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1\fuhtaçtır 
Senelerdenberi tetkikleri de

vam eden İş kanunu layihası 
nihayet Büyük Millet Meclisine 
verilmek üzere bulunuyor. Ka
bul eylemek lazımdır ki bu ka
nun çok geç kalmıştır. Gecik
menin mes'ulü Hükumet değil
dir. Hükumet bu ihtiyacı hayli 
seneler ezvel hisseylemiş tet
kikat yaptırmış ve layihayı 
hazırlamıştı. 

Hükumet, kanunun, mem
leket iktisadi şartlarına uy
gun düşebilmesi için üzerin
de azami hassasiyet gös
termiş, bu mevzuu muhtelif 
teşekküllerin tetkikinden ge
çinnek istemiştir. Her yeni 
hamle nasıl bidayette bazı hoş
nutsuzluklar tevlit ederse İş 
kanunu layihası da menfaatle
rin çarpışmasından bazı teşek
küllerin itirazlarına maruz kal
nııştı. Şu veya bu şekildeki 
tenkitlerin telifi yolunda sar
f edilen mesai de kanunun gecik
mesinde amil olmuş sayılabilir. 

Habuki bize lazım olan İş 
kanunu garpteki mümasillerin
den çok farklı olacaktır. Çün
kü bizim memleketimizde işçiyi 
İstismar eden kapitalistler, bü
Yük tröstler, binlerce işçi kul
lanan fabrikalar mevcut de
ğildir. Şükranla kaydedebiliriz 
ki Türk işçisi büyük iddialar 
peşine takılmış bulunmuyor. 
işçilerimiz faziletlidir, ahlaklı
dır, kanaatkardır, tok gözlüdür. 

Kanundan beklediği işinde 
enıniyet, ihtiyarlığında, ve has
talığında, sakatlığında cemiye
tin esasen ifasına mecbur bu
lunduğu içtimai yardıma maz
hariyettir. Yani işinden çıka
tılrnası keyfin mahsulü bulun
darn~sı ve düşkün zamanların" 

a bır lokma ekmeğe kavuş-
~asıdır. Esasen herhangi bir işte 
u kadarcık istikbale emniyet 
1-Iissi mevcut bulunmazsa 

f İşin müsbet sahada inkişa-
•na irnkan tasavvur edilemez. 

( Nerede kaldi ki bugün mem-
eketi . . ··ı . k "h ti mızı sanayıı eştırme , ı -
Yaçlanmızı dahilden tedarik 

el Ylernek için büyük t~ebbüs
ere g· . . b I K ,. b" ırışmış u unnyoruz. atı 

ır hesaba dayanan ve inşası
~~ başlanan fabrikalar birer 
~:~r k~rulmakta faaliyete geç-

tedır. Sanayi programı-
lrııtdı . "kb 
Şes· ıstı alinden endi-
les.1 . olmıyan bir işçi küt
Vafı;ın omuzları üzerinden mu
S akıyete isal eyliyeceğiz. 
rn~nayi işçiliğine bir inkişaf te
n· n eylemek zarurctindeyiz. 
ınaen l h 

İsf kb a ey onlara emin bir 
ıi/ l ~) ~azırlamak başlıca va
D e erırnızden birini teşkil eder. 
ıi~v:et sermayesile kurulan fab
ta a arımızm bugünden bu nok
di ~? ~ıymet ve ehemmiyet ver-
Rını mem . t1 .. •. b nunıye e goruyoruz. 

Ya 
1
evlet bakımından kanun 

Pı an b" . . l 
tenı· ır ışın yapı acağını 

de .. ~? _ve teyitten başka birşey 
de g: dır. Fakat bunun haricin
R'ı i erdi teşebbüslerin yarattı
li.irl~ sa_halarında amele her 

hımaye vasıtalarından 
- Sorıu ıkıncısalufedc -
i: n~a'.i.1 ~a.kkı 

n 
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Noktai Nazarlarda Tam Bir Itilif 
Konseyin Şimdiki Mesaisi iktisadi Sahaya Matuftur. Mesainin 
Çok Eyi Netice!~~1Y.;1~~«;,~~i!~~~1~~:~;11!:~.!~~~~nun Beyanatı 

B. M· Meclisi Reisi Kazım Paşa Hz, Balkan Hariciye Nazırlarına Oğle Ziyafeti Verdi 
Ankara, 30 (Hususi) - Bal

kan hariciye nazırları Balkan 
antantı konseyinin bugün ilk 
toplantısını yaptılar. Mesai 
programı görüşüldü. B. M. Mec
lisi reisi Kazım paşa nazırlar 

şerefine öğle ziyafeti verdi. 
Ziyafette dört hariciye nazırın-

dan başka Başvekil İsmet pa
şa, Yugoslav - Yunan ve Ro
men sefirleri hazır bulunduler. 
Samimi sözler söylendi. 

Romen Gazetelerinin 
Neşr·yatl 

Bükreş, 30 (A.A) - Rador 
Ajansından : 

Romanya gazeteleri Anka
raya gönderdikleri hususi nıu · 
habirlerinin mabı'elerini ve 

men gazetesi Balkan antantı 

konferansının Türkiye cumhu
riyetinin 11 ci yıldönümü şen
liklerine tesa
düf ettiğini 
yazdıktan son-
ra Gazi Mus
tafa Kemal ve 
arkadaşlarının 
eserini kayde-
derek diyo~· 
ki: 

" Yeni Tür
kiye uzun se
neler kendini 
Garp alemin-
den tecrit ede
rek dahilde 
garp modeJ; 
üzerine 
is:ihale 
me:zgul 
Ve bu 

cezr~ 

ile 
oldu. 
eser 

termiyecek derecede methü
sena edilmiştir. Gazete bun
dan sonra Balkan konferansı-

nı ve bu mesainin çok eyi 
neticeler verebileceğini bildir
mektedir. 

Matbuat İs
tanbul ve An
karada M. Ti-
tüleskoya kar
şı yapılan ha
raretli kabul
den dolayı 

memnuniyet be
yan ederek bu 
kabulde iki 
memleket mü-

bun tevhidinin mevzuubahs ol
madığını söylemiştir. 

. M~maileyh bu iki gurubun 
nıhaı gayelerinin yekdiğerinin 
ayni, ancak hunların faaliyet 
sahalarının başka başka oldu
ğunu söylemiştir. 

M. Titülesko önümüzdeki 
Balkan itilafı konferansının · 
B~k~eşte toplana~ağını söyle
mıştir. Belgrattakı içtimaı mü-
teakip Ankarada yapılan içti
ma hakkındaki bir suale de, 
Belgrat içtimaının fevkalade 
bir toplantı olduğu suretinde 
cevap vermiştir. 

Paris 30 (Hususi) - Gaze
teler Romen hariciye nazın M. 
Titüleskonun Sofyadan geçer
ken Bulgar gazetelerine yap
tığı beyanabnı eyi surette mü
talaa etmektedirler. Romen 
devlet adamı Bulgaristanın ya-Rador Ajansının uzun telgraf

larını neşretmek suretiyle Türk 
milli bayramı ve Gazi Mustafa 
Kemal hazretleri hakkında bir 
çok makaleler neşrctmel:te
dirler. 

tamam olunca 1 cvıık Rliştil bey, M. 7 ttülesko ve At. Maksımas kında Balkan misakına girece
ği hakkındaki kanaatını ızhar 
etmiş ve sulhun muhafazası için 
diğer Balkan milletleri tarafın
dan yapılacak gayretlerden Sof
ya hukfımetinin haberdar edi
leceğini söylemiştir. 

Ankara Görüşme&eli"i 
Yarı resmi Endepandas Ro-

=eran 

beynelmilel sahneye tekrar nın ehemmiyeti üzerinde israr 

çıkarak bütün kuvvetiyle sul- rdcrek ~iuas':' ?...,1~ta; n<!zandan 
hun takviyesine çalıştı. tam ıtılat mevcut olduğunu 

Ankara diplomatlarının ese- buna binaen şimdi mesainin 

ri burada tekrara lüzum gös- iktisadi sahaya matuf olacağı-

z- us Dostluğu 

arasında teşriki mesai mevcut 
olduğunu, ancak bu iki guru-

Bir Hırvat T ethişçi Ha
-pishaneden Kayboldiı Moskova Fransız Büyük Elçisinin 

T kk•• } • • • f C b Yugoslavyada Halkın Feveranına 
eşe ur erıne • ıtvıno un eva ı Karşı Hükfımet Uyanıktır 

--------------~-------------.... ~--------------------------
K ı • H L J • J k • R k]""' d ş·k""' t E ) • Paris 29 (AA) - Pöti Pari-1\f. a cııın . arp e llll( e ı c anı an J aye ( ıyor sien gazetesi Yugoslav Vrerne .. ,.,.,,,..,,. __ 

İstanbul 30 (Hu
susi) - Şov ye tler 
birliği reisi M. Ka
lenin neşrettiği bir 
mekalede silah ya
rısından şikayet et
mekte harp lehinde 
hudutsuz reklam ya
pılmakta olduğunu 

yazmaktadır. M. Ka
lenin diyor ki: ,,Ha 
rbı halkın hoşuna 
getirmek için çalı
şılıyor. 

Fransız - Rus 
Dostluğu 

Moskova 30 (Hu
susi) - Fransız bü
yük elçisi bugün ha 
riciye komiseri M. 
Litvinofu ziya re t 
ederek Marsilya sui 
kastı münasebetile l 
Sovyet Rusyanın 

gösterdiği hassasi
yete ve teth!şçiler 
aleyhindeki tahkika 
tı kolaylaştırmak hu 
susundaki alakasına teşekkür 
etmiştir. 

M. Litvinof cevabında Fran
sa - Rusya arasındaki tarihi 

dostluktar, Sovyet Rnsyanın 
Milletler cemiyetine girmesi 
için Fransız hükumetince sarfe
dilen samimi mesaiden şükranla 
bahsetmiştir. 

-.- ·.-- ·-~----·....-··--~--.., dostluklar tesisi için 
sarfedilen mesaıyı 
candan selamladığı 
nı, bu gayretlerin 
muvaffakiyete eriş
mesini temenni et
tiğini de ilave edi
yorlar. 

M. UTVJNOF 
Bugünkü Sovyet gazeteleri, 

hararetli mekaleler yazarak ya
rım asırdan beri Fransa ve Rus
yanm daima Avrupa sulhunun 

bekçiliğini yaptığını kayt edi
yorlar. Bu gazeteler sulhun 
samimi dostu olan Sovyet Rus
yanın İtalya - Fransa ve ltalya 
- Yugoslavya arasında samimi 

... ... 

İtalya Fransa 
ve Rusya 

Roma, 30 (H.R) 
M. Mussolini İtalya 
- Yugoslavya ara
sındaki yakınlık mü 
nasebetlerini geniş
letmeyi çok arzu 
etmektedir. Diğer 
taraftan Fransa ve 
Yugoşlavya ile dos
tane bir anlaşma 

tesisi için müteveffa 
M. Barto tarafından 

sarfedilen mesaiye 
yeni Başvekil M. 
Laval 'ın da devam 
edeceği hakkında 

verilen teminat Ro
mada memnuniyetle karşı
lanmıştır. Gazeteler Fransız -
İtalyan mukarenetini daha şim
diden bir emrivaki telekki et
mek kabil olduğunu yazıyor ve 
bu anlaşmanın ayni zamanda 
Tuna ve Adriyatik sahillerinde 
su!hu takviye edecek anlaşma
lara yol açacağını ümit edi
yorlar. 

gazetesinin bir haberini neşret
mektedir. Bu habere göre, 
Hırvat tahrikçi rüesadan ve 
T orino da tevkif edilmiş olan 
Paveliçin en faal adamlarından 
biri olan Vjerosbaf, Maceş po
lis tarafından tevkif edilmiş ise 
de hapishaneden esrarengiz 
bir tarzda kaybolmaştur: 

Mevkufun öldürülerek cese
dinin Tunaya atıldığı söylen
mektedir. 

Belgrat 30 (H.R) - Yugos
lavya umumi efkarı Marsilya 
cinayeti etrafında F ransada 

- Sonu 4 üncü Sahi/ede -

• 
Yuf!oslavya f.asvelı.ıli M.Mzunoviç 

Bir istizah Takriri 

En bflyı1k mes'uliyet payını taşı)'afl Pa11sm sabık enı11iyet ı.mum nıiiaüı muavin 

Paris, 25 (E.R) Meb'usan emniyetini muhafaza vazifesile 
meclisine Paris meb'usu M. mükellef olan memurların mes-
Rene Dommange tarafından bir ul edilmeleri hakkında şimdiye 
istizah takriri verilmiştir. Bu kada ne gı"bı' t db" ' ı d w . · e ırıer a ın ıgı 
takrırde Yugoslavya Kralının sorulmaktadıı. 



Meselesi: 

Remzi Bey 

Ve Ko~erati çilik 

ridir. Bu 
zı ,81le bir ticaret 
me ~ıdir. Yoksa Remzi beyin 
felsefi ve içtimai ideallerinin 
mahsulü olamaz. Öyle olsaydı, 

1 

eğer Remzi bey de böyle bir 
0

ilim ve felsefe merakı bulunsaydı 
~DUDU bu sahada da eserlerini 

• 

ve tecellilerini gördük ve me
sela ,Liberalizimi müdafaa eden 
veyahut bu mesleğe muhalif 
liktisat meslekleri aleyhinde 
1 

bulunan yazılarını okurduk. Yine 
mesela iki vatandaş ve iki insan 
sifatile, karşı karşıya geldiği

miz zaman tatlı tatlı sohbet 
1 ettiğimiz Remzi bey bana ek
r seriya " Sen çok iyisin amma, 
~ooperatifçi olmasan! " Tarzın· 

• da latife eder. 
Oimek Remzi bey koopera

tifçiliği sevmez. Niçin sevmez? 
Ben bunun sebebini zihnim-

~de çok aradım ve tahlil ettim. 
Eğer Kooperatifcilik iktisadi 
meslekler arasında liberalizme 
çok aykırı bir meslek olsaydı 
belki Remzi beyde mensup 
olduğu ilmi bir mesleğe muha-

)if olan diğer bir mesleğe kar
şı bir sevgisizlik bulunduğunu 
tahmin edebilirdim. Halbuki 
Kooperatifçilik liberalizme mu: 
halif değildir, belki de onun 
içinde ve onun çok taşkın 
_cereyanlerını ;tadile taraftar 
J:>ir meslektir. Remzi bey, 
Kooperatife karşı olan mu
halefetini ekseriya devletci-

&· 

ılik ile karıştınr. Devletin 
it 
iktisadi işlere müdahalesini 
istemediği için kooperatifçili· 
ğe de muhalif olduğunu söy-

{ ler. Halbuki kooperatifçilik te 
.. devletçiliğe muhaliftir. Yahut, 
daha iyi bir ifade ile, bu gü
ne kadar mevcut olan ortodoks 
kooperatifçilik, Lenin, Musso
lini, Hitler devirlerine kadar 
hemen her tarafta hikiın olan 
Lenin devri başlayalıdan beri 
evvela Rusyada, sonra Musso
lini ile beraber italyada, daha 
sonra Hitleri müteakip Alman
yada ruh i "barile büyük bir 
inkılaba maruz kalmış olmasına 
rağmen yine "Beynelmilel koo
peratifler itihadi,, nin hakim 
ve münteşir akidesine göre 
Devletin iktisadi işlere müda
halesine şiddetle muarizdir. 
Devletin iktisadi işlere müda
halesi caiz veya lizim olup ol
madığı ve bu nazari meselenin 
bugünkü fili hadiseler arasın
da bizim tarafımızdan nasıl 
görülmesi icap ettiği hak
kındaki fikirlerimi ayrıca 
söyliyeceğim. Yalımı:, bugün 
söylemek istediğim şey şudur 

ki Remzi beyin zihnininda ko
operatifçilik ve devletçilik iki 
müradif tabir ve bu tabirlere 
tekabül eden birbirinin aynı ve 
yahut müşabihi iki sistemdir. 
Hakikatte Ortodoks Koopera
tifçilik, devletçiliğin ayni ve bat
ta müşabihi olmak şöyle dursun 
birbirinin zıddıdır ve koopera
tifcilik liberal iktisat sistemine 
esasta muhalif değildir. Koo
peratife girip çıkma hürriyeti 
- ki buna kooperaticilik ilmi 
"açık kapı politikası ,, der - ve 
kooperatifin mutlak~ aşağıdan 
yukarı idare edilmesi prensibi 

·gibi iki esas prensip koopera
tif bünyesinin devlet bWıyesin
den ne kadar ayn ve hatti 
ve velkinin ikincisine ne kadar 

zari, hissi, ilmt bir saikin eseri 
olsayaı ona bu kadar muhalif 
bulunmaz ve tatlı sohbetine 
nail olduğum zamanlarda bana 
bir hayli iltifatta bulunduktan 
sonra hende yegane kusur ola
rak kooperatifçiliği görmezdi. 
Ben bu hali gayet tabii görü
rüm: Remzi bey bir tüccardır: 
her tacir kooperatifi; sebebini 
tahlile bile lüzum görmeksizin 
sırf bir tacir sevki tabüsinin 
tesiri albnda olarak, sevmez ve 
daima aleyhinde bulunur, Son 
dokuz senelik ameli tecrübe 
içinde bunun pek çok misalini 
ve delilini gördüğümü hatırlı
yorum. Son günlerde eazete 
sütunlarına kadar gelen ve 
boşluğu, manasızhğı ve hatta 
münasebetsizliği verilen cevap
larla parlak surette sabit olan 
tezvir ve ifsat mahiyetindeki 
propaganda dedi kodulan ye
miş çarş;sının incir mahsulü 
üzerinde yıllarca hüküm sür
müş olan derebeyliğini teme
linden yıkmış olan kooperatife 
ticaret muhıtinin gösterdiği hu
sumetin eseridir. Kooperatif 
aleyhinde cahil halk _arasında 
yapılmış bir takım ifsadat var
dır ki bunların hemen hepsi 
tüccarlar tarafından gelmiştir 

ve hatta Aydın ve Ödemiş 
mıntakalarınde hangi tüccarla
nn nerelerde neler söylemiş 
olduğu bizce malumdur ve icap 
ederse bunları madde madde 
-zikretmek te kab!ldir. Bununla 
beraber, uzun .Yine mürc.~acet 
yok, herkes bil~lunur. · ;edir 
ve ben <le bw.~llO~--'l.ru'lıun 
böyle olması gayet tabiidir. Her 
memlekette her zaman koope
ratifciliğe karşı bu tarzda has
mane bir tüccar hareketi vaki 
olmuştur ve olmaktadır ve ol
ması da gayet zaruri bir men
faat icabıdır. 
· İki tarafın bu tabii vaziyeti 
bu zaruri neticeyi tevlit edece
ğine göre Remzi beyin koope
ratifciliği tetkike ve onun dev
letcilikle alakası olup olma
dığım araşhrmağa bile lüzum 
görmeksizin kooperatifçilik 
aleyhinde bulunmasını fev-
kalade bir hal olarak te
lakki etmeğe lüzum yoktur. 

. Muhterem Remzi bey koope
ratifçiliği değil, kooperatifi, 
yani şu Aydın incir koopera
tifini veya kooperatiflerini sev
mez. Eğer sever olsaydı kendi 
kendisine kendi varlığım inkar 
etmesi lazungelirdi. 

Sebebi Çünkü, Remzi bey 
İzmir'in incir ihracatı işlerinde 
vaktile hakim bir rol oynamıı 
ve Amerika ile Londra, Ham
burğ gibi üç piyasayı eline al
mış, uzun zaman bu hakimiye 
tin bütün meyvelerini toplamış 
çok zengin bir firmanın vari 
sidir. Bu firmayı vücude getiren 
zabn veya zatların ırklarına 

mahsus bir megalomani ile 
malül olduklarında şüphe 
bulunmadığı gibi bunla-
nn, lmıirden kaçbktan sonra 
dahi firmanın idaresile alaka
dar olduklarında dahi alakala
nnın çok kuvvetli bulunduğun
da da biç şüphe yoktur. Bina
enaleyh, muhterem Remzi be
yin incir ihracat siyasetinde 
hususi ve şahsi fikirleri ne 
olursa olsun, incir üzerinde 
hakim bir saltanat kurmak 
hulyasından bir türlü kurtula
mıyan bu zatların işler üzerinde 

·külli bir tesir icra edeceklerin
de şüphe yoktu. Malüm hadi
seler içinde Türkiyeyi ter
ke mecbur olmuş ve fakat, 

Voroşilof -·-1f'ahri HemŞehri
mizin Tebrikleri 

İzmirimizin fahri hemşehrisi, 
Sovyet Sosyalist ittihadı har
biye ve bahriye komiseri Vo
roşilof yoldaştan cumhuriyetin on 
birinci yıldönümü münasebetile 
aşağıdaki tebrik telgrafı gel
miştir: 

Doktor Behçet Salih bey 
İzmir belediye reisi 

Türkiye cumhuriyetinin on 
birinci yıldönümü münasebetile 
zabalinizi ve bütün lzmirlileri 
tebrik eder ve güzel şehrinize 
ebedi refah ve kültür ve iktisat 
işlerinde yeni muvaffakıyetler 
temenni ederim efendim. 

VOROŞİLOF 
Belediye riyaseti Voroloşilof 

cenaplarına çok samimi bir 
cevap vermiştir. 

Gediz 
•••• • 

Köprüsü Bitmek 
Üzeredir 

Dün bütün mühendisler bir· 
liği bir buçuk seneden beri 
yapılmakta olan Balaban Ge-

diz köprüsünü ve fenni vasıf
lannı görmek üzere inşaat ma-

halline gitmişler ve bir günü 
orada tetkik ile geçirmişlerdir. 

