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İmtiyaz sahibi : ALİ ŞEVKET 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

İSMAIL HAKKI 
.A...J3C>~ Ş:E:R...AİTİ 

Devamı müddet Türkiye için Ha-n-.ç-i~çi-n 
ı..'ı'cnelik . . . . . . 1800- - 2500 1 
Aiti mılık . . . . . . 700 1300 1 

TELEFON : 2&97 1 

n 
Sanayi 

1 

roğramımız Dev-1 
et Ve Millet Birli-! 
"'le Başarılacaktır ' 

Türk milleti azmüirade kuv
\'etine yeni bir misal daha ka
byor. 

d Asırlık inkılapları yıllara sığ
ltan bir millet elbette sana
~leşme kararı alındığı dakika-
an itibaren bu sahada da 

Yüksek kabiliyetinin icaplarını 
~aratmak mevkiinde idi. Ne
tekinı öyle oldu. 
Beş senede tahakkuku dü

~~üJen sanayi proğramımızın 
1 buçuk senede tamamlana

ta~ 
gı anlaşıldı. Altı ayda Turhal 

t~ker fabrikası gibi en modern 
~r müessese kurulmak suretile 

v:ı 11111 ll n yeı ı n 

Bulgarlar Ve B. Antantı 
Misaka Girnıiye Mütemayildirler 

Balkan Antantının K iiçük İtilafta Birleşmesi Asla 
Görüşüluıüş De:ğildir - I\farsilya Tahk.ikatı Bitti 

Atina lL (A.A) - M. r __, - • vat tethişçilerinin reisi 
Maksimos .gazetecilere olan Dr. Ante P~vc·:ç'in 
beyanatta bulunarak bal- suikastçı Kalemen'·c ~r-
kan itilafı ile küçük iti- kadaşlanna Kral A!eksan-
lafın birleştirilmesi husu- dırı öldürmek. için emir 
sunun ne Belgratta ve ne verdiğini meydana çıkar-
d~ A~kara müzakereleri mışbr. Diğer taraftan Vi-
esnasmda · mevzuubahs yanada mevkuf bulunan 
edilmemiş ve liatta bu hu- kaymakam Petroviç sui-
susa telmih bib olunma- kastı yapmak vazifesini 
mış oluduğunu söylemiştir. üzerlerina alan üç tethiş-
Bulgarl stan Ve Bal- çiyi Yanka Puzla da seç-

kan Anlaşması miştir. Cinayetin asıl faili 
İstanbul 11 (Hususi) - olan Kalemen yahut Gor-

Sofya gaz~te!eıi · Bulga- giyef, Paveliç tarafın-

==== 
Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Gazerecıu· 

rı z • 
Dinamitçi Cani 

-·-·-·-·r renleri Uçurmakla 
Neler Umuyormuş .. 

·----

tılan rekor da meydandadır. 
. 'Riyazi hesaplara müstenit 
ışJerimizin verimlerinin de sür-

ristanın da Bn1kan anlaş- dan seçilmiştir. Paveliç · 
masına g irmesi etrafında arkadaşı Kavetermikle İtal-

~~!e tahakkuk edeceği aşikardır. 
I Urkiye hakkında hariçte bes
~nen menfi kanaatler nasıl 
ırer birer yıkılmış ise emper

kalist dünyanın, gözümüzü kor
k Utınak için sanayileşmenin 

1 olay olmadığı iddialarının da 
<tendiliğinden çöktüğünü gör
ltıekte geç kalmıyacağız. 
. Sanayileşen Türkiye iktisadi 
13tiklalini pürüzsüz elde ede
cektir. Yalnız büyük davada 
~azife münhasiren devletin de
~İldir. Devletçe, milletçe kar
~;lı~lı çalışma bizleri büyük 
~Unıüze ulaştıracaktır. 

