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Kıamu /\anımı Taşıya11 
Kııatermk 

meti nezdinde bir teşebbüs 
yapılmış değildir. Maamafih 
böyle bir teşebbüs yapılırsa 
Macaristanın ret cevabı ver
mesi muhtemeldir. 

- Sonu 4 ilncü Sahifede 

Birincilik Maçları 
İstanbul Ankarayı 2 - 4, İzmir İspar

tayı 0-10 Sayı İle Yendiler 
Bursa, 24 (Hususi) - Tür

kiye futbol birinciliklerine bu
hün kalabalık bir seyirci küt
lesi önünde başlandı. Bursalı
lar bu maçlara büyük alaka 
gösterdiler. Seyirciler arasında 
federasyon reisi Hamdi Emin 
bey ve beş grup mümessilleri 
hazır bulunuyorlardı. 

İlk maçı Beşiktaş ve Çankaya 
takımlan yaptı. Ankara ve İs-

tanbul grup şampiyonlarının 
çarpışması çok çetin oldu ha
kem Niyazi beydi. Neticede 
Beşiktaş güçlükle 4 - 2 ga· 
lip gelerek Ankarayı tasfiyeye 
uğrattı. 

İkinci karşılaşmayı Altay - Is
parta yaptılar. Şampiyouumuz 
yüksek bir oyun oynamış ve 
Adanayı 0-3 mağlüp eden An-

- Sonu 3 Onca sahi/ede -

e 
Görüşüldü 

• 

Davasına 

Ediyor 

Yu~oslav Meb'usanmm smkastte11 soma akdellı/iı cdsr. 
Belgrat. 24 (Hususi) - Ma- tasvip ederek revizyonistler 

car başvekili M. Goembes'in karargahına mı geçtiğini soru-
Varşovayı ziyareti Yugoslav yorlar. 
mehafilinde derin bir aksülamel Vreme gazetesi oldukça 
uyandırmıştır. Yugoslav umumi şiddetli olan. bir makalesinde 
efkarı Macaristana bir mes'uli- Lehistanı Slav davasına hıya-
yet payı ayıran Marsilya facia- net etmek,gerçekten dostlar~nı 
sını müteakip Lehistan hüku- ve müttefiklerini unutmakla ıt-
melince ittihaz edilen vaziyet- tiham ediyor. 
ten doğan hoşnutsuzluğunu Budapeşte, 24 (A.A) -
saklamamaktad :. Başvekil M. Gömböş Viyana 

Matbuat evelce bu ziyaretin tarikilc Varşovadan dönmüş-
Yugoslavyanın matemi hisebile tür. Başvekil Viyanada dur-
tehir edileceğini ummuştu. mamışhr. M. Gömböşün Ro-
Şimdi ise Lehistamn da mua- ma seyahatınm da tehir edile-
hcdelerin yeniden tadilni isti- ceği hakkındaki şayilar dolaş-
yen Macaristanın emeJlerini maktadır. 

•••• 1 4. "4• 
·Doktorların Kongresi 

Üç Yüz Hekim İştirak Etti 
fS! ~NBUL, 24 (Hususi) - Diş Doktorları kongresi bugün 

ıehn°?ız~e toplanmıştır. Kongreye üç yüz Doktor iştirak 
eylemıştir. 
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Ağaç Dikimi İşi -·-·-·· Vilayetin Her Tarafında Orman Ye
tiştirilinesine Ehemmiyet Verilecek 

• 
l'aıuiın Edilcp Faydal1 Izalıat -·-·-··-Busene vilayetin her tara- metresi tabandan daha içeriye 

fında ağaç dikmeğe çok büyük girmek üzere çıkarılmalıdır. 

ehemmiyet verilecektir. Evelce Fidan dikmek için iki adam 
vilayetten mülhakate bir tamim çalışır. 
gönderilmiş ve bütün !köylere Birisi fidanın köklerini inek 
varınc~ya kadar: fidan dlkilmesi, tersinden yapılan bulamaca 
tohumdan fidelikler : yetiştiril- batırarak çukur içerisinde ha-
mesi ve köylerde hiç olmazsa zırlanan toprak kümbeti üze-
birer küçük orman nümunesi rine ve uçlan aşağıya olmak 
meydana getirilmesi bildiri!- üzere yerleştirir. Bu işi sağ 

mişti. elile yaparak sol elile de fidanı 
Bu işlerde ihmali görülecek herekten dört santim kadar 

en büyük mülkiye amirleriuden uzakta ve doğru olarak tutar. 
köy muhtarlarına kadar hepsi- ikinci adam: çukurdan ka-
nin mesul tutulacakları da ilive zılmasmda çıkanlan iyi toprak-
olunmuştu. tan kürekle ve yavaş olarak 

Şimdi vilayetçe ağaç nasd fidanın kökleri üzerine ve 
dikilir diye bir talimatname ha- etrufına toprak yerleştirir. 
zırlanmış ve köylere gönderil- Toprağın güzelce kökler 
tmiıtir. Bu tarifuameni bir su- arasına yerleştirilmesi lazım 
1retini aynen netrediyoruz: olduğundan bu işe ehemmiyet 
~Ataç Fidanı N .. ıı Dlklllr? vermelidir. 

AGAÇ FiDANI DlKME Kökler topraklar örtüldükten 
ZAMANI: sonra bu toprak çok kuvvetli 

İzmir ve civan gibi havası olmamak şartile ayağın topuk 
yumupk •ayılan yerlerde kıflD tarafile bastırılır ve bir miktar 
yaprağını döken fidanlar ikinci daha toprak konularak çukur 
'cinun ortasından mart ortası- az eksik olarak doldurulur ve 
na kadar, kışm yaprağını dök- tekrar hafif bir surette ayakla 
miyen fidanlar ıubat ayı için- bastınlır. 
de dikilmelidir. Havanın gidi- Fidanın Bağlanması 
tine göre fidan ne kadar erken Dikilen fidanın kökleri oyna-
dikilirse o derece faydalıdır. maması, rüzgardan sallanmaması 
Fidanın; yağmursuz, çamursuz, için herhalde bağlanması şart-
çok soğuk olmayan, kapalı bir Bağlanma için kullanılacak he-
günde dikilmesi şartbr. reke fidan dikilmeden evel ça-

Fldan Dikme İçin kılmış bulunmalıdır. Fidan di-
Hazırhklar dan dikildikten sonra konula-

Fidan dikilecek yerler ikinci cak herek, toprağa çakılırlien 
Teşrinin ortasından itibaren işa- fidanın o taraftaki köklerini 
retlenmeli ve bu yerlerde boyu parçalar. Fidan hereke bir alt 
en uzun 1 metre, genişliği 0,80 bir de üst taraftan atkılı ola-
metre olarak müstatil şekilde rak ve çok gergin olmrksızm 
veya kutru 1 metre. aerinliği bağlanır. 

O, 70 metre yuvarlak çukur Fidanın Sulanması 
açılmalıdır. Çukur açılırken iist Dikilen fidanın kökleri top-
tarafın iyi toprağı ayrı bir ye- rakJa iyice temas etmek ia-
re, alt taraftan çıkan toprak zımdır. Bunun için de fidan 
ayrı bir tarafa yığılır: dikildikten sonra sulanmalıdır. 

Çukurlar bu halde ikinci Fidanın etrafında kenar yük-
Kinunun başına kadar bıraka- sektiği 15 santim olmak üzere 1.30 
hr ve havalandınhr. Fidan elik- metre kutnmcla bir çanak yapılır 
mesinde iham olan herekler ve beher fidana iki teneke su 
vaktinde hazırlanmahdırlar. verilir. Bu ilk sudan sonra 

Herek en az iki metre bo- haYalar yapursuz giderse Ni-
yunda ve 0,03 metre kutur ka· ayma kadar oa beş günde bir 
kalınhğında olmahdır. Herek 6cbnlar sUlaaacakbr. 
düzgün olacak Ye çabuk çüri- Bahardan Sonra 
memesi için dip tarafından 0,80 1 - Eğer fidanlar yol kena-
metresi ya atqte az yakılacak nna ve muhafazasız yerlere di-
ya zift sllrülecek, yalıut ta kilmiş ise maliim şekilde mu-
berekler o~ 6 nispetindeki kök hafua edilmek. 
taşlı su içerisinde 3 - 4 gün 2 - fidanların çanaklannda 
bırakılacaktır. ot ve saireyi temizlemek. 

Fldanlarln Dikilmesi 3 - Bağlar gevşerse yeni-
Açılmıı olan çukurlar fidan den bağlamak. 

dikmes,nden 15 gün evvel 4 - Nisandan itibaren sıcak 
yandan yukanya kadar doldu- lar başladıkça fidanları 15 
rulaeaktır. Çukur açılırken alt günde, Haziran, Temmuz, Ağus-
taraftan çıkıp ta ayn konulmuı tos aylannda haftada bir defa 
olan toprağa eyi yalUDlf güb- sulamak liZUDdır. 
relerden üçte bir miktarmda 
ilave Ye güzelce kanştınlarak 

çukur doldurulmasında kulla
nılacaktır. Çukur içerisiıae ko
nulan toprağın üstü kümbet ya· 
pdU. Fidan dikileceği zamaa 
haDrlanmlf lıereklenlen birisi 
çukur içerisine ye odum 0,30 

Dağ Sporu 
Buseae Bozdaida clai spor

lan ve muhtelif eylenceler ya-
palmuı takamır etmiftir. 

İzmirde ba sene bir de Dai 
spor kulübü tuisi kuvvetle 
muhtemeldir. 

ELH.AMRA İ. M. Kütüphane Sineması 
BU HAFT A'nın kıymettar ili veli zengin programı : 

1 - Müteveffa YOGOSLAVY.A kralı Hazretlerinin 
BÜYÜK GAZl'miu ziyaretleri habrası. 

2 - HANIMLAR sizin için ( Moda haberleri ) 

3 - ŞEYTAN KIZ 
Şen ve şuh FRANSIZKA GAAL'ln çok güldüren ve 

eğlendiren eşsiz komedisi. ----
PERŞEMBE günü 15, Cuma günü 13, Cumarte:;i ve Pa-

zar. 6finleri l 7 seanslarında : 
ANN_Y· ONDR~'~IN Ki.Ki. 

guzel komedısı gösterilecektir 

Seanslar hergün: 15,15 - 17 -· 19 - 21,15 de, 
mbe ··nü 13,30 ve cuma ünü 11,30 da başlar. 

Hayırlı Neticeler Alınıyor 
Ban al ar Grubu 

Taahhüt 
ç Bin 
Etti • 

ıra 
~~----~~------~ ... ı~--~--~~------~ 

Cemiyetlere Yardım Senede Bir Defa Yapılacaktır 
Çok İyi Usul Karara Bağlandı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Öksüz, kimsesiz, fakir ço- kuvvetli bir şekilde elde edi- bin lirayı tecavüz edeceği anla-

cuklann bakımını ve tahsilini lecek, cemiyetlerin ve hayir şılmıştır. 
temin maksadile teşekkül eden teşekküllerininin gördükleri iş Bütün tüccar ve esnafın is-
komite dün Cumhuriyet Halk nisbetinde kendilerine tevzi tinat eyledikleri mevzua göre 
Fırkası binasında Avni Doğan olunacaktır. gruplara tefrik edilmiştir. Bun-
beyin huzurile içtima eyle- Bütçelerini buna göre tan- lann mümessilleri taahhütler 
miştir. zim edecek olan te-kküJler k .,.- ye Wıunu toplıyacak ve komi-

Bu içtimaa muhtelif iş sa- artık bir sene zarfında, balo, 
h l · · · k · teye tevdi eyliyecektir. Bugün 

ip en ıştira etmişlerdir.Uz.un konser ve temsil vesaire ter-
süren bir müzakereden .sonra tibi !luretile halka müracaat de içtimaa devam olunacak cu-
dün başmakalemizde izah ey- eylemiyecektir. Bundan başka martesi gününden itibaren ha-
lediğimiz şekilde butün cemi- bu kabil eğlenceler için sar- rekete geçilecektir. Hayn se-
yetlerin bu komite etrafında fedilen mebaliğ cemiyetlerin ven, hamiyetli halkımızın boy-
mesailerini birleştirmeleri esası büyük gayelerinin istihsaline nu böküklerin gönüllerini şen-
karar altına alınmışbr. Binae.. tahsis olunacaktır. lendirmek yolunda azami fe-
naleyh bütün cemiyetler ve Dünkü toplantı da bankalar dakirlığı kabulden çekinmiye-
hayır teşekkülleri namına bir gurubu ilk hamlede üç bin cek,büyük bir vicdan huzurunu 
sene zarfında muhtelif tarih- lira vermeği taahüt eylemiştir. istihsale çalışacaktır. Zira Türk 
ferde toplanan teberruat bu Ayni şekilde manifatüracilar milletinin asil ruhu buna a-
sene yalnız bir defa ve fakat gurubunun taahhütleri de üç mırdır. 

c. ayramı 

Bütün l\1ckteplere 
'falinıat Verildi 
Maarif müdürlüğünden şeh

rimizdeki bütün ilk mektepler 
başmuallimliklerine bir tamim 
gönderilmi~ Cumhuriyetin on 
birinci yıldönümü bayramı günü 
mekteplerde talebeye cumhu
riyet ve onun faidelezi hakkın
da konferanslar verilmesi ve 
gecede müsamereler tertibi 
bildirilmiştir. 

Mühim Bir Asarı Atika 
Kaçakçılığı Yakalandı .. 
Elli Bin Lira Kıymetindeki Altın 
T ac Ve Saire Atinadan Geri Geldi 

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

Tahkikata Ehemnıiyetle Devanı ediliyor 
lzmir zabıtası bir iki aydan 

beri mühim bir asarı atika 
işini takip eylemekte idi. 

••••• 
Muayenesi 

• 
Yalnız lznıjr 

nında 'apılacak 
Geçen hafta Mısırdan 

İzmir vapurunda on ın.
memuru ve iki gümrük 

· f ettişi tarafından tecrü'
hiyetinde bir muayene 
mış ve buradan çekilen t 
üzerine lstanbulda ne M 
gelen yolcuların ve :o• 
lzmirden binenlerin ef 
ikinci defa araştınlmauııtl". 

Alınan netice müspet 
ğundan dün vekaletten 
bir emirde badema m 

nin yalnız İzmirde ve 
yapılması lstanbulda 
muayeneye lüzum görül 
bildirilmı ştir. 

Dq KUylerlndekl 
Dün Bergama kazası

şadiye - Kınık - Turaıllı 
leri ve dağ köylerini 
çıkan vali Paşa Balaya -
sacalı - Sumahlı - Turanla 
mekteplerini tetkik e ..... 
gece yansı Bergamadan 
dönmüştür. 

Millet Mekte 
Millet mektepleri 1 1 

den itibaren vilayetin il-' 
rafında açıla.cakbr. Bund'
icap eden tahsisat mab 
gönderilmiş ve mualliuıld' 
yin edilmişiir. Bu sene 
en az yirmi bin talebenİll 
let mekteplerine devallll 
olunacakbr. 

Köylerde 
Kuyu Ve Çe•-' 

Yaptırılacak 
Nemleketimiz n~ 

seriyetini teşkil eden ki 
en mühim serveti ha 
olduğundan 1UO.Zlaktaıl 

Yanlama müteeair o 
için köylerde ye mer' 
köylülere asDlü ~ 
yu açtırılması veya ~ 
tınlması lüzumu Ziraat 

Öğleden sonra saat 14 de 
yapılacak geçit reımi için lı:
mir ve Karşıyaka mektepleri 
talebelerinin Panayır sabası 
önünde kendileri içia hazırla
nan yerlerde bulundurulmalan 
emrolunmuştur. 

• • 1 • 1 11 'r.' 

Nihayet faal, emniyet müdü
rümüz Feyzi bey bu işi de mu
vaffakıyetle ba.pnnış ve Foça
da bulunan kıymetli kablelmilat 
devre ait altın asan atikayı ele ' 
geçirmeğe muvaffak olmuştur. 1 

Hadisenin esası tudur: j 
Yeni Foça nahiyesinin Koz- 1 

beyli köyünden Naman Oğla 
Ahmet üç ay evci köyün Koz 
tepe denilen ve üzüm şirketle
riııin bulunduğu bir tepede 
üzümlerini kuruturken bal arı
lanna tesadüf etmiş ve bu 
anların yuvalannı kazmağa 

· ı J~~=b~i" 
ilk Mekt~pler 

"Ankara TUrldrenln Kal
bldlr,, Fllmlnl görecekler 

Dün .şehrimizdeki ilk mek
tepler talebesinden bir çokları 
başlarında muallimleri olduğu 

halde Tayyare ıinemuına gi

giderek " Ankara Türkiyenin 
kalbidir " filmini seyretmişler

dir. Maarif müdürlüğünden ilk 
mektepler başmuallimliklerine 

gönderilen bir tamimde her 

talebenin bu inkılap filmini sey
retmesi lüzumu bildirilmiştir. . . ...... .. 

C. H. F~ 
Kongreleri Başliyor 

935 senesi fırka kongreleri 

nahiye ve ocaklarda toplan
maktadır. Bornova Halk Fır-

kası reisi Cemil bey köy ocak
larında kongreler aktetmek
tedir. 

••• 1 *~· .. 
Hanımlarımız 

Knrslara Rağbet 
·Gösteriyor 

Cumhuriyet Kız Sanat ens- . 
titüsünde aktam kursları için 
kayıt muamelesi Cumartesi gü
nü akşamı hitam bulacaktır. 

kurslara tahminimizden fazla 
talip zuhur etmiş, bir çok ha
nımlar ev işi kurslarına kay
dolnnmuşlardır. 
Kurslarda belediye reisi"Beh

çet Salih bey tarafo1dan çocuk . 
bakımı dersi verilecektir. 

başlamışbr. 

Emnıyet Müdüıü Ftyıi B. 
sonra Yunanistana gitmişler ve 
altınlan da beraber götürmüş
lerdir. 

Ahmet bu hafriyat sırasında 
beyaz bir mermere tesadüf Zabıta, asan atikayı ilk bu-

lan adamı meydana çıkarmak 
etmiş ve hafriyab derinleştin- için Salamouu yakalamış ve . 
mek merakına kapılmışbr.Mer-
mer kalktıktan sonra tesadüf Salamon zabıtaya ifadesinde: 

- "Ben bana bu asan ati- . 
edilen mezar şeklinde bir hüc-
rede bilihare asarı atikadan kayı satan adamı görsem tanı- . 

rım,, cevabını vermekle iktifa 
olduğu anlaplan altın taç eylemiştir. 
bilezik, küpe ve yüzüklerle di- · 

Tanı bu sırada Ahmet, ayni 
ğer bazı ufak tefek bin bul- mezarda ikinci bir tarama ame-
muş ve bunlan alınca kendini 
fmıire abnlfbr. liyesi yaparak bir mıktar alhn 

daha bulmuş ye banlan. da 
Altm.laruaa miifteri anyu satmak izere fzmire gelmi.t 

Ahmet, eski anbkacılardaa balunayon:la. Keyfiyetten ha-
Salamon efendiyi bulmuş ve berdar Olu Y&bıta Ahmedi de 
pazarlığa girişmiştir. 

yakalamıf ve Madam Riz'in de 
SaJamoala pazarlık uymuş malUınatma müracaat eyJe-

ve Ahmet bulduğu isari Sala- iniştir. 
mon efendiye "210" liraya sat- . Madam Riz : 
mıştır. 

Salamon efendi M. Jiroya 
giderek asari kendisine satmak 
istediğini söylemiş ve M. Jiro 
kendisine: 

-. "Hükumetin müsaatlesi v; 
malümatı olmadan ben bunları 
alamam, fakat bnnlar Pariste 
olsa 35 bin liraya kadar satın 
alabilirim ,. cevabını verince · 
Salamon efendi bq defada ma-
dam Rizin evine koşmuştur. 

Madam Rizin çocukları altın
lan beyenmifler ve 400 küsur 
liray~ aab11 almıılardır. 

Bu efendiler de birkaç ~ün 

- EYet oğlum Salamon den
diden bir takım albn asarıati-
ka aldılar ve hunları da bera
berlerinde Yunanistana götürr 
düler isterseniz yazayım geriye 
getirsinler, demiştir. 

Geçen Perşembe günü ma
dam Rizin damadı mösyö Ro-
sel de bu asan atikayı emni
yet müdürlUğüne getirip bir 
ilmuhaber mukabilinde teslim et 
miştir. 

bulunan ve zabıtaya teslim 
edilen asarıatika şunlardır. 

