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İmtiyaz sahibi : ALİ ŞEVKET 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
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GAZETErdtz 

SAYFADffi 

Yeni ~ır matbaasında basılmışhr. 
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• 
Ihtısas 

•• 
Parasız Satın 
Alınamaz 

Basit düşünceli bazı insanla
rın zihinlerinde manasız fikirler, 
çok defa kolaylıkla yer alır. 
Her hangi bir hadisenin, her 
hangi bir işin ehemmiyetini 
takdir etmeden mutlak surette 
aleyhtarlık yapmak bu zihniyet 
sahipleri için bir itiyattır. Bir 
hastalıktır. 

Bu kabil insanlar bilhassa 
hayatta muvaffak olanların eyi 
ka2.ananlaran, insanca yaşıyan
larm dü mamdırlar. Enerjileri 
zaif, kabiliyetleri noksan bu
lunduğundan kendi his ve 
düşüncelerini müdafaa edemez
ler. Esasen düşüncelerini mü
dafaa kabiliyetinden de mah
rumdurlar. Yegane silahlan de
dikodu yapmaktır. 

Çok defa kulaklarımıza ka
dar gelir: 

Yağmura 
Belgrat, 18 (Hususi) - Mü

teveffa kralın cenaze resmi bü
tün Belgradın kalbini oynat
mıştır. Şiddetli y<tğmura rağmen 
300 bin ki~i cenaze alayında 
hazır bulundu. Patrik Barnabe 
dini ayini yaptı. Yugoslav mef
kuresinin banisi olan büyüt 
krah methederken sesi tit
riyordu. Patriğin acıklı bit 
sesle devam etlen nutku 
esnasında halkın hıçkırıkları 
duyul yordu. 

Patrik sözünü şu suretle bi
tirdi: 

,, Kral Aleksandır ölmedi. 
Onnn simasi, sevgisi kalplerde 
yaşiyacak, Yugoslavya milleti 
büyük kralının çizdiği progra
ma daima sadıktr." 

Cenaze Alayı 

a 

Rağmen 300 Bin 

ar 

Kıal esk.i ltnıana çıkıncu M. Bmtu tarafınclan kaıştlamyuı. Heı ık ısı orobada }et ll/1y01 /01 .. 
- Devamı 12 ncl sahifede -

Kişi Cenaze 

ını fade 
a ı dı .. 

Alayında Bulundu .. 
lav alayının sancaklarını taşı
yorlardı. Bunları Fransız, İnği
giliz ve Türk askerleri takip 
ediyordu. Sonra tabut geli-

yordu. Tabutun arkasında ön 
safta kralın validesi, Ye
ni Kral Piyer ile Kraliçe 
Mary, Romanya valide kraliçe
si. Romanya kralı Karol, Fran
sız reisicumhuru M. Lebrün, 
İngiliz Prensi Jorj, Romanya 

pl'ensi Nikola, İtalyan prens
leri, Balkan ve küçük itilaf 

hariciye nazırları, bütün Av
rupa millelerinin rnüme;ıSilleri, 

sefirler, nazırlar, meb'uslar, 

ayan azaları, bütün devlet mü
essesatmın başlıca simaları bü
yük üniformalarını labis olarak 
tabutu yaya takip ediyorlardı. 

Cenaze şehrin ba lıcn cadde
lerindeh geçerken caddeleri 
iki sıra dolduran halk dizüsütü 
gelerek krallarına son hürmet 
v~zifesini yapıyorlardı. 

Filan adam filan müessese
den şu kadar aylık alıyormuş. 
Bu nasıl olurmuş? Filan zat 
şu işi bitirmiş, şu kadar ücret 
almış! Bu adamlar yüksek ma
aşa liyakat kesbetmiş olanların 
kabiliyetini, gördüğü ışın 
ehemmiyetini, biligisini asla na-

Dini ayinden sonra cenaze 
alayı Bethoven'in Marş Funbe
rile harekete geldi. Kralın ta
butu Eski muhariplerin omuz
larında taşınıyordı. Cenazenin 
önünde yüz zabit, yüz Y.ugos- Sml:astten soma <Jalıa tenef{us etmekte olan kwl otomobıle boylu boyuna uzatılıyoı .. - Sonu Döıdanw Say/ada 

zara almazlar. Onların gözlerini 
bürüyen ıhbras, kendilerinin ka
zanamadığı, gösteremediği ka
biliyeti başkalarının elde etmiş 
bulunmasıdır. Eğer içtimai ha
yatta, mutlak ve kat'i bir mü
savat temini mümkün olsaydı 

belki bu düşünceler ayakta du
rabilirdi. Fakat hayatta kat'i 
bir müsavat bir hayal olmak
tan kurtulamamıştır. 

Hakikat şudur ki hayatta 
kazanç, refah; çalışma, servet 
ve bilgi nispetinde elde edile
bilmektedir. 

Bunlann fevkinde kabiliyet 
meselesi de mühim rol alır. 
ilk nazarda amele hayatına 
dikkat edelim: On saat çalışan 
bir amele ancak elli veya yüz 
kuruş kazandığı halde diğer 

bir amele belki daha az çalı
şarak üç lira kazanmaktadır. 
Her ikisinin de vasfı ameledir. 
Lakin gördiiğü işler başka 
bdşkadır. 

Hayatı kazanmakta sermaye 
nasıl mühim bir amil ise bilgi, 
ihtısas ta ayni derecede mü
himdir. Servet bilgisiz bir elde 
eriyebilir. Fakat bilgili ellerde 
daima eksilmez artar. 

- Sonu ıkme1 sahi/ede -
X nıa:ıı ~a"k.k.ı 

Balkan Misakı Çok 
Kuvvetlidir, Diyorlar 
Misaka Di•rer Balkan J)evletleriniıı 

t:ı 

J)e İştiraki l\fevznubah tır 
Atina, 18 (Hususi) - Müte

veffa Kral Aleksandr hazretle
rinin denaze merasiminde Tür
kiyeyi temsil etmek üzere Bel
grada giderken Hariciye ve
kilimiz Tevfik Rütü beyefendi 
Yunan matbuat erkanına ati
deki beyanatta bulundu: 

- Alçakça suikastın Türkiye
de tevlit ettiği derin heyecanı 
Cumhur Reisi Mustafa Kemal 
hazretlerile, ve hükümet tara
fından hemen Balgrada çekilen 
taziyet telgraflarmdan anlamış
sınızdır. Marsilya cinayet iğ
rençtir, Kral Aleksandrın ölü
mü yalnız Yugoslavya için de
ğil fakat ayni %amanda bütün 
Avrupa ve bilhassa Balkan mil-

_ Jetleri için payansız bir ziya 

teşkil etmektedir. 
Marsilya suikastinin Balkan 

devletlerin rnünasebatında tesir 
icra edip etmiyeceği hakkındaki 
suale, Hariciye Vekilimiz şu 
cevabı vermiştir: 

- Hatırası ebediyen yaşıya
cak olan kral Aleksandr Hz. 
ve diğer Balkan ricali sulh 
davasını tahakkuk ettirmek için 
Balkan mısakına emsalsiz bir 
mukavemet verdiler. Binaen-

- Sonu 4 ilncil Salııfede 

Dikkat 
Suikastın filim halinde 

bütün safahatını gösteren 
resimler 12 inci sahifemiz

dedir. 



Sablle: a > " c • 

Akşam Kız San' at Mek
tebi Faaliyete Geçiyor 

Vekaletten 
Emir Ve 

Kabul İçin Kayt .Ve 
Talimatname Geldi 

Akşam Kız san' at mektep
leri Maarif Vekaletinden Kız 
enstitüsüne atideki talimatname 
gönderilmiştir. ikinci teşrinin 
yirmi beşine kadar kayit mua
melesi ikmal edilecektir. 

Talimatname 
Akşam kız san'at mekteple

ri, tahsillerini ikmil edeme
miş hammlan icabında geçim
lerini temin edebilmelerine va-
11ta olabilecek mealeki bilgi 
ıe maharetler kazandırmak. 

Taıa.illerini ikmll edememif 
ve aile sahibi olm11f Hanua
lara evlerini daha iyi idare 
edebilmelerini temin için mes
leki bilgiler veremk suretile 
aile fefamı yikaeltmek ve faal 
mltepbbia Hanımlar, yetiştir
mek makudile açdmqbr. 

- K•rt Ve Dev111n -
Akşam kız aan'at mekteple-

rine OD iki J&fllldan ldlclik 
· karkbet yqından biiyük olan 

hanımlar kabul edilemezler. 
Akpm kaz saa'at mekteple

rine girmek istiyenlerin tahsili 
ıu derecede olmalıdır: 

On iki ili on alb yafmcla 
bulunanlar bet senelik ilk mek
tebi ikmal etmiş buhmmalıdar
lar. 

Onaltı-Kırkbeş yaımda olan
lann en az, bir ilk mektebin 
iiçlincü sınıfmı ikmal etmiş 
olmalara ve yahut millet mek
teplerinin A ve B kurslann
dan mezun olmalan lizımdır. 
Akşam kız sanat mekteple

rine girmek üzere mllracaat 
edenler çok olduiu takdirde 
tahail derece•İ ylkseli: olanlar 
tercihan alımrlar. Ayni ders 
için mOteaddit dershaneler ve 
dersler açıldığa takdirde bir 
Aenhaneye seviye ve tahsilleri 
takriben birbirine yakın olan 
talebeler alımr. 

Mektebe kaydolunacak tale
benin aşağıdaki evrakı gllter
mesi lizımdar: 

Tahsil vesikası gösteremiyen 
hanımlar ilk mektebin üçüncü 
ımıfını ikmil edenler ve yahut 
Millet mekteplerinin A va B 
dershanelerinden mezun olan
lar derecesinde umumi tahsil 
g~rmüt oldukları anlaşılmak 
üzere mektep idaresince bir 
duhul imtihanına tabi tutulur
lar. 

Hüviyet cüzdanı ( ecnebi ta
biiyetinde olanlar Maarif veki
letinin müsaadesile alınırlar.) 

Mektep binalannın vaziyetine 
ve taliplerin miktarına göre 
akşam kız sanat mekteplerinde 

icabında gündüzleri de ders 
verile bilir. 

Derslerin evkat cetveli ma
halli ihtiyaçlara göre mektep 
idaresince tanzim olunur. 
Akşam San'at mekteplerine 

devam eden muhtelif yaş ve 
seviyedeki baMDların muhtelif 
ihtiyaçlarına tevafuk edebilmek 
üzere A, B, C, şubeleri vardır. 

A. Şubesi: 
A tubesinde dikiş - biçki ve 

moda ihtisas tubeleri ayrılır. 
BU plleye sirenler mesleki 
ihblu derslerinden başka 
eY iclareai rocuk bakllDı ve t T • 

( nazari ma16matlan ilk mektep 
derecuinde dejil ise ) Tiirkçe, 
heup ve ecnebi lisan görürler. 

B. Şubesi: 
Ba ıabeye dahil olan hanım

lar A ıabuindeki•fibi mesleki 
derslere ayrılırlar ve aynca 
nazari ders görürler. 

Yalnız bu şubede çocuk ba
kımı ev idaresi ve lisan ders
leri takip edilmez. 

C. Şubesi: 
Serhat kunlardan müteşek

kildir. Bir Hanım dilediği tak
dirde yalmz paatacdik, yalnız 
Resim, yalnız biçki dikiş, yal
nız moda (şapka) Lisan ders
lerine veya bunlardan intihap 
edeçeği bir iki derse devam 
ederler. 

Her şubenin tahsil müddeti 
iki senedir. iki sene nihaytin
de verilecek mezuniyet imti
hanıma neticesinde Hanımlara 
mezun oldup şubenin pha
detaameei yerilir. 

•••• d 

Buca da 
Belediye Reisi 

Seçildi 
Din yeni intihap neticesin

de Buca tehir meeliaine azl 
seçilen zevat fevkal'ade bir 
toplanb yaparak reis ve encü
men azilannı intihap eylemit
lerdir. lçtimaa on yedi azi iş
tirak etmit ve miittefikan Be
lediye reisliğine Nazım encii
men azilıklanna Niyazi ve iz
zet beyleri seçmiftir. 

Yeni reis ve azilan tebrik 
ederken halk işlerinde değerli 
hizmetler görmeğe muvaffak 
olmalanna dileriz. 

Vazlfeje aa,ladı 
Nüfus müdllrlliğü başkitipli

ğine tayin edilmiş olan Safi 
bey vazifeye fillen baılamışbr. 

ELHAMRA İ. M. Kütüphane Sinemsı 
Yeni mevsimin müstesna filmlerindan birincisini 

takdim ediyor : 

Bar Şarkıcısı 
FRANSIZCA sözlü, şarkılı zengin tuvalet ve mizansenli 

büyük film. Oynıyanlar : 
CLAUDETTE COLBERT - RICARDO CORTEZ 

BABY LA ROY 

Perşembe günü 15, Cuma günü 13, Cumartesi ve Pazar 
günleri 17 seanslarında Sllvla Sldney'ln 

Garip Bir Aşk 
Filmi tekrar edilecektir. Bu ve bundan evelki seanslara 

gelenler iki filmi de görebileceklerdir. 
ilaveten : P ATHE JURNAL No. 2 ve MIKI MÜZEDE 

FiYATLAR : 35 - •11 - so - eo kuru,. 

Seans Saatlerl : 15,15 - 17 - 19 - 21,15, 
ma günü 11,30, Perşembe günü 13,30 da batlar. 

- Pazartesi OUnU Yeni Pro ram - • 

• 
Almanyaya Yapacağımız ithalat 

Yoluna Girmiş Sayılabilir .. 
Aı~~~· .. ·M~k;~~t~··· .. ·xi~k~d~;r;;;·· .. ·:rü;kiY~Y~ ..... Ait 

Taleplerin Tercihan Tasvibini Bildirdi .. 
---------------------------... Almanyada 24 Eylüldan iti

baren tatbik mevkiine konan 
yeni kararname Türkiye ile 
Almanya arasındaki ticari mü
nuebah bir müddet için buh
rana maruz bırakpııştı. Hükü
metimizin yaptıgı şiddetli te
şebbüslere ilaveten iki tarafın 
gösterdiği hüsnüniyet sayesinde 
bu buhranın geçtiğine hükmo
lunabilir. 

Dün Türkofisin Berlin ıube
sinden yeni bir rapor g~ 
tir. Bunda daniliyor ki: Alman
yacla ithalib kontrol dairele
rinin teşkillb kurulmuş ve 
mesaisi hayli ilerlamiş bahm
duğundan kendilerine ithalit • 

• 

için yapılan müracaatlann tet-
kikine başlanmıştır. 

Türkiyeden ithal edilecek 
olan bazı maddeler için müsa
ade verildiği de anlaşılmıstır. 

Bu meyanda miktan yüz bin 
kilodan fazla tutan yüalerimiz 
zikir olunabilir. Türkiyeden it
hal JOlunda vaki olacak müra
caatların tercihen ve derhal halli 
için kontrol dairelerine hususi 
emirler verilmiftir. Binaenaleyh 
yeni kararnamenin tatbik mev
kilne girmesinden sonra zaruri 
olarak bq gösteren durgunluk 
son safhasına ermiş gibidir. 
Vaziyetin bu şekilde inkitafı
nıa delili olmak here qağada 

lzmir Vapuru 
Dün Limanımızda Muaye~e Edildi 
Dün lskenderiyeden gelen 

lzmir vapurunda lzmire çıkacak 
24, lstanbul için de 42 yolcu 
vardı ve vapur limana girer 
girmez muayenesi yapılmıştır. 

1 
den derhal glimriik resimleri 
abnmışbr. Vapurdaki bu gibi 
eşyasının tamamen muayene 

Aynca lstanbulda muayene 
yapılmıyacakhr. Muayenede on 
memur, ithalit gilmriiğü müdürii 
Fahri bey, ve muhafaza kuman
danı beyler balunnıuftur. 

Bazı yolcularda ufak tefek 
eıyalar g6rilmiif Ye _.eadilerin-

edildiği telgrafla lstanbula bil-
dirilmiştir. Dünkü muayene 
tecrübe mahiyetinde olmuştur. 

Muvaffakıyet elde edildiği tak
dirde bu usule devam oluna
cakbr. 

Gümriik müfettişi Fethi bey 
dünkü muayene hakkında ve
kAlete bir rapor ginclermiftiı'. 

BulgariyadakiAlacaklar 
Türkiye'ye kömür ithal suretile 

Memlekete Getirilecektir 
Tiirkiye ihracatçılanmn Bul- ı 

garistandaki alacakları baklan
da dün Maliye vekiletinden 
şehrimiz kambiyo midürlüğibıe 
bir emir gelmiftir. 

Bu emirde deniliyorki: 

- Türkiye ihracatçılannın 
Bulgaristandaki alacaklanndan 
100,000 Leva kadar mikdan
mn Borsada ve dört taksitte 
ödenmesi Bulgaristan hüküme
tile yapılan ticaret anlaşması 
hükümlerindendir. Yüz bin Le-

İlk Defa 
• ••• • 

Dün Türkiy~de 
Resmi Matem OUnU 

Oeçlrlldl 
Yugoslavya Kralı Aleksandr 

Hazretlerinin dün Belgratta ya
pılan cenaze marasimi dolayı
sile dün resmi matem tutulmuş
tur. Resmen Dahiliye Vekile
tinin emri mucibince şehrimiz
deki sinemalar, eğlence yerleri 
barlar ve sair buna mümasil 
yerler gündüz ve gece kapalı 
bulundurulmuş, ve kahvehane
lerde ve evlerdeki çalgılar da 
kat'iyyen çaldanlmamışhr. 

Resmi daireler ve müessesat 
limanlardaki biitün vapurlar 
bayraklanna matem alameti ol
mak üzere yarıya kadar indir
miş bulunuyordu. 

Şehrimizdeki Yugoslav teba
alılar da Yunan konsolosluğun
daki kilisede bir ruhani iyin 
yapmışlardır. 

Türkiye ilk defa bu şekilde 
matem günü geçirmiştir. 

-
Adll Bey 

Kupdasında ruam mücalesi
ni teftişe gitmiş olan viliyet 
baytar müdürü Adil bey dün 
akşam avdet etmi$tir. 

vadan yukarı olan alacaklar, 
ancak Tirkiyeye Bulgar malla
nam ithali suretile alınabilece-
ğinden, Bulgaristan için tica
ret itilifnamesi mucibince ve-
rilmiş olan on milyon kilo 
mangal kömürü ithal hakkın
dan başka; yüz bin Levadan 
yakan alacaklann da tahsil 
edilebilmesi (için de 150,000 
Tiirk lirası kıymetinde mangal 
kömürünün Bulgaristandan Tür
kiyeye ithaline hükümetçe mü-
saade edilmiştir, 

Tütün ...... 
Piyasa Açılmadı 

inhisar Ekeperlerl 
lstanbule Çalırıldı 

inhisarlar idaresi Ege mınta
kası baş eksperi Haydar beyle 
eski baş eksper Ziya bey ve 
mülhakat eksperleri, Muğla ve 
Balikesir baş eksperler inhisar~· 
umum bat mlidürlüğünün daveti 
üzerine lstanbula gitmişlerdir. 

Bu davet yakında açılacak 
olan tütün piyuasile alakadar-
dır . Bugünlerde inhisarlar 
umum miidürlüğiinden tütün 
mübayaası icin talimat beklen
mektedir. 

inhisarlar şehrimiz başmü
dürlüğüne Akhisarda tiitün pi
yasasımn açıldığına dair henüz 
hiç bir malfımat gelmemiştir. 
Diğer kumpanyalar da henüz 
biç bir taraftan mubayaaya 
başlamamıılardır. Kumpanyalar 
eksperleri yasıtasile halen tet-
kikat icra ettirmektedirler. 

ilk Toplantı 
935 senesi beynelmilel lzmir 

panayın komitesi auümilzdeki 
hafta içinde ilk toplantısına ya· 
pacaktır. 

arzedeceğim veçhile fındık içi 
piyasasında canlıhk kaydolun
muş ve fiatlarda yükselmeler 
görülmüştür. 

Mevsimin Türkiyece ehem
miyeti dolayısile Almanyaya it
halihmıza daha büyük kolay
lıklar gösterilmesi lizımgelen 
teşebbüslere girişilmiştir. Bu 
teşebbüslerin yakmda muvaf
fakıyetle neticeleneceklerini 
kat'iyetle biliyoruz. 

Türkiyece istenilen bu kolay
lıkların istibsalinden soara 
umumi piyasa vaziyeti daha el
•eritli ve mlisait derecede eyi
lik ve canhhk alacağı. şüphe-
sizdir. 

Polisler 
••••• 

Orduya ,Tayyare 
Hediye Edecekler 

Bütün Türkiyedeki Polisler 
maaşlarından yüzde bir nispe
tinde hisse ayırmak suretile 
bir tayyare satın almağa ve 
ordumuza hediye etmeğe karar 
vermişlerdir. 

Önümüzdeki aydan itibaren 
polislerimiz maaşlarından bu 
hisseyi ayırmağa başlayacak
lardır. 

Müracaatlar 
Yıl a.,ına Kadar Kabul 

Edilecek 
Dahiliye vekiletinden vila

yete gelen bir emirde gizli 
doğum, 6llim ve evlenme vak'- . 
alanmn 15 Birinci Teşrin tari- . 
hine kadar nlifnı dairelerine 
tesçili için yapılan müracaatla
nn çok fazla olduğu ve bun- . 
lara ait muamelelerin netice
lendirilmesinin bir Kanunusani 
935 tarihine kadar kabil 
olacağı anlaşıldığı bildirilmiş 
ve şimdiye kadar müracaat 
etmemiş olanlann müracaatla
nnın da 1 Kanunu sani 935 
tarihine kadar kabul edilmesi 
enirolunmuştur. 

Şehir Meclisi 
Pazartesi OUnU 

Toplanecakbr 
Yeni Şehir meclisi önümüz

deki Pazartesi glinü için f ev
kalide bir toplanbya davet 
edilmiştir. 

Bu toplantıda reis, reis ve
killeri ile meclis katipleri, da
imi encümen ve muhtelif encü
menlerin seçimi yapılacaktır. 

