü 
şaka etmiş olsanız hepimizi de 
eğlendirmeğe hizmet edeceği 
için ibraz olunamaz. Amma bu 
şakalara başka bir kimsenin 
hele hiç bir kadının adı katıl
mamasını rica ederim. Eğer 

isim de katılacak olursa bana 
o kadar ıstırap vermiş olursu
nuz ki dünyada hiç bir azap 
bu kadar incitemez. 

- Sizin incinmenizi istemem 
oğlum! Ben sizi her halde kur
tarabilirim. Benim sözüm şim-

diki halde Mösyö Raul ile dir. 
rica ederim söyleyiniz ki Mösyö 
Dalreymp! Buralara pek yakın 
bir yerde öyle bir şahıs tanı

mıyorsunuz ki dışı akıllara hay
ret verecek derecede mükem
mel, fakat içi dünyanın bütün 
masumlarının kanını akıtmakla 
zevk alacak dercede fasit ol
sun? 

Raulün ne kadar tok sözlü 
serbest bir yiğit olduğunu bilen 

Hanri elile arkadaşına men işareti 
ederek: 

- Raul, sana ant veririm. 
Bir kelime bile söylemiyeceksin! 

Dedi. Raul başını kaldırdı; 

- Y ook! Sözümün hürriye
tine mani olmağı çekemem. 
Bahusus ki sevkili binbaşının 

sualine cevap vermek bir insa
niyet borcudur. Hatta selame-

timizin doğru sözlülüğümüze 

bağlı olduğunu bile ümit ede
bilirim. Her kes bilmeli ki şu
rada bize gayet yakın ~bir yer
de bir kadın var ki kadınlar 
arasında güzeUikçe akranı yok. 
Lakin bu kadın gerek sizin 
hakkınızda, Hanri, gerek bizim 
hakkımızda, gerek o kurtarmak 
için can baş f edasile uğraştığı
mız zavallı hemşirem hakkında 
en mel'unca cinayetleri göze 
aldıracak kadar hamuru bozuk 
bir mahlüktur. 

Valeryan - Söyleyiniz azi
zim Dalreymp, söyleyiniz! 

Hanri - Ne yapıyorsun, 
Raul! 

- Ben ne yaptığımı bili
yorum. İşte her ne kadar hiç 
bir kimse bir "isim ortaya koy
madise de Burada bahsedilen 
kadındır ki binbaşı bu kadını 
murat ediyor. O kadın ki mü
liizim Mösyö Şarley ona aşık
tır. Bence buna şüphe yoktur. 

Mülazim Şarley yerinden fır
ladı. Tehditli bir tavırle Raule: 

- Efendi! 

Diye bagırdı. Raul başını 

salladı: 
- O! Hiddetin ne lüzumu 

var efendim! Şu dakikada ka
rarlaşbrılacak bir dueUo ne 
size ne bize fayda verir. Söy
lediğim sözlerden hiç bir şey 
geriye almam, çünkü yanlış ve 
çürük bir sözüm yoktur. Bilmiş 
olunuz dostum Mösyö Şarley ki 
şu saatta liiz üç arkadaş yani 
ben, Hanri, Ferit eğer şu da
kıl<ada sağ ısek ecelimiz gel
med~i için değil, ancak !ien
dimizi müdafaada dikkatlı dav
randığımız içindir. Yoksa İngil
terenin en yüksek bir asalet 
namını taşıyan bu kadın bizim 
ecelimizi çoktan getirtirdi. 

Şarley mosmor kesildi. Fır
ladı, salonun kapısına kadar 
yürüdü. Sonra yine döndü, hep
sine birden hitapla: 

- Kendisini müdafaaya kud
reti olamıyan bir '.kadını böyle 
iftiralarla 1ekelemek istiyen 
asilzadeleri ne isimle çağırma
lıdır! 

Sonra son derece hiddetle 
kapıdan çıktı gitti. Binbaşı 
Valeryan, kaşlarını çatarak: 

- işte bu felaket büyük bir 
felakettir. Hiç ummadığımız 
taraftan bir düşman daha ka
zandık ki ona karşı kendi~izi 
daha büyük ehemmiyetle kom
mağa mecburuz, dedi. 

- '14 -
Okurlarımız UJtUbnamı:cılardır 

ki Patna valisinin sarayında bir 
mukaddes bahçe köşesinde 

ufacık bir ibadethane vardır. 
Nasıl unutulur ki valinin Pat
naya geldiği gün Hayımdurani 
ile Gras ve kanbur Ajerton 
arasında ilk konferans burada 
olmuştu. 

Hanri ve arkadaşlarının bin
başı Valeryan Tumere misafir 
oldukları bu akşam yine Ha
yımdurani burada fagfurdan 
bir sedir üzerine ihtirazh bir 
tavırla oturmu~, bekliyordu. 
Hayımdurani çok dalgın, ke

derli bir halde idi. Cebinden 
bir saat çırarak baktı, kendi 
kendine: 

- Oo! Oof Artık bizi uzun 
uzadiye bekletmeğe de başla

dılar. Buluşmak için verdikleri 
saata da riayet etmiyorlar. Fa
kat kim bilir, belki ciddi bir 
mani çıkmıştır. 

Dedi. Hayımdurani küçük 
ibadethanede bu sözleri mırıl

danırken öte tarafta, Sarayda 
Lidi Rişmont ta akşam yeme
ğini yemiş, kocası ihtiyar hasta 
Lort ile balkona oturmuş, se
rinlik alıyordu. 

Bir aralık Lort Grasa döndü: 
- Gras, Sir Jozeden henüz 

bir haber yok mu? 
Bu suali Grasın canını sıktı. 

Hiç ses çıkarmadı. Lord devam 
etti: 

- Çocuğu pek severimGras! 
Hatta müsaadenizle size derim 
ki bazı kerre biçareye göster
diğiniz sert muamele bayağı 
kalbimi kırıyor! Bu kadar ze
kası, asaleti, serveti olduğu 
halde biçarenin sakatlığından 
ötürü Her kesin kendisinden 
nefret etmesi ne büyük talsiz
liktir! Ne ise, Ajerton sizden 
nere de ayrıldı? 

- Baharda! Fakat nereye 
gideceğini söylemedi. Sanırım 
ava gitti! 
Çocuğa bir fenalık gelirse 

bir türlü müteselli olamıyaca

ğım. 

Söz kesildi. Gras diişünü-

17 Teşrinievvel 
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il yar azandılar ? Harp 
Milletler Gibi Oynatılan 

Pont De tvı:mm 'mı 
Akla Dw~unluk Veum Kazancı 

Silah ve mühimmat fabrika
törlerinin, son herptan en büyük 
kazançlar temin ettiklerini bil
miyen yoktur, Bu noktada 
herkesin mutabık bulunmasına 
ve bir :Basil Zaharof'un bu 
yüzden kazandığı servetin tah
minlerin çok fevkinde bulun
masına rağmen silah fabrika
larından herbirininl914ten1918 
senesine kadar ne kadar ka
zanç temin etti. ·leri sarih olarak 
bildirmiyordu. Amerika ayanı 

Bir buçuk sene evvel, Romanyada vukubulan muaz- ı 
eam bir vergi kaçakçılığı onôan daha çok mühim olan 
Skoda rezaletini meydana koymuştu. O zaman yapılan 
adli ve parlamenter tahkikat kudretli bir silah ve mü
himmat tröstünün mümkün olduğu kadar fazla siparişler 
almak için akla hayale gelmez metotlara, vasıtalara 
müracaat ettiğini ifşa etmi~ti. En geniş ölçüde tutulmuş 

kalar ve dinlediği şahitJeriıı 
ifadelerinden anlaşılıyor ki, 
Amerika harp sanayinin ınii· 
messilJeri lngiliz mühimmat· 
çıları ile rekabet edercesine 
cenubi Amerikada faaliyette 
bulunmuşlardır. "Curtiss Wrigbt 
Export Corporation,, reitİ 
M. Aılard mensup olduğU 
konsorsiyomun Gran Şakod• 
buğazlaşan Paraguvay ve Bo· 
livya ile aynı zamanda mün•· 
sebete girerek her iki muhariP 
hükümete silah ve mühimın•l 
sattıklarını tastik etmiştir. r.f. 
Allard şunu ilave etmiştir: "Bil 
müzakerelerde muharipler, her 
birile ayrı ayrı yaptığımız an· 
Iaşmalardan haberdar edilme· 
mişlerdir. Paraguvay gibi Bo· 
livya da silah ve mühimmatı· 
mızı yalnız kendisi istifade et· 
tiği zehabile almakta idi. 

bir suiistimal şebekesi elde edilmiş bazı gazetelerin en
dişeler uyandır~ neşriyatı dogrudan doğruya parlamento 
üzerine yapılan tazyikler ... Tehditler ... Mukabele bilmi
si!lcr ... İşte bu zümredendir. 

-tahkikat komisyonu bu husl.ısta 
sarih rakamlar elde etmek iste
diğinden Amerikanın en büyük 
mevaddi mlişteile fabrikaların
dan E. İ. Pont De Nemours 
şirketinin müdürler~ni şahit ola
rak dinlemıştir. 

Skoda davasmd, yalnız Romanya mevzuubahstı. Fakat 
Amerika aynı . tahkikat komisyonunun Amerika Top 
tacirleri hakkmdaki ifşaatı mevzii çer~evesinden çıka
rak dünya harp sanayiinin cihan sulhunun mukaddera
tile alakadar olan faaliyetini çırılçıplak göstermektedir. 

İı·ene, Lamrnot1 Piyer ve F e
l ika Düpon deryal Vaşington'a 
gittiler. Bunlardan üçü kar-

Lu gazetesi bu münasebetle diyor ki: " Bu ifşaatın 
ışığı altında büyük ve küçük milletler, ölüm satıcıları 
tarafından dünya etrafında örülem muazzam örümcek 
ağma tutulmuş zavallı haşereye benziyorlar. Şakodan 
Çine, Bolonyadan Şiliye kadar olup biten hadiseler hep 
onlarım rneşum icraatını gösteren bir levha gibi gözle
rimiz önünden geçiyor.,, Gözlerinizi Açınıt 

\le Kaıllann121 Orta Gliıt Oynatın 

8 Şubat 1933 te M. Web5' 

Rozve/t dos}'elm tetkık edı)•or 

deştir. Dördüncüsü de yeğen- zanca ait suale cevaben demiş-
leridir. Müdürlerin yanlarında tir ki: 
avukatları, eksperleri, sekre- - Kazancın bir milyar 250 
terleri de hazır bulunuyordu. milyon frangı General Motors 
Üç sene devam eden istintak- silah fabrikaları aksiyonlarının 
ta en ince teferrüata kadar dörtte birini satın almak için 
devam edildi. Bu isticvaptan kullanılmıştır. 
anlaşıldığına göre, 1914 ten Bu kazançların Amerika za-
evvel mahreçleri çok mahdut rarına olmayıp milletler zararı-
olan bu şirketin vaziyeti büyük 
harpla beraber derhal değiş- na elde edildiğine nazarı dik-
miştir. Şirketin muhariplerden katı celbederim. Harbın sonun-
Jıarp içinde aldığı siparişler da yapılan 260 milyon altın 
aşağıya =kaydedilmiştir: dolarlık siparişlerin feshedil-

1914 te: -19 Milyon ltın mesi yüzünden şirket zarar et-
dolar tiği cihetle 1919 senesinde ka-

1915 te: - 319 milyon altın zanç vergisi vermemiştir. 
dolar 

Şirketimizin eline geçen Ce-
1916 da: - 182 milyon altın neral Motors şirketinin aksiyon-

dolar farı takriben iki milyar altın 
1917 de: - 316 milyon altın 

dolar mark kıymetindedir. ,. 

1918 de: _ 410 milyon altın Biraz da Dahilt S iy aset 
dolar • 1 eş11i Mcclısleıin Htikımıyiz ., 

1919 dan beri yüksek kon
jokturda sebat edilmesi yüzün
den harp sanayiine tahsis edi
len bu kadar büyük bir ser
mayenın fasılasız kabarması 

karşısında top tacirlerinin idari 
ve teşrii kuvvetler üzerinde 
kat'i bir nüfuz ve tesir.e nasıl 
sahip bulundukları anlaşılır. 