1 evlet, bütçesile milli banka
~tı himaye ve teşvik eylemekle 
fa~~lcketin ihtiyaçı bulunan 
k rıkaları kurduruyor. F abri
ıi~larınıızm mamulatı açılan ser
k erde göğüslerimizi kabarttığı 
c ~ar, gözlerimize inanılmıya-
0~ hayranlık veriyor. Bu böyle 
Pla akla beraber sanayileşme 
kı nının muvaffakıyeti icin hal
k lllızın yerli mallarına büyük 
~r hassasiyetle bağlı bulun-
İ~nı çok lüzumlu görürüz. 

tıı il tıyaçlanmı mutlaka yerli 
lı:ı~d arından temin eylemek yo-
1'\ıl a çok titiz davranmalı yo
llle~anıalı, usanmamah behe-

S al Yerli malını aramalıyız. 
haıku hareket sanayi planının, 
dir a tahmil eylediği vazife
a ı 1 • Eski itiyatlan yıkmak, 
Şatt!~adı ğımız bir işi ba-
bir . aga uğraşmak kolay 
ty)e~ değildir. Bunu takdir 
kl.llla ekle beraber yerli malı 
bir nrııanın milli ve vatani 
ı..· "azif e l h · · '<.!izi t h . o ması assasıyetı-
tıllı taa rıke kafi gelir kanaa-
k~ın Şımaktayız. Fabrikaların 
Vatlikl Unda büyiik hamlelerle 
hr]i ar Yaratan Sümer Bank 
Ilı.ak tnaUarının sabşını teshil 
"-'! sadile . b. k"l · "'CUde ~en.ı ır teş ı at 
hlnız S~etirmıştir. Bu teşkilat 
illeşg-uı unıer Bank mallariyle 

aut .. olnııyor. 
llıünu un Yerli mallarının sürü
ltıatlar arttırnıağa çalışıyor, yerli 
tetiy0 Pk~larları fikri de gös
~ r ı S .. 
endi .. umar Bank yalnız 

kiye~: ~uesseselerinin muvaffa
~-t l.lnı d ~ ·ı 
"'Q•kk ıc:gı sanayi planının 
b41Yor ; nu temin yollannda ça 
~~t~-· •hrika kurmak ınak-

-ıne k .. fi 
' &, a gelemez. Of ab-

l:~" ıkıncı sahiJtdt -
~--ı.ı. ~a.k..k.ı 

imalı makaleler yazmağa yadan Zürihe geçmiş ve 
başladılar. "Mir,, gazetesi Macaristendan gelen tet-
Bükreşte toplanacak olan Hulum· JJm~vl'kili Jl. Goraiyı'f hişçi canileri orada karşılı-

gelecek Balkan an!aşması kon

seyinde Baikan devle..th!rinin 

Bulgarlarla olan ihtilaflan halle

derek Bulgaristanın da Balkan 

Tahkikat ikmal yarak kendilerine son talimatı 
Edilmiştir vermiştir. (Vreme) tahkikat 

BELGRA T, 11 (H.R) - Yarı safhasının bu kadar açık olarak 
resmi (Vreme) gaze tesl Mar- meydana koyduğu bu hakikat 
silya cinayetinin her safhasını karşısında Dr. Paveliç ile kay-
aydınlanmış sayıyor. Bu gaze- makam Petroviç'in Fransız ad-

Antantına girmesi tahakkuk teye göre, cinayet tahkikabnı liyesine teslimle ıi muhakkak 
edeceğini umuyor. ikmal eden tahkikat hakimi Hır eddediyor . 

.~~-~~~·-------============================ 

Türk - Elen .Uzlaşması 
İki Millet İktisadi Sahada Da Sami
miyetle Birbirlerine El Vermiştir 

Celal hey 
Ökouom; l,a 'm 111 

Ankara, 10 (A.A) - Türk 
ve Yunan heyeti murahhasa
ları arasında bir kaç günden 

UZLAŞMANIN BAŞLICA HATLARI 
beri müzakere edilmekte olan 
Türk - Yunan ticaret anlaş
ması bu akşam hariciye veka
letinde imzalanmış ve şu tebliğ 
neşredilmiştir: 

İki dost memleket arasındaki 
ticari münasebetlere müteallik 
meseleler en samimi bir zihni-

yetle tetkik edilmiştir. Mah
sullerinin ayni olması, iktisadi 
oünyelerinin bir birine benze-

mesi ve icabatına tabi bulun
mak zaruretinde oldukları ahdi 
re ji'.aı aralarındaki mübadelenin 
tanzim işini ihtimamlı mesaiye 
muhtaç brakmıştır. 