Yeni şehir meclisin ilk top
lantısı münasebetile eski şehir 
meclisi tarafından muhtelif ko
misyonlara seçilmiş olan azala
rın da yeniden intihaba lizım
gelmektedir. Bu toplantıda bu 
işin de gkriileceği zannedil
mekted~ -

Hilaliahmer 
Deniz lfçllerlnl Bakacak 

Hililiabmer cemiyeti, deniz 
işçiler birliğine mensup dort 
yüz işçinin bir sene müddetle 
sıhhat işlerini bakmağı üzerine 
almıştır. 

Mazhar MUflt Bey 
Dün lskenderiyeden İzmir 

vapurile şehrimize gelmiş olan 
Denizli meb'usu Mazhar Müfit 
bey aynı vapurla lstanbula 
gitmiştir. 

••• 
Parasız 
Alınamaz 

- HoşJaıaıı 1 ncı schi/tde 
Bu itibarla bilgiye, · 

Azami derece kıymet 
hayatın zaruri icapl .. -~.a.. 

İktısası parasız satın 
maz. Netekim senele 
Avrupadan .mütehassıs 

derek muhtelif işleri te 
tirmekte ve muhtelit 
gördürmekteyiz. Bu müt 
lara verdiğimiz para asli d 
mevzuu olmıyor. Her 
ecnebi şirketin veya 
senin başında çahşaniana 
dıklan binlerce ıira ay 
zan dikkati celbeylemiyor. 
kin bu mütehiuıs ye"" 
diir kendi içimizden 
ise yani Türk ise derhal 
'f'iize dedikodulara 

mai hayatta kendisine 
kapdanm açabilmesi 
rurumuza olqıyan bir 
olabilir. Yoksa onun 
haysiyetini karabilecek 
dikou mevzuu değil •. 

Bu garip zihniyet m 
cemiyet için bir bar 
eder. iktisat vekilimiz 
geçen sene biltçesini 
ederken bu mevzuu 
hastahtı kuvvetle ele 
tı. Verilen paralarla 
sabn alındığını söyl 
Bizim en çok muhtaç 
lunduğumuz bir devirde · 
istihfaf eylememiz değil 
hem de çok f azlasile 
vermemiz lazımdır. Her 
bir müesseseye yüz lira 
müdür bulunabilir. O 
cak yüz liralık olmaktalr 
aeçemez. Fakat işin de .. 
karşılığı varsa oraya ır 
liralık bir müdür buldu"' 
o mü~ese her halde Y 

paranın bir kaç mislini 
mak fınahm elde eder. 
il şimdi kooperatiflere, 
veriliyor. Çok gtizel. 
bunların bapna mütah 
kabiliyeti yükıek ad 
tiremezsek hayal ıuk 
karşılanmak mukadderdir. 

Bugün bilgili kabiliye 
ihracat tacirini "işini b 
kooperatifin batına geç., 
ğimiz zal! an ona mu 
best hayatta kazandığı 
ve istikbali temine me 
Bunu yapmaz liletta · 
memuru iş başına 
sek güzel bir te 
kendi elimizle boğmuş 
lbbsasa kıymet v 
bir yerde ne mütehassıs 
tirmek ve ne de iş 
mümkindir. Biz hasta 
leri dedikodularile bal 
barakmak ve hakikatlere 
vermek mevkiindeyiz. 

i•oıaıı. ~a -... 
Geri 

Mühim Mikt 
Tütün Alac 
Geri ve T obako t 

keti sahibi mister G 
umumi müdür mister 
rimize gelmişlerdir. 811 
hahn kumpanyamn bit 
yapacağa tütün müb 
alakadar bulunduğu 
mektedir. 

Kumpanya bu sene . 
ve Yunanistandan mnb 
tarda mlibayaatta bul 
Mister Geri ve u~ud 
mister Beli dün sa 
ıama kadar kumpanya 
gul olmuşlardır. ..... 

Tuz latlyenlet' 
Bazı ecnebi memleke 

alh istihsalabndan m 
tarda tuz ıahn almak 
hisarlar idaresine dl 
bulunmutlardar. 
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Ellerini hav.aya ka?dırıyor, 

mabedinin önlinde dua eder
cesine bir düzüye <lut!alda:mı 
oynatıyor, başını iki taı-afa sal
lıyordu. 

Mektubu tekrar katladı, 
koynuna koyarken: 

- Gördün mü kızım... Na
sıl şimdi umğum tazelendi. 
Artık Hüseyinimi de göreceği
me inanıyorum. 

Tomris düşünceli: 
- Bu mektup ne vakıt gel

di? 
- Çok erkendi.. Tan yeri 

henüz ağarıyordu posta geldi 
gördüm, koştum, çantası dolu 
dolu idi, daha ne kadar kişi
lerin benim gibi yüzleri gül
müştür kimbilir .. 

Doktor Beyin de masasına 

koca bir deste bıraktı Bir kere 
sen de sor .. 

İçım diyor ki sana da yavuk
lundan haber var .. 

Koridorda doktor Nejalla 
karşılaştık, 

Elinde beyaz bir zarf tutu-
yordum. 

Halecanla sordu: 
- Bana mı? 
Doktor zarfı uzatmadan 

güdü. 
- Evet sana Tomris, fakat 

kimden Sormıyorsun? .. Haydi 
so; da, yine çok d\işündüğün 
yakın birinden diyeyim! 

- Aldanmaktan korkuyo-
rum, mektup gerçek Özdemir
den mi doktor? 

- Bravo! Demek bu defa 
hiç inkar yok! Onu düşündü
ğünü itiraf ediyorsun. Öyle 

ise al kağıdını ... Ben açık özlü 
İnsanları severim .. 

'"' IJ. 1' 

T omr~~· yirmi dört Ağustos 
tarihli Oz'ün mektubundan şu 
satırları okumağa başladı: 

"Akın var, Afyonkarahisarın 
cenubunda, akar Çay ile, Ahrı 
dağları arasında akın var .. Kü
çük Şuhut kasabacığından garp 
ordusu kumandanlarının kuv
vetli sesleri " ileri ,. diyor. 

Etrafıma bakıyorum, bayrama 
Se'1inen çocuklar gibi askerde 
bir kaynaşma görülüyor: Ka
ranlık gecelere uzanan ışığı
nıız bu ileri, kumandası ile par
lıyor, biz ona, yalnız o ışığa 
koşarak bütün Türk dünyasını 
aydın etmek istiyoruz. Artık 
her neferi bir zabit, her zabiti 
bir nefer o!an a!ö:?yımın başında 
bir teknede yuğrulmuş hamur 
gibiyiz. 

Bu hamuru yuğuran baş ye
şil lzmiri, Akdeniz kıyılarını 
gösteriyor ... 

Bu hedef bana neler düşün
dürüyor? Tomris, onu sen an
larsın. Fakat bu yüz binlerce 
~sk~rin ?üşüncelerine girmek 
kabıl ~1 ? Hepsi başka 
b~şka hır hayal peşinde: İzmir 
dıyol' ... : .Muhakkak olan birşey 
Var: duşuuceler ne olursa olsun 
köle o!mak istemiyen bir mil
letin zencirlerini koparması İz
mirin kurtuluşuna kendi varlı
ğının kur~ulacağına kendi ser
besf.sinin kazanılacağına inan-

Yalnız bu inanla koşan as
kere bakıyorum, yayından kur
tulmuş ok gibi saplandığı yerı 
yakan ateş s<:.mrsın ... 

Geci zifiri karanlık, kı-
vılcım saçan sayısız gözler yer 
yüzüne düşmüş yıldızlar gibi 
yolumuzu aydin ediyor. Söyle 
Tomris, hangi elektrik motö
ründ e bundan büyük kuvvet 
var?. Biz karanlıkl<ırı adımları
mızın ateşile eriterek gece 
yuruyor, gündüz olduğumuz_ 

yerde duraklıyor, düşmana 

izimizi belli etmek istemiyoruz. 
İşte yine bu duraktan istifade 
ederek kalemi elime aldım. 

Çadırımda yalnızım, hayır 

yine seninle birliğim yine yal
nız ikimiz başbaşayız. Sevğili, 

Tomris sevgili kanın.. Bu iki 
kelime kağıda düşünce dudak 
Jarımı üslüne koydum. Senin 
ellerinle kalbime yazdığın bu 
isim etime kanıma ulaştı. Ka
mın her dönüşünde onu anıyor 
kalbimin her atışında onu tek-

i "K rar ıyorum: arım,, .. 
Tomris, o kırmızı alevh oda

da, beyaz eteklerine sarılarak 
af dilenen başımı, kaldırdığın 
vakıt, gözlerinin yıldırımlarında 
yanmamak kudretini, ben bu 
sözde buldum. Ömrümün sonu
na kadar da onu tekrar edece
ğim: Tomris İşte hala o cenne
tin içine sokulan şeytanın yılan 
gibi sokan acısını yüreğim-

e uyuyorum • O kızıl 
alevlerle tutuşan cennetimin 
eşiğinden kovulan adem gibi, 
ben de bu cehennemlerde yana 
yakıla, kendi dünyamın Havva
sını, bir karımı arıyor, çadıri
mın dört tarafına ğöz ğezdiri
yorum. Çadırımın dışında ise .. 
Bunu sorma Tomris, gemisinin 
dümenini çeviren kaptan yalnız 
tayfanı der.İşte ğene akşam eri
şiyör, dümene geçeceğim, ya
rından sonra milli mücadelemi
zin son yaprağı açılıyor, bu bü
yük taarruzdan çıkan top sesleri 
eski dünyaya yep yeni bir 
Türk dünyası, bir Türk varlığı 
yaratacak .. 

O vakit sevgili Tomris: Evet 
o vakit kendi benliğimizde bul
duğumuz kuvvetle kıydığımız 
nikahı bu eski dünyanın, telak
kilerine karıştırırken sanki sa
na daha fazla bir inanla, daha 
yüksek bir saygı ile "karım,, 
diyebileceğim? .. 

Tomris ası) çözülmiyen ebedi 
bağlar iki kalbi birbirine kit
leyen dudaklar arasındadır 

İşte bu imanla ben ikimiz 
arasında imzalanan mukaddes 
mukaveleyi her kayt ve şartın 
üstünde tutarak, sana kavuş-
mağa koşuyorum... Kocan 

Özdemir 
- • 'onu ı•ar ----

Şehrimizde 
Dün Ayın Yaplldı 

Dün Yunan konsoloshane-
sindeki Ortodoks Şapelinde 
kralın cenaze resmi münase
betile dini ayın yapıldı. Bu 
merasimde Yugoslav konsolosu 

mnsıdır .. • konsoloslar hazırdı. 

~~Si EMA REKORU~~ 
GÖRÜL"'3EMİŞ BiR PROGRM 

l - Tüı kçe Sözlü F oks Diinya Havadisleri 
2 - Türkçe Sözlü Münir Nurettin Bey 

3 - Kcn Maynar Süvariler Kralı 10 Kısım 
4 - Paprika İzmirde İlk Defa 10 Kısım 
5 - Tarzan Fragmanı 

Bunl~m & · Jlugj.Dı Lale~af.mda 

' \ '' ' ' • , : .. • , • " • ' ,ı ,, ~ •• ~ 
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Muhtelit Mübadele Komisyonu Dağılıyor 
İstanbul, 18 (Hususi)- Ayın yirmi dördünde içtimaa davet ~dilen Büyük Millet Meclisi azal<!rmın 

bir çoğu Ankaraya hareket eylemişleı·dir. Her taraftan Alınan haberler beynelmilel siyasi vaziyetin 
çok karışık bulunduğunu gösteriyor. Harict vatiyetin çok nezaket . arzettiği şu günlerde Büyük 
Millet Meclisinin içtimaa davet olanmasına büyük ·bir ehemmiyet verilniektedir. Meclisin ilk içti
malarında siyasi ve harici mese!elcr konuşulacnkbr. Ayın yirmi ~çünde Fırka grup içtimamm 
yapılması da muhtemeldir. · 

lstanbul, 18 (Hususi) - Muhtelit mübadele komisyonu yarın (bugün) son içl}maını akdedecektir. 
Bu toplantıda Yunanistanın Türkiyeye verıneğe mecbur bulunduğu on beş bin lngiliz lir~sı meselesi 
konuşulacak ve müteakiben komisyon dağılma kararım verecektir. ...... 
T ethişçiler arsilyaya Nakledildi 

----------------------------iSi& 
Teşkilat Reisleriııden Kran1er Hakkında 

Kesildi.o Tevkif Müzzekkeresi 
Marsilya, 18 (A.A) - Mar

silya cinayetinin faili KaJeme
nin şel'iki cürümleri otan Ra
tich ve Pospishil dün gece 

Annency hapishanesinden Mar
silyaya getirilmişlerdir. Pospis
hilin isticvabı neticesinde 4 
tethişçinin 29 Eylül tarihinde 

İsviçre hududunu aşmıŞ olduk
lar.ı anlaşılmıştır. Bulgar hudu
dunu sahte pasaportla ge~miş· 
lerdir. Ve 29 Eylu!den itibaren 
Pariste ikamet etmişlerdir. Pos
pishit 9 teşrinievvel suikastını 
gazetelerden öğrenmiş olduğu-

nu söy1emiştiı·. Kentlisi Raitch 
ile beraber tekrar İsviçre hu
duduna gitmek istemiş ve za
bitayi §aşırtmak için Fonten
bloda mola vermiş ve nihayet 
Annemde tevkif cdilmiştir.Po:
pishil şu sözleri ilave etmiştir. 
Pariste ne yapacağımı bilme
diğim gibi arkadaşlarım da ne 
yapacaklarını bilmiyorlardı. 

• 
sveç 

Şayet kralı öldürmek matlup 
olduğunu bilmiş olsaydım bu 
işi yapmaktan kr.t'iyen geri 
durmazdım. Te mensup oldu
ğum teşkilatin emrine itaat 
ederdim. Kendisinin cinayette 
şeriki cürüm olarak itham edil
İOekte olduğunu .öğrenen Pos
p;shi1 kct'iyen hcyeczna k:ıpıl
mamış ve tethişçi tcşkilfıtın t&
yin edeceği avukatı kabul ede
ceğini Have eylemiştir. Müstan
tik Raitcbi isticvap ettikten 
~onra Pospishille muvacehe 
edecektir. Eh~ En Nsı ovncede 
yakalanmış olan Üarie Voud
rof ism'ndcki kadınla tethişçi

ler teşkjl5tı rüesasından biri 
olan K r haklarında tevkif 
mi.•zekkercsi isdar cdilm~tir. 

Raiiek~n Hüviyeti 
Marsilya, 18 (A.A) - Marsil

ya cinayeti failinin şeriki cür
mü olan Raitclı Yugolavyada 
Kolodinetsde 1903 iarihinde 
dünya}'a gelmi~tir. kendi iddi-

z 
-------·----c:ıı------

Çar:ı;anılla Cii ıii Koııyadan eçtiler .. ., 
Konya 17 ( A.A ) - İsveç takdim edildi. 

vcliahtı ile refikası ve kerimesi Sonra otomobillere binilerek 
bugün saat 13 te Konyaya gel- sırasile İnce Mimar, Karatay 
diler. İstasyon İsveç ve Türk medresesi, asan atika müzesi 
bayraklarile süslenmişti. ve sahip Ata camiini gezdiler. 

Misafirler istasyonda vali, Misafirler şehri gezerken halk 
belediye reisi ve bir kıta ian- alkışlarla karşıladı. 
darına tarafından istikbal ~dil- . Misafirler şehri terkederler-
diler. Belediye tarafından ha- ken vali tarafından veliaht 
zırlanmış olan çok zarif iki hazretlerine zarif bir albüm 
buket prensesler hazerabna hediye edilmiştir. 

••••• 
Eşek Arılarile 

Mücadele 
Alman yanın 

Nüfusu 

aslna göre çiftçidir. Va son 
ikametgahı Jankapuszadır. O
rada Povlichin arkasınden gi

'derek Hırvatistam Yugoslavya
dan ayırmağa çalışan mülteci 
Hırvatlar arasında bulunmuş
tur. 

Ratich v:ızifesile seyahati 
hakkında Pospishilin ifadeleri

ni teyit etmiştir. İki ifade ufak 
tefek tefcrruattaki ihtilaflardan 
sarfınazar birbirini teyit etmek-

te bulunduğundan bu iki şah
sın evelce tekarriir eden mü
vccehelcrinden vazgeçilmiştir. 

Maca~ - Yugoatsv 
Hud~ch.uıda 

Belgre.t 18 (A.A) - Yugos· 
Javya-MS!caristan hududunda 
emniyet tedbirleri alınmış ve 
hudut muhafızları tal<viye edil
miştir. Ecnebi mahafif den te
reşşuh eden haberler hilafına 
olarak hiçbir hadise \'ukubul
mamıştır. 

e 

·lst da 
~--Rn hani Ayin 'apıldı 

İstanbul, 18 (Hususi) - Yu-

goslavya kralı Aleksandırın is

tirahatı ruhu için byğün şehri-

mizde büyük bir ayini ruhani 1 

yapılmıştır. Mer~~i:ne vali Mu

hittin bey İı;tanbuldaki konso-

loslar bütün Devlet erkitnı iş
tirak eylcmi~tir. 

KUtahyada intihap 
Kütahya 17 (A.A) - Bele

diye intihabı bitmiş, reylerin 
tasnifine başlamıştır. 

' ' . 

~ 

Paris Sefirimiz 
Hare!-,.et Etti 

İstanbul 18 (Hus~si) - Şeh
rimizde bulunan Paris sefirimiz 
Suat bey bugün memuıiyeti 
başına Parıize h~reket eylemiş
tir. 

Kaıraraan 
·Bugün Geliyor. 
İstanbul 18 (Hususi) - An

kara Sovyet Rusya Büyük e!
çiliğine tayin edilen .M. Kara· 
han'ın yarın (bugün) şehrimize 
muvasalatına intizar olunuyor. 

Çankırı 
Panayırı Açıldı 

Çankırı 17 (A.A) - Çankırı 
panayırı bugün 11 de halkın iş
tirakile açıldı. Panayıra, Ço
rum, Yozgat, Kastamunu vila· 
yetlerile, Kalecik, Tosya ve 
sair bir çok kazalar halkı işti
rak etmiştir. Çankırı emsalsiz 
bir kalabalık içindedir. Alış 
veriş iyidir. 

Fenlandiya 
Elçisi İUmatnamesln! 

Verdi 
Anlrnı~ 17 (A.A)- Fenlan

diya orta elçisi cenapları bugün 
rcfokatındoı protoholdan Ken&n 
bey olduğu halde Çankayaya 
giderek Reisicumhı.ır hazret
leri krafından kabul olunmuş 
ve itimatnamesini takdim eyle
miştir. Kabulde Har-iciye veka
leti katibiumumisi Numan Rıfat 
bey h:?zı bulunmuştur. 

..,._ ~'"'---'i.r 1 ar 
e~ ri}ıatı 1~ kzip 

Edcynrlar 
Budapeşte 18 (A.A) - Ma· 

car telgrnf ajansı bildiriyor: 
Bazı ecnebi gazeteleri Ma

car zabitlerinin seref ve hay
siyei:ler;nc dokun.:cak bazı ha· 
vadisler neşretmişlerdir. Bu 
havadislere göre mültecilerin 
eski kampı olan Jankaputszta 
da Macal' z.:.bitleri Hırvat mu-

hacirlere bir te~hiş hürcketinde 
bulunmak için deı s vcrmişl~r

dir. Sa!5.hiyeitar Macar rnaha-
fili bu haberle;İ kat'i surette 
telczip etmekte ve bun1arı haina
ne bir iftira diye t<:.vsif ederek 
infial il1;.; reddeylcmektedir. 

T elc:ipnamede denildiği gibi 
bu haberler dünyanın hiçbir 
tarafında kulak asılmıyacak 
derecede saçma haberlerdir. 

Telefon 3151 

SİNEMASI 
Muğla, 18 (A.A) - Bal arı

larının düşmanı olan eşek arı
ları ile mücadele bu sene de 
açılmış ve geçen seneden fazla 
muvaffak olunmuştur. Bu mü
cadelede 240 binden fazla eşek 
arısı öldürülmüştür. Arıcılar bu 
muvaffakiyetten çok memnun
durlar. 

Berlin, 18 (A.A) - Re!lmi 
istatistiklere nazaran, Sar ha
riç olmak iizere Almanyanın 
nüfusu 65 milyon. 200 bindir. 
Bunların 40 milyon 900 bini 
protestan ve 21 milyon 815 
bini de katoliktir. 

Senenin en yüksek eserlerinden biri olan 

Muğla, 18 (A.A) - Vilaye-
1:imizde arı kovanları eski çe
şittir. Bunları düzeltmek ve 
yenileştirmek için Ankaradan 
fenni arı kovanı getirilmiştir. 
Bu örneğe göre kovan yaptı
rılacak ve arıcılıe yerlerine ve
rilecektir. 

MotörsUz Tayyareler 
liekoru 

Moskova 17 (A.A)- Krinda 
iki mevkili motorsüz tayyare
ler için yeni bir müddet reko
ru tesis edilmiştir. 

M. Gar bir yolcu ile birlikte 
17 s~a~ ~ d •. k 'ka hnvada kal-

1925 te yapılan son tahriri 
nüfusa nisbetle prtestanların 
815 bin ve katolikler 979 bin 
artınışlardır. Yahudilerin .sayısı 
65 bin azalmak suretile 500 
bine inmiştir. Hiç 
maata mensup 
sayısı 2 milyon 
Bunlar 1925de 1 
bin idi. 

bir dini ce
olmıyanların 
400 bindir. 
milyon yüz 

•ı•ı••••••••••••ııcaııııaıııeııııııııııııı 

eınal lley .. 
Şehrimiz birinci asliye ceza 

mahkemesi hakimi Ke~al bey 
efendiye nüzul iıabe ettiği 
büyük bir teessürle haöer alın
mıştir. Kemal bey çalışkan ve 
değerli hakimlerimizdendir. Nü-
zul yalnız yanağ:'ldadır. kendi-

- sine acil .1ifalar temenni eyler'z. 