Dört yıl süren harp içinde 
yalnız bu :şirket bir milyar 
246 milyon altın dolarlık yani 
30 milyar altın franklık sipa-

riş almıştır. Senelik siparişler 
şirketin bu işe koyduğu ser
mayeyi geçmekte idi. PierreDu 
Pont bu işten elde edilen ka-

yordu. Kanburun ne olduğunu Elektrjk Boat kompanyasmın 
o da bilmiyordu. Bildiği bir şey reis vekili M. S. Joyner tara

varsa silahsız, parasız olan 
Hanriyi, kanburun canına kast 

derecesinde bir kin ile takip 
etmesinden ibaretti. İşte bunun 
ıçın Grasta bir vakıttanberi 

yeis derecesinde durgunluklar 
görülüyordu. 

-Sonu Var-

fından ayni şirkerin reisi Hanry 
Carse gönderilen şu mektup 
bunu göstermeğe yeter: 

Teşrii bakımdan nüfuzu 
kat'i elan 

" Housc Rules Comm!ttee ,, 
intihabatı için intihap mücade
lesini azami muvaffakıyet temin 

1 nıe11ka talıkıkat komısJ•onu 

edecek şekilde pişirdik. Garp ter Limandaki ajanlarından b• 
eyaletlerinde, Nuvel Angle- rine şu satırları yazmıştır: 
ter.'de, New - Jersey'de, Nev- ,, Buenos Ayresten aldı~ 
york'ta, Mişigan'da South Da- haberlere göre Paraguvay bit' 
kota' da bu maksatla çalıştık. kame,· Arjantinin maddi t' 
Namzetlerimizi intihap ettir- manevi müzaheretini elde et 
meğe muvaffak olduk. 11 mek üzeredir. Diğer tara~-' 

Cenubi Amerika Bolivya menfatleri tebliked' 
Kuklaları bulunan Standart Oille meşbıl 

Orcm - Şako'dcı ih yiiılii oyarı Bolivya milyarderi Patinod-' 
Standard Oil petrolu cenubi mali yardımlar temin edece~ 

Amerikanın harp cehenneminde tir. Şuna inaniyorum ki ~ 
ne kadar ehemmiyetli rol oy- ,,opera komik" harp bitın~d~ 
namışsa top satıcılarının men- evvel bütün cenubi ve şırO 
faatieri de harbı mümkün ol- Amerika barba sürüklünec~ 
duğu kadar fazla sürdürmek tir. Bundan ötürü gözünü aV 
hususunda daha az müessir nız ve kartlarınızı ona g&t' 
olmamıştır. Vaşington tahkikat oynayınız ... 
komisyonunun topladığı vesı- - ::501111 ı•"' 

-~ ........ 
Bors~. Haberleri - -Üzüm 118 K.A. Kazım 5 1 

Çu. Alıcı Fiat 141 N. Ali Hay. 5 50 1 
496 Koo, ittihat 13 2 15 50 123 Ş. Riza Halef 5 25 '' 404 S. Süleyman 11 25 14 85 D. Arditi 6 25 6 
179 S. Celardin 13 37 17 50 75 M. Sadullah 7 50 1 
153 An. Sabri 13 50 15 50 46 J. Kohen 7 50 1~ 
129 H. Z. Ahmet 10 50 15 50 31 S. Bayazit 7 50 1ı 

72 F. Solari 12 50 14 25 30 A. Lafont 6 6 
66 Y.Ş.Benciyo 14 14 50 17 B. Franko 5 50 1 
59 S. Remzi 12 50 19 11 
29,S F. Z. Aptul. 12 12 50 

12 F. Pakers 11 11 
26 P,Paci 15 17 75 

8 M.J.T:ıranto 11 

26 Ş.Riza Halef 13 14 25 1162 YEKUN 

21 A. Muhtar 11 13 40 Zahire Borsası 
22 K.A. Kazım 15 25 15 75 Çu. Cinsi Fiat 

15 M.J. Taranto 14 14 612 Buğday 3 90 l 
11 Ş. Z, Galip 14 50 14 50 278 Arpa 3 25 q 
10 Len Reciyo 13 13 43 Susam 9 75 
6 Suphi Baya. 13 75 13 75 21 Mercimek 6 

1724,5 YEKÜ.N 62 Kum darı 4 
ncir 144 Nohut 4 62 

Çu. Alıcı Fi at 475 Ke. Palamut 312 
426 Ş. Remzi 5 25 13 50 268 Bal. P. muk 38 
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,, 1 " .. k d b _ ~- oyaoa 1S en er eg,, Kulesinde 
Köy üsü Hala Derebeylerin 

Yüzyıllarca Türk hakimiye
tinde kalan Arnavutluk, bir 
çok okurlarımızca tanınmış bir 
memleket değildir. Avrupanın 

bu en iptidai ülkesinde taşkın 
ve ateşli ihtiraslar yer bulmu:?
tur: D n, mezhep, tarikat fark
larile birbirine düşman kesilen 
bir avuç insan daima ayrı ayrı 
cemaatlar halinde yaşamışlar
dır . .Maruf muharrirlerden Den 
Doolaard Arnavutlukta yaptığı 
tetkik seyahatmdan sonra şu 
sabrları yazıyor: 

Bir Amerikan Masah 
Arnavutluk baştan başa şa

kiler, haydutlarla dolu bir 
memleket midir? Yazılarında 

hakikattan ziyade heyecana 
yer veren iki Amerikali mu
habir bu küçük memleketi 
tasvir ederken dağlarında 
arslanların bol olduğunu, hal
kın şekavetle gecindiklerini 
iddia etmişlerdi. Hatta Foto -
Montaj yolula çok mahirane 
tertip edilmiş fotograflarda 
Arnavutluk dağlarında dolaşan 
arslanların resimlerini bile 
neşretmişlerdir. Bu Amerikalı 

muharrirler Sen nehrinde tim
sahlar olduğundan bahseder· 
1erdi bu yalamn ömrü elbette 
kısa olurdu. Fakat Arnavutluk 
o kadar tanınmıyan bir ülke ki 
bunu kim tekzip edecekti. 

20 Ydın Farkı 
Sultanlar devrinde Arnavtluk 

kaynıyan kazandı. Dağlar Arna
vut eşkiyasile dolu idi. Mali
sorlar, Merditalılar silahlarını 
ellerinden brakmaz sık sık is· 
yan ederlerdi. 1914 ten evyel 
Balkanlar hakkında intişar eden 
son Baedeker'in Arnavntluğa 

ait faslı üç cümleyle başlar: 
"Arnavutlukta müsellah bir 
müfrezenin himayesinde olmı
yarak dolaşan yabancı seyah
lar ihtiyatsı.zlıklarmın cezasını 
hayatları ile öderler.,, 

Bugün veziyet değişmiştir. 
Küçük bütçesinin yüzde kık 
beşini ordusuna, jandarmasına 
sarfeden Arnavutluk şakavetle 
mücadelesinde muvaffak olmuş
tur. Dağlar biç olmazsa bütün 
haydutlarla dolu değildir. Mer
ditalılar ve Malisorlara gelince 
bunlar da ikidebirde isyan et
mek itiyadını, ister istemez 
terketmişlerdir. 

Yollar Ne Halde ? 
Arnavutlukta katır yolundan 

başka bir yol bulunmıyacağını 
zanneden yolcu için dağlarda 
yapılan muntazam yollar sür· 
priz teşkil eder. Uzaktan bu 
yolların manzarası gökle yer 
arasında asılmış muazzam bir 
yılanı andırır. 

Erseke köyü yukınında Aro
munlar ismini taşıyan bir göce
be kabileye rast geldik. Romen 
kanını taşıyan bu kabilenin es
mer çadırları köyün piştarı 
Ereske, hududun beyaz başlı, 
, ·arlı dağlarına heybetle bakar. 

Bu ıssız daglarda saatlarca 
ye.-; veren duygularla dolaştım. 
Ne bir ev gördüm. ne de bir 
kuş ~esi duydum. Yalnız yalçın 
kayah~r, tpztoprak, ve nihayet 
uzaklardan görülen karJı dag· 
lar biricik dekoru teşkil 
ediyordu. Bu insana kasvet 
veren bir dekordu. Biraz daha 

ılerleyince toprağın rengi dc
ğışti. Önümüzde kırmızı top· 
rakit geniş arazi belirdi. Tür
kiye zamanından kalma eski 
bir kuleyi geçtik. Leskoviç 
göründü. Bu dağ yuvasında 

su o kadar nefisti ki. kamyonu 
kendi taliine terkederek handa 
bir oda tuttum. Amavutlann 

lşkod10/1 .Amavtıt kı::ta11 
asma yaprağından yaptıkları 

zeytin yağlı yaprak dolmasını 
iştiha ile yedim. Leskovikliler 
,,Kungo" dedikleri dolma ile 
iftihar ederler. Soframızda içki 
olarak boza vardı. Ertesi • 
yola çıktım. 

Zavalh Piyade 
Yolda, belki bir kamyona 

tesadüf ederim ümidile ayakla 
yürüdüm. 

Kartallar Ülkesinde 
Yol boyunca dökülmüş ça

kıllar, üzerinden geçecek silin· 
diri bekliyordu. Piyadenin bu 
yolu geçerken çektiği ıstırabı 
düşündüm. Leskovikten on ki
lometre uzaklaşmıştım. Yorgun 
argın otlar üzerine yattım. Az 
sonra kamyon sesile uyandım. 
Arabaya atıldım. Arnavut şo
förler arabalarını başdödüren 
bir sür'atla idare etm~k itiya
dındadırlar. Zira önlerine ne 
bir araba, ne de bir insan 
çıkmıyacağından emindirler. 
Yollar o kadar tenha ve kim
sesizdir. Güneş batmak üzere 
iken Cenubi Arnavutluğun incisi 
sayılan Bcrat'a girdik. 

Buraya gelinceye kadar ha
yal sukutuna uğramıştım. Ger
çi heybetli manzaralarla karşı
laştım. Fakat yollarda rasgel
diğim insanlar ne kadar boy
suz, çilimsiz şeylerdi. Bunlar 
adeta tereddiye uğramış bir 
unsurun zavallılığını taşıyor

lardı. Kartal oğulları adı ve
rilen harpçu ırk bu mudur, 
diyordum? 

Arnavutlar yurtlarına .,Şkip
ni .. Kartallar ülkesi divorlar. 

-- -. -- - . 

Yeni Asır 

inala • 

Ma kumların an .. • er ... 

üçiik 
avası Güden 

Memlekette • Bir İhtilal Hazırlığı 
Arnavut 

Var .. 
Arnavutluk bayrağı kırmızı 

zemin üzerinde iki kara kartal 

taşıyor, Bu bayrak orta çağda 

İskenderbeg'in bayrağı idi. 

Şimdi Arnavutluk kralı birinci 

Zogonun sarayında dalgalanı

yor. Cenubi Arnavutlukta kar

tallar ırkı sönmüşe benziyor. 

küçük köşkleri, nezaretler için 
yapılmış zarif binalarıla bir hu
susiyet arzediyor. Eşekleri üs
tünde payıtahta gelen 
köylüler açık ağızla bu manza
rayı seyrederler. Tiranda müş
terilerinin . en çoğunu İtalyan 
zabitlerini teşkil eden üç lüks 
otel vardır. Balkanların her ta-

... 

yapan kartalın sesini duymuş

tum. Merak ettim. Bu kabadayı 

nusıl bir cinayet işlemişti. Ha

pishane müdürü söylemek iste

medi. Sonra Sırpça konuşan 

bir köylüden anladım ki, İsken

derbeğ kulesini dolduranların 

çoğu kan davası güttüklerinden 

Olıri 
Baratın Manzarası 

Berat şehri bu kahramanlı
ğın noksanım telafi etti. Bir 
Japon masalı "Havalanmış be
yaz güvercinler ,, adını taşıyan 
beyaz bir köyden bahseder. 
Hurafeye göre, güneş batm
ca güvercinler sıkı saflar 
halinde dağlara konuyorlar,. 
Sabah olunca da çağlıyanların 

lwıtı llmrnda dolaşan Arnaııııt sılahşöıleıi 
siz direkleri, büyük kışlalara, dol~yı mah~üm edilmişl~rdır. 
yepyeni asfalt bulvarı, küçük Sesı, etvarı ıle nazarı dıkka· 
rafında olduğu gibi burada da timi celbeden dağlı da bunlar· 
sizi sevimlilikle karşılıyan bir dan biriydi. 
matbuat idaresi eksik değildir. Kan Davası •. 
Tetkiklerinizi kolaylaştırmak Hapishane müdürüne sordum: 
için ellerinden geldiği kadar - Vaktile Korsika kadar 
yardım ederler. Bir tesadüf kan davalan bol olan bu mem· 
eseri olarak Matbuat müdürlü- lekette ayni itiyat devam edi-
ğünde ikiAmerikalı meslektaşla yor mu? 