Türk heyeti murahhasası Yu
nan mahsulatınm Türk piyasa
sında daha geniş bir yer bul
masına imkan vermek ve bu 
suretle mübadelelerin Türk 
ihracatını mahsus surette 

Jı(. Pesme::ofjlıı 

Elen, ulusal ökouomi bakanı 

azaltmak ile değil fakat Tür:" 
kiyeye Yunan ihracatım ted-

- onu 8 ıncı Saluede 

Fabrikaların Ziyareti 
Türk~ Elen Ökonomi Bakanlarının 

Ziyaretleri iki Gün Sürecektir 
İstanbul, 11 (Hususi) - Elen 

Soysal Ökonomi bakanı M. 
Pesmezoğlu ile Ökonomi baka
nımız Celal bey Pazartesi ve 
Sali günü fabrikalarımızın ziya
retleri ile meşgul olacaklardır. 

iki Bakan ancak Çar1&111ba gü
nü Istanbula geleceklerdir. 

Atina, 11 (Hususi) - Gaze- J den güne genişliyeceği kanaab 
teler Türk - Eltn h~kiim.etleri kuvvetlidir. Saç.ayileşen Tür-
arasında akdolunan trt.-eret uz- kiye ile Yunan sanayii arasm-
laşmasının hükümlerini memn;".ıı- J da da sıkı mUnasebetler lnuıa-
niyetle kaydediyorlar. Burada lacaktır. Bllhu.. tltGn, incir 
salahiyettar mehafil Tilrkiye - ve isim &serinde mlfterek 
Y unanitıtan arumda iktisadi tedbirler alınacafl tahmin Olan
ub&da me..ı ~ P.· lllalitüar. 

---~·-

Sıtilmslçt 

Pudapeşte, 7 (İkinciteşrin) -
Dinamitçi Matsuka, muhafızları 
arasında suçlular yerine geçer
ken, dikkat ettim, prangaya 
vurulmuştu. Bu azılı cani için 
ellerindeki kelepçeler yetme-
mişti. Elleri zcncirlerle ayak
larına bağlanmışb. Demir par-
maklık içine girince ağır :zin
cirleri çıkanldı, Matsuka yerine 
oturdu. Başıni eğmişti. Dudak
ları arasında hiç bitmiyen bir 
dua okuyordu. Matsukanın mü
dafaasına memur edilen avukat 
ta yanı başında idi. Fakat 
korkunç cinayetleri meydanda 
olan cani için son celsede mü
dafaasını yapmakla iktifa ede
cek benziyor. Zira ağzını aç
mıyor bile. 

Bir MUnaka,a 
Reis (Matsukaya hitap ede-

Tayyare 

Jll alsuka 

rek) - Harp içinde madalya 
aldığınızı söylemiştiniz. Harbiye 
nezaretinin evrakı arasında 

böyle bir vesika bulamadık. 
Matsuka - Nezaret aldana

bilir. 
· Hakim Marton bu sözden 

asabileşti. muhafızlara caninin 
ellerine ve ayağına tekrar de
mir vurulmasını emretti. Bu 
emir derhal tatbik olundu. 

Demirlerin başını eğdiren 
ağırlığı altında cani daha itaw 
atkir bir tavır takındı. İhtarın 
tesirini gösterdiğine kanaat edi·· 
lince gene demir zeneirleri 
çıkarılbı, 22 kişinin katili olan 
adam mahkeme edilirken pek 
nadiren bu kadar neşeli bir 
samiin kitlesine t~sadüf edile 

- Sonu beşınci ahi/ede -

Piyangosu 
Yirmi Bin Liralık 

17727 Numara 
İkramiyeyi 
Kazandı 

İstanbul, 11 (Hususi)- Tay
yare piyangosunun çekilmesine 

bugün başlandı. Kazanan nu
maralar şunlardır : 

20000 Lira Kazanan 
Numara 

17727 
aooo Lira Kazanan 

Numara 

9095 
Yağmnrlu GUnleede 

4000 Kira Kazanan No. · 

19073 
3000 Lira Kazanan No. 

23905 
2000 Lira Kazanan No. 