Beş büyük gözlü beton arme 
ve 200 küsur metre boyunda 
olan bu köprü Türkiye cum
huriyeti dahilindeki en büyük 
köprülerin birincileri sırasına 
giriyor. Beşinci gözünün ke
merleri dahi gelecek hafta 
atılacak ve bir ay sonra onun 
da betonlan dökülmüş olacak
br. Büyük köprünün varyant 
yollan da müteahhitlere üç 
hafta evvel verildiği için ilk 
baharda bu yol köprüsü ile 
birlikte işleyecektir. Fakat köp
rünün kendisi ikinci ki.Dunun 
sonlannda bitmiş olacaktır. 

İzmire 

C. H. F. ·Dolaplıkuyu 
Mahfelinin T emeliAtıldı 
Vali 
Bir 

Kazım Paşa Çok 
Nutukla Merasimi 

Hararetli 
Açtı ... 

··-·-·· -İnkılap Hergün Kuvvet Bulııyor ... 
Cumhuriyet Halk Fırkasını na çıkacağımızı şimdiden bü-

Dolaphlruyu nahiye ocağının yük bir inanışla ve göğsümüz ka-
mahfel binası temel atma me- bararak söyliyebiliriz şurada 
rasiıni dün öğleden sonra yüz- toplanan yüzlerce çocuğa ba-
lerce halkın huzurile yapıl· kınız hepsi mektep çatılarında 
mıştır. irfan kaynağından yudum yu-

Dün sabah Tire _Aydın yo- dum inkılabı içiyorlar. Onlar 
lunu tefti~ gitmiş olan vali büyüdükçe inkılabı kuvvetli 

ellerine, yüksek umuzlarına 
paşa akşam geç vakit dönerek alacaklar ve bagv ırlarına basa-
doğruca Dolaplıkuyu Cumhu-
riyet Halk Fırkasının temel eaklardır. 

· Şurada hatırlatayım ki on 
atma merasimine riyaset eyle-

yıl evvel vilayetin bütün mek
miştir. Şenlikte Halk çok ka-
labalıktı. teplerinde sekiz bin çocuk 

Fırka reis vekili İsmail okuyordu. bugün kırk beş bin 
olmuştur. 

Hakkı bey ve bir çok zevat Fırkamızın büyük savaşında 
bulunduğu halde vali KaZtm 

ve büyük progrmında çizilen 
paşa çok heyecanlı bir nutuk her şey gibi bu yılda sanayi 
iradetti: 

ve fabrikalar hareketi vardır. 
" Gazi inkılap fırkasının· 

Ve böyle devam edecek ve 
iman kaynakları mahfellerdir. olgun bir bale getirilecektir. 
Halkın ve memleketin ihtiyacı 
kultür ve kabaran sevdalan Bu fabrikalar depolar gibi ipti

dai maddeler istiyecektir. 
burada hazırlanır ve burada Şimdi ayağımın tozu ile gel-
şahlanır. diğim ve gezdiğim köyler ve 

İnkılaba ve siyaset imanına köylüler ise bütün cumhuriyet 
burada inanılır. İnanılan sevilir. vatanının köyleri ve ·köylüleri 
Sevilen ve inanılan şeyler inan- gibi bu fabrikalara ilk maddeyi 
dırılır ve sevdirilir. Bunun için yetiştirecek ve doyuracak ve 
halkevleri gibi halk mahfelle- millet herşeyi kendi bünyesin-
ri de hakiki kültür mabetle- den doğuracaktır. Böylece köy-
ridir. lümüz zenginleşecek malları 

kıymetlenecek seviyeleri yük-Henüz 11 inci yıldönümünün 
harareti sinelerimizde heyeca
mnı saklıyor. Bu sevinçle te-
meli atıyoruz. 10 yılın hesabı
ni geçen yıl vermiştik. 11 nci 
yılın baş döndüren ve akıllara 
ziyan veren bilyük hesabını de 
dün verdik. 10 yıl sonra 944 te 
ne kadar büyük bir tutarla 
milletimizin ve cihamn karşısı-

selecektir. 
lşte büyük fırkamızın bir 

kaynağına burada temel atar
ken içimden gelen sevdayı ve 
kaynaşan sözleri hepinize su-
nanm." 

Paşanın burada biten hara-
retli nutku dakikalarca alkış-
lanmışbr. 

- Ba"Şlmntı tw incı salım de 
mahrumdur. Ve istikbal endi
şesile tirtir t itremektebir. Ku
rulan amele birlikleri filhakika 
fırkanın müzaharetile biraz 

yardım görüyor. Lakin müiyyi
desi olmıyan bu teşekküllere 

verilen kıymet nihayet küçük 

cemilekarlıklar hududunu aşa
mıyor. 

Bu şartlar altınd işçi ha-

yalında bir inkişaf ve bir em

niyet beklemek hayal olurdu. 

Binaenaleyh çok gecikmiş ol

duğunda şüphe bulunmıyan İş 
kanunu layihasını Büyük Mil
let Meclisinin müstaceliyet ka

rarile intaç eyliyeceğini ümit 

ederiz. Zira bu müstaceliyet 

kaybedilmiş zamanların bir kıs· 

mını olsun telafive firsat ve· 
recektir. 

:ıs mat.ı ~akk.ı 

Avni Bey 
Ankaraya Gitti 

Dün yazdığımız şekilde vi
layet idare heyeti reisi Yoz· 

gat meb'usu Avni doğan bey 

d.ün afyon tarikile Ankaraya 

gitmiştir, Basmahanede fırka 

arkadaşları ve dostları tarafın· 
dan teşyi olunmuştur, 

Tasfiye 
llissedarlara Para· 

ları Veriliyor 
Liman şirketi fasfiye mua· 

melesi ikmal edilmiştir. Şirkete 

hissedar olanların paraları tev

zi edilmeye baslanmıştır. 

Yeni idarenin yeni şeklile 
1 Kanunusanide işe başlaması 
kuvvetle muhtemeldir. - · 

Aygır 
Sıfat İstasyonu 

Hilaliahmer Bergamada Ödemiş ve Bergamada köy-
Hattası Hazırhkları Yeni Hapishane lerin damızlıkları için fenni su-

ikmal Olundu Yapllacak rette yaptırılan ve sekizer hay-
Aym üçüncü günü başlıyacak Adliye vekaleti Bergama ha- vanı alabilecek olan dal!llzhk 

olan hilaliahmer haftası için pishanesinin harabisini dikkate istasyonlar bitmiştir. . 
hazırlıklar tamamen ikmal edil- alarak yeni, modern bir hapis- Bunun gibi Tire merkezinde, 

Bir merkez Memuru miştir. HilAliahmer haftasında hane yapılmasına karar vermiş Urlada ve Menemende dahi 
Verlldl cemiyete fazla aza kaydetmek ve vilayetten gönderilen geniş muhite elverişli fenni birer ay" 

İzmir emniyet müdürlüğü için faaliyete geçilecek ve haf- ve dikkatli bir plan kabul gır istasyont nun yapılması vi-
kadrosuna go··rüJ· en lüzum ve d d K edilmekle beraber yeni kanun layetçe düşünülmektedir. 

tanın ör üncü günü arşıya-
ihtiyaç üzerine bir merkez me.. kada bir konser, sekizinci günü mucibince bir kere de vilayet Bunlara köylünün damızlık--
murluğu daha ilave edilmiş ve Elhamra salonunda bir müsa- nafıa heyetinin tetkikinden ları yerleşeceği ve merkezler-
Trabzon merkez memurların- mere verilecektir. Dokuzuncu geçirilmesi emredilmiştir. O de bulunan baytarların nez~· 

cihet dahi bugünlerde ikmal 
dan Yaşar bey yeniden ihdas Cuma günü Cumhuriyet mey- olunacaktır. Planlar kabul edı- retine verileceği için köy yar-
edil~n şehrimiz merkez me· danında parlak bir geçit resmi lir edilmez inşaata başlana- dımları yapılmaktadır ve yapı· 
murluguna tayin edilmiştir. yapılacaktır. caktır. lacakbr. 
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uzaktan incir işlerini, hatta arasında devam eden ticari da ihracatçı elile kalkması lizmi müdafaa etmek gibi san• 

büyük zararlar pahasına da mücadeleyi alelade bir rekabet mümkün olamiyan bir ölü nazar. hasbi, yani ilmi bir sa· 
olsa, idarede devam etmek.. mücadelesi ,eklinde telikki. varken ve bu ölüyü üç hada bulunduğu zannedilmesiO· 
ten bir türlü fariğ olama- ederek yürüyen kooperatif bu senedenberi lazım geldiği gibi O sadece kendi tabii rolün6 

mış bulunan bu megaloman işleri tabii gördllğünden bitta- kaldırmayı iş edinmiş olan ko- oynuyor ve ancak bu noktad' 
insanların elbet Kooperatife bi ne ıikiyet ve ne de tazal- operatif dahi, kaç senedir ya- samimidir. Eğer, Remri be~ 
karşi hayırhahhlC gösterm.ele• lum etmeğe lilzum görmüştür. pılan enjeksiyonlardan sonra bu devletçiliğe karşı liberaliod' 
rını istiyemezdik, Ticaretin Eğer Baladur efendinin çok sene bu işi bizzat yapmak te- müdafaa etmek isteseydi or 
kendisine mahsus olan rekabet hesapsız bir surette koopera- şebbüsünden vaz geçmeii ter- todoks kooperatifçiliği beniJllll 
usullerile amerikada, Londrada tif milmessilinin eline vermiı cih etmiş bulunurken Türki- beraber müdafaa etıneği dalt' 
Hamburgta bu zatlann ltarştla.. olduğu Yesika - pardon, kiğıt yenin en büyük mesut adamına faydalı bulur ve benim \f~· 
nna dikilen kooperatif milziç parçası! - olmasaydı zaneder- karşı 44İncir meselesi y,ooktur, , tile bu tarzdaki neşriyab,.,, 
bir rakip idi ve rakiplerin sem Nazmi yine ses çı- herşey normald1r ,, denildiği yardım ederdi. . 
de en müzici idi. 92S senesin- karınıyacaktı. Bu vesikanın zaman Nazmi elbet feryat ede- Hayır, mesele orada değıl' 
den itibaren, bütün piyasalarda ifade ettiği tehdit, bu tehdi- cekti. O · da onu yapmışhr. dir. Mesele ticaret mücadele' 
kendisini gösteren bu rakip az din ika ediliti ve bunun incir Zannedersem, Remzi bey ro- . d b ··cadelede · Aı..::111111 

ı • • d k' k. l . .. sın e ve u mu ~ 
zamanda her tarafta yer tuttu. pıyasası üzenn e ı a ıs en ve lünü ne kadar tabu oynamışsa .. . ı_ k tlerdedif' ve muessır own uvve 
ilerledi ve incir ihracatının bü- nihayet Remzi beyin malüm Nazmi de rolünü o kadar ta- N . . k f d h"'-!- 0 1,-

"'k b. kı d . tim da ,, b. . . 1 . b.. . ·. h .. d azmının a asın a a1UJU u yu ır smını az zaman a ıç a ır ıncır mese esı ıı, samımı ve eyecan ıçm e A dı . t kr hah 
1 

. ..,e ır 
1• l k ·L- t 1 yoktur, her•ey normaldır ! ,, di- oynamıcı.br. Y nın ıpo e ı çe en _... e ıne a ara uıcaca ç• ann en .... .... jb h 

1 
. . di h l#r" 

b · turd B" l b' ye hükfımeti, müstahsile imda- . Hülasa, bu makalemle şunu a çe erın şım usrana Uııo aşma geçıp o u. oy e ır . iti' 
· rakibi sevmcgıv · ne o megalo- da koşmaktan men etmeğe ça- göstermeğe çalıştım ki Remzi mış yapraklarında gizlenen f 

l 1 · · · t ıztır' -man adamlardan ne de güler lışır mahiyetteki beyanatı ve bu beyle Nazmi arasındaki müna- yat e em en ve samımı ye ~ ~ 
yüzlü Remzi beyden istemeğe beyanatın Balcı zade hakkı kaşa, her iki tarafın bulunduk- landır. Remzi beyin dim~~ 
kimsenin hakk1 olmadığını bey tarafından ·teyit edilişidir- ları mevkilere ve her iki men- ~üessir olan kuvveti.seti ·t/' 
teslim mecburiyetindeyiz. ki senelerdenberi müstahsil için faat kaynaklarının vaziyetine tir ve yukarda tafsıl etti 

İşin esası bundan ibarettir. bir faide . teminine çalışmayı . ve bunlar arasındaki muhale- ticaret... ,fı 
Ç .. k.. · bePı 

Bu da yeni bir şey değildir. . kendisine zevk edinmiş ve bun- fet ve zıddiyetlere göre gayet un u ınsan suya ·;rJ' 
Senelerden beri Amerikada, dan dolayıda binbir derde gö- tabii bir hadisedir ve her iki Hanği menfaat kabının .i.rt 
Londrada, Hamburgda A. H. ·.ğüs germiş olan bir adamı ar- tarafın rolü de tabiidir. Remzi bulunursa onun şeklini 
markasile C. A. P. markası · tık çileden çıkarmıştır. Orta- beyin dcvletçilie karşt libera- Muhttd" 

• 
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T omrisin Nefesi Kesilmiş Yüzü 
Kıpkırmızı Olmuştu .. 

Bu aksaçlı ananın kalbiydi. 
Oraya zehrini akıda akıda 

boşaltmak ve gidermek müm
kü d"" n u ... 

Zehra bu tereddüdü anladı. 
Şimdi onları inandırmak için 

daha tabii sebepler buluyordu: 
- Burada kalırsa .. İşte bir 

tarafa çıkmıyor, hava almıyor, 
)'ediremiyorsunuz. Halbuki köy
de ben ona örnek olmağa ça
Lşacağım. Her sabah onu çı
karacak, taze hava aldıracak 
onun için yaşıyacağım inanınız. 

Bu bir kurtuluş ise, ben, onu 
ıiz de beni kurtarmış olacaksı
nız. Hem İstanbul uzak değil
ki.. Baharda gelir kızınızı alır
sınız .. 

Zehra söyledikce sesi titri
yor oğlunun ruhiyatından kuv
vet alıyor gibiydi... 

Ahmet bey reddetmeğe kuv
vet bulamadı: başını salladı : 

- Tomris isterse efendim, 
kızım, kızınızdır dedi. 

- Teşekkür ederim efendim, 
Tomrisin dört beş ayda kur
tulacağına! ben de söz veriyo
rum dedi. 

Zavallı kadın bu sözü verir
ken üstüne aldığı mesuliyetin 
ağırlığı altında sarsıldı ... 

Köye geleli günler, ayları 
bulmuştu. Tomris asil hamisi
nin yanında gittikçe yaklaşan 
en müşkil dakikalı hayatının 

dönüm noktasını hiç düşünmi
Yördu. 

O yanı başında her şeyi dü
şünen, en ufak tefek hiçlere 
kadar kendi ellerile hazırlıyan 
bir anne bulmuştu. Hemen bü· 
tün vaktını köşke gelir gelmez 
kendi isteğile birleştiği Özde
ınirin odasında geçiriyordu. 
Onun, yattığı, kalktığı, yatakta .. 

~:ı:demirin.~ kitapları, masası 
aşında .. Uniformalı, üniforma

&ı:ı; resimleri karşısında yaşa
IDak ona öyle acı bir zevk su
nuyordu ki .. 

d ~ah Özdemirin işaret koy-

k
ugu bir kitap elinde dalar, 

e:h masası başında saatlerce 
k Yazılarını okur, kağıtlarını 
b ~rıştırır, yahut not edilmiş 
ır defterde hatıralar le birlik 

Yaşardı 

h 
İşte .. aylardır bu evde onun 

erş yiJ ki e e o kadar kaynaşmıştı 
h-' Ôzdemir birden çıkagelse 
ıç güçlük çekmeden herşeyin 

Telefon 3151 

TAYYARE 

yerini gösterir, planlarını, mek
tep notlarını, harp hatıralarını 
kaydettiği deste deste kağıt

ları yorulmadan birer birer 
bulurdu. 

Tomris ancak bu odada 
Özün hususiyetine karışmış, 

giiya, yıllardanberi onun, yalnız 
onun olmak sanısını bulmuştu. 

Tomris bu akşam odasına 
çekilirken zevksizliğini annesi

ne anlatmak istemedi. 
İçinde garip bir karışıklık 

var. Acaba hazımsızlık mi bir 
az karbonat aldı. 
Uyuyamıyor yatağında dönü

yordu. Birden hızlı bir oynayış, 
sonra bıçak gibi keskin bir 
sancı ile doğruldu. Gözleri ya
şarmıştı. Başını dört yana çe

virdi, dişlerini sıktı. Acaba bek· 
!ediği dakika gelmişmiydi?. 

Özün büyük resmine yardim 
umar gibi baktı acı bir tebes
süm dudaklarında kesik kaldı. 

Sürüklenircesine yatağından in
di elektriği çevirdi. Takvima 
bir göz attı : 

Şubat, on beş!.. 
Hatıraların dili canlandı. Do

kuz ay tamam olmuştu? .. 

Tomrisin dişleri birbirine 
çarptı. Soba sönmüştü. Perdeyi 

· aralık etti, dışarda lapa, lapa 
kar yağıyordu. 

- Allahım bu havada, ve bu 
vakit .. Ne yapacağım? Kıvran
dı, büküldü, tekrar yatağa 

uzanmak istedi. Duramadı, diş

leri kitlendi haykırmamak için 
elini ağzına götürdü. Nefsi 

kesilmiş, yüzü kıp kırmızı ol
muştu. 

Geniş bir nefes alabildi! Va

kıt vakıt ciğerlerini koparan, 

barsaklarını çeken bu sancı ne 

müthiş ne dayanılmaz bir şeydi, 

ha, ölüyorum işte boğulacağım 

diyordu. 
-Soııu var -

Devlet Islahatı İşi 
Paris, 30 (Huşusi) - Devlet 

ıslahatı meselesi bu hafta içinde 

kabinenin akdedeceği bir top-

lantıda görüşülecektir.Başvekil M. 
Doumergue bu toplantıda ikinci 

Teşrinin üçüncü günü Radyoda 
irat edeceği büyük nutku izah 
edecektir. 

Telefon 3151 

SİNEMASI 

BUGÜN 
Mevsimin en şık ve en güzel filimlerinden biri 

ASRİ TALEBE 
Mümessilleri : 

1\ < \ < ı ı c , ıv <fge Evans, Ralph Graves, 
Una Merkel, Martha Sleeper 

~u filimde Ramon Novarro Amerikadaki üniversite ha
~i~unı gençler arasındaki spor rek: ·,etini bir aşk macera

e tnezç <.derek canlandırmıştır. 

G .. k 
ASRİ TALEBE 

ba nç.ı ·, aşk, saadet, zevk, neş'e ve hayat taşıran ve 
b· Şian sonuna kadar hummalı bir faaliyet içinde geçen 
ır eserdir. 

İlaveten : F oks dünya havadisleri: En son iki film 

-------------------'---------~ 
1 Iergün . 
Perşemb .. 1 •• 
~ e gun erı : 
Cuına günleri : 

Seans Saatları : 
ıs - 11 ~ 19 - 21,15 
13 - 15 - 17 mektepli seansı 
13 de ilave seansı vardır. 

Türkiye-LehistanDostluğu Ankarad 
....;;..--------•• --.--- Siyasi Ziyaretler v arşova Gazeteleri T urkıye Hakkın- na~~~A~~ri:~y~A·~~:r: y~~ 

da Sevgi Taşıyan Yazılar Yazdılar.. ~~~~::~z~~~iv:k~s:;os7::;~ 
------------------------------- Hariciye nazır vekili, Tevfik 

Türkiye ile Lehistan milletle- milli bayramı münasebetile M. ~üştü beyefendiyi Başvekil Varşova, 30 (A.A)- Türki
yenin 11 inci yıldönümü müna
sebetile başlıca gazeteler uzun 
makaleler ve Gazi Mustafa 
Kemal hazretlerinin fotoğraf
larını neşrederek Türkiyenin 
cumhuriyet hükumeti idaresin· 
de mükemmel (Bönesansından) 
bahsetmektedirler. Yarı resmi 

gazete Ploska Türkiyeye en 
samımı bağlarla bağlı olan 
Lehistanın Türk bayramına iş
tirak ettiğini ve bu memleke
tin yüksek reisinin idaresinde 
cesaretle takip ettiği gayelere 
erişeceğinden kat'i surette 
emin bulunduğunu kaydetmek
tedir. Kuryer Poranni gazetesi 
diyor ki: 

H"tl G · h ti · b" ismet - paşa hazretlerı'nı· ve rinin nef'i için müsalemetperver ı er azı azre erıne ır -
çalışma fikrile birleşmişlerdir. telgraf çekerek Türkiye ve Büyük Millet Meclisi reısı 
Bu fikir iki memleket arasın- onun şefi için en iyi temenni· Kazım paşa hazretlerini ziya-
da mütekabil samimi dosluğu yatını iblağ eylemiştir. ret etmişler ve müşarünileyhim 

Moskova, 30 (A.A) - Tür- hazeratı miisafir nazırların bu teminat altına almaktadır. As-
keri mehafilin naşiri efkarı kiye cumhuriyetinin 11 inci ziyretlerini Ankarapalasta iade 

Ek yıldönümü münasebetile Sovyet etmişlerdir. 
olan Plosko Zbro jna ile s- Rusya fen akademisi reisi M. M" f 1 1 
pres Pranni Türk milletinin Karbinski Türkiye maarif ve- • . . ısaAırknazır ar 1 öğ e yeme-
reisi Gazi Mustafa Kemal ta- gını n ara pa asta hususi 

1 
kiline, Türk dili tetkik cemi- surette yedikton sonra saat 

rafından yapılan medeni ıs a- yetine ve tarih komitesine bi- 13.40 da maivetleri ile birlikte 
hatı kaydederek diyor ki: rer tebrik telgrafı göndermiştir. Büyük Millet Meclisi ve Milli 

Evelce Lehistanın parçalan- Stokholm, 30 (A.A) - Tür- bayram dolayısile Reisicumhur 
ma3ına itiraz etmiş yegane kiye cumhuriyetinin 11 inci Hazretlerine arzı tebrikat ey-
devlet olan Türkiye muazzam yıldönümü münasebetile elçi- !emişlerdir. 
kalkınma hareketile büyük mil- likte büyük hır kabul resmi Müteakiben geçit resmi ya-
letin ölmesi imkanı olmadığını yapılmış ve buna birçok İsveç 1 h "d k "d" 

ricalile sefirler iştirak eylemiş- pı an sa aya gı ere geçı 1 

isbat etmiştir. kendilerine tahsis edilen tri-
Berlin, 30 (A.A) - Türkiye !erdir. bünden seyretmişlerdir. 