Dokuz adet altın varaktan 
yapılllllf taç, üç taDe alba 

Bergamada Alman it 
profesörü tarafından 

hafriyat neticesinde Y~ 
natika ile dolu geniş ~ 
bulnmuştur. Bu saha 
tinliğin albnı teşkil ~~.J 
tedir. Müze müdüilii,......J 
burada aynca tetkikat 
cakbr. 

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

mağa 

istefani, beı taae 
mamul defne dallan, bil' 
albn kolyar zenciri, 6....,. 
kıymetiııde tahmin e 

albu bilezik, bir altı~ 
şeklinde bilezik, b•' 
dizili 24 tane 

mamul boncuk, bir t~ ~ 
yakut gözlü çocuk ~ı 
altından mamul iğoe, 

albn küpe ( üzeri~ 
resimleri vardır. ) . ~ 

iki tane bakır siol~ 
ça altın taç kır1JI 
tane albn · küpe ~ 
dört beyaz, dört 111•"' 
ibarettir. 
Hepsi etli bin JirakiyJSJ 

min edilmektedir. Mut 
"miizeye çok kayme~ 
zandı:ıldıjı kanaa 
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Zavallı Kadın Bu Yanık Sesle Ken
dini Unuttu T omrisi Göğsüne Bastı 

Bu küçük valis için Hatic~ 
kadını çağırmağı düşünmedı 
hile, .. Saatine baktı. Daha va
kit vardı. Kaç günden beridir ilk 
defa kendisi bir şey yemek 
ihtiyacını du;mu .t ı.Aşağıyaindi, 

Hatice kadın hayretle ken
disine bakıyordu! Hanımefendi 
süt, tereyağ yiyordu!. 

- Demek bu mektup!., Bir 
ınucize göstermişti ... 

Zehra hanım anu düşünce

sinden ayırdı: 
- Osman ağa nerede?. 
- Bahçede efendim çağıra-

yım mı?. 

- Hayır, biz ineriz, sen yu
kardan valizimi alda gel ... 

- Valismi? Ne olacak va
lizle honımcığım? Zehra belki 
lsitmemişti bile .. 
Kurulmuş bir makine gibi 

kımıldıyor, yürüyor iniyor ve 
biuiyordu. Son defa inişinde 
siyah çarşafı üstünde idi. 

Başını dört yana çevirdi, 
sanki evinin dört bucağından 
kuvyet dilenen bir hali vardı. 
Osman ağa, merdiven başında 
bekliyordu. 

- Haydi Osman,sen çantamı 
al, ilk vapurla Haydarpaşaya 
götür. 

- Haydarpaşaya ı ı' Orada 
ne yapacağız ki .. 
Kısa ve kat'i iki kelime: 
- İzmire gidiyorum ... 
Karı koca hayretle birbirine 

bakıştılar, ne biri ne öteki ha
nımlarına fazla bir sey sorma
ğa cesaret edemediler ... 

* .... 
Tren tiz bir düdük sesile 

Sarsıla sarsıla yine durmuş• 
tu.. Zehra, şaşkın şaşkın 
etrafına bakındı! Bu kaçıncı 
duruştu? Yoksa geldi mi? 

İzmir!.. 
Bir Oğultu halinde geçen 

kalabalık, gülen, sevinen, 
haykıran mes'ut insanlar! .. 
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Elinde sıkı sıkı tuttuğu be· 
Yaz solgun demeti vagondan 
çıkardı. Arkaya, öne bir iki 
defa salladı ... 

Şimdi ne yapacak? Nereye 
gidecekti? Buz gibi donuk ba· 
kışlarile bu kaynaşan halka 
ne kadar yabancı idi .. Burada 

bayram, burada şenlik var
dı.. Hayatla her bağı ko
Panlmış bir kadına bu bayram, 
hu sevinç ne duyurabilir, veya 
neler neler duyurınazdı? 

Hasretle baktığı bu Türk 
askerleri, bu önlü zabitler ara
sından onun da beklediği biri 

çıkacak: "Geldin mi anneci
gım, işte kurtuluş diyarı,, diye 
kollarına atılacak sanıyordu .. 

Eli hala sarkık, solmuş be
yaz çiçekler hala parmakları 
Ucunda titreşiyorlardı. Birden 
tatlı hafif bir fısıltı kulakları 
Ucunda: 

- Geldiniz .. 
niz anneciğim .. 

Nihayet geldi
Dedi. 

Zehra hanım baştan ayağa 
kadar sarsıldı. 

Kolları arasına atılan sarı 
ipek saçlı bir kızdı, fakat ku
laklarına varlığını eriten Özde
!llırin o yumuşak tatlı hıtabile 
ıokuluyor, sokuluyordu. 
Gayrı ihtiyari gözlerini yum

du .. 

- Kızım!. dedi. 
Zavallı kadın bu yanık se

sile kendini unutuyor, T omrisi 
göğsüne basıyordu. 
. O kupkuru donuk g~zler 
2ımdi T omrisin yüzünü ıslatı-

yordu .. 
Dakikalar, saat kadar uzıyan 

dakikalar geçiyor onlar kımıl-
damıyorlardı. . 

Yolcular hep çıkmış, trenın 
etrafını saran hayhuy biraz 

azalmıştı ... 
Genç kız doğruldu: 
_ Haydi çıkalım, biz de 

eve gidelim anne.. Zehranin 
cevabını beklemeden koluna 
girdi .. o, hala titriyordu .. 

Bu ev neresi ? Nereye 
gidecek? Bu yabancı aile içinde 
ne yapacaktı? .. Bir sürü r~smi 
sözler, canını boğazına getıren 
taziyetler! .. O sıkıcı Cuyurunlu, 
şaygılar!.. Ah neye gelmiş~i. 

Tomris kendilerini bekliyen 
arabaya işaret etti. Bindiler .. 

Basmahaneyi ruyada gibi an
lamadan geçtiler, araba yahudi 
maşatlığından yukarı doğruldu. 
Tilkilik caddesinin ilerisinde 
Osmaozada yokuşunu çıkıyorken 

Zehra ellerini yüzüne götür
dü, Hatuniye camiinden ezan 
sesi geliyordu .. 

Araba Ahmet beyin büyük 
konağı önünde durdu.. Tomris 
arabaları atladı elini uzattı: 

- Geldik efendim. Burası. 
Zehra hanım çekik çekik bir 

iki adım attı, Dört yanına ba-
bakarak düşünüyordu .. 

Genç kız bu düşüncelere 

ulaşmış gibi: 
- Bazı tabii seremonilerin 

sizi ne kadar yoracağını evde
kilere anlattım. Fikrimi kabul 
etiiler. Sizi karşılamağa çıkma
malarını mazur görürsünüz sa-

nırım. 

Şımdi doğru odanıza çıkalım 
Bu gece yalnız size ben hizmet 
edeyim .. 

- Sonu var --------Mu a 11 imlere 
Taksitli t\bone Zapılacak 

Maarif Vekaletinden şehri
mizdeki alakadarlara gelen bir 
tahriratta Türk dili tetkik cem
iyeti tarafından uzun tetkikler
den sohra meydana getirilen 
taraına dergisinin muallimler 
için bedeli beş ayda ve beş 
taksitte ödenmek üzere kabul 
edildiği bildirilmiştir. -

Almanya 
Yalnız Bizden Alacak 
Buradaki alakadarlara gelen 

haberlere göre bu sene Alman
ya krom madeni iht.iyacını yal
nız Türkiyeden temın edecek

tir. 

Bazı Hocalar 
İnıtihana Tabi 
Tutu]acaklardır 
Ecnebi ve ekaliyet mektep

lerindeki tarih, coğrafya, Türk
çe ve yurt bilgisi hocaları ge-

l k sene ders başlangıncın-ece . .
1 da mesleki dersten ımtı .ana 

tabi tutulacaklardır. 
Muallim mektebi mezunu 

olup ta bu mekteplerde ders 
almış olan muallimler bundan 
istisna edilmişlerdir. 

Düzeltme 
Dünkü nüshamızda eczacı 

Kemal Kamil beyin (Balık yağı 
nedir) başlığı altında çıkan ya
zısında Morina balığının Tele
osten takımından gladoid züm
resine mensup yazılacağı yerde 
T elevsten dizilmiştir düzeltiriz. 

Yeni ASii" Sahife 3 

Katil Ana 
24 Seneye Mah

kum Oldu 
İstanbul, 24 (Hususi)- Ço

cuğunu vapurdan denize ata
rak öldüren Ayşenin şehrimiz 

ağırceza mahkemesinde görü
len muhakemesi hitam bulmuş
tur. Katil ana yirmi dört sene 
ağır hapis cezasına mahkiım 
edilmiştir 

Sömikok 
Fabr-lkası 935 Ağos

tosunda Bitecek 
Ankara, 24 (Hususi)- Zon

guldak sömikok fabrikasının 
inşaatı 1935 ağustosunda bite
cektir. Fabrikanın kullanacağı 
200 ton kömürden 154 ton 
sun'i antrasit elde edilecektir. 

Paris Y ogoslav 
Sefiri 

Paris, 24 (Hususi) - Kral 
Aleksandrin cenaze resminde 
bulunmak üzere Belgrata git
miş olan Yugoslavyanın Paris 
eefiri M. Palaskoviç Parise dön
müş ve bu gün hariciye neza
retinde M. Lavali ziyaret et
miştir. 

Muhacirlerin 

İskanı 
Tekirdağ, 23 (A.A) - Şeh

rimize Romanya ve Bulgaristan
dan muhacir gelmesi devam 
etmektedir. Dün Romanyanın 
Pazarcık ve Tutrakan havali
sinden bin muhacir gelmiştir. 
Bu Türk muhacirleri Hayrobolu 
köylerine yerleştirilmişlerdir. 
Gelen muhacirlerin iskan ve 
bunlara arazi tevzii işlerile, 
teşkil olunan bir komisyon 
meşgul olmaktadır. 

Bulgaristanda 
Alacağı Olanlar-a 

Ankara, 24 (A.A) - Türko· 
fisten: Bulgaristanda bloke 
alacağı olup ta şimdiye kadar 
matlubatını tahsilatını ikmal 
edememiş olan Türk tacirleri
nin bu matlubatı karşılığı ola
rak mangal kömürü ithaline 
müsaade edilmiştir. Alakadar
ların gümrük ue inhisarla ve
kaletine müracaatı, 

Musul Petrolları 
Mer-asTme M. Her-r-lof 

Riyaset Edecek 

M. llemol 

Paris, 24 (A.A)-Musul pet
rollarının borularla nakli için 
yapılan tesisatın 1935 Kanunu 
sanisinde yapılacak resmi kü
şadındaki Fransız heyetine M. 
Heryo riyaset edecek ve 
ayan hariciye komiyonu reisi 
M. Henri Beranjer ile petrol 
komisyonu reisi M. Henri Roy 
ve meb'usan meclisi hariciye 
komisyonu reisi M. Pol Bastit
ten müreka p olacaktır. -Daimi E'1cüman 

Vilayet daimi encümeni dün 
muavin vali vekili Fuat beyin 
rivaseti Altında too!anmıstır. 

Irak Tayyare Filosu 
Ankaraya Geliyor 

Adana da 
Pamuk Fiyatları 

İnip Biniyor Adana 24 (A.A) - Ankara
da yapılacak Cümhuriyetimizin 
11 İnci yıldönümü bayramında 
bulunmak üzere 4 tayyareden 
mürekkep bir İrak filosu dün 
saat 13/45 te Şehrimize gele
rek tayyare meydanına inmiş: 
tir. Filo binbaşı Mehmet Alı 
beyin idaresinde olup 29 ,30, 
32,33 numaraları taşıyor. Filo 
dünsabah saat 8-de Bağdattan 
hareket etmiş 11130 da Derzo
ra inerek benzin almış ve tek
rar havalanarak şehrimize gel
miştir. Yolcu!!.!klıırı gayet eyi 

ve arızasız geçmiş ve Bağdat
Adana mesafesini 5 saat 45 
dakikada almıştır. 

Filo mürettebatı bir binbaşı 
kumandan bir yüzbaşı ve iki 
birinci mülazim ve üç maki
nisttan ibarettir. Misafir tayya

reciler belediye ve tayyare 
cemiyeti tarafından karşılanmış 
ve belediyenin misafiri olarak 
otele götürülmüşlerdir. Hava 
müsait olduğu tandirde tayya
reler bugün Konya yoluyla 
Ankaraya doğru uçacaklardır. 

Ağaç Ve Müze işler-1 
Adana 24 (A.A) - Bor3a

ınızda pamuk ve koza üzerin
de yapılan ışler istikrarsızdır. 
Üç dört gün evvel kilosu 44 
kuruşa satılan Mısır pamukları 
dün 37 kuruşa diişmüş bugün 
tekrar 39-40 kuruşa yüksel
miştir. Yerli cinslerde 34-ten 
35 kuruşa satılmıştır. 

Ali ami Beyin Beyanatı 
Afyon Fabrikası Kurulacak 

İstanbul, 24 (Hususi) - Bir müddettenberi Ankarada bulunan 
uyuşturucu maddeler inhisarı umum müdürü Ali Sami bey bugün 
şehrimize avdet etmiştir. Gazetecilere beyanatında, Ankarada 
inşa edilecek afyon fabrikası işinin hayli ilerlemiş olduğunu 

Adana 24 (A.A) - Herse
ne olduğu gibi bu ~ene de 
Adana Ziraat Mektebinde , ~
tiştirilmekte olan meyveli 'il! 

meyvesız ağaçlardan çiftçilere 
dağıtılacaktır. 

Adana 24 (A.A) - Şehri
miz müzesine bir etnoğraf; a 
kısmı ilavesi kararlaştırılmış 

ve hazırlıklara başlanmıştır. 

Bu kısımda 100 sene evveline 
ait gelin güveyi elbiseleri şe

hir ve köy kıyafetleri, atıcılığa 
ait eşya •esaire teşhir edile
cektir. 

söylemişt::ir.:.. -----------:----:::--

Maçları Birincilik 
- Ba~tm atı b11 inci salıqe~e 

talya grupu şampiyonu Isparta 
takımını 0-1 O gibi yüksek bir 
farkla yenerek tasfiyeye uğrat
mıştır. 

Altayın bu oyunu gerek Bur
sa ger~k diğer gr~p ~ampiyon 
takımlar üzerinde lzmır futbo
lu lehinde müsai bir tesir yap-
tı. 

Muğiada 
Yapılan Ve Yapılacak 

Olan İşler 
Muğla, 54 (A.A)- Cumhu

yet bayramında, yeni yapılan 

ve yeni yapılacak birçok bina 
ve köprülerin açılm'1 ve temel 
atma merasimi yapılacaktır. 
Bunların içinde nafıa vekale
·ince altmış bin küsur liraya 
yapıtrılacak köprü de vardır. 
Bu köprü şekil itibarile dün

yada mevcut köprülerin üçün
cüsüdür. Uzunluğu 102 metre
dir. Bu köprünün bayramda 
temel atma merasimi yapıla
pilacaktır. 9 köy odası, 4 mek

tep, 3 hamam, 4 dükkan, 13 
çeşme, 13 köy meydanı, 11 
köprü ve 8 menfezin açılma 
merasimi yapılacaktır. Bunlar
dan başka 11 köye içecek 

suyun akıtma merasimi ve 42 
köy odası, 5 köylü nümune 

evi. 8 mektep, 6 hamam ve 3 
dükkanın temel atma merasimi 

yapılacaktır. Bu işlerin kaffesi 
köylerde köy kanununa uyarak 
yapılmış ve yapılacaktır. 

Hal İnşaatı 
Mezar'.ıkbaşı meydanında ya

pılacak olan Evkaf Hali inşaa

tının bugün ihalesi yapılacaktır. 
Bu maksatla Evkaf umum mü
dürlüğü mimarı İhsan bey de 
şehrimize gelmiştir. 

Tallmatname Geldi 
Vekiller Heyetince tasdik 

edilen Ankara yüksek Ziraat 
enstitüsünün fakültelerini teşkil 
eden ziraat, baytar, tabii ilim
ler ve ziraat san'atları doktoru 
unvanını almak istiyenler hak
kındaki talimatname tamimen 
vilayete gelmiştir. 

Müracaat Fazla 
Gizli doğum ve ölümlerin 

kaydı için müddetin Yılbaşına 
kadar temdit edildiğini yaz
mıştık. Bnnun üzerine tehacüm 
yeni bastan başlamıştır. 
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Cuma günü Beşiktaş - Sam
sun takımları karşılaşarak Cum
huriyet bayramı günü Altaya 
karşı çıkacak takımı meydana 
çıkaracaklardır. Maçın İstan
bul tarafındandan kazanılarak 

29 T eşrinievvlde İzmir - İstan
bulun karşılaşması ve ikisinden 
birisinin Türkiye şampiyonu çık
ması bekleniyor. 

Cumhuriyet 
Bayramı İçin 

Hazırlık 
Tekirdağ 23 ( A.A ) - Şeh

rimizde Cumhuriyet bayramı 
hazırlıkları devam etmektedir. 
Vilayetin muhtelif taraflarında 
taklar yapılmıştır. 

Erzurum 23 ( A.A ) - Erzu
rumda Cumhuriyet bayramı için 
hazırlıklar başlamıştır. Vilayet 
konağında bir balo, halkevinde 
bir servis hazırlanmaktadır. 

Mekteplerde müsamereler ve
rilecektir. Şehrin muhtelif yer
lerinda taklar yapılmaktadır. 

Çorum 23 (A.A) - Merkez 
ve bütün kazalarda Cumhuri
yet bayramını kutlulama hazır
lığına başlanmıştır. Merkezde 
cumhuriyet meydanı ile birçok 
caddelerde taklar kurulmakta
dır. Vilayet dahilindeki mınta
ka yatı mektebinin açılma res
mı hazırlanmaktadır. 

Telefon 3151 

TAYYARE 

Sov·yetler 
E'IC,isi İtimatnam(;~ 
sıntt. Takdim Etti 

Ankara, 23 (A. A) -- Sovyet 
Rusyanın yeni Ankara büyük 
elçisi Karahan cenapları bugün 
şehrimize ı;eh · 4 • ,. istasyonda 
protokol umur.ı ... udür mudvıni 
ile hariciye hususi kalem mü
dür muavini tarafından karşı
lanmıştır. 

Ankara, 23 (A. A) - Sovyd 
Rusyanın yeni 1-üyük elçisi Ka
rahan cenapları pugün öğleden 
sonra Çankaya köşkünde mu
tat merasimle reisibumhur haz
retlerine itimatnamesini takdim 
etmiştir. 

Karahan cenaplarının reisi
cumhur hazretleri tarafından 
kabulleri esnasında Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü bey de 
h:.~ır bulunmuştur. 

iki ölüm 
Roma, 24 ( A.A ) - İtalya

nın sabık Vaşington sefiri Prens 
Kaetani Jelasio dün ölmüştür. 

Torino, 24 (A.A) - Meşhur 
musikişinas Jesd Dogliycı.i 85 
yaşında dün ölmüştür. 

Hitlerle Gorü~tü 
Berlin 24 (Hususi) - Fran

sız sefiri Mösyö F rançois Po -
cet Şansôlye Hitleri ziyareti 
ederek uzun uzadıya görlı'j-

Telefon 3151 

SİNEMASI 

BUGlJN 
iki Büyük Filim Hil"den 

\nkara Tiirkiyenin Kalbidiı • 
ı.!rk dehasının Türk azminin, Türk inkılabınm 

s.udret ve kuv:etini gösteren milli fürk filmi ..., · • Ş k Güstav Frölihin çok Bogaz lçı ar ısı sevilen. ~üyük ~S~l"İ 
G Cizel İstanbulun, şirin manzaralan ıçınde sevımlı 

yıldız "Gustav Frölih,,in çevirdiği şaheser 
Fiyatlar-da Yükseklik yoktur-

40 50 60 K•.ıru~tur 
Saans Saatıarı : 

BOGAZİÇİ Şarkısı 
14,30 - 17,30 - 20,30 

Ankara Türkiyenin Kalbidir 
16,15 - 19,15 - 22,15 

D•kk t • H r gün öğleden evvel mekteplilere "An
i a • kara Türkiyenin kalbidir,. filmi gösterilecek-

tir.Mektep müdürlerinin talebeleri için sinema müdüriyetinden 
randevü almaları rica olunur. 
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Casusluk Hayabm 

R~r Marthe'ın Habralan 
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Madritti Lady Mac Leod Ad nı Taşı-
yan Mata-Hari İle Buluşmuştum 
- ÜÇÜNCÜ FASIL -
İıte Madritte, İspanyanın kal

binde bulunuyorum. 
İçimde şehri, gezmek, gör

mek ve tanımak için hiç bir 
zevk duymıyorwn. İki kat olan 
kinimle yeni bir kuvvet kazan
mış bulunuyordum. Kin intika
mı besler. Eğer giriştiğim müt
lıiş işte muvaffak olmuşsam bu
nu kinimin uyanıkhğına, İspan
yada kaldığım müddetçe bana 
cüret, kuvvet ve şiddet bahşe
den kinime borçluyum. ,, 

Valladolid geçidi beni bam
başka bir kadın, asli affetmi
yecek bir kadın haline koy
muıtu. Esirdim. Fakat egilme
miıtim. Bundan sonra, hergün 
biraz daha tazip edeceğim, 
fqırtacaj'ım zalimin gölgesine 
11ğınarak kafam bir hedefe 
dikildi: O da vuifemde mu
vaffak olmaktan, düşmanım olan 
teften elindeki bütün sırlan 
koparmak, kurtuluncıya kadar 
bu işte devam etmekten iba
retti. 