4961 
· soo Lira Kazananlar 

14298 23097 15972 
16845 14377 12619 
121A1\ 1915 Sonu OçOncü 

-~ sahi/ede 

· · Şemsiyelerin dUl"UfUDdan çok ıeyler anlaşılır. '> 

Atıklar . Nlf8nhlar EViiier ... _ -



Sahffe 2 

ÖKONOMİ HABERLERi -----------Türkofisin Tebliğleri 
~~~--~~~~------------...r----------------------------

L on dr a - Berlin - Nevyork Ve Ham-
burg ~orsalarında Mahsiillerimiz 

Bertin· TUrkotis şube Mııhtelı·f Borsa1·~rda 
sinin 3 ikinci Te,Hn ta- ıa 
rlhll raporu: 

Muhtelif mahsullerimizin Ai
manyada 28 Birinci Teşrin - 3 
ikinci Teşrin 1934 haftası için
deki piyasa vaziyetleri: 

UMUMi VAZIYET : Umumi 
veziyetin bu hafta içinde dahi 
müsait surette inkişaf eyle
diği kabul olunabilir • 27 
Birinci T efrin tarihli rapo
rumuzda bildirdiğimiz veçhile 
ithalat müsaadesi almak w:ere 
vaki olacak müracaatların va
sıtamızla yapılmasının mühim 
kolayhklar tevlit eylediği bil
hassa bu hafta içinde görül
müştür. 

Filhakika: Meseli, kuru mey
velerimize taalluk eden istida
lann bir ve en geç iki gün 
içinde halline imkin hasıl ol
. muştur. Yalnız bu hafta için-
de Türkiyeden ithal edilecek 
kuru meyveler için verilen mü
saadelerin tutannı 2-2,S milyon 
mark tahmin ediyorw:. Alaka
dar makamlara vasıtamızla ve
rilen istidaların diğer daireler
ce dahi mümkün olan süratle 
halline ça1ışıldıtı memnuniyetle 
ıörülmüştür. 

\ Bu hafta ithalat işlerinde 
kaydedilen en mühim hadise: 
Alman Devis dairesinin 1 ikin
ci teşrin tarihinde intipr eden 
bir tamimi üzerine eskiden 
olduğu gibi doküman mukabi
li- tediyenin serbest buakıl
ınasıdır. 

Filhakika tediyenin 24 Ey-
1\ilden itibaran malın bilfiil 
ithiliııe vabeste tutulması 
memleketimiz tacirleri ıçm 
büyük bir güçlük bulunuyordu. 
Binaenaleyh bu huıulün her 
&aman ve her nevi muameleler 

j. için tatbik edilemiyeceği Al .. 
~ 'man Daire!erince dahi anlaıd
mıı ve nihayet doküman mu• 
kabili tediyeye müsaade veril
mesi cihetine gidilmiştir. 

Doküman mukabili tediye 
yapabilmek için mukavelenin 
eıu üzerine yapılmıf olmuı 

ve bu bapta vesika gösteril
mesi lizım gelmektedir. Bun· 
dan başka tediyenin taalluk 

Sanayi 
~Proğramımız Dev
Jet Ve Millet Birli-, 
gile Başanlacakhr 

- Baştt.llı/ı 1 ncı schi/eae -
rikayı harekette bulundurmak 
yaşatmak lazımdır. Binaenaleyh 
kurma Devletin yaşatma mille
tin vazifesidir. Vazifede bağ-
lılık muvaffakiyetin anahtrndır. 

F ahrikaların kurumunda rast
lanan müşkilat ve engellerin 
halk önüne de çıkanlacağmda 
şüphemiz yoktur. Çünki sanayi 
hamlesi bir inhidam yapacak, 
enkazın üzerinde yeni bir var
lık canlandıracakbr. 

Düne kadar yabancı malları 
satanlar arasında, yerli malları 
sürümünün arttığını görünce 

şahsi menfaatlerinin haleldar 
olmasmdan endişeye düşenler 
bulunacaktır. Yerli mallarının 
çürüklüğünden pahalılığından 

dem vuranlar olacaktır. Fakat 
bunlara Türk milleti kulakla
rını tıkamahdır. 

"Çurük, sağlam, ucuz, pahalı 
benim malım her düşüncenin 
fevkindedir,, cevabını vermeli- 1 

dir. 1 !Prede kalaı ki yerli mal
larım Sümer 8ank elile maktu 

Mahsullerimiz 
Ankara 11 (Türkofis) -

Lonara, Berlin, F evyork ve 
Hamburg borsalarında üz.Ü~ 
ve incir, tütün , zeytinyağı 

• fiyatlarında bir gün önceye 