- Bizde "Kana kan,, yasak
tır. Halkın elinden silahları 
alındığı gündenberi bu kabil 
vak'alar yüzde dokr: n az~;-

~, l 

,,_5E"' 
Naıısöı sılôhşöıltll 

tatlı sesine öyle tutuluyorlar .. buluştum. Matbuat müdürü on 
ki yerlerinden kımıldamıyorlar. dördüncü asırda Arnavutluğun 
Sonra bir sihirbaz, bu tered- payıtahtı olan Kroyaya bir ge-

. düde nihayet" vermek için, her zinti teklif etti. Memnuniyetle 
ğüvercini küçük beyaz bir yu- kabul ettik. 
vaya kalbediyor. İşte Berat lskenderbeg Kulesl 
taş kesilen bu beyaz güver- Kroya, cidden görülücek yer. 
cinleri andırır. Her köşe ba- Kasabanın altında İskenderbeğ 
şında artistik bir motif gör- 1<:ulesi vardır. Burası şimdi 
mek, kabildir. Gözünüzün ala- umumi hapishanedir. Kuleyi zi-
bildiği kadar uzanan manzara yaret ederken mahbuslar bah-
ahenktardır. Evlerin duvarları çeyi dolaşıyorlardı. işte burada 
beyaz güllerle örtülmüştür. Be- gerçekten bir fşkiptara tesadüf 
yaz minareler manzararanın ettim. Karşımızda duran beş 
heybetini arttırmaktadır. Eski mahkumdan biri milli şarkılar 
bir itiyada uygun olarak Be- söyliyordu. Yanına yaklaştım 
ratlılar beyaz serpuşları, beyaz Bu adam, her halile, dağlı bir 
cakctleri, beyaz evlerile tabi- muharibin timsali idi. Muhafız-
atın ahenğine uymuşlardır. lardan biri onu susturmak İs· 

Tiranda Hayat tedi. Fakat o nöbetçinin ihta-
Tıran, asırJarın çok gedsin- rına kulak bile vcrmiyerek 

de kalan· bu memleketin avru- meydan okuyan sesile şarkı-
palasmak isti ven şehridir. Tel- sına devam etti. Etrafta akisler 

mıştır. 

- Ya yüzde onu .. 
Hapihane müdürü bu bahiste 

devamdan hoşlanmıyordu. Kan 

davaamı utandırıcı, barbar bir 
itiyat sayıyordu. Harpten evel 
garpta tahıil gören Arnavut 
gençleri memlel<etlerini medeni 
Aleme sokmak isteyince işe 
kan davası mücadelesini orta
dan kaldırmakla başlamak iste
diler. 

ltalyan NUfuzu 
Arnavutlukta İtalyan nüfuzu 

her adımda kendini gösterir. 
Bu memleketin kullandığı her 
şey İtalyan malıdır. ltalyan za
bitleri, Arnavut zabitleri kadar 
göze batarlar. . 

Arnavut köylüsü ltalyanın 
genişleyen nüfuzundan hoşnut 
değildir. Hükumet sevkücceyş 
yollara ehemmiyet verdiği hal
de sıtmadan kırılan halkı kur
tarmak için hiç bir şey yap
mamıştır. Köylülerin çoğu hala 
beyleri için çalışırlar. Demirbaş 
eşya gibi elden ele devredilir
ler. Billiciler namım taşıyan ve 
Ahmet Zogoya şiddetle muha
lefet eden bir fırka mevcuttur. 
Bu fırka tar ftarlarmdan bir 
çoğu Avrupaya ka ınışlardır. 
Bir kısmı da Hapishaneleri 
dolduruyorlar. ihtilal tehdidi 

1 
günden güne büyümektedir. 

lhtilalciların asıl merkezi 
cenupta Ginokastra, şimalde de 
İşkodra mıntakasıdır. Arnavut· 
luğun alpleri sayılan bu mın· 

takada Malisorlar yaşıyor. 

lşkodra Çarşıları 
f şkodranın çarşıları diğer 

Balkan memleketlerinkiden farklı 
değildir. Beyaz peynir yanında 
yeşil biber de bulunur. Fakat 
buranın kadınları her yerden 
daha güzeldir. Ovadakiler be
yaz yünden elbiseler giyerler, 
asıl dağ kadınları, Malisor 
kadınları teshir edici bir güzel 
zelliğe maliktirler. Bynlar asır
lardanberi Modern modaya te
kaddüm etmişlerdir. Saçlan ke
sik buklelidir. Tırnakları uzatıl
mış ve boyalıdlr. Fistanları aşa
ğıya doğru genişler. Bellerin 
de 30 santimetre genişliğinde 
gümüş kemerler vardır. Göüs
lerinde elmas taşlarla süslen
miş harlar görülür. Ve bun
lar yalnız soğan satarlar. Şu 

halde zenginlikleri nereden ge
liyor? Eski haydutlukların mı
rası mı? 

Malisor kadınları soğanı na
dide çiçekler gibi sepetler 
içinde satarlar. Sarmısak satı
cıları ise dizileri boyunlarına 
asarlar. Tıpkı fişenklikler gibi 
Bu uydurma fişenklikler ara
sında gerçekten fişenliklerini 

saklıyanlar da -az değildir. Sar
mısakların boyuna asılması ta· 
bancaları saklamak arzusundan 
ileri gelmiyor. Zaten Arnavut
luğun bu kısmında herkes pa• 
rabellum tabancasını meydanda 
taşır. -·-
Hililiahmer 
İki Ayda Ne 

1 adar YaF m a 
ulundu 
Ankara, 15 (A.AA)-Hilali· 

ah\ller cemiyeti umumi merkezi 
tarafından on beş ağustos 934 
tarihinden 15 teşrinievvel 934 
tarihine kadar vatanın muhtelif 
yerlerine muavenete muhtaç 
dü~en vatandaşlara yapılan 
yardım listesi: 

Akseki kazası büyük Elvat 

köyünde yeri yanan 39 hane 
halkına 1490 lira yardım. Or
hanelinin Akçabuk köyünde 

çıkan yangında muavenetc 
muhtaç düşenlere iki yüz elli 

bir lira; Taşköprünün Yılanlı 

köyünde evleri yananlara iki 
yüz elli altı lira yardım, Develi 
kazası seylapzedelerine üç yüı 

lira yardım, Yemen ve Hicaz

dan ana vatana getirilen otuz. 

vatnndaşın yol masrafları 1217 
lira Kayseri vilayeti Talas na-

hiyesi seylapzedelerine 750 
lira yardım, Rize ve Savsat 
kazaları muhtaçlarına yapılan 
yardım bin iki yüz on dört 
lir~ Marmara faciasında boğu
ların muavenete muhtaç düşen 
ailelerine beş yüz lira yardım 
merkezi umumice yapılan mil· 
teferrik yardımlar uı ı : 

yekun 18439. 
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Düzlüce Haıiıamları. •• 

Şu Sola Doğru Heybetle Uzanan 
Sık Ormanı Görüyor ısın? 

----------------------------------~~--------
İşte Orada Kimsenin, Hiçbir anlı Ma ôkun Soku a

•• 
stünden U çamaa ğ madığı, Yer Bir ardır 

Kö} ün maydanlığında taş
lan bir dibek.. İçinde kayna
mış ve kurumuş bulgur, etra
fında on kadar erkek, kadın 
köylü, ellerinde tahta tokmak.. 
Sıra ile dibeğe indirip kaldıra
rak bulgur dövüyorlar: Güm, 
güm, güm, güm ... 

Bulgur köylüden. herhangi 
birisinin, fakat emek hepsinin .. 
Köylü böyle iş görüyor ve 
b<:;yle iş gördüğü için her işi 
çabuk ve sağlam yapıyor, köy
de evler ayrı olsa da sanki 
hepsi bir ailedenmiş gibi bir
birinin işini görmekte; hatta 
zamanında teklif bile bekle
mıyor. 

Düzlüce köyü bir aşiret kö
yü idi ve ismi ile müsemma 
değil.. Karışık yollardan çıkı
lan bir dağın gizli ve sıg bir 
yerine yaslanmış. manzarası 

güzel olmıyan bir köy... Dag 
sırtında ancak temiz ve çam 
kokulu havasından başka zevki 
yoktu. Yarım saat ötede ha
mamlar var. Bu arazinin volka
nik olduğunu başka bir yazımda 
anlatmıştım. Köyden alay vali 
ile indik ve tren yolunu takip 
eden, iki tarafı zümrüt gibi 
1eşil bir yoldan gidiyoruz. 

Küçükken masal dinlemesini 
çok severdim, bir ihtiyar nine
miz vardı. Apal, topal bize ge
lir, benim zorumla günlerce ka
lır, tatlı tatlı anlatırdı. Onun 
anlattığı masallardan birisinde 
[ kırk haramiler J hikayesi var
dı. Dizlerine sokularak korka 
korka dinlediğim bu masalda 
yarattığı kırkharamileri küçük 
kafamda tahayyül etmeğe ça
lışırdım. 

Düzlüce köyünden Hamam
lara doğru giderken dağın 
içine doğru oyuk bir yerden 
davarlarını dağdan ovaya indir
miş beş, on atlı yörük çıktı. 

Hepsinin de atı dinç ve genç .. 
En önlerinde hepsinden yaşlı 
bir yörük var, atın üstünde 
öyle bir durşu, sakal ve bıyı
ğının öyle bir manzarası var
dı ki, giydiğı elbiselerin de 
verdiği tesirle gayri ihtiyari 
ta küçüklügümde dinlediğim 
bu masalı ve kırk haramileri 
hutırladım, tuhaf bir heybetle 
birbiri arkası sıra yolu bırakıp 
ovanın içine daldılar. Orman
ların içinde, tarlaların arasında 
çayırlıklarda, dağ yamaçların

da otlıyan hayvanlarının arka
sından böyle ve mütemadiyen 
gezecekler, yaylaklanm, kışlak
larını değiştire değiştire bin 
dağın suyundan, havasından 
kendilerine can, bin dağın bin 
kokulu çiçeklerinden sütlerine, 
yağlarına koku toplıyacaklar 
ve nahiyelerin kazaların pazar
larına inip pazarlanacaklar .. 

Küçük çamlı bir tepenin üs
tündeki hamamlara vardık. Bu
rada türlü madeni su kaynı
yor. Birisinde sıcak ve kükürt-

lü bir su, birisinde çelikli so
J'uk bir su, diğeri : En büyük 
ve en korkuncu idi ki [ Gazoz
u hamam ) diyorlar. Evelki 
uya mermerden geniş havuz-

lar yapmışlar, havuzun ortasın
dan açılan bir delikten su mü
temadiyen kaynıyor. fakat su 
hiç dışarı akmıyor sanki bir 
delikle hem alıp, hem veriyor 
ve suyun değiştiği farkediliyor. 

