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• Cu mluo·iyetia Ve Oumlrnnyet E'se1·iııiu Bckçi::;i, Sabcrltlurı !)ıkm· Siyası Gazetedir 

Çok Çabık 
Atlatıldı 

. Kanunu esaside yapılması 
ıstenilen tadilat Fransada M. 
Dunıerğ kabinesini istifaya 
lllecbur etti. Dünyanın her ta
rafında endişe il·! takip edilen 
lıu buhran, çok uzamadan at
latılnuş bulunuyor. M. Flanden'in 
teşkil ettiği kabine M. Dumerg, 
M. Tardiyo, M. Lamoureu ve 
~areşal Paiten hariç olmak 
Uzere eski nazırlardan kurul
llıuştur. Vatan sevgisini fırka 
kavgalarının üstünde tutan 
Fransızlar M. Dumerg'in istifa
sile bozulan mütarekeyi yeniden 
Uzatmışlar demektir. Şu kadar 
farkla ki M. Dumerg hükumeti 
daha fazla sağa mütemayil iken 
Yeni hükumet biraz daha sola 
kaçnıaktadır. 

Mamafih bugün Fransanın 
başında o kadar mühim gaile
ler vardır ki bu dakikalarda 
kağ ve sol meselesi asla müna-
aşa mevzuu olamaz. Fırka 

kavgalarına yer vermeleri Fran
sanın milli ve büyük menfaat
larına uygun düşemez. Bunlar
dan biri bütün dünyanın neti
~esini büyük bir heyecan ile 
eklediği Sar meselesidir. Bu 

Riin Fransızların en çok meş
ful olduğu ve olacağı dava 

Udur. 

d Biliyoruz ki Sar havzası ma~ 
tenleri, Versay muahedesile 
\'a~?tinat mukabili F ransaya 
erıfnıiştir. Sarda milletler ce-

nıb·İYetinin kontrolunda bitaraf 
lt 'd b 1 are tesis olunmuş ve on 
:~ sene sonra halkın reyine 
ı...~tacaat edilmesi kabul edil
"-'lŞti. 

ik·l3 kanunsani 1935 de yani 
b \ay sonra bu müddet hitam 
~~ acak ve Sar havzasında ya
s/an yediyüz bin küsur nüfu
y k F ransayımı, Almanyayımı 
ı:ı 0 

sa bitaraf idarenin devamı-
11lıı • k l!u ıstedikleri sorulaca tır. 

tıı llııntakada oturanlar tama
tA eni Alman olduklarına göre 
"Y e · · tıı rını Fransa lehine kullan-
•Yacakl .. h . d' B" erı l arı şup esız ır. ına-

l'a:ae~h. Sar halkı ya Alman-
1:1\ ıltıhakı isteyecek veya 

evcut 'd t '\I ı arenin devamı lehine 
'".J v 
~ erecektir. 

ceı e~ianı Almanya lehine neti-
tnırs A dak e iman toprakların-

İçin 1 
.madenleri işletmek Fransa 

llu i~~kônsız bir hal alacaktır. 
ten· 

1 
arla Fransa bitaraf ida-

ın d 
'llev}(· evarnmı temine çalışmak 
her ıındedir. Bunun için de 
tti.tlUŞeyden evvel reyiamın her 
J "Pılnı nıüdahalelerden uzak 

ktı asuıın teminine savaşa
hudtı~ Hatta bu maksatla Sar 
~eti ~tında ehemmiyetli as
bije sö ~vve~ler tahşit ettiği 
l"ıı:ı y endı. Mütekabilen Sa-

o b" bucürn ~t tarafında Hitlerin 
Şayan b' ıtalannda da dikkate 
llll llıı ır hareket seziliyor. 
da gö;~~kanın her iki tarafın
~1illet) u en askeri hazırlıklar 
duşun;.~ Cemiyetini bir hayli 
ilnıda Utınektedir. Çünkü rey-
Şalığın en küçük bir karga-
tııl\ ask . zuhuru, Fransa-

erı nıüd hl . . . 
8 a esım ıntaç 
aştaıaı ı . 
l 1 mcı sahi/ede 
-l:l:ı.aı.ı ~ak.kı 

Elektr · eşme şler · 
--• 

znik Gölünde Büyük Bir Elektrik 
Santralı Yapılması Düşünülüyor 
Ankara 10 \ (Hususi) - Sü

merbank ikinci beş ı;enelik sa
nayi programımız~ hazırJamağa 
başladı. Salahiyettar mahafil 
birinci beş yıllık planın iki bu
çuk yılda bitirileceği kanaatını 
teyit etmektedir. İkinci beş yıl
lık pianda bilhassa elektrik iş
lerine çok geniş yer verilecek
tir. Kömür havzasındaki demir
yollarımızdan elektrikleşmesi, 

bütün anadolu şehirlerinin 
elektrikle tenvirini temin ede
cek büyük saQtrallar ise bu 
planın ön safında bulunacaktır. 

Ezcümle lznık gölünde bü· 
yük elektrik santralı yapılması 
düşünülüyor. 

Kooperatif er için 
Ankara 1 O (Hususi) - Müs

tahsilın teşkilatlanmaşı içiç ha
zırlanan Kooperatifler layihası 
üzerinde tetkikler hayli ilerle-

• 

yükderbentte bir tren kazası 

oldu. Kazanın mahiyeti hak
kında henüz tafsilat gelmedi. 

Ankara yolcu treni bu yüzden 

akşam saat sekizde geldi. 

Sar e' 
Asker" 

sayı oz r a 
üdahalesi Zar • 

ı 
Paris, 10 (H.R) - Hariciye 

nazın M. Laval Alman sefirinin 
son teşebbüsüne cevaben Fran
sanın sar' da askeri müdahale
de bulunmasını icap ettirecek 
bir hadise başgöstrmememesini 
samimiyetle temenni ettiğini 
fakat böyle bir hadise baş gös
terirse milletler cemiyetine 
karşı teahhütlerinden çekinmi
yeceğini söylemiştir. 

kendisine Sarre müteallik ola
-rak milletler cemiyeti tarafın
dan alınmış olan · kararları 

Mösyö Laval Fransanın Berlin 
sefiri mösyö Brancoi Poncetyi 
kabul etmiş ve nazır ile sefir 
iki memleketi alakadar eden 
bütün meseleleri tetkik etmiş
lerdir. 

Londra 10 (A.A) - Alınan 
mabafili Alman sefırı M. Fon 
Hoescht Str Con Saymon nez
dinde yapmış olduğu teşebbü
sün Fransanın Sarre de Plebi
sitin serbostçe yapılması. mak
sadiyle almış olduğu teşebbüs
lere karşı bir nevi prote~to 

mahiyetinde olmuş olduğunu 

bildırmektedir. İngiliz mahafili 
Prmısır: lla . .ı:Ya;ln 111. Larnl buna cevap olarak Alman te-
Berlin hükümetinin ne suretle şeübüsünün katiyen habra ge-

ır anıyo 
Ge çlik Cum 
Canlı Tezahürat 

Günü 
aptı 

Cumhuriyet Meydanında Nutuklar 
Söylendi, Geçit Resmi Yapıldı .. 
Karşı yakada Gazi Hazretlerinin \ 1 af dele- . 

ı·inin Kabri Ziyaret Edildi 
• Cuma günü Hilali ~-~··--.. ~~"' 

Ahmer haftasının son 
ğünü idi. Bu münase
betle İzmir gençlik teş
kilatı tarafından Cum
huriyet meydanında bü 
yük tezahürat yapıldı. 

· Bu maksatla Hilali 
Ahmer cemiyeti İzmir 
merkezi tarafından ha
zırlanan proğram mu
cibince kız, erkek li-
seleri, kız ve erkek 
muallim, ticaret, orta 

mektepler, san'at mek
tebi ve ilk mektepler 
talebelerinden müteşek 
kil kollar önlerinde 
askeri ve Tilkilik mah· 
fel bandoları olduğu 
halde tam saat onda 
Cumhuriyet meydanın-

Yccilw ita ıwıt 
da Gazi heykeli önünde top
lanmış bulunuyorlardı. Merasi
me saat onu beş geçe askerı 
bandonun çaldığı ve herkesin 
hürmetle dinlediği istiklal mar
şile başlandı. 

Xitf uk xuylel'keıı 

eclhe Hanımın Nutku 
İstiklal marşını müteakip, kız 

lisesi talebesinden V ccihe Ah
met hanım tarafından şu nu
tuk okundu: 

- Sonu ıkincı sahııede -

Paris, 10 (A.A) - Londra, 
Brüksel ve Romadaki Alman 
sefirleri tarafından İngiltere 
Belçika ve İtalya hükumetleri 
nezdinde yapılan teşebbüsler
den sonra Paristeki Alman 
sefiri mösyö Rolant Koester 
dün sabah hariciye nezaretipde 
mösyö Lavali ziyaret etmiş ve 

İngilterede Havacılık 

anlamış olduğu hakkında ma- 'tirilmesi lazım gelen bir ihti-

lfımat vermiştir. Di~~r:..;a:.;;;ft.:a=n=====S=on=ll=D=lJ="='fi={IC=ii=S=a=y/=a=da== Buhranın Ça 
Von Papen Diyor i: Borsada T 

• e ı 

Londra, 10 
(H.R)- Sabık 
nazırlardan M. 
Vınston Chur
chill. Kings
fort'ta bir nu
tuk irat ede-
rek dünya va
ziyetinin bü-
yük harpten 
evvelki vazi
yete nisbetle 
daha vahim ol 
duğunu söyle
lem" ş 'ir. Ha
tip AJmanya-
nın yeniden si
lahfomasından 
doğan tehli- ]J. Clmrcldll 
keleri saymış, milliyetçi Al
manyanın bir kalem darbesile 
bütün sanayiini ordusunun hiz
meti altına koyabileceğini be
yan etmiştir. M. Churchill bu 
vaziyet karşısında lngilterenin 
hava kuvvetlerini bir misli da
ha çoğaltması hayati bir zaru
ret olduğunu ilive etmiftir. 

ilhak " Almanya Avusturyayı 
Emelinden· Vazgeçmiştir,, 

Viyana 10 ( Hususi) - Vi
yana Anglo Amerikan gazete
leri muhabirlerinin ziyafetinde 
beyanatta bulunan Almanyanın 
Viyana sefiri Von Papen şu 
sözleri söyledi : 

- Almanya hükumeti bütün 
komşuları gibi Avusturya ile de 
sulh içinde yaşamak ister. Ber
Jin Avusturyamn Almanyaya 
iltihakı fikrini terketmiştir. Bü
tün istediği bu memleketle ik
tisadi ve kültürel münasebetle
rini sıklaştırmaktan ibarettir. 
Alman hükümeti Yugoslavya 
toprağına iltica etmiş olan 
Avusturya~ Nasyonal sosyalist
lerinin akibetlerile alakadar de
iildir. ,, 

Viyana 10 (H. R) - Macar 

Von Paı>en. 

Baıvekilinin Şansöyle Şusıingle 
mülakatında Vis Şana6lye Stah
renberg ile Hariciye Nazın M. 
Breper de hazırdı. 

• sr aptı 
....._.__~-=>----~·~··--··~---···--------~-

Flandin Kabinesi Meb'usan Meclisin
de Büyük Ekseriyet Temin Edecek 

Paris, 10 (Hususi)-Meb'usan 
mechsi koridorlarında mevcut 
ıiyasi havaya nazaren Flandin 
kabinesi meb'usan meclisinde 
sempatik bir hüsnü kabule 
mazhar olacaktır. Hükumete 
taraftar olan mehafil hükume
tin temin edeceği kuvvetli 
ekseriyet sayesinde iktisadi 
kalkınma projelerini müstace
len neticelendireceğine kanidir. 
Başvekil muhacerete karşı alı
nacak tedbirler ve yabancıla· 
nn iş haklannın tahdidi sureti 
ile ipizlik meselesine karşı 
cezri tedbirler almak niyetin
dedir.Devlet ialihabna 1ıellnce, 
otorite.inin takviyeıi arzuya 
f&J&n 16riilmekte ile de bu 

- Sonu 4 anca ıahltd• -

llükf'rnıete itimat )"eyi ~rami
yecek olan ltfüttelıit Sosııalist 

f tt'k<UJı 1·eisi M. Leon Blu11ı. 

-



......... 
Gençlik Cuma Günü 
Canlı Tezahürat Y aph 
Cumhuriyet Meydanında Nutuklar 
Söylendi, Geçit Resmi Y apı,dı .. 

Teztı1ıüı·atta11 bir intiba 

( Ba~taıufı 1 inci sahı/tdt ) 
Bup HiWiahmer haftasının 

IOD gWılai kutluluyoruz .. Çün
kll Hillli•hmer son gllnlerin 
.. adetidir.. Onun kollannda 
giderini kapayanlar ne bahti
yardır. 

HiWiahmer sayesindedir ki 
anne kucağında büyilyenler, 
anne kollannda 118.rler, anne 
gapine g6miil6rler. 

Memleketin ber kant topra
fına, giden tehitlerle beraber 
Hillliahmer qkı yer yer ka
nfllllfbr. 

Onun için gelincikler kır
mızı, yaseminler beyaz açarlar. 
Tllrk askeri yurdun sımrlannda 
en mukaddes bir vazife için 
çarpıtırken, yanı bqmda, har
bın kızılbp içinde HillBahmer 
bir papatya gibidir •• Onda, çok 
dirilen yaralan saracak, içt• 
ielen luçlunklan dindirecek 
bir kudret varclır. 

Onda lltlmlin yolaiaa f&flrla
cak mucizeler sakhclır ... Susa
clıjtnız ve biç görmediğiniz 
anne tefkatinia ffiljliahmer re
virlerinde elle tutulur bir hale 
ıelclitini glrllnllnüz ı .. 

Bir hem.tirenin ay lfliı ka
dar tatlı bakqlannda Tllrk kah
ramanının en umulmaz yarala
nm tedavi edecek derman giz
lidir ... 

Hillliahmer yurdun ufukla· 
nnda bir mllffik perisi gibi 
kanat açmıfbr. Melek gibi tlze
rinde titrer. O kadar temiz O 
kadar mukaddes nlküsü vardır. 

En felaketli günlerimizde bi
ze koımak bize kollannı açmak 
~in cırpınır, için için çalışır. 

Hililiahmer sayısız itlerle 
Türk askerine sağlam, müşfik 
güzel bir kucaktır. 

Şimdi artık insanlan zalımca 
mahvetmek istiyen fennin ıu 
son kqiflerine karşı salihlan 
mağa andiçmiıtin. Zehirli gaz
lardan korunma çarelerini arı· 
yor, mqkeler hazırlıyor; bu 
kadar yüksek bir maksada yar
dım etmek bizim için yalnız 
bir borç değil bi öndür de .. Bu 
haftaoin uvandırdığı heyecan 
fena günlerimizin doatu Hili
liahmeri tarihin en ünlü sahife
l erine yazdı. Onun b6yük za
ferler yanındaki rolü kalbimiz
de yer etti, unutmuyoruz. 

Hililiahmer Türk kızının 

ruhunda gönüllü he!Dfireler 
buladak ... 

Bizim için ona yardım en 
maddi borçlann en mauevt, 
en ilahisi en fükaeğidir. 
Hlllllahmerln Yardımı .... 

Vechiye hanımın nutkundan 
sonra Erkek lisesi talebesinden 
Şükril Murat efendi tarafından 
bir nptuk irat edilmiştir. 

Bunda Hililiahmerin memle
kete yapbğı mühiıq hizmetler 
izrh ecliliyor. bu ıefkat müea-. 
seaeainin billıusa Cumhuriyet 
devrinde inkitaf e4lenk OD 

bir yıl içinde memleket feli· 
ketzedelerine bir buçuk milyon 
liradan frzla yardımlarda 
bulundzğu ve bundan sonra da 
mesaisine daha geniş bir taan:· 
da devam edeceği ve binaen 
aleyh bu bayır müessesesine 
herkesin elinden gelen yardı
mı yapması bir borç ve bir 
vazife olduğu söylenmiş ve 
siylemiı ve alkışlanmıştır. 

Öz TUrkçe ile 
Bundan sonra Dumlupınar 

ıııektebi son sınıf talebesinden 
Nevire hanım tarafından öz 
Tllrkçe ifadeli nutuk okunmuş 
ve alkıılanmışhr. 

Mar,ıar 
Nevire hanımın çok alkışla

nan nutkunu müteakıp as
keri bando ile Tilkilik mahfeli 
mtızikası taratından ayn ayn 
•larak HUiliabmer marşı ça• 
hDDUf ve çok aJkışlanmışbr. 

Bundan sonru blitün mektep
ler talebesi Heykelin 6n6nden 
geçit resmi yaparak ön1erinde 
mllzikalar olduğu halde kendi 
semtlerine gitmişlerdir. 

K...,ıyakada 
Kartayaka Hililiabmer genç• 

ler derneği halk mahfelinde 
• toplanatak Hillliahmer reiai 

Hlmi bey tarafından camlıa
riyet deninde Hillliahmerin 
hizmetleri hakkında verilen bir 
konferansı dinlemiflerclır. 

Gençler buradan istiklil ve 
cumhuriyet marılannı siybye· 
rek çıkmışlar ve Karşıyaka 
caddelerinden geçerlerken üzer· 
terine halk tarafından çiçekler 
ve konfetler ablarak alkıılan
mışlardır. Gençler dernekleri 
Gazi hazretlerinin validelerinin 
metfun bulunduktan kabri de 
ziyaret etmişler ve mezar önün· 
de hilrmetle eğilmiflerclir. 

Bornovada 
Aililiahmer hrftası münue

betile Bomovada bütün mek
teplerin ve balkın iştirakile 

Cuma g6n6 büyük bir geçit 
resmi yapılmııbr. 

Başta Halk Fırkası reisi Ce
mil belediye reisi Fehmi, Hi-
liliahmer reisi doktor Galip 
beylerle halk ve Ziraat mek
tebinin genç ve dinç talebeleri, 
btıtiln ilk mektepler son sınıf. 
lan kollannda Kırmızi Ay işa· 
retli bağlar olduiu halde Cum
huriyet parkında toplanmıı

lardır. 

Önde askeri muzika ve mek
tepliler Cumhuriyet parkından 
hareketle ismet paşa caddesini 
takiben k6çük ve büyük çar· 
şından ıeçerek hükflmet önn
ne gelmiıler ve burada dağıl
mıılardır. Cumhuriyet parkında 
ve çal'fllarda Hililiahmerin hiz
met ye faaliyetleri etrafında 
birer nutuk aiylemaittir. 

••• 
Memurlara 
Kömür 'Alacak 

llemarin kooperatifi idare 
heyeti dün öğleden sonra vali 
Kazım paşanın riyaseti altında 
toplanarak memurların kışlık 

kömürleri etrafında görüşme• 
ferde bulunmuş ve neticede 
memurlara lizmı olan: miktarda 
kömürün derhal sipariş edil· 

• mesine karar vermiştir ·}j: 
t~·JŞehir Meclisi 

.;_,_ Şehir meclUi bagin saat on 
albda avukat Mustafa Münir 
beyin riyaseti albnda toplana
cakbr. ---Abavof Efendi 
Dün Hapishaneye 

Sevkedildi 
Fatma hanım namında bir 

kadının emniyetini suiistimal 
etmekle suçlu meşhur faizci
lerden aeben bet yqlanncla 
haham Abavof efendi Aaliye 
ceza mahkemesince bet ay 
ağır hapse mahküm edilmifli. 
Bu karar temyiz mahkemesince 
de tasdik olunduğundan Aba
vof dün hapishaneye ablmıfbr. 