göre değişiklik olmamışbr. 

Londra borsasında 59/60 ki
loluk hazır mal Polonya yu
murtalarının kapanış fiatları 

8,3-9 muhtelif ağırlıkta olan
lar 7,9- ilci 8,3 filine kadar
dır. Livcrpol borsasında 
Amerika pamuğu ikinci ka
nun teslimi olanlar 6,53, 
mart teslimi 6,49, mayıs tes
limi 6,45, temmuz teslimi 
olanlar 6,41, peni üzerinden 
muamele görmüştür. Aynı 
borsada mısır pamuklarının 
sakalaridis cinsleri ikinci ka-
nun teslimi 8,34 temmuz tes
limi olanlar 8,34, peni üze
rinden muamele görmüştür. 
Apper cinsleri ikinci kinun 
teslimi 7,14 mart teslimi 7, 
16 mayıs teslimi 7,19 tem
muz teslimi olanlar 7,17 pe-
ni üıerinden muamele gö
rülmüştür. Şikago borsasında 
buğday fiyatları birinci ka
nun teslimi 88.3/4 mayıs tes
limi 93.3/8 temmuz teslimi 
olanlar 94,3/8 senttir. Vinni
peğ borsasında birinci ka
nun teslimi 109,3/4 ila 109, 
118, mayıs tsslimi 109.118-109 
114, temmuz teslimi olanlar 
.113.112-112.S/8 sent arasın-
.da muamele görmüştür. Bu 
faiatlar bus~l başınadar. Li
. verpol borsası fiatları birinci· 
kanun teslimi 5,4 118 mayıs 
teslimi olanlar 5.6 1/4 şilin
dir. Aynı borsada mısır fiat-
ları ıöyledir. İkinci teşrin 
teslimi 31, birinci kanun 
teslimi 31.9 ikinci kanun 
teslimi olanlar 32.3 Şilin-

dir. 
Tiirkofis 

, eylediği emteanın da muayyen 
bir müddet içinde Almanyaya 
bilfıil ithal edilmesi şart ko
şulmaktadır. Bu muayyen müd
det umumiyetle bir ay olarak 
kabul edilmiştir. 

Hakları Yokken 
Dava Veklll Levhasını 

Asmışlar 
Baroda mukayyet olmadıkları 

ve avukatl:k için şeraiti kanu
niyeyi haiz. bulunmadıkları hal
de yazıhane açar:k kapılarına 
dava vekili levhası asmak vebu 
namla maliyeye hilafı hakikat 
beyanname vermek suçlarından 
maznun İlya Arditi, Jak Eski
nazi ve Roben Koryel efendi
ler haklarında müddeiumumi
likçe takibata başlanmış ve 
tanzim edilen evrak birinci 
karar hakimliğine verilmiştir. ·-İhale Edllen Mektepler 

Vilayet daimi encümeni dün 
toplanmış ve Bergamanın Zü-
beyde hanım mektebile Bayın
dmn Merkez mektebi binala
rının inşaatının ikmalini müte-
ahhitlere ihale etmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fiyatlar, dürüst, temiz ticaret 
usullerile rağbeti celbeylemek
te ve halkımızın takdirlerini 
toplamaktadır. menfi propa
gandalara kapılmağa milli 
şuurumuz manidir. Sanayi pla
nının daha süratle tahakkuku
nu temin için inanacağımız tek 
dava; yerlı malına itimat et
mek onu aramak, bulmak ve 
alinaktır. 

T•nıal1 ~ak.k.1 

Ancak emteanın bir ay iç.in
de bilfiil ithaline imkan gö
rülmediği takdirde müddetin 
ihtiyaca göre uzablması da ih
timal dahilinde bırakılmıştır. 

Ege Mıntakasında 
Tutun Piyasası 

Yeni mahsul piyasasının açı
lışındanberi geçen bir hafta 
içinde Ege mıntakasında altı 
milyon kilo tütün satılmıştır.Bu 
miktarm sekiz yüz elli hin lci
losunu inhisar idaresi, bir mil
yon beş yüz bin ki.!osunu Gery 
T obacco kumpanyası, bir mil
yon üç yüz elli bin kilosunu 
Glen Tobacco kumpanyası bir 
milyon iki yüz e!li bin kilosunu 
F elcmcnk tütün şirketi, kala
nını da muhtelif tüccar ve 
particiler alınışhr. 

Ege mıntakasının buseneki 
tütün rekoltesi 13 milyon l<ilo 
tahmin edildiğine göre piyasa
nın açılışından. bir hafta sonra 