Büyük hamamın üstüne ge-
nis bir dam örtü yapmıslar. 
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mütemadiyen bir gazoz gibi fı- ziyade insanı ters diksen yö-
kırdıyan bu madeni suyun al- net (*) çıkaracak şu topraktan 
tına havuz yapmak kabil ol- fayda bu1uyorum, pancar çok 
mamış, ancak alt alta ili sağ- güzel yetişiyor. Diyor. 
lam iskara ile çevirebilmişler ,;.* 0 

Korkunç b-r siyahlık içinde Köye uğramadan hamamlar-
dibi görünmiyor, ve urganla dan döndüm. Yanımda arkada-
ölçmek istemişler bir türlü di- şım sağda bir ormanlığı göste-
bi bulunmamış, üstü örtülme- rıyor. 
den ve etrafı muhdaza altına - Buralarda F olos ve saır 
alınmadan. izkarasız bir zaman- köyler yardır. Hepsi de aşi-
da suyun kenarında banyo rettir. Ve şu ormanın içinde 
etmek istiyen bir zavallıyı su bir delik var ki mütemadiyen 
çekiyor ve birden bire seri gaz çıkarır, gaz şiddetli çık-
bir dönüşle suyun ortasında tığı ıçın düdük gibi öter, 
kayboluyor, Su bu zavallıyı geceleri çok korku verir, ga-
karına çekiyor. Bir defasında: zın çıktığı deliğe yaklaşıp 
Ürken öküzlerile beraber bir el tutulursa gazın çiktığı bel-
kağnıyı yutuyor, böyle bir kaç li olur, koku, renk yoktur 
kaza olunca hükümetin muave- Biraz ilersinde Uyuzhamamı 
netile muhafaza altına alınıyor. derler bir yer vardır. Aşiret 
Bu su tepenin en üstünde ol- uyuz olan hayvanlarını bu ma-
duğu için bana adeta bir yanar deni su ile yıkar ve .yi eder-
dağı menfezi gibi korkunç geldi. ler. 
Ve hakikaten çok korkunç. Şu &ola doğru sık ormanı 
Lakin şifabahş bir hassası ol- görüyor musun? İşte orada 
duğu için her taraftan akın kimsenin hiç bir canlı mahlfı-
akın ziyaretçileri geliyor. Suyu kun sokulamadığı üstünden 
başka havuza almak ve kor- uçamadığı bir yer var-
kunçluğunu izale etmek iste- dır. Uzaktan göm1üşler, müte-
mişler fakat geçtiği yerlerde madiyen buğu gibi bir duman 
serian kalın bir rüsup bıraka- çıkanuış? Biraz yaklaşan insan, 
rak tıkadığı için muvaffak ola- lırıyvc:m ne olursa olsun boğu-
mamışlar. lur, ölürmüş. Üstünden uçan 
Hamamların yanında büyü- kuşlar ansızın düşer ve ölür-

cek bir de otel vardı, Afyon müş. 
Karahisann bu hattında tren Diy bana yolda bu meraklı 
tepenin eteğine bahçeler içine tabiat işlerini anlattı. 
kadar gelir ve ziyaretçileri Düşünüyorum da dünyada 
bırakırmış. Muhasebci hususiye daha neler yar, daha ne kaclar 
marifetile icara verilen bu ha- şeyler meçhul ve daha ne ka-
mamlann bir de geniş ve sulak dar erilmez derin hadiseler dü· 
bahçesi var. Müsteciri diyor ğümü çözmekle uğraşıyoruz. 
ki : Tol.4.:. :c:>i.ı 

- Hamamın menfaatinden [") Yönet = Doğru. . .. .. . .. ... ,,.. 

iktisadi SUtünlar 
••••••••••••••••••••••••••• 

Amerikanın Tecrübesi 
Doların Kıymetten Düşürülmesi Bek

lenilen Netiyeyi Niçin Vermedi? 
Reisicumhur Ruzvelt bir ka-

nunu sani akşamı Doların kıy
metten düşürülmesine karar 
verdiği zaman her memleket 
bunun neticesini kemali teha
lükle beklemişti. Bugün bu ne
tice menfi surette tecelli etmiş 
bulunuyor. 
Amerikanın mali siyasetini 

idare edenler hiç şüphesiz mem
leketlerinin giriftar olduğu buh
rana ilk çare olarak bu Deva
luationu bulmuşlardı. Amerika, 
Doları kıymetten düşürerek 
beynelmilel ticaret rekabetin
de mütefevvuk bir mevki elde 
etmekten ziyade dahili piyasa
nın tevzini için eşya fiatlarının 
yükseltilmesi ve borçlu ile ala-

caklılar arasında daha adilane 
bir münasebet teminini istihdaf 
ediyordu. 

Bu gaye bugüne kadar ta
hakkuk edemedi, niçin? 

Mevkii tedavüldeki para ay
ni kaldıkça Devaluotion'nun 
iç piyasa ve eşya fiyatları üze-

rindeki tesiri pek azdır. Para
nın kıymetini düşürerek eşya 
fiyatını yükseltmek, yani em
tia ve hizmet mukabilinda pa
ranın kıymetini ucuzlatmak 
ancak mevcut dolarları fazla
laşbrmakla, inflation yapmak
la kabildir. 

Devaluation'la tevem infla-
tion yapmak ıçm usul it-

------tihaz edilmiş olan bir yol 
her memlekete "Devaluati
on,, hükumete kafi bir kar 
bırakır. Harptan sonra Fransa 
ve Belçikada olduğu gibi .. 

Mesela hükumetin elinde bu
lunan şu kadar kilo altın deva
luation dan evvel 100 dolar 
ederken devaluasiyondan sonra 
150 veya 160 dolar eder. Yani 
diğer tüccari emtiada olduğu 
gibi elinde altın bulunan, fiat 
tereffuu nisbetinde bir kar te
min eder. 

Amerika hükumeti, u paranın 

karşılığı olan kıymetli madenin 
muhafaza ve tasarrufu hüku
mete aittir ,, diye ihdas ettiği 
yeni kanuna tevfikan Lidirol 
Risirr Banko da mevcut altın-

ları satın almış ve yerine altın 
sertifikaları ihraç etmiş oldu-

ğundan Amerikada mevcut al
tın hemen hemen hepsi hükiı
metin eline geçmiş bulunuyor
du. Bu suretle Devaluation'dan 
evvel hazinenin 4000 milyon 
dolar kıymeti olan Altın mev
cudu Devaluationdan sonra 
6800 milyon dolarlık bir kıy
met arzediyordu. 

İşte para mevcudiyeti fazla
laştırmak için ilk müracaat 
edilecek vasitada bu 2800 
milyon dolar kardı. 

Filhakika bu paranın 2000 
milyon doları paranın Stabili-

•• 
O. Kooperatifi Tarihçesi 

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

Aydın Zirai Satış Kooperatifleri 
• 
lttihadından Gönderilmiştir 

4-

Yukarıdanberi verdiğiğimiz olunan ittihat meclisi idare 
İ?ahat, Ödemiş kooperatifile azalığı için Ödemişin mümes-
Aydın incir müstahsilleri koo- sili bulunmamak dolayısile bu 
peratifi arasında, daima sami- kooperatifin göstereceği nam-
mane devam eden münasebe- zedin meclisi idare azalığı 
tin - ağırlığı derecesini yalnız kabul edilmiş ve 31 mayıs 933 
rakam balağatile gösterdiğimiz- tarihinde ittihattan Ödemiş 
külfetinin hep Aydın koopera- kooperatifine şu mektup yazıl-
tifi tarafından tahammül edil- mıştır : 
rnesi suretile yürudüğünü kafi " 25 Mayıs 933 tarihinde 
derecede anlatmıştır. Karapınarda içtima eden,, Ay-

Bu samimiyet, Aydin in- dm zirai satış kooperatifleri 
cır Müstahsilleri Koopera- ittihadı müesseseler heyeti 
lifinin dahilinde müstakil umumiyesi, geçen sene ittihada 
satış kooperatiflerine tecezzi dahil olmayı taahhüt etmiş olan 
ve İzmir merkez yazıhanesinin kooperatifiniz azasından biri-
de "Aydın zirai satış koope- ninde, kendi idare meclisine 
ratifleri ittihadı " na inkılabı aza intihap edilmesi lazımgele-
takarrur ettiği 11 Haziran 931 ceğini görmüş, ve fakat içtima-
tarihinde mün'akit heyeti umu- da kooperatifinizden murahhas 
miye içtimaı esnasında olduğu bulunmadığı için, intihap edile-
kadar, bir sene sonra Ödemiş cek zatlerın tayinini, müessis-
kooperatifi heyeti umumiye iç- ler heyeti, sizin kooperatifinize 
timaında 4 T emmuı: 932 tari- bırakmayı münasip görmüş ol-
hinde aktolunacak heyeti umu- duğundan, size ittihat meclisi 
miyede ittihada ıirmek için idaresine azalığı tebliğ edilecek 
meclisi idaresine aalihiyet iste- zatın aza sıfatile meclise işti-
diği ve aldığı tarihte de ay- rak edeceğini arz ve bilvesile .. ,, 
nile daimdi. Bu mektubumuza Ödemiş 

Filhakika Ödemiş koopera- Meclisi idarasi - reisinin şahsı-
tifinden 2 T emmu z932 tarihile nı alakadar ettiği için onun 
meclisi idare ikinci reisi Lütfi imzasından gayri - ikinci reis 
ve azadan diğer bir zat imza- ve üç azası imzası ile 6 hazi-
sile Eczacı Tevfik bey namına ran 933 tarihinde şu cevabı 
şu salahiyetname verilmişti: vermiştir:, 

"idare meclisimizin 11 No. h " Teşekkül eden Aydın Zi-
ve 2/6/32 tarihli içtimaında it- rai satış Kooperatifleri İttihadı 
tihat mukavelenamesi esasisini idare meclisi azalığına Koope-
imza etmkk üzere idare mec- ratifimizi temsil etmek üzere 
lisi reisi eczacı T cvfik beye idare mecllsi reisimiz Tevfik 
selahiyet verilmiştir. ,, · • . beyin 4/6/33 tarihli içtimaımız-

Bu selahiyetname ile Aydı- da int'hap ve tayinine ittifakla 
na gelen Eczacı Tevfik bey- karar verilmiştir. ,, 
efendi aynı günde teessüs eden Bu vesika ile de sabit olu-
Satış kooperatiflerile beraber yor ki bu tarihe kadar Öde-
noter huzurunda mukavelena- miş Kooperatifile gerek Aydın 
meyı ımza etmekle Ödemiş incir müstahsilleri kooperatifi 
kooperatifi resmen ve fiJen ve gerek onu istihlaf eden 
ittihada girmiştir. " Aydın zirai satış kooperatif-

Bu mevsimi de bu suretle leri ittihadı ,, arasında hiç bir 
kardeşçe geçirdikten sonra 25 anlaşmamazlık, hiç bir mesele 
mayıs 933 tarihinde Karapı- yoktu ve olmamıştı. 
narda ittihadın bütün resmi Bundan sonra Aydın müs-
muamelatı ikmal edilmiş olarak tahsilleri kooperatifinin son 
Karapınarda aktolunan tesis senesinin son blançosu tanzim 
heyeti umumiyesinde intihap olunmıya başlıyor ve Ödemiş 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
zaton 'ı ve 800 milyon doları na girişmeğe ha güne kadar 
da hazinenin diğer ihtiyaçları cesaret edemedi. 
için tefrik edilmişti. Yalnız Eğer hükumet bu 2500 mil-
Amerika banka sistemine göre yon dolan istimal etse idi in-
bu paranın piyasa.ya çıkarıl- flasyon muhakak mıydı? Buda 

ması on misli para tab ve ih

raç edilmiş gibi bir tesir yapa

caktı. Çekinilen nokta da bu 
idi. Bunu biraz izah edelim. 

Hükumet herhanri bir mas

raf için 500 dolarlık bir çek 

verdiğini farzedellm. Bu çeki 

alan her şahıs bittabi cebinde 

tutmıyacak ve bankadaki he-

sabına yatıracaktır. Banka da 

bu çek mukabilinde hükumet-

ten bir altın Certificat ala-

muhtacı tetkiktir. Yukarıda 

bahsettiğimiz 450 dolar fazla
sına istinat ederek 450 dolar 
ikraz edebilmek ıçın bu 
parayı almağa amade müşteri 
bulunması yani ticaret ve sa
nayide 450 dolar kredi fazla
sı beledecek bir inkişafın 
mevcudiyeti lazımdır. Devalua
on'le beraber industrille bir in
kişafın (İngilterede olduğu gibi) 

esbap ve esasatı temin ve 

ihzar edilmezse inflasyon için 
yapılacak teşebbüslerin akim 

kalması mukadderdir. Ameri-cağına göre bankanın kasa 
meycudile mevduatı müterafi-
kan 500 dolar bir fazlalık kanın bu tecrübesi para kıy-
gösterecekir. metinde tabii Depreiation'dan 

Amerikada kanunen ve tea- evel yapılan suni Devaluation' -
mülen bankalar mevduatlarJnın ların ne kadar semeresi oldu-
yüzde ona kadar kasalarında ğunu göstermiş ve diğer mem-
para bulundurmağa mecbur ol- le ketleri de vadide Amerika 
duklarlndan de~in bahsettiği- tecrübesini takipten tahzir et-
miz bankada 500 dolar mev- miştir. 

duat fazlası için kasasında yal- Bu vesile ile mütearif bir ha-
nız 50 dolar bulundurmağı kafi kikati tekrar edebiliriz. "İktı-
görecek ve geri kalan 450 do- sadi bünyenin heyeti mecmuası 
lara istinaden piyasaya 4500 para miktar ve kıymetini tayin 
dolar ikraz etmeye teşebbüs eder. Yoksa paranın miktar ve 
edecek ve inflasyon da bu su- kıymetindeki tahavvül ve te-
retle tahakkuk etmiş buluna- beddül iktısadi müşirenin yo-
caktı. lunu değiştirmez. 