EN FAHİŞE MİYİM? 
Tamamen Fransızca sözlü his ve heyecan filmi 

İlaveten : 
FOX dünya havadi:;leri ( TÜRKÇE SÖZLÜ ) 
İstanbul belediye ihtihahatı tezahüratı Türkçe sözHi 

CASTiLIAN GARDEN(meşhur İspanyol orkestresi ve dansi) 



Casusluk Hayat m 
ar Marthe'ın Hatıraları 

··-·-·-İspanyayı hiç görmemiştim. 
Bu Alman bu kadar başdön
dürücü sik'atle beni nereye 
götürmek istiyordu. Bakışlann
dan karakterini ve d3şüncele
rini anlamaklığıma mani olan 
siyah gözlükeri arkasından beni 
tetkik ettiği muhakkaktı. Ba
zan ince dudakları büzülüyor
du. Zaif ve uzun bacaklarını 

bir yerde tutmıyor, çekiyor, 
toplıyor, uzatıyordu. Elleri 
mütemadiyen hareket ha-
lindeydi. Parmaklarını çat
labyor, mütemadiyen ellerile 
oyniyordu. Bu adam bütün ha
lile, duruşu ile çok sinirli. Ve 
onun bu sinirliliği canımı sıkı
yordu. Konuşacakmıydı, yoksa 
bu üzüntülü süküt daha çok 
sürecek miydi? Çıplak kayalık
larla dolu dağlık bir mıntaka· 
dan geçiyorduk: Artık ne bir 
ağaç ne de biraz yeşillik gör· 
mek kabil değildi. Acaba dü
şüncesizlik mi etmiştim? 

Alman yavaşça hissettırmeden 
bana yaklaştı. Hiç bir başlan· 
gıca lüzum görmeden sordu : 

- Bizim hesabım'za çalışma
vı kabul ediyor musunuz? 

- Evet.. Bir şartla.. Çok, 
çok paraya ihtiyacım var .. 

Gözlüklti adam: 
- Almanya kendisine hiz· 

met edenleri mükafatlandırınayı 
bilir dedi. Şivesi düzgündü. 
Pürüssüz konuşuyordu. Bacak-
larını bacaklarıma yaklastı.ıdı 

ve beni biraz dahe sıkışbrarak 
vezifemi anlatmağa başladı. 
Tamamen Alman metodu ile .. 
Sayılı cümleler ... Cüretkaı jest
ler ... 
Köşeye büzüle büzüle kü

çülmüştüm. Ben çekildikçe o 
yaklaştı. 

- Tayyareci misiniz? 
- Evet ... 
Bu adama, kocamın İsviçre

de bir tayyare kazasında öldü
ğünü; yalnız ana tarafından 

Fransız olduğumu, babam Beten· 
feld'in arkan Alman olduğunu, 
uydurarak anlattım. 

- Almanca bilir misiniz? 
- Hayır ... Fransızca konuş· 

mak sizi sıkıyor mu? 
Şef gözlüklerini çıkarınca 

onu daha iyi tamdım. cidden 
yüzilne bakılmıyacak kadar çir
kin bir adamdı. Zaif ve çökük 
yanakları, kıvrık burnu, biri 
cam ve diğeri hiç parlamıyan 
gözlerile çirkinliğini gizlemesi 
imkansızdı. E!li yaşında vardı. 
Çehresi içerden bir telle çeki
liyormuş gibi oynıyordu. Konu
şurken ellerini avuçları içine 
almağa çalıştı. Kah ilerliyor, 
kah çekiliyordu. Her halde ye-

rinde hiç duramıyordu. Müla
katımızın mevzuundan uzaklaş
mamak suretile muhatabımı 

hakikata irca için sordum: 
- F ransadan neler öğren-

mek istediğinizi söyliyebilir 
misiniz? 

Beklemediği bir sualle kar
şılaşmış gibi sıçradı. Bir zarf 
uzattı. Açınız dedi, 

Zarfı açınca içinden üç bin 
peseta çıktı. Ne memnuni-
yet ne de hoşnutsuzluk göster
medim. Paraların yanında bazı 
sualleri ıhtiva eden bir de kağıt 
vardı. Askerlerimizin manevi-
yatı, Pariste · tayyarelere karşı 
müdafaa mevkileri, ve bombar-
dımanlarda en çok hasara uğ
rı yan noktalarla en hayatı 
ehemmiyeti haiz mevkiler hak
kında izahat isteniyordu. 

Hayretle sordum: 
- Hepsi bu kadar mı? 
Sual kağıdını aldı. Bir kib-

ritle yaktı. 
Suratsız adam bu işi bitirin

ce tacavüze ,,.eçti. B ... caklarını 
biraz daha bacakl .. rıma dokan
dırdı. Ellerimden tutt '· 

- Reca ederim, dedim, be· 
nim gibi yerinizde rahat otu
runuz. Yoksa beni bu iş için 
mi angaje etmek istiyorsunuz? 

Nihayet sinirlerimin gerildi
ğini; hiddetimin başına vurdu
ğunu duymuştu. Mevkiini dü
zeltti ve: 

- Affedersiniz dedi. 
Heyecanına mukavemet et· 

mek, sükutunu süslemek için 
de yanındaki küçük paketi al
dı. içinden bir kalem çıkardı. 

- İşte muhaberatta kulla
nacağınız kalem.İşte mürekke
bimiz Collargollium... Bu şişe 

içinde gördügümüz taneleri iki 
üç kaşık suda eriteceksiniz. 
Beyaz bir kaat üzerine dostla
rınızdan birisine hitaben a!el
ade bir mektup yazacaksınız. 
Satırlar arasına da hazırlıyaca· 
gınız solüsyonla ve bu kalemle 
bize verilmesi ıcap eden malü· 
matı kaydedeceksiniz. Şimdiden 
sonra bizim için S 24 sünüz. 
Bütün mektuplarınıza hu imzayı 
atacaksınız. 

Bütün bu izahatı dinledikten 
sonra 3000 pesetanın yetme
diğini, hayatımın bundan çok 
daha fazla ettiğini söyledim. 

- Şimdilik ne yapabilece
ğinizi öğrenmek istiyorum. Da
ha sonra daha cömert olacağım. 
Alacağınız malumatı bana ya
zınız . Götürmeyiniz. Mektupla
rınızı göndereceğiniz adres işte 
budur: 

"Madeleine Stepino, Calle 
Algorta - Madrit., 

Mukavelenin bu kadar çabuk 
aktedilmek istenmesi canımı 

sıkıyordu. Böylece zaferimi 
fena temin edecektim. içimde 
şüphe vardı. Fakat Alman şefi 
yeniden tecavüzlerine başladı. 

Elleri dizlerimi arıyordu. Bu 
ihtiyar adama kızarak ses
lendim: 

- 3000 Pesetayı getirece· 
ğim haberler için mi yoksa .... 
Verdiniz. 

Tebessüm etti. 
- Reca ederim kızmayınız. 

Birbirimizi sık sık göreceğiz. 

Israr ettim. 
- Casusluk metotlarınız çok 

garıp ... 
Alman şefi kızdı ve sesinin 

ahengini değiştirdi. 
- S 32... Şayet Almanyaya 

hizmet teahhüdünüzü tutmaz· 
sanız hayatınız 3000 pesatadan 
fazla etmiyecek ... ister Pariste, 

ister Nevyorkta olunuz, daima 
nezaretimiz, taraasudumuz al· 
tında bulunacaksınız. 

Başımı kaldırarak L ~r-
dim: 

- Aldanıyorsunuz mösyC: ... 
Hiçte Almanya ya hizmet etmek 
arzusunda değilim. Yalnız ken
di nefsime hizmet etmek isti
yorum. 

Muhaveremiz daha normal 
şekle girdi. Alman Casusu bü
tün ümidini kaybetmemişti. 

Beni yumuşatmağa çalıştı: 
- Madride tekrar gelecek

siniz. Buluşacağız. Güzel ve 
zarifsiniz. Eğer barp içinde 
olmasaydık. .. 

- Ne yapacaktınız? 
- Sizi kaçıracaktım ... 
- Herhalde muvafakatımı 

almadan değil... 

- Zenginim. 
- Harp olmasaydı. tayyare· 

cilikte devam edecektim. 
- ~onu vaı - (t. 

ô. Kooperatifi Tarihçesi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aydın Zirai Satış Kooperatifleri 
• 
lttihadından Gönderilmiştir 

Kaldı ki hu işlenilen incirler 
inçinde ortak kooperatif ve 
depoların malları birbirine ka
rışmış, paçal edilmiş buluudu
ğendan başka tabiatile muba
yaa mallan da girmiş bulunu· 
yordu. Dünyanın her tarafmda 
blançolar işlerin en sonda ver
diği neticeyi göstormek için 
yapıldığı, bizimki gibi geniş 
muamelatlı bir müessese degil 
h tta en küçük mikyasta çalı· 
şan bir ticarethanenin bile yap
tığı her muamelenin hesabcn 
taayyün etmiş bir neticesini 
çıkarabilmek imkanını bulamaz. 

Bu mevsim ih r a c at ı na 
müteallik olmak üzere dün
yanın dört bucağına mües
sesemizden tertip e<lilmiş olan 
faturaların adedi 3500 ü aşkın 
ve hazan sahifelerce teferruatlı 
kalemleri ihtiva eden bu fatu· 
ralarda on binden fazla mua
mele kalemi mevcut olduğunu 

göz önüne alırsak, bu kalem
lerden her biri ~çine girmjş ol· 
ması muhtemel Odemiş malının 
nisbetini, bu malın müessese
mize teslim tarihini, gördüğü 
tahlili, takdir olunan kıymetini 
ve satış bedelinden navlun ve 
komisyon, isletme ve saire indi· 
rilecek masrafın nisbetini tesbit 
ile o kalemden Ödemişe düşen 
kar veya zararın ne olduğunu 
bulup çıkarmak istemenin ne 
demek olduğunun takdirini ef
karı umunıiyeye bırakbğımız 
gibi, Ödemişle olan tnünaseba
tımı~m alelade bir kollektif 
şirket vaziyeti olmayıp. müte
kabil tesanüt prensibihe istinat 
eden kooperatifçilik olduğuna 
göre, bu şekilde hesap arama
nın mana ve mahiyetinin tak
dirini de, yine umumun vicdan 
ve izanına havale ediyoruz. 

19 la 22 Haziran arasında 
yazılmış bir mektubunda da 
meclisi idare Ödemiş mümes
sili olan zat yeni bir mesele 
daha çıkarıyor: 

11 Bugün 933 senesi blanço
larını aldım. Henüz tetkik ede
ceğim. Yalnız ilk nazarda göze 
çarpan bir farkı nazarı dikka
tinize arza mecburum. Lütfen 
bu hususta bendenizi tenvir 
buyurmanızı cica ederim. Ser
maye hesabına yUzde beş faiz 
tahakkuk ettiriyorsunuz. Fakat 
80 bin lira üzerine yalnız sizin 
sermayeniz nazarı dikkate alın
mış. Ödemiş ortağınızın 27 bin 
lirasına bir şey ayrılmamış. Hal
buki bu sermayede aynı evsaf 
ve ayni karşılık olarak çalış
maktadır. 

Fikrimce ya ayni mesele, yani 
% 5 faiz buna da tahakkuk 

ettirmeli veyahut evveli karlar 
taksim edilip sonradan Aydın 
hesabı sermayesine faiz tahak
kuk ettirilmelidir. Bu hakkımız 
geçen senelere de şamil ise de 
şimdilik cevabınıza intizaren 
sükut ediyorum. Bilvesile.,.,, 

Altı senedenberi mütemadi
yen ayni şekilde tanzim olunan 
ve böyle tanzim edilmesi, ken-

disinin de kabul etmiş olduğu 
esas mukavelenamemiz iğtiza
sından iken bu sene ihdas edi
len bu ikinci iddia da birincisi 
kadar yersiz ve haksızdı. Öde
miş meclisi idare reisi Tevfik 
Beyefendinin bu mektubuna 
26 Haziran 933 tarihinde der
hal verilen cevapta zikredildiği 
gibi, kooperatif Aydın incir 
müstahsilleri ortaklığının esas 
mukavelenamesinin · 77 ncı 
maddesinin ikinci fıkrası muci
bince, şirket kendisine tediye 
edilen sermayeye gayri safi 
hasılattan bir faiz tediyeıi il· 

zımgelmekte olup hu madde
deki sarahat karşısında Öde
miş teklifinin her iki şıkkkım 
da ifaya imkan yoktu. Esasen 
dünyanın hiçbir müessesesi 
kasasına girmemiş, kendisile 
alakası olmamış bir para-
ya faiz vermegı hatırın-
dan geçirmemiştir. İlk te· 
essüs gününden itibaren Ay-
d :a kooperatifinin maddi 
müzaheretine istinat eden Öde
mjş kooperatifi ortaklarınıu da 
müessesemize tediye edilmemiş 
bir sermayeye ne bu sene için 
ne de bundan evvelki seneler 
faiz istemeleri ihtimali bulun-

duğunu da düşünmek kabil de
ğildi. Esas mukavelename ser-
·may~ye verilmesi lazımgelen 
bu faizi azami 00 7 olarak ka
bul etmekte bulunmasına rag
men kooperatif meclis idaresi 
% 5 le iktifayı teamül haline 
getirmiştir. 

Ödemiş kooperatifinden 24 
-6- 33 tarihinde ge en bir mek
tupta da: 

,, 4 -6- 33 ırtarihli içtima-
mızda ittihat meclisi azalığına 
intihap ettiğimiz idare meclisi 
reisimiz eczacı Tevfik beyin 
bazı mülahazatına binaen isti
fa ettiği ve istifasında da is· 
rar etbği cihetle 20 -6- 33 ta
rihli içtimamızda istifası kabul 
edilerek mezkfir ittihada baş· 
ka bir aza intihabının da şim
dilik mavafık olmıyacağı te
zekkür edilmiş ve bu mesele· 
nin kafi sürette hallini heyeti 
umumi yeye havaleye v 

ittthat meclisi tarafından 
tayin olunan müfettiş Akil ko
yuncu bey hakkında da henüz 
irtihada dahil olmadığımız ci
hetle, bu meselenin de heyeti 
umumiye içtimaından sonra te
zekkür edilmesine karar veril
miş bulunduğunu 22.6.33 tarih 
ve 6.211 No. lu. mektubunuza 
cevaben arz ve bilvesile ... " 

Deniliyor. Yukarıdanberı 
bilvesile suretlerini neşrettiği

miz mektupların, vesikaların 

saraheten gösterdiği veçhile 
İttihada ilk gününden dahil 
olarak mukavelenamesini im-
zalamış, meclisi idare 
sıne aza intihap etmiş 
azası müzakerelere işti-

rak, kararlara imza etmiş 

bir kooperatifin meclisi idaresi, 
birdenbire, ittihada dahil ol· 
mamak iddiasında bulunursa, 
bu bapta ne demek lazım ge
leceğini de tayin etmeyi yine 
efkarı umumiyeye bırakıyoruz. 

Ödemişin bu mektubu üzeri
ne yazılan müdellel bir cevapta 
madde madde yapılan tavzihat 
ve teşrihatte ittihat idare mec· 
!isinde şerik bir kooperatifin 
mümessilsiz kalması caiz ola
mıyacağı, Ödemiş meclisi ida
resi kendiliğinden ittihat-
tan çıkmak iddiasında ise bun
dan tevellüt edecek mes'uliyeti 
derpiş etmeleri lazımgeleceği, 
kendilerini eğer ittihada dahil 
addetmiyorlarsa, Aydın İncir 
kooperatifini istihlif eden ve 

onun her türlü hukuk ve ve
zaifini deruhte etmiş bulunan 
ittihat ile, umum işlerden do
layı, İttihadın, karşısında mes'· 
ul ve muhatap olarak kimi, 
hangi heyeti ne sıfatla tanıması 
icap edeceği, kendisile müna
sebeti idame etmek istemiyen 
ve ona itimat göstermiyen bir 
teşekkül ile İttihadın da itimat 
ile yürümesine imkan olamıya
cağı, alivre satışların başladığı 
en faal bir iş devresinde mü
tenakıx ifadelerle islerin mual-

lakta kalmasına imkan olmadı
ğı, mes'uliyetleri cesaretle de
ruhte edecek zamanın gelmiş 
bulunduğu, mes'uliyetten itti
hadın uhtesine düşen kısmın 
kabul edilmiş olduğu, Ödemi
şin de ayni sarahatle vaziyetini 
bildirmesi muktezi olduğu bil· 
dirildi. l 

Bu mektubun birer sureti 
Ôdemiş meclisi idaresi azala
rına da ayrı ayrı tebliğ edil
miştir. 

Bunun üzerine Ödemiş mec
lisi idaresinden 28-6-33 tari
hile Tevfik Beyden maada di· 
ğer meclis azasının imzalarını 
taşıyan şu mektup Tevfik bey 
vedaatile gelmiştir: 

"28-6-33 tarihinde içtima 
eden idare meclisimizce ittihaz 
olunan karar idare meclisi rei
simiz eczacı Tevfik beyle gön
derilmiştir. Bu hususta muma· 
ileyh Tevfik beye salahiyeti 
tamme verilmiştir. Mumaileyh 
ile itilaf edebilirsiniz. 

Bu mektuba melfuf kararda 
da ayni iddialar tekrar oluna
rak 7 maddelik bir metalip 
listesi tertip ediliyor: 

"1- Geçen senelere ait 
sermaye faizlerinin halli 

2- Geçen seneye ait hesa
batın tetkiki 

3- Muvazene merkez heıa· 
hına gösterilen levazım, eşya 
ve sair mevcudun hukuki va
ziyetinin tesbit ve tavzihi 

4- Sabit fiat esasının bir 
karara raptı 

5- Muhamminler hakkında 
salim bir usul ittihazı 

6- Merkez masraflarının 
haddi itidale tenzili 

7- Ödemiş işletme farkının 
nazarı dikkate alınması" 

Bunun altında da aynen şu 
fıkra mevcuttur. 

" Bunlar tanzim edildiği tak
dirde Heyeti umumiyeye mü· 
racaate lüzum görmeksizin itti· 
hada girmeye hazır bulundu
ğumuz gibi meclisi idareden 
istifaya da mahal yoktur. Her 
şey yerli yerine gelecektir.,, 

Mabadı var • .... 
T. Rüştü B. 
Balkan Misakı Çok 
Kuvvetlidir, Diyor 
-Ba§laıafı buincı sahıftde 

aleyh· ortada korkulacak hiç 
bir şey yok. 

Ancak Balkan misakına di
ğer Balkan devletlerin iştiraki 
mevzuubahs olabilir ki, Balkan 
Hariciye nazırları Belgratta bu 
işle meşgul olacaklardır. 

Hususi protokolün ihtilalcı 
teşkilatlar hakkındaki madde
lerinin Yugoslavya kralının kat
linden sonra tatbik edilip edil
miyeceği hakkındaki suale T ev
fik Rüştü beyefendi şu ceva
bı vermiştir: 

Misakın komitacılar hakkında 
hususi hiç bir maddeyi havi 
olmadığını bilir~iniz. Misak an
cak onu imza eden devletlerin 
hudutlarını tekeffül eder. Fa
kat Balkan devletleri arasın
daki iyi münasebatı bozacak 
mahiyette meseleler ortaya çı
karsa hariciye nazırlarının top· 
lanıp anlaşmaları vaki olabilir.,, 

• 
ÖlçU lflerl 

ILiediye ölçü memnrhırı son 
defa Devlet şurasınca verilmiş 
olan karar mucibince müracaat 
edenlerin ölçülerini damgala
mağa başlamışlardır. 

Burnova belediyesinin daveti 
üzerine dün Burnovaya giden 
memurlar oradaki ölçüleri de 
damıralamıılardır. 

Belgratta 
Heyecan İfade 
Eden Cenaze 

!J. Merasimi ~ 
( Baştarnjı I tnci salıı/ede) .al 

Topolaya Nakledll"' 
Alay istasyona teveccüh ıttlı 

Orada hazırlanan hususi ~ 
lerle cenaze ve heyetler T~ 
laya nakledildiler. Karajori': 
viç hanedanının metfun bul' 
duğu bu şehirde de aytıC' 
yapılan dini merasimden soot' 
saat 15 te tabut hazırla:; 
mezara konuldu. Validci k 
ile Kraliçe Mary mezara in~ 
sevgililerine son vedaı yap~~ 

Belgrat, 18 (Hususi)- tvP 
Aleksandr Hz. ne bugün yafl 
lan cenaze resmi, yalnız 'ft 
goslav milletinin hudutsuı / 
rünen teessürünü değil, biitl 
Balkanların, hatta bütün />.f' 
rupanın heyecanını ifade edt 
cek bir azamette olmuştur .. 

Cenazeyi takip eden yüz1' 
lerce kişinin teessürü bu ,
kastla Yugoslavya vahde~ 
bozulacağını umanlara kuV" 
bir cevap teşkil ediyordu. 'ft 
goslavyanın her köşesinden f 
len heyetler kral Aleksandd 
kurduğu eser etrafında kod 
bir milletin çözülmez bağıJ 
uyanık bulunduğunu anla~ 

Ankara Ve lstanDI" 
İstanbul 18 ( Hususi) - 'ft 

goslavya Kralının gömüldle' 

münasebetile Türkiyenin biltf 
şehirleri gibi İstanbul şehri ' 
matemdcdir. Bayraklar yard 

indirilmiş, eğlenceler, düğ~ 
tehir edilmiştir. 