mahsulün yarısına yakın kısmı 
satılmıştır. 

Fiatler umumiyetle 55 - 90 
kuruş arasındadır. Mühayeat 
h:1raretle devam etmektedir. 
Akhisarda fiatler yüz kuruşa 
yükselmiştir. 

Fransada Arpa Gümrük 
Resmi Arbrlldı 

3/11 /934 tarihliF ransa Resmi 
gazetesinde neşrolunanl/11/934 
tarihli kararname ile arpadan 
alınmakta olan gümrük resmi 
artırılmıştır. Aynı gaıetede çı
kan 2/11/934 tazihli bir karar-
name ile de arpa ithalatçıları
nın tabi tutuldukları tak kal
dınlmışbr . 

Arpadan alınacak yeni güm
rük resmi ile şimdiye kadar 
alınmakta olan resim aşağıda 
gösterilmişbr: 

Fransız Gümrük tarifesi 
Pozisyon 70 
Yeni resim Eski resim 

(Asgari tarifeye 
göre Frank 

Arpa dane ha- 40 15 
linde 
Kırık dane ve % 
1 O dan fazla unu 
ihtiva eden dö-
küntüler halinde 59 52,50 
Un halinde 66,50 26 

Nüfus İdaresine 
Müracaatlar Çok Fazla 

Gizli doğum, ölüm ve evlen
me vak'aları için müracaat müd
deti 31 kanunuevvel günü bi
tecektir. Vilayet ve nüfus mü
dürlüğüne bu gibi muamelele
lerin tescili için bir çok müra
caatlar vuku bulmaktadır. T eı
rinievvel ayına ait doğum ve 
ölüm fişleri lzmir merkezi ve 
kazaları için hazırlanmış ve is
tatistik umum müdürlüğüne 

gönderilmiştir. .............. 
Kim Kazandı? 
Tayyare piyangosunun dünkü 

keşidesinde yinni bin lirayı ka
zanan 17727 numaralı biletin 

hamili Aydın demiryolunda 
lambacı Salih ve Hacı Mecit 

efendilerdir. Bu bileti saadet 
kişesinden ortak almışlardı. 

Sayım Vergisi 
itirazlar Tetkik Edlllyor 

Vilayet idare heyeti haftada 
üç gün toplanarak sayım ver
gisi için yapılan itirazları tetkik 
etmeğe ve bunları bir an evvel 
neticelendirmeğe karar vermiı
tir. Bu· toplantılara Ziraatodası 
reisi Rahmi bey de iştirak ede
cektir. 

Tütün -·-
Satışlar Hararetle 
Devam Ediyor 
Tütün mübayaasına hararetle 

devam olunmaktadır. Piyasanın 
böyle hararetli bulunmasının 
başlıca saiki bütün kumpanya
ların ilk fiatleri katiyen kırmı· 
yarak mübayaaya muntazaman 
devam etmekte olmalarıdır. 

Haber aldığımıza göre Kots• 
oğlu biraderler Bulgar kum
panyası da piyasaya gelerek 
mal almağa başlamıştır. Bun
dan başka fiabn istikrarını 
bekliyen tüccarlar da ötede 
beride tütün almağa koyulmuş· 
lardır. Bu seneki rekoltenin iki 
üç hafta içinde tamamen bite
ceği tahmin olunmaktadır. 

Tütün mübayaas• işleri için 
Ödemişte bulunan inhisarlar 
idaresi tütün mübayaa müfet
tişi Yusuf Ziya bey dün mer
keze gelmiştir. Şimdilik vaziyeti 
merkezden idare edecektir. 

Kredi Kooperaiifleri 
Bir Rapor Hazırlandı 
Vilayetimizdeki kredi koo

peratiflerinin senelik faaliyet
lerini gösteren bir rapor vali 
Kazım paşa tarafından hazır
lanmıştır. Bu rapor yakında 
alakadar Vekaletlere gönde
rilecektir. 

Edime vilayetinde de kredi 
kooperatifleri teşkilatı yapıla
cağından bunlann nizamname· 
leri vilayetimizden istenmiştir. 

Emniyet 
Müdürlüğünde 
Bazı Ddğı,lkllkler Yapıldı 
Muavlnllk İhdas Olundu 

Şehrimiz emniyet müdürlüğü 
kadrosunda bazı tebeddül.at 
yapılmış ve bir müdür muavin
liği ihdas edilmiştir. Müdür mu
aviuliğine birinci kısım reisi 
Süleyman bey tayin olunmuş
tur. Süleyman beyin yerine 
idari kısım reisi Yaşar bey ve 
Yaşar beyin yerine de yeniden 