Esir doğmuş değildim. 
Üç gündenberi yalnız olarak 

Palis otelde bulunuyorum.Mad
rit etrafımda çalkalanıyor.,, 

Komşulanmdan her biri ayn 
bir tehlike teşkil ediyor. 

Sağımdaki odada Fransız 
ateşe militeri Ceneral Den
vignes bulunuyordu. Kapiten 
Ladunun tevdi ettiği vazifedea 
haberdar değildi. Elbette beni 
Fransaya ihanet eden bi kadın 
telikki ediyordu. 

Solumdaki odada oturan bir 
kadındı. Kendisini Hul'da gör
mtı,tüm. Uzun boylu, ma~ 
ve çok güzel bir kadın... Ona 
Madritte tesadüf etmek bilmem 
neden üzerimde garip bir tesir 
yapmııh. 

Bu kadın kimdi? Onu tanı• 
mak istiyordum. Habramı yok· 
luyor, zorluyor, bir türlü bula
mıyordum. Karanlığı yarmak, 
bu kadının hüviyyetini bulmak 
için saatlarca kafamı yordum. 
. Baron Von Krohn ne diye 
beni bu otele indirmişti? ilk 
mülakatımızda 

- Nerede olursanız olunuz 
sizi nezaret aldına tutacağım 
dememiş miydi? 

Aceba bu Lüks oteldeki 
gardiyenim kim di? 

Metr Dotol mi? 
Fam da şambr mi? 
Bir akşam. Metr Doteli tec

rübe etmek için odiµDda ye
meğe karar verdim. İspanyol 

1 
hizmetci kız servis yapıyordu. 

Sordum: 
- Madritten misiniz? 
- Evet sinyora. .. 
- Otelde çok kalabalık var 

mı? 

- Evet sinyora. .. 
Her tabak değiştikçe bir tec

rübe yapbm. Hiç birşey ız
madı. 

F ambr dö Şambn tetkik et
mek kahyordu. Elbette onu da 
göreceğiz. Bir Pazar günü idi. 
Bir İspanyol pazan ... Dışardan 
müzik, şarkı sesleri geliyor, 
göze batan reogirenk elbise
lerile lspanyol kadınları sokak
tan dolduruyordu. Şehirde yal
nız neşe hikimdi. Tabiat bu 
neşeye ortak olarak gülüyor
du. Bana öyle geliyordu ki her 
taraftan nezaret albndaydım. 

Fam dö şambr içeri girerek: 
- Madam yatağı yapabilir 

miyim, dedi. 
Frans zcayı çok iyi koauşan 

bu İspanyol esmerim tetkik 
ediyordum. 

- Paristen mi geliyorsunuz 
madam? Orada bayat iyi ol
masa gerek .. 

Geveze bir kadına benzi
yordu. Sordukça soracağı ge
liyordu. Cevap verdim: 

- Hayır... Harba rağmen 
herkes keyfinde .. 

- Komşunuz biç te böyle 
söylemiyor. 

- Komşum da kim oluyor? 
- Büyük bir artist.. Fran-

sada hayatm çok fena olda
ğunu, ekmek, şeker, k ömür 

bulwımadığım. korkt:nç ve 
sıkınhh günler geçirildiğini 
söyledi. 

- Bu artist kim? Bir Fran
sız mı? 

- Yok canım. Lady Mac 
Leod... Bir lngiliz dansözü ... 

Lady Mac Keod Mata Hari 
idi. O da benim gibi vazifede 
bulunuyordu. ikimizin akibeti 
ispanyada buluşuyordu. 

Fam Dö Şambr gitmeden 
korsajından bir kiit çıkararak 
bana gösterdi: 

Okudum: 
,,Gece yansı Calle Orfilaya 

geliniz. 5. V. K.,, Kaatı bırak
tım. Fam Dö Şambr aldı ve: 

- Şefin emridir dedi. 
Artık muhafızımı tanımıştım. 

Fam Dö Şambr bir suç or-
tağı gibi bana baktıktan son
ra kaatı parçaladı. 

- Sonu Vat ......... 
Altın Frank Teklifi 

Radikal Sosyalistler Dumerğin isla
hat Projesine MuhalefetEdeceklerMi -----····· Staviski Re7aletı Tahkikatı 

Paris 24 ( A.A ) - Sol ce
nah Demokrat bürosunun t~ş
kilib esasiye islihatı Projesini 
görüşmek için Nates kongre
sinden sonra fırkanın iyin 
azasını içtimaa davet etmesi 
muhtemeldir. Radikal ayan aza
sı, ayanın muvafakatı ofmadan 
meclisin dağıtılmasına muhalif 
olmakla beraber devlet te Baş
vekil Dumerg tarafından teklif 
edilen tarzda islihat yapıl
masını kabule amade görün
mektedirler. 

Pariş 24 ( A.A ) - Staviski 
tahkikah komisyonu bir muha
lif bir müstenkife karşı ittifak
la Gilyon raporuna cevap olan 
mulatira ile 1İa4fdifer müte-

• 
hasıslannın ve Doktorların 
Prensin ölümüne dair olan ra-
porunu da neşretmeğe karar 
vermiştir. Komisyon bu sabah 
bazı şahitleri dioliyecek ve öğ
leden sonra siyasi ve idari 
mes'uliyetleri tetkik edecektir. 

Pars 24 (A.A) - Beş frank
lıkların müteşebbisi olan mebus 
Bedence bütçe müzakeresi sı
rasında altın para basılması 

meselesini ileri süreceğini bil
dirmiştir. Mumaileyhe nazaran 
bunun mahzurlan Frangın kıy
metini itiraz götürmez ve de
vamlı olduğu hakkındaki umu
mi hissiyatla telifi edilmit ola
cakbr. 

Paristen 
••••• 

Londraya Aktar
masız c:dilecek 

Nevkastl {On-Tayn-N evcastl] 
24 (A.A) - G elecek sene ya
zında Londra ile Paris aktar-
masız trenlerle baglanacaktır. 
Bu iş için üçüncü Feri bot ta 
denize iııdirilmiıtir. Bu Feribot 
hem F ran.sız hem lngiliz hat
Jannda işlemek üzere süreti 
mahsusada yapılacak ve 12 yolcu 
vağonu alacaktır.Ayni zamanda 
denizdeki met derecesi ne 
.olursa olsun tahmilin mümkün 
olabilmesi için Dunger ( Dun
gegde) ve Duvr (Douvres)ara
undaki inşaat ta devam etmek
tedir. 

Lehistan da 
Bütçe Açığı 

Mühimdir 
V ARŞOV A, 24 (A.A) 

1935 - 36 bütçesi 145 milyon 
Zeloti açık g6stermektedir. 
Varidatta 1934 - 35 senesi büt
çesine nisbelle 135 nıilyon nok
sanhk olduğu halde masrafta 
ancak 52 milyon tasarruf var
dır. Yarı resmi gazete bu açı
ğın hazine ilatiyatJan ve nor
mal mali muamelat ile kapa
tı!acağını yazmaktadır. 

V ARŞOV A. 24 (A.A) -
Danzig matbuatı Danzingio 
albn blokuna dahil memleket
ler arasında ve ,r~i banka
run paranın fatiluanbı muha
faza etmiş o!duj-unn kaydet
mektedir. 

Paris Esham 
Borsasında Durgunluk 

Paris 24 ( Hususi ) - Maliye 
Nazırı Mksyö Germain Martin 
mebusan maliye encümeninde 
beyanatında esham temevvüç
!erinden bah,etmiş, vaziyetin 
9 Şubattan daha fena olma
makla beraber esham borsası
nın büyük durgunluk geçirdiği
ni söylemiştir. 

Mahkeme 
8 Komünisti Be

raet Ettirdi 
Bombay, 24 (A.A} - Mah

keme grevler esnasında kan
ftklıklar çıkarmakla maznun 
sekiz komunisti beraet ettir
miştir. Bu karar komunizm 
hakkında şiddetli siyaset tatbi
kini istiyen hükümetin siyaseti 
için bir muvaff akiyetsizlik teş
kil etmektedir. 

Balon Uçtu 
Londra 24 (Hususi) - Nev

yorktan bildirildiğine göre pro
fesör Pikann balonu saat 
14,45 te bir çiftlik arazisine 
indi. Balon ağaçlara çarparak 
hasara ağradı. Rakiplere bir 
şey olmamıştır. 

Havalarda 
Yeni Müsabakalar 

Amsterdam, 24 (A.A) -
Hollanda K. L. M. hava 

seferleri kupası kanunuevvel 
başında Amsterdam - Kurasao 
ve müteakiben Amsterdam -
Paramagiboya doğru irtibatla
nnı tecrübe edecektir. Bu irti
batlarda 4500 kilometrelik uçuş 
saatte 205 kilometre ile yapıla

bilmek için 1800 litrelik mü
temmim depolara malik tay
yareler kullaaılacakbr. 

Torinodaki Suikastçılar 
• 
ltalya Hükiimeti Nezdinde Henüz 
• • 
iade için Teşebbüs Y apılmamışhr 

(Raştorofi I tnd ıahı/ede) 
Suikastla alakadar bir Hır

vabn tevkifi hakkındaki tale
be gelince, Macar hükümeti 
bu talebi hüsnü telekki ederek 
derhal tethişenin taharrisine 
başlanmışbr. 

ltuham Mazbatası 
Paris, 26 (P.S) - Torinoda 

ltalyan adliyesinin elinde bulu
nan Ante Pavliç bak.kında 
Fransada yapılan tahkikat te
kemmül etmiştir. Bu tahkikata 
'Ve elde edilen vesikalara göre, 
Pavliç birkaç ay evvel çete ef
radından birine bir mektup 
yazmışbr: "Hırvat milleti tarihi 
\ arlığına emin olarak bugünkü 
vaziyeti istemiyor. Tamamen 
müstakil bir Hırvat cumhuriye
tini yaratmak ve kurmak isti
yor." 

Kralı öldüren elleri silahlan
dıran Paveliç şimdi " Bana is-

nat olunan suçtan asli alikam 
yoktur. ,, Demekte ısrar edi
yor. Fakat sarih ithamlan ihti
va eden rapor ltayan adliyesine 
tevdi olunmuştur. Bu raporda 
bilhassa şu ifadeler kayth bu
lunuyor: 

Annemasse'ta isticvap edilen 
Benos ve Novak Parise krah 
öldürmek maksadı ile geldikle
rini tasdik etmiılerdir. 

- Size bu cinayeti işlemek 

için kim talimat verdi sualine: 
- Tethiş teşkillbnm mürah

hası Krammer, cevabım vermiş
lerdir. 

- Bu talimab kiınin namına 
verdi? 

- Büyük şefimiz .. Ante Pa
veliçin yazılı emrini gösterdi. 

Malny de şunu s6ylemiştir: 
- Bana ve Kalemene Kralı 

öldilrmek için emir veren mu
rahhas Kramer'dir. Dr. Pave-

Alman Kilisesi 
Baş Papas Müller De Bugün Hitlere 

Sadakat Yemini Verecek 

Hıllt.r Alman Köylü Kadmla11 Arnsmda 
8erlin 24 ( Hususi ) - Al- nın reisi de hükumet azalan 

man ruhani sinodunun verdiği gibi Perşembe günü ( bugün ) 
karara rağmen M. Hitler Al- Hitlere sadakat yemini verme-
man KilWısının reisi olan Mül- ğe davet olunacaktır. Devlet 
ler hakkında emniyetini açıkça reisi bu münasebetle bir nutuk 
ifade etmiıtir. Alman Kilisası- irat edecektir. 

Suikast 
Muhakeme Dün 

Başladı 
Atina, 24 (A.A:-M. Veni

zelosa karşı suikast yapanların 
muhakemesi 24/11 tarihinde 
batfiyacakhr. Son milttehem 
olan Subatıs müddeiumumiye 
kendiliğinden müracaat etmit 
bulunmaktanır. 

İSPANYADA 
MADRIT, 24 (A.A) - Hü

hümetin meclis önüne çıkmasa 

l'elecek haftava tehir edilmitfu. 

Belçika' da 
Müdafaa Planını 

Neşreyledi 
Brüksel, 24 (A.A) - tlar

biye nazın ceneral Deveze ba-
zı tenkıtlere cevaben ve hare
kat planını ifıa etmemekle be
raber müdafaa plinının ana 
hatlannı neşreımiştir. 

Japon Balonu 
Friyedrisbarfen, 24 (A.A) -

jeplin balonu dün saat S te 
Pernambukodan buraya gel
mittir. 

liçin yazılı emrini taııyorda. 
Ba iade keyfiyeti bir kaç 

hafta sürecektir. Zira bugüne 
kadar Hariciye neureti tara· 
fmdan yapılmış bir iade talebi 
henüz mevcut değildir. 

Krammerln Tayyaresi 
MI Vardı? 

Kramer Kavetemik'in Fran
sız zabıtasmın takibatından ve 
nezaretinden nasıl oJup ta kur· 
tularak İtalyaya iltica ettiği bir 
türlu izah edilemiyor. Zabıta 
Krammerin tayyare ile balyaya 
kacmış bulunması ihtimalini 
dütünerek suikastla alakadar 
bir tayyareciyi de aramaktadır. 

Bir OçUucD Sllç 
Ortalı Daha 

Torino, 20 ( P .S ) - Ante 
Pavliçle tevkifinden evvel tele
fonla sıkı fıkı görüşen Barneris 
namında bir şahsın ele geçiril-:. 
meai için arqbımalar deftlll 
ediyor. 

Havada 
SKOTUN ZAFERİ 

P ARİS, 24 (A.A) - Londra · 
Melbum musabakasını pek 
btiyük bir mükemmeliyetle 
kazanan Skot 31 yaşında ve 
meşhur bir orkestra şefinin 
oğludur. Pilotluk imtihanını 19 
yqıncla v..:rmiş ·~dört sene 
İngiliz hava idar~sinde hizmet 
ederek iki defa İngiltere sürat 
rekorunu elde etmiştir. Arka• 
daşı Kambpel Şark Afrikdl 
tayyare hizmetinde senelere• 
hizmet ehniş ve üç defa e11 

mühim pilot zaferi elde et· 
miştir. 

PORTOPRA YA, 24 (A.A}
Arkansiyel tayyvresi dün saat 
16155 de Nataldan gelmiş ve 
19/30 da Villasisne-os'a hare• 
ket etmiştir. 

Bir Batında 
Dört Çocuk 

Nevyork, 24 (A.A) - Bir 
den fazla doğumlar rekoru bel 
halde Şimal Amerikasında kal .. 
maktadır. Beş küçük Kanada .. 
lının doğumdan sonra şimdi bit 
iısiz Amerikalının kansı 18 da .. 
kikada 4 şocuk dünyaya ıe_
tinniştir, Bunların üçü erk~ 
biri kızdır. Kız çocukla bir et'" 
kek hemen ölmüştür. DifJerle 
rinin sıhhatı iyidir. 

Profesör Pikar 
On Bef Bin Metrere 

YUkseldl 
Detroit, 24 (A:A) - Prof" 

sör ve madam Pikar stratol"' 

fer uçuşu yapıyorlar. sıJt. 
11.58 de kırk bin kişinin ÖD~ 
de kalktılar. BalCNl etri 

sür'atle çıktı. Fakat biraz ~ 
ra kuvvetli bir cenubu g~ 
züzgirının tesirile sür'ati ~~ 
dı. Balon 16,900 metre mikN"'' 
lıdır. _..... 

Nevyork, 24 (A.A) - ~· 
feaör Pikardın balonu 14.45 
Kadiz-Ohyo yakınında k_,.. 
inmiştir. Balon takriben 15 
metreye kadar yükseJmitt:İt• 
Tenis Müsabak 

LONDRA, 24 (A.A) -
inge kulüp tenis müsa 
nın hitamında Jan Borotr• 
Miı Skriven 4-6 6-4 .,e 
ile Japonyalı Miki ile Mit 
qi 1enmitlerdir. 
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1\1 ınleket J\lakvo1uyor! Ordu Harap Ve Bitkin ... Ve Sen Bana 
ha? Bende Artık Sabır Kalmadı Sahıı·dan Bahsediyorsun .... ~~~~~~~~~~~~~~ 

Fena halde korkmuştu. Heybe
nin öbür gözünde çıkan iki baş 
daha, korkunç birer topaç gibi 
yerde yuvarlanırken korka kor
ka kekeledi: 

- Aleyke Avnullah aleyke 
Avnullah [*] Caferin sesi bu 
fısıltıyı bir anda boğdu: 

- Nasıl? Heee? Nasıl? 
Gözlerini açmış, Vanlı Hü

seyin beye yiyecek gibi bakı-
yordu: 

- Nasıl? -dedi- he he? Yol
lar tehlikesizıniymiş? Heeey 
babacan.. Biz eyi Ata bineriz 
anınıa kılıncı da adamakıllı 
kuUanınz. Sen bizi ne sandın? 

Vanlı da haniya inatç mı 

inatçı idi ha ... 
- Dört kelle, dört vücut, 

demektir. Kendini bilen bir si
lihşör için dört düşmanla kar
şılaşmak büyük bir şey değil
dir. 

- Dört düşman çok değil
pir amma dört kelle en azdan 
on beş düşman eder. 

Cafer bu cevabı verdikten 
sonra, kılıncını kınına sokarken 
hafifçe gülümsedi: 

-Affedersin arslanım amma 
kelle hesabında pek yayan 
kalınışsm! Dört kelle en azdan 
on ölü yirmi yaralı ve hiç ol
mazsa o kadar da kaçan eder. 
Maamafih eğer Ahsen gelirken 
dört kelle daha getirirse buna 
şaşmam. İşin doğrusu şudur ki, 
heybemde yer kalmamıştı. 
Yoksa ... 

- Yoksa? .. 
- Daha bir bu kadar geti-

rebilirdim. 
Demeğe kalmadan dışanda 

~ir giiriiltü koptu, halk ivaz 
avaz bağınnağa başlamıştı: 

- Yaşşaaa! 
- Y aş.şaaa! .. 
Cafer sözünü kesti. 
Çadırdan dışarı fırlıyan bey-

ler sevinçle bağnştılar: 
- Ahsen! .. 
- Ahsen!.. 
- Hoş geldin Ahsen! 
Eşeaeddin çadırdan çıkmıştı. 
Beylerin o anda tekrar ivaz 

ivaz bağnştıklan işitildi: 
- Abdüsselam! .. 
- Abdüsselam! .. 
- Hoş geldin Abdüsselam? 
Bu sonuncu alkışlan işitince 

Eşcaeddin birdenbire harekete 
geldi: 

- Ne? - diye mırıldandı -
Abdüsselam gelmiş ha? 

V c derhal çadırdan çıktı. 
Şimdi davullar çalıyor, halk 

lvaz avaz bağınyor, Vazıh~ 
.ı~ası üstünde neşeden sankı 
bır kasırga esiyordu. 
. Bir Değil Yedi 
Istanbulda bir sabah kadargüzel 

Yer yüzünde ne vardır? Hele 
bu sabah Kalamıştan ufka ka
dar gözün önünde renk alırsa? 

- Ve hele bu göz, yorgun 
uzun yatışJann uyanışında süz
gün ve mahmur bakan bir ka
dının gözü olursa? .. 

- Ve bu kadın dehrin en 
lliuhteşem bir sarayından bütün 
bir kıtaya hükmeden bir hü
kümdar olursa? .. 
. - Ve hu hükümdar İren 

gıbi bir kadın olursa? .. 
- Oof! .. İstanbul sabahlan

nın böyle bir kadın gözünde 
canlanan güzelliği erkek mu
ha YYelesinin uzanamıyacağı 
Yüksekliklerdedir. 