Ankara 18 (A.A) - MatbJ 
umum müdürlüğrınden teıA 
edilmiştır: 

Yugoslavya kralı Haşrnef 
Aleksandr hazretlerinin cenaf 

merasimine tesadüf eden Bi~ 
Teşrinin 18 nci Perşembe ~ 
akşamı Türk radyosu saat 
buçukta büyük ölünün mero'I 

ketimizde uyandırdığı derin 1 

içten gelen yası bir nut~ 
ifade etmiye çalışacaktır. A~ 
zamanda Sırpça ve F ran•~ 
olarak Türk milletinin bU1' 
acısı dört memlekete ve cih,; 
da ilan edilecektir. -~ 

Heyetimiz Merası~ 
Belgrat 17 (A.A)- Ana,JJ 

Ajansının hususi muhııtı' 
bildiriyor: .J 

Hariciye Veilimizin riy' 

altındaki heyetimiz Belg1 
muvasalatında istasyonda 

goslav hariciye na~ıri_le harİ~ 
erkanı tarafından ısb~b~l o~ 
muş ve büyük merasımı a .A 
riye yapılmıştır. Bugün be~ 
miz saraya giderek kral İ 
retlerinin ve prens Pol'un d 
terlerine yazılmışlardır, . ıf 

Tevfik Rüştü beyefendı ·J 
leden evvel Yugoslav bati 

1 nazırını ziyaret ederek ıııil 
velei efkar eylemiştir. 

Saat birde heyetimiz ıO~ 
veffa kral hazretlerinin ~:ıj 
rmın bulunduğu saraya g1d. 1 
ihtiram merasimini if~ ~tııı~ 
T. Rüştü beyefendi, reısıcU / 
hazretlerile hük_ümet ve 1'eJ 
namlarına ve izzettin r. 
hazretleri de kara, de11~ 
hava kuvvetleri namına 

çelenk koymuşlardır. ~ 

Oç Hariciye i a 
GörUştüıer el. 

_ ieyetimiz öğle yenı b 
Romanya ve Yunanista.11 "ti 
ciye nazırlarile beraber .. ~/ 
ğimizde yemiştir. Yeme8'1 

teakip _üç Balkan haricİie 
ıırı vaziyet hakkında 
uzadıya görütmü,lerdit~ 
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ahsede rken; "Van ı • 
seyın 

'f emistokJis oturduğu yer
den doğrularak bu iltifatı hür
metkür bir selam ile karşıladı. 

İren sesine birdenbire ha-
ıin bir ahenk yererek: 

Oturunuz ceneral? -diye söy
ledi - Oturunuz ve hahrlaymız 
o muyaffakıyet ve şeref gün
lerini ki, Bizansm bugünkü ga
yesi onların tekerrürüdür. 

Bu az evvelki iddialarına 
verilmiş bir cevaptır, Temis
toklis utanç bir tavırla başım 
eğdi. 

İren, o zaman bir kat daha 
parlıyarak haykırdı: 

- Ahsen, azgın bir akıncı
Clır, Halife onu bizden niçin 
İstiycbilir? Hiç şiiphesiz tekrar 
üzerımıze aldırmak için.. O 
halde? Yapılacak ey ne ola
bilir? Müthiş bir düşmanı ini
ne gönderm k mi? Hayır asil 

damlar.. Hayır! elimize geçen 
düşmanı tepeliyeceğizl Bu az-
mimizdir ki, yarın, Bağdatlı 
Arabın gözünde, bize layık 
olduğumuz hürmeti kazandıra
caktır. 

Ağzından köpükler, gözle
rinden kıvılcımlar açılıyordu. 

Salonun siikfınu içinde bir 
kasırga gibi uğuldayan sesi, 
her itirazı tırpanlıyan bir ha
ldmıyetle gürledi: 

- Teodos! 

- Cenera-1 T eodos! 
Herkes ba ını has a kuman

danının bulunduğu tarafa çe
virdi. O yer boştu. Ve ancak 
o zam n hatırladılar ki T eodos 
az evvel yırtık gömleğile göğ
sündeki geni yarayı örterek 
alandan çıkmıştı. 
İrenin ateşli sözleri, hepsine, 

hatta kendi ine bile T eodosun 
macerasını unutturmuştu. 

- Teodos! 
İren musır bir inatla hassa 

kumandanını çağırırken etraf
'"akiler bu cevapsızllkta; hayal
den z fere teselli arıyan Bizansa 
hakikate lakaytsizliğini buldu
lar. 

Evet Bizans zaferler fehme
diyordu; fakat hayat Vasilissa
ya pek başka şeyler,yeni ve çok 
elim hüsranlar hazırlıyordu. 

Cevap almayınca İren daha 
gazapnak bir se le sözlerini 
bitirdi: 

- Ahseni iade etmiyeceğim. 
Bilakis onu, o kadar şedit bir 
ceza ile cehenneme yollayaca
ğım ki Bağdat halifes'nin tap
tığı Allah bile beğenecek. •. 
Onu bir dana derisi içine sal
.i.ırtıp çan kulesine astıracağım. 
Sonra, masa etrafındakilere: 
bakmak tenezzUJünde bulun-
mak ızm nedimelerini arka ına 
ald. Çekildi gitti .. 

Şura azası bir müddet otur
dukları yerlerde mıhlanmış gibi 
kaldılar. 

Hepsi fena halde korkmu tu. 
Bu ceza, gayet fecii bir şeydi. 
M hkümu yaş bir dana de-

ri ine sımsıkı dikiyorlardı yük
sek bir yerde, kızğın bir gü
neş karşısında bu deri yavaş ya
vaş kuruyordu bittabi kuruyunca 
sertleşiyor ve bii~üluyordu. 
içinde çırılçıplak anlı mahkum 
müthi bir e~a içinde sıkışıyor 
ıkı ıyor; onra havasızlıktan 
bunnlıp ölüyordu. 

Offfff bu, yer yüzünd in-

san kafasının bulabildiği deh
haş bir işkence idi. 

Az sonra başta patrik ol
duğu halde saltanat şurası aza
lan da salondan çıkıyorlardı. 

Hassa askerleri karanlık deh
lizde arkalarını mermer direk
lere dayamışlar. Birer put gibi 
dimdik duruyorlardı, Saray rıh
tımından iJk sandal Kalamışa 
gömlillirken vakıt gece yarısını 
geçmişti. En son sandala atlı

ynn iki kişi ağız ağıza vermiş
ler fiskos ediyorlardı. 

Moda burnunu dolaşırken 
bunlardan biri sesini yükseltti: 

- Harp edeceğim... Diyor. 
Ne ile harp edecek - dedi -
hazinenin tamtakır olduğunu 

bilmiyor mu : 
Öbiri: 
- Adanı sende ... - Diye mı

rıldandı - Dişi kaplan, madam
ki di lerini keskin zannediyor. 
Bırak tecrübe etsin... Boynu 
altında kalırsa ziyan edecek 
kim. 

Bunlardan biri Bizansm meş
hur maliye nazırı Nisefordu. 

Malatyada bugün sanki dü-
ğün bayram vardı. Davullar 
çalmıyor, zuma1ar çalınıyor; 
dar sokaklarda b;rbirini itip 
kakan kesif im:ıan sürüleri bağ
rı çağrış ::le knpılatınn 
koşuşuyor eski Malatya enfes 
bir şehirdi. Zarif ve güzel ka
lesile etrafım çeviren hasapsıı 
kayası ve dut agaçlarile, gö
zün alabildiği ufuklara uzanabi
len hahçelerile, yer yüzünde 
adeta cennetten bir nümune 
idi. 

Mayısın on beşinci günü idi. 
Cuma namazından çıktıktan 
sonra halk evvela evlerine da
ğılmış sonra çoluğunu çocuğu· 
nu önüne katarak yola düzü]
mü tii. 

Bugün, on senede, on beş 
senede, belki elli senede bir 
tekerrür eden büyük bayramın 
günü idi. 

Diyanbekir, Malatya, Harput, 
Tiflis, Van; Anadolunun şark 
ve cenubu şarkisindeki kü
çüklfi büyüklü bütün kaleler 
o devirde hususi bir teşkilata 
tabi bulunuyordu. Bağdat ha-
lifeleri şarki Romayı Irak ve 
Suriyeden timale doğru püs· 
kürtmek için uzun zaman ça· 
lışmışlar nihayet bu İ§e, sırf 
Türklerden mürekkep bir ordu 
teşkil ederek muvaffak olabil
mişlerdi. 

Bağdadın siyaseti açık ve 
sarihti. 

Abbasiler Anadoluyu tarıya
rak Karadeniz, Akdeniz ve 
Marmaraya ulaşmak, boğazları 
ve Kostantaniyeyi ele geçirmek 
istiyorlardı. Arap orduları ile 
bu hedefe ula mak çok güç, 
hatta imkansızdı. Bağdat, bunu 
uzun zaman tecrübe etmi fakat 
her defasında müthiş bir inki
sara uğramıştı. Suriye ve lrakı 
kaybettikten sonra Bizans ve 
cenup hudutlannı büyük bir 
meharetle tahkim etmişti. O de
recedeki Arap ordularının her 
hücumu. granit bir cepheye 
çarpmış tuzbuz olmuştu. 

Nihayet Bağdadın gayet in
ce hesaplar yapan diplomatıa
n, Bizansın müdafaa cephesini 
altilst edecek kuvveti Hazer 
denizinin şark ve cenup kıvı-

ama r!,, 
Jannda keşfetmi ti. Oralarda 
Harzırn Türkleri yaşarlardı. 

Dünyanın en mükemmel ve 
en mert muharipleri Harzemi 
kabilelerinde yetişirdi. Bağdat 
bunlara yüksek mevkiler vere
rek kısmen Bizans hudutlarına 
yerleştirmişti. Onlara para ve
riyor, cariyeler gönderiyor; ha
life haralarındaki en cins hay
vanları onlara hediye ediyordu. 

Zaptettikleri arazinin bütün 
hasılatı kendilerinin oluyordu. 
Kalelerin beylerini bizzat ken
dileri intihap ediyorlardı. Bu 
bey kendi muhitinde tam bir 
istiklal içinde yaşıyordu. 

Bağdatla hiç alış verişleri 
yoktu. Y almz parasız kalınca 
ayak direyorlar, halifeyi sızdı
rıyorlardı. Hatta bulundukları 
mıntakada aşağı yukarı bir hü
kumet bile teessüs etmi lerdi. 
Hudut kalelerine kumanda eden 
Türk beyleri lüzum oldukça 
yan yana geliyorlar. İçlerinden 
birini kendilerine reis intihap 
ediyorlardı. 

Bağdattaki halife bu reisi 
tasdik ediyor, onun salahiyet
lerini aynen kabule mecbur bu-, 
lunuyorlardı. 

Adeta, Süriye ile Anadolu ve 
Irak arasında miistakil n keri 
bir cumhuriyet tesis etmişti. 

Riyaset şahıs ile kaimdi. 
İntihap kaydı hayat şartile 
yapılıyordu. En son reis 
Hüseyin Kutlu bey on dört 
sene evvel vefat etmişti. Daha 
doğrusu Sivas civarında, bir 
harpte şehit olmuştu. 

Hüseyin Kutlu bey, çok asil, 
çok civanmert ve mert bir 
adamdı. Esasen Harzemilerin 
de reisi idi. Harz lcabilelerin 
en eski bir ailesine mensup 
oldugu iç.in, üç beyleri onun 
cengaver hatırasını bir türlü 
unutmamışlardı. Onun silahla
rını onun zırhım saklamışlardı. 
Tam on dört sene reissiz kal
mışlardı. Hüseyin Kutlu beyin 
beş yaşında bir erkek çocuğu 
kalmıştı. Onun büyümesini 
beklemişlerdi. 

Üstünde uzun zaman Şarkı 
Roma ordularına dehşet saç
hğı hayvanı da, Halifenin Di
yaribekir beğine hediye ettiği 
bir kısrakla b'ieştirmişle, Sn
lün gibi bir döl almışlardı. 

At, bu baharda beşini dol
durmuş, albsma basmişb Kutlu 
beyin oğlu da, şimdi yırmi ya
tında baba yiğit olmuştu . 

İşte Malatyayı altüst eden gü
rültü patırtı hep bunun içindi. 

Bugün tam ondört seneden
beri vekaleten idare ettiği bu
hfımeti, EşcaUddin bey hakiki 
sahibine terkedecekti 

Escaüddin bey, Diyarbekir 
kalesininin amiri idi. Hüseyin 
kutlu beyin amca zadcsi ve 
kız kardeşinin de kocası idi. 
Babası öldüğü zaman çocuğu 
o almış, o büyütmüş, o yetiş
tirmişti. 

Eşçaittin halifeyi hiçe sayı
yor. şehit kaynı sanki bir kral
mış gibi, büyüttüğü çocuğu üç 
beyleri hükumetin hakiki ve 
meşru varisi addediyordu .. 

Fakat, bunun böyle ddedeıı 
yalnız ~şcaittin' di. • 

- Sonu Var-: 
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ra s z Da iliye 1az rı B Çok eyeca lı 
Şayiay Dün Kat'i Surette Tekz·p Eti. .. 

Paris, 18 (Hususi) - Dahiliye nazırı matbuat mümessillerini davet ederek dün Pariste deveran 
eden çok heyecanlı bazı yalan haberleri kat'i surette tekzip etti. Filhakika ayan reisi mosyo 
Jeanneney ile harbiye nazın mareşal Petain'in Belgratta bir suikaste uğrıyarak öldürüldükleri ve 
Avusturya şansölyesi Şussing'in ağır surette yaralandığı bildiriliyordu. Ayni zamanda Macar -
Yugoslav hudutlannda çok vahim hadiseler olduğu ilave ediliyordu. Bu haberler tamamen yalandır. 

• run'ün Belgrat Ziyaretini Al-
L.l.Lla._nlar Nasıl Tefsir Ediyorlar 

---------------------... 1---------------------
r ansız Reisicumhuru Romanya Kralı Karolla Uzun 
ir Mülakatta Bulundu-Avrupa Siyaseti Görüşüldü 

Berlin 18 ( Radyo ) - Belgrattan bildirildiğine göre Fransa Reisicumhuru M.Lebrun'ün kral 
Aleksandrın cenaze merasiminde bulunmak üzere Belgrada gitmesi bu şehirde Fransız polisinin 
tedbirsizliğinden ileri gelen kızgınlığı izaleye matuf zannedilmektedir. Kral Aleksandr beraberinde 
Yugoslav gizli polis teşkilatından 60 kişi~ Fransaya almak istiy?rdu ve b~tün emniyet tert~batını~ 
alındığı hakkındaki Fransız teminatı üzenne bundan feragat etttı. Bu temınatm esassızlıgı sabıt 
olunca bu da büyük hoşnutsuzluk uyandırmışbr. M.Lebrun Romanya ve Çekoslovakya hariciye na-
zırlarının da yardımile bu fena tesirleri silmeğe çalışacakbr. Paris seyahatinden vazgeçtiği zannedi
len Romanya kralı Karolun Belgrada gelmesi orada eyi tesir yapmıştır. Mü arünileyh dün Fran ız 
ricali ve Reisicumhuru ile Avrupa siyaseti hakkında görü müştür. 

• • 
etesının 

z klıd r-Yeni 

• 
Si 
• 

Pavliç 
aat 

Paris 18(P.S)-Fransız gazeteleri suikasttan bahsederken Novak ifşaatmın pek mühim olduğunu 
kaydediyorlar. Bu ifşaattan istidlal edildiğine göre suikastm ihzar merkezi Yugoslavya hudutların
dan alh kilometre mesafede "Janka Ruszta., dır. Cemiyet mensupları silah kullanmayı, atıcılığı 
burada talim etmeldedirler. Bu teşkilatın ''İ.0.R.İ.M,, Makedonya ihtilal komitesi teşkilatile sıkı 
münnsel:>et ve rallıtası vardır. Ustnva adını taşıyan tethiş cemiyetinin baş şefi Ante Paveliçtir. 
Çete umumi karargahını Nagy Karriza köyünde kurmuştur. Belgrattan gelen on haberlere göre 
Yugoslav 'zabıtası pep yakında bu geniş suikastın elebaşılarını tevkif etmiş buludacaktır. bunlardan 
baçlıcası Persec Zaraya iltica etmiştir. Nerede saklandığım eydana çıkarılabilecek midir? Persiçle 
birlikte suikastı idare eden ellerden biri yakalanmış olacaktır. Bilhassa Janka Ruszta çetesinin 
kimin hesabına çalıştığı anlaşilacaktır. 

e işç ·ıerin Şefi P a vle iç n 
alyada Tevkif Edildi 

ROMA, 18 (Hususi) - Fransız zabıtası tarafından vukubulan ihbar üzerine İtalyan polisi 
suikastçıların ve tethiş cemiyetinin efi olan Pavliçi tevkif etmiştir. Merkum Kramer ismini taşı
makta olup suikastçı ( Kalemen )in suç ortağı id~. Suikasttan .so~ara ~ransa ~ududu.nu geçmeğe 
muvaffak olmu tu. Pavleviç suikastte alakası oldugunu reddetmıştır. Torıno hapıshanesıne tıkılmıştır. 

Bulgar lhtililcilerinin Gaze esi Beş 
Ay Evvel Suikash H her eriyordu 
ATİNA, 18 (A.A) - Mesaje Da ten gazetesi Bulgar Makedonya ihtilal komitesinin Pave!i~. 

hırvatlan ile teşriki mesaisine en iyi misal Fransızca intişar eden ve ihtilal komitesinin naşırı 
efkarı olan "La Macedoine - Makedonya,, gazetesinin 5 Mayıs 1934 tarihli sayısında Kral 
Aleksandr aleyhindeki bu snikastin tahmin edilmiş olmasıdır. Bu gazete Maksdonya komitacıları 
ile mesaisini birleştiren Hırvatlann Kral Aleksandrı Stepan, Pavel Radiç, Bazariçek ~o~iç. ile 
diğer Hırvatların katlinden mes'ul tutarak 5lilme mahküm ettiklerini ve elebaşı Pavehçm ıcra 
memurlanna bu hükmün bir dakika evvel tatbiki emrini vermeğe davet olunduğunu yazıyordu. 

Fransada 
Mtlll Mec llsln içtimaı 

Paris, 18 (A.A)-Cuma günü 
toplanacak olan kabine ayan 
ve meb'usan meclislerinin içti-
ma tarihini kati olarak tespit 
edecektir. Pakat meclislerin 
herhalde T eırinisanide topla
nacakları teeyyüt etmektedir. 
Hükümet bütçenin reye konul
masından evvel meclislere ka
nunu esaside yapılacak izahat 
için milli meclisin içtimaa da
veti projesini tevdi edecektir. 

Kiralık Ev 
Göztepede tramvay caddesi

ne ve vapur iskelesine iki da
kika mesafede gayet havadar 
ve büyük bahçeyi havi bir ha
ne kirahktır. Borsa ııarayında 
Fehmi Simaaroğ'lu beye mOra
caat. 

Telefon : 3039 
12-16 (S 5) 

Cumhuriyet Bayramı 
Gece Ve Gündüz Şenlikleri 
Hepimizin büyUk bir sevinç ve heyecanla beklediği Cnmhuri

yet bayramımız yakla ıyor. Yapılacak şenliklerin zairler üzerinde 

ilelebet unut•mıyacakları bir şekilde olabilmesi için beş dakika 

süren çanak mehtabı, renkli kandilli deniz yıldızı. orkestralı 

nurlu hava bombaları, yakut, zümrüt, güm~ yağmurlu, çadırlı, 

şimşekli hava fişekleri, envai çeşit çarkıfelek ve yer top fişek

leri ile iki boyu havi gündüz şenlik fi eklerinizi taze olarak 

ihzar ettirmek üzere şimdiden bildiriniz. Bu uretle çok mükem

mel bir eylence tertip ve ayni zamanda harp malulleıimize bir 
yardım yapmış ve hem de halkımıza tam manasile bir cumhuri
yet bayramı gecesi yaşattınlmış olunur. 

Kataloğlarımızı isteyiniz 

Telefon Numarası :3893 
Siparişlerinizi mektup veya telgrafla · ağıdaki adre e bildiri 

Adres : Barut inhisarı acentesi Posta kutusu : (242) lzmir 

Telgraf : l1mir Barut Acentesi. 
(S. 4 ) 9-15 (598) 



Sahlfa 6 Yeni Asır 

Sin 
arş rkıcısıl 

Claudette c:ıb:rı•i kim ta- 1 
mmaz? Senelerden beri Ame
rikan film şirketlerinde çalış
makta otan bu güzide Fransız 
artisti her sene sinema alemine 
bir kaç bedia vermiş ve böyle
ce kendisini bütün bir cihana 
tanıtmış ve sevdirmiştir. Ez 
cümle geçen sene Paramount 
şirketi hesabına Frederic March 
ile birlikte çevirdiği "Roma 
ateşler içinde,, isimli büyük 
Fransa milli film Claudette 
Golbert'in ısmini ve şöhretini 
bir kaç defa daha yükseltmiş
tir. 

İşte bu şöhretli artist bu sene 
içinde yeni bir eser ibda et
miştir. Bunun ismi "Bar şarkı
kıcısı,, dır. Bu hafta Elhamra 
sinemasında gördüğümüz bu 
film İnce bir mevzua malik ol
makla beraber mütenevvi ha-

reketli ve eylenceli pasajları ih
tiva etmektedir. Kimsesiz va 
parasız Sally, kabara şarkıcısı 
Mimi ve Nevyork radyosunda 
çocuklara masal ve mını mını 
yavrulara güzel sesi ile ninni 
söyJiyen ve 

- Geceniz heyrolsun küçük 
dostlarım. 

Diye onlara şefkat gösteren 
Jenniy teyze ve nihayet küçük 
yavrusunu aramak ve bulmak 

için radyodan istifade etmesini 
bilen müşfik anne rollerinde 
Claudet'te temsil kudretini 
görüyor ve bir kerre daha al
kışlıyoruz. 

Bu mütenevvi mevzular üze
rinde ayrı ayr, tezler müdafaa 
eden hikayeyi baştan sonuna 
kadar heyecanlı bir polis 
dramı seyediyormuş gibi lez
zetle takip ediyoruz. Tezi 
mevzularda çok giiç elde edi
len bu neticeyi, bar şarkıcısı 

filiminin senarist ve rejisörü 
kadar onu temsil edenler bü
yük bir muvaffakiyetle temin 
etmişlerdir. 

Filimde kuvvetli bir muzik 
ve oynak bir bar cazbandı, son 
moda tuvaletler onun kuvveti
ni arttırmaktadır. Dekor ve 
fotografı fevkaladedir. Ses te
mizdir. 