Liman Ve Rıhhm 
Umumi Müdürlükle 

• 
Jdare Edilecek 
Tekiller heyetinde bulun• 

makta olan yeni liman işleri 

nizamnamesi yakında ~cak· 
tır. Bu nizamnameye göre ıe· 
rek nhtım ve gerekse liman 
bir umum müd6rlük tarafından 
idare edilecektir. Haber aldı
ğımıza pre umum müdllrhli• 
doktor Hulusi beyin ve umumi 
mülettifliğe de iplikçi Filuibeyin 
tayin edilmeleri kunetle mah· 
•temeldir. - A 

Dini Ayin 
Buglln ltalyan kralı Vildor 

Emanoel hazretlerinin dofam 
senesi yıldinllmil mtbıuebetile 
Alaancaktaki Sen Rozer kilise
ainde bir dini merasim yapıla· 
cakbr. Bu merasimde villyet 
namına vall muavini vekili Fuat 
bey bulunacaktır. 

• ••••• 11 • 

Vekiller Gelmedi 
Batka GUne Bırakıldı 
Cumaovaa nahiyeainiıı Şey• 

tan damla" mevkiinde amele 
Murat ve Aliyi pusuya dGfOr
terek aldinnelde mazaua Mol· 
la Osman ile cinayeti itle• 
mekle maznun Hamiclin muha· 
kemelerine dlln ağırcezada 
devam edildi. Geçen celsede 
müddeiumumi tarafından maz-· 
nunlann ölilm cezuile ceza• 
landanlmalan istemnifti. Bu 
celsede m&dafaa yapılacaktı. 
Fakat maznunların vekilleri 
gelmemiş olduğundan muhake
menin başka vak.ite bırakılması 
rica edilmif, mlldafaaya taallaki 
itibarile muhakeme başka güne 
bırakılmıttlr. 

Kazım Paşa 
Mektebinde Yemek 
Verilmeğe Başlandı 

Gaziler mahallesinde vali 
Kazım Paşa ilk mektebinde 
fakir ve yetim çoçuklar için 
teşekkül eden Himaye heyeti 
taraİıııdan 10/11134 tarihiıadeiı 
itibaren yemek verilmeğe bq
lanmııtır. 

Dün De Şiddetli Y ağrt. .. :aa ~r esirile 
Tramvaylar Bir Müddet işlemedi 

-----·--··------Cuma günü akşam üzeri 
başhyan şiddetli yağmur din 
sabaha kadar fasılamz ve şid
detli olarak dnam etmittir. 

Dün sabahta ak.tama kadar 
açık bulunan hava akıam üzeri 
yine kapanmlf ve yine bardak
tan boıanırcasına tiddetli yağ
mur düşmüştür. 

Evelki gilnkii yağmurda Ka
rataş tramvay caddesinde ray• 
lar arasmm kumla dolmut ol
ması yüzünden tramvaylar bir 
çeyrek saat kadar ifliyememİf 
ve bill•hare belediye tanzifat 
amelesi tarafından derhal tat
birat yapılmıt Ye tramnylar 
harekete geçebilmiftir. 

Dtınkn yap.urda da Bahri
baba parla &ılbal ... bplanut 
Ye tramvaylar tevekkufa 

Harçlarda 
Cüzdan Parası 

Dahil Değildir 
Pasaport harçlan içinde 

cüzdan bedeli dahil olup olma· 
dığı bazı yerlerce Dahiliye ve-
kiletinden •oralmut ve Vekl
let bu hususta tavzihte bulun
mak içik ıu tamimi viliyetlere 
g&ndermiştir. 

2437 numarah kanunla, 20 
T etriniaanı 1334 tarihli pasa
port kanununun 16 nci madde
sinde yazılı pasaport harçlan 
artbrılmqtır. Pasaport cllzclan
larınm bez kaphlannm 20, ma
roken kapblarmm 100 k111'11f 
mukabilinde aablmuma mtite· 
dair 1473 numaralı kanan ile 
damp resmi kanununun 1 tind 
maddeainln 55 numarah fıkrası 

Ye 2455 aamarah kanunun 
ikinci maddell lalkmll mahfuz
dur. 

Binaenaleyh pasaport har
cmdan bqka &Jile& 20 veya 
ytlz kUl'Uf ctmln bedeli ile 2 
lira damga resmi de ehnması 
lizımclır. 
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Maaş 
Yoklama Bqladı 
Yetim, miltekait ve dullann 

alb aylık maq yoklamasına 
J>qlanmııbr. ..... -

I' Kare Mektebinde 
Bornova Kan mektebinde 

bahmu fakir çocoldara a;ıe
Jin sıcak yemek verilmek için 
bir himaye heyeti teıkil olun
muştur. Bu heyete halk oto
büsleri sahipleri Bebcet, Baki, 
Bedii beyler intihap olunmut· 
lardır. Heyet derhal faaliyete 
baılamıştır. 

mecbur kalmıştır. Bu arada 
halk otobüsler ve uabalarla 
gelip geçmiftir. Gümrük önü 
ile Fevzi pqa bulvarı göl ha
line gelmiı acele işi olanlar 
hammallar arkasında bu mın
tak.dan geçebilniiflerdir. Yağ
murlann şiddetinden baıkaca 
bir .zarar olmamıştır . 

Yelmurun Teslrlerl 
Dün mıntaka ziraat müdür-. . 

lüğtine gelen bir telgrafta 
Kuşadası havalisine 25 mili
metre yağmur düştüğü bildi
rilmiftir. Bundan başka evelki 
gün ve dGıı yağan yağmurla
nn mıntakanm bertarafına bol 
surette cllifttlğii anlaşılmııtır . 
Bu yağmurların bütün mahsu
IAta fayclah bulunduğu söylen
mektedir. 

Cuma Günü 
Sonbahar Koşulan 

Başlıyor 
Sonbahar At koşusu heyeti 

bugün öğleden evvel toplanarak 
Cuma jtinkll kotuya iıtirak 
edecek olan atlann Hendikap 
sıkletlerini tayin eyliyecektir. 
Koıuya iştirik edecek olan 

atlann kayıt muamelesine Salı 
günil nihayet verilecektir. 

İnhisarlar 
Hurda Mübayaasına 

Devam Ediyor 
1 L o "clare • ' ' nnısar t smce mcır mın-

takuuıda hurda mübayaasına 
de•am edilmektedir. Mübaya
aya bqlanalıdan şimdiye ka
darki mtibayaa miktarı d&rt 
milyon kiloyu bulmuştur. 

Sabo ahn•n hurda incirler 
yakında Bomova fabrikasında 
nmaya tahYil edilmeğe baıla
nacaktır. 

••••••••• 
C. H. F. 

Ocak Bongrelerl 
Bornova Cumhuriyet Halk 

fırkası Y enicami mahallesi kon
gresi cuma günü nahiye ocak 
reisi Cemal beyin nezareti al
bnda aktedilmiıtir. 

Fırka mensubininin iştirakile 
yapılan bu kongrede bir sene
lik rapor okunmut ve yeni di
leklerin tesbitinden sonra inti
haba geçilmiştir. Neticede ida
re heyeti azalıklanna Bedii, 
Mehmet zade Tevfik, terzi Et
hem Zilhtil beyler seçilmiıler
dir. Muhitin münevverlerinden 
olan bu üç arkadaşı tebrik 
eder muvaffakıyetlerini dileriz. ·-··· ··-·. Tahrir Hazırllkları 

935 senesi Teşrinievvel ayın
da yapılacak olan umumi tah
riri nilfusta gizli nüfus tama
men meydana çıkarılacağından 
memleketin hakiki n6fus mik
tarı ve medeni halleri belli ola
caktır. Her tarafta ıimdiden 
hazırlıklara başlanmıştır. 

LHAMRA İ .. M. Kütüphane Sinemas 
SPOR ileminin üç büyük şampiyonu 

Maks Baer - Primo Karıaera ve Jack Dempsey ile 
Dilber yıldız MYRNA LOY tarafından 

Kadınların Sevdiği 
Fransızca sözlü ve REVÜLÜ, SPOR, AŞK ve LÜKS filmi 

ilaveten: PATHE JURNAL [ Belgratta Kral Aleksandre 
Hz.lerine yapılen büyük cenaze 
Poincare'nin cenaze alayı) 

merasimi - Pariste mösyö 

. S J HerıiiD 15, 17, 19 ve 21.15 te eans ar Cuma günil 11.30 ve 13 te illve seans 

tt T•te•••••nı ·-· 
Buhran -·-
ÇokÇabık 
Atlatıldı 

- !Jacıtatatı / ncı schıft.dt. -

eyliyecektir,. Mütekabilen 
kuu melhuz bir Alman müd 
halesinin tevlit edeceği ne 
celer cidden bugünden kalpl 
re korku veriyor. 

llilletler cemiyeti, önüm 
deki içtim•larında bu mesele 
ehemmiyetle ele alacak, 
yüzünden herhangi bir faci 
zuhuruna meydan bırakm 
için ne lizımsa yapmağı derp 
eyliyecektir. Muvaffak olabil 
cek mi? Olamıyacak mı? Bun 
ta hakkında kat'i birşey söyl 
nememekle beraber bid" 
ehemmiyeti karşısında F r 
milletinin her türlü fırka ka 
galarından uzak birleşik 
manzara arzetmesi vatanae 
lik icabıdır: 

lıte buhranın süratJe izal 
sine yardım eden diifünc 
bu olmut buhmması da kuvve 
muhtemelclit: Fransada t · 
arzu edilen otorite İfİ her 
de Sar davasından sonra gel 
bir mesele sayılmıf olsa g 
rektir. 

I•ı:na'l1 ~ak.kı 

• • •• 

ihracat 
••••• 

Şimdiye Kadar Gö -derilen Uzüm Ve 
• 
incirler 

lzmir Ticaret Odua w 
dan incir ve üzümlerimiz 
kında hazırlanan bir rapor 
kadarlara gönderilmiştir. 

rapora göre mevsim iptidası 
dan bir Teşrinisaniye ka 
İzmir borsasında 27, 700 
kio üzüm sablmışbr. 

Son hafta fiatlan 12-S n 
mara arasında 21,S-8 ku 
tur . • 

Mevsim iptidumdan 27 T 
rinievvel tarihine kadar · 
nımızdan muhtelif ecnebi m 
leketlere 22,072,000 kile 
ihraç edilmiıtir. 

Mevsim iptidasmdan 1 T 
rinisani tarihine kadar bo 
14,654,957 kilo incir saU1111....-ı 

Son hafta fiatlin 11-5 
l'Uf arasındadır. 

Mevsim iptidasından 27 T 
rinievvele kadar limaLuuı1&16'1-; 
muhtelif ecnebi memJeke 
19,625,155 kilo incir ihraç 
mittir. lbracabn borsa sa 
nndan fazla olması bo 
geçmiyen kooperatiflere 
mallann da mevcudiyetind 
dir . 

Alman Sefiri 
Bergamaya Gitti 
Şehrimizde bulunmakta 

Alman sefiri Dr. RoZID 
Cuma günü umumi harpte. 
mirde ölen Alman zabiti 
mezannı ziyaret ederek ç 
koymuştur. Bu münase 
kabristanda merasinı ya 
ve Alman kolinisi de bir 
lenk ıetirmiftir. 

Sefir cenapları dtın 
Bergamaya gitmitJer ve ı 
orada geçirmiflerdir. Bo 
şam tehrimize aYcletleri 
!eniyor. 

Küçük Haberl;J 
Ödemlf Ticaret Od~ 

Ôdemit ticaret odası ~ 
tipliğine Kesreli Sadai' 
tayin edilmiftir. 

Delen Flfenkl•t ~1 
Denizliden lzmir roJfl!'fı 

ziraat müdürlüğüne do.-;~ 
lifında kullanılmak üzere 
fiıenk gönderilmiştir. I 

Ba fiıenkler buradal!~ 
Çanakkale viliyetine gor 
rilmiştir. 

Yolları Teftlf ,l 
Yeni Nafıa bq111ob 

Mehmet bey bugiln Be • 
ıidecek ve o havalideld 
ıaab faaHyetini te!tit 
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İşte Orada Beklediğin Saadeti 
İmzalıyacak Eller Var 

Güler şiddetle: 
- Bu gün, bugün mü? Ben, 

Ümidimin parçalandığı evde ba
na tercih edilen kadını buldum. 
Gururumu kırdım ona yaklaş
bm.. Her gün bir kusurunu 
bulmak azmile onu araştıran 
gözlerim bu kandırıcı tavırları· 
ııa aldanıyor. gençliğini haves· 
!erini hep sonsuz bir ferağatla 
·yalınız çocuğuna verdiğine ina
ıııyor, içimden yükselen bir 
duygu ile ona acıyor hatta 
Onun yerinde bulunmadığıma 

tükür ediyordum ... 
Fakat artık aldanmıyorum, 

ıen o zavallı anayı aldattığın 

gibi beni de büyüklüğüne, 
feragatine inandırdın. Onun 
&nünde ağabey dediğin Semihi 
ıeviyorsun!. 

- Güler!. 
- Hayır bırak ta söyliye· 

ylm.. Bu oyalıyan tavırlara 
lnanmıyacağım, sen daima yo
lum üzerinde bana engel olan, 
ıevdiklerimin sevdiği kadın .. 
Artık sana acımıyor, hınç bes
liyor, senden nefret ediyorum .. 

Tomris genç kıza dikkatle 
bakarak: 

- Ben ise açık özlülüğüne 
bu şiddeti bağışlıyor, sana acı
yorum Güler.. İhtimal dediğin 
gibi hayat bizi ayni yolda ayni 
erkeklerin karşısına çıkardı. 

Sen Özü, ben tanımadan sev· 
ınişsin! Ben ise Semihe sen 
sevmeden evelağabey diyordum. 
Yine öyle diyorum. Fakat 
aozlerime iyi kulak ver Giller: 

- Ben, Tumlupınar sırtla
nnda kalbimi gömdüğüm gün
denberi dünyada saadet ruya· 
•ını unuttum. Ancak unuttu• 
iuaı bu ruyayı sana göster
ıııek, artık inanmadığım bir 
laadete seni inandırmak ve 
roıııanski, yaşatmak istiyorum .. 

Heyecanla haykırdı : 
- Sen mi? 
Ağır ve inan veren tavrile: 
- Evet ben .. 
Genç kızın boğazını bir 

~ınçkınk sıkıyor, kalbi göğsü 
1Çinde ağırlaşıyordu. Kendini 
llıtamıyarak T omrisin kollanna 
•tıldı. 
b· Seınih valisi kapadı, yorgun 
ır tayırla: 
- Bu da bitti .. 
l<alktı başını pencereden 

t1kardı. Karşı beyaz köş
tı e dalgın dalgın bak-

.. Orada beyazlı güzel bir 
lı.tyal kendisine bakıyor ve 
aiilüyır gibiydi.. Dudalclan ara· 
••ııd~: 

be._ O da T omrise ne kadar 
nziyor, dedi. 
'r 0 fris deyince yine duraladı: 

l ._ şte bütün yalvarmalar, 
ıı:laınatar hep boşa ğitmişti. 
b t~ı kız, o günden sonra 
., e1ııı tekrar dinlemeğe değil, 
,, nı:ı; .. - b"l Yor. Hgorı;nege ı e yanaşmı-
dedik aydı çocuğu da alalım 
lııa anıma,o bir kere " ol
ltı. z.,dedi.Aartık sözünden dön-

1/or B .• 
iraz düşü d·· Semı"h acı llcı t k n u; 
e rar etti: 

urı;:; Onu gördükçe, herşeyi 
\'eni uyor, kendime fazla ğü· 
(e\'ei)

0
'!m.. Bilmem ki şimdi 

cat;ı . ese daha mı iyi ola
•on · ilk heyecan geçtikten 

ra b 
l-{ u çocuk aramızda 

aşk ep bana üstün gelen bir 
llııy~:a_rı_dırdı~ça gerçek çıldır

'f gıma ınanmıyorum 
0ınris T . . · . 

tııııı f · omrıs sem sevıyo-
' •kat se · d .•. · onun . . nın onu sev ıgını, 

il •çın ben· t k ·• · · nııt ı er ettıgını 
•ınıyorum .. 

Birden yine gözleri karşıya 
dikildi, denizde boğulacağını 
duyan bir adamın tutulacak 
bir kurtuluş noktası gibi orada 
aradığı bir şey vardı ... 

* . .,.• 
Kapıya vuruluyor: 
Tık, Tak.. 
Delikanlı başını çevirdi: 
- Giriniz .. 
Tomris!.. 
O, kapı önünde, siyah (Jor

jetten) entarisinin ancak sığ
dığı ince vücudile belki bir 
hayal , yaklaşılmaz ilahi bir 
mahluk gibi görünüyordu. 

Koyu yeşil gözlerinin engin
lerinde Semih kurtarıcı bir 
iman aşılayan kudretile baktı .. 

Delikanlı bir anda bin deği
şik duygunun tesirile : 

- Geldin mi ?Gelecek misin, 
Bizi yalnız bırakmıyacaksın de
ğil mi Tomris diyordu .. 

Tomris cevap vermeden yer
de kapağı açık duran bavula 
baktı .. Demek yarın gidecekler!. 
Bir an bile onları tutmağı dü
şünmemişken işte Gülere ver
diği söz ona bunu da yaptıra
caktı. Şimdi bu sözün ağırlığı 
altında ezilmiş gibiydi... Genç 
kızın mevkiini korumak, Semi
hi ona koşturmak gerekti. Ar
tık attığı bu adımdan dönmeği 
düşünmüyordu. Bu suretle hem 
Semihe verdiği kararın katiye
tini gösterecek, hem de Güler 
Semihe karşı aykırı bir duygu 
beslemediğine inanacaktı .. 

Tomris tabii bir tavırla: 
- Evet Semih agabey sızı 

yalınız bırakmak istemiyorum .. 
Semih heyecanla: 

- Sonu Var -

Zabıta Haberleri: 
Zorba Bir Arabacı 

Mersinlide Mustafa karısı 
Nazmiye hanımın evine giren 
arabacı Cemal mezbureye te
cavüzde bulunmak istemiş ve 
tutulmuştur. 

Yankeslclllk 
Alsancakta Pazar yerinde 

İtalyan tebaalı Lukanın 82 lira 
parası ile -ı39S6 numaralı tay
yare piyango biletini bir yan
kesici aşırmışbr. 
Sermayeye SllAh Atmıt 

T epeeikte Sürmeli sokağında 
çerkes Cemilenin umumhane
sinde sermaye çakır ikabale 
katil kasdile bir el silah atan 
garsun Kadir firar etmiştir. 
Zabıtaca aranmaktadır. 

Yavat Yava, A•ırmı' 
Sınekli caddesinde Lalaki 

kızı Hüsniye hanımın bahçe
sinden muhtelif tarihlerde ı8 
plak taşını, keçisini çalan Bar
tınlı Mehmet zabıtaca yaka-
lanmıştır. 

Sulular 
Başdurakta sarhoş olarak 

yoldan gelip geçenlere sarkın
tılık eden Osman oğlu İbrahim 
ve Naim oğlu Hüseyin efendi-

. !er zabıtaca yakalanmışlardır. 
Birbirini Yaraladılar 
Çorakkapıda yangın yerinde 

sarhoşluk yüzünden kavga ede
rek birbirini ellerinden yaralı
yan Süleyman oğlu Riza ve 
İsmail oğlu Hüsnü tutulmuş
lardır. 

Yakalanan Kumarbazlar 
Kemer caddesinde Ali beyin 

kahvesinde kumar oynayan 
Şükrü, Mustafa, Hüsnü ve Nu
man cürmü meşhut halinde ya
kalanmıslardır. 

Sahife a 

Istanbul Elektrik Şirketi iki Milyon 
Lirayı Bugün De Vermedi 

•• 
Universitede 

. ·--
İtalyanca Ders 
İstanbul ıo (Hususi)-Bugün 

Üniversitede İtalyanca ilk ders 
verildi. 

-- . 
İstanbul, ıo (Hususi) - Elektrik şirkeketi hükümete iade etmeğe mecbur bulunduğu iki milyon 

lirayı Şürayı devletteki davasınır. neticesini beklediğini beyan ederek Nafia bakanlığınca verilen 
mühlet bittiği halde bugün de vermemiştir. Hükümetçe şirkete karşı nasıl bir tedbir alınacağı 
henüz bilinmiyor. 