Paris-Berlin-Bükreşte 
Akşam saat 20,45 te başve

kil paşa hazretleri tarafından 

Talebe Birliği Lağvediliyor misafir nazırlar şerefine Ana
- dolu kulübünde hususi bir ak-

Üniversitede 

Elçiliklerimizde Cumhuriyet Bayra
mımız Nasıl Tes'it Edildi? 

Paris, 29 (A.A)- Türk cum
huriyetinin on birinci yıldönü
mü Türkiye elçiliğinde samimi 
merasim!e kutlulandı. Talebe
miz Fransız ve ecnebi dostlar 
kabulde hazır bulundu. Sefir 
Suat bey Gazinin eserinden 
ve cumhuriyet feyzinden bah
seden bir nutuk iradetti. 

Romen Gazeteleri
nin ne,riyatı 

Bükreş 29 (A.A)-Gazeteler 
Türkiye cumhuriyetinin on bi
rinci yıldönümüne hararetli ve 
coşkun makaleler tahsis etmiş
lerdir. Bu makalelerde Gazi 
hazretlerinin sevk ve idaresi 
altında meydana getirilen eser
den sitayişle bahsolunmaktadır. 

Universul gazetesi diyor ki: 
Türk devletinin ve Türk 

milletinin hiç beklenilmiyen bu 
istihalesi Mustafa Kemal haz
retlerinin eseridir. Müşarüni
leyh enerjisi ile kıyaseti ile 
Avrupalı kültürü, siyasi dehası 
ve ibda kuvveti ile en büyük 
yaratıcılardan ve hayat veri
cilerdendir. Türk milleti teced
düdünü tes'it etmekte olduğu 
bugün de bilhassa milli kah
ramanı ve halaskar! Mustafa 
Kemali tes'it ediyor. 

Bertin Sefaretinde 
Resmi Kabul 

Berlin, 29 (A.A) - Türkiye 
cumhuriyetinin tesisinin on bi
rinci yıldönümü münasebetile 

bugün öğle Türk sefarethane
sinde bir kabul resmi yapıl
mıştır. Sefir Hamdi bey ile 
refikası bir öğle ziyafeti ver
mişlerdir. Bu ziyafette Berlin
deki Türk kolonisinden birçok 

Beıliu scfui hamdi bty 
zevat ile Berlinde tahsilde 
bulunan Türk talebesi hazır 
bulunmuşlardır. 

Türk talebesi bugün öğleden 
sonra Türk kulübünde bir 
şenlik tertip etmişlerdir. Bu 
akşam Türk sefiri bir ziyafet 
verecektir. Bu ziyafette bir 
çok zevat meyanında bilhassa 
hariciye nazırı M. Fon Nurat 
ile müsteşaı M. Meisner İngil
tere ve Sovyet Rusya büyük 
elçileri ve Berlindeki bir çok 
orta elçiler davet edilmişlerdir, 

~stanbul Şehir Meclisi 
lstanbul, 30 (Hususi)-Y eni İstanbul Şehir meclisi ilk toplan

tısını perşembe günü yapacaktır. 

Bazı İhtısas Mahkemelerinin 
Lağvedileceği Söyleniyor 

Ankara, 30 (Hususi) - İhtısas mahkemelerinin kanuni müd
deti önümüzdeki lık kanunda bitiyor. Müddeti temdit için yeni 
kanun çıkarılacağı ve bazı ihtısas mahkemelerinin lağvedileceği 
söyleniyor. 

GARBA HÜCUM 
Bütün Dünyanın Azamet Ve 

Önünde Eğildiği Filim 
25000 sanatkarın 2000000 liraya yarattığı harika 

Bugün Proğram: 
1 - GARBA HÜCUM 
2 - COŞGUN GÖNÜLLER 
3 - FOKS DÜNYA HABERLERİ 
4 - KOMİK MİKİ 
5 - DENİZ AL Ti EJDERİ 

tekmili 
hepsi 
Türkçe 

reklam 
6 - KART ALJ;.AR UÇARKEN reklam 

Bunların Hepsi Lalede 

( şam yemeği verilmiştir. 

Fransada 
Kadınların İntihap Hakkı 

Paris, 30 (Hususi) - Düşes 
De La Rochefoucaul'dun riya
setinde bulunan kadınlar rey 
hakkı milli birliği Vagram sa
lonunda Paris mebıusu M. Sca
pini'nin reisliğinde toplandı. 
Düşes De La Rochfoucauld ve 
Scapini kadınların meb'us inti
hap etmeleri ve edilmeleri le
hinde nutuklar söylediler. Ayni 
toplantıda kanunu esaside tadi
lat meselesi de mevzuubaas 
oldu. 

Ünivtı sıı e ukliiı ii Ctmu bı y 
İstanbul, 30 (Hususi) - Türk 

talebe birliği lağvediliyor. Bu
nun yerine Üniversite talebe 
birliği kurulacaktır. 

M. Avenol 
Cenevre, 30 (Hususi) - Mil

letler Cemiyeti umumi katibi 
M. Avenol Londraya gitti. 

Sanayi Sergisi 
Ankara, 30 (Hususi) - Sanayi sergisi binasının açılma me· 

rasimi bugün İsmet paşa hazretleri tarafından kısa bir nutukla 
yapılmıştır. 

Blakan Konseyi Müzakereleri 
Devam Ediyor 

Ankara, 30 (Hususi) - Balkan hariciye vekillerinin müzake· 
releri bugün (Dün) saat 14 e kadar devam etmiştir. Vekiller 
toplantıdan çıkarlarken gazetecilere birşey söylemek isteme
mişlerdir. 

İçtimaa yarın da devam edilecek ve perşembe günü resmi 
bir tebliğ neşredilecektir. Akşam hariciye vekilimiz tarafından bir 
ziyafet verilmişş ve nutuklar teati edilmiştir. 

Köprülü Zade Fuat B. Irandan Döndl., 
İST AN BUL, 30 (Hususi) - Meşhur İran şair; Firdevsinin 

1000 İnci Yıl dönümü merasiminde bulunmak üzere İrana giden 
Köprülü zade Fuat bey şehrimize dönmüştür. Fuat Bey beya
natta bulunarak İran ile sıkı kültür münasebatımız:n idame edile 

ELHAMRA İ. M. Kiitiiplıane Sineınası 
BUGÜN yeni proğramda üç büyük san'atkar 

WİLLİAM HAİNSE-MADGE EVANS et CONRAD NAGEL 
tarafından temsil edilen 

Ç!.~Q!~ 
~{(/.(.{ (.{ {,{ (.{{/.<~' 

AYAT ~ ............ ,.,, ..... , .... . 
!{ {."(.{'{ /.( ,{{.{:;{ ( /.(.{, 

FRANSIZCA sözlü büyük SPOR komedisi 
ve haftanın zengin ilaveleri 

U/////////////////////~////////////////,'//,'///////////, 

Günlerdenberi bütün Izmire neş'e saçan dilber FRAN· 
SIZKA GAAL'ın şen ve ·uh komedisi 

3-ŞEYTAN 
Bugün yalnız 17 seansında tekrar edilecektir. 
Seanslar : 15,30 - 17 - 19 ve 21,15 te 

iZ 
Perşembe pro ramında : GÖNÜLLER BİRLEŞİNCE 



Cumhuriyet enlikleri 
Her Tarafta YapdanCanlı Tezahürat 

........................................................................................•.....................•••....... , ................... . 

Bayram, Ankara, Manisa, Aydın, Denizli 
Ve Bornovada Nasıl Geçti 

Ankara da 
Ankara, 20 (A.A) - Yurdu

muzun her bucağından gelen 
telgraflarda cumhuriyetin on 
birinci yıldönümün candan f ev
kalade tezahüratla tes'it edil-

ı 
üzerinde birikmiş oıan binlerce te~arrik bir kü~~. ~aline geı- Bornovada 
halkın, candan coşknn muhab- mış, heman bilaıstista umum 
bet tezahüratı ile karşılanmış- halk, daha gün doğmağa başla- Geceli Gündüzlü 

1 

tır. dığı andan itibaren Cumhuri-
Saat 15 te başlamış olan yet bayramı merasimine iştirak Tezahiirat 

geçit resmine piyade: süvari etmek üzere hükümet konağı Cumhuriyet bayramı Bomo-
ve topçulanmızla fen kıtalan, etrafını samuşb. vada çok canlı bir heyecanla 

diği bildirilmiştir. 
An karada 

candarma kuvvetlerimiz ve on- Kadın, erkek on binlerce tes'it edilmiş ve bu büyük bay-
ları takiben de izciler ve mek- yurttaşımızın samimi bir arzu rama biltün köylUlerimiı iştirak 

Ankara, 29 (A.A)-Cumhu
riyetin on birinci yıldönümü 

şehrimizde eoşkun tezahüratla 
kutlulanmışbr. Bütün Ankara 
halkı bu büyük günü kutlula
mak için sabahın erken saat
lanndan itibaren yollara dökül
müşlerdi. Bütün caddeler ge
çilmez bir halde idi. Halk 
geçit resminin yapılacağı sa
haya giden yollarda daha ke
safetle mevki almakta idi. 

Balkan itilafı devletler! na
zırlarının Ankarada buluşları 
cumhuriyetin on birinci yıldö
nümü kutlulama merasimine 
ayrı bir revnak vermekte bu
lunuyordu. Reisicumhur haz-
retleri saat 12,45 te B.Millet 
Meclisine teşrif ederek tebri
kab kabul buyurmuşlardır.Rei
sicumhur hazretleri B. Millet 
Meclisine teşrifleri esnasında 
B: Millet Meclisi reisi Kazım, 
Başeekil ismet, Büyük erkanı 
harbiye reisi müşir Fevzi paşa 
hazeratı ile meclis riyaseti di
vanı Ankara valisi, mevki ku-

tepliler iştirak eylemiştir, Ha
va kuvvetlerimize mensup yü
ze yakın tayyare en önde bay
ramımızı kutlulamak için gelen 
İran ve Irak tayyare filoları 
olduğu halde geçit resminin 
devamı müddetince saba üze
rinde uçuşlar yapmışlardır. 

Gazi hazretleri gelişlerinde 

olduğu gibi sahadan ayı·ıldıkla
n esnada da orada toplanmıs 

olan on binlerce halkın saygı 
ve sevgilerile uğurlanmıştır. 
Akşam Halkevinde Cümhu

riyet Halk fırkası tarafından 
bir balo verilmiştir. 

Çankırida 
Çankin: 29 (A.A) - Cum

huriyet bayramı bugün onbin
lerce hallan işbrakile parlak 
bir surette yapılmışbr. Şehir 
ve köyler baştan başa donabl
mı~tır. Gece fener alayları ve 
milli oyunlar tertip edilmiştir. 
Merasim ve geçitten sonra bü
yüklerimize halkın şükran ve 
minnetlerini ifade eden tel ya-

Bwnova Cumhwiytl baytamın<lan bu ulli'ıa 

mandam ve muhafız alayı ku· ' zılan çekilmiştir! 
mandam ve protokol umum o . r d 
müdürü tarafından karşılanmış enız 1 e 
ve bir kıta asker resmi selamı Denizli, 29 (A.A)- Cumhu-
ifa eylemişti-. riyet bayramı büyük bir sevinçle 

Bir müddet istirahat buyur- kutlulanmaktadır. Vilayette ya-
duktan sonra reisicümhur haz- pılan resmi kabulden sonra 
retleri, Büyük M.M. reisi Ka- Cumhuriyet meydanında topla-
zım: başvekil İsmet, büyük er- nan halkı vali ve mevki kuman 
kanı harbiye reisi Fevzi paşa- danı beyler tebrik ettikten 
lar Hazeratı ile vekillerin B.M. sonra istiklal ve Cumhuriyet 
M. azalarının ve teşrifata da- marşlarile merasime başlanmış-
hil zevatın tebrikitını kabul tır. Merasimde belediye ve C. 
buyurmuşlardır. H. F. reisleri ile muhtelif te-

Gazi Hazretleri müteakiben şekküller namına hitabeler 
büyük ve orta elçilerle bu el- irat edilmiştir. Bunu müteakip 
çilikler erkanının bayramımıza büyük bir resmi geçit yapılmış-
iştirik etmek üzere gelmiş olan tır. 
misafir ecnebi heyetlerin teb- Öğleden sora inşaatı bitirilen 
·ikiıbnı gabul etmişlerdir. binaların açılış resimleri yapıl

mışbr. Şehitlik ziyaret edildik
ten sonra gece Halkevi tara
findan temsil verilecektir. Ay
nca bir balo tertip edimiştir. 

Sefaretler erkanından sonra 
reisicümhur Hazretleri Balkan 
itilafı konseyinin ikinci içtimaı 
dolayısiyJe Ankaraya gelmiş 
olan Romen ve Yunan harici
ye nazırlariyle Yugoslavya ba
r:ciye nazır muavinin Yunan 
iktisat nazırının ve maiyetleri 
erkanınınm tebriklerini kabul 
eylemişler ve müteakiben, he
yeti murahasa reislerinin ayrı

ca bir müddet nezdlerinde ala
koymuşlardır. 

Kabul resminin hitamından 
"'Onra reisicümhur Hazretleri 

·keri geçit resmini yapılaca

gı sahayı teşrif etmişlerdir. 
Gazi hazretlerinin B. M. Mec
lisinden sabaya ııelişleri yol 

Manisada 
Tezahurat Ve 
Konferanslar 

Manisa, 30 (Hususi) - Cum
huriyet bayramı için burada 
yapılan hazırlıklara göre bu 

çok yuca günümüzün haki
katen pek parlak ve emsalsiz 
yaşablacajına şüphesiz nazarile 
bakıhyordu. 

Filhakika geçen sene onuncu 
yıldönümünü bütün şaşaa ve 
debdebrsile yaşadığımız bu 
mes'ut bayram, dün de heman 
ayni tezahuratla karşılandı. 

Bütün memleket adeta mü-

Bı.ınova Cllmhu11yct boyrnmmdan b11 ıntıba 

ile iştirak ve tes'it ettikleri bu etmiştir. 
büyük kutluluğa şehrimize ya- Daha sabahtan köylüler milli 
kın köylerden kafile kafile ve elbiselerile fırka öünde toplan-
her birerlerinin ellerinde şanlı mağa başlamışlardı. Saat sekize 
bayrağımız. dalgalana dalgalana gelince mektepliler ayrılan yer-
binlerce atlı ~ e arabalı kprdeş- lerine geçtiler. Askeri ümera 
lerim~z de iştirak etmişler, ayrı ve zabıtan beylerle teşekküller, 
bir heyecan yaratmışlardir. halk hükumette nahiye müdür 
Cumhuriyet bayramı geçit res- vekili Fehmi beyi müteakıben 
mi dokuz buçukta başladı. Ve Halk fırkasında reis Cemal 
evvela şanlı ve ünlü askerleri- beyi ve kumandanlıkta ku-
mizi, bütün teşekküller, bütün mandan Emin beyi ziyaretle 
mektep talebeleri, jandarmalar, tebrikatta bulunmuşlardır. 
polisler, atlı ve arabalı köylü Cumhuriyet meydanlığında 
kafileleri takip etmek suretile toplanan halk ve mekteplileri 
tam saat on bire kadar bir ~elamlamış ve bayramı kutlu-
buçuk saat devam etti. lamıştır. 

Bunlar arasında milli cidali Cumhuriyet parkında Gazi 
temsil eden bir levha herkese heykeline fırka, belediye, zira-
gözyaşları akıttı. at mektebi ve ilk mektepler 

•*• tarafından birer çelenk kon-
Bu uğurlu ve yüce bayramı- muş bu büyük bayramı yaratan 

mız şerefine (Halkevi) nde Büyük Gazinin heykeli karşı-
konferanslar ve konserler ter· sında 11yaşa Gazi avazeleri da-
tip edilmişti. kikalarca devam etmiş ve kah-

Tam saat üçte istiklal ve raman askerlerimiz geçit me00 

cumhuriyet marşlarile başhyan rasiminde halk tarafından al-
bu konferanslardan birincisi kışlanmıştır. 
orta mektep Türkçe edebiyat Müteakiben önde muzika ol-
muallimi Halime hanımefendi dugu halde fırka reisi Cemal, 
ikincisi de orta mektep mezun- belediye reisi Fehmi beylerle 
larındaa genç ve çok çalışkan sporcular, halk ve ziraat mek-
bir hemşehrimiz olan İlhan bey tehi talebesi, Bornova dikiş ve 
verdiler. biçki yurdu, Bornova gençler 

Birincisi (Cumhuriyetin ilanı) birliği, Kars, Hilal, 9 Eyliil mek-
ikincisi de (29 Teşrinievel) tehi talebeleri Cumhuriyet 
mevzularını kısa, fakat veciz marşını söyliyerek İsmet paşa 
ve canlı bir surette yaşatblar caddesini takiben hükumet önü-
ve tekrar tekrar alkışlandı- ne gelmişler ve orada dağıl-

mışlardır. 
lar. Pek yerinde ve çok Gece fener alayı şehri baş-
haklı olan bu alkışların baş- tan başa gezmiş ve mahf elde 
lıca saiklenirden birini de bir balo verilmiştir. İlk mek-
bu mevzular üzerinde memle- teplerde talebe velilerine ve 
ketimizde ilk defa bir genç halka mütamereler verilmiştir. 

muallim hanımın, orta mektep 

mezunu henüz on sekiz yirmi 

yaşlarında çok genç bir hem· 

şeherimizin muvaffakıyet gös

termeleri keyfiyeti teşkil edi

yordu. Çok muvaffakiyetJi bir 
konser verildi. 

Piyanist İlhan, kemani Vehbi 
beyler san'atlarının hakikaten 
muvaffak birer şefidir. 

• 
~ . 

Cumhuriyet bayramı şerefine 
(Halkevi) mizde tertip edilen 
gece eğlenceleri de sabaha 
kadar devam etti. 

Hükumet dairesinde verilen 
(Cumhuriyet balosu) da emsa
line çok faik bir şekilde; Bü
yük bir şevk, bir neş' e ve bir 
setaret içinde yaşatıldı ... 

Aydında 
Mlllf Heyecan Çok 

Cof kundu 
Aydın, 30 ( Husüri ) - Cum

huriyeiin on birinci yılına kavu
şan Aydın halkı içten gelen 
coşkunluk ve sonsuz saygılarla 
bayramı kutluladı. Bir gün 
evvelden resmi devair ve mü
essesat, evler defne dallarile 
tezyin edilmiş ve bu yüksek 
günün kutlulanması şerefine 
şehir baştanbaşa albayraklara 
saılmıştı. Bu sabah erkenden 
milli calgılar şehrin her tara
fında terennüm ediyor. Küçük 
büyük bilumum vatandaş Cum
huriyet meydanına koşuyorlar
dı. Saat dokuza kadar Cumhu
riyet meydanı mahşeri bir ka-

Casusluk Hayalım 
RI ar Marthe'ın Hallraları 

-30-

Kinimle Onu Boğmak, Yaşatma
mak İstiyordum .. ~ 

- Anam... dedi. 
Von Krohn: 
- Arkanızı bırakmıyau genç 

Baron Fon Kalleyin ajanıdır. 
Dedi. 

- Bir Alman değil mi? Al
manyanın hizmetinde olduğunu 
sanıyordum. 

V on Kalley Alman sefaretin· 
de ataşe milterdi. Un\•an itiba
rile Von Krohnun dengi idi. 
Fakat Aristokraside onun çok 
dununda bulunnyordu. Von 
Krohn ilave etti : 

- Kalley beni kıskanır. Siz
den de çekinir. 

- Hiç olmazsa daha önce
den beni haberdar etmeli idi
niz. Yurttaşlarınız beni takip 
ediyorlarsa elbet te maksatsız 
değildir. 

Daha tazla endişenak görü
ncı ek devam ettim: 

- Beni hizmetine almak mı 
istiyor? 

Omuzlarını kaldırdı. 
Israr ettim: 
- Evet veya hayır deyiniz .. 

Ondan kaçmalı mıyım? 
Von Krohn bu sorguları kısa 

kesmek için beni teskine çalı· 
şıyordu. Fakat bu çirkin ada
mın sevgi masallarını dinliye
cek halde değildim. Zaten be
şinci büronun vaziyeti de ca
nımı sıkmaktan hali kalmıyor

du. Burada, kapiten Ladunun 
yardımından mahrum yalnız 
tamamen yalnızdım. Adeta Ba· 
ronun keyfine kalmışbm. Şimdi 
de Madritin kalbinde yeni bir 
tehlike baş göstermişti. Bu 
vaziyete içim isyan ediyordu. 