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

Boğaziçi Şarkısı 
Güzel İstanbulda GUsfav 
Frölih Tarafından Çev

rilen GUzel Filim 
Evvelki sene çok sevdiğimiz 

sinema yıldızı Güstav Frölih 
İs tan bula gelerek " Bogaziçi 
şarkısı ,, isimli bir filim çevir
mişti. Güzel İstanbulun güzel 
manzaraları _içinde sevimli bir 
yıldız tarafından çevrilen bu 
müstesna filmin " Ankara Tür
kiyenin kalbidir ,, filimi ile be
rabar önümüzdeki Çarşamba 

gününden itibaren Tayyare si
nemasında gösterileceğini şim

diden okuyucularımıza müjde
leriz. 

• ev aya 

"Altın arayıcılarının !:~f kızı,,, yasında çalışıyorda. Joan bu nın davası filminde küçük bir 
"büyük gözlü genç dansöz,,, sayede bütün Avrupa ve Asya- rot' almıştır. Ondan sonra da 
"Şaşkın kız,, "Telefoncu kız,, yı, Çini Avusturalyayı görmüş Hollyvood yolu açılmıştır. Mu-
filimlerinin sevimli yıldızı Joan ve tanımıştır. Pek küçük yaşta vaffakıyetini temin eden mu-
Blendell birkaç filimde nazarı h Çok fena kaveleden sonra Kaliforniyada 
d 

sa neye çıkmıştır. 
ikkatı celbe muvaffak olmuş- yerleşmiştir. " Çılgın Hafta ,,, 

t J d h ı d günler geçirmiş, sıkıntı ve se-ur. oan a a a tı yaşın a "Dinliyorum,,, " Konvansiyon ,, 
iken şehir, şehir, diyar diyar faletle çarpışmıştır. Dans ders- filmlerinde kazandığı muvaffa-
dolaşmıştır.Babası Avrupa ve leri almak için bir çok mahru- kıyet bilhassa kayde şayandır. 
Asya şehirlerinde, İngiltereden miyetlere katlanırdı. Joan şimdi Hollyvood yıldızla-
çine kadar bir vodvil kumpan- ilk defa olarak Mari Doğa- rının ön safında yer almıştır. 
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GARİ 
BİR ŞK 
Geçen hafta Elhamra sine

masında çok sevilen ve beğe
nilen Amerikan artistlerınden 
Silvia Sidney'in baş rolünü 
deruhte ettigi Jenny Gerhard 
filmini görmüştük. Sinema se
venlerin çok lieğ"endikleri bu 

filimden sonra sinema idaresi 
yine Silvia Sidneyin Garip bir 
Aşk isimli filmini geçirmeğe 

başlamıştır. Geçen haftaki fi
limde, otellerde adi hizmetler 
yapan fakir kızcağız rolünde 
gördüğümüz Silviayı bu filimde 
Amerikalı bir milyonerin kızı 

olarak buluyoruz. Hem de ge
çen haftanın o zavallı, o çekin
gen fakir kızcağızı, şimdi her 
türlü saadet ve servet içinde 
şımarmış olarak 1 

Ne ani tahavvül değil mi? 
işte bu da beyaz perdenin bir 
sırrı ... 

Mevzu ve temsil hiç te fena 
değil. Biz Elhamra sinemasının 
pazartesi proğramını teşkil 
eden bu filmin ismindeki gara
betten başka genç kızın aş
kında bia "Garip.,lik göremi
voruz. Filim sahioleri oivasava 

"Hollyvood Porty,, filminde "Jlmmey Durante,, in 
partönerl olan Lupe Velez şidl Avrupoda bulunu
yor. 

················································ ···~·· ································· 
çıkardıkları filimlerin isimlerini 
koyarken bunun mevzua uygun 
olmasına dikkat etseler daha 
iyi olacaktır. Evvelki hafta 
yine ayni sinemada gördüğü

müz "Hata,, filminin isminde 
de mevzua bir uv~uoluk bu-

lamamıştık. Bu isimleri filmi 
yapanlar ve yahut :;enaryoyu 
yazanlar hile koymuş olsa bir 
çok filimde olduğu gibi bunu 
Türkçeye geçirirken daha fazla 
uyarını bulmak mümkün idi, 
kanaatındavız. 

Ben Fa 

hişe miyim?,, isim 
li büyük bir fi~ 

lim geçmeğe ba~
Jadı. Bu filimde 
günahkar bir ana 
nın oğlunun şe

ref ve namusunu 
kurtarmak ıçın 

seve seve ölüme 
kadar gittiğini 

göstermesi itiba
rile seyircileri he 
yecan içinde bı
rakmaktadır. 

Mevsimin en 
yüksek filimle
rinden biri olan 
"Ben fahişe mi-

. ? . b d yım .. , ın ura a 
kısaca mevzuunu 
yazalım. . 

Fladelfiyada bir batakhane 
işliyor. Buraya gidenler, batak-

hanede çalışan fahişeler tara
fından soyuluyorlar, Bu batak
hane sahibinin namuslu kalmak 
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olan çocuk annesinin de el~ 
olduğu kaçakçı şebekesini el 
ediyor: Reislerini tevkif edi1~ 
Bu adam Jenny'den oğlll" 
gidip kendisini kurtarması~• İ 
bunu için de ona annesı , 
duğunu söylemesi kafi geldi~f. 

isriycn genç bir kızı vardır. Bu b"ld' · K d ı ı ırıyor. a ın oğ u:uın . 19 
kız piyanist Jan isminde genç refini muhafaza icin bu telO' 
ile evlenmek arzusundadır. Fa- dd d • · lı' re e iyor. Kaçakçı reıs 
kat bir zelzele neticesinde o, b f · sif sırrı izzat i şa edeceğinı ,~ 
babasını da sevgilisini de kay- liyerek gidiyor. ArkasıPOI" 
bediyor. koşan Jenni, onu oğlunun ~ 

Sevgilisinden kazandığı ço- pısı önünde öldürüyor. Gr 
cuğu yoksulluk içinde dünyaya müddeiumumi annesi oldu~ 
getiriyor. Bir müddet dileniyor. bilmediği kadını tevkif ed~ 
Küçüğünün gıdasını temin için Ve muhakemede onun bİİ'r; 
nihayet vücudunu sntmağa baş- kirli vaziyetini ortay atar' 
lıyor. Fena yola düşüyor. idam edilmesini talep ediY' 

Gayri meşru kazanç yolla- Jenny oğlunun şerefi için ,1 
rından istifade çarelerini bu- rım saklıyor, idama razı olll~ 
luyor. İçki kaçakçılığı yapıyor. ve sevine sevine ölümü be~ 
Bu arada da oğlunu bir aile yor. Yeter ki çok sevilen 
nezdine veriyor. çok söhretli olan oğlunun ~ 

Annesini tanımadan büyüyen kendi kirli ismi ile bir aP' 

ve meşhur bir müddeiumumi getilerek kirlenmesin!. ı 

Gö~i~··c;ö;üidiiğü .. H~id4 
• 
lnanılmıyan Filim 
ARSLAN TARZ AN 

Ancak Amerika
lılar böyle inanıla
mıyacak harikalarla 
dolu filim yapıyor-

yorlar. Akla, hayale 
gelmiyecek kadar 
para sarf ettikten 
başka ölümle her 
dakika karşı karşı
ya kalmaktan bile 
çekinmiyerek çah
şıyorlar.Arslan Tar-~~~;~~ 
zan meşhur dünya ·ı::ı:.i~~-~~~tS__;_-1!J!~....,~~~;,:;;:._.ı 

şampiyonu ve 34 muhtelif spor hayretler verecek kadar ııı~ 
birincisi "Büster Grab,. hakiki zam olan bu filmin pek ya1c1Sİ 
arslanlarla boğuşarak ve vah- şehrimize gelerek ve bu il, 
şiler arasında uzun zaman gününden itibaren Laleb'Ş 
kalarak hayatını her an binbir masında gösterileceği . J 
tehlikeye sokarak filmi ikmale alınmıştır. Müteşebbislerin' 
muvaffak olmuştur.Cidden akla rik ederiz. •' •• •··········•·······•····•··············•··•···•········•········•·····••····•·· ~ 

Ankara TürkiyeninKaibi 
Türk Dehasını, Türk Azmini Tii~ 
Varlığım GösterirBüyük İnkılapfi~ 

Geçen sene Cumhuriyetin ı bımızın büyük eserleri, • ~ 
onuncu yıldönümü tezahüratın- olarak görülecektir. Gazı ~ 
dan da istifade edilerek yapı- r~.tl~rinin bize ümitler di;/ 
lan "Ankara Türkiyenin kal- buy~k nutku tamamen ~ 
bidir isimli büyük film önü- cektır. 
müzd;ki Çarşamba gününden . . Bu ~il?1i . görm.ek . besi• 
't'b ht ı· · h lk ıçın mıllı hır vazıfedır. 
ı ı aren mu erem zmır a ı- · h lk ~ .1 k H k mır a ına : . 
na gösterı ece tir. ü ümetin İzmirliler, bu film 5e .~ 
çok alakadar olduğu, Türkiye bunu görmekle gurur ve 1 

Hilaliahmer cemiyetinin de müş- duyacaksın ! 
terek oldu~u bu filmde inkıla- Deriz. 



1934 

• 
ır şk ahramanı 

Bir Türk Gencinin 
a eyecanlı Maceraları 
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Gı·a afif IJir Ba~ İşaretilc Ha~tan Savına 
C,lvap \ 1 erdi. J1cnıen Ge1diği Yoldan Gitti 

- Zan değil, eyi bilirim. 
Hemen kocanızın yanına gidip 
T urnerin burada ı uzaklaşması 

emrini almalısınız. Ta ki düş
manlarımız kuvvetlerinden mah
rum kalsınlar. Bunlar öyle şa
kaya gelecek herifler değildir. 
Onlardan başkası olsaydı şim
diye kadar yirmi defa geber
meleri lazımdı! Neler çektik
lerini düşünseniz ya! 

Grasa bir dalgınlık daha 
geldi. Kendi kendine mırılda

nıyormuş gibi bir hal ile: 
Evet, Hanri sahiden bir hah-

rama! 
Dedi. Bu söz Grasın bütün 

gizli sırlarını meydana koy
muştu. Hayımdurani, Gras hak
kındaki zanlarııı birer hakikat 
olduğunu anladı. Kadının son 
sözü üzerine sordu: 

- Rica ederim Madam!Kah
raman demekten maksadınız 

nedir? 
- Kuvvetli, cesnr, alicenap, 

namuslu, yiğit bir adam demek 
istiyorum. 

Ladi Rişmont bu sözleri pek 
cüretli bir tavırla söylemişti. 

flaymı gıiya bundan taaccüp 
etmiş gibi davranarak: 

- Acayip! Dedi. Öyle ise 
böyle bir kahramanın canına 
kast ile kendisini takip etme
nin manası nedir? 

Gras bu söze de cevap ver
medi. Hayım Grasın daha zi
yade üstüne varmadı. Dedi ki: 

-VarsmHanri ne olursa olsun! 
Şu dünyadan vücudu ka.lkun 
da başka bir şey istemez, O 
sağ kaldıkça bize rahat yok
tur. Onunla bizim aramıza 

girenleri cam kırar gibi parça
lamahdır. Tekrar arzediyorum, 
Valeryan Turner buradan git· 
melidir: O giderse ben Hanri 
ile arkadaşlarını öyle bir ka
zaya uğratabilirim ki mes'uli
yeti de yalnız kendilerine ait 
olur. Anladınız mı efendim? 
Şimdi bir az daha o zavallı Jo
zeyi düşünelim.Delikanlıdan hiç 

bir haber alamadık vesselam! Joze 
ile Salara Hanri ve arkadaşla
rının bir fenalık ettiklerine 
hükmetmek imkanı yoktur.Zira 
onların altısının da Üzerlerinde 
bir iğne kalmadığı halde joze 
ile Salar mükemmelen müsel-
lah idiler. Maamafih bunlara 
Hanri tarafından bir fenalık 
gelmişse düşmanlarımızın der
hal vücutlarını ortadan kaldır
mak farzolur! 
Hayım sözü kesti. Gras ta

rafından hiç bir cevap yoktu. 
Nihayet görüşmenin bittiğini 

anlayınca Gras ta yerinden 
kalktı. Hayım, büyük bir tazim 
ile veda ederek: 

- Allaha ısmarladık Madam! 
Dedi. Ümit ederim ki binbaşı 
Valeryan için istediğim emri 
çabuk alırsınız! 

Gras, hafif bir baş işaretile 
baştan savma cevap verdi. He
men geldiği yoldan gitti.Hayım 
hiddetJi bir gözle onun kendi 
kendine: 

- O! Hiç bir şey yapamıya
caksml Anladım ki istediğim 
emri almadıktan başka bana 

hiyanet te edeceksin. Lakin 
ben senin de kemiklerini kıra
rım aptal karı! Sen mühabbet 

ne olduğunu vaktile nasıl bil
medinse intikam ne demek ol
duğunu da hala bilmezsin! 
Hayım da mermer heykeli 

yerinden oynatarak mabetten 
çıkb. Yalnız kendisinin bildiği 
yollardan Patnanın umumi par
kına kadar vardı. O gece meh
tap bütün sasaasile parJı-

yordu. Hayımdurani İngiliz ma
hallesine doğru yürümeğe baş
lamış hem yavaş yavaş gidiyor, 
hem de ihtirazla etrafına ba
kıyordu. 

Bir aralık karşıdan genç bir 
adamın dehşetli bir hiddet ve 
şiddetle kendisine doğru gel
diğini gördü. 

Bu gelen mülazim Şarleydi .. 
Binbaşı Valeryunın evinden 
o hiddetle çıkmış: 

-Kendini miidnfaa edemiye
cek bir kadına yapılan hakaretin 
intikamını ben alırım! Binbaşıma 
karşı da müdaf a ederim. O 
Fransızlarla Türklere karşı da! 
Zira bütün İngiltere ve Avru
panın en asil, en güzel kadını 
odur! 

Diye kendi kendine söylene
rek gidiyordu. 

Kendine bir evi siper alan 
Hayımdurani bu sözlerin hep
sini işitmişti. Kendi kendine: 

- Kim bilir, dedi. İhtimal ki 
tanrılar bana yeni müttefik ih
san ediyorlar! Bu Delikanlının 
şu intikam fikrinden mutlaka 
istifade etmelidir. Madam ki, 
aşıktır, dünyada en aziz ahbap 
ve akrabasını kudurmus köpek 
gibi ısırıp öldürür! 

Mülazim Şarley, tam kendi-
sının önünden geçeği vakıt 
Hayım: 

- O! Affeder .. iniz mülazim 
beyi Size tesadüfümden pek 
memnun oldum. Görüyorum ki 
bir sıkıntı içindesiniz! 
Şarley öyle iltifatlara kul~k 

verecek halde değildi. Şu gece 
yarısında Hayamın kendisine 
latife yollu söylediği sözler de
likanlının hiddetini bir kat da· 
ha artırdı: 

- Benim işime karışmak 
hakkını size kim verdi? İngil
tere devletinin bir zabitile bu 
yolda şakalaşmak haddiniz 
midir? 

Diye büyük bir hakaretle 
Bürehmene bağırdı: 

Bürehmenbaşı, mülazimin bu 
hakaretine hiç aldırmadı. Pek 
munis bir tavırla: 

- Mülazim bey, dedi. Bu 
hiddetinizde bir kaç sebepten 
ötürü haksızsınız. Evvela, ben 
bir ihtiyar adamım. Sizin genç
lerin hürmetine hakkım vardır. 
Sonra, bu memleketin Büreh
menlerinde ne hünerler vardır 
ki aşk hançerinin yüreklere 
açtığı yaralara merhem yapmağı 
ancak onlar bilirler. Vakıa şu 
saat bu işin saatı değildir.Anı· 
ma size nasibiniz ne olduğunu 
haber vereyim mi kahraman 
mülazim? 

Bu son sözü Hayım o kadar 
itminan ile söylemişti ki müla-
zim Şarley ilk hiddetinden piş· 
man olmağa başladı. Bunu da 
sükütile itiraf ediyordu. Hayım 
dedi ki: 

- Siz aşıksınız mülazim 
efendi! Hem de aşkınız meyus 
bir aşktır. Halbuki sizi tama
mile bahtiyar etmek bence pek 
kolaydır. Şimdi hakaret ettiği
niz ihtiyar Hayımda bu kudret 
ziyadesile vardır. Bize her şey 
ayandır. Hatta sevdiğiniz zatı 

gözünüzün önünde tahkir ettik
leri halde intikam için bir şey 
yapamadığımı da biz<:e malum
dur. Yalanım varsa söyleyiniz. 

Batıl zanlara en ziyade İna
nanların talisizler olduğu ma
lumdur. İnsan ikbalde iken hiç 
bir şey itikat etmez. Fakat talii 
bir defa idbara yüz tuttu mu, 
o zaman her şeye inanmağa 
başlar. 

- ':::nnu Vaı-

Yeni Asır 
Sahife 7 
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Prens Dö Ga Ve lngiliz Kralının isimi rini De 

ar~§. ..... !.~!.~ ..... ! ...... AJ~~.~Y.~Y.:~ .. Ş~!~~.!~~~.!~~.~ ... !<im ? 
er are etini Besliyen Fransız Ve Çekoslovak Silah Fabrikaları 

muş- aksat : Harr Korkusunu Yaymaktır 
1933 birinci Kanununda, Şako 

harbınm sonuna erişir gibi 
göründüğü günlerde idi, meş
hur silah satıcılarından Cur
tiss - \Virgth'in diğer bi · aja
nı şirket memurlarından biri
ne şu mektubu göndermişti: 

Vaşington Tahkikat Komisyonunun Raporuna Göre 
tını suya düşürmek istiyorsak seyyar toplara ait mukavele bir faaliyetin arefesinde bulu-
bu suretle hareketimiz kat'i lehinde tevassutta bulunmuş- nuyoruz. 

"Bolivya - Paraguvay harbi 
bitmek üzeredir. Nihayet bu 
iş te kesilecektir. Ne söylesek 
boştur, bizim meslegimiz ce
hennemi bir meslektir. Para 
kazanmak için kavğa, gürültü 
olmasını, milletler:ıı bozazlaşa
rak kan dökülme!>ini temenni 
etmeğe mecburuz. Biricik te
sellimiz bu işi biz yapmasak 
b;Ie başkalarının bizim yerimi
za gerecekleri kanaatidir. Vic
danım da b .... ni tazip etmeğe 
baş m .ı bu iş"n sonu müthiş 
olacak ı. .,, 

ir "mdar aHenini 
i ..,mi e Ctar G"" 

Pt... , Dô Gal, üç ·ıl önce 
Cenubi Amcrilrnya seyahat 
etmişti. O resmi tefsiı ler bu 
seyahab İngiltere ile Cenubi 
Amerika arasındaki iktisadi 
münasebetleri ~ıklsşbrmak ga
yeyesine atfetmişti. Halbulci 
siJAh ajanlarından M. W ev.ster' -
in M. S. Wirgth' CF). derdiği 
mektup Prensin o günlerdeki 
faaliyetine ışık serpmiştir. 11 
Mart 931 tarihinde yazılan bu 

mektubun baş
lıca fıkralarını 
naklediyoruz : 

"Sabahki te-
lefon muh:ıbe

remizin devamı 
olarak Şili Tay
yare müsteşarı 
kumandan Ar
turo Merino'
nun Şili hava 
ve kara hizme
tlerinin filen 
şefi olduğunu 
teyit ederim. 
Merino bura
daki müşte
rilerimizden en 
mühimmidir ve 
memleketinde 
yaptığımız bü-
tün işlerden 

mesuldür.Prens 
Dö Gal, son 

zaruret teşkil eder. 1926 sene- tur. ,,Şef'' müthiş tazyike mu-
sine kadar Şilinin bütün tay- kavemet ediyor. Mevkiimizi 
yare ordusu İngiliz fabrikala- zorlukla mü-
nnca techiz edilmişti. Bugün dafaa ediyo-
ise çalışmamız sayesinde Şiliye ruz. ResmiLeh 
verilen malzemenin yüzde dok- komisyonunu 
sanı Amerikan malıdır. Amerikaya ge-

M. \Vcbster'in gayretleri bo- tirmek için 
şa gitmedi. Merino önce Ame- acele etmeli· 
rikay gitti. " Gurtiss - \V/irgth sınız. Bugün 
Gorporation ,. mümessili bu zi- vaacledilen tel-
yarctin neticesinden o kadar grafınızı sabır-
memnun kaldı ki bundan sonra sazlıkla bekli-
m 'isteşar Merinonun İngiltereyi yorum . ., 
de ziyaret edip etmediğini öğ- Senatör Po-
renmeğ bile lüzum görmedi. pe bu telgra-

Kral Jorjun ismi fın okunması-
Nevyork Times Vaş~ngton nı bitirince 

tahk:lmtı komisyonwıda ldgiliz şahit sıfatile 
Kra!ı Jorj'un ismi ne suretle toplantıda ha· 
mevzuubahs olunduğunu şöyle-

zır bulunan M. 
C\! kaydediyor: 

İngiliz kralının ismi Lehistana Driggs hay-
harp malzemesi satışlarile ala· kırdı : 
kadar gösterildiği zaman top· - Bu kabil 
lantı salonunda hayret sesleri şeyler aleniyete 
yükseldi. 11Driggs Ordanance konamaz. 
And Entrineering Company .,nin Senatör Po· v 

faaliyeti etrafındal i münakaşa-
lard.ı f ngiJiz kralının ismi an
sızın ortaya atıldı. Bu şirket 

Lehistana silah ve mühimmat 

pe sordu: 
-Kral Jorja 

karşı yapılan 

telmihle r d e n 
maksat nedir? sahnak için senelerdenberi büyük 

gayretler sarfetmekte idi.1932 - lngiliz sarayı kralisinin 
son zamanlarda da sarfettiği 
bir faaliyet tarzıdır. 

- Varşova ajanınızın doğru 

söylediğine inanıyor musunuz? 
- Kat'iyen eminim. 