Sarayburunundan dört kürek 
boyu açıklarda bir sandal de
nizi yararak ilerliyordu. 

Sakin sathını yaran teknenin 
altında deniz, Venedikli bir 
bazirganın makası ile yırtı
lan mavi ipekli bir kumaş gibi 
idi. 

Sandal büyücekti. İçinde altı 
kişi vardı. Bunlardan dördü 
kürek çekiyor, arka tarafta 
oturan ikisi ise karşı karşıya 
çene çalıyorlardı. 

Biri sırtına bir zırh geçir
mişti. Tepesi kırmızı tüylü 
T ulgasını dizleri üstünde tuttu
ğuna bakılırsa bir askerdi. 
Öbürü beyaz ipek bir Harman
yeye bürünmüştü. Sandalın ipek 
ibrişimden Y ekelerini tutuyor 
ve gülümsiyordu. 

Bir müddet Marmaraya renk 
ve şekil veren güneşin doğu
şunu seyrettiler. 

Sandal sükün içinde ilerli
yordu. 

Asker, birdenbire yol arka-
daşını dürttü: 

- Nisefor! Nisefor: 
- Ne var? 
- Gördün mu? 
- Neyi? 
- Galer .. Galer .. 
Kolunu Moda istikametinde 

uzatmıştı: 

- İşte bak .. Nah şurada .. 
- Gördüm .. Gördüm .. Eeey 

ne olmuş? Ne var? 
Asker arkadaşını hayretle 

süzdü: 
- Bilmiyor musun? Bu Ga

ler onun Galer'i... O artık san
dalla gezmek tenezzülünde bu
lunmıyor .. 

O da kim a canım? 
- Kim olacak; T eodos .. 

- Haaaa ... 
İpek gömlekli adam 

Moda tarafına haktı: 
tekrar 

- Demek ki arslan dönü
yor. 

Asker dişlerini gıcırdatarak 
yumruğunu sıktı: 

- Evet .. Dönüyor. Dişi kap
lanla bu gece kim bilir neler 
konuşmuşlardır: 

Ve birdenbire mevzuu değiş
tirdi: 

- Acaba bu davetin sebebi 
ne olsa gerek?. 

- Bana kalırsa yolcusun .. 
- Nereye? Ahirete mi? 
- Zannetmem, sen Bizansın 

muhtaç olduğu kullardan biri
sin.. Seni öldürmeğe cesaret 
edemez, fakat ... 

Eeeeey? .. 
- Fakat senin gibi canlı bir 

tehdidi payitaht sokaklannda 
dolaştırmak ta işine gelmez. 
Zannım bu .. 

Asker bir an düşündü, sonra 
sordu: 

- Fara:ıane yapar? 
- Yerine gönderir. Sivası 

boylarsın. 
Yolu yarılamışlardı. Şimdi 

Galer hemen yanıbaşlarında 
gibi bir şeydi. Asker T olgasını 
kafasına giydi. Galerı borda
larken kürek çekenler, ani bir 
hareketle küreklerini sudan çı
kararak havaya kaldırdılar. Bu 
bir ihtirama deliilet ediyordu. 
Kürekçiler bu hürmeti izhara 
mecbur kalmışlardı. Çünkü Ga
Ienn direğinde Vasilissaya mah
sus olan bayrak dalgalanıyordu. 

Galer, buna mukabeleye lü-

[*] Allahın inayeti üzerine 
olsun manasına gelen eski de
virvari bir dalkavukluk. 

- Sonu Var -

• 
Deniz T eslihatı işi 

Londra Konferansının Çok Çetin 
Olacağı Tahmin Ediliyor 

Londra, 24 (A.A) - İlk gün
de alınan intibaa göre deniz 
müzakeratı uzun ve yorucu ola
caktır. Tamamen bahri mahi
yette olan sebepler dolayısile 

kabine bahriye nezaretinin sa
lahiyettar adamlan milli müda
faa ihtiyacatının kruvazör ade
dini derhal çoğaltması iltizam 
ettiğini bildirdikleri bir sırada 
Amerikan tezlerini resmen tas
vipte tereddüt etmektedir. Bu
na binaen İngiliz Japon muka
reneti davası taraftarlannı mu
hafaza etmektedir. Bununla be
raber iki temayülden birinin 
diğerine galebe çalması ve ne 

Japonyaya karşı bir İngiliz 
Amerikan ne de Amerikaya 
karşı bir İngiliz - Japon ko
alisyonu vücuda gelmemesi çok 
muhtemeldir. Londra kabine
sinin prensibi Vaşington em
sallerini muhafaza etmek ola
caktır. Fakat kabinenin yeni 
bir muahedenin ihzarını kolay
laştırmak için Japon metaliba
tına karşı bazı tavizlerde bu
lunması imkansız değildir· 
Londra, Japonların da bu uz
laşma teşebbüsünün muvaffak 
olmasi lehinde çalışacakları 
ümit edilmektedir. Vaşington 

muahedesi iptal edildiği tak
dirde bunu derhal teslfüat ya
rışı takip edecektir ki bu da 
İngiltere bütçesine büyük bir 
hamule teşkil ederek ve İngi
liz harici siyasetine dahili ne

ticeleri hesap edilmiyecek ka
dar çok olacak bir muvaffaki-
yetsizlik sebebi olacaktır. Bu
gün Japonlarla Amerikalılar 
arasında ilk töplantı olacak ve 
Cuma günü de İngiliz - Japon 
görüşmeleri tekrar başlıyacak
tır. İngiliz - Amerikan görüş
meleri gelecek hafta başından 
evvel başlamıyacakbr. Bu su
retle vaziyetin tamamen tes
biti için günler geçecek de
mektir. 

Denizli 
Belediye Reisi 

Seçildi 
Denizli, 24 (Hususi) - Bele

diye seçimi geçen hafta bit
mişti, Seçilen azalar bugün 
toplanarak Naili beyi belediye 
reisi intihap etmişlerdir. Halk 
belediye intihabatının bu neti
sinden memnundur. 

Son Dakika: 
B .. yük Millet Meclisinde 

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

H. Vekilimiz Vaziyeti İzah Ettiler 
Meclis Y~g~~ı~·~y; .... v~· .. F;·~~~·~ ....... M~~ii~i'~;·ine Türk 

Milletinin Taziyetlerini T elğrafla Bildirdi 
Ankara 24 (Hususi) - Büyük Millet Meclisinin bugünkü fevkalade toplantısı h ti" ld 

M li . . K. h ti . . tk d H . . k ara re ı o u. ec s reısı azım paşa azre erının nu un an sonra arıcı ye ve ili T evfikRüştü be alkı lar 
arasında kürsüye geldi. Yugoslavya vaziyetini izah eden nutku alaka uyandırdı. Kral ~I k ş d 
hazretleri ve Fransa Hariciye Nazırı Mösyö Burtho'nun ölümleri, acıları anlatıldı. e san r 

Hariciye vekilimiz nutkunda Yugoslavvadan, müttefikimiz diye bahsetti. Ve dedi ki Nai ler 
meclisi Kral Aleksandrın eserine devam edecektir. Meclis Yugoslavya ve Fransa meclislerine /urk 
milletinin taziyetlerini telgrafla bildirdi. 

Meclisten sonra hariciye encümeni toplandı. Hariciye vekili iki devletle Balkan misakının tat
bikatına ait imzalanan protokola dair izahat vermiştir. Meclis yann sabah hafi olarak toplana
caktır. Hükumetin bu hususta meclise izahat vermesi muhtemeldir. 

Protokol, müteakip aleni celsede reye konacaktır. Protokol Balkan hariciye nazırlarının Anka
rayı ziyaretlerinde teati edileceektir. 

Londrada Mühim Toplantı 
_ Londra. 24 (Hususi) - 1935 deniz kon~er.~1!sı için İngiliz - Japon murahhasları mütekaddimJ 

gorüşmelere M. Ramsey Makdonaldın reıslıgınde başlandı. Toplantıda hazır bulunan Japon 
murahhası amiral Yamato görüşülen meseleler hakkında beyanatta bulunmaktan ictinap etti. Bu 
ayın 26 sında yeni bir toplantı daha vuku bulacaktır. Bu toplantıya kadar Japon murahhasları ile 
Amerikanın fevkalade murahhası M. Norman Davis arasında da bir temas vuku bulacaktır. 

Kortez Meclisi Toplanmıyor 
Madrit, 24 (Hususi) - İspenyol hükümeti, vaziyetin fevkalade olan nezaketini göz önüne alarak 

Kortez meclisinin toplanmaya çağnlmasını geri bırakmağa karar vermiştir. Ayni zamanda adliye, 
harbiye ve nafia nazırlarından müteşekkil bir komisyonu Esturiye göndererek son kanlı hadisele
rin bu noktada açtığı yaraları kapatmak için tedbirler almağı da karar altına almıştır. 

ANKARA, 24 (A.A) - B. 
M. Meclisinin bugün akdettiği 
ilk içtima Yugoslavyanın büyük 
Kralı Aleksandr hazretleri ile 
dost Fransanın Hariciye nazırı 
M. Bartunun Marsilyada kur
ban gittikleri feci cinayet kar
şısında başta en büyüğümüz 
olduğu halde Türk millet ve 
hükümetinin duyduğu derin 
acının bir defa daha tezahü
rüne meydan verilmiştir. Bu 
itibarla B. M. Meclisinin bu 
ilk toplantısı fevkalade günle
re mahsus bir manzara arzet
mekte idi. Samiin locaları hın
ca hınç dolu idi. Süferaya 
mahsus localarda da sefirler 
ve sefaretler erkanı yer almış
lardı. İçtimaa B. M. M. Reisi 
Kazım paşa Hz. riyaset etmiş 
ve celseyi açarken, son günler
de siyasi vaziyet ve harici 
siyaset ehemmiyet kesbettiğin
den dolayı hükümetle beraber 
çalışmak imkanını vermek için 
meclisin içtimaa davet olundu
ğunu söyliyerek demiştir ki: 

Meclisi ali bugün toplanmış 

bulunuyor. Şimdi Hariciye Ve
kili T. Rüştü beyefendiyi din
liyeceğiz. 

Bunun üzerine kürsüye ge
len Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü bey şu izahatı vermiştir: 

Arkadaşlarım. 
Bugün huzurunuza hazin bir 

hadiseden bahsetmek için çı
kıyorum. Hepiniz elemle duy
dunuz ki, müttefikimiz Yugos
lavyanın büyük Kralı ve bizim 
büyük şefimizin samimi dostu 
birinci Aleksandır hazretlerinin 
merkezi ve cenubi şarki avru
pada sulhun takviye ve idame
sini konuşmak için Parise gi
derken Marsi!yada öldürdüler. 

Fransanın kıymetli hariciye na
zırı ve bizim de kıymetli doa
tumuz M. Bartu dahi bu men
fur cinayete kurban gitti. Dai
ma büyük meclisin tasvibine 
uygun olan siyaset yolunda dik
katle yürüyen hükümetiniz bu 
fecaat karşısında derhal ken
disine terettüp eden vazifesinde 
asla kusur etmedi. 

Hariciye vekilinizi askeri 
ve sivil bir heyetin başında 

Belgrada gönderdi. Orada 
diğer Balkan müttefiklerimiz
le birleşerek vaziyet müta
lea edildi. Tam bir mutabakat 
içinde kanaatlerimizi görüşleri
mizi hadisenin büyük ehemmi
yetile mütenasip bir itidal ve 
ciddiyetle alenen ifadeye şita
ban olduk. Elemzede olan dost 
memleketlerin kederlerine ta-, 
mamile istirak ettiğinıizi bil
dirdik. Balkan misakının git
tikçe artan bir kudretle nasıl 
sarsılmaz bir kuvvet olduğunu 
gösterdik. T eahhütlerimize can
dan sadakatimizi bu münase
betle bir defa daha teyit ve 
ilan ettik. (Bravo sesleri) 

Tethiş uruUerinden ve cina
yetlerinden nefretimizi izhar 
ederek canilerin ve mcs'ullcrin 
meydana çıkanlması ve bu gibi 
kötülüklerin bir daha tekerrür 
etmesine imkan bırakılmıyacak 
surette öniinün alinması için 
bütün medeni milletlerin hep 
birlikte çalışmaları lüzumunu 
ortaya koyduk. Bu hususta 
neşrolunan tebliğ üzerine bü
yük medeni memleketlerin 
merkcıtlerinden gelen sesler 
muztarip insanlara ümit ve
recek mabiyetsedir. Bu ke
derli vak'anın istilıam ettiği 

vakar ve sükün ve birlik için 

takdir ve şükranla kadederim 
ki Asil Yugoslavya milleti ve 
onun muktedir vetecrübeli dev
let recülleri en iyi örnek olmuş· 
tıır. (Bravo sadaları) 

Ehemmiyeti derkar olan bu 
keyfiyeti büyük millet meclisi
nin resmi ıttılaına arzederken 
Türkiye B. M. M. nin derin te
essürlerine tercüman olduğu
mu da zannediyorum ( Şiddetli 
alkışlar) 

Hariciye vekili beyin bu iza
hatını müteakıp iki büyük ölü
nün hatıralannı taziz için sü
küt edilmiş ve tekrar müzake
reye geçildiği zaman Cemil B. 
(Tekirdağı) ile arkadaşlarının 
verdikleri şu takrir okunmuş
tur.: 

Hükümetin harekatını tasvip 
ediyoruz. Alçak cinayete karşı 
millet meclisi bütün nefretini 
beyan eder. 

Milli kahraman ve büyük hü
kümdar kral birinci Alek
sandnn ziyaından dolayı Yu
goslavya mili etine derin acıla
rımızın bildirilmesine ve büyük 
evladı reis Bartunun ölümün
den dolayı Fransız milletine 
teessür ve taziyctlerimizin gön
derilmesine riyaset divanının 

memur edihnesini teklif ediyo
ruz. 

Takrir reye konularak itti
fakla kabul edilmiş ve yarın 
saat onda toplanmak bzere cel
se tatil edilmiştir. -Temel Atma 

Dolaplıkuyu C. H. Fırkası 
mahfelinin temel atma resmi 
Cumhuriyetin 11 inci yıldönümü 
tezahüratı esnasında saat 17 de 
yapılacaktır. 

CumhuriyetBayramı~1ASümerbank Yerli Mallar Pazarından Tedai~~~~~ilirsinzi 
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Dinliyor Musun 
Dünyayı 

Ulan Beryen? Bu Gidişle 
Fethederiz Be! .. 

Aziz Miralayım ! Şayet 
bir hizmet çıkar da bana lü
zum görülürse, harp gibi mü
him bir vazife olmadıkça beni 
affetmenizi başkaca yalvannm. 

- Müsterih olunuz azizim 
binbaşı!. Valimiz yine bir bu
naklık edecek olursa kendisine 
elbette bir kurt masalı okurum. 
Has~a olduğunuzdan bahsede
rim. Hekimlerin emrile ava çık

tığınızı, bana da nereye gitti
ğinizi haber vermediğ nizi söy
lerim. 

Valeryan bu hususi inayete 
de teşekkür etti. Miralay fazla 
olarak dedi ki : 

- Size hayvan da lazımdır. 
Şayet sizinkiler yetmezse Benim 
ahırdan da istediğiniz kadarını 
alınız. Hem de bunun için bana 
hiç teşekkür etmeyiniz. Zira 
hayvanlarımı pek seversem de 
binecek halim olmadığı ıçın 

zavallılar ahırda çürüyüp duru
yorlar. Bari onlar da biraz ge
zip eylensinler! 

Binbaşı , mirelaydan ayrıla
cağı zaman elini sıkınca mira
lay şunu da söyldi. 

Demek iki ay sonra goru
şeceğiz. Amma sizi biliyorum. 
Siz ava doymazsınız. Mutlaka 
benden mezuniyetinizin uzadıl
masını istersiniz. Keyfinize ba
kınız azizim, o da esirgenmez. 

Miralay bey bu dostlukları 
binbaşı Norteri ihya derecesin
de memnun etti. 

Oradan doğru ~üvari kışla
sına gitti. Tam parmaklık önü
ne gelince mülazım Şarleye 

tesadüf etti. Delikanlının su
ratı pek ateş idi. Yalnız as
kerce bir selam verdı. Binba
şı dediki: 

- Şarley, dün akşamki hid
detiniz geçti mi? Eski dostu
nuz Valeryana dargın mısınız? 

Mülazim Şarley bir cevap 
veremedişe de kaşlannın ça
tıklığı, çehresinin sarılığı göş
teriyordu ki dün akşamki dar
gınlığı geçmek şöyle dursun, 
bir kat daha artmıştır bile! 
Gene binbaşı dedi ki: 

- Şarley, iki ay müddetla 
av için mezuniyet aldım. Seni 
de davet edeyim mi? 

- Hayır binbaşım! Teşekkür 
ederim. 

Bü sözleri yarım ağızla söy
lediği gibi elini şapkasına gö
türüp şunu dedi: 

- Askeri hizmetlerimiz için 
bana vereceğiniz bir emriniz 
var mıdır? · 

- Hayır Şarley, hiç bir em
rim yoktur. İnşaallah dönüşte 
seni daha ıyı bir halde 
görürüm. 

Mülazım bir tarafa yürüdü 
gitti. Binbaşı teessüfle bir ne
fes alarak: 

- Yazık yazık , dedi. Zavallı 
çocuk kendi kendine işler açı
yor. Allah verse de Şarleyin 

bu halini o hiylebaz Bürehmen 
haber almasa. Mutlaka çocuğu 
fesade verir, aramızda daha 
ciddi bir düşmanlık peyda 
eder. Yolum uzun üstüne daima 
bir mani olarak Şarleyi atar. 

Halbuki binbaşının korktuğu 
çoktan olmuştu. 

Şarley, Hayımın evinden çı
kıp kışlaya gelmişti. Hayım, 
delikanlıyı kendisine bağladığı 
gibi gerek binbaşının gerek 
arkadaşların kanlı bıçaklı düş
manı etmek için zahmet te 
çekmemişti. 

1-fayım, Grası mülaznna bir 

melek gibi tasvir etmişti.Biçare 
kadının aleyhine olmadık al
çaklıkları ediyorlarmış. Türk 
Ferit, Hanri ve Raul serseri
lerin en mel'unları imiş, kendi 
aşk hevesleri için Grası takip 
ediyorlarmış. Hele amcazadesi 
Hanrinin ona hem aşıkça he
vesi hem de miras meselesinden 
dolayı adaveti varmış. Ondan, 
biçare kadından intikam almak 
istiyormuş, Hanri Lord Riş

mondun yegane varisi olduğu 

halde onu mirastan Gras mah
rum etmiş. falan falan ! 

O gün akşam üzeri binbaşı 

Valeryanın konağı önünde epiy 
kalabalık bir cemaat peyda 
oldu. 

İlk once bizim altı arkadaş 
görülüyordu ki tepeden tırnağa 
kadar silahlı oldukları halde 
ali atlara binmişlerdi. Bir kaç 
Hintlinin elinde de yedek atlar 
kişneyorlardu. Sefer levazımı 

da sekiz tana gayet iri katır
lara yü ıdenmişti. 

Bundan başka b:nb:ışı , ma
iyetine de tecrübeH on ::uvari 
askeri alınıştı ki gözür.de bun
lann herbiri on adama bedel
di. Binbaşılarına muhabbetleri 
Ahmet ağa ile Beryenin Ferit 
ve Hanriye karşı ·olan muhab
betleri der.:cesinde idi. Can!a
rını bile ugurunda feda eder
lerdi. 

Her cinsten on d5rt başta 

köpek vardı ki bunların , elin
den hiç bir av kurtulamazdı . 
Köpeklerin hizmetine mahsus 
olarakta iki Hintli tayin edilmişt'. 

Hülasa binbaşı Valcryan es
ki bir ordu kumandanı gibi 
her ~eyi düşünmüş, tekmille
mişti. 

Nihayet bu av fırkası yola 
çıktı. Şehirden çıkarlarken 
Hanri hayvanını Binbaşının 

yanına sürerek bir şey söy
lemek istedi. Fakat Va
leryan onun söyliyeceğini evel
den anlıyerak parmağını duda
ğına götürüp sus işareti etti. 

Şehirden uzaklaştılar. Tam 
kırlara çıkınca Binbaşı Hanri
nin yanına yanaşıp : 

- Sizi .niçin sustururum bi
lir misiniz? Dedi. N epole gide
ceğine niçin bahar yolunu tut
tuğumuzu soracaktınız . Azizim 
Kont, kendimizi bahara gidi
yor gibi göstermeliyiz. Bura
larda şüphesiz ki Hayimin beş 
on casusu vardır. Derhal bi
zim bahara gittiğimizi haber. 
vereceklerdir. 