Karsta 
Ordu Evinde 
Konferanslar 

Türk-Yunan TicaretAnlaşmasıDün KARS, ıo ( A.A) - Halkın 
zeh'.rli gazlara karşı b:Igilerini 
artırmak için dünden iribaren 
konferanslara başlanmıştır. ilk 
konferans ordu evinde verilmiş 
ve pek çok halk bulunmuştur . 

Ankarada İmza Edilmiştir. 
Ankara, ıo (Hususi) - Türk Yunan ticaret anlaşması bugün iktısat vekaletinde imza edildi. 
Yunan milli iktısat nazırı M. Pesmezoğlu ile İktısat vekilimiz Celal bey yarın (bugün) İstan

bula gidiyorlar. Çankırı-Kastamonu 
Ankara, ıo (Hususi) - Büyük Millet Meclisi hariciye encümeni reisliğine Saffet bey (Erzincan) 

seçildi. 
Maçı 

ÇANKIRI:ıO (A.A)-Halkın 
Çankırı-Kastamonu futbolcuları 
araslnda dün Kastamonuda ya
pılan maçı sıfira karşıüç ile Çan
kırı kazanmıştır. 

Fransız Gazeteleri F ransanın Sarda 
Harekete Geçeceğini Hatırlatıyorlar 

Berlinde Tevkilat Paris, 10 (A.A) - Kabinenin teşekkülü üzerine borsada hasıl olan dikkate şayan aksülamel 
buhranın hakikaten pek müşkül olan hallini gerçekleştirmiş olan M. Flandinin bu husustaki mu- Paris 10 ( H. R ) - Berlin 
vaffakıyetinin hasıl etmiş olduğu iyi intibaı kuuvetleodirmiştir. Kat'i büküm vermek için hükü- Sovyet elçiliğinde çalışan iki 
metçe yapılan vaitlerin gerçekleşmesi beklenilmektedir. Gazeteler hükümetin salı günü parlamen- Alman Berlin h,.kfu:netince va-
toya geldiği zaman karşısında geniş bir ekseriyet bulacağım söylüyorlar' Bundan başka evrensel tana ihanet ve casusluk suçla-
vaziyetten ve bilhassa sar meselesinden bahseden gazeteler Alınanyaya Fransanın harekete geçe- rı ile ittiham edilerek tevkif 
ceğini hatırlatmaktadır edilmişlerdir. 

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

Halkevlerinde Toplantı 1 

Köycüler Kolu Uyeleri Gene! 
Toplantılar Yapıyorlar ... 

Ankara ıo (AA) - Halke- edilmekte olduğu köylere gi-
vi köycüler kolu uyeleri dün derek halk ile onlann ihtiyaç-
genel bir toplantı yapmışlardır. !arı hakkında ko~.uş~uşla~_dır. 
Toplantıda yeniden kurulan Bu konuşmalar koyluler uze-

bil • · k'"Jt•• ·ıık 1 rinde eyi tesirler bırakmışbr. 
gı, u ur, sag , soysa B 1 ıo 'A A) _ H Ik . 

k 'k E · k" d"" o u ~ . a evı e onomı mecı, e ım, uzen k •t . 
1 

· 
. . spor omı &sı genç en ve mem· 

bayındırlık 'Ş kovalama tak.m- Jeketin ileri gelen okur yazar-
larına girim ve seçi?1 yapıldı, ları halkevinde bir toplantı 
Gelecek cuma yem takımlar yaptılar. Yeşilova adlı bir spor 
toplanarak verimli çalışma yol- kulübünün kurulması kararlaş-
larını arayacaklardır. tı. Yasası yapıldı. Ve idare 

Siirt 10 (A.A) - 11alkevi edecek uyeleri seçildi. Boluda 
atlısporcuları vali beyle birlik- spor işleri hergün biraz daha 
te köy kanununun tatbik canlanmaktadır. 

Muğla'da 
Tütün Piyasası 

Muğla, 9 (A.A) - Tütün 
piyasasına iştirak etmiş olan 
tüccarlardan başka Ostro Türk 
şirketi de piyasaya girmiş ve 
400 balya tütün almıştır. Halen 
fiatlar 60-7S arasında değiş
mektedir. 
Lehlstanın ihracat Ve 

lthal:lıtı 
VARŞOVA 10 (A.A) -

T eşainievvel zartındaki ihracat 
9ı,400,000 zelotiye ve ithalat 
7ı,300,000 zelotiye balıg ol
olmuştur. Buna göre ihracat 
fazlası 20,ıOO,OOO zelotidir. Bu 
fazlalık Eylülde 21 milyon idi. 

Gizli Mezarlar 
KOMiTACILARIN 

CINA YETLERI 
SOFY A, 8 (P.S) - Bulgar 

zabıtası, dağıtılan Makedonya 
ihtilal teşkilatı aleyhindeki 
takibatına devam ediyor. Şim
diye kadar "V.M.R.0,, nun 
gizli kalan bir çok cinayetleri 
meydana çıkarılmıştır. İhtilal 
teşkilatının idama mahküm ede
rek öldürdüğü ve gömdüğü 
kimselerin gizli mezarları bu
lunmuştur. Ezcümle polis Laza· 
ref'le dostunun mezarları, ı 932 
de öldürülen Sofya zenginle
rinden Banskonun mezarı ve 
yine son senelerde kaybolan 
polis Atanasofun mezarı bulu
nanlar arasındadır. 

Dumerge Bağltlık 
Paris ıo ( A.A ) - Azası

nın miktarı üç buçuk milyona 
varan eski muharipler birliği 
ile Paris belediye meclisi reisi 
sabık Başvekil M. Dumerge 
bağlılıklarını bildiren birer mek
tup ~öndermisle~dir. 

Sar' da 
7 Komünist Tevkif Edildi 

SARBRUK (Sarbruken) 10 
- Sandsveylerde yedi komü
nist tevkif edilmiştir. 

ıtS/11 tarih.nde vuku bulan 
karışıklıklara iştirak etmişler 
ve bir içtimada serbestiyi te· 
min etmek istiyen Sar polis 
memurları üzerine ateş açmış· 
!ardır. 

Mançukoyu 
Tammağı Amktırlar 

Londra 10 (Hususi) - İngi
liz gazeteleri mali mahafilde 
Mançukonun tanınma11 lehinde 
sarih bir cereyan olduğunu 

kaydediyorlar. İngiltere-Japon
ya arasında münasebetlerin 
sıklaıtınlması, Mançuko' da İn
giliz - Japon mesai ortaklığı 

. arzu edilmektedir. Bir çok mali 
müesseseler şimdiden Mauçu
koya bir istikrazda bulunmağa 
anıktırlar. Eski bir İngiliz dip
lomatı ise Times'te yazdığı ma
kalede mali mahafildeki Japon 
dostluğu aleyhinde bulunmak
tadır. 

Amerika pamuk rekoltesi 
Vaşington, 9 (A.A) - Zi

raat nezaretine nazara ıııı 
tarihinde pamuk rekoltesi be
her gayri safi libre ağırlığında 
9 milyon 634 bin balyaya hağ
liğ olmuştur. llıO tarihindeki 
rekolte 9,443,000 ve 1/9 ta
rihindeki rekolte de 9,2S2,000 
balya idi. 1933 teki mahsul 
13,047,000 1932deki13,003,000 
ve 193ı deki ise ı7,095,000 
balya idi. 
Macar Başvekil! Döndü 

Budapeşte, ıo (A.A) - Baş
vekil M. Gömböş Avusturyada 
bir gün kaldıktan sonrs Roma 
seyyahatipden dönmüştiir. 

Istanbulda Kazalar 
Bir Çocuk Apartmandan Düşerek 

Öldü -Bir Otomobil bir adamı çiğnedi 
İstanbul ıo ( Hususi ) - Beyoğlunda Bursa sokağında feci 

bir kaza oldu. Katinanın çocuğu apartımanın en yüksek katın
dan düşerek öldü. Kadın çılgın bir haldedir. 

İstanbul 10 (Hususi) - Torikten zehirlenme alaimi gösteren 
maarif memurlıırından Memduh beyin karıs tedavi edilmiştir. 

İstanbul ıa ( Hususi) - Gece Şişhaneden sür'atle geçen meç
hul bir otomobil Recep efendi isminde bir şahsı de çiğnemiş ve 
ağır surette yaralamıştır. Yaralı hastahaneye kaldırılmıştır. K::
zaya sebebiyet veren şoför aranıyor. 

Odesa Kançilarimiz 
Meçhul Bir Şahıs T arahndan Ahlan 

İki Kurşunla Yaralandı -· 
Ankara, ıo (A.A) - Türkiyenin Odesa kançiları Zeki Cemil 

bey bir meçhul adam tarafından atılan iki kurşunla yaralanmış
tır. Derhal tedavi altına alınmış ve kurşunların çıkarılması için 
ameliyata karar verilmiştir. 

Amerikanın Borçları 
25 Milyar 495 Milyon 702 Bin 

Doları Bulmuştur 
Vaşington, 10 (A.A)-Ame- 3ı Teşrinievvel 1919 tarihin-

rikanın borcu 2S milyar 49S deki yirmi beş milyar 478 mil-
milyon 702 bin 294 dolan bul- yon S92 bin l ı2 dolar o za-
mqtur. Amerika hiç bir zaman man dehşetli bir yekün sayıl-
hu kadar borca girmemiştir. mıştı. 

Telefon 3ıSı Telefon 31Sl 

TAYYARE SİNEMASI 
BUGUN 

DUGLAS FAiRBANKS ve EllZABETH BERG
NER'in temsil ettikleri şaheser film 

Büyük Katerina 
Rus tarihinin mühim bir safhası, Deli Petro 

Katerinanın heyecanlı hayatları. 

MARSİLYA FACİASI 
Yugoslavya kralı Aleksandır Hazretlerine Marsil,ı:ada ya

pılan suikast, kralın ölümü, katilin kılınç darbeler~ ~ltınd:ı 
can verişi, cenaze merasimi, yeni kralın Belgratta ıstikhalı. 

FOX dünya havadisleri : İspanyada .. asile~in topa tutul
maları ve imhaları, Japonyada buga gureşlerı, M. Puankare
nin ölümü ve hayatından bazı safhalar. 

Hergün : 
Perşembe günleri : 
Cuma günleri 

Seans Saatları : 
ıs - ı1 - ı9 - 21,ıs 
ı3 - ıs - ı 7 mektepli seansı 
13 de ilave seansı vardır. 

GELECEK HAFTA : Lllian Harvey'in 

"SARIŞIN KUKLA" Si 



........ 
' 

YAMYAMLARIN iNLERiNDE 
...................................................... 

Korkudan Ölen Ve 
Kötürümleşenler Var 
Kadınlar Domuz Ve Köpek 

Yavrularını Emziriyorlar 
Yamyamlık, Kafa avcılığı, 

Cüzam, Verem, Malarya, Tifo 
Dizanteri, Harp, türlü türlü 
zehirli hayvanlar, sayısız cilt 
bastalıkları Yeni Ginenin ölüm 
saçan afetJeridir. Bütün bu çe
şitler yetmiyormuş gibi korku
dan ölenler de vardır. 
Bir gün Yeni İrlandadan gelen 
dağ gibi bir hamal müfreze 
kumandanına mracaat ederek: 

- Mister, ben şimdi ölece
ğim... Puri Puri'ey çarpıldım 

demişlir. Zabit yerliyi muayene 
ettirir. Hiç bir hastalık arazı 

bulunmazi Sükunet bulması için 
jlaç verilir. Bir kaç dakika son
ra da bu hadise unutulur. Fa
kat iki gün geçince zavallı 

adamın öldüğü haber alınr. 
Zabit omuzlarım kaldırarak 

sorar: 
- Neden ölmüş? 
- Puri Puriden .. 
Bu kabil vak'alarda yapılan 

otopsiler, muayeneler ekseriya 
hiçbir netice vermez. Ne zehir
lenme aliimi görülür, ne de 
marazi birşey .. 

Yerliler Puri Puriye çarpıl
dıklarını yani korktuklarını 

zannettikleri zaman ölürler. 
Zira ölmek isterler. Ölmek is
terler, zira yeryüzünde Puri 
Puriye karşı hiçbir çare olma
dığına kanidirler. Yerlilerin 
inanlarına göre, Tambaranlarla 
münasebette bulunanlar bir 
üçüncü şahsı puri puriye çarpmıya 
muktedirler. Cani ekseriya bir 
sihirbaz bile değildir. Sihir
bazlar aldıkları hediyeler mu-

kabilinde her hangi bir şahsa 
düşmanlarını Puri Puriye çarp
maları iöıkin veren cümleleri 

öğretebilirler. Bu cümle bir 
kere ağızdan çıktı mı mahkumu 
kurtarmanın imkinı yoktur. 

Hatta sebirbaz bile bu işin 
içinden çıkmaz. Bu şerait da
hilinde ölüm kadar müthiş bir 
korkuya tutulan yerlinin yemek 
yimekten kesildiği, evham ve 
hayalat içinde çırpıdıgı, ni-
hayet bir nevi cinnetin 
kurbanı olarak öldüğü görülür. 
Bu memlekette binlerce yıldan
beri hadisat hep bu şekilde 

ceryan ediyor. Puri Puri ile 
yalnız: bir adam öldürülemez. 
Bazen de azasından biri kö
türümleştirerek yavaş bir ölü-

me mahkum edildiği de r;3rü
Jür. Öldürücü Puri Puriye karşı 
aciz kalan doktorlar bir uzvu 
iptal eden Puri Puriyi tedavi 
ediyorlar. 

Bu bir sinir hasta!ı:-·ından iba--ret olduğuna gö · .! ba1lan-
g1ta Froydizin prensipleri takip 
edilerek tamamen fenni m:uller
le hasta şifayap oluyor. Dr. Bre
nan diyor ki: 

- Bir gün hastaneye Puri 
Puriye çarpıldığı cihetle yürü
yemiyen 20 yaşında genç bir 
adam getirildi.Muayenede ken
disinin sapsaglam olduğunu, fa
kat kafasında y,erle~en sabit 
bir fikrin esiri bulunduğunu 
gördüm. -bu zavallı bütün cm
rünü yatakta geçirmiye mahkum 

olduğunu sanıyordu. Hastayı 
psychanalysele, masajla, Hyd
rotherapie ve galvanother<!pİe 

ile tedaviye çalıştım. Bütün 
gayretim hoşa gidiyordu. Zira 
hasta ayakta durmağ~ mukte
dir olmadığını söyliyordu. Cid
den sempatik bir yerli idi. Za
vallıyı çok acıdım. Fikrimce te
daviyi temin edecek zalimane 
bir tecrübeye tabi tutmağa ka
rar verdim. İskemleye oturttum. 
Arkasında yer aldım. Ateş 

haline gelmiş bir demir çubu
ğu hrfifçe arkasına dokan
dırdım. Hasta müthiş bir fer
yat kopardı. Ayak üzerine 
kalkarak koşmağa başladı. Ya
nık ehemmiyetsizdi. Hasta kur
tulmuştu. 

Pari Puri yamyyamlak ve ka-
fa avcılarının bin bir hurafele

rinden biridir. Mesela Papya
larda bir kabile reisi öldü mü 
reisin ruhu ilk rast geldikleri 
adamın vücuduna girmemesi 
için onu öldürürler, Yeni Bre-

tanya kabileleri yeni doğan 
çocukların kafalarını müstatil 
şekline koyarlar. Bu şeklin saa
det getirdiğine kanidirler. 

Hala kadınları domuz ve kö
pek yavrularını bizzat emzirir
leri Buna sebep olarak ta ken
dileri tarafından emzirilen kö
pekler ve domuzların bir daha 
kendilerinden ayrılmıyacağına, 
köyü terketmiyeceğine İnanır
lar. Anaların bu sütninelik va
zifesi hasebüe henüz doğmuş 
çocuklar sütle değil Taro i!e 
beslenirler .. 

• ••••• 
lngilizler'in Teklifleri 

Yapanlar Şifahi Teklifler Hakkındaki 
Tefsirlerden Memnun Değildirler 

Londra, 10 - Japon maha
fili şifahi teklifler hakkındaki 
İngiliz tefsirlerini pek ıyı 
karşılamamaktadır. Bu teklifle-

re Tokyo hükfımetinin vere

ceği cevap bekleniyor. İngiliz 
mahafili bu tekliflerin İngiliz 

murahhas heyetinin bu mes'e
de kat'i bir vaziyet almış ol
duğu manasına gelmediğini, 
mezkur heyetin noktai nazan
nı değiştirmek serbestiyesine 

malik bulunduğunu beyan 
etmektedir. Bütün akitlerin 
milli müdafaasına ait ihtiyaçla
ra kendilerinin takdir etmiye 
haklı olduklarını kabul ve tes
lim edilmesinin Vaşington mu
ahedenamesinin tespit etmiş 

olduğu 5-5-3 nisbetinin terki 
demek olmıyacağı bildiriliyor. 
Japon mahafili T okyaç.ian ce
vap gelmeden evvel her hangi 

bir mütaleada bulunmaktan 
kaçmaktadır. Ancak İngiliz 
projesinin filoların azaltılması 
için Japonyanın göstermiş ol
duğu liizumu derpiş etmediği 
ve inşaat programlarınımn ev
velce diğer devletlere tebliği 
fikrinin Japon taleplerine uy
gun gelmediği beyan 
edilmektedir. Japonların dü
şüncelerine göre amirallık da
ireleri her hangi sınıftan olur• 
sa ol~un bütün gemilerın ha
cim yekiinlerini münasip gör
düğü miktarda tesbit etmek 
salahiyetina malik olmalıdırlar. ........ 

Bir Zavalhya Çollanmı,ıar 
Kemeraltında Mumcular so

kağında Osman oğlu Mehmet 
ile arkadaşları Ahmet, Seyit 
ve Hüseyin hammal Süleymanı 
dövmüşler ve beş lirasını da 
almışl rdır 

Yeni Kabinesi 
M. Flandin Matbuata Beyanahnda 
" ütareke e am Ediyor,, Demiştir 

ransız 

Paris 9 (A.A) Havas bildiri'
yor: 

M. F1andin hu sr.: a t 
00.33 t~ kab:nc} i t c • il et a·~
tir. ~(crıd:_i 11:,. L.: _ ...... .-... .: 
deruhte etmeden kabineye rı
yaset edecektir. 
Başve1dl rıı. Flandin 
D .. ·'-t na"'ırı J • Heryo 
ı.,._ .. _~t n:ı 1 r.1. . .. ar:n 
Har:ciyc n · ·ı • ". L:ıv 
Adliye M: ,.>e:n";: 
D:ıhfiye r.'.I: ReJilic: 
H.ırbiye ceneral Mauriıı 

Bahriye :M: Pietri 
Hava cencrat Denain 
Ticaret M. Marchandeau 
Maliye M. Germain Mat· 
Terbiye M. Mallarme · 
Nafıa M. Roy 
Müstemlekat M. Rolin 
Ticaret bahriyesi M. Villa 
im Bertrand 
Mesai M. Jakie 
Tekaüt M. Rivellet 
Ziraat M. Cassez 
Sıhhat M. Köy 
Posta telgraf telefon M. 
Mandel 
Başvekalet müsteşari M. Pe

rreau Pradier 
Not: kabinede eski nazırlar

dan M. Tardieu M. Lamoureu 
ve Mareşal Petain dahil değil
dir. Umumi vaziyet bir az sola 
müteveccihtir. 

Teessürler 
P ARiS, 9 (A,A) - Dün ak

şam çıkan gazeteler M. Du
mergin ayrılmasından müttefik 
bir teessür · göstermekte ve bil
hassa istikbal için endişe izhar 
etmektedirler. 

Entersıjan gazetesi yazıyor: 
Devlet hadimlerini ancak 

mezara gittikleri zaman mete
diyoruz ve onları vakıtsız ola
rak oraya koyuyoruz. Bunun 
bizi nereye sevkedeceğini Al
lah bilir. 

Bir tarzı bal arayan Pari 
Suar gazetesi, yeni hükfıinetin 
teşekeülü ve siyasi icraatı iti
barile eskisine benzem~si ta
savvur e"dilemiyeceğini bildiri .. 
yor. 