M. Driggs diğer bir suale 
cevabında Leistanda kendi 
şirketinin başlıca rakibi Vic
kers Armstrong olduğunu söyle-
miştir. 

- Kral Jorj Vickers 
tinde aksiyonermidir? 

- Bunu bilemem. 

şirke-

Bundan sonre okunan birçok 
mektuplarda Amerikan şirket
leri Vickers Armstrong'un faa
liyet tarzından acı acı şikayet 
etmektedirler. M. Driggs bu 
metotların "Kirli,, olduğunu 
ilave etmiştir. 

Amerikan MUhimmab 
Nazilerin Teslihab 

seyahatı n de , uıgılte1t krnlıç~ı ve Pum; Dö Gaf 
Amerika silah fabrikaları Na

zilerin muvaffakıyetine ne de

rece yardım etmişlerdir? "Du 
Pont De Nemours,, ve "İmpe
rial Chemical İndüstries., nin 
hizmetinde bulunan kolonel 

kendisini önümüzdeki ilk senesinde bir miktar tayyare 
yazda İngiltereyi ziyarete topu satmak maksadile müza-
davet etmiştir. Merino bu res- kereye girişmişti.Halbuki Driggs: 
mi daveti kabul etmiştir. Ma- Company'nin Varşova ajanı 20 
mafih nezdinde teşebbüste bu- ikinci kanun 1932 de Nevyork 
lunarak önce Amerikaya, sonra müdürlüğüne göndrdiği tel-
İngiltereye ğitmesini temine grafta Kral Jorjun İngiliz mü-
çalıştık. Merino Birleşik Ame- teahhitleri ve bilhassa Vickers 
rika hükfımefleri tarafından Armstrong lehine olarak şahsen 
resmen davet edilmek ve Ma- Polonya hükumeti nezdinde 
yıs ayında yapılacak olan hava tavassutta bulunduğunu bildir-· 
manevralarına yabancı müşahit miştir. Bu telgraf Driggs 
olarak kabul olunmak şartı ile Camp 'ın dosyalarında bulun-
razı oldu. maktadır. Tahkikat komisyonu 

"Merino Avrupa metotlarma azasından senatör Pope 
malzemesini teacih ettiğine gö- derin sessizlik içinde bu tel-
re, Amerikaya ziyaretine ait grafı okumuştur. Hayre~te~ 
olmak üzere bir proğram ha- doğan sessizlik o kadar derındı 
zırlanması, hava limanlarımızın ki sineklerin vızıltıları duyu-
ziyaret ettirilmesi lazımdır. !urdu. 
Hatta imkanı varsa bahriye, 
harbiye nazırları ve reisicumhur 
M. Hooverle mülakatı temin 
edilmelidir. 
" Prens Dö Gal'in tesebbüsa-

Telgrafın Metni 
Telgrafın metni şudur: 
,.lngiliz. kralı Lehistanın Lon

dra büyük elçisini cağırarak 
77 lik top satışlarına ve veru 

Vlliam TayJor istemeden tah
kikat komisyonuna birçok ma
lumat vermiştir. Nazilerin ha-

rekatında Amerikan silahları
nın ve bilhassa mitrayözlerle 

Thomson tabancalarının oyna
dığı rol mühimdir. Bu silahlar 
Belçika ve Holanda tarikile 
kaçak olarak Almanyaya so
kulmuştur. Kaçak silah sevkı
yatının merkezi Kolonyadır. 

Kolonel Taylor 1933 te M. 
Casey'e şnnları yazıyordu: 

"Amerikadan gelen çeşit çe
şit silahlar Esko nehir yolu ile 
Almanyaya sevkolunmaktadır. 

Bu son aylarda "ilah kaçakçı
lığı müthi ısbette çoğalmıştır. 
Avrupada silah ve mühimmat 
işleri üz.erinde başdöndürücü 

Daha Sonra 
15 Şubat 1933 te "Du Pont 

ın1;1ıız Krnll Coıç 

De Nemours,, şirketi jungo 
Gria namında bir ajanla bir 
mukavele imzalamıştır. Bu 
adam Alman hükumeti tarafın
dan yapılan bütün esliha ve 
mühimmat satışlarının biricik 
ajanıdır. 

Senatör Calrk bu mukave
leyi okumadan evvel Mösyö 
Casey'e şu suali sormuştur: 

- Hakiki ismi Felix Brener 
olan Jungo Ceria'nın beynel
milel bir casus olduğunu bili

. yor musunuz? 
- Evet bunu haber almış

tım. 

- Almanyaya dönmeden ev
vel burada Von Papen'in emri 
altında çalıştığını size söyledi 
mi? 

- Evet bunu da biliyordum. 
Hitler Hareketini 

Skoda - Şnayder -
Oupont Beslemiştir 

Dupont'Ja Jungo Geria ara· 
smda aktolunan mukaveleyi 
izah eden hükümler şunlardır: 

"Almanya silah ve mühimmat 
ithali hakkında Versay muahe
desinde mevcut bulunan tah· 
didat ve teahhüdattan çok ya
kın bir yarında yakasını sıyır
mak niyetindedir. Mukavelede 
vaziülimza bulunan şirketin ar
zusu da Almanyaya muhtaç bu
lunacağı bütün mevaddı müş
teileyi tedarik edebilecek hal
de bulunmaktır.,. 

Senatör Glark yine M. Du
pont'a şu suali tevcih etti: 

- Hitlerin iktidar mevkiine 
gelmesi Şnayder (2) tarafından 
kontrol edilen Skoda (3) fabri
kasının fnanse ettiğini, mali 
yardımlarla bu işe kuvvet ver· 
diğini, ve Hitlcr iktidar mev-
kiine gelince bu şirketlerin ye
ni siparişler koparmak kastile 
F ransada yakın bir harp kor• 

- l.fltıen çeı•11mıı -
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•ı.- ....... . 
uikast Filmi 

Her 'farafta Yasak 
~EdiJiyor 

Londra, 18 (Radyo) - Krd 
ı\leksandnn katlini gösteren 
filmin gösterilmesi Holanda, 
İngiltere ve F ransada menedil
miştir. Londrada filim yalnız 
polis memurlarına gösterilmiş

tir. Maksat bunların İngiltere
de böyle bir suikast ihtimaline 
karşı uyanıkhklannı arttırmak

tır. 

Varşova, 18 (A. A) - Dahi
liye nazm Marsilya suikastine 
ait filmin Lehistanda gösteril
mesini menetmiştir. 

]bert Kanalı 
Brüksel, 18 (A.A) - Belçıka 

kral ve kraliçesi ilo hüku
met erkini Albert kanalının 
ıkinci kısmının küşat resmini 
yapmışlardır. İnşaatı 1938 se
nesinde ikmal edilecek olan bu 
kanal büyük bir sanayi merkezi 
olan Liyej ile çok işlek bir 
liman olan Anvers arasında 
Felemenk toprağından ceçil
meksizin irtibat temin ede
cektir. 

i paııyada ldaııılar 
MADRİT, 18 (A.A) - Res

mi gazete İspanyada idam 
cezasınıu yeniden tesisine ait 
kanunu neşretmektedir. Bu 
ceza failleri bomba kullanmış 
olan ıçtimai suikastlerle ölüme 
ve ağır yaralanmıya sebebiyet 
veren müsellah taarruzlara tat
bik edilmektedir, Kanun bugün 
meriyet mevkiine girecektir. 
• 
lııgiliz ahiııesinde 

Londra 18 (A.A) - İngiliz 
kabinesi dünkü içtimaında par
lamentonun 16 Teşrinisanide 
hitama erecek olan şimdiki 
içtima devresi bitmeden evvel 
parlamentoda silahları bırak
maya ait müzakerelerde bu
lunmasına karar vermiştir. 

Kral Naibi 
M. LebrUne Büyük Salip 

Nışanını Verdi 
BELGRAD 17 (A.A) 

Devlet naibi Prens Pol kral 
Aleksandr tarafından Pariste 
M. Lebrüne verilecek kara jorj 
nişanının büyük salip rütbesini 
bu sabah M. Lebrüne tevdi 
etmiştir. 

Çekos ovakyada 
Siyasi MUHeciler Nezaret 

Altında 

Berlin 18 ( A.A ) - Gaze

telerin Prağdan aldıkları ha

berlere göre Çekoslovakya Po
lisi Almanyadan gelen siyasi 

mültecileri sıkı bir nezaret al
bnda bulunduracaktır .Söylendi

ğine nazaren ecnebilerin iltica

sı hakkındaki kanun tadil edi

lecek ve komşu!a::-1a münase

batı bozacak her türlü siyüsi 

faaliyette bulunmaları y.:.sak 

edilecektir. Ş"mdi Çekos!o·Jalc

yada Almany~dan gelmiş 2403 
mülteci vardır. 

Yuna a 
Bugün eti.::~cümt::F" 

intihap EdUcya~ 
Atina 18 (Hususi) - Yunan 

Reisicumhuru yarın [ bugün ] 
saat on birde intihap olunacak

tır. Milli meclis saat 11 de top

lanmağa davet etli!m",..'..:r. 

Sen 
Mahkemesin c.-

Paris, 18 ( A.A) - Seine 

hukuk mahkemesi halkı askeri 

hizmetten imtihana teşvik mak

sadile propaganda yapan İsb
jecteurs De Sonscience namın

daki birliğin feshine karar ver
miştir. 

..................••...•.••.•.•..................•.. , .•••...••........•.••••..........• 
kusu yaydıklarını biliyor mu
sunuz? 

- Bu mahiyette bazı şeyler 
okudum. Bununlaberaber Al
manyanın bütün tahdidat ve 
takyidata rağmen silah ve mü
himmat depolarını holdurmakta 
olduğu muhakkakbr. 

- Eğer söylediğiniz gibi 
Almanya harp malzemesi depo 
ediyorsa Dynamit - Gesellschut 
şirketinin şirketinizden elde 
ettiği fabrikasyon sırlan saye
sinde değil midir? 

- Şunu tekrar ederim ki 
fabrikamızın Alman dynamit 
fabrikasına tebliğ ettiği fabri
kasyon sırları askeri olmıyan 
mevadı müşteileye aittir. 

M. Du Pont diğer bir suale 
cevabında ihtiyaç halinde tica
ri mahiyetteki mevadı müştei-

lenin askeri mevadı müşteile 

suretinde de kulJamlabileceğini 
bildirmiştir. 

11,aatın Tesiri 
Tahkikat komisyonunda si

lih ticaretine ait ifşaatın bü-

tün memleketlerinin resmi me
hafilinde ve bilhassa isimleri 
mevzuuhahs olan şahsiyetler 

üzerinde derin bir heyecan 
uyandırdığı muhakkaktır. Da 
ha 11 Eylülde hariciye müste-

şarı M. Hull Komisyon reisi 
Snatör N ye ile mülakatında 
şiddetli diplomatik protestolar 
dan kendisini haberdar etmiş
ti. Fakat Senatör Nye demiş
tir ki: 

"Riyaset ettiğim komisyon 
proğramında hiç bir değişiklik 
yapmıyacaktır. Sonuna kadar 
anketimizde devam edecek ve 
doğruların söylenmesine müsa
ade edeceğiz. ,, 

14 Eylüldeki mülakahnda 
Mister Hull hu protestoların 

devam ettiğini, Amerikanın ti
caretini sektedar edebileceğini 
daha şimdiden Şilinin askeri 

mahiyette siparişleri için bir 
daha Amerikaya müracaat et-

miyeceği hakkında bir tebliğ 
neşrettiğini bildirdi. 

Komisyonda Sansür 
Nihayet öğrenildi ki Hariciye 

müsteşarının israrı üzerine Se
natör Nye komisyon huzurun
daki bazı şahadetleri sansör 
etmeğe mecbur olmuştur. 

Görülüyor ki top sabcıları 

daha bir defa teşebbüslerinde 
muvaffak olmuşlardır. 

( I) 1 o plan sefmege memw edilen 
bir Leh cerıeıalıd11. 

(l) ŞRayder Fransız(3)Skoda 
Çekoslovak fabrikalarıdır. 

Yeni ~sır 

r Kra ı 
a 1 
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ayd d erri e İç· 
ra ? ' da 

....•••..........................••................... ~ .•...•.....••...................... ~.~--~·····················~~ ..... . 
ro ovado adın T·careti - 200 Franga Bir· a n Satılıyor ... 

Gece e Kralının Marifetleri Çoktur 
Yer yüzünde Kraldan 

ne var sanki? 
çok dei mahsusa olarak ben bu kan demektir ) 

dan en küçüğü
ne kadar lüks 
tuvaletlerini teş
kil eden bir peş
temalla saf kur 

Afrikanm vahşi çöllerinde 
sa!tanat süren kraflarm sayısı 
mı var? 

Dahomey'in payıtahtı olan 
Porto Novaya geldiğimden bir 
kaç gün sonra idi, hizmmet
çim yanıma yaklaşb. Kulağıma 
değerli bir mr tevdi edecekmiş 
gibi şunları fısıldadı: 

- Efendim, Zunon kralını 
selamlamağa gidin.. O bizim 
büyük şefim~dir. Beyazların 
ziyaretinden memnun olur. Za
ten geldiğinizi duymuş.. Sizi 

Bu davetin resmi olmıyan 

mahiyetine hakmıyarak Zunon 
kralını z=yare!e l·arar verdim. 
Yalda Kralın şahsiyeti hakkın
da hizmetçimde:J ir.dfuııat fop
lıyordum. Nihayet öj rendim 
1-i Po:rto t lovo::ı'un iv.J Kralı 
vardır: Biri e ü!lClüzle::-:n, diğe
ri el:: gece'e. "n krdı. .. 

Fransa Dalıomey'i G:lııdüı:ler 
krolıi'm c1 :ı:d~ rumıs~ır. Kral 
Taffo, Beh~mz"r.in zu!münden 
ze 1c" ler· l:.uvfavmak iç.in Fran
!;C.n n kolbrı aras:n :ıblm.ıştı. 

Yeni kral Ta~fanın ahfadıdır. 
Gen. e :::eki b:( ad~m.,. lık
dac:lannın ~eden3fe'· ısığına 

kavu~masım isSyor ... 
Gece~e:- Etırah D- K·m? 
Gece~er l:ralı o!zın Zunon'a 

gelince, F r&m:ıızfo.!" Dclıomeyi 
isfla e: '"ikten !;O!lra .zencileri 
dah& kolaylıkla avuçkı.ı·ı içinde 
tutabilmek için yerlilerden Zu
nonu bu mevkie çıkarmışfo.rdır: 
Kukla krallar hiç eksik olmaz ... 

Geceler kralı • bu havaliyi 
kasıp kavuran haydutlar ve 
yağmacılar çetesinin şefi idi. 
Sergerde karaniıktan istifade 
ederek baskınlarını yapardı. 
Köyleri, kasabaları yağma 

ederdi. H~ydudun şerrinden 
kurtulmak ıçın en pratik 
çare onu bu mevkie çıkarmak 
oldu. Yıllardan beridir F ransiz 
cumhuriyeti g~celer kralına se
nede 30 bin frank tahs;sat ve
rir. Buna mukabil Zunon da 
önce kendi hetabma, sonra da 
Fransız hazinesi hesabina vergi 
toplar. Etrafı dıvarlarla örülmüş 
garip bir sarayda yaşar. 

LUks Saray 
Müstahkem kuşağın içinde 

geceler kralının muhteşem sa
rayı vardır.Avrupakari mütevazi 
bir ev yerliler için görülmemiş 
bir ihtişam taşır. Taht salonua 
girerken manzara şu idi: Gece
ler kralının etrafında nazırları 
ve kraliyetin ruhani reisleri 
toplanmış bulunuyorlardı. A
yakta duran iki mabeyinci kra
lın başında saltanat şemsiyesini 
tutuyorlardı. Zunon otoritesinin 
delili olarak bütün günlerini 
tahtında oturmakla geçirir.Hu
zura kabul edilince bir kadah 
heydicik takdim etti. 

Eslr.lerle Şakelaşb 
Maiyeti kralideki esirlerden 

biri içki şişesini geçirdi. Kral 
bizzat şişeyi açtı. Tapasını da 
teşrifat na:zırmın yüzüne savu
rarak kahkahlarla güldü. Ka
dahını kadahıma tokuşturdu 
ve yuvarladı. Saray itiyadına 
göre kral yemek yerken veya 
içerken bir yabancı tarafından 
ııörülmesi yasaktır. Bir müaaa-

şerefe nail oldum. 
Zunon vakıt vakıt beyaz el

lerimi kömür gibi kara avuç
ları içine alarak ve 11Hi Hi" 
diye gülüyordu. Teşrifatın bu muşlardı. 
faslı bitince fütuhat devrine 
ait olan l·atırlarını gösterdi. 

Zunon içlerin
den en güzeli 

.. ,.....,,...,...,., ... olarak Bebanidayı 
tavsiye ediyordu. 

· Bebanida ( güzel 
hareket eden ) 
demektir. Bu ka
dın oynarken kos 

..,, koca dilini dışarı 

~.-.ı: 

çıkarıyordu. Her 
kadının yanında 
çocuğu veya ço-
cukları bulunuyor
du. Hizmetcim bü
tün bu kadınların 
kral tarafından 
satın alındığını söy 
ledi. Hayretimi 

Geceler 1\10/ı Maiyetılt Bİl/ıkıt ... Krnlm sarayındakı Zen~ı Kaaınlanndon Bit kaç 1 ıp 

Bunlar sırmalı bir bekçi elbi- görünce iyzah ettiler: uyumıya alışmıştır. 
sesile bir kılınçtan ibaretti. - Bu memlekette zengin bir - Bu da nasıl söz?. 

Kral bayram günleri bu el- adam evleneceği kadın için - Bilmiyor musunuz? 
biseyi geymekten zevk duyor. kayın bahasına parasını verdi- Kralın bir mesleği de 

ladel Ziyaret 
Ertesi gün evimin bahçesin

de dolaşıyordum. Kralın mai
yetinden biri geldi. Zunon'un 
iadei ziyaret edeceğini bildirdi. 
Bundan az sonra da dört esirin 
omuzlaı-ına dayanan bir tahta
revan içinde kral gözüktü. Saf 
saf olmuş yerliler onu hararetle 

alkışladılar.Evimde pekaz otur
du. Kısa bir nutuk söyledi. 

Hızmetçimin tercüme ettiği bu 
nutka göre kral sarayındaki seç-

me Dahomey kadınlarından en 
geç ve en güzelini bana ver

mek istiyordu. Kral ve maiye
tinin süründükleri yağlardan 
burnumu yakan kerih bir koku 
intişar ediyordu. Arzusuna 
inkiyat edere ·c tekrar sara va 
gittim. 

Krahn A•k• 
Zunon yığın yığın et külçe

lerini göstererek " aşk, aşk ,, 
diye bağrıyordu. Bu zencinin 
kafasına, kalbine girerek aşkı 
nasıl anladığını bilmek isterdim. 
Karşımda geceler kralının elli 
karısı sıralanmışb. En yaşlısı 
olan Nahinvanora ( 2fizel ko-

mi karlı bir iş yapmıştır. Jarını ona buna hediye e 
Zira hu . kadın bir çok ço- tir. Beş frank verseydinİS 
çuk doğurabilir. Bu çocuklar güzelini seçebilirdiniz. 
hakiki bir servettirler. Oğlan Geceler kralı Zunonu 
olursa tarlada veya avda çalı- iyi tanımıştım: 
şırlar. Kız olursa buluga erin- Haydut .. Yağmaker .. 
ce satılığa çıkarılırlar. Zamana, satıcısı her halile yamaJJ 
mekina ve güzelliklerine göre adamdı. 
200 den 500 franga kadar pa
ra ederler. 

- Ya bu kadın kocasından 
kaçarsa? 

- Bu çok nadir olan şey

dir. Burada meşru kadın, yani 
satın alınmış kadın mes'ut de-

ğildir. Zira kendisine nazik bir 
ameliyat yapılır ve bu ameli-

yattan sonra kocasına sadık 
kalır. 

Zunon karşımde dikilmiş: 
- Haydi intihabınızı yapınız 

diye ısrar ediyordu. 
Sert memeli ve uzun kalçalı 

bir zenci güzeli seçtim. Saray
dan çıkarken tuvaletini tanzi
me çalışıyordu. 

Ertesi gün hizmetçim diyor
du ki: 

- Efendi ne diye krala pa
ra verdin. Sen hu kadını be
dava alabilirdin. O beyazlarla 

. -· 
Tabut ÜzerİO. 

Çelenkler Koyd 
Belgrat 18 ( A.A) -

Aleksanrın cenaze me 

de hazır bnlunmak .üzere 

raya gelmiş olan ve a 

29 a baliğ olan ecnebi ~ 
ler reislerinin dün kaffe" 

teveffa kralın tabutu 
çelenkler koymuşlardır. 



İNSANLIGIN HALI 
YAZAN : Andre Marlo 
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Ceplerini doldurup yukarı 
çıktı.Ötekiler mitralyözü ve ka
pının arkasına da dikenli tel
leri yerleştirmişlerdi: kapının 
zili dakikada bir çalmıyordu. 
Delikten baktı: sisli sokak hep 
eskisi gibi boş ve sessizdi: 
arkadaşlar, sisler arasında, 
bulanık sudaki balıklar gibi. 
birer birer geliyorlardı gidip 
Katof'u aramak için geri dö
nerken ardı sıra iki zilden 
sonra bir tüfek sesi, bir hırıl
tı ve yere yuvarlauan bir vü
cudun gürültüsünü işitti. 

Kapıyı bekliyenlerden bir
kaçı hep birden: ,,Jşte geldi
ler" diye bağırdılar. Mahzen
den çıkarılan silahların çatır
dılan ile hazır bulunanların 
fısıltılarından başka koridorda 
bir şey işitilmez oldu. Herkes 
silah başına koşuyordu. 