O da tertibatını ona göre alıp 
hata etmiş olacak. İstediğimiz 
de budur. Anladınız ya?. Erza
kımız, mühimmatımız mükem
meldir. o~ saat aykırı bir 

yol alarak hiç bir köye uğra_. 

mağa ihtiyacımız kalmaz. son• 
ra Nepol yolunu tutarız. 

Atların ilk iştihasile beş saat 
kadar gittiler. Bir ormanda 
mola verdiler. 

Orman, Hindin en güzel 
ağaçlarile süslü idi. Valerya
kın av fırkası, burada büyük 

büyük ateşler yaktılar. Hint 
ormanlarında geceyi geçiren 
böyle mükemmel kafilelerin sa
fasına doyum olmaz. 

Derhal yol sofraları kuruldu. 
Envai çeşit mezeler, yemekler 
çıkanldı. Herkes kendi işite, 

zevkile meşguldü. Bu latif ka
rargahta da hepsinden ziyade 
sesleri çıkan yine Ahmet ağa 
ile Beryendi: 

- Dinlivor musun ulan Ber-

Sil&hlanma Yarışı 
Alman Donanması Yeniden Diriliyor 
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Alman Kontramiralı 
Alman Donanması 

Gadov Yeni İnşa Edilen 
Hakkında Ne Diyor ? 

Berlin, 22 (Uta 'Press) 
Konteradmiral D Gadow Al
man harp gemilerinin tasfiyesi 
ve yem gemiler inşas ı ge
miler inşası meselesine dair 
izahat vermiş ve bu izahatına 
Alman donanma~ının 19ı8 den
beri geçirdiği değişiklikleri an
latarak başlamıştır. Amiral Ga
dow diyor ki: "Harpta:ı sonra 
Alman donanmasının tekrar 
kurulması yolunda ilk ad:m 23 
mart 1931 müdafaa kuvvetle:i 
kanunu ile atılmış ve ilk iş 

o'.arak doııanma için denizcili
ğe alışkın efrat a:·anılll!ıştı . 
Bu maksat için me~hur "Eiser
ne filotille ,. - demi• flotella
nın sağ kalmış genç efradı tek
rar iş başına çagn!arak neni 
kurulan kadroya la:ydedilmlş
ler ve böy1eee efrat tedar ik 
edildikten eonra gemilerin tas
fiye ve tamirine geçilmişti. Bu 
tarihte Alman bahriyesi <" cına

cak bir manzara gösteriyordu. 
Çünki Almanyanın açık deniz 
donanmasından geri kalan bir 
kaç yeni ve sağlam gemisi ga
lipler tarafından müsadere edil
miş ve henüz tezgahta bulunan 
(31.000 tonluk; sekiz 3S cm, 
ondört ıs cm ve üç 8.8 cm-lik 
topu hamil, ve 27.S mil sürate 
malik "Graf Spee,,. ve " Ma
ckensen,. zırhlılarile, beş daha 
küçük (S600 tonluk; sekiz ıs 
cm, 3.8 cm toplu ve 27.S mil 
sürate malik) zırhlı ve bır çok 
muhriplerle denizaltı gemı

leri tezgahta tahrip ve ta
rumar ettirilmışti. Koca do
nanmadan mütareke şartları 
mucibince Almanyaya bırakılan 
gemiler şunlardan ibaretti: 
" Schlesien .. ( denize kaydırıl
ma tarihi 1906 ) " Schleswig -· 
Holstein ,. (1906), " Hannover ,. 
(ı90S), " Lothringen " (ı904), 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yen? Bu gidişle dünyayı fethe-
deriz be! 

- Ne diyorsun baba Ahmet! 
Burası her ne kadar kara, ben 
de her ne kadar birinci sınıf 

gemici isem de pupa yelken 
seyahat işte böyle olur .. 

Binbaşı Valeryan fırkası bu
rad:ı geceyi geçirmekle meş
gul iken öte taraftanda ba
hardan Patnaya giden yol üze
rinde bir adam ağır ağır yü
rüyor du ki ak saçları, bükül
müş beli onun bir ihtiyar ol
duğunu gösteriyordu. 

Başındaki kirli , bir sarık ile 
sırtında parça parça gömleğin
den başka elbisesi yoktu. 
Ayakları da çıplaktı. Bu ada
mın hırsızdan korkusu olma
dığı gibi gece vakti vahşi hay
vanlar tarafından paralanmaktan 
da füturu olmadığı yolun tozları . 
toprakları içinde kaygısızca 

yürümesinden anlaşılıyordu. 
- Sonıı ı•ar -

"P ·· " H "El reussen ,, , essen ,, 1 -

sas" (1903) "Zahringen,, (1902) 
isimli sekiz iht iyar safıharp ge
misi, "Berlin,. "Hamburg,, (1903) 
"Ar kona ,. (1902), " Medusa ,. , 
" Amazone ,, , "Thetis,, (ı 900), 
"Nymphe,, , "Niobe ,. (1899) 
isimli daha yaşlı 8 zırhlı , ve 
Versay mu:-.bed_narees:nin mü
saade eHiği m;ktarda torpido 
( ki bnn:arın hepsi 19()7 ile 
1 9ı2 arasında denize indiril
mişti). 

Almanyaya, bırakılan bu gemi-

" Greif ,, " Albat rob,, "F alke,, 
" Kondor ,, " Seeadler ,, isimli 
6 tane muhrip denize indiril
miştir. 

Tersaneler 1927 - 28 de 
de boş durmamış ve daha yeni 
tipte olan İltis ", ,,Jaguar", 
L d" L h " T. " ,, eopar , ,, uc s , ,, ıger , 

,,Kaplan", ,,Wolf" Kurt muh
ripleri ile ardı sıra ,,Königs-
b " K ' h " K··ı " erg ,, arJsru e ,, o n 
zırhlılarını ve çok yeni bir 
plana göre yapılan ,,Leipzig" 
zırhlısını denize indirmişlerdir. 

Al•n.,n 1ılı•sıındo11 Dovçl.ı•I ı c ~11 koç ~enıi 

!erin yerine yenile;·:ni yapm:ık 
hakkı verilmemiş. daha doğ

rusu bir çok şut'.a a bağlı 

o!arak veri lmişti . Bu şartlara 

göre Almanya safharp gemi
lerini an. " k 20 sene sonra ye
nilerile değistirebi!ecek ve ye
nileri ı0.000 tonu ::;eçmiyecek

Her biri lS santimetrelik 
do:ı:uzar topa, ve (23 Knoten) 
lik sürate malik olan bu zirhi
lar ecnebi milletlerin ehlivu
kufları tarafindan da takdir 
edilmiş olup top ve sürat ve 
gerekse zırh itibarile hem cinsle
rine faik bulunuyorlar, Bu zirh
lıların bir hususiyetleri de 
alelade marşlarda kullanıl
mak üzere az masraflı (Diesel) 
motörlerine malik olmalan: ve 
"Leipzig,. de esas makineler
den birinin yerine de büyükçe 
bir Dieselmotoru konulmuş ol
masıdır. 

harplarının icap ettirdiği her 
türlü iyi sıfata malik bulundu
ğuna şüphe yoktur. Bu gemiye 
çürüğe çıkarılan "Hssen"nin 
yerine konulan "Admiral Sche
er ,,de ilave edilince Alman bah
riyesi 2 eski ve iki yeni 
safıharp gemisine malik olacak 
ve otuz haziran 1934 te denize 
indirilmiş olup techizatı tamam
lanmakta olan "Admiral Graf 
Spee,. de bunlann beşincisini 
teşkil edecektir. Almanlann bu 
sene zarfında .altı modern 
zırhlı daha yapmağa kar~r 
verdiklerine göre Almanya bır 
kaç aya kadar batın sayılır 
bir donanmaya malik buluna· 
caktır demek oluyor. Bu kuv· 
vetlere ilave edilecek muhrip• 
!erin ve torpil arama ve top• 
lama gemileri gibi diğer küçü~ 
gemilerin miktar ve dereceler• 
bu sene zarfında aktedilecelc 
(denizde silahsızlanma) konfe· 
ranslarının vereceği neticeye 
bağlı olacaktır. Hülasaten sö)'' 
!emek lazımgelirse AlmııoY" 
müsavi hak esası dahilinde do• 
nanmasını diğer devletleri~ 
derecesinde tutmağa azmetııı•Ş 
bulunuyor ve bunu yapmak~ııfl 
hiç bir zaman çekinmiyecek~ 

ti. Keza zırhlılar <la 20 sene 
sonra beheri 6000 tonu geç
miyen yenilerile değiştirilebili

necekti. Torpidolar IS sene 
sonra 800 ton ve 200 tonluk 
!arla değiştirilecekti. Bütün 
bunlar Almanyayı; meşhur 

açıkdeniz donanmasını unut
mıya ve harap teknelerle uğ
raşmaya mecbur etmek de
mekti. 
Almanyanın elinde kalan bu 

gemiler eski miş; bir çok yerle
rinden yaralanmış harp tekne
lerinden ibaret olduktan başka 
meşhur tersaneleri ve depolan 
da galipler tarafından tam ma
nasile yağma edilmişlerdi. 1920 
de elde bulunan bu ( teneke 
yığını) nı görmemiş olanlar bu 
harabeyi; sağlam, temiz, ve 
modernleştirilmiş bir küçük do
nanma haline koymak husu
sunda Alman denizcilerinin 
gösterdikleri mucizeyi takdir 
edemezler. Alman İnadı , Alman 
sabrı ve Alman çalışması sert 
bir didinmek neticesi 1922 de 
"H "B h . annover,. ve raunsc weıg,. 

isimli iki safıharp gemisile 
biraz sonra "Hessen,. ve "El
sab,. isimli safıharp gemilerini 
" Medusa ,. " That is ,. " Ham
burg ,. " Arkona ,. ve daha 
sonra " Berlin ,. isimli zırhlıları 

ve birçok torpidoları pas ve 
kirden kurtararak ortaya çık.ır
mış ve " Emden .. zirhlısını ye
niden inşa etmiş buh,ınuyordu. 
Emdenin inşasında yeni bır 
harp gemisi planı bulmak zor 
olduğundan, bu gemi harbin 
son senelerinde çizilen planla
ra göre yapılmış olup şimdiki 

yeni zırhlılara nisbetla eski 
usuldür. Bunun içindir ki, şim
diki hükumet 192S de denize 
indirilmiş olan bu gemiyi artık 
mektep gemisi olarak kullan
mak niyetindedir. Emden de-

• nize indirildikten sonra Alman 
tersanelerine yeni bir can gel
miş ve daha 1926 da " Möwe,. 

Almanlar işi bu raddeye 
getirdikten sonra eski safharp 
gemilerini de yeniletmek iste
mişler ve fakat muahedenin 
kendilerini saran sıkı şartlan · 
icinde buna imkan bnlamadıkla 
rından"Deutschland" tipinde son 
derece mükemmel bir zırhlı 
yapmıya mecbur kalmışlardır. 
"Deutschland,, tam 18 aydır 
muhtelif işlerde kullanılmış ve 
gerek motörleri ve gerek her 
bir şeyi tamamile tecrübe edil
miştir. Binaenaleyh Alman de
nizcileri bu tipte gemi yapmak 
husunda icap eden bütün tec
rübeleri yapmış ve her malu
matı elde etmiş bulunuyorlar. 
İngilizlerin "Poeket battleship,. 
ismini verdikleri bu yepyeni 
tip hakkında yazılan yazılar 
ciltlere baliğ olmuştur. 

Her zırhlıdan kuvvetli ve her 
safıharp gemisinden sür'atli 
olan bu geminin bugünkü deniz 

Cumhuriyet Bayramı 
Gece Ve Gündüz Şenlikleri ., 
Hepimizin büyük bir sevinç ve heyecanla beklediği Cnm~U~e 

yet bayramımız yaklaşıyor. Yapılacak şenliklerin zairler üzerı~Jıl 
ilelebet unutamıyacakları bir şekilde olabilmesi ıçın beş daki ,Jı 
süren çanak mehtabı, renkli kandilli deniz yıldızı. orkestf Jı, 
nurlu hava bombaları, yakut, zümrüt, gümüş yağmurlu, ça_dı'~
şimşekli hava fişekleri, envai çeşit çarkıfelek ve yer top fiş~~ 
!eri ile iki boyu havi gündüz şenlik fişeklerinizi taze ola~
ihzar ettirmek üzere şimdiden bildiriniz. Bu suretle çok mlike Jıif 
mel bir eylence tertip ve ayni zamanda harp malôllerimize ~
yard!m yapmış ve hem de halkımıza tam manasile bir cuıııhıl 
yet bayramı gecesi yaşattınlmış olunur. 

Kataloğlarımızı isteyiniz 

Telefon Numarası : 3893 ·ıJi~ 
Siparişlerinizi mektup veya telgrafla aşağıdaki adrese ~1 

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

(S. 4) 14-15 (598) 
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Londrada lspirtizma 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Mabet eri 
Modern S piri tiz m a Amerikada Doğmuştur 

-2-
T oplanma, büyüleme, yalvar· 

ına ve münacat saatı gelmişti. 
Bunaltıcı sessizlik içinde Ma

daın Hoare'in sesi duyuldu. 
Diyordu ki : " Kalp hastalığın
dan mustarip bulunan Madam 
B .. , Madam C ... , Madam 
D ... ve ila buyurunuz .. ,, Sağlık 
dağıtan Medyumun okuduğu 
listede birçok isimler yazılı 
idi. 

Yeniden derin sessizlik baş-
ladı. Burada bulunanla-
rın kendilerinden geçerek 
ruhları, kafnlarıyla başka bir 
alemde dolaştıkları sağlık ve
ren ruhlardan istimdat ettikle
ri sanılabilirdi. Beş dakika sü
ren ağır sessizlikten sonra de
~nliklerden gelen bir ses işi
tildi. Madam Hoare sinirden 
mustarip olanların listesini oku
Yordu: "Madam N ... Madam 
R ... , Madam T ... ve ila ... ,, 

Bu salonda sinirden, di
dimağ ihtilalinden zorları olan 
Pek çoktu. Kimse yerinden 
kımıldamıyor. Kimse kapa
nan gözlerinin kapaklarını 
kı :nıldatmıyordu.Başlar eğilıı:iş .. 
Dimağlar bir noktada toplan
mıştır. Hepsi de meşguldur.Bu 
müşahede mistik bir istimdadı 
andıriyor. Fasılalarla madam 
Hoare'ın sesi birer pikür tesi
rini yapıyor. Cemiyet azaların
dan herbiri bir hastalıkla malül 
bulunduğundan isimler birer bi
rer okunuyor. Bütün hastalıklar 
sayılıyor. Bu iş bir buçuk saat 
devam ediyor. 

Medyum M. Otvay 
Medyum M. Otway oturdu

ğu iskemleden kıpırda
mıyordu bile .. Bir heykel 
kadar hareketsizdi. Göz
lerini yummuş, kendinden 
geçmişti. Arasıra vücu
dunun örperdiğini görüyo
rum. Vücuduna nüfuz et
meğe çalışan bir kuvvete, 
bir tazyike sinirleri mu
kavemet etmek istiyor
muş gibi titriyor. Par
makları kıvrılıyor, alnı 
kırışı yor, dudakları ya- Modern srıuitızmanın banı"i M.ııııaıet ve foks 

rıiınışçasına buruşuyor, bütün görünüyor ve soruyor: 
azaları sinir sarsıntıları geçiri- - Zavallı kadın .. Burada ne 
Yordu. duyuyorsun? .. Acın burada de-

Hastalıklar Me,herl ğil mi? Parapolilutoto .. 
H t 1 al ki Hiç bir dile benzemiyen söz-as a arın ve hast ı arın 

Va 1 1 · ler sarfediyor. Bunları duyunca 
d 

yı ınası bitti. Rejisör ro üniı 
~rllhte eden genç daktilograf çocukken oynadığımız oyunları 

ıhı~ elektrik düğmesini kapadı_. hatırladım. Hırıltılı feryatlar 
kı d ı · 1 arasında masaj devam etti. ille yum arasında gö ge ı 

bir ziya kalıyor, Madam Hoa· Medyum ağzını kadının bal:;'.1-
re, gozleri kapalı olarak kalkı- ğına yaklaştırarak üfürdü .. U-
Yor, karşısında duran haça el- fürdü ... Oraya yeni bir kuvvet 
lerini k d d' zerkine çalıştığı süsünü veri-S uzatara ua e ıvor. 

h
onra başlan eğik bulunan yordu. 
azıruna dönerek inliyen mo- Biçare kadın tam yirmi da-

not b' k kı'ka bu işkenceye dayandı. on ır sesle ahiret hak ın· 
da uzun b" . ~ 1.. Medyumun tedavisi hastayı 

ır mevıze soy uyor. 1 
Onu Dinllyanlere Göre şifayap edemedi. Hatta ağrı a-

re B-~. kadını imanla dinliyenle- rını durdurmadı bile .. Fakat o 
gore, söyliyen madam Ho- hiç tetiğini bozmadı: 

~r~ değildir. Saf bir ruh, bir _ Hepsi bu kadar madam. 
on er onun vücuduna ve kafa- dedi. İyi olacağınıza inanınız ve 
sına girmiştir. Genç kadın d d' · ua e ınız ... 
~evizesini bitirince Hindi şefi 
k ed Skinin içerde asılı duran 
k 0 rtresine dönüyor. Ellerini 
f Uvvetle vücudunun her tara
ından, başından geçiriyor. 

Zodiyak 

Kendi kendini hipnotize ede-
rek önd . . k d' 1 -k erının en ı var ıgına 

G~rısınasına yardım ediyor. 
•tt'k l 1 Çe jestler daha çabuk-

;Ş•yor, daha enerjileşizor. 
onra bi 1 ·1m· 'b' h r yay a çevrı ış gı ı 
aııruna dö .. B . . nuvor. enı verım-

Şunu kabul etmek lazımdır 
ki spiritler, kanaatlerinde sa
mimi olsunlar veya olmasınlar 
inanla konuşurlar. Suallerinize 
cevap verirler. 

Geniş bir büroda gönüllü 
memurlar mektupları yazıyor, 

fişleri hazırlıyor, hazırlanan fiş· 
leri gönderiyorlar. Burada Great 
World'ın medyum yıldızı ma
dam Winifre Moys'la görq-

mak bile istedi. Bir çocuk gi
bi beni de aldatmak hevesine 
kapılmıştı. Moys dedi ki: 

- Haydı yazılınız. Bize yar
dımınız dokunur. Size tuhaf 
birşey anlatayım: Geçen haf
taki toplantımızda Zodiyak 
Fransız bayraklarına sarılı ola
rak geldi. Bunu benim gibi, 
di2:er medyumlar', hatti kızım 

Konıın Do}'/ ı,n Jllucızeıu aaası 

Sonradan yaptığım tahkikat
la öğrendim ki Madam Moys 
ve Aeşiman bu gazetelerin sa
hipleridir. 

Diğer bir mesele kafamı iş

gal ediyordu: Bu medyumlar, 
yalnız sanat aşkı ile mi çalışı

yorlar? Maruf Spirit muharrir
lerinden biri Medyumların her 

Medyum ağzından kopilk saçıyor 
da bir adamın hayaleti görüldü 
Evdekiler bu hayaletle görüş-

kemikler bulundu. 
Ve işte bu garip hikayeden 

modern Spiritizma doğdu. Bu 
inan yalnız bir mezhep haline 
sokulmakla kalınadı. Ayni za
manda ilim süsü verilen bir 
meslek kuruldu. İlimde, san
atta, edebiyat ve felsefede 
şöhret kazanmıı bazı adamlar 

muazzam Building'lerden birin

de zenginler için bir İspiritizma 
salonu tesis edilmiştir. Çok 
büyük bir salonun dıvarlarını 
kaplıyan kütüphanede renga
renk kaplı kitaplar, Spiritlere 
aıt fotoğraflar: resimler, tablo
lar mevcuttur. İçeri giren ve 

çıkanın haddı hesabı yoktur. 
Bunlar içeri girince M. F orster'i 

ziyaret ederler.kısık sesle görü
şürler. Bir gün orada huzurum 
meraklarını celbetti. Kulaktan 
kulağa " Yabancı bir gazeteci " 
sözünün fısıldandığını işittim. 