_ Hükumet büyilk ıpeküllıyo-___ M Unlr Niyazi 

Meclisi idare reısı ve ittilı' 
meclisinin Ödemiş azası oli 
zat her seneki usul ve teaJ 
dahilinde tanzim ediJ01eW 
olan blançoya itiraz ve hi~ 
muhasebe usul ve kavaid 
uymıyacak şekilde, mana 
mahiyetini anlamıya imkan 
mıyan birtakım mutale~ 
dermeyan ederek, blançoıı' 
~~nzimini teehhüre uğratı1' 
Ünce meclisi idare içtirııİ 
larında uzun münakaşaları ., 
cip olan birtakım mesel' 
ihdas ediyor; mesela 14 b• 
ran 933 tarihinde meclisi id' 
riyasetine verdiği bir takrifİ 

"Dünkü içtimaımızda tet~ 
ettiğimiz incir satış hesapl' 
mızın netayici hakkında 1' 
bir fikir edinemedim. Lıİ 
Tiryeste, Hamburg, Lo.J 
Fransa ve Amerikaya ve ' 
mahallere sevkedilmiş ge; 
mamul ve gerek gayri ınıl 
incirler ile hurdaların nıilı* 
ve nevileri, masraf ve k°' 
yanları ve maliyet fiatJ.ı' 
ve halen satılmayıp tasfıye t 
sabına alman kısımların ~ 
ayni şekil ve surette bir l~ 
sinin ihzar ve tanziminin tel 
buyarulmasını rica ve teııf 
ediyordu. 

Bu içtimalarda ekseriya 
zır bulunan mürakıplerimiı 
Bankası ikinci müdürü osl 
Dardağan ye Merkez ban~ 
ikinci müdüru Adnan beyle' 
kasti ihdas edilen mÜŞl<l) 
kar ısında v zi ete vukuf P' 
da etmesini istediğimiz nıeb 
Refik Şevket bey. gibi, f rı' 
lerin (Sabotage) tabir etti~ 
işlerde engel çıkarmak ı1" 

yetinde olan bu hareke' 
mutlaka bir çıban başı kof 
mak arzusunun tesiri aiti 
bulunduğundan kimse de şf 
edemezdi. Ödemiş Me' 
idare reısınin hadise 
karmak ıçın yaptığı , 
hareketlerin mana ve mabl 
tetkik heyetinin raporu jıtf 
ettikten sonra ayrıca izafi 
lecektir. Ancak yukarıda ~ 
dettiğimiz takrirde ist~ 
şekilde hesap vermenin ·~ 
nını bulması için bu işi "" 
kıp ve müfettişimiz ol 
beye havale ettik. 

Zahirde gayet mubilı 
mantıki bir hesap arİ 
hakkının istimali gibi gô~ 
bu talebin isafı imkanı O' 

yacağını takrir sahibi bit 
kendisi de pek ala takd.itıJ 
yordu. Mevsim icinde ıf"'. 

ve işlenmiyen bi~bir ç~~j 
için,dünyanın dört bucaF~ 
binlerce müşteriye ç1kııı1f 
lnrce fatura üzerinden, ~~ 
her bir kalemin yegin r 
malının menşeini, buna 

d~r edilmiş olan fiatın .. :f 
nı, her bir kalem ııı 

• 

yapılmış masrafın ayrı af" 
pitini istemek acip old~~ 
dar, bu şekilde hesap ~ 

ceğini vaktiyle düşünÜP' 
göre todbir almak JaııJJJ 
seydi bile, bu hesaplarııı 
labilmesi için lazım gelçıı 

,c 
hasebe kadrosunun, d-d 
beş misliyle de temin ~Jeti 
yeceği, bunun için J ·Je 
edilecek masraf ,müstııh5~,; 
ve edilecek bir şey b~raJ' 
cak kadar ağır olacağl e~ 
b .. •t• de'.J; una, once ı ıraz e ,,-
teklif tarafımızdan ~~ 
ilk kabul etmiyecel< Y" 
zat olacaktı. 

a 
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-90-

İleri doğru yürümesine de
vam etti. Usturpanm acısını 

hala duymakta ve güçlükle 
nefes almakta idi. Kabil ol
duğu kadar hızlı Jisor'un evi
ne koştu. 

Geceyarısı 

Şankayşek'e bomba atıldığı
ğını haber alır almaz Hammer
lih hemen malUnıat almağa 

koşmustu. Ona ceneralın Öl
düğünü ve öldürenin de kaç
tığını söylemişlerdi. Fakat tef
sine dönmüş motör örtüsü par
çalanmış otomobilin altında 
Çen'in küçülmüş ve kanii, sis
ten ıslanmış, bir neferin bekle
mekte olduğu leşini görmüş, 

Ceneralın da bomba atıldığı 
zaman otomobilde olmadığını 
neferden öğrenmişti. Çen' e 
evinde yer vermemiş olmasını 
- manasızyere - ölümünü 
intaç eden bir vesiyle sanmış

tı. Hemen mahall\:sindeki Ko
münist merkezine koşmuş, ora
da boşu boşuna münakaşa ile 
bir saat geçirmişti. Bir arka
daş içeri girmişti. 

- Şapey' deki dokumacılar 

birliği Şankayşek askerleri ta
rafından kapatıldı. 

- Arkadaşlar kartı koyma
dılar mı? 

- Bütün itiraz edenler he
men kurıuna dizildiler. Şapey' -
de ileri gelen fırkacıları da 
kurşuna diziyorlar ve evlerini 
de ateşe veriyorlar. Şehir hü
kumeti dağıtıldL Birlikler ka
patılıyor. 

Merkez komitesi talimat ver
miyordu. Evli arkadaşlar, ka
·ılariyle çocuklarını kaçırabil
..nek için hemen kaçmışlardı. 

Hammerlih dıaan çakar çık
maz knlağma tnfek suleri 
geldi, fakat herıeyden evvel 
kadınla çocuğu bir tarafa sak
lamak lazımdı. Sisler arasın
dan iki zırhlı kimyonla Şan
kayşek askerlerile dolu kam
yonların geçtiğini gördil. Uzak
larda hep yaylım ateı oluyor, 
yakınlarda da iSyle .. : 

İki Cümhuriyet caddesinde 
de, dükkanının köşe teşkil 
ettiği yolda da asker yoktu. 
Hayır: Oralarda asker 
kalmamıfb. Mağazanın ka
pısı açıktı. Hemen koştu. He
men her tarafta, kırık plak 
parçalan arasında, yer yer kan 
pıhhları vardı. Dükkan bir si
permiş gibi, el bombalariyle 
,, Temizlenmişti". Kadın, göğsü 
yaralar içinde, para gişesinin 
kenarına adeta çömelmiş gibi, 
yığılıvermişti.Bir köşede bir 
çocuk kolu vardı ve vücuttan 
böylece ayrılmış olan el daha 
küçük görünüyordu. Hammer
lih kendi kendine: ,,bari ölmüş 
olsalardı", dedi. En çok kork
tuğu çaresiz seyredeceği ölüm 
hali idi. Ayağının altında, ye
rin yıvışıkhgını hissetti. ,,Onla
rın kanı." Gözlerini hırpmadan 
bakıyor ve kımıldamağa cesa
ret edemiyerek olduğu yere 
mıhlanmış gibi duruyordu... Ni-
hayot çocuğun cesedini kapı
nın arkasında buldu. Uzaklar
da ikt bomba patladı. Etrafa 
dağılmış olan kanın kokusun
dan başı dönmüş, ancak soluk 
alıyordu. ,,Bunları gömmek me
selesi yok. .. " Kapıyı kilitleytp 
önüne geçti. ,,Eğer gelirler ve 
beni tanırlarsa öldüğüm gün
dür." Fakat bir türlü adımını 

atamıyordu. 

lsbrap çektiğini biliyor, fa
kat bu ısbrapta, biraz da ka
yit.sızlık duyuyordu; hani has-
talıklardan ve başa inen dar
belerden sonra duyulan kayıt-
sızlık... Hiç bir acı onu şaşır
tamazdı: netice itibariyle de-
nilebilirdiki bu sefer talih ona 
iyi bir oyun oynamıştı. Ölüm 
de onu tatırtmamakta idi 
ölüm de hayata pekala müsavi 
idi. Onun beynini altüst eden 
şey bu kapının ardında, akan 
kan kadar da ısbrap çekilmiş 

olınası idi. Bununla beraber, 
talih onun elinden varını yo
ğunu alarak ıstıraptan da kur
tarmışh. 

- Sonu Vaı-

Turgutlu Ticaret Ve Sanayi oda=
sından: 

,,Kadı oğlu Ahmet Turgutlu tubesi" unvanı ticarisi altında 
Turgutluda ftzüm, çarşısında cepli kuyu civarında bila numaralı 
ın._ağazada emteayı ticariye Uzerine icrayı ticaret eden ,,Kadı 
oglu Ahmet Turgutlu şubesi" Ticaret kanununun 42 nci madde-
si mucibince sicilin 2/109 numarasına kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

Başkatip V. 
İmza okunamadı. 

Umumi numara : 11448 
Hususi numara: 13/111 

Ticaret odası reisi 
İmza Riza 

Resmi mühür. 

b Dairede ~kunan ve manası anlatılan bu 20/9/934 tarihli sicil 
l ev~nnames~ al~ındaki imzanın zit ve hüviyeti dairece maruf ve 
zmırde Halımaga çarıısmda tüccardan Kadı oğlu Ahmet beyih 
olup münderecatını kabul ettikten sonra huzurumdan vaz eyle
diğini tasdik ederim. 1934 senesi Eylül ayının yiaminci Perşem
be günü. 

İzmir üçüncü NoteriH. Tahsin 
N 

Avni Raif imzası 
Resmi mühür. 

İLAN 
4409 (670) 

])evlet J)eın iryolları 7 nci işletıne 
Miif ettişliğinden: 

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

bileti alacak yolculara da en fazla beş gün kalmak şartile % 
60 ve sergide teşhir edilecek eşyanın 250 kilosu için 0 0 70 ve 
mobilyenin 1000 kilosu i~i~ 0.o. 70 tenziliit yapılacaktır. 

Eazla malümat almak ıçın ısıasyonlara muracaat edilmesi ilan 
olunur. 

..... 15 - 16 - 17 4384 (650) 

Tayyare Piyango Biletlerinizi 
MUTLAKA 

n ara a 1 a en ır u- taı!ir-atı ~:~:i~~naC:~a~;~~~5~ 
• lira bedeli keşifli muhtelifülcins 

rur Ve iftihar Abl•desJ•dr• demirin kapalı zarf münakasası 
10/11/934 te saat 16 dau r. 

2 - Karşıyaka Yamanlar 

----------------------------.. '--------------------------~ suyu için ahnacak 250 adet su 
saabnın l apalı zarf münakasasa 
101111934 te saat 16' dadır. Durmadan Artan Nufusu Da 3 - Belediye sahil park ga
zinosunun iki senelik lcapah 

Şimdi 7 5,000 i Bulmuştur 
mış olan Türk milletini ilim ve 
irfan itibarile yükseltmek isti
yen şimdiki hükumet idaresi, 
Fransanın ötedenberi memleke
te verdiği mücerrep mürebbi 
ve hocaların hizmetlerinden bir 
çok hususlarda kendisini müs
tağni addetti. 

zarf icar müzayedesi 6/11/934 te 
saat 16 dadır. 

4 - 65 edanın 80, 82, 84 
numaralı arsaları sabşının ka-

Pariste çıkan La Croit ga
zetesi yazıyor: Bu senenin 29 
Birinciteşrinde Türkiye Cumhu
riyeti 11 inci yıl dönümünü 
kutlulıyacaktır. Ameli tahakkuk 
ve verim bakımmdan bu devre 
Türkiye tarihinin belki en ve
rimlisi olmuştur. Sultanlar Tür
kiyeye camiler ve saraylar ver
dilerse buna mukabil yeni Tür
kiyenio Mustafa Kemal ve İs
met paşa gibi en başta bulu
nan önd.erleri memleketi müte
addit fabrikalarla zenginleştir
dikten maada onu baştan 

başa demiryolu ağiyle ördü
ler: fazla olarak dini sahada 
müslümanlığın ancak eski ka
bile hayatına uygun gelen 
bazı örf ve adetlerini ilga et
tiler. 

Hükiımet merkezi Avrupa 
Türkiyesindeki fstanbuldan As
ya Türkiyesindeki Ankaraya 
naklolunmuştur. 