Hiç bir tarafta ne bir dost, 
' ne de bir müttefik bulamıyor-

dum. 
- Rakibinizi yola getiremez

misiniz, dedim 
Von Krohn aczını anlatmak 

için omuzlarını kaldırmakla ik
tifa etti: 

- Müdahalede bulunmak 

için elimde bir delil olmalı .. 
Yine bir gün 'iizin gibi Fran· 

sız olan bir ajanım Sen Sebas
tiyen civannda esrarengiz su-

rette boğulmuş bulundu. Bu 
işi o yapmıştı. 

İrademin haricinde olarak 
titredim. 

- Şu halde benden usan~ 

dığınız, yorulduğunuz: zaman 
Von Kalley'in eline teslim edi· 
leceğim öyle mi? 

Sözlerimi protesto etti. İnti
kamcı bir tavır takındım. An
cak bu suretle kalbimin acısını 
teskin edebiliyordum. Bu halim 
Baronu korkuttu. Eğildi: 

- Bir çare buluruz. Marthe 

- Evet.. Bu çareyi bir da
kika evvel bulmalı. Komşula
rımdan birisi Bir Fransız jene
ralı olan bu otelde daha fazla 
kalamam. 

Von Kroehn her gün beni 
görmege geliyordu, Etrafımda
ki tehlikeler gittikçe büyümek
te idi. Biltün bu tehlikeler kar
şısında korkuya kapılmamak 
imkansızdı. Von Krohn heya
canla odada dolaşıyor, beni 
yumuşatın.ağa çalışıyordu. 

- Bir fikrim var, dedi. 
Madritten Parise sık sık seya
hatleriniz nihayet sizden şüphe 
edilmesini mucip olabilir. Size 
ayda 5000 peseta vereceğim. 
,, Hudut kasabalarından birin
de yerleşeceksiniz." 

Bu bir şefin teklifi olmaktan 

j ziyade bir Aşıkın teklifi idi. 
Beni alakadar eden yalnız l şefti. Ondan uznklaşamazdım. 

- Nereye gideyim. Biyari-
çe mi? 

- Hayir Biyariçe değil?. 
- Niçin? 
Von Krohnun çehresinde Al

man gururu parıldadı : 
- Biyariç günün birinde 

bombard1man edebilir, dedi. 
- Evet denizaltı gemileri 

tarafından bombardıman ede
bilir. Fransız donanmasının de
niz altı gemilerinin Biyariçe 
geçmesine müsaade edeceğini 
mi zannedersiniz? 

Gülmeye başladı. Bu adam 
Biyariçin yakıldığını tasavvur 
etmekle bile neşeleniyor, gü
lüyordu. Kin ve intikam ateti 
bütlle kafamı sarmıştı. 

Von Krohn fütu~ hır vah
şetle tasavvurlarınClan bahset
tiği zaman içimden bir his onu 
bırakma, &!dür. Memleketine 
zarar vermesin müsaade etme 
diyordu. Fransız kanının da-
merlarımda allendiği k~r.e 
kadınlık kinimi de ilave ~m·-· 

tim. 
- Sonu voı 

••• 
Bir T ethişçi 
Hapishaneden 

Kayboldu 
( Baştarofı 1 inci sahı/ede ) 

yapılan tahkikatın neticesindeıt 
ve suçluları tevkif hususund• 
gösterilen sürattan memnudut'• 

Macarlara karşı galeyan uoıu· 
midir. Maamafih hükümetill 

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

souk kanlılık muhafazası içi~ 
vuku bulan tavsiyeleri tesirİ"' 
göstermiştir . 

labalık içinde yüzmeğe başladı. 
Saat 10,10 merasimin başlıya
cağını haber veren top sesleri 
kalabalık arasındaki ovultuları 
bir aralık sükuta davet eder 
gibi oldu. 

Belediye ve Halkevi önlerin
de muhteşem birer tak yapıl
mıştı. Halk kürsüleri Cumhuri
yet meydanına, belediye ve 
Halkevi önlerine konuldu. Ve 
bir çok hatipler bu kürsülerde 
söz aldılar. Gece şenlikler ke
mali hararetle devam ediyor ve 
Cumhuriyet meydamnda saat 
20 de yani (Cumhuriyetin ila
ni saatinde) toplar atıldı. Mu
azzam tezahürat yapıldı. 

Bugün Aydın gazetesi fev-
kalade olarak sekiz sahife inti
şar etti. Vilayet, Halkevi, be
lediye halk fırkası ve el]lniyet 
memurlarının bir sene zarfın
daki faaliyeti halkin takdir na
zarlarını önüne serdiler. 

Macar sefarethanesi 12 ~ 
)is tarafından muhafaza edil' 
mektedir. Matbuatta da uıoıl' 
mi efkardaki galeyanı körülı;'i' 
yecek neşriyat yasak edilıı>!' 
tir. Yalnız Fransız gazetela~ 
den tahkikata ait safhalaır, 
nakline müsaade olunmakt• 
dır. 

Sofya 30 (Hususi) - ; 
kaç gün evvel tevkif ed ,1 
İvan Mihailofun adamların~ 
Dragof ve Na.steffle sıkı ftf'. 
kası bulunan sabık Çiftçi ~ 
kası mebusu Stoeff te tef f' 
edilmiştir. Mülga Maked~ 
İhtilal komitesine mensu.p oıl 
ta henüz ele geçirilmemıŞ ~ 
bir kaç kişinin araştırılrn~ 
devam ediliyor. ~ 

Bükreşte de Fransız, 6" ~ 
tabaasından iki kişi il~eti" 
Hırvat şüpheli görüldfık 
den tevkif edilmişlerdir. 
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Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

Yedi Bin Disli Efsanevi Bir Tinısah Gibi Ağız Açan Hipodrom 
~ -

Sükun içinde Susuyordu-Musanna Dehlizde iki Adam Belirdi 
~~~~~~~~~~~----

- Bir Temistoklis vardı ki, 
':ıütün bizi meftun eden kahra
:nanlıklarına rağmen satılınıştı. 

- Ne? Ne dedin? Ne? Bu 
esrarengiz ve garip yerin du
varlarında d :hha~ akislerle 
çalkanan şimşekli bir reis Sığır 
derisinden bir kırbaç gibi ku
lakları kamçıladı. 

Bu ses ge!en adamın gırtla
ğından çıkmıştı. 

Nisefor, bir an alıklaşır gibi 
oldu. Ürperir gibi oldu. Kork
ınuştu. Sonra birden yılışkan 

Ve şeytanetle dolu bir kahkaha 
salıverdi: 

Oooo! Bu ne hiddet, bu ne 
şiddet a benim arslan yürekli 
ceneralım! Oooo!... 

Fakat bu sahte neşe öbürünü 
temin etmedi: 

- Sözünü geri al! Diye ba
ğırdı, bu söz geri alınmalıdır. 

Gayet kat'ı bir inkıyat telkin 
eden sesinde tüyler ürperten 
bir tehdit uğuldiyordu. O ka
dar ki, Nisefor bir an içinde 
ve bir nefeste onu temine mec
bur oldu. 

- Haklısın! hakkın var, 
sana tarziye veriyorum. Sen 
lıiç bir zaman kendini satma
dın. Demek istediğim bu de
ğildi. Anlatmak istediğimi eyi 
söylemedim! 

- O halde tekrar söyle ... 
Tekrar söyle ve .... 

- .... Ve kelimelerini eyi 
kullan da öyle söyle! 

Bu son kısmı, büyük bir he-
Yecanla muhavereye iştirak 
eden Leon söylemişti. 

- Nisefor: 
. - Yani... Demek istiyordum 

~~··· Dedi, ceneral T emistoklis 
ır zamanlar Vasilissayı tutan 

~daıı:ıdı. Bu T emistoklis ölen 
eınıstoklistir. Yani kahraman 

~uharibimizin şahsiyetinden 
lr~n taraftarlığı artık bit
IDiç, tamamile tarihe karış
llııştır. Şimdi, Bizansta yine 
~skisi gibi ve eskisi kadar kah-

t 
ar ve kahraman bir Temis
okJ· 

t k '.s vardır. Fakat bu Temis-
? lis İrenin değil bizim muha

rtlliınizd" D . . ··ı- -d ır. emın sıze o umun-
t eıı bahsettiğim hüviyet muh
f:~eın ceneralın şahsı değil 
llokat. memleket işlerindeki 

taı nazarıdır. 
Bu - 1 1 soz er esrarengiz adam-

arın -
şıl ınuşterek alkışlarile kar

anınıştı. 

k T eınistoklis elini uzattı. Her 
es bu ""k b" sıkt yu ır hararetle bu eli 

ı. 

O zam · ııeral T a?, ışte o zaman ce-
d emıstoklis mihrap önün-e y • 
göl.( ~~ın eden bir zahit gibi 
ledi:ennı yumarak şunları söy-

-Dosu ı B t ~ıuş . . arım.... izansın kur-
; <ıı. du ı~n her şeyimi fedaya 
lı · r .ı eyıııı. ·· Vasilissa İr n artık 

Inüz'ihcr t .. . k . (J011 • 
1 

e gvremıyece tır. 

lana aşı ~ı olan mel' unla yan 
Loy cehenneme göndermek 

"'nuınun borcu olsun ... 
ı::.srar n . d da,1 b • gız a anılar bir ağız-

agnştılar--v . 1' . aşaa.. Y aşşaaaa! 
elllistokl" . . b" k" e~ş .. .. ıs anı ır çe ışle 

-. {uzlu kılıncını sıyırdı. 
teıııen ~Veccühünüz, her zaman 
Zahir nlı ederim ki bana yar ve 
h o sunı B eye h · en, yarın cep-
ğıııı ~reket ediyorum. Aldı-

eınır de h 1 llıaktı r a taarruza kalk-
r. Yıllarca ölümlere ı:rö-

ğüs germiş bir askere korkak 
demelerini istemediğim için 
harp artık bir emri vakidir. 
Fakat bu kılıncın kabzesindeki 
saüp üzerine yemin ederim ki 
ordu. payıtaht yapılacak her 
hareketin, ben sağ oldukça 
daimi müzahiri olacakbr. Şu 
şart ile ki, bu hareket sizin 
emrinizden kuvvet almış bu
lunsun ... 

Bu kısa hitabe, şiddetli al
kışlarla karşılandı.. Akabinde 
her kes kılıncına asıldı. 

Nisefor bağırdı: 
- Dost görünen düşmanlar! 

Yemin edelim ki ahtimizde 
berdevam olacağız!... Temistok
lis, yolun açık, kılıncın keskin 
olsun! 

Esrarengiz adamlar hep bir
den bağrıştılar: 

- Yolun açık, kılıncın kes
kin olsun Temistoklis! 

Kılınçlarını tekrar kınlarına 

yerleştirdiler. Leon T emistok
lise elini uzatarak: 

- Bize büyük bir itimat tel
kin ettin ceneral! Dedi. Gece
niz hayırlı olsun.. Bunun üze
rine hazır bulunanlar birer bi
rer Temistoklisin ellerini sık
tılar. Nisefor duvarı sıvazlıya
rak gizli methali açtı. Esraren- ' 
giz adamlar, kah büyüyen, kah 
küçülen gölgelerile duvarlan 
karalıyarak menfeze daldılar ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O gece Pantokratör kili~esi 

baş Rahibi, mihrap önünde kim 
bilir bir dua ile meşguldü. Gece 
yarısından çok sonra kilise du
varlarından birinin birdenbire 
ikiye ayrıldığını görünce sakalı
nı titreterek istavruz çıkarmıştı. 

Hele, duvarın yarığından 
arka arkaya bir takım gölge
lerin çıktığını görünce, hoşafın 
yağı bütün bütüne kesilmiş, 
korkudan adeta dili tutulmuştu. 

Tulumlar 
Ay bulutlarla karışmıştı. 
Yedi bin dişli efsanevi bir 

Timsah gibi, göğe ağız açan 
Hipodrom sükun içinde susu
yordu. Büyük sarayın, impara
tor locasına çıkan musanna 
dehlizde dört beş adam be
lirdi. 

Vakıt çok ilerlemişti ... 
En önde giden elinde yeni 

yakılmış bir meş'ale tutuyordu. 
İmparator locasına girince 

meş'alesini ileriye doğru uzata
rak havaya baktı: 

- İşte ... Diye fısıldadı. Tu
lumlar orada ... 

Arkadan gelenler de birer 
birer korkuluğa yaklaşarak 
boşluğa baktılar. Meş'alenin 
karanlıkları güçlükle yırta bilen 
kızıl ziyası gökte garip bir şe
killi kurenbikler belirtiyordu. 

Bunu görünce ince bir kadın 
ses amir bir ahenkle: 

- Haydi! Diye mırıldandı. 
Derhal işe başlamalı. 

İren, merak etmiş, bizzat 
görmeğe gelmişti. Aeaba tu
lumların içinde işkence gören
ler kimlerdi ... Teodos yanı ba
şında duruyordu. 

Haydi çocuklar, dedi. Çabuk 
olalım. Vakıt geçirmeğe gel
mez. 

Bu sırada locanın kapısında 
ellerinde meş'aleler tutan iki 
adam daha belirmişti. 

Hassa kumandanı Vasilissa
dan daha ziyade sabırsız görü
nüyordu. Hemen bir sekişte 

meş'aleli adamlara ulaştı. Ko
caman ellerile bunlan gögüs
lerinden itti. Bağırdı: 

- Haydi, haydi!.. Çabuk 
olun .. Çabuk!... 

Adamcağızlar hiç ses çıkar
madan; soldan ge'ri döndüler, 
karanlık bir dehlizi dumana 
boğarak uzaklaştılar. Az sonra 
İren amfiteatrin merdivenlerini 
dörder dörder atlıyan bir kaç 
adamın koşu meydanında kızıl 
bir ziya serpen meş'aleleri 
sağa sola sallıyarak koşuştuk
larını gördü. Şimdi T eodos gü
zel kadının yanıbaşında duru
yordu. Bir müddet heyecanlı 
bir sükun içinde bakıştılar. 
Sonra Hassa kumandanı Vasi-
lissanın koluna geçti. Yavaş ve 
salıntılı bir yürüyüşle locadan 
çıktılar, dehlizi geçtiler. 

İren Amfiteatrin taş sıralarını 
iri yari adamın yardımile ba
samaklıyarak köşe meydanına 

ulaştı. Sonra adımlarını hızlaş
tırarak, adeta koşar gibi bir 
yürüyüşle tozlu daireyi bir baş
tan bir başa katettiler.• Hiz
metkarlann meş'alelerile aydın
lanan bir noktaya varınca dur
dular. Burada dört adam garip 
bir ameliyet ile meşguldular. 
Yere beş altı merdiven uzatıl
mıştı. Kalın urganlan parça 
parça kesiyorlar, merdivenleri 
ucuca ekliyorlardı. İren bu ça
lışmayı sabırsız bir merak ile 
takip ederken, Teodos birden
denbire gülerek: 

- Hala mı? .. Hala mı biti-
remediniz?... Çabuk olunuz 
yoksa ... 

Tehdit bir Hassa kumanda
nının ağzından eğer böyle bir 
zamanda çıkarsa, hiç şüphesiz 
çok teklikeli ve korkunçtur. 
Fakat herifler metelik bile ver
mediler. Hatta içlerinden biri: 

- Haydi ulan! Demek ister 
gibi başını kaldırdı. Ve kaşla
rını çatarak hani şöyle baktı da. 

T eodos her nedense ilerisine 
varmadı. 

Maamafih buna lüzum da 
kalınamıştı. Çünkü hizmetkar
ları uğraştıran iş bitmişti. 

T eodosa kafa tutabilen adam 
galiba rütbesi büyükçe bir sa
ray adamiydi. Yavaş yavaş 
doğruldu. 

- Sıkı tutun! Diye bağırdı. 
Arkadaşları, bir de upuzun 

bir yılan gibi uzanmış duran 
merdiveni yavaş yavaş kaldıra
rak diktiler. 

- Meş'ale tutun! 
- Duvar dibinde duran iki 

hizmetçi kollarını havaya kal
dınncn büyük obeliskin yalçın 
gövdesi paslı bir süngü gibi 
karanlıklan yırttı. 

Merdiveni, Mısırın kim bilir 
hangi Firavnını yaşatan killi 
taşa dayadılar. O anda bir 
adamın, bir Sencap çevikliğile 
basamakları tırmandığı görüldü. 

- Dikkati 
- Savulun! Savulun! 

- Çat!. 
- Çat! Çat! 

- Sonu Var -::..ıa.;;.; 

Son Dakika: 
Konseyin Toplan ısı 

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

A \rrupa Matbuatında Günün Beyne 
milel Mühim Hadisesi Addolunuyo1 

~~~~~--~~~~--~ ... ·-:--:----::--~~----------~ 
Paris, 30 (Radyo) - Balkan Antantı Konseyinin Ankarada akdetmekte olduğu toplantı Av 

rupa matbuatında günün beynelmilel en mühim hadisesi addediliyor. Fransız gazeteleri bu to 
Jantının sebebi mühim beynelmilel mes'elelerde fikir teati ~uretile mütekabil yardım esasına müs 
tenit bir itilaf akti olduğunu yazıyorlar. 

Hatta Petit Parisien gazetesine göre Balkan devletleri sulhun ve arazı istatokosunun muhaf 
zası için icabında askeri bir teşriki mesai de düşünmektedirler. 

Gazi Hz.nin Yarınki Nutukları Baş-
tanbaşa Oz Türkçe Olacaktır 

Ankara, 30 (Hususi) - Gazi hazretlerinin ikinciteşrinin birinci Perşembe günü (Yarın) B. M. 
Meclisinde irat edecekleri senelik ııutuklannı öz Türkçe söyliyecekleri haber alınmıştır. 

Atina, 30 (A.A) - Cumhuriyetin yıldönümü dolayısile reisicumhur M. Zaimis Gazi Mustafa 
Kemal hazretlerine ve başvekil M. Çaldaris te •· uet paşaya birer tebrik telgrafı göndermişlerdir. 

Yunan - Türk cemiyetiyde Türkiye sefaretine giderek tebrikatta bulunmuştur. 

Fransız Kontenjanında Payımız 
ANKARA: 30 (A.A) - Fransanın 1934 senesi dördüncü üç aylık kantenjan miktarlarından 

yumurta hissemiz 740, bakla 52 bin. ve nohut 21950 kantara iblag edilmiştir 

Londrada Derin Bir Betbinlik Vardır 
LONDRA, 30 (A.A) - Bazı müzakereler matbuata gayet betbin makaleler ilham etmekte ve 

gazeteler bu suretle dün akşamki betbin haleti ruhiyeye terceman olmaktadır. Bütün gazeteler 
müzakerelerin bir çıkmaza girmiş bulunduğunu ve işi bu çıkmazdan çıkarmak için mucizeye 
ihtiyaç olduğu noktasında müttefiktir. 

Japon Rekabeti Amerikada Yerli 
·~ 

·Malı Ticaretini Oldürüyor 
VAŞİNGTON: 30 (A.A) - Tüccari mütekabiliyet muahedeleri y:pmak için tetkikata memur 

komisyon Amerikada camcılık sanayii patron ve amele ve murahhaslarisı dinlemiştir.Bunlar Belçika 
ile yapılacak muahedede gümrük resminin indirilmesine itiraz ettikleri gümrük resminin Japoya,Almanya 
Çekoslovakya en ziyade mazharı müsaade memleket kaidesinden istifade ederek bütün diğer 

memleketler sanayiine de teşmil edilınesini istemişlerdir. Japonlar yüksek gümrük resimlerine 
rağmen Amerikaya yerli eşyadan yüzde elli düşük bir fiyatla mal satınağa muvaffak olınaktadır
lar. Amerikan amelesi Belçika amelesinden dört ve Japonya amelesinden de beş kerre yüksek 
gündelik almaktadır. 

Çingenelerin Reisi Hindistanda Bir 
Çingeneler krallığı kurmağa çalışıyor 

Varşova 30 ( A.A) - Lehistan çingeneleri ikinci Mişel Kieki beş sene müddetle yeniden 
Kral intihap etmişlerdir. Gazetelere nazaran çingenelerin reisi Hindistanda bir çingene Krallığı 
kurmak niyetindedir. Ve bu maksatla İngiltere Hariciye Nezareti ile temas edecektir. 

Çingeneler Hindistana dönebilmek hakkını satın almağa bile hazırdırlar. 

M.Bartu MallarınıAkademiyeBıraktı 
Paris, 30 (A.A) - Sabık hariciye nazırı müteveffa M. Bartu vasiyetnamesi ile bazı hususi 

hibeleri icra edilmek şartile bütün malını Fransız ak.ıdemisine verı:ıi~tir. Kendisi Fransız akademisi 
azasından idi. 

Fransız Harb·ye Nazırı 
----~~--~--~~~~~~--.... --~~~~~~~~~~~~--

~ ı 

Bazı Memleketlerin T eslihatı Hak-
kında Mühim ifşaatta Bulundu 

Paris, 30 (Hususi)-Harbiye 
nazırı Mareşal Petain, maliye 
encümeninde, harbiye bütçesi 
hakkında istima edilmiştir,Ma
reşal bazı memleketlerin tesli
hatı hakkında rakamlara istinat 
ederek mühim ifşaatta bulun
muştur. Bilhassa Almanyanın 
seferberlik ilanını müteakip 
çıkarabileceği kuvvet üzerinde 
uzun uzadıya durmuştur.Renin 
öbür tarafında bugün yarın 
orduya iltihak edebilecek as
keri teşkilatlardan da bahset
miştir. Harbiye nazırı teslihat 
hakkında şunları da söylemiştir. 
,, Harbın başlanğıcında Fransa 
teslihatı itiban ile daha kuv
vetli olsa bile Almanya sanayi 
organizasyonu sayesinde bu 
geriliğini izale edebilir." 