Üzerime dikilen gözlerde bu 
suali okuyordum: " Lehimizde 
mı aleyhimizde midir? ,, 

- Sonu vaı -

Cinayeti 
Kendi Değil 

Araplar Yapmış!! 
İki gün evel Hacı Hüseyin· 

!erde Şaban efendi isminde bir 
ameleyi alacak meselesinden 
dolayi pastırma biçağı ile bo· 

ğazının üç ;erinden yaralıyan 
bakkal Ali efendi tevkif edil
miş ve dün birinci müstantik
likte isticvap olunmuştur. A!i 
efendi ifadesinde: 

- Ben yapmadım. Bunu 
Araplar yaptılar. O Araplar 
her akşam benim yanıma yüz
lercesi geliyorlar. Ben onlara 
kumanda ederim filan gibi ba
zı saçme ifadeler vermiş ve 
suçlunun adliye doktorluğunca 
muayenesine karar verilmiştir. 
Müşahede altına alınması da 
muhtemeldir. 

İki Esnaf Arasında 
Keçecilerde Ömer ağa ha

nında Kunduracı İsmail yağcı 
Ahmet arasında kavga çıkmış 
İsmail, Ahmedi bizle kasığın
dan yaralamıştır. 

Amatör Hırsız 
Kestelli caddesinde Y enişe

hir otelinde Ali oğlu Rağıp 
efendinin odasında seksen beş 
lira kıymetinde bir fotoğraf 
makinası çalınmıştır. Abdullah 
oğlu Süleymandan şüphe edil· 
mektedir. 
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i ·aftalık Piyasa 
Vaziyeti 

t: .. tallk Borsa Satışları 

-aa. ci: 
111- CIS 
~ c t'l 

C ·- > .,, insi :s B. < 
Buğday 1829 3,25 
Arpa 4495 3,00 

,, eski sahş 1499 3,50 
Bakla 130 5,00 

,, pişken 17 6,50 
Burçak 146 3,875 
Kumdan 272 4 

,, sarı 107 3,75 
Mısırdan 19 3,315 
f asulya 509 7 
Böğrülce 4 5 
Nohut 1472 4,625 

,, vadeli 100 5 
Susam 722 9,75 

.. 
~ı 

< 
4,375 
3,25 
3,25 
5,00 
6,50 

3,875 
5,00 

3,875 
3,315 

9,25 
5 

5,50 
5 

10 
Pamuk Bursa 1-ci 

2546 balye 
Pamuk Bursa 1-ci 
vadeli 100 bal ye 

Pamuk kaba 1-ci 
42 harar 

Pamuk çekirdeği 
8670 çuval 

Palamut tırnak 

42,50 45 

2688 kental 
Palamut tırnak 
eski 100 kental 
Palamut tırnak 
topraklı 46 kental 
Palamut hmaklı 

659 kental 
Palamut kaba 

4570 kental 
Tatlı badem içi 

28 çuval 
Acı badem içi 

4 çuval 
Anason 517 kilo 

41 44 

44 45 

2,40 2,45 

405 440 

390 390 

410 410 

295 320 

263 330 

48,50 48,50 

40 40 
17,16 17,16 

(İncir ve üzüm satışları aşa
ğıda aynca gösterileneğinden 

buraya dercedilmemiştir.) 
Son haftanın borsa satışla-

rım böylece kaydedildikten 
· sonra haftalık piyasa vaziyet 
ve fiat, harekat ve temayülle
rini gözden geçirebiliriz. 

Arpa 
Sor hafta içinde İzmir bor

sasında satılmış olan muhtelif 

arpa miktarı ceman 5994 çuval 
olup Uşak malları 3 ile 3,25, 
yerli malları 3,125 ile 3,25 ba
gara nevi 31125 ile 3,20 kuruş 
fiatlarla satılmıştır. 

Satış miktanndan 1499 çuvalı 
eski satış olup son hafta zar
fmda kilosu 2,S ile 2,25 kuruş 
arasmda fiatlarla borsaya kay
dettirilmıstir. 

Geçen hafta ise 3,25 ile 
3,3125 kuruş arasında muhtelif 
fiatlarla muhtelif nevilerden 955 
çuval arpa satışı olmuştu. 

Geçen senenin ayni haftası
na tesadüf eden tarihlerde ise 
borsaya kilosu 2,34 kuruş fiatla 
431 çuval arpa satişı tescil 
ettirilmişti. 

Son hafta arpa piyasası ha
raretli geçmiş ise de fiatlarda 
esaslı bir tebeddül gkrülme
miştir. 

İstihlak piyasalarından dünya 
arpa piyasası üzerinden hayli 
siparişler alındığı söylenmekte 
ve fiatlarda şimdilik tereffu 
ihtima1leri görülememektedir. 
Şu kadar var ki hali hazır 

fiatlercde müsait nazatile ba
kılıyor. 

ilk • 
eş ı 

Bakla\ 
Geçen hafta kaydeylediğimh: 

şekilde mal mevcudu kalmamış 
gibidir. Son hafta satı~ları ki
lasu beş kuruş fiatle 130 çu
val sıra malı ve kilosu 6,5 ku
ruştan 17 çuval pişkin maldan 
ibarettir. 

GeçenHafta ayni fiatlerle 499 
çuval muamelesi o!muştu. 

Geçen senenin bu haftasın
da ise kiloeu 2,58 - 2,73 ku
ruştan 2253 çuyal bakla satışı 
olmuştu. 

Her maddede olduğu gibi 
baklada da vaktinde rekolte
nin tamamile olmasa da sıhha
ta karip bir şekilde olsun tes
pit edilmemiş olması evvelce 
alivre suretile ve 3 - 3,5 knruş 
fiatle hakla satmış oJan bazı 
ticarethaneleri bugün hayli 
müşkil bir vaziyete ilka ey!e
miştir. 

Teahhütlerin ifası için bugün
ki fiatlerle vaki talep!er mal 
mevcut olmaması yüzünden 
karşılanamamaktadır. 

Pamuk 
Son hafta içinde İzmir bor

sasına kaydettirilmiş olan pa
muk miktarı 2546 balya Prese 
birinci hazır, 100 balya pe:-ese 
birinci vadeli ve 42 harar ka
ba birinci hazır maldan ibaret-
tir. 

Hazır perese birinci mallar 
42,5-45, vadeliler ~1-~4 ve ka
ba mallar ise 44-45 kuruş üze
rinden muamele görmüştür. 
Geçen hafa ise; Pamuk satış 
yekunu 1504 balya perese bi
rinci hazır ve aynı nevinden 50 
balya vadeli maldan ibaret bu
lunmuş ve fiatlar 37 ile 45ara
sında tespit edilmişti. 

Geçn senenin aynı haftasına 
ise kilosu 30,42-31,93 kuruş 

arasında fiatlarla 181 balya 
perese birinct hazir ve 30.03 
kuruştan 183 balye perese bi
rinci vadeH ve 31,93 kurvştan 
9 harar kaba birinci pamuk sa· 
tışı olmuştu. 

Son hafta pamuk satışları 
gayet hararetli olmuş ve fiat
larda ani bir tereffü husule 
gelmiştir. 

Geçen hafta nihayetlerinde 
bazı ihracat evlerinin müsteh
lik piyasada olan alivre satış
ları kapatmak emelile yük-

sek fiatla mal mübııyaaları 

lzmir mensucat fabrikalannın 
nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Geçen hafta ihracatçılar ta· 

rafından vaki mübayaatın bu 
müesseseler tarafından hiç te 
tahmin edilmiyen bir miktara 
balig olması ve fiyatların da 
kırkbeş kuruşa kadar çikarıl
ması esasen geçen seneden 
ellerinde cüz'i miktarda stok 
bulunan mensncat fabrikaları 

her ihtimale karşı tedbirli bu
lunmak için harekete getirmiş 
ve piyasa üzerinden mal mu
bayaasına sevkeylemiştir. 

Bir taraftan alivre satışlarım 
ihzara mecbur ihracatçıların 
mübayaatı diğer taraftan fab
rikaların harekete geçmesi şeh
rimiz pamuk piyasasında azami 
hararet husule getirmiş ve kül
liyetli satışlar yapılmıştır. 

Yaptığımız tahkikata göre 
alakadarları tarafından bundan 
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e ar. Jz""m Piyasası Gevşemiştir. Sebeb 
a a ın a atacak Ma lan Almış B~lunmasıdı 
evvel yapılmış olan· pamuk re
koltesi tahmini gerçi kırkbin 
balye raddesinde bulunmuş 

idisede vaktinde yağmur yağ
mamış olması işbu muhammen 
miktarın halen 35000 balyeye 
düşmesini intaç eylemiştir. T ah
min edilmiş olan rekoltenin 
yüzde 35-40 miktarı henüz 
tarlalarda bulunmakla beraber 
35000 balye mahsul istihsal 
edileceği kuvvet ve kat'iyetle 
hesap ve taamin edilmekte ve 
kalite geçen senenin pek çok 
fevkinde bulunmaktadır. 

Geçen seneki pamuk istihsa
latımız ise yirmi bin balyeye 
baliğ olamamışb. . 

Fiatlerimiz bugün İngiltere 
ve Amerika piyasaları fiatların
dan 10 - 12 kuruş yüksek bu
lunmaktadır. 

Bu güne kadar hazır ve va
deli olarak piyasamızda satıl
mış olan pamnk miktarı 6 - 7 
bin balye raddesindedir. Bu 
miktardan 2000 batye kadar 
ihraç edilmek üzere hazırlan
mışbr. 

Dünya pamuk rekoltesi hök
kında yaptığımız tahkikata gö
re bu sene dünya rekolte~i 
22,367,000 balyc olup bun!ar
dan 9,400.000 balyesi Amerika 
4,800,0DO balyesi H;ndistan, 
2,200,000 Çin, 1,800 000 balye-

si Mısır, 950,000 balyesi Bre
zilya, 1,800,000 balyesi Rusya
da ve mütebaki miktarı da sa
ir memleketlerdedir. 

Geçen sene dünya rekoltesi 
251361,000 balya tahmin edilmiş 

olduğuna göre bu sene noksa
nı üç milyon balya olarak he
sap edilmektedir. Piyasamızda 
söylendiğine göre bu günkü 
pamuk fiatlenna pek te nor-

mal nazarile bakılamamaktadır. 
Yukarıda kaydettiğimiz gibi 
pamuk fıatlanmııın Liverpol 
ve Nevyork fiatlanndan 10-12 
kuruş yükseklik arzetmesi-
ne binaen alivre. Sabşların 
ikmalinden ve ihracatın arkö.sını 

aldıktak sonra fiatların Avrupa 
fiatları seviyesine düşeceği 
ihtimnli ileriye sürülmektedir. 

Alıcıların bugünkü istek ve 
hararetine karşı satıcılarda te
reddüt emareleri görülmekte 
ve bazı evvel mallan piyasaya 
arzetmemektedirler. 

Fiatların iktisap eyliyeceği 
son vaziyet hakkında kat,i bir 

şey söylümemekle beraber pi
yasanın bu hafta zarfında da 
mevkiini muhafaza eyliyeceği 
muhakkak görülüyor. 

Afyon 
Uyuşturucu maddeler inhisa

rı hafta içinde % 10,75 mor
finli 159 kilo afyon be~ıer mor-

fini 68 kuruştan mübayaa edil
miş b~kaca iş olmamıştır. 

Geçen hafta muamele olma
mamıştı. Geçen senenin bu 
haftasında ise borsaya kaydet
tirilen af yon miktarı kilosu 
632 - 644 kuruştan 1051 kilo 
ekstrisma nevi ve kilosu 593 -
620 kuruştan 812 kilo kese 
boşvltma maldan ibarettir. Pi
yasada çok durgunluk vardır. 

Zeytinyağı 
Alakadarları tarafından ya

pılan en son tahminlere öre 

bu sene iktisadi mıntakamazm 
zeytinyağı rekoltesi 28-30 mil
yon kilo raddesinde olup istih
sal edilecek malın geçen se
neden pek çok nefis olacağı 
muhakkak sayılmaktadır. 

Geçen sene mahsulünden bu 
sene rekoltasına müdevver 
miktar gayet cüzidir. 

Bu sene yeni mahsul üzeri
ne oldukça alivre muameleler 
olmuştur. Alivreler avanslı ve 
avanssız olmak üzere iki şe
kilde cereyan etmiştir. 

Avanslı alivreler bugünün 
fiatlan 21, avansızlar da 21,5-
22 kuruş arasındadır. Avans 
miktarlari ise % 50 raddesinde 
olup her iki surette yapılmış 

satışlar ise 60 bin kiloyu teca
vüz etmektedir. 

Avrupa fiyatları halan bu
rada da olduğu gibi yüz mil
yon kiloya yakın rekolteye 
malik olan Tunus ta ayni fi
yatlerle istihlak piyasalarına 

mal arzetmekte ve teşrinisani, 
kanunuevvel ve kanunusani 
teslimi bu miktar üzerinden 
yüksek mal satmış bulunmak
tadır. Zenğin bir rekolteye 
malik bulunan Tunusun bu 
fiyatlarla mal satmakta olması 
dünya fiyatları üzerinde mü
essir olmakta ve Tunus fiyat-
larının esas ittihaz edilmesini 
zaruri kılmaktadır. 

Yeni rekoltemizden İzmir 
piyasasına ufak tefek partiler 
gelmekte ise de henüz esaslı 
muamelat yapılmamaktadır. 

Zeytinyağı piyasamız teşrini 
sani ortalanna doğru tam 
manasile açılmış olacaktır. İh
racatçılar şimdiden hazırlıklara 
başlamışlardır. Aydın şimendi
fer hattı zeytinyağı nakliye 
ücretlerinde tenzilat yapmadığı 
takdirde İzmir geçen sene de 
olduğu gibi zeytinyağı ihracat 
iskelesi olmaktan biraz daha 
uzaklaşacak ve ihracat yine 
Kuşadası vesair sevahilden 
yapılacaktır. 

Bu noktaya alakadarların 

nazarı dikkatını celbederiz. .. 
incir 

Bu sene ıncır mevsimi ipti
dasından 23-10-934 akşamına 
kadar lzmir borsasına kaydet
tirilmiş olan muhtelif incirlerin 
satış yekunu 130,129 çuvaldan 
ibaret olup mezkur miktar 3,5 
ile 16 kuruş arasında fiattan 
satılmıştır. 

Geçen senenin ayni tariha 
kadar borsada 94348 çuval in
cir sahşı olmuş ve fiatleri 
3,315 ile 20,28 kuruş arasında 
bulunmuştu. 

Son hafta zarfında borsaya 
kaydettirilen incir muameleleri 
nevi ve ~Jktar ve fiat nokta
larından aşağıki şekilde tesbit 
edilmiştir: 

Nevi miktarı 

Süzme 
Elleme 
Paçal 
Naturel 
Hurda 

çuval 
1952 
2803 
2795 

50 
129 

7729 

azami 
fiat 

8,00 
6,00 
4,50 
4,50 
350 

asgari 
fiat 

16,00 
12,00 

6,75 
4,50 
4,50 

Geçen hafta ise aşağıdaki 
mnameleler olmuştu: 
Süzme 1589 8,00 
Elleme 5551 6,00 
Paçal 315 5,00 
Naturel 39 5,00 
Hurda 2 4,00 

7496 

13,00 
9,00 
6,75 
5,00 
4,00 

Yukarıya işaretlenmiş olan 
son iki hafta satışlarına ait 
miktarlar arasında nazan dik-
kati calip bir fark yok ise de 
fiatlarda geçen hafta fiatlanna 
nisbetle cüzi bir tereffu eseri 
vardır. 

İzmir piyasasında bugünkü 
ihtiyacı karşılayabilecek mal 
mevcut olmadığı söylenmekle 
beraber elyevm elde meucut 
malın hakiki miktarı hakkında 
tahminen de olsa rakam söyle
nememektedir. Bu hal rekolte
nin vaktmda isabete yakın bir 
şekilde tahmin ve tesbit edile
memiş olmasından ileri gelmek
tedir. Alakadnrlan cidden müş-
kil bir vaziyete maruz brak
maktadır. 

Borsa idare heyetinin 1934 
bütçesinin tanzimi sırasmda 
bütçesine sırf bu maksatla koy
duğu küçük bir tahsisatı kabul 
etmiyerek bütçeden tayyeden 
İzmir Ticaret Odası meseledeki 
alakası dolayısıle gelecek ve 
onu takibedecek senelerde 
yalnız incirlerimiz için değil 
bütün mahsulatımız ve bilhassa 
ihracat eşyamızı teşkil eyliyen 
mevadın vakıt ve zamanında 
rekolteleriuin hakikata yakın 
bir surette tahmini için icabe
den tedabiri şimdiden alması 
memleketin yüksek menfaatları 
namma la.ıımdır. 

Çekirdeksiz 
Üzüm 

Bu sene çekirdeksiz üzüm 
mevsimı iptidasından 23/10/934 
akşamına kadar İzmir borsa
sında satılıp satış muameleleri 
borsaya kaydettirilmiş olan 
çekirdeksiz üzüm mıktan 179 
bin 258 çuval ve 923 torbadan 
ibaret olup bu müddet zarfında 
fiati 5 ile 25 kuruş arasında 
bulmuştur. 

Geçen sene ayni tarihe ka
dar borsada satılan çekirdeksiz 
üzüm mıktarı 177,095 çuvala 
baliğ olmuş ve fiatler 5,46 ile 
23,43 kuruş arasında tehalüf 
eylemişti. 

Son haftanın çekirdeksiz 
üzüm satış mıktar ve fiatleri 
aşağıda gösterilmektedir: 

No. 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
Yekğn 

Çuval 
109 
750 
919 

1065 
2881 
1671 

477 
6 

7878 

Asgari Azami 
fiat fiat 
9,50 10,75 

10,70 11,75 
11,50 12,50 
12,25 13,25 
17 14,75 
14 15,75 
15,50 18 
19 20 

.. Geçen hafta ise satış yekunu 
14,026 çuvala balig olmuş ve 
fiatler aşağıda gösterilen te· 
mevvücü arzeylemişti: 
No. Azami fiat Asgari fiat 
5 9,50 10,75 
6 1000 1200 
7 11 00 12,75 
8 12 00 13,50 
9 12,75 14,50 

10 13,50 16.25 
11 15,50 18,50 
12 18,50 23,00 

Son haftanın günlerine göre 
vaziyet şu idi: 
6 Nu. dan 11 Nu. ya kadar 

17-10-34 20-10-45 21-10-34 
fiatleri fiatleri fiatleri 

·- ·- ·- ·- ·- .... .... e .... e .... 
~ as 111 as 

bO nl bO nl bO 
"2 N u:ı N il) N 
111 nl nl nl "' ~ 

11 11,5 10 11,25 lO 10,1 
11,7511,2511,5012 11 11,7 
12,5013,2512,2512,7512 12, 
13,5014 13 13,5012,7513,5 
14,2515,2514 15 14 15 
16,5019 15,5018 15,5018 

22 ve 23 T eşrinievel tarih· 
lerinde ise fiatler 21-10-934 
tarihindeki vaziyeti aynen nıu· 
hafaza etmiş olmakla beraber 
bilhassa 23 tarihinde piyas~ 

tam manasile gevşek görülnıÜŞ 
ve 526 çuval gibi mevsimle 
gayri münasip bir sal"ışla gayet 
soğuk olarak kapanmıştır. 
hafta zarfında ve bilhassa haf· 
tanın en son gününde görülell 
bu hal hakkında alakadarlat1 

nezdinde yaptığımız tahkikat· 
tan işbu fiat tenezzülü ile be· 
raber piyasa gevşekliğinin ib• 
racatçılar elinde fazla mal bU' 
lunmasına karşı arzın hadd1 

azamiyi bnlmuş olmasından ,e 
· Teşrini evvel nihayeti taahhii' 
datı için lazım olan miktatı11 

alakadarları tarafından taın•· 
mile ihzar edilmiş bulunmasındıı' 
ileri gelmekte olduğu neticesioe 
varılmış ve halihazır vaziyeti~ 
telaşı mucip olacak bir ınab1 .. 

yette olmadığı öğrenilmiştir. . 
Şu hale nazaran T eşrinisS111 

hidayetlerine yeni yeni sipari!"' 
lere başlanıncıya kadar ~a~: 
yette bir tebeddül bekJenıJ.ıol 
yor. .,, 

• 4 ·t 
Piyasamızın son haftaya ,ı 

umumi vaziyeti hakkında ıı•: 
rilerimize erkama müstenit p:al~ 
lumat vermiş olmak için s~e.1 
hususiyede tanzim etti~ 
cetveli yarınki nushamızda d 

. cedeceğiz. 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada Yapılan Sahşlar 

Uzum 36 K A Kazını 9 ~ 9 
Çu. Aılcı Fiat 22 M J Taranto 15 50 18 9, 
202 H Z Ahmet 9 50 11 50 22 Trifonidis D 8 50 8 'tJ 
161 K A Kazım 11 25 11 75 20 F Z izzi 8 50 
74 S Celardin 10 13 25 904 YEKÜN 
65 S Süleyman 1? 50 13 50 Zalreh Borsası. t 
42 H Alyoti 11 50 13 Çu. Cinsi fıa A 1, 
40 S Bayazit 12 75 15 570 Buğday 3 70 '1 
23 Alyoti Bira. 11 14 100 Arpa 3 18 5 1 
10 Trifonidis D 13 13 50 14 Bakla , 5 12 ~ 9 

5 O Egli 8 50 8 50 26 Burçak 3 93 
1
0 

622 YEKÜN 24 Susam 10 4 f. 
İncir 21 Kumdarı · 4 25 5 ~ 

Çu. Cinsi Fiat 8 Börülce 5 50 ~ 
348 Jiro ve Şü. 5 25 13 50 1133 K palamut 275 ~ 
189 H Şeşbes 7 67 7 82 223 Bal pamuk 43 ı 
110 Ş Riz Halef 6 50 6 50 4~g ı:~~k Ç,~kir 2 4o 
107 A Muhtar 6 75 9 330 Ki Acı BYa 41 
50 F Pakers 7 50 7 50 



-. aa Tefrlnlevvel teaıı& 
Yeni Asır 

Dış Piyasada ı 
Mahsüll~~lınizin İs· 
tihlakiııi artırmalıyız 

Trakya Haberi en 
Edirne 

Muhacir 
Ve 

Kafileleri 
Kırklareline Yeni 

Geliyor Bir kaç gün evvel muhterem 
Yeni Asır memleket mahsulle
rinin memleket dahilinde istih
lakini artbrmak ıçın pek 
kıymetli yazılar neşretmişti. 
Bugün ben de mahsullerimizin 
dış piyasada istihlakini artır
nıak çarelerinden bahsetmek 
isterim. 