Ankara, Karadenize dökülen 
Sakaryanın bir kolu üzerine 
oturmuş ve Roma devri zama
nında Ancyre ismile şöhret bul
muş olan çok eski bir sehir
dir, Aynı zamanda Asya Tür
kiyesinden müteaddit istikamet
lere ayrılan bir çok yollann 
hareket noktası üzerinde bu
lunmaktadır. 

Şehrin diğer hususiyeti de 
doğrudan doğruya ve her gün 
olmak şartile bağlı bulunduğu 
lstanbul ile Bağdat arasında 
cereyan eden bütün ticari mu-

. amelelerin en mühim merkezi
ni teşkil etmesidir. Yepyeni 
bir şehir olan Ankara yoktan 
varedilmiş olup eski Ankara 
ile hiç münasebeti yoktur. Bu 
gün kü Ankara her gün müte
madiyen inkişaf etmek kabili
yet ve imkanını taşıyan temiz, 
aüslü, hakiki bir hükumet mer
kezidir. Keza durmadan artan 
nüfusu da şimdi 75.000 i bul-

muştur. 

Bugünkü nüfusuna tamamile 
kafi gelen yeni Türk merkezi 
mütemadiyen yayılıp genişliyor. 
Esasen büyük bir ecnebi şehir 
mütehassısı tarafından yapılmış 
olan şehir planı 300,000 nüfusu 
içinde yaşatabilecek bir şehire 
göre dOşünülmüştür. Su, ten
virat ve kanalizasyon tesisab, 
münakale vasıtaları, açık mey· 
danlar, velhasıl herşey yeni 
şehirin müstakbel inkişafiyle 
mütenasiptir. 

Hükiımet, milyonlarca lira 
sarfetmek suretile umumi ve 
resmi daireler için geniş bina
Jar yaptırmıştır. Bir çok mektep 
ve enstitüler açmıştır. 

Bütün modern tarzdaki in
şaat beton armedir. Fazla ola
rak yeni yapılmakta bulunan 
bir müze, bir kütüphane, bir 
inhisar idaresi, bir milli aka
demi, bir temyiz mahkemesi 
ve adliye ile İktisat Vekileti 
dairelerini ihtiva edecek bir 
çok binalar vardır. Bundan 
maada Ankara bir milddet 
sonra bugün mevcnt ve faal 
bir halde bulunan hukuk fa
kültesi etrafında toplanacak 
olan dört fakülteli üniversiteye 
malik olacak. Hükumet, diğer 
taraftan, devlet memurları ve 
şehrin belediye memurları için 
ucuz fakat modern ikametkih
ları yapbrmıştır. 

Şehri pek yakında ziyaret 
etmiş olan bir muhabirin de
diği gibi Ankara hakikaten 
bir timsal şehri. bir gurur ve 
iftihar abidesidir. lstiklil harbı 
esnasında milli müdafaa ve 
mukavemetin umumi mer
kezliğini yapmıştır. Bunun 
için de muzaffer Kemalini
zin hükumet merkezini teş

kil etmek onun hakkıdır. 
Her yeni rejime yeni bir 

merkez lazimdır. Böylece Asya
ya dayanan bir millete de tama
men ve kayıtsız, şartsız Türk 
olan bir merkez lazımdı. Hal
buki İstanbul ismile anılan"Cos• 

tantinople,, dünyanın en kozmo
polit şehri bir çok halk yıgmla
rırun karşılaşhğı bir dört yol 
ağzı ve şarkla garbın birbirine 
kanşbğı bir yer olmaktan çık
mamışt11. 

Nekes bir toprağa dökülen 
emeğin kıymet ve büyüklüğü dü
şünülüece Ank~ranm yakın ta
rihi insana mutlaka heyecan 
verir. O topraklarda ilk defa 
olarak muvakkat bir hükumet 
yerleştigi zaman, Ankara henüz 
bütün iptidai basitliği içinde 
bulunuyordu. Kendisini T oros 
hatbna bağlıyan tek ve sapa 
bir demiryolundan başka bir 
batta malik değildir. 

Tabiata karşı açılan müca
dele zaman geçtikçe hep yeni 
yeni şekillere girerek devam 
etmişti ve etmektedir. Hükü
met merkezinin yarablmasına 

karar verdikten sonra onu bat
tan başa yapmak lazımgeldi. 

Bu iş, ifrat ve tefriti kendinde 
birleştiren iklim Ş4rllan içinde 
başarılacak azim ve ezici bir 
savaşb, mesela yazın güneşte 

65 dereceye yükselen termo
tre, kışın umumiyetle sıfırdan 
aşağı 20 ye kadar iner. Bazen 
yazın en kızgın günlerinden 
sonra dondurucu gecelerin 
hüküm sllrdüğü vakidir. Bütün 
bu hava değişiklikleri binalan 
iyiden iyiye müteessir eder, 
hatta çok kerreler henüz kuru
tulmut bataklıklar üzürinde ba
zı temellerin çöktüğü bazan da 
binalann baştan aşağıya yıkıl
dığı görülmüştür. Bununla be
raber ilk tecrübelerden sonra 
bu gilnkil teknikçiler arbk bu 
gibi müşkülleri yenmiş bulu
nuyarlar. 

Bir çok sahalarda geri kal-

Bugün er şeylerini kendileri 
yapan Türkler bir zamanlar ya 
muharip, ya memur yahutta 
ziraatçiydiler. Halbuki bugün 
o derece ilerlemiş bulunuyorlar 
ki kendi iptidai malzemesini ve 
el işçiliğini bizzat memlekette 
bulan bir sanayi yaratmak üze
redirler. Şüphe yok ki bu bü
yük işte tecrübelerinden istifa
deye pek istekli bulunmadıkları 
Avrupalı kapitalıst ve teknik
cilere ihtiyaçları olacaktır. Yal
nız şunu kaydedelim kr bu 
müşterek mesaide her iki ta
rafında fayda ve menfaatini 
gözetmek mümkündür. 

Türkiye tabii servetlere sa
hiptir; hatta denebilir ki mah-
rum olduğu hiçbir şey yoktur. 
Nehir, maden, münbit arazi, 
umumiyetle iyi ıklim, mütenev
vi mahsuller, ormanlar, balık-
çılık, köylü, işçi, denizci bir 
halk ve saire gibi herşey mem
lekette mevcuttur. 

Eskisinden çok daha mükem
mel bir teşkilat sayesinde elde 
edilen maddi terakkiler seri 
olmuştur. Bunun en güzel mi-
sali demiryollarıdır. Demiryolla
rının adedi bütün Cumhuriyet 
sahası il.zerinde gittikçe art-
maktadır . 

Nüfus ber gün fa.zlalaşıyor. 
Bugün geçmişe nazaran çok 
deha faal bir hayat yaşıyan
ların adedi on beş milyonu 
geçiyor. Şarkta biç bir f CY 
fazla süratle yapılamaz zira 
idetler kanunlar kadar: çabuk 
değişemez. Mamafi içtimai deği 
şiklikler sahasında şark betc~eti 
nin payı ayrıldtktan şolll"e bıle, 
vukua gelmiş alan tahavvül
ler çok ehemmiyetlidir. 

Yağ hane 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 milracat ediniz. 

H: 3 2-10 (655) 

Saz Alakadarlarıııa Biiyiik Miijde 
• • 
"AHENK,, isimli 

Çalgılar yeniden icat edilmiş ve yalnız Eskişehirde ya
pılmaktadır. Sadası ve yapılışında tamamen bir fevkaladelik 
olmakla musikişinaslardan ve cemiyetlerden takdirnameler 
alınmıştır. Uzun malümat içie adres veriniz cevap verelim. 

Eskişehir Hamam yolu No. 55 AHENK mucidi 
506 SÜLEYMAN SUAT 

iLAN 

palı zarf müzayedesi 10/11/93.t 
te saat 16 dadır. 

5 - 87 adanın 86 numaralı 
arsasının açık müzayede ile sa-
tışı 10/11/934 te saat 16 dadır. 

6 - 63 adanın 22 numaralı 
arsa satışının kapalı zarf mü
zayedesi 10/11/934 te saat 16 
dadır. 

Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere ·başkatipliğe, müzayede 
ve münakasaya iştirak edecek
lerin depozito makbuzlerile bir
likte söylenen gün ve saatte 
belediye encümenine müraca
atlarL 

17, 27 4414 (671) 
Yamanlar suyu membaların

dan Çankdere ile Kümbüldek 
arasında inşa edilecek olan 
tünel kapalı zarfh münakasa 
ile 6-11 -934 te saat 16 da 
ihale edilecektir. 

Şartnameyi görmek · ~ere 
başkatipliğe ve mü ~ak ~:ıya 
iştirak için de söylene~ı gün 
ve saatte depozito makbuzla
rile birlikte belediye encüme
nine müracaat edilmesi. 

17 - 27 (663) 

Adana Asliye hukuk hikiın
liğinden: 

Adananın Kantaran mahalle
sinden simsar Şerif efendi ha
nesi müsteciri Hacı Ahmet kı
zı Gürcü hanımın müddei Aleyh 
kocası \mıirde Sarı Kışla As
keri hastahanesinde Sivil me-
mur Adanalı Ali oğlu Mustafa 
efendi aleyhine Açhirı boı;an
ma davasının yapılan muhnke
meleri neticesinde tara{.ı;ynin 

birbirlerinden boş olmalarına 
ve kababatıo müddei aleyhte 
olduğundan anın da tarihi hü
kümden itibaren bir sene müd
detle aherle evlenmemesine ve 
aşağida yazılı 735 kuruş mesa-
rifi muhakemenin müddei aley
he tahmiline kabili temyiz ol-
mak üzere 22/11933 tarihinde 
giyaben karar verilmiş ve mah-
kümun aleyhin ikametgahı 
meçhul bulnnmuş olduğundan 

tarihi ilandan itibaren on beş 
gün zarfında Turuku kanuni-
yeye tevessül edilmediği takdir
de işbu hükmün kesbi kay'iyet 
edeceği malumu olmak üzere 
tebliğ makamında ilin olunur. 

(672) 

ikinci icra memurluğundan: 
Yemiş çarşısında 41 numa

rada iken tegayyüp eden ve 
halen ikametgahı hazırlan 
meçhul bulunan kamil ve Şakir 
beyler tarafına. 

Erkanıharp Rasim beye bir 
kıt'a senetle borcunuz olan 
315 liranın temini istifası zım
nında çıkarılan ödeme emri 
ikametgahı hazıranızın meçhul 
bulunduğu derkenarile ait ol
duğu mübaşir tarafından iade 
odilmiş ve icra kılınan zabıta 
tahkikatında bunu teyit etmekle 
ilanen tebligat icrası kararg ir 
olmuştur. 

İşbu ilan tarihinden itibaren 
15 gün zarfında meblağı mez
küru dairemiz veznesine teslim 

D ı il "r ı· • )• 1 t etmeni.z veya itirazınız olup ta 
evlet )emiryo arı .ı e< nu·ı s. e ıne .~ şifahen veya tahriren serdet-

M üfettişlig"' inden: mediğiniz takdirde ahiren vaki 
1032 olacak bir güna itirazınız na-

l O Teşrinevvel 1934 tarihinde .me~iyet müd?<:ti biten . zara alınmıyacağı gibi emv ' in"ız 
numarala un, kepek ve razmol tarıfesıle 20 Teşnmevvel 1934 tarı-

haciz ve furuhtu surctilt" . 
hinde müddeti bitecek olan 1033 numaralı preseli pamuk tarifesi devam olunacağı ]üzur 1~~ 
31 Mayıs 1935 tarihine kadar temdit edilmiştir. Fazla malumat me emri makamına k . 

1 
1-

almak için istasyonlara müracaat edilmesi ilan olunur. nıak üzere ilan olunur. 
15-16-17 4381 (652) 4406 (669) 

SAADET G• • d 4ij AJ Çorakkapı HASAN TAHSI"N 
JŞeSJD en JDIZ :~:_ Tele:fon 3497 
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Ve inşaatı Bahriye Mllteha&sısı 

UP UED:AL 
l\iakine lmalAt11anesi 

Halima~a Qarşıaı Nnınara 50 

Hamur 
Makineleri 
hl iiNıJesemin 

m a ııı ula tı 
olarak 

adet makine 
İ?.mirde 

fnaliyettodir. 