Nazır bir meb'usun sualine 
cevaben "silahları azaltma mi
sakına imzalarını koyan bütün 

devletler taahhütlerini tutsa
lardı 1935 bütçesi memleketin 
emniyetini temine yeterdi. De
miştir. 

Mareşal Petam Ceneıal Goeı m(lle bırlıkte 

Askerlik müddetinin uzatıl
ması mevzuubahs olmamış ise 

de bu ihtimal tamamen orta
dan kalkmış değildir. 

Paris 30 (A.A) - Harbiye 
nazın mareşal Paten parlemen
to mali encümeni huzurunda 
bir senelik hizmet kanununun 
tamamen tatbiki mecburiyeti 
bulunduğunu izah etmiştir. 

BUkreş ihraç Bankaları 
BÜKREŞ, 29 (A.A) - Prag 

Belgr:ıt Bükreş ihraç Bankaları 
bugün Bükreşte toplanarak 
bu üç müessesenin ameli bir 
surette te riki mesai etmeleri 
meselesini müzakere! etmiştir. 
Bu mesele Küçük itilafın ikti
sat programına dahildir. 

iki Bin Yıllık Eserler 
Gotingen, 30 (A.A) - Büyük 
otomobil şosesinin inşası es

nasında milattan iki bin sene 
evveline ve ilk demir devrine 
ait muhtelif asar meydana çı
karılmıştır. 
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Niyama Adam Öldürsün! Kan Dök-
süu! Öyle Bir Kız Cellatlık Etsin!:-
Asker gittikten sonra Hayi

min yanında kimler kaldı bi
lir misiniz? Üç yaya, üç erzak 
yüklü katırlara binmiş hizmet
rnetkar, bir fil ve filban ile fil 
üzerinde Niyama ve Zolima 
bir de at üzerinde 'fakir Cahut. 

Atları mükemmel olduğu 

için Hayim ile Cahut dolu 
dizgin giderek büyük bir me
safe alabilirlerdi. Fakat kalır
lar bu sür'atı yapamazlardı. 

Şu halde Hayim için almak 
lazımgelen tedbir çok güçtü. 
Şu kadar 1\i bir insan Hayim 
kadar gaddar, vicdansız olursa 
güçlüklerin pek çoğu onun için 
koyaylık derecesine iner. 

Hayim düşünüp taşındıktan 

sonra alacagı tedbiri buldu. 
Katırlann üzerindeki erzağın 

fil~ yüklenmesini emretti. Bu 
emir yapılırken zavalli Hintli
ler kendi hallerinin ne olaca
ğını birbirlerinin yÜzlerine me
lül mahzun bakmakla ilan edi
yorlardı. 
Hayım Duranı ata binik ol

duğu halde Cahudun kulağına 
yaklaşarak bir emir verdı. Ca
hutta Filbanın yanına varıp bu 
emri ona bildirdi. 

Filban, hayvana bir nara 
attı. Fil, hortumunu havaya 
kaldırıp koşmağa başladı. Ha
yim ile Cahutta arkasından 
atlarını kaldırdılar. 

Bu hareket üzerine, evvela 
çölün ortasında yalnız başları

na yaya kalan üç Hintli, gi
denlerin ardından baka kaldı
lar. Hindistan çöllerinde yayan 
ve yalnız kalmak muhakkak 
olarak ölümün pençesine atıl

mak demektir. Hatta açlığa 
susuzluğa sıra gelmeksizin vah
şi canavarlar elinde can ver
mek te vardır. 

Yükleri hafifleyen üç kahrı 
Üzerlerindeki Hintliler, atlarla 
filin arkasından epey bir za
man koşturdularsada katırların 
daha ziyade tahammülü yoktu. 
Zavallı katırcılar geride bırak
tıkları üç arkadaşlarile beraber 
kalmalarının kendileri için da
da büyük bir musibet olduğu
nu anladılar. 

Altı adamı birden çölün orta 
yerinde helak olmağa bırakmak 
pek acıkh bir şey değil miydi? 
Fakat bir Hint bllrehmeni için 
böyle teessüler ayıptır!. Haym 
NePol şehrine götüreceği Ni
yamayı en adi bir tehlikede 
altı değil altı yüz Hintliyi feda 
ederdi. 

Hulasa Hayın geride kalan
lara başını çevirip te bakmadı 
bile!. Yolun ilerisinde bir Bun
galov bulup gece orada barın
mak için çalışıyordu. Fakat 
bungalovun ne kadar mesafe
de olduğunu tahmin edebilmesi 

mümkün değildi. Ve Akşam 
çölde kalacak olurlarsa kendi
lerinin helaki de muhakkaktı. 
Bunun için mümkün olduğu 
kadar hızlı giderek akşamdan 
evvel öyle bir sıgınacak yere 
varmak lazımdı. 

Brahmenin verdiği karar]ar
dan biri de kendisi akşam Bun
galove vardığı zaman Cahud,i 
gece de yürütüp ileriye gön
dermekti. Cahut, daha ötelerde 
vücudu nadir olmıyan ibadet
hanelerden birine varacak, ora
da silahlı silahsız kaç adam 
varsa hepsini alıp yolda Hayım 
Duranıyi karşıyacaktı. 

O gün akşam üstü Bonga
Jova vardılar. Hayim son de-

rece memnun oldu. Zira gel
dikleri kadar hızla yürümemiş 
olsalardı oraya yetişemiyecelC
ler, mutlaka çölde kalmak fe
laketine uğnyacaklardı. 

Cahut hiç durmadan Hızla 
yolunda devam etti. Yalınız 
filci ile Hayim kaldı. Maya Ni
yamayı filden indirdiler. 

Maya Niyama etrafına ba
kınıp yalnız iki adamdan başka 
kimse görmeyince hakikat ha
lin kendi tahmininden daha 
ziyade olduğunu anladı. 

Zira Niyama mahfa içinde 
iken dışardan aldığı seslerden 
İngiliz askerinin döndüğünü 
anlamış, derin derin düşünce
lere dalmıştı. Bu düşünceler 
içinde altı Hintli de vardı. 
Halbuki Bungalun ne içinde 
ne dışında onlardan eser gör
miyordu. 

Güzel Niyama, Hayimdura
ninin yüzüne bakınca Büreh
menin gerek renginden gerek 
gözlerinden ne derece yaslı bir 
hiddete kapıldığını derhal an
ladı. 

Filban, fil ile Bürehmenin 
atını ahıra koyup yemeklerini 
vermekle meşguldü. 

Ve artık sular kararmağa 
başladığı için Eorga!<j\ unak
pısı kapanmak iktiza ettiğin

den bu işi kimseye emniyet 
edemiyen Bürehmen, kapıyı 

bizzat kendisi kapatb, arka
sına da kol kadar kalın kol 
demirini geçirdi. 

Maya Niyama bunu görünce 
artık dışarıdan içeriye kimsenin 
girmesi mümkün olmadığını 
anlayıp yine derin bir düşün
ceye daldı. 

Niyama ile Zolim!l ne yapa
caklarını bilemedikleri ıçın 
birbirlerinin yüzüne bakarlar
ken Hayimdurani zavallı siyah 
kadını haşımlı gözlerile kah
redercesine bakarak dedi ki: 

- Köpeğin kızı köpek! Ne
ye abdal abdal bakıp duruyor
sun? Mukaddes Niyamanın ak
şam yemeğini hazırla! 

Niyama, zavallı esireyi mü
pafaa etti: 

- Zolimayı tekdirin faydası 
yoktur. O benim her arzuları
mı yerine getirir. Lakin bura
da kalacağımızı bilmiyorduk. 
Böyle menhus yerde kalınırmı 
ki!. 

- Evet, ben emir ettikten 
sonra kalınır. 

Bu söz üzerine Niyama, Breh
menin yüzüne öyle baktı ki her . 
zamankiler gibi kaza ve bela
ya sabır yollu bir bakış degildi. 
Hayım bu bakışa dikkat et

tise de ehemmiyetinin derece
sini anlıyamadı. Nasıl anlıyabil
sin ki İngilizlerin geri gittiğin
denberi Niyamanın ne derin 
düşüncelerde olduğunu bilmi
yordu. 

Bununla beraber Niyama ken-
disini topladı. Yine meliil bir 
tavır takınarak! 

- Ben burada korkarım da 
onuniçin! Görmiyorsunuz burası 
ne kadar harap?. 

- Sen hiç bir yerde tehli
kede bulunmazsın Niyamal şu 
çöllerde bundan başka sığına

cak yer olmazsa nereye gideriz? 
Beklediğimiz muhafızlar yarın 
gelirse yolo çıkarız. Onlar ge
linceye kadar da burada bizim 
için korku yoktur. 

Bu sözler üzerine Niyama 
niçin yüzünü çevirdi?. · K:ılbin
de peyda olan büyük bir ümit 

• 
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Altının Esiri Olan Avcılar .. 
.................................................................................................................................... • 

Son Y amyamlann Ayak Basılmamış inlerinde 
Hala Yaşanan Facialar.. Sergüzeştler .. 

Yaza.:n; E d . .ı:n.Au cJ Deu.:ıai't::re 

-1- bir şehirde, aile yuvasında ye
tişeşen çocuk.. çıplak dağlar, 
ayak basılmaz ormadlar, vahşi 
yamyamlarla karşılaşır. Rüya
larının sonu hep budur. 

············:··································.-········ Kaplan 8111 ne de Hitler veya Mussolininin 
Huon körfezinden (Yeni Gi

ne' de)- Buraya 20 - 22 yaşın
da delikanlı iken gelirler.Elliyi 
geçince de -Şayet o güne kadar 
ölmemişlerse- Yamyamlar ül
kesinin dağlarına veda ederler. 
Gelenler çocuktur.. Dö
nenler ihtiyar .. 

Burada, bir adam tanıdim. siyaseti nedir sorgusunu duy-
İsıni Kaplan Billdir. Bir yam- madım. Sadece Parisin sevimli 
~amla b~ğ.azlaşmış, ~eri~i~ b~- midinetlerinden (satıcı kızların-
gazını dışlıyerek dag gıbı vu- dan),Marlen Dietrich'in kocası-

Kadınsız Memleket 
Goldfield, kadınsız merale-

c~dunu yere sermiştir. Kaplan na sadık olup olmadığmdan 
Bıll Avustuaralyada at cambaz- yem evlenen yıldızlardan malü-

Yeni Gine'de otuz se
ne yaşıyan adam, yorgun, 
nasta, suiistimalden in
san tortusu haline g el
miş, ölümü beklemekten 
başka çaresi kalmıyan 
bir zavallıdır. 
Altına Kavuşmuşsa 

Altın avcıları, nihayet 
altına kavuşmuşlarsa,Sid

ney veya Mclbum'da bi
r:nci sınıf cenaze mera
simine hak kazanırlar. 
Zira son günlerini bu 
memleketlerde geçirme
ğe alışmışlardır. Cenaze 
arabası süslenmiştir. Tet
fin resmini yapan me
murfo.r en zengin ünifor-
malarını giymişlerdir. At
lar, başlarında taşıdıkları 
lüks serguçlan oynatama
maktadır. Şehrin hayat 

hanelerinden birinde herübl ro-
lünü yapıyormuş. Bir zamanlar 
Ceylan'da inci avcılığı, Meksika 
körfezinde silah kaçakçılığı 
yapmış.. . Yeni Ginede altın 

arayıcılarına karıştıktan sonra 
hişsi bir adam olmuştur. Mark-

bam suyunun kıyısındaki ateş 
etrafinda sıralanmıştık. BilJ, ilk 
Whisky şişesini boşaltınca kızıl 
salı Mary'nin hikayesini an
lattı: " Sengapur barlarından 

birinde danseden kızıl saçlı 
Mary yalnız Bill'i sever. 
Bili Para yapınca Sengapura 
dönecek.. Sevgilisiyle evlene
cek ... ,, 

Kaplan bu hikayeyi anla
tırken hınçkıra hmçkıra ağlı
yordu. Kendisinden ne diye 
üçüncü siga ile bahsetmiştir. 
Anlıyamadım. Gece yarısına 

doğru ikinci şişeyi de boşalttı 

ve olduğu yerde sızdı kaldı. 

Bwmıları kılıtli kadmlaı . Yam)amlıır illkesrnin tiple1i.. Kabıle tetsınimn 11ayatı .. Kadınlwı. 

fışkıran caddelerinden araba kettir. İnce kadın sesinden, Dudaklarından hep bu kelime- mat istediler. İçlerinden çoğ11 

geçerken kimse başını çevir- yumuşak kadın teninden, şak- ler çıkıyordu: " Mary ... Mary .. ,, sesli sinemayı duymamışbr. F•' 
mez bile.. Otuz sene yamyam- rak kadın tebessümünden, Yerli hizmetçi, Bill'in yorga- kat büyük ve küçük yıldızlart11 

lar ülkesinde en korkunç mah- onnn hayata hayat katan ahen- nını örttü. Siyah kafasını eğe- hayatını, maceralarını bend~ 
rumiyetlere katlandıktan sonra ğinden mahrum memleket... rek: "Efendi çok içiyor. Efen- eyi bili .;orlar. İçlerinden bit' 
bol altına kavuşan adamın ta- Gecelerin Hayall di uyuyor. Şimdi yamyamlar bir kaç JÜn için Salamana, R•' 
lii birinci sınıf cenaze arabasile Kadınsız memleket, hep bu gelir, kafasını koparırlar.,, Di- baul'a gidecek olsa dönüşte dii' 
mezara gitmektir. Arabayı ta- in~e varlığın hayalile yaşar. yordu. zinelerle .sinema mecmualafl 
kip eden kimse yoktur. Yalnız Sayısı bini geçmiyen avcıların Hep Ayni Sahne çıplak kadın resimleri getirdi· 
bazı ihtiyar kadınlar haç çıkar- düşünceleri yalnız kadındır. İç Her akşam aynı sahne ile Onlara bakarak içerler. Oıt' 
makla iktifa ederler. çekişleri bilinmiyen. tanınmıyan karşılaştım. Profesör Freud'un lardan konuşurlar. Onların b•' 

Hepsi bu kadar... kadınlara uzanan aşk iniltileri- insan psikolojisini tetkik için yalile yaşarlar. Bambu ağıt( 
Bu adamlar yalnızlık içinde dir. Burası öyle bir memleket dünyanın bu çok uzak köşesine farından yapılmış kulübeleri"' 

yaşarlar ve öylece ölürler.. ki, adamları yalnız kadından gelmemiş bulunmasına içimden çadırlarını bu resimlerle doıı•' 
Uzak ülkelerden altın hırsına konuşur; Yalnız kadın düşü- teessüf ettim. Buradaki insan- tırlar. 

kapılarak buraye gelenlerden nür. Buradaki hava yakıcı bir ların hayab asla mahpusların 
bazıları memleketlerinin bir ha- hırsla doludur:Okşamak,okşan- hayatı ile mukayese edilemez. 
tırasını da birlikte getirirler. mak, öpmek, öpülmek, sevmek, Feci Bir Hürriyet 
Sefalet kokan kulbelerinin dı- sevilmek arzusu hikimdir .. Biraz Zira yeni Gine'nin insan-
varına bu resmi asarlar. Yıllar şefkat.. Tatlı bir jest.. İşte ları hürdürler. Hiç c..lmazsa 
geçe R · sararan r .. smı"n Huanda yaşıyanların hasreti.. r. engı "" nazari bakımdan serbestilerini 
etrafmdaki yapraklar her gün Akfam Olunca muhafaza ediyorlar. Asıl bunun 
de w • • Akşam olunca, Sürp.iz Cre-

gışır. Erkekle.ince ek tepelerinden Huon körfezine içindir ki, hayatlarında feci bir 

Altın avcılarının çoğu, mem
leketlerini,ana şefkatıodan baş
ka bir sevgi tanımamış bulun
dukları çagda terkederler. 
Fakat çocukluktan çıkarak er
k ekleşince, ruyalannda kadın 
görmeğe başlayınca.. medeni 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sevincin gözlerinde çakbrdığı 
şimşeği niçin saklamağa lüzum 
gördü? 

Dikkat etmelidir ki Hayım, 
muhafızların gelmesini yarına 
umuyordu. İşte yalnız bu ümit 
Niyamayı evvelkilerden daha 
derin mülahazalara daldırmıştı. 
Demek oluyor ki şu tenha ve 
harap bungalo içinde bir Ha
yim bir Filbandan başka adam 
yoktu. 

• - Snuu .vm -

tezat görülür. Yamyamlar inine 
kadar yayılan sahada bin adam 
yaktıklan ateşler etrafında kü- altını zaptetınek için gclmişler-
çük gruplar teşkil ederler. Bin dir. Fakat altın onları zaptet-
adam, asla kavaşamıyacakları miştir. Ele geçirecekleri altını 
aynı hayalin arkasındadırlar. bir kadına vermek isterler .. Ve 
Gündüzleri altından konuşurlar. kadını cazibesi duygudan, rfı-
Güneş batıp ta karanlık var- yadan, şehvetten kuvvetli olan 
lıklannı kaplayınca kutularını altına feda ederler. 
bırakırlar. Hayatlarınm en bü- Çırpınırlar .. İçerler .. Hınçkıra 
yük çilesini dolduran altından hınçkıra ağlarlar. Zira kalple-
konuşmak bile istemezler.Şayet rinin derinliklerinde duyuyor 
yine dudaklarından altın keli- ve biliyorlar ki, hatıraları bile 
mesi dökülürse bu vaktile ta- gömen bu dağların, bu altın 
nınan genç kızın altın saçla- yaldızlı menfanın esiridirler. 
rını hatırlamak içindir. Çinçi- Onun içindir ki, meyusturlar .. 
nati de mi,Leningratta mı hıra- En BUyUk Endişelerl 
kılan sevgilinin hayalini bulmak Bu adamlara Avrupa ve As-
içindir. Wisky şişeleri birbiri yadan geldiğimi söyledim. Ben-
ardınca boşanır. İşidilen hiki- den ne sordular zannedersiniz? 
yeler daha ziyade hissileşir, Bu insan tortularının ağızların-
melankolikleşir. · dan ne baro olacak mı sualini, 

Yalnız İki Kad•" 
Yıllardan beri yalnız iki kadaı' 

Goldfield'in hududuna kad,t 
kocalarını takip etmişlerdi', 
Miss Booth, Miss Peado kadı~, 
sız memleketin iki istisnası .. j 
muşlardı. Bu kadar öldüriJ , 
bir iklimin haşin, insafsız ~~ 
larma, yoksulluğuna, yorg .... 
luğuna pek az kadın day•~ 
bilir.ZatenAmerika hükfınıe~ 
hiçbir kadının Ramu n~b ( 
geçerek altın ülkesine gırı" il' 
sine müsaade etmez. Ranı" Y 
Hagen dağı arasında b~ 
kadına hiç tesadüf edilern~ 
tir. Asıl altın avcılarının k I_ 
gahları da burada bulun",.. 

Bir Tane Tanıd• ~-
Kampların dağıldıkları ~;.-· 

ler, dağlar ve nehirlerin f~I 
leri başka başkadır. ııl 
Capricornun rüzgarlarına ıf 

şarak kaybolan sözler beP 
nidir: t,I_, 

- Bisban'da bir kadıll j~ 
~ım. Vallahi bir içi~ s; ~ 
Öyle güzel, öyle ateşb şeY 
Nasıl anlatayım .. 



n 
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Asturie lsyam Sil&hsızlanma arış arı 
M.Leru :İ_n,?kam~ikrinde Müzak~;~J~;:::Ç~k~~~d~::::B~lunuy~r 

Degıl ız,, Dıyor - ................................................................................................................................... . 
Oviedo Lisesinin İki Ton Dinamitle Uçuru· 
lan Enkazı AJtında Bir Çok Cesetler vardır 

· · d n ~" ıtaıı saı!'. ı ı arnuı 111 l rşı.r.ı a/;lô ı lt ıı: k ataıan /ıaıık .tır.ı teş ı· ıA o ' 
sabık başvekil Azana ıte Companys t·e şimdıki bı·şvekıl M. Sc11 oııt 

fsyao nasil baslınlıyor 

Madrit 30 (H.R) - Başvekil Asturie isyanının kurbanları bi
M.Leroux Asturie' de İhtilalci- ni geçmektedir. 
lerin ika ettikleri tahribattan Madrit, 30 ( A. A ) - Hükü
bahsederken şunları söylemiş- metin Katalonya için bir mu• 
tir: "Asiler Oviedo lisesini iki rahhas tayin edeceği muhte
ton dinamitle uçurdukları za- meldir. Başvekil Katalonyanın 
ınan mektepte bir çok kimse- muhtariyetine dokunulmaması 
ler vardı. Hepsi bu infilakın lazım geleceğini söylemiş yal
kurbanı oldular. İnfilak mektep nız lüzumu takdirde bu muh
civarında bulunan on, on beş tariyetin meb'usan meclisi ta
e~ de harap etmiştir. Asilerin rafından tadil edileceğini bil· 
aılelerine karşı mukabelei bil- dirıniştir. 
ınisil tatbiki gibi intikam his- Divanıharplerin İdam 
leri taşımıyoruz. Sadece ka- HUkUmlerl 
nunun insani çerçevesi dahilin- Atina, 30 (Hususi) - Madrit-
de hareket etmek isteriz.,, ten bildiriliyor: Divanı harpler-

Ölen Papaslar de idama mahküm edilen yüz-
. Asturie 'deki karışıklıklarda den fazla ihtilalci hakkındaki 
Ş~mdiye kadar 25 papas öldü- hükümleri reisicumhur M. Za
rulınüş, kırk papas kaybolmuş· mora tastikten istinkaf etmiş
tur. Bunların da itlaf edilmiş tir. Kral taraftarları bu vazi
olınası muhtemeldir. Santander- yetten istifade ederek halkı 
dek· B 1 . M 1 e çıka fahri konsolosu reisicumhur M. Zamora aley-
... Stazler de asiler tarafından hine teşvik maksadile bir me-
oldü ··ı · bb ., ru müştür. Asiler hesabına ting yapmağa teşe üs etmiş-
~~ıah kaçakçılığı müzakeratını )erse de mennedilmişlerdir. Sa-
1. are etmiş olan ve Zanbak bık başvekil Avezana'nın mu-
Çıçeg' i ·· t d d' l'd ül h mus ear a mı taşıyan hakemesi ıvanı a ı e gör"" e-
Şa ıs henüz meydana çıkarıl- cektir. 
ınam1ştır. 