La Liberte gazetesi, haliha
zırdaki teşrii devreden bir şey 
beklememekte ve meclisin dağı
tılmasını derpiş etmektedir. 

Tan gazetesi ise şu satırları 
yazıyor: 

Fransızlar, vatan menfaahnı 
fırkalar menfaatından üstün 
tuttugunu bildikleri içindir ki 
M. Dumergin menfaab şahsi
yeden uzak hissiyatına ve tec-
rübesine müracaat etmişlerdir. 

M.Heryo, frkasın n e1ıiılerinden 

ne kuttulmasını bilmiş ve ne 
de kurtulmağa .muvaffak ola
bilmiştir. 

Sollara MUtemayll 
Paris, 9 (A.A)- Flandin ka

binesi mecliste merkezin ve 
Radikal sosyalist ve diğer sol 
gruplar da ,dahil olduğu halde 
sol cenahın müz:aharetine maz
har olacacaktır. Cumhuriyetçi 
şosyalistler ve Fransa sosyalist
leri ya radikal soşyalistleri ve 
yahut hayrıhah bir istinkaf 
muhafaza edeceklerdir. Birleş
miş sosyalistlerle komünistlerin 
mnhalif vaziyette kalacakları 
aşikardır. 

Dün akşam mecliste nazır
lı kların tevziine beklenmiyen 
müşkilit müstesna almak üze
re M. Flandinin oarlamen-

=---------... -----------------------------
YENi KABI OL CENAHA MUTEMAYILDIR 

Jf. lhtme1·y ve lıf. 'J'a >'d i11ö Eli:edeu çıkarlum 
to sahasında manilerle karaı- MUtareke Devam edly'r 
laşmıyacağı zannedilmekte idi. Paris, 9 (A. A) - M. Flan-

Cahlll Vaziyet din matbuata şu beyanatı ~r-
Paris, 9 (A.A) - Dahili va- miştir. 

ziyet tenevvüre başlamıştır. M. Mütareke devam etmektedir. 
Flandin muvakkat bütçeden Etrafımda her halde Fransaya 
vazgeçtiğini, fakat bütçenin ve cumhuriyete hararetle hiz-
kabulünden sonra devlet ısla- met edecek, fırka ihtilaflarını 
halını temin tasavvurunda ol- unutmasını bilecek adamları 
duğunu bildirdiği için Radikal toplamağa muvaffak oldum. 
sosyalist grubu M. Heryonun Bunlar yalnız şu gayeyi güde-
fikrini kabul ederek iktisadi ceklerdir. Sefalet ve işsizliğe 
kalkınma ve cumhuriyet reji- karşı mücadele ve iktısadiyatı 
minin müdafaası için müspet ihya, maliyeyi muhafaza etmek 
bir eser takip edecek her hü- ve devleti gençleştirmek ve 
kiimete müzaharet edeceğini ıslah etmek, az bir zaman zar-
bildirmiştir. fında teşkiline çalıştığım ve 

Bundan sonra M. Heryoya derhal işe başlıyarak Salı günü 
Flandın hükumetine iştirak için meclislerin önüne çıkacak olan 
salahiyet verildiği neticesi çı- hükumeti, memleketin teveccüh 
kanlmaktadır. ile karsılıyacağını ümit ederim. ............ 
Romadan Dönerken .. 

Macar Başvekili Viyanada 
Avusturya Başvekilile Görüştü 

VIY ANA, 10 (A.A) - Ma- 1 
car başvekili M. Gömbös Bu
dapeşteye dönmeden evvel 
Avusturyaya gelmiştir. Resmi 
mehafil diin M. Gömbösün 
Avusturya ricalile yapmış ol
duğu görüşmeler hakkında bü
yük bir ketumiyet göstermek
tedir. Macar başvekilinin Vi
yanaya uğramasının tamamen 
hususi olduğu resmen bildiril
miş olmasına rağmen Avustur
ya ricalile yapılan konuşmala

rın şu noktalar hakkında oldu
ğu söyleniyor: 

1 - Ekonomi ilerinin tanzi-

mi, ve bunların tanzimine ait 
teknik meseleler. 

2 - Genel siyasal. 
Akşam gazeteleri bu görüş

melerden histi olan intibaları 
kaydeımekte ve iki memleke
tin Ekonomik ve siyasa yakın
lığınliğının zamanı geldiği tezi
ni ileri sürmektedir. Her halde 
İtalya ve Avusturya seyahatları 
Viyana - Roma - Budapeştc 
müsellesini kuvvetlendimiştir. 
Gömbösün Berline gideceği 
hakkında geçenlerde ortaya 
atılan Havadisten artık pek 
o kaear bahsedilmemektedir. 

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

Yangın 
Etrafa Sirayetine 
Meydan Verihnedi 

Dün !!aat 13 otuzda Başdu
rakta Ali paşa mey~anında 
Konyalı Süleyman oğlm lbrahim 
efendinin sahip bulunduğu altı 
kahvehane üstü bekar odası 
olan binadan yangın çıkmıştır. 

itfaiye derhal yetişerek ateşi 
etrafa sirayet etmeden söndür
müştür. Yangının neden çıktığı 
henüz anlaşılamamış ise de üst 
katta oturanların esrar içen 
kimseler iddiasından ve etrafta 
ateş bırakmaları ihtimblinden 
bahsolunmaktadır. 

Binanın üst kah tamamen 
yanmışbr. Lafederal kumpanya
sına iki bin liraya sigortalı idi. 
Zabıtaca yapılan tahkikata 
kast eseri görülememiştir. Tah
kikata devam olunuvor. 

Ateş1 

Derhal Basllrddı 
Hükfıinet caddesınde Sakız 

pazarı bakkaliye mağazasından 

ateş çıkmıştır. Ateş bazı gıda 

maddelerinin muhafaza edildiği 
soğuk hava deposundaki elek
trik tellerinin Rontak yapma

sından çıkmış bir taraftan et
faiyeye haber verilmiş diğer 

taraftan alevler yükselmeden 
bastmlmıştır. 

Bakkaliye mağazası Hasip 

oğlu Galip beyin isticarında bu

lunmaktadır. Bina evkafa ait 
ve sigortasızdır. içindeki eşya 
ve mallar on bin liraya Mağde
burg sigorta şirketine sigortalı 
idi. Tahkikata devem edilmek
tedir. 

--·· 

Alman 
••••• 

Protestosuna Karşı 
- Baştmaıı Hi11nci sahitdt -

mali gözönünde tuttuğunu 
söylemektedir. Sarre hükômet 
komisyonunun talebi üzerine 
Fzansanın müsellah bir müdaha
lede bulunmasının ihtimali ol
madığını çünkü Almanyamn 
Sarre topraklarında Nazilerin 
her tilrlü teşebbüslerine kaJll 
geleceği hakkında teminat ver
diği beyan edilmektedir. Şayet 
beklenilmiyeıı bir takım esbap 
dulayısile hükumet komiayonu 
kendi elindeki zabıta kuvveti
nin asayiş ve inzıbab korumıya 
kafi olmadığına kanaat geti
rirse 1926 uzlaşması mucibince 
Fransadan asker istemiye hakka 
olacaktır. 

Roma Ziyaretin-
den Sonra 

Roma 9 ( A.A ) - M. G6m
böşün M. Mussoliniye yapbjı 
ziyaret hakkında gazeteler ta
rafından yapılan tefsiratın hu
lasası şudur. 

Hiç bir şey değişmemiftir. 
Mükilemeler evvelce malbl 
olan vaziyeti teyit clmiftir. 
Matbuat Macaristanın Fransa 
ile yaklaşmak ve küçük itilifla 
münasebatı ıslah etmek yolun
daki İtalyan siyasetinden endi· 
şeye düşmemiş olduğunu tasrila 
eylemektedir. Halbuki Buda· 
peştenin Berlin, V arşova nya· 
setine doğru temayül ettiji 
zannedilmektedir. 

M. Titülesko 
Romanya Nazırlar Mec

llslnde Tasvip Edlldl 
Bükreş, 9 ( A.A ) - Kral il. 

Titüleskoyu kabul etmiştir. Ba 
mülAkattan sonra M. Tittllesko 
Avusturyanın yeni Bükret orta 
elçisini krala takdim etmiştir. 

Bükreş, 9 ( A. A) - Bagtlll 
öğleden sora toplanan nuii'lar 
mecliıınde M. Titülesko barid 
ıiyzset ve son hadiseler hak· 
kında geniş bir izah.atta br 
lunmuştur. Başvekil M. Tata· 
resko memlekete ifa ettiji his• 
metten dolayı M. Titüleskoy• 
hükumetin minnettarlıimı bil· 
dirmiş ve icraatile tamame• 
mutabık olduğunu söylemiştir• 
Nazlrlar meclisi başvekile itti
fakla iştirak ve hariciye naJI"' 
rmın icraatını tasvip eylemitfit• 

Bükreş, 10 (A.A)- NazadiJI 
meclisi M. Tituleskonun harici 
siyaset ve son siyasi vak.at! 
hakkındaki etraflı izabatillt 
dinledikten sonra memleketf 
ifa etmiş olduğu hizmetıenld' 
dolayi kendisine hararetle W' 
şekkür etmiştir. 

Buhranın 
•• 

Çabuk Bitmesi 
Borsada Tesir 

Yaptı 
- Başfoaıı bitincı 511/ıiıtdt -

hususta bütün fırkalar t~ 
dan düşünülen şekiller ~ 
linde ve parlamento huz~ 
bu meselenin tetkiki teP""" 
olunmaktadır. 

Nazırlar meclisi buglio ~ 
toplantısını yapmıştır.Müt•!~ 
şenliklerine hükumetin iştıP"'" 
de görüşülmüştür. _J/t 

Paris, 10 (H.R) - Bubr~ 
sür'atle önüne geçilerek ~ 
din kabinesine müsait k~~ 
bir ekseriyetin temin ~ 
bulunması Borsada çok b" 
tesir yapmıştır. Sterlin 76 
çuktan 75,74 e düştü. 5'_ 

Paris 10 ( Hususi ) - ~ 
yalist fırkası bugünkü t~ 
tısında hükumete karşı •·~..M 
edeceği vaziyeti tetkik et~ 
Sosyalistler Flandin kabİO 
itimat reyi vermiyecekl 
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i-Iücresine Çekilen Allah 
Ya Uyumaktır, 

Adamının Yapacağı iş 
Ya Yatmak ... 

·~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~~~~-
Masa başında oturan adamın 

topuklarına kadar inen siyah 
cübbesinin ğöğsünde incili bir 
salip göze çarpıyor, bir buçuk 
karış uzunluğunda gür telli bir 
beyaz sakal, kalın iki kaş al
tında zeki parıltılı iki göz ve 
uzunca bir burun ile hu adam 
garip, tesirli bir adamın ifade
siydi. 

- Ayakta duranlardan biri 
Pek gençti. Sol elini masanın 
kenanna dayıyarak mültefit 
bir gülümseme ile konuşan 
ikincisinin yüzünde ince kara 
bir sakal vardı. 

Bunlar Pantokrator kilisesi
nin ileri gelen genç ruhanile
rindendi. 

Oturan zata gdince, bu baş 
Papastı. 

Metrepolit rütbesinin ahi.me
tini başındaki serpuşta taşıyan 
hu baş papas, genç mahdum
larının sözlerini mütevaziane 
dinliyor, arada sırada, hafif bir 
sesle, yalnız: 

- Teşekkür ederim.. Ber
hurdar olunuz! Diye mukabele 
ediyordu. 

Siyah sakallı papas: 
- Mukaddes pederim,.Dedi. 

Hepimizin çok büyük merakını 
ınucip olan bu hal neydi aceha? 

- Ne olabilir evlat? Bir has-
talık... Bir hastalık ki, geldi 
geçti ... 

- İsaya hin şükürler olsun! 
Bu duayı ikisi birden etmiş

lerdi. Maamafih kara sakallı 
baş papasın cevahile iktifa et
llledi: 

- Mukaddes peder! Dedi. 
Sizi, biz mihrap önünde bay
gın bulmuştuk. 

- Olabilir .. İhtiyarlık, bir az 
Yorgunluk.. Bunda fazla telaşa 
Sebep ne vardır? 
b -::-- Fakat siz, öyle acı acı 
agırnuştınız ki .. 
- Hatırlıyamıyorum .. Fakat 

olabilir' B iki h d ·· ·· t" . e aşmı onmuş u. 
- Sakın bir hayal görmüş 

0lını YaBJnız? 
ka Bu sual ağzından çıkarken 
t ta sakallının gözlerinde şey
anatkar bir parıltı belirmişti. 
Baş papas, gene skin bir 

•esJe . cevap verdı: 

ö - Ne münasebet mihrap 
]~Ünde dua eden, Allah adam
o] 1 fena hayallerden münezzeh 

Utlar 

~yl~· değil mi evlat? 
&en u son cümlenin muhatabı 
b· ç Papas olmuştu. Utangaç 
ır tavırla: 

di; Elbette pederim .. Elbette, 
.,': ınırıldandı 
"ak · 

lcend' ~t galiba baş papasın 
tlıiit 151 de bu bahiste bir az 
tıın eredditdi ki, kara sakalh-

}'ii -
end' ~une bakarken bir parça 

ışeli göru"nm" t" 
Ôb- - . • uş u. 

tlıek 'bYi ılla bir şeyler öğren
Yen ' ır şeyler söyletmek isti
tlıaktdaınlann İnatçılığı ile sor-

a devam ettı" .._ F . 
ai2 h akat mukaddes peder, 
tlıiit uın~aJar içinde yanarken 
· enıadı b' ııyord Yen ır şeyler sayık-

B Unuz. 
lcaı, aş Papas alaka ile kulak 

•rtt: 
.._ B· 

duııı? ır Şeyler mi söyleniyor-

.._ E 
tlıulcad/et.. Sayıklıyordunuz 

ISa es peder. 
'~k,' ti"PllS gittikçe artan bir 

e •ordu: 

- Faraza neler? Ne gibi 
şeyler? 

Ka~a sakallı papas dudakla
rını bükerek garip bir sesle: 

- Faraza -dedi- açılan du
varlardan bahsediyordunuz.Ge
ce yarısından sonra işittiğiniz 

seslerden duvann yanğında 
birbirini kovalıyan hayaletler
den. .. 

- Tuhaf.. Cidden tuhaf .. 
Humma insana ne garip şeyler 
söyletiyor .. Başka... Başka bir 
şeyler söyledim mi? 

- Hayır mukaddes peder. 
Ve sonra müstehzi bir gü

lümseme ile kanşık ilave etti: 
- Hiç şüphesiz bir kabus 

içindeydiniz. 
- Her halde. .. .. ., 
Pantokrator kilisesinde ra

hipler erkenden odalanna çe
kilirlerdi. 
Akşam duasını müteakip 

umumi toplanmalar, kat'i su
rette menedilmişti. 

Son yirmi senenin bütün si
yasi hareketleri kiliseler tara
fından idare edildiği için, İren 
ruhanilerin hüı·riye•ini tııkyit 

eden bazı tedabire lüzum gör
müştü. Yeni bir dahili nizam
name tesbit etmiş, her kilisenin 
baş papasını, bu nizamnameyi 
harfiyen tathika memur etmişti. 

Bilhassa ruhanilerin birbir
lerile dost olmamalannı istihdaf 
eden maddeleriyle bu nizam
name kiliseleri bir nevi mahpes 
haline sokmuştu. 

Evvelce yemek umumi bir 
sofrada yenir, akşam duasın
dan sonra rahipler serbest ser
best dolaşıp konuşabilirdi. İre
nin tatbik ettirdiği nizamname 
her kesi kendi odasında yemek 
yemeğe icbar etıniş, sonra her 
rahibin dua saatlanndan başka 
bir zamanda odasından çıkma
masına sebep olmuştu. 

Bundan tam bir ay evvel, 
bir gece, gene her kes erken
den odasına çekilmiş bulunu
yordu. Kiliselerde yaşıyanlann 
hayatı çok yeknesak olur. 

Hücresine çekilen Allah ada
mının yapacağı iş, ya okumak
tır, ya yatmak .. 

işte o gece de bir kısım ra
hipler, soyunup yataklanna 
girmişlerdi. Bir kısmı ise tavan
lardan sarkan yağ kandilleri
nin ölgün ziyaları altında oku
makla meşgul bulunuyorlardı. 

Vakıt yavaş yavaş geçmiı 
nihayet adamakıllı geçmişti . 

Gece yarısından epiy sonra 
idi. 

Birden acı bir çığlık işitil
mişti. Öyle acı bir çığlık ki, 
kiliseyi mezara döndüren ölü 
sessizlik içinde dehşet yayın
dan fırlamış bir ok gibi kulak
ları delmişti. Hemen herkes 
odasından fırlamış, az sonra 
Pantokratorun muhteşem mih
rabın önünde ve yerde baş 
papasın sırt üstü ve baygın yat
tığı görülmüştü. 

Bunun üzerine kilise birbirine 
girmiş her kes hin türlü endi
şeye düşmüştü. Baş papası der
hal elden ayaktan, odUJna 
nakletmişlerdi. Fakat ihtiyar 
rahibin baygınlığı gilnlerce de
vuı ~tmiıti.Sonra fed bir bam-".' 

ma başgöstermiş, baş papas 
tam yirmi gün kendinden bi
haber, yatakta kıvranıp dur
muştu. 

Pantokratordaki ruhani rei
sin kıymeti yüksekti. Şehrin en 
hazık tabipleri, günlerce gelip 
gitınişler, devrin binhir devasını 
tatbik ettikten sonra nihayet, 
güç hal ile baş papası tedavi 
edebilmişlerdi. 

İşte yukanda bahsettiğimiz 
sahne, baş rahip efendinin ya
taktan çıktığı günden bir gün 
sonra cereyan etmişti. 

Kara sakallı rahip Persefon 
lakabiyle maruf bir kilise gen
ciydi. Ona, istikbalin bir kıy
meti nazarile bakılırdı. Şair ve 
alimdi. Metrepolit kendisini hi
mayesi altına almıştı. Az zaman 
içinde Pantokrator vaizliğine 
yükselmişti. Aynı zamanda baş 
papasın hususi katipliğini de 
yapıyordu. 

Hastalığının devamı müdde
tince Metrepolidin yatağı ba
şından ayn!mamıştı. 

Acaba baş papas efendiyi 
miıırap önünde. gece yarısı 
bangır bangır bağırtan hadise 
neydi! Buna her kes gibi o da 
merak etmişti. Bilhassa, bu ıı:ıe
rak hummalar içinde yatarken 
ihtiyar ruhaninin ağzından çı

kan garip kelimelerden kuvvet 
alıyordu. 

Evet, kara sakallı katibin 
merakını şiddetlendiren mühim 
şeyler de vardı. 

Binaenaleyh ilk fırsatta onun 
ağzını yoklamak istemişti. Ll
kin mukaddes peder garip bir 
ısrar ile suallerini cevapsız bı
rakmıştı. 

Genç papas, daha ilerisine 
gitmekte tereddüt edeceğe 
benzemiyordu. Belki de, daha 
dolambaçlı yollardan hedefine 
ulaşmak niyetini güdecekti. 

Fakat, baş papas birdenbire 
ayağa kalkarak: 

- Evlatlar .. Beni yalnız bı
rakınız! Diyince, ilerisine gide
medi ... 

İki genç rahip, Metrepolidin 
san Balmumu derili parmak
ları üzerine dudaklannı değdir
dikten sonra oradan çıktılar. 

Aheste aheste bir dehlizin 
loşlukları arasında uzaklaştılar. 

* • • 
Baş papas bir müddet oda-

sında yalnız kaldı. 
Cok düşünceli bir hali vardı. 
ıki eli arkasında odayı arşın

lamağa başladı. 
Bir gitti, bir geldi. Bir gitti 

hir geldi. Sonra birden ani bir 
karar vermiş gibi: 

- Evet -diye bağırdı- eveti 
Evet .. 

Ve hemen duvarda asılı si
yah bir harmaniyeyi arkasına 
geçirdi. Seri bir yürüyüşle oda 
kapısına doğru gitti. Sürmeyi 
sürdü. Anahtan iki defa çevi
rerek kilidi kapadı. Sonra ya
tağı bir az yerinden oynattı. 
Duvarda asılı bir Meryem ana 
tasvirini kaldırdı. 