A IA.kadnrla -

rın bu mnkine· 
lorırı faalıyct 

tarzları hakkında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} ağhane Ve Un DetJirmenlert 
lçin hilnınnm nlnt ve A<lnvRt imnl edilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaznzgen Bilumum Deniz lşlerl 

Darbinler, tnlouıbalar Her boyca ve her kuvvet 
tesisatı mihırnikiye nsamıör ve 

malı rukat üzerine v!nQlcr ve snir ışler Jernbte 
ve kn im 1 Nlilir. 

~~ ... '"" ...... -.... ",M~,~~··.· · . . "'.·,• .. :~.,-"'!,..- .. ~--

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

Telefon 2254 
Mefruşata miiteallık en son moı.l ıJö~enıelik kaclıfe, 

GobeJen, 1 ngiJiz kretonları, file, cıhinlik vo perdelik tiiller, 

bnt1ır stor ve keten perdeler, broıız korniz, çocuk arnLalnrı 
ve sanllalyelcri, tahnn, otomobil, masa rnuşambnları 
saire hohınur. 

zmir - Yol Bedesten u. 2 
1 ıt • 26 

Umum Hastalarrn aza ı 
En on sistem mide, karın, bn1?1rsak1 böbrek ve dogam 

netıcesi lüzum gii ltffilcn pilotlu, pilotsuz knnçuk kor alRr, 
kasık bR~lnrı, diiztnbanlnr içjn taban kor nlıırı gayrı tııbıi 
doğno çocuklarııı vücutlarındaki ıJ?rihkJcri dugruJtmn ci-

hazları, kemik bn tRlıklıuı netıcesi hu a)e gelen knınbur. 
Julı:ları doğrultmak jçin korsalnr ve kentli ibtirııımız olan 
mi.iteharrik e] ve aynklnr, talcbelerın çalışına e ııa ınlla fır-

layan kürek kemiklerinin gayri tabiile~mesine mani olmak 
içın koreıılar. 

1 ürk/genin yegane müesslsesl ve eser/erile rağbet ve 
itimat kazanan 6Un 't aza tim il ve mütehassısı 

• ___ r 
Bt1y turafrndan ) apılır 

J{abul sa tıarı : 10 il:\ 12,30 öğleden soııra 
kadar. 