Binden Fazla Ölü 
Ar . ına 30 ( Hususi ) - Mad-

rıt ten b'ld" ·ı· ı ırı ıyor : 
Asturiede asiler tarafından 

yk~pılan tahribat tahminin fev-
ınde b·· ""k .. P 1 b b l uyu tur. at ıyan om-
akarla yıkılan büyük binaların 

~n a~ı a~ıklanmağa başlanmış
t. Şımdıye kadar yüzlerce ce· 

Set k 
d 

çı arılmıştır. Bilhassa Ovi
e o li .. 

k 
sesınıo ankazı altından 

çı arıt 

k 
an cesetler arasında ço

cu la d 
1 r a vardır. Berhava edi-
ö~~ .. ~-anastırlarda kaç kişinin 

ugu henüz belli değildir. 

İtalyan Elçisi 
Çine Gidiyor 

ROMA: 29 (A.A) - Roy~er 
ajansının bildirdiğine göre İtal
yanın Türkiye büyük elçisi M. 
Vincenzo Çine ilk İtalyan 
büyük elçisi olarak tayin edil
miştir. 

Lehistan Diyet Meclisi 
Varşova 29 ( A.A) - Rei

sicumhur Diyet ve ayan mec
lisini içtimaa davet etmiştir. 
Diyet ilk içtimaını ihtimal 6 
Teşrini sanide aktedecektir. 

lngiltere Ve Amerika Japonyanın Deniz Tesli
hatında Müsavat Talebini Reddediyorlar 

Amerika Donanmasu Büyük M2.nevralarına Başlamışt! 

Dönüyorlar 
• 
Iııgilterede Büyük 
İstikbal Resmi 

Yapılacak .. 

Komp beli black 'in nişanlm 

Fıörence Dtsmond 

Londra 30 (H.R) - Londra 
- Melborn zaferini kazanan 
Comp beli Black ve arkadaşı 
Scott bu hafta LpndTaya dö
nüyorlar. lnırilterede fevkalade 

ve Amerikan murahhasları ara
sında bahri mesaiye ait olarak: 
cereyan eden müzakere İngiliz 
murahhaslarına Amerikan mu
rahhaslarının umumi tonaj mü
savatı ile her memleketin hu
susi mecburiyetlerini telif yo
lunda büyük zorluklar ğörmekte 
olduklarını anlatmıştır. Buna 
rağmen murahhaslar arasında 
bugünkü çıkmaz vaziyete rağ· 
men müzakerelerin devamı lü· 
zumu üzerinde mutabakat ha· 
sıl olmuştur. Her iki memleket 
murahhasları bugünkü vaziyetin 
çok ciddi olduğu ve müzake
relerin yüksek bir neticeye 
varması için her şeyi yapmak 

Varşovada 
Alman Sefareti 
BERLİN, 29 (A.A) - Berli

ner Montagpost gazetesi AI
manyanın Varşova sefaretinin 
büyük elçiliğe tahvilinin ehem
miyetini tebarüz ettirdikten 
sonra, Macar başvekili M.Göm
bös,ün Varşovaya yaptığı sey
yahate işaret etmekte ve bu 
işte de İtalya, Almanya, Lehis
tan ve Macaristan aarsında bir 

harsi misak aktedilmesinin ve 
bu misakla bü suretle siyasi 
bir itilaf vücude getirilmesinin 
düşünülmekte olduğunu yaz
maktadır. 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
istikbal merasimi yapılacaktır. 
Comkbell'in nişanlısı Florence 
Demond evlendikten sonra da 
sahneden çekilmiyecektir. 

Paris, 30 (Hususı) - Kalkü
teden bildıriliyor: Amerikalı 
tayyarecilerden Righ ve Po
lando Londra - Melburn yarı

şını terke karar verdiler. Tay· 
relerin motorü iyi çalışmadı

ğından vapurla Amerikaya dö
neceklerdir. 

• 

Anıeı ika donanmasına mrr•'•P mblılet;/ ıan•ıı .. ıtııı .. D,. ız harbının 

bu eıı miilhış sılü/ılmı Japonları /;rıkulııroı. y,J;aıııtıı resmini koydıığumuz 
saıalago tayyare [!tmıs ı 2·1 t>ın fen lıac/11!11drair . •ı /ü 26fJ 111 eı ı r, at nış/İ/lt 

32, 10 nulredır. 106 1 ayyıue alnbı/. r. süı 'ıı ti 33, 9 . ıldıı. 158 ı zo~ıl oımak 

ilzue 1934 kişi miiu/lebctı rıııaır fUiyiJl çapta 20 top!a mı1cet.hızu r. 

lazım geldiği üzerinde de mu
tabık kalmışlardır. 

Müsavat Kabul Etmiyorlar 
Amerikan murahhası en arzu 

etmediğimiz vaziyet Japonya 
ile aramızda bir ihtilaf hadis 
olmasıdır demiştir. Fakat ge
rek Amerikalılar gerek İngi
lizler Japonya ile bahrı müsa
vata aleyhtar bulunmaktadır. 
Amerikan mahafili gayet bet
bindir. Çünkü Japonyanın bahri 
müsavat haricinde bir sureti 
halli kabul edeceğine dair ha
rici bir emmare mevcut de
ğildir. 

Ame!"lka Donanmasının 
Manevraları 

Paris, 29 (H.R) - Balboa-

dan bildiriliyor: Amerika do· 
nanmasına mensup 90 harp 
gemisi üç gün evvel Panama 
kanalından 42 saatta geçmiş· 
!erdir. 1933 te 11 O harp ge· 
misi kanalı 47 saatta geçmişti. 
Bu defa geçiş havanın fenalığı 
hasebile ğecikti. Amerika filo
sunnn baş amiralı evvelce te· 
sis edilen rekoru kırmak niye· 
tile hareket etmediğini söyle· 
miştir. Leksington tayyare ge· 
misi kanala sürünerek hafif 
hasarata uğramıştır. Diğer tay• 
yare gemileri zorluksuz geç· 
mişlerder. 27 bin gemici Ame
rika sahillerine ihraç hareketi 
manevraları yapmaktadır. 

Ölümden Kurtulanlar 
,. ....... 
; . 

Kral Aleksandra yapılan suikast filmini N eeyorka getiren tay· 

yarenin ( Vaşington ) sefinesine yaklaşmak üzere olduğu sırada 
dalgalara şiddetle çarparak battığı malümdür. Vaşingtonunun 

denize indirdiği bir kayık iki tayyareci ile üç yolcusunu kurtar· 

mıştı. Kilişemiz bu kazadan kurtulan iki tayyareciyi tebessüm 
ederken gösteriyor. 



Sahile e Yeni Asır-
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ara(MonnaeDi igee) nedi E~~?1~~~~:e~'.r~~ a ınan ono ar 
şirke~i hesabatından hük~met Otuz Altı Bı•n Lı·rayı Harptan sonra altın esasına 

en evvel avdet eden İngiltere 
Eylül 1931 de "Gold Standard 
Ome:ıdment act ,, yani altın 
muaddel hanununu neşretti 
Kanunun ismi tuhaftır. Çünkü 
bu kanun altın esasını tadil 
değil tamamile ilga ediyordu. 
İnıiltereyi bir çok hükümetler 
takip etti. en nihayet muazzam 
a.tın depolarile Amerika müt
tehit hükümetleri de altın esa-
sını terkedenler arasına dahil 
oldu. 

Cihan iktisat konferansından 
sonra İngiliz imparatorluğu na
mına neşredilen bir beyanna
mede para kıymetinin eşya 

fiatına olan nisbeti Stablize 
edileceği ve kaınbiyo nisbetle
rindeki istikrarın ikinci dere
cede nazan dikkata alınacağı 
ilan ediliyordu. bu deklarasyon 
ortaya yeni bir nazariye çıkardı 
ki şimdi buna Monnaie dirige 

yani kabil sevk para diyorlar. 
Altın esasının mer'i olduğu 

zaınanlarda paranın kıymeti: 

Para yalnız vasitai tedavül 
değil ayni zaınanda bizatihi 
kıymettardır. Ve her lira mu
ayyen b r emteaya tekabül 
eden bir iştira kuvvetine ma
liktir. İyi bir paranın vasıfla
rından en birincisi haiz olduğu 
bu iştira kuvvetinin Satble 
yani sabit olmasıdır. Ticari 
münasebetlerin inkişaf ve hüs
nü idaresi için bu elzemdir. 
Gerek eşya münasebetlerinde 
ve gerek borç ve alacak akit
lerinde her iki tarafın yazılan 

muameleden istihsal edilecek 
neticeleri tayin edebilmeleri 
ancak mevki tedavüldeki para
nın bugün ne kadar mala teka
bül ederse on sene sonra da 
ayni emtiaya tekabul etmesile 
mümkündür. 

Altın esasını kabul eden 
memleketlerin paranın kıymeti
ni istablize etmek içın taammüm 
etmiş bir usul vardı: İhtiyaca 
göre para miktarının tezyit ve 
ya tekisi yani paranın elasti
kiyetinin temini. 

Bu vazifede hemen hemen 
her memlekette Devlet banka
larına tevdi edilmişti. Devlet 
bsnkaları esas nizamnamelerine 
göre muamelat tüccariyeden 
münbeis ticari senetlere muka
bil bankanot ihraç ederek pa
ranın elestikiyetini temin edi
yorlardı. Çünki ticari muame
lat, ekseriya mahsulün idrak 
zamanında olduğu gibi, tevessü 
ettiğinde bu muamelelerden 
mütevellit hakiki ticari senet
lerde fazlalaşıyor ve bu suretle 
Merkez bankalan uhdelerine 
mevdu bu vazifeyi sühuletle ifa 
ediyor!ardı. 

Bundan başka fevkalade za
ıçanlarda hükümet istikraz ç -
kararak ve yahut altın ithali 
suretile para mıktarını fazla
laştırabiliyordu. Netekim Fede
ral Reserve Bank'sı tesis eden 
Federal Reserve Act temamile 
paranın alastikiyeti istihdaf 
ederek ihzar edilmişti. 

Mevıuumuzdan hariç olduğu 
için paranın elastikiyetini temin 
eden makanızmanın teferruatı-

girışmiyeceğim. Maksadım 
para mevcudunun ticari ve 
sınai ihtiyaca göre fazlalaşıp 
azalmasındaki kıymet ve ehem-

iyetin bundan çok evvel tak
edildiğini tebarüz ettir

l!lektir. 

Paranın elastikiyetine bu ka
dar kıymet atfedilmesindeki se-

ep basittir. Ticari ve iktisadi 
ı>ir inkişaf, ve yahut nüfusun 
tezayüdü ile mütevazin olarak 
para mevcudu fazlalaşmazsa 
)lara pahalılaşır, faiz ııisbeti 

yükselir, eşya fiatı ucuzlar, kir 
daralır ve en nihayet istihlak 
tenakus tderek buhran başlar. 

Bugün tamamile tebellür et
miş bir şey varsa o da buhran 
dediğimiz afetin ne ticari ne 
sınai ve ne de zirai olmasıdır. 
Buhran daima mali teşkilatın 
bozukluğundan neş'et etmiştir. 
Binaenaleyh istihlak seviyesini 
istihsaldeki teuıyüde tevzin 
edebilmek için para miktarının 
müterafikan fazlalaştırlması la· 
lazımdır. Aksi takdirde buhran 
muhakkaktır. 

Altın esasına muhalif olan-
lar para mevcudunun elastiki
yetini muhafaza etmekle para 
kıymeti ile eşya kıymeti ara
sında bir nisbet temin etmenin 
imkansız olduğunu iddia edi
yorlar. ·Çünkü para albn esası
na merbut kaldıkça para ile eşya 
fiatı arasındaki nisbetin dalına 
altın kıymetindeki tahavvülden 
müteessir olacağı ve gayenin eş
ya fiatını tesbit etmek olduğuna 
göre parayı altın esasına bağ
lamanın lüzumsuz olduğunu 
söyliyorlar ve diyorlar ki: 

"Paranın kıymetini takrir 
etmek Merkez Bankalanna 
tevdi edilmiştir. Merkez Ban
kalan reeskont veya hükümet 
eshaını mübayaa etmek sure
tile para miktarını ihtiyaca 
göre tevzin eder. Yalnız Dev
let Bankalanna altın esası ka
nunile bundan daha ağır bir 
yük yükletilmiştir. O da para· 
nın altınla olan parite'sini mu
hafaza etmektir. Binaenaleyh 
Merkez Bankaları para mev
cudunu ticari ihtiyaca göre de
ğil altın mevcutlanna göre ida· 
re etmek mecburiyetinde kalı

yorlar.,, 
Bu mecburiyet filhakika mer

kez bankalarının serbestii ha
reketini takyid ediyor ve in
fıliisyona tabi oluyor. Fakat 
altının kendi fiyatında hasıl 
olan babalılık veya dünya altın 
mevcudunun mahalli kanunlarla 
birkaç memlekette sıkışıp kal
ması ticari ve iktisadi iş vo
lümünü tevsi eden bir mem
leketi bu inkişafla mütevazin 
para miktannı tezyitten me
nediyor, ve emek sarfederek 
tahakkuk etmiş İndustrielle 
bir itsa para miktarındaki 
siyalitsizlik neticesi akamete 
mahküm oluyor. Halbuki bu 
kusurlan bulunan ve son buh
ranla tatbik kıymetiui kaybe
den altın esasını terkederek 
altın kadar kıymettar olan 
memleket bankacılarının seciye, 
zeka ve nüfuz nazarlarına itimat 
suretile para mevcudunu in
flasyona sapmadan mutedil ve 
lüzumu kadar tezyit · ederek 
müstekar bir prosperite dev
resine girmek her zaman için 
mümkündür. 

"İdareli para" altın mevcu
duna tabi olmadığından bir 
memleketin ihtiyacına göre 
tezyit veya tenkıs edilebilir. 
Mesela son buhranda olduğu 
gibi istihlak noksanlığı iş da
iresinin muntazam dönmesine 
mani oluyorsa Merkez Bankası 
serbestçe para miktarını faz
lalaştırarak istihlaki yükseltir. 
Halbuki altın esasında bu ser
bestçe hareket yoktur. 

Altın esası tareftarlarının 
itirazlarına Midland Bank umwn 
müdürü Me Kenna'nın bir kon
feranşında verdiği cevapların 

bir kısmını iktibas edeeeğim. 
"İdareli paraya karşı yapılan 

hücumları tafsilatile burada 
tahlil edeceğim. Bize diyorlar 
ki iktisadın mücerrep ve ma
ruf kanunları Monnaie dirigee'
nin alevhinedir. Eşya kanunları 

ar:r; ve talep kanunlanna tabi
dir. Pa,·ayı sun'i surette fazla
l~tırarak eşya fiatı index'ini 
yükseltmek iktisadın bu ezeli 
kanununu bozaınaz. Vühlei ula-
da bu, in-.ana bir hakikat gibi 
gözükür. Fakat bu bir mantık 
safsat<.~ınd::n başka birşey de
ğildir. Biz de fiatın arz ve talep 
kanunlanna tabi olduğunu bi
liriz. Zaten fiat arz ve talebin 
bir muhassalasından başka 
birşey değildir. Bizim çalıştı
ğımız arz ve talebi tevzin et
mek, talep ve arzı teşkil eden 
anasın bularak bunlarda muh-
tacı izale bir nokta varsa 
onu izale etmektir. Talebi tak· 
yit eden para mevcudundaki 
nedret olduğuna göre para 
miktarını talebi tezyit edecek 
bir seviyeye çıkartmak için al" 
tın mevcuduna tabi olmakta 
mana nedir? 

Bazıları eşya fiyatını yükselt
mek için para miktarını fazla
laştırmanın para laymetindeki 
tenakusu eşya fiyatına ilave 
etmekten baıjka bir şey olma· 
dığı ve bu sun'i hareketin ne· 
ticesi gelmiyeceğini söylüyor
lar. Para miktarını, bazen biı 
memlekette sudan fazla tera· 
küm ve hazan da mevcudu 
pek dun bir dereceye ~en 
altın miktarına istinaden tez
yit veya tenkis etmek tabii 
oluyorda bilgi, tecrübe ve ik
tidara istinat ederek iktisadi 
ihtiyaca göre para miktannı 
şuurlu bir tarzda fazltlaştırmak 
neye sun'i oluyor? 

Bazen mutedil hır enflasyon 
şayanı arzudur. Nasıl ki def· 
lasyon dazaman ve zemine gö
re bazen fena tesirle:- yapabi
lir. Son iki sene zarhnda kasti 
yaptığımı? enflasyon neticesi 
olarak mevduat mıktan 300 
milyon esterlin yükselmiştir. Bu 
işti~a kuvveti iktisadi vazlyet1-
mi:ı.İi1 "İngiltereyı kasdediyo.r,. 
inkişafında en büyük amil oJ... 
muştur. 

Kambiyo fiatlerinde istikrar 
arzu edileuk bir şeydir. fakd 
bir memleketin iktisadi yükse
lişı için kambiyo fiatlerinden 
evvel paranın dahildeki kıyme
tinin istikrarı lazımdır. Bey
nelmilel ticari vaziyete göre 
para· kıymetini tesbit etmekten
se para kıymetini dahildeki 
eşya fiatına göre tesbit etmek 
ve beynelmilel münasebata bu 
dahili kıymete göre bir veche 
vermek elbette paha mantıki 
ve daha doğrudur. 

Altını her sene yükselen 
fiyatına göre para kıymetini 
tespit ederek borçluya deynin 
hini aktindeki kıymetten yük
sek fiyatla vadesinde borç 
ödemeğe mecbur etmektense 
eşya fiyatının heyeti umumiye
sine mütenazır ve mevcut nis
beti daima muhafaza eden bir 
para sistemini kabul etmek 
hem adalet ve nisfet ve hem 
de iktisat prensiplerine daha 
uygundur." 

Hakikat halde monnaie dirigte 
nin muvaffak olması merkez ban 
kasını idare edenlerin iktidar ve 
bilgilerine bağlıdır. Bunun için 
bu sahada en fazla tecrübe ve 
en yüksek ihtisas!ara maük olan 
memleketlerde bile bir çok iti
razları celbeden bu usul iktisadi 
bilg ve tecrübesi mahdut mem_:
leketler için tamamile tehlike
lidir. 

Hükümetimiz " idareli para
yı ,, Her memleketten evvel 
muvaffakıyetle tatbik etmiştir. 
Bugün Fransız frangına karşı 
sabit bir nispet arzeden Türk 
lirası, her gün şahidi olduğu

muz elle tutulacak kadar canlı 
iktisadi yükselişimizle en salim 
ve ihtiyacımıza en uygun para 
sistemi olduğunu ispat etmiştir. 

1'.!Cu.n. ii:r :N"" iy az 1. 

ve mıllet hakkı olarak yenı ta-

hakkak eden 236 bin küsur A 1 y k 1 d 
lira ile .İnnirde Verem. tecrit- şıran ar a a an } 
hanelerı, Yamanlarda bır kamp 
Prevantoryumu ve memleket 
hastanesine bir dahili Pavyon 
yapılması ve ayni zamanda bil
hassa Eşrefpaşa havalisinin ve 
bütün şehrin muhtaç olduğu 
içme sularına karşı 33 kilo
metredeki Şaşa! menbaından 
borularla su getirtilerek halkın 
meccanen istifadesi ve yahut 
en ucuz fiatla evlere kadar 
naklinin temini umumi sıhhata 
en büyük bir yardımın ifası 
yüksek makamlara arzedilmiştir. 

Millet ~Iektepleri 
Şehrimizde bn sene açılacak 

olan millet mekteplerinin kat'i 
miktan önümüzdeki Perşembe 
günü tespit edilecektir. Bu sene 
gerek merkezde muhtelif semt
lerde ve gerek1": mülhakatta 
millet mektepleri açılması ıçın 
icap eden tertibat alınmış bu
luamaktadır. 

Yol Faaliyeti 
Yakında Yeni Birle.meler 

0 Olacak .. 
Tire ve Ödemiş kaymakaın

]an ile görüşen Vali paşa 
yirmi güne kadar Ödemiş, Ki
li~, Derbent yolunun Alaşehir
df:ıu gelmekte olan iş grubunun 
faaliyetile birleşerek o yolun 
dahl açılacağını öğrenmiştir.Ay 
dındroı Paşa yaylası üzerinden 
Kö:çen nahiyesine inen ve iki 
vilayet tarafından uzablan silsi
lenin her iki vilayetçe gedik 
noktalarına yaklaştığı anlaşıl
m~ ve. iş gruplırn için İzmir· 

1 
den çadır gönıieri1miştir. 

i Aydının Köşk nahıyesini 
1 Ödemişin Adagide nahiyesine 
bağlıyacak olan ve elli ile 60 
kilometre arasında olan büyük 
yolun ızmir vilayetine aıt olan 
kı!ruı Kanacövfü"ün son nok
tasına kadar taınaınlanmıştır. 

Şehir Meclisi 
Yarın Toplanıyor 
Şehir meclisi Yann öğleden 

ıonra saat 17 de mutat top
lantılarına başlıyacaktır. 