Duvarda bir insan geçebile
ceği kadar büyücek bir delik 
vardı. O sinde bir adamdan 
ümit edilebilecek derecede çe
vik bir hareketle deliğe daldı. 
Sonra delikten uzanan iki kol 
yatağın üstünde duran Meryem 
ana levhasını kaldırdı. Tekrar 
duvardaki çiviye astı. Şimdi. 
odada her ıey, gene yerli ye
rinde idi. Y alıuz Metrepolit 
c;den kaybolm\lfhl. Acaba 

papu efeadi aenye yol· 
lıamııb. 

--•·;,,iıblMoi!IJr..r.i! 

Trenleri Uçuran Adam 
~~~~....:~--~~~~~ı ... ~~~~~~~~~~-

-- M a ts u K a Mesleğiniz Nedir·? 
.... Şimendiferlere Suikast Müte-

hassisiyim Reis Ef. -
Peşte Davasına Bu Heyecanlı Cevapla Başlandı Cani Deli l\lidir? 

Budapeşte 6 (İkinci Teşrin) Bundan sonra hokkabaz Le· 
Meşhur Matsuka davasına dün oyu tanımış .. Yirmi yaşına ge-
Peşte ağır ceza mahkemesinde lince de kendini hipnotize et

mek lazımdır. 
- Ebediyen unutulmıyacak 

beş güzel cümle söylemek is
terim dediği zaman çehresin
den endişelerini okumak ta 
kabildi. 

boşlandı~ Reis Matsukaya: - meğe haşlıyan bir Leo ile mu-
- Mesleğin nedir: diye arefe peyda etmiş .. , Matsuka 

sorduğu zarr a 'l cani: 
burada sözlenn' i izah etmeg" e 

- Şimendiferlere suikast 
mütehassısıyım cevabını verdi. lüzum gördü: Fenalık meleğine inanır 

Bundan daha açık bir cevap 
olamaz. 

Reis - Mtasuka, iddiana
meyi dikkatla dinleyiniz:. 

Bani - Doktor Matsuka de
yiniz, reis efendi.. Doktor 
Matsuka .. 

Reis - Doktor değilsiniz 
ki... 

Cani - Doktor değil mi
yim? O halde Matsuka olma
dığımı da söyleyiniz. 

Matsuka iddianamede ismi 
geçtikçe mırıldanır gibi dok
tor kelimesini ilave ediyordu: 

- Doktor.. Doktor .. 
Zaman zaman gözleri samiin 

arasında birini anyor gibi et-
rafa bakıyordu. 

İlk sorgudan sonra cani ço
cukluk hayatını anlattı: 

- Daha on üç yaşında iken 
bir adam mektebe gelerek 
tems;J vermişti: su, hava .bü
tün .ınsuı-lar ona itaat ediyor
du. Cebinden bir tabanca çı· 
kararal· hana verdı 

Tabancayı çekmemi emretti. 
Korktum. Fakat verilen emre 
de itaat ederek tabancayı 
çektim. Mermiler!n isabetine 
rağmen esrarengiz adam ölme
mişti. 

O herşeye hakim olan, hiç 
birşeyden korkmıyan metafizik 
bir adamdı. o gün hen de ona 
henzemeğe, onun gibi olmağa 
yemin ettim. Beni kimse öldü
remez. Nihayet hayalimi tahak
kuk ettirmeğe muvaffak ol
dum. 

Reis (Yumuşak sesile alay 
edercesine) - Demek ki la
yemutsunuı. 

Cani - Ecvt.. Ölmiyen bir 
varlıgım ben.. Demek istiyo
rum ki ölmek istediğim gün 
öleceğim. 

- Mektepte kafanızı işgal 
eden adamın adı ne idi? 

- Leo. önce şunu söyle
meliyim: Arkadaşlarım arasında 
da bir leo vardı. Ben şeytanı 
onun deliiletile tanıdmı. 

- Hangi şeytanı? 
- Şeytan bizi kendi fena-

lıklarmıız, seyiatımızdı. Allah 
ta faziletten başka birşey de
ğildir, 

Kalpazanlar 
Ağır Ceza 
Mahkemesinde 

Kalp yirmi be~ kuruşluklar 
imal etmekle maznun Cafer 
oğlu İbrahimle Elmas oğlu 
Hasanın muhakemelerine dün 
ağırcezada başlanmıştır. 

Dinlenen şahitlerin ifadele
rinden bu iki maznunun kalp 
yirmi beş kuruşluk yaptık.lan 
sabit oluyordu. 

Taharri memuru Kadri efen
dinin ve diğer bazı şahitlerin 

celbi için muhakeme başka 
bir güne hırakılmıfbr. 

Parayı Aldığının 
Farkında DeOll 

Kemeraltı caddesinde Giritli 
Ali efendi dükkiinında yemek 
yiyen Emin oğlu Haydar efen
dinin yemek paruını Hl'• 

botluk ylzlbaden Yumedi
fiııi iddia eclenll lheriDe ba.
cum etmit Ye batanp PP 
Dllfbr. Zabata kendimi )'aka-

1 - Jlrıtsuko J{arısı ıre Kı::ı 

2 - J!atsuko ,lfahkemeye Gireı·erkt'ıı 

- Leo fenalık prensibidir. mısınız? 

Vatikanda Katolik kilisesinin Elbette .. Allah mevcutsa şey· 
kaybolmasına çalışan bir Leo tan da mevcuttur. l 
vardı. Harpta, Transilvanyada Reis omuzlarını kaldırdı. Mat· 1 
yüzbaşım bir Leo vardı. Köp- suka bu jeste kızarak haykır-
rüleri uçurmak bana öğreten dı: 
odur. Bir gün Viyanada kah- Mahkemenin h9yle bir kü-
vede otururken mektep sırala- fürde bulunmasına müsaade 
nnda gördüğüm Metafizik Lco- edemem. 
ya raat geldim. Bütün hareket- Ben şaytanı gördüm. Boy-
lerimi bana ilham eden odur. nuzlan kartal gagası ve aslan 
Viyanada bir başka Leo daha pençeleri vardı. Gördüm. Bu· 
var ki beni her gün höcremde na eminim. Hapishaneye gir-
ziyaret eder. diğim gündenheri çok kitaplar 

Matsukanm müthiş cinayet- okudum. Gördüklerimin birer 
!erinden sonra yakasını kur- hayal olduğunu biliyorum. 
tarınak için deli görünmeğe Mağrur, alim görünmeğe çalı· 
çalışmış olması çok muhtemel- şan caninin duruşunda, tavır-
dir. Bu takdirde bu adamın larında sinir hastalarına hu 
cinnet rolünde hayret edile- olan jestler var. Büdapeşte hal
cek derecede muvaffak olan kı bu davayı büyük heyecanla 
hır aktör olduğunu kabul et- takip etmektedir. 

Karşıyaka 
Cinayeti 
Maznun Ne Diyor? 
Karşıyakada Dedebaşı civa

nnda bir bağda İspartalı Ah
met efendiyi parasına tamaan 
öldürmekle maznun ihsanın mu
hakemesine dün Ağırcezada 
başlanmıştır. 

Maznun, bağ kulesinde yal
nız kaldıkları sırada Ahmet 
efendinin kendisinin ırzına teca
vüz etmek istediğini ve onun 
için yaraladığını ve yaraladık
tan sonra bırakıp kaçtığını söy
lemiştir. Şahitlerin dinlenmesi 
için muhakeme başka bir güne 
bırakılmıstır. 

Camları Kıran 
Tepecikte sarhoş olarak Ka

dir efendinin kahvehanesinin 
eamlarını kıran Hasan oğlu 
Salt tutulmuıtur. 

Mavrako Mustafa 
Müdafaa Şahitleri 

Dini endi 
Eşref paşada metresi Fahriye 

hanımı kendisinden yüz çevir
diği için bıçakla yaralıyarak 
öldüren Mavrako Mustafanın 
muhakemesine dün ağır ceza 
mahkemesinde devam edilmiı
tir. Dünkü celsede Mustafanın 
müdafaa şahitieri Meliha ha
nımla Hüseyın ve Hasip din
lenmişlerdir. 

Bu şahitler Mustafa ile Fah
riye hanım arasındaki geçiın
sizlikten bahsetmişlerdir. 

Müddeiumuminin iddiasını 

serdetmesi için muhakeme baş
ka bir güne bırakılmıştır. 

Bıçağı Saplamı' 
İkinci kordonda Rizeli İsmail 

aralannda çıkan kavgada Rıza 
oğlu T evfiki bıçakla sağ baca• 
ğından yaralamıştır. 

Hamama Saldırmıt 
Pazar yerinde sarhoş olarak 

Ali • h 1 aganın amamına taarnut 

Bir Evi 8oymntl•r 
Arap fınnı caddetiııde Su

pbi efendinin evine pen bır
.WU bazı evalarım plm~ 

. .-... ....... ~~~·''11JllUr...--~--
eden İbrahim oğlu Mehmet za• 
bitaca yak••anmııtır. _ _ 



SahHe e 

Karaağaç istasyonu 
Edirnemizin Bu Güzel İstasyon 
Binası Da İkmal Edilmek Üzeredir 

Edime, 8 (Hususi)- Umumi 
savaşta başlanıp işgal ve fev
kalade ahvalyüzünden bugüne 
kadar bitirilememiş Karaağaç 
istasyon binasının geri kalan 
inşaatını da bitirmek için nafıa 
bakanlığı tarafından şark de-

porda Trakyada pamuk ziraa
tine ehemmiyet verilmesini, 
Trakya topraklarının bu cins 
mahsul yetiştirmeğe müsait ol
duğunu bildirdikleri haber alın
mıştır. 

Trakyada çok eskidenberi 

Km·aa9aç j,.,.fasuoıı JJiu ar-;ı 

miryolları şirketi nezdinde 
yapılan teşebbüsler üzerine bu 
yaz inşaat faaliyetine ge-
çilmişti. Son günlerde bi-
nanın dış kısmındaki in-
şaat tamamlanmış olup bu iş 

için 21 bin lira sarfedildiği 
anlaşılmıştır. 

f stasyan binasının dahili kıs
.nının yapılması için yapılan 
keşif üzerine 59 bin liraya 

ihtiyaç olduğu görülmüştür. 

Keşif evrakı Nafia bakanh

gına gönderilmiş olup tasdik
ten sonra inşaat faaliyetine 
geçilecektir. 

Toplulu§un Faydaları 

Geçen seye kadar Şark de

miryollan idaresinde çalışan 

memur ve müstahdeminin ayrı 
ayrı iki cemiyetleri vardı. Aynı 

meslek erbabı olan bu iki 
zümre Geçen sene ( Trakya 
şindif ercileri cemiyeti ) namı 
altında birleşerek faaliyete geç
tiler. 

Bu birleşmeden maksat ara
larında bir dirlik, sevgi, ve 
karşılıklı saygı hisleri yaşatmak 
ve muhtaç olan arkadaşlarına 
elden gelen her türlü yardımı 

yapmak idi. Netekim Trakya 
şimendifercileri teşekküllerine 

dört el ile sarılmak suretile bir 

sene içinde muhtaç olanlar ile 
bu müddet zarfında ölen arka
daşlarının ailelerine altı bin li
raya yakın bir para ile yardım 
elini uzatmıştır. Şimdiye kadar 
yalnız Edirnede dört aile yar
iım görmüştür ve bunların be-
1eri (461) lira almıştır. 

Pamuk Zerlyatı 
Edirne 8 (Hususi) - Yakın 

zamanda T rakyada zirai ve ik
tisadi tetkikler yapan muta
hassıslar heyetinin iktisat ba-
~anlığma gönderdikleri bir ra-

. 

pamuk ekilmektedir.Fakat şim
diye kadar bu ziraat ancak zür
raın kendi ihtiyacını teminden 
fazlasına geçmemiş ve binae
naleyh b"r ihracat maddesi ha
line gelmemiştir. Mütehassısler 
heyetinin verdiği raporlar üze
rine bu yıl Trakyada bir pa
muk ekimi tecrübesi yapıla

cakbr. Alınacak neticeye göre 
pamuk ekiminin genişletilmesi 
ve her yerde yapbnlması fen
ni surette inkişafı için tetbir
ler alınacaktır. 

Yumnria Fiatları 
Bu yaz 20 paraya kadar sa

tılan yumurtalar son günlerde 
70 - 80 parava satılmaktadır. 
Yumurta fiatlarında görülen 
yükseliş kısmen ihracabn baş
lamasından ve kısmen de 
mevsimden ileri gelmektedir. 

Su Meselesi 
Belediyemizin projesi dahi

linde şehire getireceği suya 
ait müteahhit şirket tarafından 
4 - 5 aydanberi devam etmekte 
olan inşaat faaliyeti ikr::ıal edi
lerek üç gündenberi şehire su 
verilmeğe başlanmıştır. Beledi
ye halka vereceği suyun ölçüsü 
için saati kendisi koyduğundan 
abonelerden saat kirası için 
hiçbir bedel almıyacaktır. 

Su sarfiyatında ilk altı bin 
litre mecburi olup bedeli 100 
kuruştur. 

--··~· ..... ~---Abdurrahmanı Yaralayan 
Abdurrahmanı yaralayan Zül

fü oğlu Bayramın mevkufen 
mahkemeye sevkine karar ve
rilmiştir. 
Hayırlı otel Misafirleri!!_. 

Kemer caddesinde Akhisar 
otelinde misafir kalan sabıka
lılardan Antalyalı Ali, Hasan 
oğlu Mehmet efendinin elbise 
ve iskarpinlerini ve Kamil oğlu 
Mehmet efendinin de 3 lirasını 
çalmıştır. Hırsız aranmaktadır. 
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Cuma Günkü Heyecanlı Maç 
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Altay - lzmirsporu K. S. K Türksporu Büyük 
.Farklarla Mağlôp Ettiler 

Sahada Müthiş K,alabalık Vardı. Oyunlar Alakalı Ve Heyecanlı 
Oldu. İzmirspor ~aptanının Takdire Şayan Hareketi 

Cuma gunu yine Alsancak hem, Nurullah, İsmail- Yusuf, açığı kasten tekme attı. Fakat kalarda bir gol daha 
stadyumu hıncahınç doldu. Lik Reşat, Osman, Sabri Fikret. Sabri derhal müdahale ederek attılar. Vaziyet 4-G •• Artık İz-
maçlarının ikinci hafta müsa- İzmirspor takımında ceza oyunun ahenğini bozan bu ar- mirsporluların bu atı1:m goller.i 
bakalarma devam edilecekti. müddetlerini bitirmiş Fethi, kadaşına hakemden evvel sa- çıkarak galip gelme erine im-
Havanın yağmursuz ve hafif Reşat, İsmail var. Fakat geçen hayı terketmesini teklif etti kan yoktu. Netekim öyle oldu. 
güneşli olması spor meraldıla- seneki takımdan yalnız dört ve sahadan çıkardı. - Sabri Büyük saat 45 inci dakikayı 
rını sevindiriyordu. Meraklılar kişi oynıyoY. Yedisi yem beyin bu sportmence hareke- gösterirken Hüseyin ağabeyin 
kafile halinde stadyuma doğru oyuncu. tini takdirle alkışlarken di- düdüğü de ikinci devr:!nin bit-
al·ıyorlar, otobü"1er her vakıt Yl . tiğini haber verdi. Altaylılar bu 

0 1d ~ .. u gibi Al nncaktan dön- '-· oyunda galip gelen takımlarını 
alkışlıyorlar. 

mi: oZ", ınüş"eriler·ni stadyum 
k p.zı on ·ne tad"'r ~etiriyor. Yalnız şunu da ilave etme: 
z .en Konal t., hareke:: eden isteriz ki, oyunun sonlannd 
h ... r otobtLtcl·i r h. e .. :nin d5 ~- Altaylı Zehir Ali ile İzmirspoı -

dan Fikret arasındaki mÜn"-
L ·· '$: U ~por k f 
ı ·1 eyliyordu. r: ., u:nun ı · e aşa müessi bir hadise i'c 
me ıuru d:\h:ı s 1 :ıh an ter!e- neticelenecekti. Fakat etraf-

taki seyirciler buna mani oldu. 
miyc lı~şladı. ı ü tcri!erine bi-
let yetiştir~miyord~. Hiç bir sebep yok iken bu ikı 

fa,• • T sporcu birbirlerile kavga ede-
•m~nca a ım a .... 

ikinci hafta fikistürüne göre ceklerdi. Bu işlerde çok has-
ilk ve ikinci müsabaka (B) ta- sas olan futbol ve merkez hey-
kımları arasında idi. Saat 9 da etlerinin bu hususta nazarı dik-
Alhnordulu Küçük Mustafa sa- katlannı celbederiz. En nihayet 
hada gözüktü. Ardından K. bu bir spordur. 

Alta.;/ 1'al.ımı K lıkl "k· t k S. K. ve Türkspor takımları.. arşı 1 oynıyan 1 1 a ım 
Ne ise nihayet oyun başladı. gy er takım kaptanlanna da üzer- oyuncular nın h' kt k 

Oyun başladı. Karşıyakalıların f 1 ıç yo an avga 
Ik akını İzmirsporlular yaptı. lerine düşen bu vazifeyi hatır- etmelerinin umumi efkar üze-

faikiyeti derhal göründü. Türk- Al ı ı d l 
spor ikincileri birşey yapamı- tayı ar erhal bu akını kes atırız. - Tribünlerdeki her iki rinde ne şekilde fena bir tesir 

tiler, İzmirspor kaJesine kadar takım taraftarları Sabrinin bu b k w t kd" · · · 
Yorlardı ve neticede de 9 - O ıra acagının a ınnı yme 

indiler hareketini alkışladılar. Her ta- futbol ve e ke h tle ·ne Karsıyakahlar galip geldiler. · m r z eye rı 
· Kaybolan Fırsatlar tarfan: b k İkinci müsabakayı Alhnordu- ıra ıyoruz. 

Vahap geriden aldığı pası Yaşa Sabri Bravo!.. Gayri Federeler Llklerl 
dan Sait bey idare etti. Bu kaleye gönderdi. Avut. Tribun- Sesleri yükseliyordu. Halk sahasında muhtelif se· 
müsabaka Altay-Izmirspor (8.) da Altaylılar tarafından derin Oyun tam heyecanile devam beplerle tehir edilmiş olan lik 
takımları arasında yapılacak.. bir ah .. ismirsporlular tarafın- ediyor. İzmispor On kişi. maçlannın ilk hafta müsabaka-
Altay saflarında İsmail Hakkı dan da oh.. Sesleri yükseldi.. 28 inci dakika fzmirsporlular larına devam edilmiştir. Fiküs-
gibi birkaç birin i takım oyun- ATkasından İzmirsporlular Al- Altay aleyhine verilen ilk kor- türe göre: İlk müsabaka saat 
cusu var. İzmirspor küçükleri tay kalesine kadar sıkı bir nerden istifade edemediler. 11 de başlamıştır. Eşrefp~şa -
ne kadar canla başla çalışsa eniş yaptılar. O da boş.. Al- Sabri avuta attı. Arkasından Türkyurdu arasında yapılacak 
yine bu tnkimm karşısında bir taylılar bu akını keserek tek- Altaylıların İzmirspor kalesine olan bu müsabaka Eşrefpaşa ta· 
şey yapamıyor. Altaylılar 5-1 rar İzmirsporluların kalesi önü- yaptığı bir akında Basrinin kımı gelmediğinden Türkyurdu 
galip geldiler. Bu müsabaka- ne endiler. Bu aralık Küçük şutunun gol olmasına kaleci takımı seremoni yapmış ve 
dan sonra birinci takımların Doğan geriden aldığı bir İbrahim güzel bir yatışla mani hükmen galip ilan edilmiştir. 
maçlar.na ge~ildi. pastan istifade ederek kale oldu. Altaylıların zaman zaman lkinçi müsabaka Turan -

· Birinci Takemlar . nin onune kadar indi ve yaptığı akınlar bilhassa Fethi- Kurultay takımları arasında 
Saat 13 te Alınordudan Mus- ortaladı bu aralık yetişen Va- nin müdahalesile akim kalı- yapılmış ve 9 kişi olarak oy-.. 

tafa beyin daveti üzerine ta- hap güzel bir kafa vuruşu yap- yordu. nıyarak Turan takımı 3-2 ga· 
kimlar sahaya çıktılar.Türkspo- tı aksilik top kale direklerinin OYUN YARIM DAİREDE lip gelmiştir. 

run birincı takımı da ikincileri gibi üzerinden avuta gitti. Biraz İzmirspor kalesi mütemadi- Üçüncü müsabaka Aydın 
zaif, Karşıyakalıların karşısında sonra İzmirspor aleyhine olan yen tehlikeli dakikalar geçiri- demiryolu - Hacıhüseyinler ta-
bucalıyor. Hele Karşıyakalıla- korneri de Basri çekti bu da yor. Top santer çızgtsından kımları arasında yapılmış ve 
rın zaman zaman yaptıkları avut. Oyqn her dakika biraz öbür tarafageçmiyor. 41 daki- oyun berabere neticelenmiştir· 