İstihlaki fazlalaştırmak iç.in 
nıodern iktisatta en birinci 
care reklamdır. Bu bakiknb 
Pek iyi takdir eden Avrupa 
İş evleri bu uğurda her sene 
milyonlarca lira sarfetmekte
dirler. Bizde ise kendi mamu
lat veya mahsulatı reklam ve 
teşhir için bütçesine tahsisat 
koyan müessese pek mahduttur. 

Halbuki F aber kalemini, Ba
Yer aspirinini, F ord otomobilini 
bize hungi yollardan tanıttise 
bizim de ayni yollardan gide
rek Aydının incirini. İzmirin 
Üzümünü, Giresonun fındığını 
tanıtmak ve bu suretle dış 
Piyasaya mukabil bir nüfuz: 
Yapmıya çalışmak iktisadi sa· 
"aşımızın en tabii icaplarından 
0lması lazımdır. 

Beni bu yazıyı yazmıya 
evkeden Avrupa ve Amerika 

gazetelerinde neşredilen ve 
sıhhat, güzellik ve incelik 
vadeden binlerce ve binlerce 
ilanlardır. 

Bilhassa İngilız ve Amerikan 
gazetelerinin hiç bir sahifesini 
Çeviremezsiniz ki " Mis... Her 
sabah-. Öğle, .• Akşam ... Yiye
rek üç günde 15 libre düşmüş
tür,. veyahut "belinizi 7 günde 
3 inç inceltmek isterseniz her 
sabah .. .. kaşık içiniz,, gibi bir 
kaç ilana rast gelmiyesiniz. Bu 
ilanların kesreti gazetelerin en 
fazla okunan kısmında ou gü
zellik reçeteleri olduğuna şüphe 
bırakmıyor. Yalnız nazarı dik
kati celbeden şey bu ilanların 
henıen hemen hepsi yaş ve 
kuru meyvenin envaını israrla 
tavsiye etmeleridir, 

Zarafet ve güzellik için vak
tini ve parasını seve seve sar
feden asri kadının bu moda 
ihtiyacından biz niçin istifade 
elmiyelim? 

Ve yukandaki ilanlara ben
zer reklamlarla Türk üzüm ve 
İncirlerinin gerek sıhhat, 
gerek renk, ten ve vücut te
nasubü üzerine ifa ettiği nafi 
~izrnetleri neye teşhir etmiye
lını, bugün düşünmeli ki iştira 
kuvvetinin yüzde:doksanı ka
dınların elindedir. 

nıuyaffak olmuş bir reklam 
silsilesi istihlaki yüzde bir kısım 
değil bir misli iki misli ve 
hatta on misli artırabilir. 

Bu istilak fazlalığı tahakkuk 
etşiği takdirde memleketi
?1izin bundan kaç milyon lira 
ıstifade edeceğini takdirinize 
bırakıyorum. 

Bu imkanı tahakkuk ettir
ınek için iki şeye ihtiyaç var
dır. Biri eleman diğeri de 
sernıaye .. . 

b. B~~n reklamcılık tam amile 
kır ~htisas meselesidir. Ameri-

J 
a Üniversitelerinde reklamcı
ık .. 
1 

ıçın Salesınanshıp namı 
: tında ayrı fakülteler var· 
b ır. Bunun için evvela bu işi 
aşarubilecek ihtisas tahsili gör

rn·· B uş gençlere ihtiyacımız vardır. 
k u gençleri İktisat Vekaleti 
kendi vesaitile yetiştirir memle-

ete avdetlerinde serbes olarak 
~~hşmalarma müsaade ederse 
1

• hsasa hürmet eden koopera
cıf ve tüccarlarımızın bu genç-

•. ·den istifadeye şitap edece-
ine ·· h Ç k 
1 • ~up em yoktur. ün ü 
erını asri metot ve sistem-

Edirne 24 (Hususi) - Mem
leketimize Bulgaristandan mu
hacir akınının günden güne 
artmakta olduğunu, gelenlerin 
orada barınamıyacak derecede 
tazyik gördüklerini yine gelen
lerin ifadelerinden öğrendik. 

Akının önü alınmak şöyle 
dursun, Bulgarya Türklerini 
hicrete mecbur eden amil
ler günden güne arbnakta ve 
muhacir kafileleri her zamanki 
gibi belki de her zamandan 

daha peri"an halleriyle bi:-bir

lerini takip etmektedir. 
Bir, bir daha. .. Bir daba ka

file... Ve bu bir dahaların sonu 

kim bilir ne zaınan gelecek? 
Yalnız geçen Cuma ve Cumar
tesi günlerı şehrimize 203 mu
hacir gelmiştir. Kırklareli yo
lile gelenler de başka. 

Gelenlerin tazyik dediğimiz 
o müthiş satırın altında bir 
hayli inledikten sonra canlarını 

kurtararak ana yurda sığındık
ları hallerinden belli. Bunu an-

lamak için Bulgaristana gidip 
mahallinde tahkikat ve tetki
kat yapmağa lüzum yoktur. 

Görünen köye klavuz iste-

mez. 
Derler. Ne doğru sö:z:, gelen

lerle hatta görüşmeğe bile ha· 
cet yoktur. Onlarla bir kerre 
uzaktan bakınız. Göreceğiniz 
manzara size Bulgarya Türkü
nün ne elim bir vaziyette bu
lunduğunu anlatmağ·a kafidh·. 
Kaldı ki biz bittabi Öu perişan 
ve bahtsız kafilelere uzaktan 
bakmakla iktifa etmiyor, bir 
kerre de kendilerini diajiyelim 
diyor ve işittiklerimiz karşı
sında uzun, p c "'tızun seneler 
evvel içlerimizde açılan ve 
sonra zamanla kapanan bir ya
ranın acı acı kanadığını duyu-

voruz. 

Edirne Osmanh Bankası 
KırklareH 23 (Hususi) - Üç 

dört aydanberi muamelesini ke
sen şehrimiz Osmanlı bankası 

şubesinin berayi tahsil bankaya 
gelmış olan tüccar bonolanm 
Ziraat bankasına devrederek 
faaliyetine nihayet vermiş ir. 
Şehrimiz Ticaretodası Kırklar
elinde milli bir bankaya iktiyaç 
olduğunu İktisat vekalatine bil
dirmişti. Öğrendiğime göre 
iktisat vekaleti verdiği cevapta 
böyle bir bankanın açılm<lsı 
için tetkikatta bulunacağını ve 

lüzum görüldüğü takdirde İş 
bankasıııın bir şube açması için 

tavassutta bulunacağını bildir
miştir. 

Şeker abrlka ı 
Alpullu 23 (Hususi) - Al

pullu Şeker fabrikası bugünden 
itibaren senelik faaliyetine ni
hayet vermiştir. Fabrika bu 
sene 100.000 ton Pancar işle
miştir. 

Kalp Sekte i 
Edirne 23 (Hususi) - Şark 

demiryollnn Edirne mıntakası 
doktoru mütekait kaymakam 

Ali Riza bey dün muayeneha
nesinde fücceten vefat etmiştir. 
Ya ılan muaye neticesinde ve
fatın kalp sektesinden olduğu 
anlaşılmış ve merasimle gömül
müştur. 

E lrnede Taklar 
Edırne 23 (Hususi) - Cum

huriyet bayramını kutlulam2. 
programı hazırlanmış ve bugün 
halka tevzi edilmiştir, Kutlu
lama heyeti toplantılanna de
vam ederek hummalı bir faa
liyetle çalışmaktadır. Abacılar 

başında ve İstanbul yolu baş
langıcında şimdiden taklar ku
rulmuştur. 

e Mıs 
Bir Mısır Gazetecisi ayranlığını 

asıl İfade Ediyor? 
Parlemen kongresinde Ahram-

Gazetesini temsil etmek üzere 
İstanbula gitmiş olan mezkur 
gazete muharriri gördüklerini 
yazmağa başlamış ve ilk maka
lesini yukarıki başlık altında 
yazmıştır. 

Muharrir hürriyet ve istiklalin 
değerine dair uzunca bir baş
langıç. yaptıktan sonra sözü kur
tarıcıya götüriiyor ve diyor ki: 

" Gazi Tiirkün taptığı ve 
sevdiğidir. Yöneldikleri kıble
dir, yoluna can verdikleri lider
dir. Yaşayanlar arasında kimse
ye nasip olmıyan şekilde mil
letine, yurduna iyilikler etmiş 
bir kahramandır. 

Mustafa Kemal bu asırda 
muharrirlerin kafalarında yahut 
müellitJerin hayalinde yaşıynn 
mitoloji kahramanlarının canlı 
bir örneğidir. Hayala kapılan, 

" karihesine hükmeden zekasın-
dan yardım gören bir romancı 

bize bir millet yaratan, bir yurt 
kurtaran, memleketler şenleten 
ve onu şeref yolunda yürüten, 
fırsat bekliyen düşmanlar ara
sında ona düz yol açan birini 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lerle idare eden müesseseleri-
miz bilgi ve ihtisasa istinat 
eden reklamın bir masraf değil 
bilakis en fazla nüma getiren en 
emin bir blanşman mevzuu 
olduğunu pekiyi takdir ederler. 

Mfinür Nıyazf 

tanıtsa bu hayal Mustafa Ke· 

mal hakikatinden ileri geçemez. 

O kahraman Mustafa Kemal

dan ne parlak ne de yüksek 
olabilir. 

Türke hürriyet bağışlıyan 

Mustafa Kemaldır, Türk mille

tine büyük hediyesi budur, 

Türk milleti bunun hakkını 
ödemek için ne yapsa albndan 

kalkamaz. Çünkü hürriyete pa

ha biçilemez. Ne derece 
yüksek değerli olursa ol-

sun dünya malile tarblamaz. 
Türkiye'de Mustafa Kemal 

lslamlar' da "Ehli bedir ,, aya

rındadır. Ehli Bedir İslamların 

galebesinde nasıl değerli yar

dım etmişlerse Gazi'nin de 

Türk milleti üzerinde o kadar 
büyük iyiliği vardır. 

İstanbula gittiğim zaman ru

humda yeni yapılan bazı inkı
laplara karşı küskünlük vardı 

1 

fakat o memleketlerde hürriye
tin kokusunu teneffüs ettim 
İstiklal ruhunu duydum. Ora~ 
daki istiklalcilerin ululuğunu 
gördüm. Türkiye'nin meftunu, 
bu uyanışı yaratan ye ölmez 
meyvesini verinceye kadar bes
leyen kahramanlara hayran ola
rak döndüm. Eser yüksek ve 
layemuttur ... 

Adliyede: 
Mahkemeye V rlldl 
Sarhoşluk ve zabıtaya haka

retle maznun otobils biletçisi 
Ahmet oğlu Şevket efendi 
hakkında son tahkikabn açıl
ması karan verilmiş evrak as
liye ceza mahkemesine tevdi 
olunmuştur. 

Z rbalık 
Suçlular Adliyede 

Geri tütün kumpanyasında 
amele İsmail oğlu İhsan efen
dinin otuz lira parasını 
zorla almakla suçlu Giritli Meh
met oğlu Hüseyin ve arkadaşı 
Hakkı oğlu Şakir ve Ali oğlu 
Mehmet haklarındaki tahkikat 
evrakı birinci müstantikliğe ve
rilmistir. 

Zabıta Haberleri 
Sarhoşluğun Sonu 

Sarhoş olarak Basmahanede 
Sefa gazinosunda gürültü eden 
ve polis memurı.:na hakarette 
bulunan kasap Hasan oğlu 
Mustafa tutulmuştur. 

Altmı' Lira A ırdı 
T epeçikte Kağıthane cad

desinde aşçı Hamit oğlu Fai
km dükkanından altmış lira 
çalan İbrahim oğlu Celal tu
tulmuştur. 

Sulı•!uk 
Tepecikte Kağıthane cadde

sinde sarlioş olr.!"ak nare atan 
ve gelip geçenlere sarkıntılık 
eden Osman oğlu Hasan zabı
taca yakalanmıştır. 

Haberi Olmamış 
Kemeraltı caddesinde Mene

menli Süleyman efendinin çe· 
keti cebinden yankesicilik su
retile bir miktar parası çalın

mıştır. 

KUçUk Yaşta Başlamışlar t 
Karşıyakada Nadir sokağında t 

Cevdet elendi oğlu sekiz yaş- . 

far rıda f~r.et ile Nuri Çavuş 1 
oğlu on yaşınd Mürsel ara
sında kavga çıkmış ve Fikret 

Mürse1i başından taşln yara
lamıştır. 

Silaha Davranmış 
Sarhoş olarak Basmahane 

civarında Safa gazinosuna gi

den sabıkalılardan İbrahim oğlu 

Kamil, orada bulunan Ali oğlu 

kasap Hasan efendiye silah 

çekmiş ve zabıtaca tutulmuştur. 

Toplanan SllAhlar 
Peştemalçılarbaşıuda amele 

Yusuf oğlu Hüseyin ile Tepe

cikte Kağıthane caddesinde 

Osman oğlu Mehmette birer 

biç.ak, Çorakkapıda İbrahim 

oğlu Hüseyinde bir tabanca 

bulunmuş ve müsadere edil
miştir. 

Yakalanan Esrar 
Tepecikte Kağıthane cad

desinde sabıkalılardan garson 

Alinin üzerinde bir miktar es

rar bulunmuştur. Ali, esrarı 

sabıkalılaldan, Afili Mehmet 

ile küçük Hasandan aldtğını 

söylemiştir. Hepsi tutularak 

İhtisas mahkemesine verilmiş
lerdir, 

Doiandırıcıhk 
Gazi bulvarında dc,nir ima

lathanesinde Sadettin beyin on 
lirasını dolandıran Mümin oğlu 
İsmail Hakkı efendi tutulmuş-

tur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kiralık Ev 
Göztepede tramvay caddesi

ne ve vapur iskelesine iki da
kika mesafede gayet havadar 
ve büyük bahçeyi havi bir ha
ne kiraJıkbr. Borsa sarayında 
Fehmi Simsaroğlu beye müra
caat. 

Telefon : 3039 
15-16 (S 5) 

İNSANLIGIN HALI 
YAZAN : Andre Marlo 

Tür çeye Çeviren : Nasuhi Esat 
BiRİNCİ KISIM 

- 93-

Melez belki... Fakat bu işi 
bir hale yola benzetebilirdi; 
anası japondu. Şöyle bir şey
ler diyordu: kaysiyet kaygusu 
ile ... 11 

- Haysiyet dolayısiyle. 
Klapia şaşırdı: König onu 

paylıyordu. Bu iki kelimenin 
bu kadar kötü bir tesir yapa
cağını ummayordu ,,acaba gaf 
mı ettim?" diye düşündü. ' 

König, şahadet parmağı tit
riye titriye, tekrarlıyordu: 

,,Haysiyet doJayısiyle". Klapik, 
onun sesindeki ifadeyi pek ala 
anliyordu.: bu bir kin ifadesi 
.di l • 

- Toto'cuğum, söyleyiniz 
bakayım, siz haysiyete inanır 

mısınız? 

- Başkalarında ... 
- Öyle mi? 
Klapik sustu. 
- Bilir misiniz kızıllar esir 

zabitlere ne yaparlardı? 
Klapik cevap vermemeğe 

dikkat ediyordu. Çünkü iş 
ciddileşiyordu. Ve anlıyordu 
ki bu cümle König için bir 
hazırlık, kendi kendisine bir 
çeşit yardımdı: cevap bekle
miyordu. 

- Siberya' da ben bir üsera 
kampında tercümandım. Ora
dan beyaz orduda, Semenof'un 
emrinde çalışmak suretiyle çı-

1 abildim. Beyaz veya kızıl 

umurumda değildi: istediğim 

Almanya'ya dönmekti. Kızılla

ra yakalandım. Soğuktan yarı 
ölü gibi idim. Mülazım oldum 
halde beni ,,yüzbaşım" diye 
dive tokatlıyarak yere yuvar
ladılar. Arkamda, ,küçük ölü 
kafalarıyla donatılmış Semenof 
üniforması yoktu. Her epoleti
min üştünde küaük bire yıldız 
vardı. 

Durdu. Klapik ,.İşi bu k dar 
uzatmadan da istediğimi red
dedebilirdi." diye düşündü. 
König'in soluyan ağır sesi de
vam ediyordu: 

- Her bir yıldızın hizasın
dan omuzlarımo birer çivi sok
tular. Parmak kadar uzun çi
viler. Dinleyiniz beni Soto'cu
ğnm. 

Klapik'i kolundan tutup sev
dalı bir adam bakışı ile gözle
rinin iç.ine bakarak konuştu. 

- Bir kadın gibi, bir inek 
gibi ağladım... Onların önünde 
ağladım. , Anlıyor musunuz? 
Daha ileri gitmiyelim. İşte o 
kadar. 

Bu arzulayan adam bakışı 

Klapik'i aydınlatıyordu. Bn iti
rafta şaşılacak bir şey yoktu: 
bu bir itiraf değil, bir intikam
dı. Sanki onun zihnini karma· 
karışık eden istihkar duygusu
nu bu hikaye, kan çıkarıncaya 
kadar silebilecel.."lUiŞ gibi, gö
zünü ne zaman kan bürürse 
onu o zaman anlabyor veya 
kendi kendine habrlabyordu. 

- Yavrum, işin en doğrusu 
bana haysiyetten pek bahset
memektir.. Benim anladığım 
haysiyet onları öldürmekten 
ibarettir. Çin benim umurumda 
mı? Ha! Çin hal Ben cinli öl
durebilmek için Kuomintag' da 
bulunuyorum. Ben bir insan 
gibi, herhangi bir insan gibi, 
bu pencerenin önünden geçen 
budalaların budalası gibi ya-:a
dığımı ancak onları öldürdük
leri zaman duyuyorum. Afyon 
çekenler ağızlarında pipolarını 
duyduklari zaman nasıl yaşa
dıklarını hissederlerse, işte on
lar gibi... Eğer gelip benden 
onun başım isteseydiniz h~ICl
bmı üç defa kurtarmış olu .: u
nuz ... 

Onuzlarmı silkip 
hiddetli devam ette 

hiddetli 

- Zavallı Toto'cuğum sız 
acaba insanin hayatının bir 
veçhe almasının, mutlak bir 
veçhe almasının ne demek ol
duğunu biliyor musunuz? Ken
dinizden iğrenmek. .. 

Cümlesini dişlerinin arasın
dan bir ıslık çalar gibi, fakat 
kımıldamadan, elleri cebinde, 
ağzından fırlıyan kelimelerle 
alabros saçlan titriye titriye, 
bitirdi. 

Alabros saçları titriye titr"ye 
bitirdi. 