Belediye riyaseti tarahndan 
hazırlanan bir senelik icraata 
dir rapor teksir olunarak dün 
Aza beylere tevzi edilmiştir. 

Mezkür rapor yarın akşam 

ıehir meclisinde de okunacaktır. -
Hafriyat 

Fransız Allml çalıfıyor 
Gediz şimalinde ve Coliyen 

devrine ait en eski kasabalar
dan Temnus'un Fransız alimi 
profesör Davanles tarafından 
hükümetimiz müsaadesile haf
riyatı devam etmektedir. 

Alman alimi profesör Baliire 
tarafından büyük himmetle açı
lan Larisa ( Buruncuk Menemen 
şimalinde ) hafriyatı ilmin güzel 
kısımlannı ırfan alemine hediye 
etmişti. 

Şimdi de onun on beş kilo
metre şark cenubunda olan 
Temnusun hafriyatından neler 
çıkacağının ileride öğreneceğiz. 
Maarif V ekileti tarahndan haf
riyat için seçilen komiser Efez
müze müdürü Vehbi beydir. 

Mekteplerde. 
Fakir Çocuklara Yemek 

Bunıava mekteplerinde bu
lunan fakir çocuklara öğleyin 
yemeği verilmek için her mek
tepte birer himaye heyeti teş
kil edilmiye başlanmıştır. Bu 
sayede bir çok fakir talebe 
ö~leyin sıc-ak yemek yiyecektir, 

Arkadaşları Takip Ediliyor 
Şehrimiz iskan dairesinde 

1 mübadillere ait otuz altı bin 
liralık bononun çalındığı mey
dana çıkarılmış ve faillerden 
birisi yakalanmış, diğer ikisi de 
takip edilmektedir. 

Hadise hakkında aldığımız 

tafsilatı yazıyor: 
İskan müdürü Münir bey son 

defa olarak İzmir iskan mü-
dürlüğüne tayin ve işe başla
dığı sırada iskanda bonoları 
muhafaza etmeğe memur bu
lunan memur efendi kendisine 
gelerek kasadaki mübadil bo
nolarından 36 bin liralığının eksik 
olduğunu ve bu bonoların ka
sadan nasıl olup ta alındığını 
bilmediğini söylemiştir. 

Müdür Münir bey, keyfiyet
ten derhal vilayeti haberdar 
etmiş ve vali Kazım paşa da 
bu işin ehemmiyetle tahkikini 
emniyet müdürlüğünden iste
miştir. 

Zabıtaca uzun uzadıya yapı
lan tahkikat neticesinde iskan 
dairesinden otuz altı bin lira
lık mübadil bonosunu çalanlar
dan birisinin eski müze katibi 
olup geçen sene bir iskan sah
iekarlığı hadisesinden dolayı 
adliyeye tevdi edilen ve mah
küm olduğu halde af kanunun
dan istifada ederek hapisha
neden çıkan Mehmet Tevfik 
efendi, diğerinin Bucad~ otu
ran muakkiplerden Mustafa Ef. 
olduklannı tespit eylemiştir. 
Bunlardan Mehmet Tevfik Ef. 
yakalanmış, tevkif olunanrak 
umumi hapishaneye atılmıştır. 
Hususi surette haber aldığıza 
göre Mehmet Tevfik efendi cür
münü itiraf etmiş ve kendi
sinin ikinci el o!duğunn asıl 
işi muakkip Mustafa efendinin 
yaptığını söylemiş, hatta işle 
Mustafa efendinin babası Sü
leyman efendinin de alakadar 

bulunduğunu ilave eylemiştir. 
Anladığımıza göre Mehmet 1 

Tevfikle Mustafa, bonoları el
den çıkarmak maksadile bura
dan İstan bula gitmişler ve ora
da bir şey yapamamışlardır. 

Bonaların bir kısmı İzmirde 
İstanbula gitmeden satılmış ve 
Mustafanın babasına İstanbul• 
dan çektikleri bir telgrafla bo
noları alıp derhal İstanbula 
ğelmesi bildirilmiş ve Süleyman 
efendi buradan bonolarla bir
likte İstanbula gitmiştir. 

Tevfik efendi bundan sonra 
İzmire avdet ettiğini söylemek• 
tedir. 

Burada satılan bonolardan 
birisi Ziraat Bankası tarafın
dan meydana çıkanlmış ve bir 
diğerinin de Trabzon Ziraat 
Bankasında yakalandığı dün 
haber alınmıştır. 

Vilayetin verdiği emir üzeri· 
ne faaliyete geçen zabıta ha
riçten celbettiği bir kasa mü
tehassısıne iskan dairesinde 
bonoların saklı bulunduğu ka
sayı muayene ettirmiş v..! mü
tehassıs kasanın kat'iyen zor· 
lanmıyarak kendi anahtarile 
açıldığını taspit eylemiştir. 

Kasanın bir tek anc1.htarı 

vardır. İkinci bir anahtarı da 
mevcut değildir. 

Halen İstanbulda bulunan 
Mustafa efendi ile babası Sü· 
leyman efendinin de •stanbulda 
tevkif edilerek buraya getiril
melerine intizar olunmaktadır. 

Zabıtaca tahkikat ehemmi
yetle taınik olunuyoı-. M:ıluın 

olduğu üzere bundan iki sene 
evvel de iskanda yine böyle 
bir bono hırsızliğı olmuş ve 
dört bin küsur liralık bono ça
lınmıştı. Bunların o zaman faili 
bulunamamı tı. Şimdi hırsız· 

lığın da bunlar tarafından ya• 
pıldiğı tesbit edilmiştir. 

Seydiköyünde de Tü
tün Piyasası Açıldı 

Müsait Olup Müstahsilleri Fiatlar 
Koruyacak Mahiyettedir 

• 
lnhisarların Şayanı Takdir Hareketi 
Günlerdenberi gerek inhisar 

1 

aldığımıza göre Karaburuııl• 
idaresi mübyaa memurları ve Salihlide de tütün piyasası 
gerekse alakadar kumpanyalar açılmıştır. Bir iki gün içinde 
eksperleri Seydiköyü adeta bertarafta piyasanın açılmas~ 
ablokaya almış bulunuyorlar beklenmektedir. İnhisar idare51 

ve piyasanın açılması için bir- bu sene bir devlet müessese' 
birlerini bekliyorlardı. sine yakışan hareketle zaJJla' 

Nihayet evvelki akşam Sey- nında faaliyete geçmiştir.Buıı~~ 
diköyünde, inhisarlar idaresi müspet neticeleri hiç şüphesi~ 
mübayaa memurları tarefından müstahsilin yüzünü ğüldürece 
piyasa 70-80 kuruştan açılmış- devlet müessesatına karşı ııııJ' 
tır. habbet ve şükran hislerini kıı~' 

İnhisarlar idaresi piyasayı aç- vetlendirecektir. 
masını müteakip yüz bin kiloya 
yakın mübayaatta bulunmuş ve 
bunu gören Felemenk kumpan
yası memurları da Seydiköyden 
40 - 50 bin kilo kadar tütün 
satın almışlardır. 

Amarikalı kumpanyalar mü
bayaa memurlarını halen Milas 
ve Muğla cihetlerinde teksif 
eylemiş bulunmaktadırlar. 

Seydiköyünde geçen sene 
bu fiyata tütünün okkası satın 
alınmıştı. Bu seneki bu fiyat 
kilo üzerine olduğuna göre şa
yanı memnuniyet görülmekte
dir. 

Dün aksam ızeç vakit haber 

Esnaflar İçin 
Bir Layiha Hazırıarıd• 

1 
Sehrimize gelen malülll~~~ 

göre İktisat Vekaleti bıitıı 
. • . JJleC' 

esnafın cemiyete gırmesını 51 
bur tutacak bir kanun Jayilı:~ 
hazırlamıştır. Bu layihay~ g~e' 
bütün esnaf kendi cexnıyet1,, 
rine girecek ve aidat aza)tı 
caktır. I 

Belediye Encurne~ d~~ 
Belediye daimi encüıneııı 5ı' 

öğleden sonra Dr. Behçet p'' 
lih beyin riyaseti altında to 
lanmıstır. 
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İNSANLIGIN HALI 
YAZ N : Andre Marlo 

Türkçeye Çeviren : Nasuhi Esat 
BİRİNCİ KISIM 

- 95-
Fakat fırlatmas yla beraber, 

sanki kendi bombalariyle vu

rıılııııış gibi, kendini yerde 
buldu: ellerle başlar yorganın 
iistünden görününce bütün kar
şı pencerelerden Üzerlerine 

yatan Katofla adamları vardı. 

Karşıdaki ev. herhalde boş 
değildi, mitralyözcilerin işgalin
de idi ve onlarda da muhak
kak ki: fişek de vardı. Eğer 
dışarı çıkacak olursa düşman
lar onu esir etmek için dizle
rıne ateş edeceklerdi. Birden· 
bire o kemiklerin, aşıklannın 

ne kadar narin olduklarını du
yuverdi. .. belki kendisini öldü
rürlerdi de ... 

ateş etmişlerdi. 
l\.ermiler hila içeriye yağ

ıııakta devam ediyor, fakat 
fİıııdi yerde bulunan ikisini de 
duvar koruyordu: pencere dö
fenıeden altmış santim kadar 
Yük.ekte idi. Tüfek seslerine 
rağmen Hammerlih her tarafta 
ıessizlik hissediyordu: iki mit
ralyöz de susmuştd. Hiç kımıl
.danııyan Katof'a doğru, dir
seklerine dayana dayana, iler
ledi. Onu omuzlarından tu up 
çekti. Ateş sahasının dışında 
ikisi de, sessizce, bakıştılar. 
Pencereyi kapıyan yorganlara 
rağmen gündüz aydınlığı oda
yı eyice ışıtıyordu. Katof kal
çasından, bir sünger kağıdı 
gibı lekeyi genişleten döşeme 
Üzerine kan sıza sıza bayılı
Yoşdu, Hammerlih Suen'in 
"top" diye bağırdığını işitti 
Ve aynı zamanda büyük ve 
boğuk bir patlayıştan sonra 
tanı başıni kaldırıraen burun 
hizasından bir darbe yiyerek 
o da bayıldı. 

Hammerlih derinliklerden, 
kendini ayıl'ıyormuş sandığı o 
acayip sessizlik sathına doğru 
çıkıyor ve yavaş yavaş kendi
ne geliyordu: top artık ateş 
etnıiyordu. Duvar yukardan 
aşağı doğru yıkılmıştı. Yerde, 
baygın veya ölü, duvar kırın
tıları içinde, Katof'la ötekiler 
Yatıyordu. Ateş içinde yanıyor, 
Canı su istiyordu. Baldınndaki 
Yara ağır değild. Sürüne sürü
ne koridoru byldu ve duvara 
dayanarak zorla kalktı. Du
vardan kopan bir parçanın 
Vurınuş oldug· u başından başka 
d"• 
1 _ıır_er taraflarındaki acılar be-
ırsızdi. Düşmanların beklediği 
~?kağa çıkaran merdiveni de
~. avluya götüren merdiveni 
indi. Artık ateş edilmiyordu. 

Methal koridorunun duvarla
tınkda gözler vardı ve buralara 
Va. ti 
B Yle levhalar konulurdu. 
• Unlardan birincisinin içine sı
l!°lnarak avluya baktı. 
Boş gibi görünen bir evin sa.. 
!l'.ında oluklu saçtan bir han· 

~arb ~e daha uzaklarda boynuz
d • ır evle incelerek kırlara 
v:ıı:;u uzanan telgraf telleri 
tel; 

1
• ~apıyı kapıyan dikenli 

bu ~·- hır çanak çatlağı gibi, 
va u manzara ile bulanık haa:1 kara çizgilerle çiziyordu. 
Çeş~:n ardıııda bir gölge, bir 
illi ; ayı belirdi: omuzu tama· 
ib!~ e bükük, yalnız yüzden 
~·et b· 

tutun . ır adam, tellere tutuna 
li a derliyordu. 

illa aıunıerlih'in hiç fişeği kal
lldallııştı. Telden tele geçen bu 
koc:ı seyrediyordu. Adam, 

illan bir b·· k "b" nu oce gı ı, tutu-

Ayıdan. insandan' böcekten 
ğapma ummacı, tel'er arasında 
hala uğraşıp duruyordu. Kap
kara kütlesi yanında bir ışık 
ediyordu, Ölüm gibi ona çız
gisi, tabancasının tetiğini belli 
doğru yaklaşan bu çok bati 
insandan fazla onun ardısıra 

gelen, tıpkı bir diri insan üze
rine kapanan tabut kahağı gi
bi kendini yükü altında bir 
kere daha ezecek olan her şe
yin sihri altında bulunan Ham
merlih bir deliğin dibinde kal
dığını hissediyordu. Bu, o duy
gu idi ki onu bütün ömrü 
uzunluğunca boğmuş ve şimdi 

de bir vuruşta ezivermek ıçın 

geri gelmekte bulunmuştu. 

,, Otuz yedi sene beynime vur
dular, şimdi öldürecekler," 
Ona yaklaşmakta olan yalnız 
kendi acıları değil, karnı deşi
len karısının, hasta hasta öldü
rülen çocuğunun acıları idi: bü
tün bunlar bir susuziuk, hara
ret ve kin sisi içirde biribir;ne 
karışıyordu. Hiç bakmadığı hal
de sol elindeki kan lekesini 
yeniden duymağa başladı ; bir 
yanık gibi değil, bir sıkıntı gi
bi değil, .. Fakat biliyordu ki o 
orada idi ve adam da nihayet 
dikenli tellerin arasından çıka
caktı. Bu ilk içeri giren adam 
yukarda sürünenleri öldürmeğe 
para için gelmiyordu, bir dü
şünce için, bir inanç için geli
yordu. 

- Sonrı t'ar -

Zabıta Haberleri: 
Eski Bir Düşmanlık 
Servilimesçitte Ali oğlu İs

mail, eski bir iğbirar neticesi 
Ali oğlu Refik efendiye öl
dürmek maksadile üç el ateş 
etmiş ve çıkan kurşunlardan 
birisi mumaileyhin sol kalça• 
sına isabetle hafif surette ya
ralanmasına sebebiyet vermiş
tir. 

İsmail yakalanmıştır. 
Otobüs Kazası 

Karantinada tramvay cadde
sinde Şevki Mehmet efendi 
idaresindeki 347 numaralı oto
büs yoldan geçen Mehmet oğlu 
Fikri efendiye çarparak sağ 
ayağından hafif surette yara
lanmasına sebebiyet vermiş ve 
hakkında tahkiknta başlan· 
mıştır. 

Hamal Ali oğlu Musa, Gazi 
bulvarında Şerif karısı Gülfem 
hanımın yulunu keserek ken
disine sarkıntılıkta bulunduğun
dan yakalanmıştır. Yor dü .. 

Yord ' H şuyor, gene tutunu· 
Yu u. ammerlih duvar bo-

Müsadere Edllen SIUihlar 

nca ileri d" d !l'.eçip . e ı; a amın oradan 
şillld' gıdeceği belli idi· fakat 
k ı, elb· · k ' 
enı· ısesı ta ılmiş olan di-

hoııı 1 
tellerden, homurdana 

• Urdana k d" . k ' !l'.a. Çal . ' en ını urtarma-
bu ... ışıyor ve Hammerlih de 
k "'•lıstbet b·· - . h Osk ocegın, ep öyle 
1 oca 'k' k a.nık h · 1 1 at olmuş, bu bu-

Zabıtaca yapılan silah araş
tırmasında İkiçeşmelikte Ali 
oğlu Mustafada bir tabanca, 
Hasan oğlu Rıza ve Mehmet 
oğlu Hüseyinde birer bıçak, 
Kemerde Ali oğlu Süleymanda 
bir kama bulunmuş ve müsa
dere edilerek haklarında taki
bata başlanmıştır. 
Yumruk Sonra Tabanca •a.ıı1y avaya takılı kalacağını 

valıhOrdu. Fakat el kara ve Karşıyakada Fahrettinpaşa 
k P caddesinde Mustafa oğlu Hü-
. a. te'li t:ırnakhlar açık. bir baş- seyin ile Şaban oglu Eyip ara-
ıçin up areketine devam farında kavga çıkmış ve Eyip, 

" gene kalktı. H 
0 u son d üseyine yumrukla vurmuş ve 

Ve Oıitraly·· emekti. Arkada yol tabanca çekmek istediğinden 

Yeni Aaır 

Bir T enkidel Küçük Haberler: 

Maaş 
Yarın Verilecek Anadolu Ajansı 

Mümessili Cevap 
Veriyor 

Anadolu AJansı f zmir 
MUmessllllQlndan: 

Geçen günü Mil~sta tütün 
piyasasının 38 kuruştan açıl· 
dığına dair Muğladan çekilme 
bir Ajans haberi vardı. Bu 
haberi Ankara tebliğ et
tiği ıçın şubemiz de aynen 
gazetelere haber vermişti. O 
gün ögleden sonra Anadolu 
gazetesile telefonla görüşüldü. 
Fiatın pekaz olmasından piya
sada bir panik yapması ihti
mali düşünülerek o haberin 
yazılmaması takarrür etti ve 
diğer sabahcı arkadaşlarla da 
bu yolda anlaştık. Fakat her 
nedense ertesi günü intisar 
eden 28/10/934 tarihli Anado
lu gazetesinin birinci nyfasın
da ve başmakale hizasında 38 
kuruşa dair verilen haberin 
aynen yazıldığını ve gazetenin 
mütaleası da ayrıca ilave edil
diği hayretle görüldü. Dün 
29/10/934 brihli Ankaradan 
gelen bir serviste Milasta açı
lan tütün fiatının seksen üç 
kuruş olduğu beyan edildiğin
den rakamlar üzerinde yapılan 
sehvi tekzip eden bu tehi;;;. -. 
de gazetelere verilmiş ve Ana-
doludan m:ıada diğer gazete'er 
bu haberi bugünkü 30/10/934 
tarihli nüshalarına yazmışlardır. 

Anadolu gazetesi bu haberi 
yazmadığı gibi almamış gibi 
de davranarak üçüncü sahifede 
çerçive içine aldığı " Dikkat ,, 
serlevhası altındaki yazıda 
Muğlaya telgraf çektiğini ve 
gelen cevapta fiatın 83 kuruş 
olduğu bildirildiğini ve rakam
lardaki hatalardan dolayı dik
kat demeyi bir vazife bildiğini 
yazmıştır. 

Tenkitlerde samimiyet ara
nılır. Esasen tenkidin böylesi 
makbuldür. Bunun için Ana• 
dolu gazetesi Muğladan aldığı 
cevabı yazmakla beraber aynı 
günde aldığı Ajans haberini 
de yazarak rakamlardaki seh
vın tashih edildiğıni bildirmesi 
ve böylelikle samimi olduğunu 
izhar etmesi icap ederdi. ·----Sarho,luk Ve Tecavüz 
İsmet paşa bulvarında ııarhoş 

olduğu halde gelip geçenlere 
s~r.kıntılık yaptığından, kendi
sını yaklamak istiyen polis me
muruna da hakarette ve filen 
tecavüzde bulunduğundan Der
yiş oğlu Mu:ı:affar hakkında 
kanuni muameleye başlanmış
tır. 

SÜMER 

Memurlann ikinci T e'rin ma
aşlarının verilmesine yann baş• 
lanılacakbr. 

Tebrik Telgraftarı 
Mebuslarımızdan birçok ze

vattan ve civar belediyelerden 
beled!yemize Cumhuriyet bay
ramı dolayısile tebrik telgraf
ları gelmiştir. 

Tayin Ll•tesl 
Maarif VekA.letinin vilayeti

miz emrine verdiği bu seneki 
mezunlardan kırk üç muallim 
muhtelif ilk mekteplere tayin 
edilmişlerdir. Bu ınualümlerin 
tayinlerine ait liste tasdik edil

°'mek üzere Maarif Vekaletine 
gönderilmiştir. 
Balcı Zade Hakkı Bey 
Bazı tetkikat icrası için bir 

hafta evvel Nazilli ye gitmiı 
olan ticaret ve sauayi odası 
reisi Balcı zade Hakkı bey 
avdet eylemiştir. 

Adll B. 
Dikilideki ream mücadelesi

ni teftiş etmek üzere gitmiş 
olan baytar müdürü Adil bey 
teftişini bitirmiş ve avdet et· 
miştir. 

C. H. F. 
Ccak Koııgrelerl 

Cumhuriyet Halk Fırkası 
Bornova nahiyes ne bağlı Nal
döken, Doğanlar, Çiçekçi, Eğ
ridere, Çamiçi, Karaçam köy
leri ocak kongreleri nahiye 
ocağı reisi Cemal beyin huzu
rile yapılmıştır. Kongrelere 
bütün köylüler iştirak etmiştir. 

Naldöken ocağı idare hey
eti azalıklanna Feyzi, İbrahim, 
Zeynel Doğanlar ocağı aza
lıklarına İskende1, Bedri Faik, 
Çiçekli köy azalıklanna Ab
dullah, Rasim, Lütfü, Eğridere 
izi.lıklarına Hasan, İzzet, Os
man, Karaçam azıilıklarına, Na
suhi, Mehmet, Yusuf efendiler 
seçilmişlerdir 

C. H. Fırkası Bayraklı oca
ğı kongresi önümüzdeki cuma 
günü saat onda yapılacaktır. 

Menemende 
Bir Bataklık Kurutuldu 

Menemen kazasının şimalin
de Bıcır ovasında uzun yıllar
danberi mevcut ve etrafa za
rarı olan (Gru) bataklığı sıtma 
mücadelesinin fenni planlan 
ve büyük köylümüzün alın te· 
rile ve 3 haftalık bir gayret 
sonunda akıtılmış ve kurutul-
muştur. 