akınlar hep golle neticeleniyor. daha heyecanlanıyor. Her iki kada Vahabın güzel bir orta- Son müsabaka Altınordu ital-
Hakem Mustafa beyin oyunun takımın taraftarlan oyuncularını layışına yetişen Enver kafa ile yanlarile - Bayraklı takımı ara-
bittiğini haber veren düdüğü teşci ediyor. Oyunculardan biri- topu kaleye yolladı. Top di- sında yapılmıştır. Bu müsabaka 
öttüğü zaman Karşıyakalılarda nin muvaffakıyetli bir vuruşunu reklerin üzerinden avuta gitti. yapılırken bir taraftan yağmur 
0-5 galip olarak sahayı terke- müteakip tribünlerin bir tarafı Oyun bitmek üzere büyük saat yağmağa başlamıştır. Oyuncu-
diyorlar. alkıştan inlerken diğer tarafın 45 nci dakikaya yaklaşıyor. Bu lar bu yagmurun yağmasına 

Hayecan Başhyor da adeta hiç kimse yokmuş gibi aralık İzmirsporlular Altay ka- ehemmiyet vermiyerek oyuna 
Bu müsabakanın sonuna ka- seşsizlik hüküm sürüyor ve oyun lesi önünde ceza cızgısı dahi- devam etmişlerdir. Neticede 

dar sessiz sedasız oturan se- çok seri geçiyordu. linde Basrinin eli topa değiyor. Altınordu ecnebileri 4 gol ata-
yirciler arasında bir heyecan 14 üncü dakika: Küçük Meh- Hakem ceza vuruşu veriyor. rak Bayraklı takımını mağlüP 
havası esmeğe başlıyor.Tribünle- medin çektiği sıkı bir şutu ka- İzmirsporların çektiği bu ceza etmişler ve 4 - O oyunu neti-
in sağ köşesini İzmirspor taraf- leci yere yatarak kurtarıyor. vuruşunu Altay kalecisi kur- celendirmişlerdir. 
tarlan sol tarafını da Altaylılar korner. Bu korner de neticesiz. tarıyor. Oyun 0-2. Hüseyin ağa Halk sahasında yapılan btJ 
işgaletmiş heycan ve sabırsızlıkla İlk Gol beyia düdüğü devr~nin bittiğini müsabakalar günden güne 
sahaya çıkacak takımlarını bek- Dakika 19: İzmirspor kalesi haber veriyor. ehemmiyet kesbetınektedir. 
liyorlar: Nihayet Altaylılar si- tehlikeli dakika geçiriyor. Or- ikinci Devre Halk sahasını idare ede~ 
yah beyaz formalarile tribün- tada dolaşan top sol açık kü- Bu devrenin başlangıcında halkevi spor kolu idare heyet• 
lerin sol köşesinden sahaya çük Hakkının ayağında. Bek- yağmur da başladı. Seyirciler azalarından Ahmet Hamdi be1 
fırladılar. Bir az sonra da İz- letmeden kaleye gönderdi ka- tribün saçakları altına sokul- gayri federelerin müsabaka)ll' 
mirsporlular düz beyaz forma- leci İbrahim vaktinde çıkış yap- mağa koyuldular. bir kısmı da rına ehemmiyet vermekte .,e 
lan ve lacivert donlarile saha- madığı için top ağlara takıldı. ıslanmamak için ağaçların al- en ufak bir şekilde oyuncul~' 
ya çıktılar. Her iki takımın Gol!.. tına iltica ettiler. Oyun bir tarafından yapılacak fena b•' . ~~ 
taraftarları alkıştan ortalığı ikinci Gol müddet mütevazin şekilde ce- harekete mani olmaktadır. ~e 
çınlatıyordu. Mutat merasim Tribünler alkıştan inliyor. reyan eyledi. Altaylıların çok disini tebrik ederken gay~i f;; 
başladı bir taraftan resimler Top santerde .. Yine Altaylılar canlı oyunu karşısında 20 dakika dere kulüplere de daha zıY3 

alınıyor diğer taraftan hakem lzmirspor kalesi onünde, küçük kadar devam eden tevazünden çalışarak ittifaka dahil olıo.~ 
Hüseyin Ağabey lisanları tetkik Hakkı fırsat bekliyor. Nihayet sonra Altaylılar tekrar hakim larını bu kulüpler arasında ı 
ediyor. top ayağında kaleye doğru ini- vaziyete geçtiler. 21 inei daki- derece almalarını dileriz. 

Takımların Vaziyeti yor. İzmirspor sağ hafı buna kada Basri soldan bir inişle Kapta~ e 
Takımlar sahada şu suretle manı olmak için favullü bir topu üçüncü defa İzm:rspor MÜESSİF BİR HAD1~, 

dizildiler: müdahale yaptı. Hakem derhal ağlarına taktı. Altay 3-0 galip Alsancakta halk saha5•~,f 
Altay -Cemil- Ali, Fuat, İzmirspor aleyhine bir ceza vaziyette .. Bu aralık hakem Va- Turan spor kulübü ile Kuru ,ç 

-Hilmi Enver, Şükrü- Doğan, vuruşu verdi. Bu penaltı habı çizgi haricine çıkarak .;e- külübü takımları arasında :tıf' 
Basri, Vahap, Mehmet, Hakkı cezasını çeken Basri takımı he- yircilerle görüştüğü için oyun yapılırken Mehmet oğlu fe"' 
Takım kuvvetli bir manzara sabına ikinci golü kaydettirdi. harici etti. Şimdi her iki ta- taf ve Ahmet oğlu Şaban e ŞJ' 

·arzediyor. bilhassa Beşiktaş GUzel Bir Hareket kım da o_n kişi olarak oynıyor. ler birbirine çarpmışlardır· .. ,ıı' 
maçlarından Alınan tecrübelerle İkinci golden sonra bazı İz- İzmirsporlular :soldan tehlikeli ban efendi başından ve ~ı.ıoe~ 
deiansı daha iyi teşekkül edil- mirspor oyuncuları asabileş-· .,. birkaç akın yaptılarsa da Ce- dunun muhtelif yerferi~ıf'll' 
mis. ·Buna miı:ı:cabil izınirspor: meğe ·başladılar. ' ' mil bunlann gol olına~ına mani yaralanarak hastaneye kıı 

Mit lbrahim ~Fethi,~.!:._.___B_ir_az _sonra İzll!!r•por sai ... .. oldu. -~!!_ayhl_ar son d~i- mıştır. 
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Pastörenstitüsü-KanserleMücadele 
Kan~ere Iliç Bulunacağı Günden Uzak Değiliz 

Profesôr Calmette'in Halefleri Nasıl Çalışıyorlar? Ölüm Saçan Kobra 
Istırap · Ve Ölümle Mücadele V asılası Oluyor - Kobralar Çiftliği 

Klinıklt r, taburnı ı•ıılar , yıllm · 
dm hn •. en koı kunç ha~talık 

foıdw. "'b •ı sa}llaıı J\ansuı t l 

davı}e, /uç o.nıcız,a acılawıı 

r. tnau mı ye ) arn J'll CıJk b11 ıttiç 

wanıakıa<111ıar. /111 aıaşt11 ·111}11 

hayatl'lı ı•ak. edc ıı lfllden b111 de 
Pıoteslit · Ka/mr f'tır. Kaime! 
öliımilntil n lı ı J.oç av ı ı· ı •ı / 
Kobıa }11/anıı dan C1lır.an zel.r.n 
Kanser liıll trı<ı e ıe ~111e11m !!i ı
muşlt7ı . /JüJiik frlıtnı 7 ı•ı/o ! 11· 
da11 ou ~iin , ı • ı eı ktn<tı elti ' 
aüzt!tıği, Dl. K .zee !'i11 ' " 
yazısını okuılarım za takaıııı 

COİ}'OllJZ: 

Zehirle ·ı e ·au· 
Kanser yavaş öldürür. O .. du. -

meden evvel de haftalarca, 
hatta aylarca ısbrap verir. Kan
serlilerin acılarını dindirecek bi
ricik ılaç, bugüne kadar, mor· 
finden ibaret kalmıştı. Fakat 
hastalarca o kadar değerli, 
müessir sayılan bu "alcaloide,, 
in mahzurları vardır. Sık sık 

kullanılması hastayı morfinoman 
yapar. Tedavi edilmez bir kan
serli ölüme mahkum bulundu
ğuna göre, morfinoman olmuş 

veya olmamış, bu keyfiyet va
ziyetini vahimleştırecek bir 
hadise sayılmasa bile, morfin 
uzun zaman kullanılınca, zehir
lenmiş uzviyet üzerinde arbk 
tesirini yapamemağa başlar. 

TesadUfUn Yardımı 
Bir çok keşiflerin allahı olan 

tesadüf, kanserlilerin istirapla
rını dindirmek için de hiç 
kimsenin hatırına getirmi
yeceği yerden bir ilaç bu
lunmasına imkan vermiştir. 
Bu ilaç hindistanda, Hindi Çi
nide yaşıyan Kobra yılanının 

zehrinden başka bir şey değil
dir. Bu çok müthiş bir zehir
dir. Bir gramı orta vücutlul65 
adamı öldürmeye yeter. Kobra
ların zehirine karşı kurtarıcı 
serumu bulan da profesör Kal
mettir. Kalmetin keşfinden ev
vel her yıl Hiseistanda 30000 
kişi kobralar tarafından ısırı
larak ölmekte idi. 

İlk Müşahede 
Küba adasında, şiddetli sinir 

buhranlarına içinde kıvranan 
bir cüzamlı, 1929 senesi baş
langıcında zehirli büyük bir 
Örümcek tarafından ısırılmıştı. 
Bu ısırık üzerine hastanın acı
ları sükunet bulduğu hayretle 
görülmüştü. Nevyork doktorla
rından M. "''o ... ':)e1e""er, bı mü
şahededen iı;t fnde ederek. se
bebi ne olnrsa olsun, bütün 
ıstıraplar üzerinde zehirli tok
sinlerin tesirini tecrübe etmeği 
düşündi.L Yılan zehirleri üze
rindeki mesaisi dünyaca bilinen 
Dr. Kalmeti ziyaret etti. Kal
ınet Monaelessere Kobra zehi-

ri · d nı e nazarı dikkate alma-
sını t . . z· b evsıye ettı. ıra u 
2 h" ti~ ır . bu kabil halatta ak-
ın· hır unsur olduğu tah
t ın edilen mühim mikyas-
e~ "Neurotoxine,,i ihtiva 
Ya~İktedir. Dr. Monaelesser'Je 
r 1 an anlaşma üzerine Dr. 

11.a~e Profesör Gosset'nin idare-
ın eki Silpetriere'de, bazı 

Jllufhiş vilaularw koyuldıi!Ju dem ir sandıkfo1· 

kanserlilerin müthiş ıstıraplarına vakalardan bahseder. Kobra 
karşı klinik tecrübelerine ko- zehri, öldürmiyecek bir dozda 
yuldu. Tecrübelerin neticeleri14 olarak tümörün üzerine zerke-
mart 1933 te profesör Gosset dildiği zaman hakiki bir erime 
tarafından bp akademisine izah kaydedilmiştir. On veya on iki 
edildi. 1930 senesinden tebli- enjeksiyondan sonra ise tümör 
gatın yapıldığı tarihe kadar, tamamen büzülmüş, kendi ken-
hiç bir seleksiyona ta 
bi tutulmaksızın , 115 kanser 
ibastası üzerinde tecrübeler ya
pıldı. Tedavi tarzı kanserli
nin nesci hucrevisine " Tissus 
cellulaires ,, e 1/80000 nisbe
tinde kobra zehirinin tedricen 
artırılmak suretile ~iring~ edil-

. mesinden ibaretti. Tecrübeler, 
kobra zehrinin a.ğrıları dindir
me kuvvetini münakaşa edile
miyecek surette meydana koy
du. 

Bu tedavi tarzı kanserlilere 
tatbik edilen morfinleri ilga et
mekle kalmıyor, ıstırap unsuru 
üzerinde morfinden daha de
vamlı bir müsekkin olmak has
sasını da taşıyordu.Halbuki mor
fin enjeksiyonlarını tekrar et
meden Kanserlilerin istirapla
rını izale etmek veya azaltmak 
kanser tedavisinde en mühim 
bir hadise teşkil eder. 

Bu zehir nasıl tedarik edil
melidir? Muhtelif yılan cinsle
rinin zehirlerini kullanmak ka· 
bil midir? Yoksa müessir olan 
yalnız: bir tipin zehiri mi dir?. 
En tehlikeli ~lan cinslerini 
yetiştiren Hindistanda 67 si 
zehirli olmak üzere 320 cıns 

gider. Taarruz için kalkınmağa 
mecbur oluşu süratını kay
bettirir. Kobrayı gören adam 
bu müthiş yılandan ko
layca kaçabilir. Tecrübelere 
yetecek kadar zehir tedariki 
için Pariste kobra yetiştinni· 
ye ıhtiyaç görülmü~tür. Fakat 

edilir ve teker teker hususi 
demir sandıklarda yerleştirilir. 

Zehlrl Almak İçin 
Zehiri almak için de şu su

retle hareket edilir: Kalın bir 
sopa ile mücehhez olan bir 
yerli Kobrayı sandıktan dik
katla çıkararak yere düşürür. 

Bu sükut ekseriyetle hayva
nı kudurtur. Kobralar çok mi
yopturlar. Fazla ışıkla gözleri 
kamaşır. Bundan istifade eden 
yerli sopasını hayvanın kafası
na yerleştirir. Orada hazır bu
lunan diğer yardımcılor da hay
vanın kuyruğunu oynatmasına 

mani olurlar . 
Yerli bir elile Kobrayı 

ensesinden yakalar. Kobraaın 
ağzına ayaklı bir bardak soku
lur. Mühiş hayvan bardağı ısır
mağa çalışırken zehirini akıbr. 
Fazla miktarda zehir alabilmek 
için başının etrafı~daki gudd:'
leri hafifçe sıkılır. Zehir olduk:
ça koyu sanmbrak bir mayi~. 
Yılan her defasında 700 - 800 
miligram zehir akıbr. Bunlar 
kolayca nakledilmek için ku
rutulur. Bu ameliyede sıkletinin 
yüzde altmışını kaybeder. Bu 
suretle zehrinden mahrum 

Bundan Ba,ka ~~~~~~:~~~~~~~~~~--~~~~~~-~~~~~~~~~~ ''" ~ edilen ~lanı sun,i surettebes-
Bundan başka kanser tümör• 

leri üzerinde, hastalığın iler· 
lemesinin önüne geçildiğini, 
hatta gerilediğini, iltiyam 
bulmağa temayül ettiğini 
gösteren emareler kaydedildi. 

Yılmım ec/dri tt!n11rke11 

M. Monaelesser ve T age ipti
dai basiret kurallarına tabi 
olarak zehrin bu neticesi üze-
rinde ısrar etmek istemediler. 
Kat'i mahiyette bir iddiada 
bulunmadan evel araştırmala
rına devam etmeği tercih etti
ler. 1933 haziramndanberi bir
kaç kanserli hastaya kobra 
zehri tatbik eden Dr. Dieulafe 
ile oğlu tarafından Tuluzda 
yapılan tecrübe!erde de ayni 
netice müşahede edildi. Pro
fesör Kalmet'in kanserli fare
ler üzerindeki tecrübeleri Kob
ra zehrinin tedavi hassasına 

atfedilen ümitleri korumakla 
kalmadı, arttırdı .. 

M. Kalmet'in 17 temmuz 
1933 te kendi namına ve mesai 
arkadaşlarından doktor Saenz 
ve Costil namına olarak fen 
akademisine tebli2ati sarih 

dini maseden bir hale gelmiştir. 
Bu da gösteriyor ki, kobra 
zehri, mahiyeti insanınkinden 
farklı olan fare tümörü üze-
rinde tedavi edici tesir yap
maktadır. Dr.Monaelesserle Ta-
genin bundan evvelki tecrübeleri 

r 

l\obl'mı m ::eli iri 
tümör dışında yapılmıştır. Pro
fesör Kalmet'in tecrübeleri, ise 
araştırmaları daha feyizli bir 
istikamete çevirmiştir. İleride 
hayal sukutuna uğramaktan 
kendimizi korumak için mev
simsiz hükümler serdetmekten 
çekinmemiz ve bugüne ka
dar kanserin sebebi hakkın
daki esrara rağmen kanseri 
tedavi edecek müessir ilacın 
bulunacağı günden uzak de
ğiliz. 

W. N. Kazeeff 
Zehir Nasll 

Tedarik Edilir 
Kobra zehirinin Kanser

den başka Cuzzam, Sar'a ve 
Gelincik illetleri üzerindeki 
tesirleri düşünülürse bu yeni 
tedavi usulünün ehemmiyeti 
kadar büyük miktarda kobra 
zehrini tedarike de ihtiyaç 
oldu.iu anlaıılır. 

sayılmıştır. Ezcümle zehirli yı
lanlar içinde suda yaşıyan 29 
cins vardır. Bundan başka en
gereklerin 18, Kraitlerin on bir 
cinsi, Kobraların da dokuz 
cinsi vardır. Elyövm tedavide 
kullanılan yalnız kobra zehiridir. 

fuplaıurıı ba l'dctklaı· 

Ormanların Fahlşasi 
Hamdryade adı verilen "Kob

ra 11 lara Hintliler ormanların 

fahişesi derler. Vahşi hayvan
ların en müthişi sayılır. Isırdığı 
adam, yara derinse, iki saatta 
ölür. Azı dişleri uzun ve zehir 
torbası büyüktür. Kobra, tah
rik edilmeden de hücum eder. 
Saatta 12 kilometre süratle 

Parisi büyük miktarda Kobra lemeğe ihtiyaç vardır. Zira 
ile doldurmak müşküldür.Koh- hayvan atavizm tesirile verilen 
ra gıdasızlığa tahammül edrse fareleri, kurbağaları yememeğe 
de susuzluğa tahammül edemez. başlar. Buğazma su ile kanşık 
Hafüuki Hindistandan Parise süt akıtılır. Yılan tekrar san-
nakilleri esnasında, bu tehlikeli dığına konulur. Yeni bir emis-

hayvanlara su verinek kabil 
olmadığı gibi sicaklık derece
sine de itina etmek lazımdır. 

Zira kobralar 40 fahrenayt de
recesi dununda yaşamazlar. 
Bütün bu mecburiyetler karşı-
sında Hindistana M. Rober 
Hemardınquer'in idaresi al-
ttnda bir Kobra çiftliği 
ihdas olunmuştur. J n g iliz 

. hükumetinin yardımı ve bilhassa 
Bombay Hafki enstitüsü müciü
rü Sokhay'ın mesai ortaklığı 

sayesinde Kobra zehirinin te
dariki kolaylaştı. Bombay ens
titüsü askeri doktorlarını, or
man memurlarını yerliler vası 
tası ile mümkün olduğu kadar 
fazla miktarda Kobra avlamağa 
memur etti. Kobralar çift
liie gelince ~ki.Ut · ·m kvt 

1 
yonda bulunabilmek için 15 
gün rahat bırakılır. Hemardin
qeur'in Bombaydaki yılanlar 

çiftliği şimdilik 400 kobraya 
maliktir. Ölenler fazla oldu-
ğundan bu miktarı sık sık ye-
nilmek zarureti duyulmaktadır. 
Y akmda kobraların kısmen 

serbestçe dolaşabilecekleri bir 
yer inşası dü~ünülmektedir. ---------
Hitlerin Elçisi 

Deniz Tesllhall Hakkın-
daki MUzakerelerl 

Takip Ediyor 
Londra, 9 (A.A)-M.Hitlerin 

hususi elçisi Fon Ribentropun 
Londrada iken hariciye nezare
tinde kabul edilmesi muhte
meldir. Fakat bir hafta için 
kendisine hiç bir randevu ve
rilmemiştir. 

Londra, 9 (A.A)- M.Hitlerin 
sureti mahsusada göonderdiği 
bir şahsiyetin, cereyan etmekte 
olan deniz müzakerab hakkın-

da malumat toplamak istediği 
bildirilmektedir. Mösyö Fon 
Ripbentropun Londrada olduğu 
ve orada birkaç gün daha kal
dıktan sonra şimal İngilteresine 
gideceği teyit ediliyor. Alman 
mahafiline göre bu deniz mü· 
kilemelerile münascbettardır:. 
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Bir Aşk Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 

Heyecanlı Maceraları 
- 299 -

>ak Bak Düşmanımızı Görüyor mu
sun? Hınzır Hayımduraniyi ? 

_,iper alacakları yer ne ka
<lar sarp olursa müdafaa da 
o kadar kolaylaşacağı için o 
yo'.u tutup vadinin asıl uçu
rumlu yerine doğru biraz daha 
yaklaştılar. 

Bu suretle arkalarını düşma
nın yanaşmasına karşı daha 
ziyade temin etmişlerdi. Yalnız 

5n taraftan gelen düşmanı kar
'ılamağa hazır idiler. 

Orada pusu kurup etrafı 
dinlerlerken kulaklarına bir 
çaglıyan sesi geldi. Yambo: 

- Kumandan ! İ,te köprü 