Adres : lzmtr Kaymakam Nihat bey caddesi No. 20 
13-~0 (355) 7 

~~~r-:~~~~~~~~~~~ 

deıılor iııç bır za 

mnn aldanmnınış

lardır. 

lfoı alı116 

raıı earfıyatı 

ı~ıgı hol 
Jnmbndır. 

Hn hnyıdeu 
nrnyınız 

lıor ç ıt knzınirlori 
1 rnı, ,ık ve z ırıftır. 

Tem· zlik!.. Sıhhat!. Güzellik!. 
l~te Hadyolinin Hediyeleri 

Dalma Radyolln her zaman Radgulin kullanmız. Dlşlerl 
lncl gtbl yapar. Radyolln diş macunlarının incisidir. 

..lr!ll~ 

AT 
MnkınB Fabrıknsının 

NAMDAR ÇIKRiu-I 

1 ürh·ıye umumi Acentesı 

• • 1 A 
IZMIH, lSTANBUL 

Yeni Manifatoraoılor çarşısı Saff~t 
NoknA-ı N o ~ 1 ele/nn No. 2413 

.Asır efoııdı caddesi 
Hakor lınnı 

Po!!La ], u tueu : 4 lô P. K. No. 234 
..--.--..-.·~"""_.,;~~-:-;o;:..,....,..~-~!9"",~r-1~ 

ıeıııııaaııı•ııaıı••••••••ıı••••••••••••••••••••••a•••••••••••~••••ıı 

i ÜZ et 

ez 

u 

.. . .. . 
Hn dnrnl· Biivıik Snl<'pcio,~fo harı knr,ıAııııfa 

• m . . . . 
llllSllllll•lll•l•lllalllllllllae11&ll•1a11eıa111111111a11a11•DlllC•I• 

Dalıilf 

ft1üteha sısı 
Hastulnı ırıı H r gnn Ü~leclf'ıı 
<ııırn lfo) ler J~ncı lnum 

Jar ol "ın in 
No. 12 .. Şif Yurdunda 

bul v t davı eder 
'fFLEFON No. 3331 

emı k~t Hastanesi 
Dahiliye Mütehassu,,·ı 

.MnııJenehnrıo Hıııııcı Bey 
ler sokn_ı rıamarn 36 1'ele 
fon 30J6 

gvi Kaıarıtinn lı.rnn,ıy cad 
de ıl\aınkol kaı1i'ı ınıla ·o.596 

Telefon ~o. ~54.5 
(31>3) 

orlarım z 
Ademi erke/l/qrdel&t umumi za/ıyete 

bir l/dç 

~ı hl t rı ı fcı ııııı er uıı n ızarıy lerın 
edilen l u ço f ıycl lı miı t lızar lırıkkında fazl izRlıat v 

m cr:u en nuiimne im k i ıyen dQI tor b J 1 r 1 
h uakoyd Ziilfarn aokağmrln ( 17 ' numaıadR 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
M ÜN 1 H ~UR R'l."I' f :\ H f r. Y 

fE 79 Yıldız Tbrküsü 

Ay Doğdn BRtınadunı 
RJıA RN'1:1' $ÜKR Ü BRY 

Suzinak Tnksıw. u.ıarnetlo 

H üzıuıı '.l'"kei ın. Klarnetle 

RUHA 'l' HA ~Il\l 

Şen DudııkıarıJakı Httudelor 

Hiizıun Şınk ı. l\1ızral.>1 Gezinclir 
RRYYAN RANli\1 

Kefobch:. Huıul>a 

Bn har Qıçeı?i 
~RVr\f FlANTl\f -----------------

LiSTESi 

1{ a rc ıga r Şarkı. Hayııı Btıııı Aldattın 

Aman A nıan Sarı Kız 

\IUR1'AFA Rl~V 

Hüe6yni :;;arkı. J ... ebııutltı Açarken 

Giig;;iiındeıı Kaçıp Gıttin 

NEDlME HA~f\T 

Huzuıu :;;ıırkı. Ouıdiİıudu ti nı 

G ihl ii 1 .A lt1 ı Biil biiHim V n r 
~ .... ~'"(" -·~·.. • 1 , 
~ ... ,. 

ynıdı( 

ıur 
r 'l'e11 e 

Olur 
ıur 

D po u: llhkı1mct le tr~ı"ınd., ~ ı~cıcı O.dip 
81'\ f ~1 past. lınrı ıııde. 

E~e mıntakasında umum s~tış mahalleri 
Manisa - Yenı hal yanında bak a Nusret efendi 
Öcıemiş - Sınema ynnında tütün bayıi lbrahım efendi 
Tıre - Şel.erci H san Feyz f ndı 

torcıh ed ılır. 

Mii teclrl : Kıı J, s n 

1 zıuırın ço ıyı t 
fılitf iı bcydı r 

ik 

12-:W 

I
~ 



y,.,111 AınP 
Aahffe n 

Ir;-at Pazarında Azizler Sokaiında 

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdlr 

• • 



Fratern Sperco 
Ac:;entası 

N. V. 
W. I'. R. Van Der 

Zee & Co. 
Deutsche Leuante Llnie 

Olivier Ve Şü. f JADRANSKA 
LJMJ7 E1 PLOVll)BA O. O. Susak 

Vapur Acentesi lzmlr, Pire 1 rlyeste ve Susak 
için muntazam ha/talık Postası Ro11alP Neerlandais 

A, •mpanyası 
l\l .i\ ~TA OAS npnra elyevm .AMMON Yparn 24 birinci Cendeli han Birinci Kordon Seyabntın mücldeti İzmir 

1'riyeste a,112 gündiir 
l ı ıı ı aııııııızıln nlnp 1 ~ tfl rinieY
r ı·l ıle Jlnıııl ı ır~n lıarnkflt ede· 
C'! k t ı r. 

tf!şrinıle bekleniyor. 27 birinci 1el. 2443 
Her pazartesi giinii munııa . 

HEHl\l ' LE-; vııpnru yirmi 
'"~ı ıı ıtl' t ,·,,ldPn yırıııi iiç tt>şri

lllf'\ ,.~·i l' lrnıl ıı r doi!'rn A .K V ER8 

Hol I· Hl>Al\l .t\l\JSTEHDAl\l 
,. , l ı A.:"\IH U HO ıçııı hamule 
n l. ı c a k ıır 

J H 11 OX V4JHHll v:ıpıırn 22 
1 ı:\ r ıııı ı ·n e lden 2:3 t r~rırıi tıvvfl l e 

kntl ııı .-\ rıv ı• r11, Hoıl cı rd n m, Aıııs

tcr ıl aııı \ ' U Hnıııl>urg i ç ııı y ii k 
alacnk t ır 

te.,rine kn<lsr ANVRHS, H.01'
TEHDA M, HAMBUH(-l vo 
BH.ltl\l 11: ~'e yiik alacaktır. 

;\LAYA vapuru 24 biıinc 

tf'.,rıııde lııkleniyor. 27 birinci 
t~şrin o kadar Aııver , Hot ter 

dam, Ha mlmrg ve B reru Aıı içi n 
y ii k n ln c"kt ı r. 

ANOOH i.\ vnpnru 28 h i rınci 

te ... rıne lıoklcıııyor. A .X V EH ... ' ve 
Ha ın bıı rg-tarı y ii k çı lrnrnca k ı ı r . 

TUEHl~GEN vnp•ıru he , 

ık i ııci tPşrindc heldcuiyor. 9 
L; L \' ~ ~ E ,. a p ıı ru yirmi ikinci fe.,rine karlnr Anver;ı, 

el o ı, ıı z ı e~ r i ı ıi ev ve 1 el o 
nısaıııyft kadar Jo~ı ıı 
Te A ;\) S'J EH DAM 
nlacıtı.ıır. 

iiç teşri · 1{ntterılnnı, llaıııhurg ve Hıoıuerı 
..\~VERS it;in yiik nlırnaktır. 
içrn yiik Armemenl H. Schuldt 

Svenska Orient llnlen 
NOHBUHO vapuıu yiııııı 

hıriııcı lf'şriııde h~l<lerıiyor. 
HJ,ALAXD ıı1otiirii 18 tnini Hanıuluıni çılrnrıp ı\.XVEHS 

l!anıdo hel\ lenmt>kte olup HOl' U (~ 
1'EBDt\M HAl\IBUHO I\0- HOT'l'.EltDA~l ve H.AMB R 

l 'l''-"u ("J'" DA""'l"~ırı 'onu. limanlnrın" hamule nl11cııktır. 
....... n A 1 1

•, .... ~ ""'• ı. ARMEMI!.NT DEPPE 
NIA 00'.l'I~BOHO ve SKASDI. 1.S • •npurıı ~S lıııincı 
NA V YA limanları için yiik tt-şrinde lıeklenıyor. .A~ V ERS 
alacaktır. Dirf!kt için yiik alncakıır 

VA~LAN]) npura on ıekiz 7HE EXPOR1 S1EAMSHJP 
t~~rıuiıı •veld" iif>klerımektA olup lURPURA1 JON 
•lo~rn ))n nkerk, HottM<lanı, lhm· EX .\1 O U'l'H Vapurıı 17 1 cı 

hn rg C<ıpP-rıhnt?f\ Darıtzig, Onte- te.,rirııl~ lınlrnn •) or.~ EV Y OH l~, 
bor(' Vf\ fflknnrlirıa•yıı limanları BO 'TO~ \'O ınıJA UELFI r A 
jçin hamnlA alncakhr. ıçın yiik t\lııcnktır. 

OOTLAXD mnfiirii 8 fP.Ş· KXOEL:::ılOH Tapuııı yeJı 
ri niı;:a niıln HOT'l'EHD A l\1,H A M · ı kiucı te~rındu bek lenıycır. ~ n· 
1HJIH1 COPK?\HAGE DA~'l'· york, Boıtorı ve .Fılaılelf ı ra ic:ııı 

Dhe Ellerman lines Ltd. 
ı hmli trın beklenilen 

11apurlnr 
luntlru Hattı 

TflUH::>O nıpuııı 2n lıirinci 
tf>Şrİ r ı de )Joııdra ve H ıı ll'e 

S TOH K vnp nı u 30 birinci 
t cı;orı n ıl e J,ıın ıl rnyR. 

DAGO vapuru 10 ikinci 
Teşrinde Londra ve Hull e 

Lwerpuo/ Hattı 
J;E~BIA~ vapııııı 3 ikinci 

t e ... ııııd u lıl\'t'l'JHll ve (i fa slrnva 
1 nhllue için beklenilen 

1Japurlar 
TH U J'{Sl) vapuııı 16 hirinoi 

te~ıirıdo 1\11Vl'1:-1, H11ll V6 Iıorıı 

<lı :lılırn. 

OPORTO vapuru 25 Birin· 
ci Teşr nde Liverpool ve Swan· 
sea dan 

J>AOO v:lpurıı ay rııhayA 
tınıle Arıvers, Hull ve l.ıondra 
dıuı 

XOT: Viirııt lnritılorı ve va 
purların isııulcn İİ7.t>rırrn mes'u· 
lıvı•I k:\hnl ~ılılııw~ 

N~~j$"~~u-T.>!~7~:1':1'7n~ 

~ in önü · 
~ VAPURU 

Teşrin: evvelin on b~.şioci 

Pazartesi günü saat y:rmide 

lzmirden hareketle Ç nak· 
ka'e Gelıbo uya uğrayarak 

ı~tanbu 1a gidecektır 

lat eılorek çıHı;•amha ~iinleri iiı!· 
leyin hareket edecektir. 

1 lk hareketler : 
10 'l'eşrinio•volde : Bhıcl 
17 'feşriniovYelde: SIH.BIN 
2ıJ 'l'e,rinievvelcle Heog rat 
31 > RIJED 

Dllil\AT: vnpurlnr çıtr şam 
ba ~iinü sabah yiık almıyaeak" 
lnrdır. 

Garbi Akdeniz Hnttı 
Of'I J'A nr HEHGAMO Vl\ · 

pnrn 20 Ewliil Rnat 18 de .M:ıltn, 
~Jnr~ilya , Oeııova, ::NRpoli, Livor
no,?\1esı;inn, Oatnnfl ve Palerrnoyn 
hareket e.ı]ecektir. 

Pıı-o ve 'friyeste yolcular için 
fiyatlarıll\ tenzil:1t yapılmıştır. 

Yolcıı vo ııavlıın için taf,ilat 
J. PUSSIOll acentesine mürn 
cııat edirıiı 

J{ordoııda Cemal Cendeli barı 
~o. 13/ıt 

(189) Telofon : 2548 

Almaııyanın Türbıugeu darül· 
füııuno Tıp lakülteıi 

mua vııı leı inden 

Dr. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Befsoulduğu ve tenasül 
hastalakları mütehassısı 

Mnayerıelıanesini Birinci 

ZIG GDY~IA OOTEBERG "e yii.k alacaktır. 
t~OA ~ DINA \YA limanll\rı JOHNSlOIV LJN/; LJMJ1 ED '-(Zzzz. 
içi rı r ii lrnlncn ktır. 

Te'efon 3658 ' 
~,,;:J!'YP"Jııbf.Z r7"".A;( .. ~!r'h~ 

Beyler eokal?ı ( Elhamra si 
neması aı kasındn ) 55 nnrna
raya nakletmıştır. (1 H5) lı 3 

Serolce Marltlm Roumain 
.ı\LBA JULIA Vapnrn orı 

:eek ız teşrınitıv•lede gelecek 
ve ayııı giinde 1\1 Alı'J A 

BA HOJ;:J,ONE 1\l AH IJS A, ve 
OF:XOV A'ya hnr•,ket eclecektir. 

rnlcıı VO fıamuJe knhal eder. 
1 liindaki hıırekot tarihlerincle

ki de~işikJiklerden acenta meH'o 
fıyN knbal etmez. 

Fazln taf ilat icirı ikinci H:or
clnrıda 'J'nhmfl 'f~hliye Şirketi 
binası arkasında PHA TRlıLI 
SP EHOO acenteliı?ine miiranaat 
edilmesı rica olunur. 

'f elefon: 2004-2005 , 

.J l<~~:::i.:.\lOHE -y~puı u ut; ıluııcı 

te~nrıde heklerııyor.A~ V EltS, ve 

Lıuıpulc.lırn \'ıiklinü 9ıkardıktnıı 

soııra Huı;..:.ı~,Vaırı:ı ve hiı;ıtl'•ıı•• 

Galaç, 'ulıııa n• lııaıle ıçırı , ii k 

nlacnktır. 

G~\NDIAN J'ACIFIO .. TEAl\I 

SHlP AND HAILwA\' 011\. 
J1ıveıpul, 1oııırınl , ~t Johrıj 

ve Ha lı fak ta rı k ı 1 o 1\ r\ ~ A D ı\ 
ııın tekmil Şf>lııı lerı vo ı ııu tınt

lnntik vapurlarla şinıı·nılıferler 

arasında rııiirettqı Mt.foı Itır 

Varut tarilılorı vo \"~lptıria.rııı 

Çocuk Hastalık1an 
~lütehassısı 

l ısimlerı ii?.erıue meırnlıp·t kahul 
eJilme:ı 

Doktor 

Ali A~a~ 
N. V W. F. H aıı rı \'an Dor 

Zce & Oo. 
Hı rıncı 1\'.orılon 'I'olefnn ~o. 

·wo7 - 2oos 
e . 

Göz Tabibi 

lütfü K1r~ar 

Saç l s on 
Komojen 

I\anzuk 
Kepeklerı ızaltı ve 

ıınc;ları hfısley~rflk ıHikiil

ınt1sıne ma ııı ol n r 

Kıuızıık ~aç fo;;yonıı 

ı ay ılıa · ı 

yoııd 11 r. 

~ıhi pıglı 

Tt•Rı rı k:ll'i ve 
lfıtı t lıır lo:ı 

·ra mnnııs eczaha· , 

nelerden ve pa rf ii
ına ğ'azala r

ı nda n .aravınız. 
J 

~ 
Eczahanesi 

Müstahzeratı 

ı 

1 

. ...... ,... . . ... .,.: .. : .. . 

Koç Taş MemBa Suyu 
Derece (t,5) 

İzmir havalisinin derecesi eıı az lstanbul memba sula· 
rının Çırçır derecesini taşıyan ~uyudur idrar verici, 
Mide düzeltici, sıhhat, afıl et verici, hazmettiricidir. 

Kimyevi ve baktr•yoloji resmi raporları haiz 
Resmi mühür ve bandrollu damacanalar evlerinize 

teslim olunur. 

Nann1 lu Hareket, Ciddı !\luanıele 
Satış merkezi : Başoturak camii a l tında No. 20 

Telefon : 2967 

Bıı ş 

ma hsu 1 (Ihlamur) 
çiçegi geldı. Oeçım sentı çok rn~· 
het g(irmesiııllen iitiirii mevcıııln 
kalmıyan lın , a~i paketleriıni1.in 

i hzarma başlanın ıştır. Diikkanı n
dl\ satmak iizero hi:ıılen paket 
nlan Hnaf ihtiyaçlRrını timin 
etsinler. Çiinkii rekolte geçen 
seneye nazaran azdır. Paketler 
5, 10 kurottnr. Karadeniz malı 

S ı tozunun zarif kn-
8 ep talan yalnız 15 

kuruftar. 'foptan alanlara iı
konto yapılır. 

lşıldak Bulaşık TA 

cila toıu 
omaaline faik Te daha acnı 

olmnaınl\ raJtmen iki türlii hizmet ifa oıler. 
Asker markalı hakiki flit, Fayıb, Kilsekt, AtiHl. Hl.\k Fili~ 

Jı"fayozeo sinek ilaçlarının hor hoyılıı im palı kotaları vıırd• 
D<>km<.ısinin litresi yalnız 100 kııro-ıtnr. ~ 

ART'• kamaş hoyaJarımıT.111' tecriibijsini yapmıyan k~• 
madı 15 knrıışla Nngini atmış ip~kli parnu1' 

yünlü elbisolflriniv.i istedi~iniz renkte hoyarsınıı. 

Hesmf rohımtnameyi hniz LEYLEK markalı ra9tık saç hof' 
sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. l~!!ııaf için toptan satış ıner 
kezi depomnzdur. d 

'furan tuYalet sahnnn ECE vim tozn, Knol Brasso, pire to• 
1 

kıırpit, çay, kına, eakız, diş macunlar:, kakao, kolonya, kola, tll 
kal, demir hindi, limon tozu, her nevi asit, l:'istıkten ınaş cunııı: 
m usta rtlo, çiçek boyalan, zn m k ı a rn lıi, çama. ı r için soıla, f 11 r9 
leke toıu, sabun tozn, lfiks ımlıanıı, fnre ZAlıiri v . .,. 

TELEFON : 3882 
1E11-=::ım~mmEl'..8mmı ..... ~ 

,.f aze Hususi 
,A. 

a 
BalıkJ,.ağı Geldi 

H 1 LAL 
ECZANESi 

BU 
SEN""E 

Bu Balıkyağını başka 

yerlere vermiyecektir 

Merkezi 
Menueket hastarıesı göz 

hastalıkları mütehassısı: 

lkiııci 

!)93) 

fil! 
ln.,natmıziçin atideki ihtiyuçlarınızı pek ucıu~ 

temin etmek iı;ıter~eniz Halim a~a çarşısında 

s>+ • .,_ 

A 
Htır v11ı:.takimız ıçın kıyınetlı - .. 

ınçlttr ı ı pı-kl~oır, dcikiiliir. Iüpf'k 

h i r z 11 ı t1 t ı ı r. 1 r i lı 11 k ı 1 nrn m ı . 

zail olnın;1, 41'a ııırnı ıııeyız, lıK~ıw 

çı p ht k ı." : flC k el ı yo iizill meyı ıı ız. 

EN 
Bu gı uı a rıznları gıclorınek ça· 

relerını holınııştnr. 

Feri Saç Suyu 
l şıo f ennın yegfı e hnrikası lın 

iHiçta toplanmıştır. 
Başka ilfıçtıın memnun olmı · 

ynnhırn tav ıy n FEltl'l' SA<) ırnyu 
ku llaıııH n lnr. 

11 k giı nd~ kepek gider. Saçlnr 

kn•utlerıır . 

M. DEPO 
S. FERiT 

ŞiFA ECZANESi 

Bergama Asarı Atika Müzesi 
Müdürlüğünden: . . i 

Bergarnauıı yeni miize bınaaı yanında yapılmakta olan ılım 

evinin ikin<·i kat beton döşeme1i n togla dnnrları rne•oat 3000 

liri\ tıth11eatı ile olırn Ye ke~fine g<ire yapılma11 taribtt1a it.ibaren 

:!O giin miiddt1tle ıniinııkas l,YB konaldn~undarı taliplerin h..r gün 
nıiize daırn11ne uttrıyarnk plan ve 'artnarneyi görebılcoeklerinı n 

layık gi)riilcliit?ii takdırd6 20 teşrınievnl 931 pl\zar günü aaat 4. te 

ıııakawtln toplnııırn komisyonca ıhaleaı yapılftoıı~ı ilan olanur. 1 

10-14-16-17 1 

iZ Mi R 

Pamu ensucatı Türk 
Anonim Şirke i 

Şirke tin ~lo rlrnz ve Fahriknı;ı: lıınirdo Halkapınardadır 

Yeril PamuiJundan At, 1 aygore, Köpekbaş, Det]lrmen, 
Geyik ve Leylak Markalarını lıa vı lıer ııevi Knbot bezi 
ıııı:ıl ovlt~ıııekte olun malları A vrupnııın ayni tip memm-- . 
cat111a faiktir. 

Telefon No. 2211ve3087 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

(H 1) 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarethaneRinA müracaat edini z 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nevi çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lfıvhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve ter mosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme boru/al 
ve /ngillz künkleri ve bunlaTln teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütün M rkalar 

En MOsait Şaraitla 
Mağazamızda Satıhr h3 

- O o y ç e Or i y a n t b a n k 
DRESl)NER BANK ŞUBESi 

IZDtilt 
.MEH.KE~l : Bl~ RJJJN 

Almanyada 17fJ Şubesı Mevcuttur 
Se ı ınaye ve ihtiyat akçesi 
165,000,000 H.nyh ~mnrk 

'.l.'ürkiyecle Şubeleri : lSTAXBUIJ ve l~Ml H 

l\lıtıırJa Şobelel'i: KAHİUE ve J KENDERIYJ<~ 

' 

Her türlü banka nıuarnelatnı ifa vo kabul eder . iti 
c ALMANYAJ>A seyahat, ikamet, tah il ve saire ı9) 

en ehven ~eraitle REGISTERMARK satılır. > (h-1 