Klapik alçak sesle: 
- Her şey unutulur.. dedi. 
- Bir yıldan fazla var ki 

kadın yuzü görmedim, Bu size 
yetmez mi? Sonra ... 

Cümlesini tamamlamadı. Da
ha yavaş gene başladı: 

- Canım Jisor'un oğlu, 
Jisor"un oğlu diyorsunuz .. : An· 
laşmamazlıktan bahsediyorsu
nuz ... Fakst siz neden hüküm 
giymiş oldugunuzu biliyor mu
sunuz? Bunu size ben söyliye· 
yim. Şantung gemisindeki si
lahlar ·işini yapan siz degi{ mi
siniz? Bu tüfeklerin kime tah
sis edilmiş olduğunu da bili
yor musunuz? 

- Bu zanaab yapanlara su· 
al sorulmaz. 

- Sonu l ar -

Biiyiik Güne IJi) k Gay :.t Zeııo·in Bir 
Eğ1eııce 1~ertip Ey eıniştir 

Havanın müsaadesine göre eğlence bahçede veya kışlık 
salonlarda a ılacakhr. Güzel sür rizler hazırlanmıştır. 

f"ABRi ASI 
IZMIB 

Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her 
toptan sabşa arzediJmiştir. Gayet sağlam, 
SATIŞ DEPOSU: 

çeşit kazmirleri 
şık ve zariftir. 

Yeni M ni 
ced. No. 8 

tur•c .. ıarda 3 nu ,.. ] 

Talefo Ro. 394~ 
(502 h - 1 

T ayyare Piyango Biletlerinizi SAADET 
MUTLAKA . Gişesinden Alınız 

Çorakkapı 
No. 

354 
HASANTAHSİ 

Telefon: 7943 



Sahlfeto 

lzmir Belediyesineen: 
Fukaraya verilecek mualece

Jıİn pazarlık münakasast 6/ 
11/934 de saat 16 dadır. Talip• 
r lerin şartname listesini gör- Sahibinin Sesi · 
mek üzere başkatipliğe ve pa· 
~arlığa iştirak için söylenen 
gün ve saatta depozito mak
buzlarile Belediye encümenine 
müracaatları. 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
12~25 4352 (642) Fahire Hanım ve Hasan Bey Müzeyyen Hanım -§ 1- Halimağa çarşısında 

yeni yolda 6 N. lı dükkanın 

senelik icarı açık müzayede ile 
6/11/934 te saat 16 dadır. 

AX 1795 Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

§ AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
: Hicaz şarkı. Sevdamı dilim - anlatamaz ---

2- kamil paşa caddesinin 
400 metre idi döşemesinin ıs-

Emel CelAI Hanım Saadet Hanım ----
Ax 1796 Sevgilim bu akşam 

Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 
~ AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 
: Uşak şarkı. Gel gel 
: Mahmure Handan Hanım -

lahile yeniden kaldırım yapıl

ması işi açık münakasa ile 6 
/11/934 te saat 16 dadır. Müşerref Hanım --- Axl 801 Uşak şarkı. Endamına bayıldı -Taliplerin izahat almak üzere 
baş katipliğe ve münekasaya 
iştirak edeceklerin depozito 
makbuzlarile birlikte söylenen 
gün ve saetta belediye encü

AX 1797 Ey nazlı çiçek 
Seviyorum ayıp mı dır 

--- Şetraban şarkı. Titretti beni --- Süheyla Bedriye Hanım 

menine müracaatları. 
14-25 4351 

Dikkat 
Bu ıakallı bir alameti farikadır. Bu resmi taşıyan teneke 

kutular iç.inde baş ve diş ağrılan; nezle romatizma sancı-

lan için _çok f.aideıi ve (Alkopan Cevat) var-
pek musekkın olan dır. 

Ellilik Altılık 12 lik 
7,5 40 75 Kurustur 

.> 

TOPTAN SATIŞ MAHALLİ: 

İstanbul 
Bahçekapı ZAMAN Ecza 

Deposu 

Dr. Ali Rıza 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

Başturak Kestelli cadde
sinde 62 numaralı muayene
hanesinde her gün saat 3 ten 
sonra hastalarını kabul eder. 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehac;sısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantina tramvay 
Telefon : 2987 caddesi karakol karşısında 

S 7 (248 No. 596 Telefon No. 2545 

lmll!Ç!_!!!!O~C~U~K~H~A·S~T·All!IL--IK"'L.Al!!l!R!ltll ~ ., ·- -- - • (
363

) • T 

MÜTEHASSISI DOKTOR 

lkametkahını Birinci Kar
onda Tayyare Sineması civa-
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalannı eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 5342 

IAliW H. 3 (25) 

Yağhane Tesis 
Edeceklerin 

Nazarı Dikkatine 
Müceddet 12 incelik bir yağ 

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

~: 3 7-10 (655) 

Dahili Hastalıklar 
Mütehassısı 

Hastalarını her gün öğle-
den sonra Beyler - Hacı 
İmamlar sokağında 

No. 12 - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder. 

Telefon No. 3331 
s. 7 

Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastahkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

-
~ AX 1802 İz~~kçeBk:~~~aola~ı:ı:sü 
: SUheyla Bedriye Hanım ve Sllkı B. -

Makine Ve lnfaatı Bahriye Mütehassısı 

ETUP UEllAL 
1\1akine ln1alathanesi 

Halimaj?a Q.ırşu11 .l!\uınarR 50 

M üeıuesem in 

manınllltı 

olarnk 

makine 
Tzmirde 

fan l ı yettc<l i r. 

A liik:ı<lula -
rın bu mıt.kine· 

orın faaliyet 
tandarı hıtkkında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} alhane Ve Un Dellrmenlert 

lc;in hilnmnrn Rint •fl f'clf'vıtt ıın,.ı eılilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ga~nzgen 

Her boyda ve bcır l\ avvet 

te her c!rıe mahrokut iizerine 

Bilumum DPnlz Jılert 
Dorbinler, tulamhalar ve 

tesisatı mihırnikiye aeanHör •• 
v!ııçler ve s:lir ı~ler Jerııbtt 
Vt\ kAhnl Nlılir. 

Dişlerinin Bozulup Çüriimiyeceğinini Bilir 

Radyolin en müessir diş macunudur; dişleri kat'i surette te
~ mizler ve parlatır. Radyolin en yumuşak diş macunudur; dişleri 
çizmez, minalarmı örselemez. Radyolin en hoşa gidecek diş 
macunudur; ağızda köpürür, lezzeti güzeldir. 

RADYOLİN 
Kullanınız 

lzmir Mıntaka San'at Mektebi 
Müdürlü~ündeİl: 

Mektebimiz talebesi içi'! 209 çift harici ayakkabının mübayası 
20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Şeraiti umumiye ve 
hususiyesi şartnamede yazılı bulunan bu ayakkuplarmın parası
nın yarısı ayakkabının mektebe teslimini müteakip ve diğer yan 
parası on beş gün sonra tesviye edilecektir. İstekli olanlar mü-

nakasa şartnamesini görmek üzere hergün mektep müdüriyetine 
ve muvakkat teminatı yatırmak üzere de muhasebei hususiye 
müdürlüğüne ve ihale günü olan 14 Teşrinisani 934 tarihine mü- : 
sadif · Çarşanba ğünü saat 11 de Vilayet encümenine müracaat- j 
ları ilan olunur. ~713) 1 

Ana Sütünün Aynıdır 

içen Çocuk 
Neşeli Oiur 

Gürbüz Olur 
Sıhhath Olur 

Her Yerde Ara71nı• 
Deposu : Hükumet karşısında Şekerci Ali Galip 

SEVİM pastahanesinde 
Ege mmtakasmda umum satış mahalleri 
Manisa - Yeni hal yanında bakkal Nusret efendi. 
Ödemiş - Sinema yanında tütün bayii İbrahim efendi. 
Tire - Şekerci Hasan Feyzi efendi. 

23-26 

Bristol Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
' lznıirliler Burada Buluşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile İstanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenle.r behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

MUstecirl : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
İzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciri Ömer 
Lütfü beydir. 

Dl.kkat • Bütü~ Egelilere Brı•stol ~irke· 
C • Beyoglunun cıde 

Osman i J~ e oteli~~!:~siye 

·····································~································ 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C 
Hamdi :Niizlaet 

Sıhhat Eczanes: 
Bn-::<lnrak Btiyiik Salepcio~lu han knrşısında 

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

METALLüM 
tambalarını tEITcib 
~denler hiç bir z•· 
rııırn aldanmawıf" 
laı dır. .. 
Çünki: 
.Emsaline naz•· 
- 1 . :rn aarfiyatı • 

ı~ıgı hol yegf&O' 
lambadır. 

Her bayiden 
arayınız 

Deposu 

MEHMEf 
-JEVFiK 

• • • 
elektrik malz•~ 

tıoarethane•i ... ~ 
PeştımAloıl•' 

TELEFON 



·------

Ir19at Pazarında Azizler Sokağında 
-----

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

il 

. 
. . . . . 

' 

~UllA.BA.YA. 
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Sahife 12 Yeni Asu 25 Teşrinievvel 1934 

N. V. 
\V. F. H. Van Der 

Zee & Co. 

Fratelli Sperco 
Acentesi 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

1 JADRANSKA I 

PLOVIDBA D. D. Susak 
İZMİR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK İÇİN MUNTAZAM 

HAFTALIK POSTASI 

Eczacı başi Süleyman Ferit 
Ko~ooya ve esansları çok Jitif çok sabit ve hahik~ çiç'!k 

kokuları olduğunu her Türk bilir 

L>EUTSCHE LEV ANTE LINIE 
AMMON vapuru 24 birinci 

ccşrinde bekleniyor. 27 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen'e 
yük alacaktır. 

ALAYA vapuru 24 birinci 
tc1rinde bekleniyor. 27 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

ANGORA vapuru 28 birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers ve 
Hamburgtan yük çıkaracaktır. 

TUEBINGEN vapuru beş 

ıkinci teşrinde bekleniyor. 9 
ikinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 
VORBURG vapuru yirmi 

birinci teşrinde bekleniyor. 
Hamulesini çıkarıp Anvers 

Rotterdam ve Hamburg li
manlarına hamule alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
L YS vapuru 28 birinci teş

rinde bekleniyor. Anvers, Di
rekt için yük alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP. 

CORPORATION 
EXCELSIOR vapuru altı 

1 nci teşrinde bekleniyor. Nev
york, Boston Filade1fiya ve 
Norfolk için yük alacaktır. 

EXMİNSTER vapuru 21 1-ci 
teşrinde bekleniyor. N evyork, 

Boston Filadelfiya ve Norfolk 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON LINE LiMiTED 

JESSMORE vapuru üç ikinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers ve 

Liverpuldan yükünü çıkardık

tan sonra Burgas, Varna ve 

Köstence, Galaç, Sulina ve 
Braile için yük alacaktır. 

GANDIAN P ACIFIC STEAM 

SHIP AND RAILWAY CIES 

Liverpul, Montreal, St. Jhon 

ve Halifaks tarikile Kanadanın 

tekmil şehirleri ve transatlan

tik vapurlarla şimendiferler 

arasında mürettop seferler. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuJiyet ka

bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERKULES vapuru yirmi 

teşrinievvelden yirmi üç teşrini 

evvele kadar doğru Anvers 

Rotterdam,Amsterdam ve Ham
burg için hamule alacaktır. 

UL YSSES vapuru yirmi do-
kuz teşrinievvelden üç teşrini 
saniye kadar doğru Anvers ve 
Amsterdam için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 
HERMES vapuru 11 teşrini

saniden 15 teşrinievvele kadar 
Anvers Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg için yük alacaktır. 

BLALAND motörü 18 teş
rinisanide beklenmekte olup 

Rotterdam, Hamburg, Kopen-

hage, Dantzig, Gdynia, Gote

borg ve Skandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

GOTLAND motörü 3 taşri-

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TAHMİL İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
LONDRA HATTI 

THURSO vapuru 20 birinci 
teşrinde Londra ve Hull' e 

STORK vapuru 30 birinci . 
teşrinde Londraya. 

DAGO vapuru 10 ikinci 
teşrinde Londra ve Hulle 

LİVERPOOL HATTI 
LESBİAN vapuru 3 ikinci 

teşrinde Liverpool ve Glaskova 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN ~ 

VAPURLAR 
THURSO vapuru 16 birinci 

teşrinde Anvers, Hull ve Lon
dradan. 

Seyahatın müddeti 

Triyeste 5,112 gündür. 

İzmir 

Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 

öğleyin hareket edece~tir. 

İJk hareketler: 

24/l 0/934 S.S BEOGRAD 

31/10/934 S.S BLED 

7/11/934 S.S SRBIN 

141111934 S.S BEOGRAD 

DİKKAT: vapurlar Çarşam
ba günü sabah yük almıyacak-

lardır. 

Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiya-::larda tenzilat yapıl-

OPORTO vapm:u 25 birinci 
teşrinde Liverpool ve Swan
seadan 

~. mışbr. 

~ Yolcu ve nav'un için tafsilat 

~ J. PUSSİCH acerıte--ine mü-DAGO vapuru ay nihayetin
de Anvers, Hull ve Londra-nisanide Rotterdam, Hamburg, dan 

Copenhage, Dantzig, Goteborg NOT: Vürut tarihleri ve 

racaat ediniz. 

Kordonda Cc!'r ~ · Cendeli 

han No. 13-14. Gdynia ve Skandinavya liman- vapurların isimleri üzerine mes'u 
ları için yük alacaktır. l liyet kabul edilmez. _ (189) Te' o:.: 2548 
SERVİCE MARİTiM ROUMAİN ,- ~.w -· ~ ----~~~ 

Garbi Akdeniz için ayda bir 1 m~~!uı ( Ihlamur I 

muntazam sefer. çiçeği gc:di. Geçen ~one çoi 
PELES vapuru 4 teşrinisa- rağbet gJrmesmden ötüt" ... 

nide beklenmekte o.up ayni mevcudu kalınıyan hu;:Jr;i pa~ 

günde Pire, Malta, Cez~ir, Va
lensiya Marsi!ya ve Napoliye 
hareket edecektir. 

ke't!edm;zin ihzarına başlan
mıştu:. Di'kkanında mtrr.ıa1· 
iizere bizden pake:: a' :!., esna'" 
:h::iya~la:·mı temin dsinle 

Yolcu ve hamule kabul e<lcr. Cünkl.i r.e!to!te '!~;en z~ne· 
ı~azaı·an azdır. Paketle:· 5 - i İlandaki hareket tarih!eı·:ndc 

ki değişikliklerden c.c~r.ta rnes

uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor

donda Ta mil Tahliye şirke~i 
binası arkasında FRA TELLı 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Tele.fon : 20D !-2005 
~ . 

Almanyanın Türbingen da-
rülfünunu Tıp fakü.te~i 

muavinlerinden 
• 1 

Cilt, Saç, F~erıgi ve 
Belsoukluğu ve tew 
nasül hastahkları 

mütehassısı 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokağı ( Elhamra si
neması arkasında ) 55 nu
maraya nakletmiştir. (1145)h3 

k-.ı:uşcu1-. (~-aden;;:: m~-ı 

S. l ~oz.ınun z:.-r:t ku.u
~ a .. e-."J !a:ı y::ı'" z 15 ku .. 
ru .:ı ·. '1'0;1~an alanlara iskon 
~-[) ,~) lı .... 
it- .J - -· • • 

Isı dak Bulaşık ve ~ib 
., · t!:lzu e;n 1alıne 

fail~ va d:ma ucu-: Olmasına rağmen iki türH.i hizmet ifa eder. 
As!'er markdı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Ati]a, BJak Flag, 

flayozcn s·n k i'Aç'a ··-·n her boyda kapalı kutuları vardır. Dök
mec;:nin litresi ya!mz 100 kuruştur. 

A TA, kuma;; boya!anmızın tecrübesini uapmıyan kal, 
- ~ ....... Ji madı 15 kuruşla rengini atmış ipekli, pamuklu, yünlü 

ıb . 1 o • o o ~ d" - • A k~ b e .seıcrm.zı rs .. e ıgınır. ren .. e oyarsımz. 

Re3mi ruh~atnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç boyasını 
ihtiyacı o1anlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan satış merkezi 
depomuzdm·. 

Turan tuva"et. sabuna ECE vim tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 
karpit, ç3y, kma, s:ıkız, diş macunları, kakao, kolonya, kola, 
tut~~a', dcm;rhindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 
mus\:a ·da, <;içek boyaları, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, ı::abun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3882 

1 " 
azarı Dikkatine 

En Don s· .. ~em mide, karm ,bağırsak, böbrek ve doğum 
neticesi lüzum göster:len pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağ'ı:..r, düz .. a!:anlar için taban korsaları gayri tabii 
do - an çoc ' ' ın v · c:.ı hrındaki iğrilikleri doğrultma ci
haz arı, 'cem· { ha;i::. ·~·arı neticesi husule gelen kambur-
lukları d<J ~ ru 'tmak iç:n korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharr:k el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için koısalar. 

TÜRKiYENİN Y ~.GANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve iTi.:IAT KAZANAN SÜN'İ AZA AMİL 
ve MÜTEHASSISI 

Bey tarafınnan yapılır. 
Kabul saatleri : 10 iJa 12,30 öğleden sonra 

kadar. 
ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 

4 - 20 (355 S.7 

OEBBA.RZAD 

Yorgancı uharrem 
Usta, Mahdumları 

Hisarönü Yorgancılar Çarşısı No. 7 - 9 - 11 
TELEFON : 37Ss İZMİR 

./.ti 1 l '/.OI C Jh \ ı11.ı ı haııııl hı·~ il \İ ıırııo 

ı ıkdım ed fllH lir mıyim'1 

1 .... '1 Kuştüyü pamuk ve yün ile her model üzerine el ve ma

kine dikişler son moda fantazi yorganlar ve karyola takım
lart, süs yastıkları ve teferruatı, kordonlu yataklar, tül ci-Kiiçük hanım - Qok morei, Kenır.I h. :'ıt ııı l lu v Hılfıl 

nı• sırı<le Bahar çi~ıgi, Altın raya, Y:ıııwııu, Fulya 
içinden hanımlara (Gönül) de nriyormaş. 

Erkek - Şu yeni yaptı~ı Giin iil kolonyasın1 mı1! 

Küçük Hanıtl - Evet .• Oöniilcle Hyl .. 11bhar bir koka 
füsunkar .,., hayali hir zevk Ye zarafot vnr ki •. VeHııuıl 

gteıklayıcı neler var bir bııe .. niz .• 

binlikler, kadife ve kumaş üzerine farbalabos ve güneşlik 

perdeler, kanape sandalye kılıfları, şark oda takımları ve 
saire mağazamızda imal edildiğinden ucuz fiyatla tedarik 

edebilirsiniz. Toptan ve perakende sipariş kabul edilir. 
Pamuk üzerine de iş yapılır. 11-13 (440) 

' 

VE 
Bahar 
AJtındanıJasr 

Yasemin 
l\1uhabbet Çiçeği 

Unntn1abeni 
Senin için 
Ful 

1 Dalya 
j !simlerin· ı yo.lnız FERıT kolon. 
yalarma ait o!duğunu do. öğrenmiş · 
tir. Alırken Ferit is:m ve etiketine 
dikkat ile taklitlerini red ediniz. 

Umun1i depo: 

So FERiT 

Şifa Eczanes~ 
Hükümet Cadde5İ 

Yaz 
GELDi DİYE 
TELAŞA 

ETMEYİNİZ 
Artık istedi

ğiniz kadar ge
zebilir ve dan
sedebilirsiniz. 
BORSALİNA 
KANZUK sa
yesinde ne ka
dar gezseniz 
yine en şık el
bisenizi ve en 
çok sevdiğiniz 

çor a p la rı n ızı 
müddet 

bilirsiniz. 
BORSALİNA 

KANZUK kol

Eczaba11esi 
Müstahzeratı 

BOllJIJALİNA '{ANZUKı 

tuk altı ve ayak terlerine karşı en mükemmel bir pudradır. 
Kokuyu alır ve tere mani olur. Her Eczaneden arayınız. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 İZMİR 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. iha 

Telef on 2264 
Mefruşata müteallik en son moda döşemelik kadife, 

Gobelen, İngiliz kretonları, file, cibinlik ve perdelik tüller, 
hasır stor ve keten perdeler, bronz korniz, çocuk arabaları 
ve sondalyeleri, taban, otomobil, masa muşambaları ve 
saire bulunur. 

Izmir - Yol Bedesten Ru. 29 
16 - 26 323 