su sesi gelen çağlıyanın üst 
tarafında idi. Vadinin orası 

çok dardır. Üç dört metre 
genişliğinde kesme bir hendek 
yardır. Lakin derinliği on beş 
yirmi metreyi geçer. 

- Bu haberi vermekten san
ki meramın nedir? 

- Bizi takip edenler vadi
nin bu tarafında oldukları için 
mutlaka köprüyü bu tarafından 
bozmuşlardır. Zaten pöprü yan 
yana konulmuş sekiz on kadar 
uzun kalastan yapıJma bir şey
di. Bunların yalnız bir tanesini 
orada bulsak karşıya geçebi
lirdik. Nepol hududu bu vadi
dir. Karşı tarafı İngiliz topra
ğı demektir. 

Sadık Hintlinin bu sözleri 
çok makul idi. Fakat düşman 
da gittikçe yaygarasını artırıp 

yaklaşmakta idi. Bu sebeple 
tuttukları mevkii bırakmak ta 
doğru değildi. 

Bahusus ki Hintliler arkadaşların 
vadiye doğru çekildiklerini an
lamışlar, tazyiklerini artırmak 

için hızla yürümeğe başlamış

lardı. 

Valeryan, vaziyeti bozmaksı
zın, Ahmet ağa ve Beryen ile 
Y amboyu köprü yerini keş
fe gönderdi. Bunlar orada bir 
değil beş altı kalas buldular. 
Demek ki Hintliler köprüyü 
sonradan yine yerine koymak 
için kalasları yere atmamışlardı. 

Bu müjdeyi binbaşıya ver
mezden eve! üç arkadaş direk
lerden en ince birini yakalayıp 
ve bin zorluğa bakmıyarak 

yerine uzattılar. 

Birinci sınıftan gabyacı Ber
yen, maymun gibi bir ustalıkla 
bu direkten karşıya geçti. 

Beri taraftan Ahmet ağa ile 
Y ambo öteki kalasların ucunu 
birer birer ilk direğin üzerin
den kaydırarak karşı tarafta 
Beryene uzattıktan sonra yer
leştirdiler. Az zaman içinde 
beş direği yerleştirip yarım 

metre genişliğinde bir köprü 
kurdular ki insan ve hayvanın 

gözleri kararıp beyni dönme
dikçe bunun üzerinden karşı 
tarafa geçebilirdi. 

Üç arkadaş sevine sevine 
bu muvaffakiyetlerini binbaşı
ya muştuladılar. 

Hepsi bu haberden memnun 
oldu. Karşıya geçmeğe karar 
verdiler. 

Binbaşı Valeryan yanına iki 
süvariyi alıp geride kaldı. Mak
sat düşmanın yaklaşmasını men 
ile arkadaşların öte yakaya 
geçmesini temindi. 

Herkes köprüden büyük bir 
dikkatle geçti. 

Yalnız yulan Beryenin elin
de olan yüklü bir beygir huy
landı, zavallı uçurumdan aşağı 
yuvarlandı. 

Sonra V aleryan ile askerleri 
geçti. Hayvanları geçirmek için 

yularlarını birbirlerinin kuyruk
larına bağlamışlardı. 

Valeryan takımı da karşıya 

geçince hep birden durdular. 
Çünki gürültü adeta yaklaş
mıştı. 

Arkadaşlar elbirliği ile köp
rüdeki direği öte tarafa, kendi 
taraflarına çekmişlerdi. 

Gürültünün yaklaştığını gö
rünce Hintlilerle aralarında 

peyda olan uçurumdan istifade 
ile durdular, seyretmeğe baş

ladılar. 

Yambonun gözleri gece ka
ranlığında kedi gibi etrafını 

görürdü. Beryenin kolundan 
telaşla ve gayet yavaş bir 
sesle : 

- Bak bak, nah! dedi.Düş
manımızı görüyor musun? Hın
zır Bürebmeni, Hayımduraniyi? 

-Ah! görebilsem, hergelenin 
kafasına hemen kurşunu çe
kerdiml 

Yambo bütün dikkati ile 
derenin karşı tarafını tarassut 
ediyordu. Orada yalnız Büreh

men yoktu, daha birçok adam
lar vardı. Bunların kendileri 
görünmiyorsa da sesleri geliyor, 
Yamba ne dediklerini dinleyip 
işitiyordu. 

Bürebmen diyordu ki: 
- · Canım bu herifler göğe 

uçmadılar ya? 
Selden öte tarafa geçemi

yecekleri de şüphesiz. Ha Siva 

mabudu canlarını alsın. Nereye 
defoldular acaba?. 

Hayim bu sözleri son dere
ce bir hiddetle söylüyordu. 

Bu aralık Y ambonun arka
sından bir silah patladı. 

Atan Beryendi. Hayimin se
sini işitince dayanamamış, hele 

karanlıklar arasından herifin 
beyaz sarığını gördüğü gibi 
sabn kalmamış, ateş etmişti. 

Kurşunu da Bürehmenin sa
rığına kadar rast getirebilmiş

ti. Fakat kurşun hınzır herifin 
kafasını değil, sarığını delip 
gsçmişti. 

Karşı tarafta Hayim Durani 
bir kahkaha kopardı. Lakin 
meyus bir kahkaha idi. 

Zira aradığı düşmanların de
reyi geçtiğini silah sesinden 

anlamış ve sonra başka bir 
söz söylemiyerek adamlarını 

toplayınca karanlıklar içine 
dalıp gitmişti. 

Şimdi, ettiği işin ne kadar 
yolsuz olduğunu anlayan Ber
yen yeis ve öfkesinden saçla
rını yolarak. 

- Ne eşeklik ettim ne eşek 
!iki 

Diye hayflanıyordu. Ne bin

başı ne o birleri kendisini tek
dir etmediler. Zira olmuş bir iş 

için tekdirin de faydası yoktu. 
Bu gece şu tehlikeden kurtul

dukları için Maya Niyama şük
rediyordu. Fakat bütün bütün 
kurtuldukları için değil, tehli

kenin bundan ötesini de bili
yordu. Yalnız velev ormanlar 
içinde olsun, sevgili F eridini bir 
kaç zaman daha görebileceği 

için teşekkür ediyordu. 
Hintliler arkadaşları takip 

etmek lazımgelirse ya dere 
üzerine köprü yapmak yahut 
bir kaç günlük yerden dolaş
mak lazımdı. Bu sebeple bin
başı Valeryan kafilesine istira
hat emrini verdi. 

- Sonu var -

Evrensel 
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C. lstihsaliibnın Canlanış Temayülü 
• 

M. Cenıiyetinin iktisadi Vaziyet Hakkında Neşret-
tiği Rapor-B. Ame~i~~~ı~ Yeni Ticaret Politikası 

Milıetler cemiyeti, yıllık neş- mesela: Mensucat ımalatı gıbı pıy~s~arı~da arzın talep!~ ~en.k 1932 " 194 
riya tından başka her senenin \ sair ham maddeler~en daha leştinlmesınde . pe~ ~esırlı bır 1933 " 186 
ilk altı a ı için cihan iktısadi fazla azalmıştır. Krızden en rol oynayan bır amıl vardır. 1934 1 1. Kanun • 178 
vaziyeti yhakkında bir rapor ziyade müteess~ ol.muş ol~n Bu amil g~r~~ . hü.küme~~rin, 1934 Nisan 180 
ne retmektedir. 1934 ilk 6 şube biç şüphesız kı aletlerın gerek yetıştırıcılenn bırlıkte Görülüyor ki dünya piyasası 
ay~na ait rapor ahiren neşre- yenileştirilmesin~~ başlıca ami~ gayr~tle~i .ile ist'.hsal . ve. satış bugüne kadar düzelmiş olmak-
dilıniştir. Bu raporun 1933-1934 olan ağır sanayıdir.1933 senesı tahdıtlerının tatbık edilmış ol- tan henüz uzaktır. Yekün en-
devresi cihan istihsalatına ait ortalarındanberi ana sana yünde masıdır. Milletler cemi~etinin deksinin unşurları tetkik olu-
kısmını hülasa etmeyi faydalı dahi mühim inkişaf meydana muhtırasından anlaşılacagı veç- nursa kalay ve petroldan ma-
bulduk: gelmiştir. hile bu anlaşmaların büyük b!r da diğer bilumum ana ma-

Raporda göze çarpan en mü- Sınai faaliyetlerin oldukça kısmı şu veya bu maddenın denlerin normal ihtiyaçtan çok 
him temayül 1933 senesinde ve devamlı bir tekamül takibetti- istihsalini inhisar altına almağı daha fazla istihsal olunduğu 
1934 senesinin ilk 6 ay!ık dev- ği görülmektedir. Mevsim te- değil, piyasada mevcut arz görülmektedir. Asıl kayda 
resinde cihan istihsalatının u- mevvüçleri bertaraf edilirse fazlalığını azaltmak hususun- değer cihetler ham maddeye 
mumi bir surette canlanmış ol- cihan sınai faaliyer endeksi daki gayretleri tanzim etmek ait endekslerin 1931 ve 1932 
masıdır, Bu canlanma hareketi- 1929 senesi 100 hesabile, 1930 gayesini takip etmektedir. senelerine nisbetle ya istihlak-
nin genişliği, mıntakalara göre nihayetinde 77, 1931 nibaye- Kriz dolayısile istihsalin kon- !arı artmak ya daha az edil-
değişmekte ise de Milletler tinde 68 ve 1932 mevsiminin trolu siyasetinde bir takım de- mek suretile bir selah eseri 
cemiyetinin lkisadi Servisleri lik altı avlık devresinin niha- ğişiklikler olmuştur: Eskiden 
tarafından yapılmış olan tak- yetinde de en aşağı seviyeye teküf edilen veya tatbik olu-
ribi endeksler oldukça mühim düşmüştür. nan başlıca planlar nisbeten 
ve umumi bir yükselişi göster- O zamandan beri 1933 orta- mahdut yetiştiriciler tarafından 
mektedir. sına kadar tedricen yükselen istihsal olunan mallara ait ol-

Gıda Maddeleri bir müddet 78 de istikrar bul- duğu halde son seneler zarfın-
(Esas: 192S - 29 vasatisi - 100) muş ve 1933 nihayetinde tek- da bir çok memleketler ve az 

1929 1932 1933 düşerek bu serenin ilk 6 ayı çok birbirine rakip olan yetiş-
Avrupa 107 106 109 zarfında 77 ye çıkmıştır. tiriciler tarafından istihsal edil-
Şimali Amerika 96 101 88 Sınai faaliyet işçi meselesile mekte olan buğday, şeker, 
CenubiAmerika 102 97 102 sıkı bir surette münasebettar- kahve pamuk ve lastik gibi 

Asya 
Afrika 

103 104 lOS dır. İşsizlik endeksi aşağıdaki maddelerin kontrolu için de 
107 111 109 seyri takip etmiştir: teşebbüslere girişilmiştir. 

OFyanosya 
Cihan 

102 124 118 ( 1929 Senesi 100 hesabile) Böyle bir anlaşma an-
103 104 103 1930 1931 1932 1933 cak hususi tesebbüsler ile hü-

Ham Maddeler 
1929 1932 1933 

Avrupa 117 90 96 
Şimali Amerika 108 62 70 
CenubiAmerika 111 81 83 
Asya 107 101 109 
Afrika 111 96 109 
Okyanosya 103 103 96 
Cihan 111 81 88 

Diğer taraftan bu kalkınma 
cihan ticaret hareketlerile mu
kayese olunursa muhtelif te
mayüller arasında bir tezat 
görülebilir. Cihan ticaretinin 
en yüksek olduğu 1929 sene
sine nispetle 1933 cihan ticaret 
hareketleri gıda madelerinde 
takriben yüzde 17, ham mad
delerde yüde 14 ve mamül 
maddelerde yüzde 41 nıspetin
de azalmıştır. Bununla beraber, 
yalnız ham maddeler ticareti 
geçen seneye nispetle takriben 
yüzde 8 artmıştır. 1929 esasına 
göre görülen azalış, muhtelif 
memleketlerin cihan ticaretine 
bir takım tahdidat koymuş ol
malarile izah olunabilir. 

Mart 131 206 266 270 kümetlerin birlikte çalışmala-
Haziran 14S 224 276 263 rından doğabilıniştir. Hükümet-
Eylül 17S 237 280 248 ler gerek müstakil yetiştiricile-
lkinci ka. 190 2Sl 278 222(x) rin gayretlerini daha iyi bir 

( x ) Muvakkat rakam şekilde tanzim etmek ve gerek-
Sınai faaliyetin seyri memle- se bazı mukavemetleri kırmak 

lekete göre değişmektedir. maksadile müdahale etmişler-
F akat umumiyetle deprosyonun dir. Netekim lastik ihracatının 
1932 senesi ortasında en aşa- tahdidine dair yapılan cihan 
ğı seviyeye indiği kabul olu- anlaşması böyle bir beraber 
nabilir. çalışmanın en canlı bir mi-

1932 Haziranına nisbetle bir salidir. 
çok memleketlerin sinai faali- Ba muhtelif plan ve anlaş-
yet endeksleri his edilecek maların neticesi, son senelere 
bir terakki göstermiştir. Bu kadar cihan iktisadiyatına tah-
selih Birleşik Amerika devlet- ripkar tesirler yapmış olan is-
leri ve Almanya için °o 46 tihsalat fazlalığını azaltmak 
Romanya için % 43, İsveç için olmuştur. Milletler cemiyetinin 
% 40 İtalya için % 37 • Ma- iktisadi servislerinde başlıca 
caristan için % 34, Felemenk ana maddelerine ait dünya 
ıçın °o 20, Büyük Britanya stoklan tesbit edilmiştir. 192S 
için ° o 16, Lehistan için % 1929 seneleri 100 itibarile he-
14 ve Belçika için de % 6.S 
nisbetindedır. 

sap olunmuş olan umumi en
deks 1925 tenberi cihan stok
larının seyrini şu şekilde gös
termektedir : 

Umumi Cihan Endesi 
1925 Vasati 76 
1926 .. 89 
1927 " 104 
1928 " 108 
1929 .. 124 
1930 .. 158 
1931 .. 183 

göstermekte olduğudur.Maama
fih arzın tahdidi bu hususta 
dalıa büyük bir amil olmuştur. 

Birıe,ık Amerikanın 
Yeni Ticaret 
Polltlkası 

Birleşik Amerika mütekabi
liyet esasına göre (12/6/934) 
tarihli kanuna tevfikan yapacağı 
mukaveleleri evvelemirde Ce
nubi Amerika ve Avrupanın 
sahil memleketlerine yapacak-
tı~ ~ 

Amerika ihracatının yüzde 
yirmisini pamuklular teşkil eder. 
Bundan sonra demir ve çelik 
daha sonra elektrik makineleri 
ve saire gelmektedir. Pamuklu 
maddeler ihracatı 1933 den 
beri Japon rekabetinden çok 
müteessir olmaktadır. 

İhtiyaçları mahdut ve iptidai 
olan memleketlere-ki bunların 

ekserisi zenci memleketleridir.
lhracat, evveleıntrde, fiat ve 
ucuzluk meselesi elduğundan 
bu memleketlerde Japonlar 
ucuza mal satmakta ve Ame
rikaya rekabet etmektedirler. 
Hayti ve Kolombiya bu ticaret
te mühim iki pazardır. Vaşing
tondan verilen haberlere göre 
(Pamuk mensucatı Enstitüsü} 
bilhassa Kolombiyadan vasi
mikyasta metalebatta bulun
maktadır. Ezcümle Amerika 

malları için müsait gümrük 
resmi, Japon malları için de 
bilakis yüksek resim istemekte
dir. 

Ayni suretle İngiltere malları 
için de Kolombiyanın yine 
yüksek gümrük resmi almaması 
talep edilerek bu piyasada 
Japon ve İngiliz mallarile 
Amerika malları fiatları ara· 
sında bir tevazün husule ge
tirilmektedir. 

Endeksler depresyonun en 
aşağı noktasının 1932 senesi 
olduğunu göstermektedir. Mez
kür senenin ham maddeler is
tihsalatı, esasen çok yüksek 
olan 1929 seviyesine nazaren 
yüzde 27 nisbetinde bir azalış 
göstermektedir. Buna mukabil 
muayyen bir şekilde talep edil
mekte olan gıda maddeleri 
endeksi dünya nüfusu artmak
ta devam ettiği halde 1929 
danberi ayni seviyede kalmıştır. 

Asıl şayanı kayt olan cihet 
tamamile muhtelif olan amille
rin birbirine benzer neticeler 
doğurmuş olmasıdır. Mnhtelif 
vaziyetlere ve bilhassa krize 
karşı mücadele hususunda alı
nan muhtelif tedbir ve vasıta
lara rağmen sınai memleketler 
son yirmi ay zarfında vaziyet
lerini düzeltmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Ticaret ve istihsal 
hareketinin gösterdiği veçhile 
bu kalkınma, bilhassa istihlak 
kabiliyeti az çok hissedilecek 
derece arttırılmış olan dahili 
piyasalarda vukubulmuştur. 

Borsa Haberleri 

1933 de ve bu senenin ilk 
6 ayı zarfında görülen terakki 
henüz çok azdır. İstibsalit 
endeksleri, iktisadi faaliyetin 
pek çok artmış olduğu 192S -
29 devresinin endekslerinden 
bariz bir şekilde geridedir. 

Bu muhtelif endekslerin tan
zimine hizmet eden nusurlann 
daha mufassal bir analizi ya
pıldığ takdirde, istihsal dü
şüklüğünü bilhassa istihssl 
malları yapmağa yarıyan sanayi 
mallarında olduğu açıkça gö
rülür: Bundan dolayı bam ve 
işlenmiş maden, kimyevi mad
deler ve mahnıkat istihsalltı, 

Bazı memleketlerde bu ha-
reket hükümetin iktisadi siya
setile sıkı bir surette alaka
dardır. Buna Birleşik Ameri-

Çu. 

561 
ka devletleri bir misal olarak 

511 
gösterilebilir, burada " New 

333 Deal,, in hedefi olan sınai kal-
kınmanın neticeleri, ümitleri 290 
ancak kısmen tahakkuk ettir- 204 

140 

lOS 

miştir. İtalya ve Almanya gibi 
memleketlerde de hükümetin 
müdahalesi bariz bir şekilde 

94 göze çarpmaktadır. Japonya 
ve Rusya gibi memlekatlerde 74 
ise milli şerait, ictimai ve ik- 49 
tisadi blinyelerin şeklinden do- 18 
layı tamauıile başka bir man- 12 
zara arzetmektedir. 10 

Beynelmilel bakımda; cihan 2399 

Dün Borsada Yapılan Sahşlar 
Ozum incir 

Alıcı Fiat Çu. 
107 
37 
22 

166 

Alıcı 
P Paci 
Cevahirci Z 
H Seşbeş 
YEK ON 

Fiat 
6 75 8 

Alyoti bira. 11 25 14 
H Z Ahmet 7 25 14 

6 50 6 50 
6 12 6 12 

M J Taranto 10 
Kooperatif 12 2S 

S Süleyman 8 25 

L Reciyo 11 

H Alyoti 11 50 

K A Kazım 12 75 
Cevahirci 11 75 

Trifonidis 11 
1 Rasih 9 50 
Beşikçi 12 50 
KA Talit 13 
YEK ON 

17 
15 Zahire Borsası 

18 25 Çu. Cinsi Fiat 
3061 Buğday 3 70 4 

13 25 309 Arpa 3 ıs 3 25 
13 SO 4S Çavdar 4 2S 4 2S 
ıs 75 94 Nohut 4 87 5 

13 50 1S3 Susam 11 11 

13 25 
1~~ ~::d~:~m 4 37 4 62 

9 50 190 Bakla 2 2 
12 50 953 Kpalamut250 425 30 
14 50 10000 P çekirdeği 2 30 2 

100 Bal pamuk 43 43 





Diş Ve Baş Ağrı a
rı I in En Faideli Ve 

Tesirli ilaç 
( Algopan Cevat) dır 

( 1 - 6 - 12 ) lik teneke kutularda ve orjinal amba
lajda her eczaneden isteyiniz. 

- - -------

Toptan Satış Mahalli : 
İ tanbulda Bahçekapısında 

ZAMAN 
ECZA DEPOSUDUR 

Şehrimizdeki Ecza Depolarile Eczanelerde 
Vardır. lsrarla ALGOPANI lsteylnl~. 

Taze Hususi 

Kemal Kimil 
1 

8alıkyağı Geldi 
)Bilkimya iki defa süzülmüştür 

HiLAL 
ECZANESi 

BlJ 
SEN9E 

Bu Balıkyağını baıka 
~rJerc vermiyecektir 

Merkezi 9·1aı Eczanes· 

'. · Kemalpaşa Malmüdürlüğünden: 