Saat Bir Buçuk 
Başkalannın sarhoşluklarını 

uzattıktan gibi Klapik'te yala
nını idame ederek boyların zil 
numeratörü altındaki toparlak 
masaya başlarını dayayıp tük
rük hokkalannın etrafını ay 
çiçeği tohumlarına boğdukları 
otel koridorunda, ilerliyordu. 
Uyuyamıyaeağını b i 1 i yordu. 
Gamlı gamlı,odasının kapısını 
açtı , ceketini Hotman hikaye
ler!nin elinden düşmiyen nüs
hası üzerine fırlattı ve barda
ğını viski ile doldurdu: üstüne 
;öken sıkıntıyı ispirtonun gi
derdiği vakıydı. 

Bu odada değişmiş bir şey 

vardı. Fakat bunu düşünmeme
ğe ceht etti: bazı eşyanın an
latılamıyan yokluğu pek tasa
landırıcı hır ff!Y olabilirdi. in
sanların üzerlerine yaşayışları

nı kurdukları herşeyden ken
dıni kurtarabilmişti.: sevdadan, 
aileden, işten; korkudan de
ğil.. .. Korku onda yalnızlığın 
had bir ifadesi gibi idi. On
dan kaçmak için ekseriya 
Blak - Kat'a fırlayor ve batka 
şeyler düşünerek ona kalçala
riyle kalplerini açan kadınlara 
sığınıyordu. Bu akşam bu ka
bildeğildi: bitkin, söylediği 
yalanlardan ve gösterdiği gaçi
ci kardeşliklerden hıkkindı ..• 
Kendini aynada görerek yak
laştı. 

sen de... Öldüğün zaman cen
nete gideceksin... Ne düşünü
yorsun? 

Yüzünü gene değiştirdi: ağ
zını kapayıp uçlarını çenesine 
doğru çekti, gözlerini karnaval 
samurayları kibi kıstı. Ve son
ra, sözlerin anlatmağa yetme
diği iç sıkıntısını bütün şidde
ti ile ve kendi k .ndini ifade 
ediyormuş gibi suratını buruş
turup maymun, budala, korkak 
suratı, velhasıl insan yüzünün 
ortaya vurabildiği bütün aca
yip halleri takınmağa başladı. 
Bu yetmiyordu: ellerini de kul
lanarak gözlerini çekiştirdi, sı
rıtkan çehreye mahsus kurba
ğa ağzını temsil etmek için 
ağzını büyüttü. bumunu yası

lattı, kulahlarını uzattı. Bütün 
bu yeni simalar onunla konu
şuyor, hayabn sakladığın ona 
ait bir hali ifade ediyordu. 
Yalnız başına bulunduğu oda
da. pencerelere biriken sisin 
içinde meydana g-etirileen bu 
palyaçoluk iptizali, çılgınlığın 
müthiş ve acı gülünçlüğüne 
bürünüyordu. Kendi kahkahası 
kulağına geldi, kendi ~esi, ana
sının sesinin eşi olan sesi ... 
Ve birdenbire suratının hali de 
gözüne çarpınca korku içinde 
geri geri gidip soluk soluğ-e 
bir iskemleye çöktü. 

Kanapenin üstünde bir blok
not'la bir kalem vardı. Eğer 
böyle devam edecek olursa 
hakikaten çıldıracaktı, Kendi
ni müthiş aynadan kurtarabil
mek için kendi kendine hıta 
ben bir mektup yazmağa baş
ladı: 

onı. Var -

Adliyede: -----Mevkufen 
isticvap Ediliyorlar 
Madam Liyanın trende el çan

tasını zorla alarak parasını 

gasbeden Mehmet Salih ve 
Sabri mevkufen isticvaplan 
yapılmak üzere biriuci müstan
tikliğe verilmişlerdir. 

Mahkemeye Verildi 
Alsancak vapur iskelesinde 

lstanköylü Mustafa oğlu Meh
medi bıçakla yaralamakla maz
nun Şaban oğlu Fettah hakkın
daki tahkikat ikmal edilmiş ve 
kendisi mevkufen Asliyeceza 
mahkemesine verilmiştir. 

Katil Hakkında 
Ölüm Cezası isteniyor 

Karşıyakada kömürcü Tevfik 
efendinin bağında İsparsalı Ah
met etendiyi katldeden İhsan 
hakkında birinci müstantiklik
teki tahkikat bitirilmiş ve İhsan 
ağırceza mahkemesine mekufen 
ve 150 inci madde ile sevkedil
miştir. Bu madde hükmü ölüm 
cezasıdır. 

venı A.aıi 

Zabıta Haberleri 

Gazi Bulvannda 
Birisini Soydular 

Gazi bulvarında evelki ak
şam bir vaka olmuştur. 

Bulvarda gezinınekte olan 
kasap lsmail oğlu Ihsan efen
dini, yanına kahve rengi caket 
giyen bir şehıs sokularak ken
disine güzel kadın bulacağını 
söylemiştir. İhsan efendinin 
muvaf kati üzcrine oradan ay
rılan meçhd şahıs biraz sonra 
yanında diğer iki arkadaşile 
gelerek muma ileyhin üzerina 
hücum etmişler ve cebinde bu
lunan 30 lirasını almışlardır. 

Zabıtaca yapılan tahkikat ne
ticesinde bunlardan biı· sinin 
otomabil tamircisi Şakir olduğu 
anlaşılmıştır. 

Busulayı Şaşırmış 
Kemerde Kathane caddesin

de Mehmet oğlu amele Salih 
kendini idare edemiyecek de
recede sarhoş olduğu :rörüle
rek yakalanmıştır. 

Kamalı 
Kemerde Sürmeli sokağında 

Tahir oğlu semerci Mehmedin 
üzerinde bir kama görülerek 
alınmıştır. 

Kumar Oynatmı' 
Karşıyakada Zafer sokağın

da 15 numaralı kahvehane 
müsteciri Ahmet oğlu Besim 
kahvesinde amele Mehmet Ali 
oğlu Osman ve Sabri oğlu 
Lütfü namındaki şahısların is
kambil kağıdı ile kumar oy
nandığı görülmüş tahkikata 
başlanmıştır. 

Bir Hırsızlık iddiası 
Şehitlerde sepetçi sokağında 

Sabrinin damında oturan arabe 
sürücüsü Mustafa oğlu Mehme
din odalarında bulunmadığı bir 
sırada seyyar satırı Hüseyin 
oğlu İbrahim tarafından elbise 
ve paralarının çalındığı iddia 
edıldiğinden yakalanmıştır. 

Tam Kaçakçı 
İkiçeşmelik caddesinde kasap 

Ali oğlu Mehmet, et kaçakçı
lığından dolayı karakola geti
rildiği sırada üzeri araemış ve 
siğara tabakasında bir miktar 
esrar bulunmuştur. 
Anasına Babasına Kızmı' 

Karşıyaka Alaybey Rağıp 
sokağında 18 Numaralı evde 
oturan Mehmet Ali oğlu Mus
tafa efendi peder ve birader
lerile yapmış olduğu kavgadan 
müteessir olarak elini cama 
vurmak suretile bileğinden ha
fif surette yaralanmıştır. 
Sarhoşluğun Sonu 
Kemer caddesinde ibrahim 

oğlu amele Demir ve arkadaşı 
Hasan oğlu Ahmet elinde bıçak 
ve sarhoş oldukları halde yol 
üzeriude nara atmak suretile 
istirahatı umumıyeyi selbetti
ğinden yakalanarak karakola 
götürülmekteler iken Ahmet 
muğber olarak zabıta memeur
larına hakaret etmiş ve arka
daşı da kendisine yardım et
miştir. 

Her ikisi de yakalanarak ad
lfyeye verilmişlerdir. 

Türklüğü 
Tahkir Davası 

Aynadaki Klapik'e: ,, Niha
yet, neden kaçacaksın ki? de
di, bütün bunlar daho ne ka
dar sürecek ki? bir karın var
dı: geçelim: ah bundan bah
setmiyelim! metreslerin, paran 
vardı. Kendinle alay etmek 
için hayaletlere muhtaç oldu
ğun zamanlar hep bunları ak
lına ğetirebilirsin, Sesini çıkar
ma! sende, bir tufeyli olabil
mek için bütün meziyetler, bü
tün zasıflar var: yaşın seni ke
male erdirdiği zaman F era)'in 
yanına uşaklığa girebilirsin. 
Polis veya intihar da var. Ya 
pezevenklik? gene büyüklük 
delisi oluyorum. Sana diyorum 
ki geriye intihar kalıyor. Fa
kat ölmek istemiyorsun. Öl
mek istemiyorsun pis, musibeti 
ama bir kere bak: ölüme ne 
kadar yakışan bir suratın 

Sefaret Müsteşarı 
Türklüğü tahkir etmekle 

suçlu Kali ve Raşe! hanımların 
muhakemesine dün asliyeceza
da devam edilmiştir. 

var ... u 

Aynaya biraz daha yaklaştı; 
hemen hemen burnu aynanın 

camına dayanıyordu: ağzını 
bir karış açarak suratını çar
pıttı ve sanki bu surat ona ce
vap vermiş gibi: 

- Herkes ölemez mi? tabii: 
bir alem meydana getirmek 
için herşey lazımdır. Canım, . -

Geçenlerde şehrimize gelmiş 
olan Alman sefareti ticaret 
konseyi M. Kabriciyos şehri

mizdeki tetkikatını bitirmiş ve 
lstanbula gitmiştir. 

Sefaret konseyinin şehrimiz
de yaptığı teşebbüsler netice
sinde ihracat mahsullerimizin 
Almanyaya ithali hususundaki 
tereddütler tamamen zail ol
muştur. Almanyadan yeni bir 
çok siparişler de alındığı için 
piyasa sağlam bir hal almıştır. 

Dünkü celsede dinlenen şa
hitler mezburelerin Türklüğü 
tahkir ettiklerini söylemişlerdir. 

Maznun vekili müekkillerinin 
sözlerinden hakaret manası 
çıkarılamıyacağını söylemiş ve 
bir ehli vukuf heyeti tarafın
dan bu kelimelerin tahlilini is
temiştir. 

Hakim bey bu talebi kabul 
etmiyerek muhakemeyi 21 
birinci teşrin pazartesi gününe 
talik cylemistir. 

Maznunlar 
-" ....... 

Kurtuldu Şahit ~ 
Mahkum Oldu 

Milasın Selime mahallesinden 
Süleyman hocayı katletmekle 
maznun Durmuş çavuş ve ar
kadaşlarının Muğla ağırceza 

mahkemesinde yapılan duruş
maları sırasında istinabe sure
tile lzmir ağırceza mahkeme
sinde ifadesi alınan Bodaumun 
Akçealan köyünden Ali oğlu 
Süleyman bu meseleye dair 
ademi malümat beyan eylemiş 
ve ayni hadisenin ilk tahkikat 
sırasında alınan ifadesinde ise 
vak'ayı müşahede ettiğini an
latmıştı. Yalan yere şehadette 
bulunmakla suçlu olarak mu
hakemesi yapılmış ve yalan 
şehadet suçu sabit olduğundan 
üç sene müddetle ağır hapse 
konulmasına karar verilmiştir. 

Halbuki hadisenin asıl maz
nunları Muğlada ağır ceza 
mahkemesinde ber..ıet etmiş
lerdir. 

İstanbul 
Belediye intihabatı 

Geçen hafta İstanbul bele
diye intihabab dolayısiyle ya
pılan büyült tezııhürat halk fi
lim tarafından filme çekilmiş 
ve halka armali~.n edilmiştir. 

C. H. F. merkezi umumisi 
bu filmin bir kopyasını lzmire 
göndermiştir. Bu film bugün 
tayyare sinemasında saat on
dan on ikiye kadar muhterem 
lzmir halkına parasız olarak 
gösterilecektir. Mütakip hafta
larda da diğer sinemalarda ke
za parasız olarak gösterile
cektir, 

C. H. F. 
Dolaplıkuyuda ln,aata 

Başladı 
Dolaplıkuyuda inşa edilecek 

olan Cumhuriyet Halk Fırkası 
nahiye binası için hazırlanan 

plan dün belediye fen heyetine 

verilmiş ve inşaat için müsaade 
alınmıştır. 

Plina göre binanın alt ka
tında dört yüz kişilik bir kon
ferans salonu ve bir sahne bu
lunacaktır. 

Binanın inşasına önümüzdeki 
hafta zarfında başlanacaktır. 

Soyguncular 
Adliyeye Verlldl 

Bir kaç gün evvel Kuşada

sından Aydına gitmekte olan 
bir kamyon soyulmuştu, 

Jandarmalarımızın şedit taz
yiki neticesinde vak' anın failleri 
olduğu anlaşılan ve Akkeçeli 
aşiretinden üç kişi siliihlarile 
tutulmuşlar ve adliyeye veril
mişlerdir. -·' ~. 

Yağhane Tesis 
Edeceklerin 

Nazarı Dikkatine 
Müceddet 12 incelik bir yağ 

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

H: 3 3-10 (655) 

Aydın Demlryolu Umum 
MUdUrlUöUnden: 

20/10/934 Tarihinden 3117/ 
935 tarihine kadar Burganiye 
ile Ortalılar arasındaki bütün 
istasyonlardan Alsancağa taşı
nacah pamuk çekirdekleri için 
umumi tarifenin 2 inci sınıfın
dan yüzde yirmibet tenzilat 
yapılacaktır. 

Sahıt-. e 

• 
Onu senelerden beri tanır, aorılarda ve s~uk 
algınlıOındaki çabuk tesirini bilirsiniz. 
EB markasının tekeffül elfiOi ASPiRiN, sizi bun

dan sonra dahi memnun edecektir. 

israrta eASPİR • 
2 ve 20 komorı melık ambaıaı ıa rda bulunu r . 

......-.::--.... 
Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde (B 
markasının mutlaka t."'ı',~~.'J~,;: 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

ŞEHİR GAZİNOSU 

~ 

Kışlık Salonlar nı Hazırlad-
Birinci kordonda Şehir Gazinosu denize karşı buluuan 

büyük salonlarını kış için hazırlamıştır. ıçki ve meze fiat
leri çok mutedildir. Tavsi e ederiz. 

Saz Alakadarlarıııa Büyük Müjde 

''AHENK,, İsimli 
Çalgılar yeniden icat edilmiş ve yalnız Eskişehirde ya

pılmaktadır. Sadası ve yapılışında tamamen bir fevkaladelik 
olmakla musikişinaslardan ve cemiyetlerden takdirnameler 
alınmıştır. Uzun malumat içie adres veriniz cevap verelim. 

Eskişehir Hamam yolu No. 55 AHENK mucidi 
506 SÜLEYMAN SUAT 

FIRSA Ti. ~ 
Fiat Otobilleriııiıı Orijinal Parçaları 
TenzlUUlı Fiyatlarla ikinci Kordonda 22a No. da 

BRACIYOTI Garajında Satılır 
S 9 H: 1 2-4 

Hilaliahmer Merkezi Umumisinden: 
Eskişehir ambarında muhtelif alat, edevat ye otomobil makina 

parçaları, saç, lama demir parçalarile boş yağ ve ecza bidonları 
ve saire 20 Teşrinievveldc, muhtelif mengeneler, yağdanlıklar, 

makineye müteallik levazım ve saire 21 T eşrinievvelde; 
Muhtelif cıvata. saplamalar, otomobil makas yaprakları ve 

saire 23 Teşrinievvel 934 tarihinde satılacağından taliplerin 
müracaatları. 18-19-21 4428 (677) 

İthalat Gümrüğü Müdür-İzmir 
lüğünden: 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı eşya ecnebi memleketlere gö

türmek şartile satılacağından taliplerin 26/10/934 gününden iti· 
haren her gün saat 14-te İthalat gümrüğü satış komisyonuna 
müracaatları ilan 

Kilo Gram 
1 600 
1 500 
6 

2 

530 
570 

3 810 
1 800 

101 500 
4 
9 

750 
1 800 
1 500 

21 050 
12 400 

169 810 

olunur. 
Eşyanın cinsi 
Müstamel ipek kadın elbisesi 
Müstamel pamuk kadın elbisesi 
Müstamel keten sofra takımı 
Müstamel Glase ayak kabı 
I<laptan işlemeli pamuk kadife bokçe 
Müstamel pamuk battaniye 
Vidala ayakkabı müstamel 
Kuş tüyü yastık 
Yüzü ve içi pamuk müstamel yatak 
Müstamel yün battaniye 
Müstamel yün ceket 
Müstamel lastik ayakkabı 
Müstamel vidala ayak kabı 
Müstamel pamuk havlu 
Müstamel pamuk iç çamaşırı 

Müstamel yün fanila. elbise pantolon. 
Yekiın 

19-24 4224 (SôU) 

Tayyare Piyango Biletlerinizi 
MUTLAKA SAADET Gişesinden Alınız 

Çorakkıapı 
No. 

364 
HASAN TAHSİN 

T ele:fon 3497 



- ~ · ... ~ - .:.. . . ' 

Makine Ve inşaatı Bahriye Mütehasaısı 

E YUP U:En:AL 
Hamur 
Maklneleıt 

~Hic escmln 
manıulatı 

o'arnk 

:1.4 

~1akine imalathanesi 
Halimağa <)ar.ısı Numara 50 

adet makine 
hm inle 

faaliyettoılir. 

A lakacJnrla -
rın hn makine· 
terin faaliyet 

t:ıı .zl:u ı hakkında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} at}hane Ve Un De#irmenlert 
lc;in hilııınnm ııl:lt •e e<lAvat imnl edilir. 

................................................ 
Gaznzyen Bilumum DPnlz lşlerl 

Dorbinler, tnlombalar Te 
Her lıny<ln Te her kuvvet teelıatı ınihanikiye uan'4Ör Te 

te her c' ııı: urnlırukııt üzerine v;ııçler Te Hir ıtl'lr dernhte 
imal olunur. ve kahol t1dilir. 

~
> Mefruşat Mağazası 

Fesçi Zade A. Nihat 
Telefon 225• 

Melru~ata müteallik en son nıot.la tlö~eıuelik katlife, 
Onhelen, lngiliz kretonları, file, cibinlik vo perdelik tiiller, 
hnııır stor Te keten perdeler, brom; korniz, çocok arabaları 
Te san<lalyeleri, tabım, otomobil, masa muşamhaları 
saire hn lonıı r. 

Izm.ir - Yol Bedesten l!lu. 29 
ı t - 26 c:~:!:n 

11\"• • . .. • ---
~ ~ 

Umum Hastalarm Nazarı Dikkatine 
Jüı son ıiıteın mide, kıuın, ba~ırsak, lıöbrek vo do~uru 

netıcesi Hizuın gösttırilen pilotla, pilotımz kaoçuk korsalar, 
kasık ba~ları, düıto.banlar için taban k•m!aları gayri tabii 
doğan çocukların vüootlarıııdRki igrilık)eri ılogrultma ci-

hazları, kemik hastahkluı neticefli husule gelen kıunbnr· 
!okları doğrultmak için konalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar, talebelerin çalışına esrıasınc.la fır-

layan kürek kewiklel'inin gayri tabiile~meeine mani olmak 
için kor~alar. 

1 ürk/yenin yegdne müessl,teesl ve eser/erile rağbet ve 
itimat kazanan sun 't aza dmll ve mütehassısı 

Fahri Blza 
Boy tarafıudaıı yapılır 

Kabul saatıarı : 10 ila 12,30 öğlec.len ıoııra 

1 
katlar. 

Adres : lzmir Kaymakam Nihat bey caddeıd No. 20 
13-20 (355) s 7 

. . . . 
. .~ .. ~ .. : . . - . . 

J,nmhalarıuı tercıb 

edenler hiç bir J'.a· 
man aldanmaınış

Jardır. 

Temizlik! .. Sıhhat!. GAzellik!. 

- . . : . • . • . - .... "..;$_' - • ' . . 

PI~ATT 
Makiul\ ~~abrikaeınrn 

NAMDAR ÇIKRiu-l 

1 ürk•ye umum) Acenıesı 

G. D G!RAS 
1 z :\11 lt ISTANBUL 

Yeni Maoifatnracı l r. r -:-ar" •"' '~ !ıft ıı t 
sokRğı N o !l 1 elefı:-.. ı'Vrt. 1.413 

P. K. No. 2.14 

ı\t;ır eft111ılı cadı1 es i 

Baker hanı 

• ...,... .... • .. - .. ,. ..J._,, •• ...... '6'<'.,,..-., .. ·'· ~ ..... "" "" ....... 
~::r- · ..... ~ .. ~ ........ :-. . .-.. _. ' . . ·"'.'V.ıt. .,.,_...,, "'~ ..... ~ . ·.·· 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
ILA.C:: ... 
Ramili Nüzhet 

Sıhhat Eczane!)~ 
Hnşdn rak Hiiyiik ~nlcpcioı?ln ban knrşı;;ınıh 

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

• ' • .. • ~:. - ~ r • : ~ .• ' ' .. ... • • ":~- , :: ~ 

Çü n ki : -..-ıı!!IJll!ll]llllllllllll!!!!!!~~mlll!· • ev - ----
lfo11aliııe naz!\- DOKTOR Doktor 

ran Hrliyatı az 

::·~~::~~I.·:ı~:::n· Hatip Oğ. · [sa Kemal Sa~ir 

- ~j'"':!'•-~ .. - - -··- - • - t ....... . "' .... ,. •. . 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

elektrık uıalztnı• 

tıcaretlıaneai 

PıştemalcıJıı r 

TELEf ON 3332 
~ ~ . 
ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

IZMIB 
Yt>ııi çıkan yazlık ve nwv. imlik her çeşit ku:mirleri 

toptan alışa aneclilmi ~ ti r. Gayet sağlam, ~ık ve zariftir. 
Salış Deposu : 

Yani Manifaturac~larda 3 numaralı 
No. 8 Telefon No. 3942 

------"""~-------- (502) 

Dahili Hastalıklar 

Mlltehassısı 
Hastalarını Her gün Ôltle<len 
ıonra Reyler - Hacı İın ıun · 

lar sokn,:trnda 
No. 12 • Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder 
TFLEFON No. 3331 

C1 fi ) S.7 

Memleket Hastanesi 
Dahiliye MütehaB.'llBl 
MuayeÖolıane Binnci Bey: 

lor eokaı:ı;ı numara 36 Tele· 
fon 395ü 

Evi Karantina trnmvay oad 
tlesi karakul karşısını1a No. 696 

'l1elefon No. 2545 
(363) 

Doktorlarımıza 
Ademt iktidar, erkekl"rdekl umumt zafiyete 

Karşı müessir bir ildç 

BOBllOBiN 
Tabletlcrı feuııuı en ıoıı nazariyelerine t•Tfikırn ihzar 

ıdilın bn çok fayc.lalı mtiıtahzar hakkında fazla izahat T• 
meccnnenenaümno almak iltiyen doktor beyler 1 ıtırnbulda 
l\araköyd Zillfarnı ıokağırnla ( 17 ) numarada 

Hayı~i Rif at ve Münir Şahin 
Tılılıi mii ıs t .ılı z,rnlt ~ i ı kcıı ııe 

ıllıbi lir ter. 
mektupla lii tfcn ıniiracaat 

6- :W 573) H 3 

,.mı 

fSahibinin 
Sesi 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
l\IÜ.ı. 1 IH ~URWlVJ'IK Bfi~ Y 

Yıldız Tiırkiiıu 

Ay Dogdn Bllttuac.lıwı 

f{JıARNR'P ŞÜKRÜ HEY 

Suzinak Taksım. 1\. Jıunetl~ 

H üzam 'l'aksim Klarnetle 
RUHA1' HANIM 

Şen Uuıiı&kJardakı H"udeler 

Hiizaın Şarkı. Mızrahı Gezint.lir 
~RYYAN RANJi\f 

Kelebek. H.owbl\ 

Bahar Qiçe~i 
~F,Vl!\f RANT~f 

LiSJESi 

Karnıgar :$arkı. Hayrn Benı Aldattın 

Aman Aman Sarı Kız 
\IUSTAFA RRY 

A 1792 Höıuıyui ~arl\ı. J.ehıuııl6 Açarken 

X • Gitğıo;üıııdeıı Kaçıp Oıttin 
NEDi M E R A XT'.\l 

E•Yelo" liırnıw 

Ben A jtlarken 
R 0 rr fi: V L A HE D H.1 V '1~ HANT\[ 

liıizıtlll ~arkı. Hürdüıml11 =:if\nt 

Giiniil ı\lclı Var 

• 

. . . ·- ' - .. 