Şimdi orada toplanan sular 
asırlardanberi ankazı görülen 
eski bir değirmen kanalına ve
rilmiştir .. 

BANK 
YERLI ı\1ALLAR PAZARI 

Izmir Şubesinin 

HAFTALIK ViTRiN 
l\1eşherini Behemehal Görünüz 

BU HAFTA 
Erkek, Kadın, Ç-ocuk 
Ayakkapları ve Saraciye 

Günüdür 
ODUN PAZARI No. 11 - 12 

(Eski Bayraklı 1\Iağazası) 

Hülninıet Ve Resmi 

·raksitle 
Aclüessesat ~lemurinine 
Mal Verilir 

Sahife e - ·---· - -

1 Borsa Haberleri 
Uz Um 

Alıcı Fiat 
S Snleyman 9 75 15 
jiro ve Şll. 10 62 13 
Ş Riza Halef 11 15 

T rifonidis D 5 S0 
A Muhtar 8 75 
ŞRmıl 8 
A Malano 10 

18 
10 
11 
10 

Çu. 
550 
435 
199 
149 
106 

P Paci 8 25 12 75 

252 
150 

99 
27 
50 
45 
23 

H Besim 10 37 
Cevahirci bi. 7 50 
j Taragon 11 50 
B Franko 9 50 
Koo. ittihat 6 50 
F Pakers 9 50 
YEK ÜN 

10 3i 
7 5G 

S Celardin 12 75 16 
43 
40 
34 
23 
21 
20 
13 
12 
10 

Ş Z Galip 13 25 13 25 
Y E Benciyo 12 25 12 25 

9 
9 
9 

12 so 
6 50 
6 50 
9 50 

O Egli 9 15 11 
Ş Remzi 13 18 2326 
H Bıoımal 13 75 
A Debbas 12 

14 50 
13 

Zalreh Borsası 
Çu. Cinsi Fiat 

9 
8 

1672 

Çu. 
1031 
317 
275 

S Gamel 13 
K A Kiıım 11 62 
H Z Ahmet 12 20 
Cemal Cen. 15 50 
L Reciyo 13 
YEK ÜN 

incir 

13 
11 62 
12 50 
15 50 
15 

Alıcı Fiat 
jiro ve Şü. 5 75 11 
P Paci 7 75 7 75 
Ş Riza Halef 5 8 

Yangın 
Başlangıcı 

Dün gece saat 24,10 da Ke
meraltı caddesinde Hasan Ha
yati beyin 57 namaralı fırınının 
bacasında teraküm eden ko
rumlar tutuşmuş ise de derhal 
yetişilerek bastınlmıştır. Sigor
tası mechuldür. 

rikası dünden itibaren faaliyete 

başlamıştır. Fabrika işletme 

müdürlüğüne Bumova gençle-
rinden Ethem bey tayin edil
miştir. 

Bir Tahsildar 
Mahkum Oldu 

Buca maliye tahsildarı iken 
zimmetine para geçirmekle suç
lu Cemal efendinin muhake-
mesi dün ağırcezada bitmiştir. 

Cemal efendinin muhtelif ta-
rihlerde adiyen ve ihtilas su-
retile zimmetine para geçirmek 
suretile vazifesini suiistimal 
eylediği sabit görüldüğünden 

kendisinin beş sene 11 ay ve 
beş gün ağır hapse konulma-
sına ve adiyen zimmetine ge
çirdiği 467 lira 63 kuruşla, ih
tilas suretile yediği 2320 lira 
yirmi kuruşun kendisinden tah
siline karar verilmiştir. 

751 Buğday 3 10 5 
50 Arpa 3 25 3 25 
9 Baki 5 12 5 12 
1 Mercime· 6 6 

44 Nohut 5 5 
125 Kumdarı 4 25 4 25 
77 Susam 9 87 9 87 
3 Burçok 3 87 3 87 

419 K Palamut 255 440 
69 Bal Pamuk 46 47 
50 Harar " 

E•rarh Sigara 
Kemerde umumhaneler ara

sında Ali oğlu Muradda esrarlı 1 

sigara görülerek yakalanmıştır., 
'Y./J'/ 7 /.,{//..// /./ .//"T///.77./.LZ.LA 

Bir Alı aıi Kadını 
iş arıyor 

İngilizce, Fransızca ve İt 
yanca konuşan bir Alman 
Guvernant veyahut dam de 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantina tramvay 
caddesi karakol karşısında 
No. 596 Telefon No. 2545 

(363) 

Kiralık Ev 
Göztepede tramvay caddesi

ne ve vapur iskelesine iki da

kika mesafede gayet havadar 
ve büyük bahçeyi havi bir ha

ne kiralıktır. Borsa sarayında 
Fehmi Simsaroğlu beye müra
caat. 

Telefon: 3039 

' ' 

oz, yukarda yerde yakalanmıştır. 

l ayya~e Piy~~g~u.8c!~;ıerinizi SAADET Gişesinden Alınız Çorakkapı 
No. 

354 
HASAN TAHSİN 

Telefon: 7943 



&ahlte 10 
Yeni A•ır 

OCU AST L 
MÜTEHASSISI 

Doktor CümhuriyetBayramında 

Ali Aga~ 
ikametkahını Birinci Kor

onda Tayyare Sineması civa-
. nnda 222 Numaralı eve nak
. )etmiştir. Hastalarını eskisi 

Bozkurt Marşı Kurultay Marşı 
Olmamalıdır. uws 

Plakları Hiç Bir Evde Eksik 

SESi gibi ikinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. SAHiBiNin 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 534 

H. 3 (25) 

,.,. DÔKTOB 
x 1933 

Hatip Oğ. (sat ~öz u Tabibi 

Dahil!. Hastruıklar Lutf U Kır~ar 
Mutehassısı 

Hastalarını her gün öğle-
den sonra Beyler - Hacı 

İmamlar sokağında 
No. 12 - Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder. . 
Telefon No. 3331 

s. 7 

Memleket hastanes I 
göz hastahkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

Emlak ve Eytam Bankasında,,: 
Esas No. Mevkii No. Cinsi Depozi-

tosu Lira 

693 
691 

Balçova Yıkıkköy altında 136 dönüm tarla 10 

878 

C.28 

C.34 

418 
C.1/1 

299 
C.5613 

" " " 
24 dönüm tarla 
ve on dönüm bağ 8 

İkiçeşmelik caddesi Gündüz so. 231 27 ev 15 

Manisa Çapraz sagir mahallesi 15 ev 25 
Aydın saray içi mahallesi 23 ev 30 

Halilrifat paşa cad. Giritli so. 7 ev 

Gaziler mahallesi Kemer so. 4511 dükkan 

Buca Mecidiye caddesi 54 dükkan 

Saman iskelesi mimar Kemalettin cad. 3 dükkan 

Mevki ve numarası yukarıda yazılı emlakin bir senelik kirası 

7-11-934 Çarşamba günü saat onda ihale edilmek üzere müza

_Ye~eye konulmuştur. Talip olanların hizalarında yazılı depozito

yu Bankaya yatırarak müzayedesine iştirak etmeleri. 

31, 6 

-
ALGOPAN 
Baş 
Ve 

Ağrıları; Diş 
Sinir Sızıları; 

Jloıııatizına \ 7e Grip 
Rahatsızlıklarına Karşı En F aideli Ve Teskin Edici 
Bir İlaçtır. ( 1 - 6 - 12 ) lik Orijinal Teneke Ku
tularda Her Eczaneden Arayınız. 

Toptan Satış Mahalli : 
B1\llÇ:EKAPISll TDA 

ZAMAN 

İzmir Belediyesinden: 
İki tane kullanılmış halı 21 

1111 934 te saat 10 da yeni 

müzayede bedesteninde müza

yede ile satılacaktır. İlan olu

nur. 31 -10 4665 (644) 
- Fukara halk iç.in 30 bin 

kilo meşe kömürü mübayaası 

31111934 de saat 16 da pazar
lıkla ihale edilecek 

ECZA DEPOS 

Dr. Ali Rıza 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

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

ve AX 1934· numaralariyle 
Bayilerinden Arayınız 

Kars Sütü 
Kars Sütü: 3000 metreden yüksek yaylaların Binbir 

çiçekleriyle beslenen ineklerinin sütüdür. 
Kars Sütü: Son sistem makinelerde el değmeden ha

zırlanan en sıhhi inek sütüdür. 
Kars Sütü : Ekşime bozulma tehlikesi olmadan istediği

niz z.aman kullanacağınız halis inek sütüdür. 
Kars SUtU : İçme sütü, muhallebi ve sütlaç gibi tatlıla

rı yapacağınız en temiz inek sütüdür. 
Kars SUtU : Dünyanın en iyi sütü olduğuna dair son 

İzmir panayırından ve Almanyanın Bey· 
nelmileJ Eksperler heyetinden fevkalade 
takdirnameler kazanan saf inek sütüdür. 

Kars SütünU Bakkahnızdan İsteyiniz 
( Kars Süt Fabrikası ) 

İstanbul : Taşçılar 17 No. 
Telefon 23771 

Umumi Satış Yerleri 
İzmir : Şekerci Ali Galip ti
carethanesi 

Ankara : Hacı Ethem zade 
lbrahim ve Mahtumu 

1 

Canını -Sevenlere 
Sıhhatına dokunmıyan saçları katiyen yatmıyan kırmıyan 

dökmiyen ve başka bir aletin yapamadığı oksijenli ve bo
yalı en güç saçları bile en kısa bir saat zarfında yapan en 
mükemmel 1934 Almanyanın altı ayJık ondüle buhar ve 
elektrik makineleri Minik kadın berberi SITKI bey-

yalnız deki makinelerdir. 
Uzun seyahattan yeni dönen SITKI bey bu harikulade 

makineler ile daimi ondülasyon yapmağa başlamıştır. 

San in 
Yeni neslin 

ve bütün kibar 
halkın diş ma
cunudur. 

SANİN'i 
Bir defa tec

rübe etmek ona 
ömrü oldukça 
alışmak demek
tir. 

SANİN 
Diş l e r i n i z i 

beyazlatır, par
latır, diş etleri
m kuvvetlen
dirir. Ağzınzıa 
ferahlık verir, 
dişlerinizin çü
rümesine mani 
olur, gayet sıh
hidir. 

İzmir Keçeciler caddesi 122 numara 3 kat
lı yeni binade Minik kadın berberi B. 

Sıtkı adresine dikkat ediniz. 
4-6 (732) 

' - ·; ·- : 

• 

*artnameyi görmek üzere 

başkatipliğe ve pazarliğa işti

rak için söylenen gün ve sa
atta depozito rnakbuzile bele
diye encümenine müracaat. 

Telefon : 2987 

.__. ...... s.1 ... 2•48.._. Sanin 
4655 (745) 

§ 1 - 58 adanın 18 numa
ralı arsa satışı aç.ık müzayede 
ile 24/11/934 de saat 16 dadır. 

2 - 58 adanın 6 numaralı 
usa satışı açık müzayede ile 
~'41111934 de saat 16 dadır. 

3 - 93 adanın 4 numaralı 

arsası satışı açık müzayede ile 

24111/934 de saat 16 dadır. 

İzahat almak üzere başkatip

liğe ve müzayedeye iştirak için 

de söylen'l!n gün ve saatte de

pozito makbuzlarile birlikte be

lediye encümenine müracaat. 

31-12 4666 (743) 

Diş macunu 

İzmir Evkaf Müdürlüğüuden: 
İzmirde mezarlık başında inşa ettirilecek hal binası için 25 

Teşrini evvel 1934 tarihinde yapılan kapalı zarf münakasasında 
istekli çıkmadığından evvelk şartlar dairesinde 27 Teşrini san! 
1934 tarihipe kadar bir ay zarfında pazarlıl<la ihalesi kararlaş
~ırılmıştır. istekli olanların Salı ve Peı:şembc günleri saat 15 te 
lzmir evkaf müdürlüğünde topJanan ihale komisyonuna müraca-
atları ilan olunur. 37 - 4 ( 4631 ) 746 

31 Te,rıntevveı 1934 

CUMHURİYET BA YRAMIND 

ŞEHİR GAZİNOSU 
Biiyiik Giiııe J-'a)1 r (;ayet Zengin Bir 

Eğlence l'crtip Eylenıiştir 
Havanın müsaadesine göre eğlence bahçede veya kışlık 

salonlarda yapılacaktır. Güzel sür rizler hazırlanmıştır. 

,< . • . ~· . 

Makine Ve inşaatı Balırlye Mütehassısı 

ETUP UEMAL 
i\lakine lnıalathanesi 

lln!iıua;?a Q;ır~ısı ~uınarıt ;;·ı 

l\1 iie~~e cmi 11 

man1t1 l(ll ı 

0111 r:ık 

ııınk ıııt: 

lzmirılo 

tna 1iY"t1 t>ıli' 
A ı;. lrnılarl:, 

llUI kille· 

f:t:ılıyet 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l a(Jhane Ve Un De;Jirmenlerl 

l ı·ın lııl n rıı 11 nı ~ l:i r ~" "''''~" t i ın:t 1 P.d il ı r. . 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

üaznzyen Bilumum Deniz lflerl 
Her hoyt!a rn her l,ut",.ct 

her c·ıa mahrııknt iizHrİllP. 

Dn rbı n ler, ı n lam balftr TP 

lesi satı ınibanikiye eaanı-ıi>r n 
ç!nçlf!r ve e:ıir ışl43r tlernbtP 
VA k:ılıııl ı •ı 1iJ1r. 

Bristol Oteli. 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Olelidir 
Bütün lznıirliler Burada Bulusurlar .. 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 
Halic~ naı.ır güzel manzarası ile lstanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

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

Dikkat • Bütün Egelilere Brı·stol cs •. idreke-
• Beyoğlunun 

o sm ani\' e oteli~id!~rzsiye (541) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ TAZE TEMiZ UCUZ ~ . 

1 

ILA.C 
Bama.i Nüzhet 

Sıhhat Eczanes~ 
H.1-:ıln rnk Biiyii k ~alııp~ioı?ln han knrşısıncla 

....•..............••••••..••..•.••.••......•..•••.....•..•..•••..•.•. : 

METALLüM 
1 

Lambalarıuı tt\ıc 

ı ıl~r hiç hir r.' 
ın :ı n a 1 ıl ıtıı nı :ı 111 •• 

laı dİr. 

Çünki: 
Emı;alirıe ıısı 

ı an ıa rfiya tı 11 

ı · ıgı hol yegfı 11 

ı ı ııı ba<l ıı·. 
Hl}r lıayid• 11 

arayınız 

Deposu 

MEHMff 
TEVFiK 

1 tfl ~ !cktrık nııı ı 
tıcaretballl',ı 
~ ııı' 

niEFON'"~ 
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• 
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Sahife 12 

l r. \T. 

~r. F. El. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
NİEDERWALD vapuru 19 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 21 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

ANGORA vapuru 29 birinci 
teşrinde gelip Anvers Ham
burg ve Bremenden yük çı

karmıştır. 
TUEBINGEN vapuru beş 

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

HANSBURG vapuru yirmi 
birinci teşrinde bekleniyor. 

Hamulesini çıkarıp Anvers 
Rotterdam ve Hamburg li
manlarına hamule alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
L YS vapuru halen limanı

mızda olup Anvers, Direkt 
için yük alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXCELSIOR vapuru üç 
2 nci teşrinde bekleniyor. Nev
york, Boston Filadelfiya ve 
Norfolk için yük alacaktır. 

EXMİNSTER vapuru 29 2-ci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork, 

Boston Filadelfiya ve Norfolk 
için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 14 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork~ 
Boston ve Filadelfiya ve Nor
folk için yük alacaktır. 
JOHNSTON LINE LiMiTED 

JESSMORE vapuru otuz 2 ci 
teşrinde gelip Anvers ve Li
verpuldan yükünü çıkarıp 
Burgas, Varna ve Köstence, 

Galaç, Sulina ve Braile 
için yük almaktadır. 

GANDIAN P ACIFIC STEAM 

SHIP AND RAIL W AY 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 mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon T elefpn N o. 

2007 - 2008 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERKULES vapuru yirmi 
teşrinievvelden yirmi üç teşrini 
evvele kadar doğru Anvers 

Rotterdam,Amsterdam ve Ham
burg için hamule alacaktır. 

ULYSSES 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
hagc, Dantzig, Gdynia, Gote

borg ve Skandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

GOTLAND motörü 3 taşri
nisanide Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzig, Goteborg 
Gdynia ve Skandinavya liman

ları için yük alacaktır. 

SERViCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 

PELES vapuru 4 teşrinisa
nide beklenmekte olup ayni 
günde Pire, Malta, Cezair, Va
lensiya Marsilya ve Napoliye 
hareket edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLı 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon : 2004-2005 

Almanyanın Türhingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve te

nasül hastahkları 
mütehassısı 

Muayenehanesini Birinci 

ı 
Beyler sokağı ( Elhamra si
neması arkasında ) 55 nu-

wt1!i!'aya ;ıaklez!:!ştir. (1145)hta 

'"faze Hus 

Kim il TI 

ema 
Balık. ·ağı Ge di 

Bılkinıya iki defa süzLilnıüştür 

HiLAL 
ECZANESi 

SEl~E 

Ua ı.<yağını ba 
l • vermiyecektir 

• • er ezı czanesı 

Iznıir faarif Müdürlüğünden: 
Aşağıda keşiflerine göre bedelleri yazılı Bergama Zübeyde ha

nım ve Bayındır Merkez mekteplerinde inşaat yaptırılacal<tır. 
20-10-934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya ko
nulmuştur. Daha fazla izahat almak, keşif ve şartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün maarif müdürlüğüne, münakasaya gir
mek istiyenlerin de 11-11-934 tarihine tesadüf eden pazar günü 
saat 9 dan 12 ye kadar teminat mektubu ile birlikte vilayet 
encümenine müracaatları. 

Bayındır Merkez mektebi 
Bergama Zübeydehanım mektebi 

21-26-31-5 

Lira Kuruş 
2042 40 
1499 82 

4481 1586) 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

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

VAPURLAR 
LONDRA HATTI 

THURSO vapuru 20 birinci 
teşrinde Londra ve Hull' e 

STORK vapuru 30 birinci 
teşrinde Londraya. 

I JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak ~ 

Eczacıbaşi Süleyman Ferit 
Ko!on'1l ve esansları çok Jitif çok sabit ve habiki çiçek 

kokuları olduğunu her Türk bilir 
\ 

IZMİR, PİRE TRİYESTE VE ' 
VE 

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. 

OPORTO vapuru 25 birinci 
teşrinde Liverpool ve Swan
seadan 

DAGO vapuru ay nihayetin
de Anvers, Hull '~ Londra
dan 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

m~~:uı ( ihlamur ı 
çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa-
ketlerimizin ihzarına başlan
mıştır. Dükkanında satmak 
üzere bizden paket alan esnaf 
ihtiyaçlarını temin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz malı 

Salep tozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku-

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

Işıldak Bulaşık ve ~ila 
tozu emsalıne 

SUSAl< iÇiN MUNTAZAM 
HAFTALIK POSTASI 

Seyahatın müddeti 

Triyeste 5,112 gündür. 

İzmir 

Her Pazartesi günü muvasa
lat ederek Çarşamba günleri 

öğleyin hareket edecektir. 

ilk hareketler: 

24110/934 S.S BEOGRAD 

311101934 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 fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. 
(189) Telefon: 2548 

faik va daha ucuz olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 
Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag, 

Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapalı kutulan vardır. Dök
mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

ARTI.. kumaş boyalarımızın tecrübesini uapmıyan kal, 
madı 15 kuruşla rengini atmış ipekli, pamuklu, yünlü 

elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 
Resmi ruhsatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç boyasını 

ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan satış merkezi 
dcpomuzdur. 

Turan tuvalet sabunu ECE vim tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 

karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kakao, kolonya, kola, 
tutkal, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 
m·ustarda, çiçek boyaları, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3882 

Umum Hastalarrn azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kamhur-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. • 

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'İ AZA AMİL 
ve MÜTEHASSISI 

ı~a.hrl Blza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
8 - 20 (355 S.7 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. ihat 

Telef on 2254 
Mefru~ata 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 Nu. 29 
4 - 26 (323 

~ Bahar 
~ Altındamlası 
~Yasemin 
·'ı Muhabbet Çiçeği 
it:t" • 
~' Unntmabenı -1

•• Senin için 
Ful 
Dalya 
İsimlerinin yalnız FERİT kolon· 

yalarma ait olduğunu da öğrenmiş· 
tir. Alırken Ferit isim ve etiketine 
dikkat iJe taklitlerini red ediniz. 

U munıi depo : 

S. FERiT 

Şifa Eczanesi 

'Eczananesi 
Müstahzeratı 

Saç Losyonu 

Komojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 

saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasiUeri gibi yağlı 
değildir. Tesiri kat'i ve 
rayıhası latif bir los
yondur. 

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMD1\R ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 İZMİR 

OEBBARZADE 

Yorgancı Muharrem 
Ustfl:ı Mahdumları 

Hisarönü Yorgancılar Çarşısı No. 7 - 9 - 11 
TELEFON : 3755 iZMİR 

Kuştüyü pamuk ve yün ile her model üzerine el ve rıı9' 
kine dikişler son moda fantazi yorganlar ve karyola takı~: 
ları, süs yastıkları ve teferruatı, kordonlu yataklar, tül ~ı~ 
binlikler, kadife ve kumaş üzerine farbalabos ve gün~b ,,e 
perdeler, kanape sandalye kılıfları, şark oda takımları ·~ 
saire mağazamızda imal edildiğinden ucuz fiyat la tedıır~ 
edebilirsiniz. Toptan ve perakende sipariş k abul eclilı'' 
Pamuk üzerine de iş yapılır. · 12-13 (440) 