IKöyü Mevkii Cinsi Mıktan Ağaç 

Ulucak Tahtacı içi zeytinlık 919 M.M: 13 
" " " tarla 2,7570 " 
" .. .. .. 1,6542 .. 5 
" Domuzçuk " 4590 " 18 

" 

.. 
" 

•• .. 
•• 

Değirmen yanı 
.. u 

Dede çam 
M fi 

Domuzcuk .. 
Büyük alan 
Arap Ali çayın 
Bozköy 
Kara orman 

.. 

.. 

.. 
Delicelik 
Zeytinlik .. 

•• 
Tarla .. 

.. 

9190 
4595 

2,7570 
9190 
5514 
5514 
2757 
5514 
9190 
3676 

.. 

.. 
" .. 
.. .. 
.. 

27 
85 
20 

5 
60 
25 
16 

•• .. .. Harap bağ 5514 •• 2 
.. Büyük alan " •• 4595 .. 
.. Köklük .. .. 7352 H 

" Kızıl kır Ormanlık 2,7570 " 
•• Uncu başı tarla 1,1028 " 
° Katucı pınan Kara bag 5514 •• 
•• .. .. Harap bağ 7352 " 25 
"' suluk kır tarla 1,2866 •• 
" Katıreı pınarı Siyah bai 2757 " 
" Hacı Osman çeşme Zeytinlik 4595 .. 50 
.. .. u .. •• 7352 .. 33 
" Akşam deresi tarla 7352 .. 5 
" Boz köy " 9190 " 14 
" Maden altı Harap bağ 7352 " 
" " " Zeytinlik 3676 " 32 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller peşin para ve ikinci 

tertip bono ile mülkiyeti satılmak üzere 1-11-934 tarihinden 

20-11-934 tarihine kadar 20 gün müddetle müzayedeye çıkarıl
mıştır. 

Taliplerin müzayede günü olan 20-11-934 tarihine mü.sadif 

Salı günü saat 14 de Kemalpaşa Malmüdürlüğünde müteıekkil 
satış komisyonuna müracaatları ilin olunur. 4830 (898) 

Mıntaka Erkek San' at Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimiz için mübayea edilecek 320 metre yerli malı ıaya
ğın münakasasma istekli çıkmadığından bir hafta m.üddetle 
temdit edilmiştir. istekli olanların ihale günü olan 18 Teşrinisani 
934 tarihine müsadif Pazar günü saat 11 de Vilayet Enctımenine 

- müracaatlan ilan olunur. 4821 (904) 

Askeri Hastanesi 
Dahlllye Mutaha sısı 

DOKTOR 

Ze~ai l~ra~i EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
Muayenehane: İkinci Bey

ler sokağı No. 45 Beyler 
hamamı ka;şısında. 

Fahire Hanım ve Hasan Bey Müzeyyen Hanım .. 
1795 Aman beyim. Duet 

Kadın kıyma canıma ~ AX - 799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
Hicaz şarkı. Sevdamı dilim ----Cumadan maada 3-6 ya 

kadar hastalarını kabul eder. 
Emel Celil Hanım ---

anlatamaz 
Saadet Hanım -

T elefun: 3806 
3-26 (887) 

1796 Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamı~ cüimüş 

E A '~F 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 
: ~ ... Uşak şarkı. Gel gel -

Kiralık Ev Müferref Hanım 
§ Mahmure Hapdan Hanım 

§ AX1801Uşakşarkı. Endamına bayıldım 
. Göztepede tramvay caddesi
:ıe ve vapur iskelesine iki da-

1797 Ey nazlı çiçek 
Seviyorum ayıp mı dır 

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

kika mesafede gayet havadar 
ve büyük bahçeyi havi bir ha
ne kiralıktır. Borsa sarayında 
Fehmi Simsaroğlu beye müra-
caat. Telefon: 3039 

ANKARA 
Çiftlik Birası 

Ankara Birası umduğumuzdan daha üstün çıkmıştır. 
Ucuz, temiz ve sıhhi bir gıdadır. Milli bir 
fabrika mahsulüdür. . 

lzmirde Acentemiz Yoktur 
Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin siparişi kabul edilir 
Ankara Orman Çlttllği Müdüriyetine MUracaat 

Fazla İzahat ı·çı·n· lzm!rde Ege .~ala~ ~e ~~bir 
• gazınosu mustecın Turk-

men oğlu Murat beye müracaat olunmalıdır. 
(888 

Radyolin en müessir diş macunudur; dişleri kat'i surette te
mizler ve parlatır. Radyolin en yumuşak diş macunudur; dişleri 
çizmez, minalannı Ör$elemez. RadyoliD en hoşa gidecek diş 
macunudur; ağızda köpürür, lezzeti güzeldir. 

RADYOLİN 
Kullanınız 

----

Türkiye Ziraat Bankası İzmir şu
besinden: 
Mevkii Sokağı Cinsi No. Muhammen K. 
Buca Doku çeşme Arsa 23-25 400 

"' Mecidiye belediye Dükkln 29-21-27 800 
" Uzun sokak Arsa 51-63-67 200 
" Mecidiye belediye .. 23-29-31 1200 
11 Belediye caddesi " 93 700 
" .. " " 112 hisse 80 800 
" •• Kemalpaşa c. Meci. 0 19 5000 
.. Selvi "' 1116 hisse 21-23 400 
,, Uçkuyular " 8 400 
" Namık Kemal .. 9/16 hisse 2 1500 
" Gül sokak .. 6 400 
.. Üçkuyular •• 15-9 1000 
" f slim çıkmazı " 2 200 
" .. " .. 3 300 
" Tevfik Fikret Hane 7-3 2400 

Bornove Yıkık minare Arsa 42-1-46 300 
.. " .. .. 32-34 nakit 5 
,. Arapkirli Hane 14 3500 
" Gayi ferah Dükkan 2-2 800 
" Havuz başı Arsa 62 500 
" u •• •• 44-42-1 200 
.. " u Bahçe yeri 72 nakit 100 

Karantina Bülbül sokak Hane 52-82 600 
il u 41 

.. 62 600 
Göztepe Mısırlı caddesi Hane 559-405 1800 
Mortakya Kahramanlar Dükkan 66 800 

Yukarıda evsafı ve numaralari yazılı emvali 5/111934 tarihin
den itibaren açık artırma ve gayrimübadil bonosu veya peşin 
para ile satışa çıkarılmışbr. Malın satıldığı seneye ait Devlet 
Belediye vergi ve resimlerile sair masrafları müşteriye aittir. 
Kıymeti muhammin esi iki bin liradan fazla olan emvalin ihaleleri 
iatizane tabidir. İhale 26-11-934 Paıartesi ·gün.üdür. Mezkfır gün: .. 
de aaat 14-30 da Ba!1Ji!.7• ~Uracaatlan. 4711 ( 897) 

§ AX 1802 İzmi~. Bergama türküsü 
: . Gokçe karga olaydım 

Süheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. ----

iŞ GEl.1DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BiiYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zon'°uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür . 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
inglllz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satlş mahalli : Kestane pazarında No. 10 
(885 Telefon 3937 

Hilaliahmer Meı-kezi Umun. i
sinden: 
Eskişehir merkez ambarında tunç ve mermer havan sırlı tes

tile, saç sandık, müstamel muhtelif sedY,e ve araba, demirleri, 
müstamel galvaniz saç parçaları, otomabil şaseleri. dökme soba 
hurdaJan 1 O T eşrinisanide eski ip ve hortum ve çuval ve mnh
telif bez ve sedye bezi 11 Teşrinisanide galvaniz varil başlıklı 
eğer takımları, ayarlı kalay torna, zimJ>ara makkap, tezgahları 

12 teşrinisadiden muhtelif ~omun anahtarları, demir çekiç ve 
tornavidalar, bidonlar, zımpara kağıdı ve saire 13 Teşrinisani 

934 tarihlerinde satılacağından taliplerin müracaatları. 
9-11-12 4814 (889) 

, 

Bristol Oteli 
lstanbulun Eri Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirJiJer Burada BuluşurJar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Mannaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile İstanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal hu oteli 
tercih ederler. 

Müsteciri : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
lzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriÖ mer 
Lütfü beydir. 

Dl.kkat • Bütü~ Egelilere Brı•stol s.irke-
• Beyoglunun cıde 

Osmaniye oteıi:id!:lısiye 

Eczacıbaşi Süieyır .. an 
Ko:oaya ve eaanıları çok Jitif çok 1abit ve hahiki çiçek 

kokuları o!duğunu her Türk bilir 

VE 
Bahar 
Altından1lası 

Yasemin 
~luhabbet Çiçeğ; 

Unntmabeni 
Senin için 
Ful 
Dalya 
İıimlerinin yalnız FERiT kolon· 

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

Un1umi depo : 

S. FERiT 
Şifa Eczanesi 

Hükumet Caddesi 

eı+=•4 sweug ;ı;ı; ;es as 

l 



Rtthfle 11 

Irgaı Pazarında Azizler Sokağında 

.Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş 11apan matbaasıdır 

il 

, 

• 

NUJIA.BAYA 

. 

e e on i in[e. i ariı a u ü ıio eınur ön eri ir . 
. 



sahife 12 ---
r. V. 

\X'. F. lf. an 
Zee & Co. 

.JEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
TUEBINGEN vapuru halen 

limanımızda olup Anvers 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 
NİEDERWALD vapuru 19 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 21 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

MACEDONIA vapuru 3 1 ci 
kanunda bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
darn, Hamburg ve Bremen'e 
yük alacaktır. 

ALIMNIA vapuru 15 birinci 
kanunda bekleniyor 18 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam Hamburg ye Bremen için 
yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 17 

ikinci teşrinde bekleniyor. 
Hamulesini çıkanp Anvers 

Rotterdam ve Hamburg li
manlarma hamule alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 28 teşri

nisade bekleniyor. Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXARCH vapuru 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork: 
Boston ve Filadelfiya ve Nor
folk için yük alacaktır. 

EXMINSTER vapuru yirmi 
dokuz teşrinisanide bekleniyor. 
Nevyork, Boston, Filadelfiya 
ve Norfol için yük alacaktır. 

EXPORTER vapuru 30 teş
rinisanide bekleniyor Nevyork, 
Boston Filadelfiya ve Norfolk 
için yük alacaktır. 

JOHNSON LINE L TD. 
QTERNMORE vapuru 25 

teşrinisade bekleniyor. Anvers 
ve Liverpuldan yük çıkardık
tan sonra Burgas, Köstence, 
Galaç ve Braile için yük ala
caktır. 

GANDIAN PACIFIC STEAM 
SHIP AND RAIL W AY CIES 

Liverpul, Montreal, St. Jhon 
ve Halifaks tarikile Kanadanm 
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 Telefon No. 
2007 - 2008 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

TELAMON vapuru on bir 
teşrinisaniden 15 teşrinisaniye 
kadar doğru Anvers Rotter
dam, Amsterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 15 ikin 
ci teşrinde beklenmekte 
olup hamulesini tahliye ederek 
Bourgas, Vama ve K östence 
için yük alacaktır. 

ORESTES vapur yirmi beş 
teşrinisaniden yirmi dokuz teş
rinisaniye kadar Anvers Rot
terdam Amsterdam ve Ham-
burg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

BLALAND motörü 18 teş
rinisanide beklenmekte o1up 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdyııia, Gote
borg ve Skandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

NORDLAND rnotörü 18 teş
rinisanide beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburğ, Copen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
beı g ve Iskandinavya liman
ları için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 
SUÇEA VA vapuru yirmi üç 

teşrinisanide beklenmekte o!up 
günde M<ılta, Barselon, Mar
siJya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 9 ka
nunuevvelde beklenmekte olup 
ayni günde Pire, Malta, Cezair 

Vulansiya, Marsilya ve Napo· 
liye hareket edecektir. 

PELES vapuru 26 kanunu 
evvelde beklemekte olup ayni 
günde Malta, Barselon, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 

Jlandaki 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 

ı\lakine Jnıalathanes 

l\.l üetııe em ıı 

ınaıııul.tt 

ııınk 1111' 

1 z ııı ı rtlo 
faalıyettcıc]ır 

A lfıkaılnrlh 
nıı lııı ıuakııı~

fnalıyet 

t:uıları lıııkkırıcfa ııınliı ıınt 11lııın ıırırıı rnv~ı,·o f'ılı•ı .,_ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} afJhane Ve l.Jn De[}ırmerıJerl 
lı;ın hılnınnın n rır ve f'ıl,.vııı ıııııd P•l11ıı. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaznzyen 

Hn hoyc!n ve her J.uvveı 

e hn c ıı nıabrukat üıerint· 

MiNE DIŞ 

Bilumum Drnlz Jşlerl 
Dnrlıınler, ıulamlıalnr 

ıc ı.atı ınılınnikıye asam~lir vı 
v:nçler ve :lir ı~l••r Jı rııhll 
VA lrnlıııl rdılır 

ACU 
En l\1ükemmel Bir l)iş l\lacunudur 

Çünki : iki yüzü mütecaviz müteahassıs diş tabiplerinden 
mürekkep bir heyet tarafmdan izhar olunmuştur. Ve bu heyet 
son tcrakkiyab tetkik etmiş ve bütün dünya mütehassısları
nın da aradıkları bil'umum evsafı bir araya toplıyarak 

NllNE DIŞ MJ_ CUNUNU 
mcvdana 

Yenı Asu· 

Oliver Ve Şii. 1 JADRANSKA 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443. 

PLOVIDBA D. D. Susak 
İZMİR, PİRE TRİYESTE VE 
SUSAK İÇiN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 
Seyahatın müddeti İzmir 

DHE ELLERMAN LINES L TD. 
T AHMlL iÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 

~l;Triyeste 5,1/2 gündür. 
~ . 

LONDRA HATTI 
ALGERIAN vapuru 20 1 

Her Pazartesi günü muvasa-
lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ikinci teşrinde Londra ve 
Hulle yükliyecektir. 

ROUMEl.IAN vapuru on se
kiz ikinci teşrinde gelip 21 
ikinci teşrine kadar Liverpool 
ve Glaskov için yükliyecektir. 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR ! 
ROUMELIAN Livcrpool ve 1 

Swanseadan on ikinci teşrine 
doğru 

ALGERIAN Anvers, Hull 
ve Londradan 20 ik:nci teş
rine doğru 

GOURKO Anvers, Hull ve 
Londradan. 30 ikinci teşrinde 1 
doğru 

NOT: Vürut tarih?eri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 
liyct kabul edilmez. 1 

m~lı!uı ( ihlamur ) 
çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmayan hususi pa
ketlerimizin ihzarına başlan
mışhr. Dükkanında satmak 
üzere bizden paket alan esnaf 
ihtiyaçlarım temin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz malı 

alep tozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılar. 

Işlld ak Bulaşık ve ~ila 
tozu emsalıne 

İlk hareketler: 

71111934 S.S SRBIN 
141111934 S.S BEOGRAD 
21/11/934 BLED 
28/11/934 SRBİN 

DİKKAT: vapurlar Çarşan;.
ba günü sabah yük almıyacak-

1arclır. 

Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl· 

mıştır. 

Yolcu ve navlun için taf~ilat 

J. PUSSİCI-1 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 ilaçlarınm her boyda kapalı kutuları vardır. Dö~ 
mes:nin 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 rastak saç boyasını 

ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan sataş merkezi 
depomuzdur. 

Turan tuvalet sabunu ECE vim tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 
karpit, çay, kına, sakız, diş macunlan, kakao, kolonya, kola, 
tutkal, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 
mustarda, çiçek boyaları, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : aae2 

t· ıarıo 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 iğrililderi doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
luklan doğrulbnak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır· 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsa:ar. 

'fÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'I AZA AMİL 

MÜTEHASSISI • • 
rı 

Bey tarafmnan yapılır. 
Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 

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

17 - 20 (355) S.7 

1. irinci Sınıf f\lutahassıs 

Operatör - Doktor 

hsin Hüseyin 
Hastalarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has

tanesinde kabul, tedavi ve ameliyat yapar. 
A D R E S : Çivici Hamam MUftU Sokak 

Tahsin ~ey Hastanesi 
6-26 764 

Saç Losyonu 

Kom ojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 
saçları besJiyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi yağh 

değildir. Tesiri kat'i ve 
rayıhası latif bir los
yondur. 

Tanınmış eczahane
Ierden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

re,rın ısanı 

Eczahanesi 
Müstahzeratı 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

1 T1\MDAR ÇIKRIGI 

E = 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 

METALLüM 
J,:ııubalarırtt ttııc• lı 

t · ılenler hiç bir ~a 

ıunn al<lıuımaı~ı ı~· 

lnu]ır. 

Çünki: 
Enııaline nı z::ı 

ı nn ıarfiyatı :ı /. 

ı~ı~ı hol ycg{ıııe 
lambauır. 

Her bayiden 
arayınız 

Deposu 

EH MET 
TEVFiK 

• ı • 1.t 1 ık mil 1Zt'11J 11 

l ıcaretlıanHı 

Pt1 ş!eınalcı la r 

lELEfON 3323 

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

SIHHAT BAI.:IKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

İki Defa suzuımu,ıur 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Ramd.i :Nüzhet 

Sıhhat Eczanes~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 