~Ana Sütünün Aynıdır" 

içen Çocuk 
Neşeli Oıur 

Gürbüz Olur 
Sıhhath Otur 

, 

Her Yerde Arayınız 
Dcpo:ıu: Hiikfııııeı karşı ıoJ., şekeıcı Ali G. lip 

SEV f M pastahRnesiıı<le. 

Ege mıntakuında umum ntış mahalleri 
Manisa - Yeni hal yanında bakkal Nuuet efendi 
Ödemiş - Sinema yanında tütün bayii lbrahim efendi 
Tire Şekerci Hasan Feyzi efendi 

ı:.26 (40 ) H 3 -
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. ' '•, .. . .. •"' . . :· . . . ... .~ . , ... .. 
Brlstol Oteli 

lstanbulun En Temiz En LükS 
Ve Ucuz Otelidir 

Bütün lznıirliler Burada BulusurJar 
.. " S ıcak Ye ııoguk akar ıınyn, banyolu odıLlaı ı ~larmıtrııf. 

Halice nazır giizel maıızırnı111 ile Jı;tanlıuluıı ~D 11evimli ote:: 
Bri11toldıır. Iıtirahat etıı.ıek istıycnler lıehemehal ba oıe 
teroilı edtrlor. . 

11 Müsteciri: Kırk ıcne<lenbflri otelcilık rnpaıı tecriıbe • r 
İzınirin çok iyı tanı<lığı IRhık Aıkert oteli ıniiet<'ciri uo1t 

J.Jütfü bıy<lır. 

Dikkat: Biitiin ıt~elilcre Br·ıslol S!r~• 
Be yoğlunda oıde 

O • otelini 
smanı}~e fl\TIİre eJeı İz. 



~abife 1 
= 

=ratelli Sperco 
Acentası 

~ oqale NPPrlandais 
Kumf)nnyaRı 

l\JA!'ITAOA~ vııpııro elyevm 
timanın•ı1ılR olııp H t11,rinif'•· 
~Pide ll•mhorga h•rAkf't ede· 
1Pfdır. 

il EH I\ l LE~ vftıııırıı yirmi 
t•şrinirn•l•l~n yırını ii~ tP~ri

rıitnelA l<Rdudn!!rıı A!iVEHl' 
RO'J EHDAl\1 Al\IRTERDAM 

"" HA111BUHO i~ın hamule 
tlacaktır . 

'l H 1 TON UJ•llfll ""l'"rıı 22 
teşrınıı·v .. .ıdon :?:l ı.şrınievvole 

kRılRr Anver1, HotttlfdRın, Anıı

terdam ve Hamborg içın yük 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
Deutsche Leııante Ltnle 

AJ\11\IOS vrnrn 2t birinci 
tPşrinde J,pkfeııi\•or. 27 birinci 

teşrınA koıhr A~ VEHS, ltO'l'
TRHOA~I. IIA~IBURÜ ve 
HREl\1 E!'i'e yiik lllaoRktır. 

ALAYA v~pn ru 24 hirinc• 
t•şrıııde hekleı11lor. 27 hırinci 

t~şrıne kadar An •ers, Roller. 

dam, H•ınhorg ~e Breın"n ıçin 

yiik •l•caktır. 

A~"(iOHA vopnrn 28 hirınoi 
teşrıne J.eklPnıyor. AKV ERS ve 
Haınhure-tan yiik çıkuacaktır. 

TO J.:fll !iO ~;s vapııro bet 
ıkinoi tP•rıııde bekleniyor. 9 alacRktır • 

Ul.Yl'\i'ES vftpnru yirmi ikinci teşrlne k•ılar Anvers, 
dokuz teşriıde••eldo iiı;. teşri· RntterdRm, lhnıhorg ve !hemen 
ninniye kaılftr ılot?ru A 1'V ERS için yiik alacaktır. 

Te Al\IS'l EHl>AM için yiik Armemenl H. Schuldt 
alacaktır. NOH HU HO npuro yirmi 

Sven8ka Orlent llnlen birıııcı t•~rınıle bekleniyor. 
RLALAr-n motiirll 18 !Mini Hanıoltsıni ı;ıkuıp Al!IVERS 

1anıde beklenınPktt> olup HOT ROTTERDA~I •e HAMRUHG 

TERDAM, HAMRURG, KO- limanlıırın" hRınnle 11l•cAktır. 

Yeni Aaır 
19 'l'eırlnie••el 193 l 

Olivier Ve Şü. 
L/M/1ET 

Vapur Acentesi 
Cendell han Blrlnt~I Kordon 

1el. 2443 
Dhe Ellerman llnea ltd. 
1 ahmll ıcın btJklenllen 

ııamırlar 
londru Haltı 

'l'HUHSO vapuru 2o hirinci 
tPŞrirıılA Lon<lrn ve lltıll'o 

RTORK vnpuro 30 lıirincı 
te~rinıl" T.on•lrn.rR. 

DAGO vapuru 10 ikinc\ 
Teşrinde Londra ve Hull e 

Lıııerpool Hattı 
LERBI AS <"ttpuı 11 3 ikinci 

teşrııııln ],ıvHpnl ve Gl•Mkova 
1 ahllue için bcklPnllen 

vapurlar 
THURSO •ttporn 16 hiriııoi 

le•ri nele An YM• H o 11 ve Loıı • ' . 
draı!An. 

OPORTO vapuru 25 Birin
ci Teşrıode Liverpool ve Swan· 
sea dan 

l>AGO uııurıı llf nılıayA 
tınde t\ııvoıo, Hııll .Ye f,nndrn 
dau 

liOT: Viirnt tnriblerı ve va. 
purların ısııuleri iizeriııe mrs·u· 
lıyet kalın! edilmez 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. O. Susak 
l:ımlr, Pire 7rl11este ve Susak 

için muntazam hafta_lık PostQ8ı 
Seyl\hAtın ıniiılıletı Tzmır 

Triyeste b,112 g-iindiir 
H11r pazartesı günii mun,a. 

lat .eıl11rek çarşBmh" günleri ö~
leyin harekAt edecekıır. 

llk h~rnkeıt<>r: 
74/101934 S S BEOGRAD 
31'101934 S.S BLED 
7 /111634 S S' SR BiN 
14ı11ı934 S S BEOGRAD 
1>11\KAT: npnrlH ÇtHşam· 

''" ~iinii salııılı yiık almıyauk
larılır. 

Koç Taş MemBa Suyu 
Derece (t,5) 

İzm'r havalisinio derecesi en az lstanbu! memba su~a
rının Çırçır derecesini taşıyan ~oyudur idrar verici, 
Mide düzeltici, sıhhat, afıyet vericı, hazmettiricidir. 

K•myevi ve baktr yoloji re~mi rapı>rları haiz 
Resmi mühür ve baodrollu damacana'ar ev:eriııize 

teslim o:unur. 

Namuslu Hareket, Ciddı ı\luanıele 
Satış merkezi : Başo!urak camii altında No 20 

Telefon : 2967 
p 11 ., ve Trir~Ate yolcular için 

fiyatluılB fl\nz;li\t .vapılını~tır 
Yolcıı ve ııııvlıın ıçin taf•ilat m~::uı (Ihlamur) 

1. l'URSIOH acentesıne ıniim 
cttat edını:r. çiçeJ!i geldi. Oeç~n ıeııu çok raj?-

Kordonda CMnal Oentlelı ban lıet giirmesinclen iitiirii ıne•oudıı 

l'io. 13/U kalınıyırn hususi pıı.ketlerimi.ııın 
( 18!1,) ___ T,..".,'",.'•"•"•:•2•5•t•S-• l 1 hr.•rıııa hR~lanmışt ır. l>iıkki\nın· 

_..... -•· 
4 

d:1 eatmak iiz.,r11 lıizılen pftket 
iz mır Belediyesinden: alil o ve nar ihtı'"çlarını t•ının 

ı - H:.I ııdaııın lL Nn. lı et11nler. Qiinkü. rekolte geçen 
ıa•uına 1 ııve olaıı!ln lrıımın ••neye nRzaran a:r.dır. PRketler 

30/10/93• ö, 10 koro,ınr. Karatl•nız malı ••·ık ıniiza)·edu ıleHlltı ·• 

t" ıut 16 dadır. P.RNHAGE, DANTZJG, GDY· ARMEMENT DEPPE 
Nt.a. GOTEBORG •eSKA~Dt. LY8 upurıı 28 hırinoi(l_l .. ____ !!1!11 _____ _ 

A lınuıyanın 'l'iirbıngeıı dııı uı 

' S J tozunun zarif ku-
8 ep tutarı yalnı:ı 15 

2 - 87 atlanın 88 Nu. lı 
kıııuttur. Toptan alanlara iı
konto yapılır. !IAVYA limanları iQin yiik tP,rinde heklPnıyor. ANVKH.S liiııuno 'l'ıp fakiiltr11 

alacaktır. Direkt iı;.in :viik 11IA0Aktrr muavııılerinden 
aıııaa.ııın açık müza.vede ite H· 

tışı 30/ ı 0/934. ta uat 16 dadır. 

3 _ 65 adanın 219 liil. lı 
V ASLAND nporn on ıelriz 7 HE EXPOR1 S1 EAMSHIP 

tetrınie••eldr üııklenmektı> olup CURPURA1 /ON 
doj?ru Dunkerk,Rotterdaoı,Ham- KX~IOUTH VAporıı 17 l oi 
burg Oopenbagıı, Dııntzig, Got•- teşrinde hekenıyor • .Nl<:VYORK, 

borl!' "" lıkıındinı•ya limanları H08TON ,.e Fi LADEI,FI YA 
için hRmul" ıılllcaktır. için yiik alncııktır. 

GOTLAI\D motörii 3 t•~· KXOKLgtoıı nporu yedı 
rinisaoide ROTTERDAl'ıl,RAM· ikinı>ı teşrınde h11kleniyor. Xe•

RTTRO C'OPIUiHAOE DANT· york, Hoıton o Fıladelfıya için 
ZlG O DY 1'" 1 A OOTEJ\ERG o yük alacakt•r. 
1SOA :-.. DiN At YA limanları JOHNS10N LJNE LJM/1 ED 
için yiikalacakttr. ,JJ;:SSMORR v,.pııru üç ıkincı 

Service Maritlm Roumaln s 
ALBA JUJAA Vapurn 011 teşrinde bf'klenıyor.ANVKR , ve 

ıekiE tefrınin•le<le gelecek LıHrpnlıhn Yıikünii çıkarılıktRn 
Te ayııi gündt> MAL'lA 80nrı Hnre-•a,Vorna ve f(ii•toocs 

RAROEJ.ONE MA RSILY A, ve Oalaç, 8ulın" •e lırl\ile ıçın yiik 
O.EliOV A 'ya bar.,ket ~ıle~ektir. alacaktır. 

Yolca ve hamule kabul eder. GA:l!ID(AN PAOIFIO ST~:AM 
llftnılaki barek~t tarihlerinde. 

iri dej?işikliklerden acenta mes'o- SH 1 P A 1' D HA 1 Lw AY Ol J;;S 
liyet kabul etmez. Lioqıul, Monır~RI, 8t .. John 

Fazla ıafoilit için ikinci Kor- Ye Halif,.k• tnikile f{A~ADA 
donda Tahmil Tahliye Şirketi 
hin111 arkuındA FRA TELLi 
8P EROO aceııtelij?ine müraııaat 
•dilmesi rica olunur. 

Telefon: 200ıl.-2005 

nın tekmil o•hirleri .... ıraıı~at

lantik •apurlarla şimendılerler 

arasında milrett1tp selerler. 

Vorut tariblerı ve npurlı<rııı =-~~ 
Çcıcuk Hastalıkları 

ı\1ütehassısı l ıalmleri üzerine meauliyet kabul 
edilmez. 

Doktor 

Ali Aga~ 
lkawetgfıblarını Birinci 

Kordonda TayyRre Hinemı<sı 
civarında 22:ı !iumaralı eye 
ııakletoıiştir. llas:alRrıoı es· 
1-ı~i gilıı tk iocı Beyler solıa

gıuda 84 Numnralı moaye
nehanesınde kabul eder. 
Evın Tell'foıııı: 3053 

l\luayenAlıane 'l't>lelnno: 53ıl.2 
H: 3 (25) 

N. V W. F. Hanrı Van Der 

Zee & Oo. 
Biri noi Kordon Telefon h o. 

ıoo7 - ıoo8 

Göz Tabibi 

Lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi göz 

Jıastalıkları mütehassısı: 

ikinci Beyler sokağı No. 65 

Telefon: 3055 
s. 7 746 

Eczacıbaşi 
Ko.onya 

Süleyman Ferit 
ve esansları çok latif çok sabit ve habiki çiçek 

kokuları olduğunu her Türk bilir 

VE 
Bahar 
Altındanılası 
Yasenıin 

ı\.1uhabbet Çiçeği 
Unntnıaheni 
Senin için 
Ful 
Dalya 
isimlerinin yalnız FERİT kolon

ya'arına ait olduğunu da öğrenmi1 
tir Alırken Ferit isim ve etiketine 
dikkat ile taklitlerini red edinız. 

l nıumi depo : 

S. FERiT 

Şifa Eczanesi 
Hükümet Cadrlesı 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Be!soulduğu ve tenasül 
hastalıkları mütehassısı 

1\1 nayeııelıRne.ını Bırınci 
B"yler ~okaj?ı ( Klhnmra •ı 
ııeınası aık•sıııd") 55 ııııına
raya ııııkleıını~tır. (1 ıt5ı h 3 

aun1tnın avık miizayede ile 

'"'''' 30/10/!):li ıe saat 16 ılııdır. 
Talıplenıı şarlnauıbyi görmek 

ii zere bR,kiiti pi i ge miiza yed eye 

ı~tırnk içın ıöyl~ııfln glin n 

11811• 

bırlıl<lo 

d•pozilo 
boledıyo 

makbnzlarile 
eıwümeoine 

ıuiiracRatları. ..-

8-19 4212 (f.09) 

[czahanesi 
Müstahzeratı 

Saç Losyonu 
Komojen 

Kanzuk 
Kepeklerı IHle ve 

uçlRrı lıMleyorek dökül
ın~dine mani olur. 

Kanzuk ij&Q losyonu 

gi hl yağlı 

'.l'eaıri kal'! n 
tayıbaaı latıf bir los· 
yondnr. 

Tanınnıış eczaha· 
nelerden ve parf ü
möri mağazalar
ından arayınız. 

(993) 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrika~ı: lzmirde Halkapınnrdadır 
Yerli Pamulfundan At, 7 aggare, Köpekbaf, DetJlrmen, 

Geyik ve Leylak Markalarını lrnvi htlf' nevi Knbot bezi 
iıual t>ylı•mekte olup malları A vrupaııın ayni tip meoHo 
CRtıııa fııiktir. 

Telefon N o. 2211 ve 3087 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

Ahmet ıtlı• mahalleıi Rirınoi 
kordon konak iıkelHi kar~11ıoda 2/:!./1 Depo 1000 lira 

67 Fenipafa bul.arı baomRbane oinrı ı. 10 • 800 • 
.Mevki •• numaraları yukarıda yazılı •m•alin bir aenelik 

kiraları 20/10/93( Oamart .. i güoü oaat onda ihale edilmek üure 
'<Rpalı :ıarfla müzayedeye konolmu,ıur Talıp olaolınıa blzıılarında 
ıuılı depozitoları nznemize yatırmaları •• teklif melrtuplarını 
hkledeo ... nı ıubftmiz miidilrlüğiine ... rıııelori ldzın"lır. 

7-1~-111 4210 (606) 

1 ld k Rnlo.şık TR 
ŞI a oiıa toıo 

"mHline fııik Vtl d&lıll OOOl'J 

olmR1ın11 rRJ!ınen iki lürlii hizmet if" 1>1ler. 
Asker marklllı hakiki flit, Favılıı, Ktıınkt, AtllA, Rlıık FJ,.~ 

Ff,.yozen sinek llAçlnrının her hoyd11 k11plllt kotaları Tardır 
Dökml•Sinin litreıl y~lnız IOO kııruşlnr. 

ART •I kumıı~ hoylllRrımır.ııı tecrtlb111inl yapmıyan kal, 
madı 15 knrııola rnnginl lltmıo lp.ıkli pamoklu 

yünlü elbıs11lerinııoıi istedij?iniz renkte boyarsınız. 

lleımt robdıılnsm11yl haiz LEYLEK mukalı rHtılr ea9 l>oy" 
,ını lbtiyııcı olanlara tavsıye ederız • .ıı:snaf i91u toptıın satı' ıııer 
kı>zi depomuzdur. 

Toran to•alet eRhunn ECE •im tozu, Kani Rrasso, pire tozo 
kllrplt, çay, kına, 111kız, diş mıtcunlıuı, kRkao, kolonya, kola, tat 
kal, demir bindi, limon toza, her nevi asit, IAstikten ınoşaıuma 
muıtıudıı, çiçek boy,.lıırı, zamkı arahl, çamaşır için soda, tnrç11 
leke toıo sııbun tozıı, lüks •ıthonn, fue z<>hiri v.s. 

' TELEFON : 3882 

Taze Hususi 
Kemal Kamil 

8alık)1ağı Geldi 
Bilkimya iki defa süzülmüştür 

HiLAL 
ECZANESi 

BU 
s~~~ 

Bu Balıkya§'ını başka 
yerlere vermiyecektir 

Merkezi Hilal Eczanesi 

1 nşaatını?.için atideki ihtiyaçlarınızı pek unuz 

temın etmek İHteraeniz Halim aıta çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticnretbnneRine ıuiiracaat edıoı1. 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neaıi çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden /Uııhalar ve bunlat111 
te/errüatı envaı banyolar ve te1mosı/onlaı ve heı cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve /ngiliz künkleri ve bunlafln te/effuatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, Bütan Markalar 

En Müsait Şaraitle 
Mağazamızda Satıhr 

Doyçe Oriyantbank 
DRESONER BANK SURESi 

IZ:DliR 
MERI\EZI ' BERLTN 

Almangada 17ü Şubesi Mevcuttur 
lfoı ınaye ve ihtiyat akçesı 
165,000,000 Hnylısmark 

Türklyede Şnbelerı: l,'TAXBUL ve iZ.MiR 

.MısırJa Şubeleri: KAHiRE ve ISKEKDEHIYE 
Her türlii banka ıuuaıuelatnı ifa ve kabul eder 
• ALMANYAI>.\ sey:ıbat, ikamet, talısil ve saire için 

en ehven şeroitle REO l TER~I AH K satılH. • (h-1) 



Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

C um it 111· i !ff>I i u \'e Cı1111/11rri!Jet Escriuin Bekçisi, Sabahlan Çtk(ff Si11ms i. Oazefedfr 

• ars ilimi , :~.. : · .. , -

Dunyayı Heyecan .. şüren Suikast Nasıl Oldu? 
Fotoğraf Objektifi Suikastçının Korkunç Savletlerini Ve Umumi Hayret 

• • 
içinde Cinayetini Ne Kadar Sovukkanlılıkla işlediğini Gösteriyor 

1 - Kral ve M. Barthou ile jeneral Georgu hamil olan otomobil eski limandan hareketle 
nebieyer caddesine girmiştir. 2 - Otomobilin ayaklığına asılan katil ateş ediyor. Arab 
volanını bırakan şoför katili mene çalışıyor. Bir saniye hayrette kalan kolonel Piollet atını süril 
3 - Katil kolonelin kılıç darbelerile devrilmek üzeredir. Kral öllim halinde yaralanmışken Kol 
Jfiôlİi kılıncım kullanmıtbr. 4 - , Cinayet neticelenmiştir. Polisler ve hayret içinde olan halk 1 

t. ne IJoıarken kılıcmı kaldırmıı tutan kolonel caniyi yere sermiştir. 5 - Yaralılardan jell 
r.j otomobilden çııanlarak ukUI hastaneye naklediliyor. Katil yerde yatı~r .. 6 - Hatİ 

--='".:::.. M •. Bar!_h_ou 6J.9!ı yatağında. .. 