lzmir Merkez memurluğuna 
nakledilen Yaşar bey tayin 
edilm~tir. 

İtalya 
Krahnın Ylldönümü 

Dün Alsancakta Sen Rozer 
kilisesinde ltalya kralı Viktor 

Emanoelin doğum yıldönümü 

münasebetile bir ayini ruhani 
yapılmıştır. Bu ayinde vilayet 
namına vali muavini vekili 
Fuat bey hazır bulunmuştur. 

Bu münasebetle limanımız

daki ltalyan vapurlan bayrak
larla donatılmıştır. 

Şehir Meclisinde Dün 
• 

Bazı işler Görüşüldü 
Meclis, Sigortaların İş Bankasın 
Yaptırılmasına Devam Kararı Verd 

Su Ve Elektrik 
•• 
Uzerine Şikayetler 

Şehir Meclisi dün öğleden Bundan sonra Şeyh oğl 
sonra saat 12 otuzda birinci Hüsnü ve Dişçi Ali Halim be 
reis vekili avukat Mustafa ler tarafından geçen celsed 
Münir beyin reisliği altında Karşıyaka elektrikleri hakkıo 
toplanmış ve geçmif zabıt oku- da verilmiş olan müşterek 
nup aynen kabul edildikten takrir okundu. Bu takrird 
sonra nımamede mevcut me- elektrik şirketinin kendi t · 
vadın müzakeresine geçilmiştir. sab üzerinden tenvirat istiyeıı 

Müteaddit su sahipleri tara- lere karşı büyük bir müşkül'" 
fından Belediyece alınan su gösterdiği ve yüz liradan i 
ücretinin metre mikap ü~erin- yüz liraya kadar teminat tale 
den alınması ve her metre eylediği zikrolunuyordu. 
mikap için muayyen bir ücret Reis avukat Mustafa Mün· 
tayin edilmesi hakkmda veril- beyin teklifi üzerine 
miş bir istida vardı. Bu istida Belediye riyasetine havale edil 
okundu ve tarife encümenine miş ve gelecek celseye kada 
havalesi takanür etti. riyaset makamınca yapıla 

Müteakiben Dahiliye vekile- tetkikat neticesinde bu hus 
tinin belediyenin gayri menkul için müzakere açılması kab 
emvalinin belediyeler bankası olunmuştur. 
vasıtasile sigorta edilmesi hak- . Rumamede müzakere oluna 
kındaki emirname üzerine büt- cak başka birşey kalmadığmd 
çe ve nizam encümenlerinden yeniden verilen takrirlerin oku 
gelen mazbatalar okundu. Bu masma geçildi. azadan Ahuı 
mazbatalarda nizam ve bütçe Suat bey, şehrin muhtelif y 
encümenleri İzmir belediyesinin l~rinde spor sahaları tesi 
iş bankaııyle olan alakasının ni istemiştir. Bu takrir gelec 
belediye için çok elverişli ol- celsenin ruznamesine alınmış 
ması hasebile iş bankasından Azadan Suphi Eınin be 
belediye münasebetinin bu elektrik tenviratının saat bi 
suretle kesilmemesi lüzumu den sonra söndürülmesini 
beyan ediliyordu. İki encümen memleket için iyi olmadığı 
de aynı mütaleada bulunduğu söylemiş ve gelecek celsed 
cihetle bu şekil heyet umu- bunun için bir takrir veruıe 
miyece de muvafık görülm~ tekarrür ebniştir. 
ve mazbatalar reye konarak Çarşambaya toplanılmak üı 
kabul edilmiştir. re celse tatil edilmiştir. 

Su Şirketi 
Vekaletin Kara
rına itiraz Mı 

Edecek? 
Su şirketinin tarife farkı ola

rak halktan aldığı yüz elli bin 
lira ile senelerdenberi biriken 
ve verilmiyen hükfımetin te-

mettü hissesi 86 bin liranın 
sahiplerine iadesi lazımgeldiği 

Nafia vekiletinden su şirketine 
tebliğ edilmişti. 

Bu hususta şirkete itiraz 

için de bu ayın yirmi beşine 
kadar mühlet verilmişti. 

Haber aldığimıza göre şir

ketçe buna dair olan itirazna
me hazırlanmaktadır. Bu mak
satla şirketin Belçikadaki mec
lisi idaresinden bir zat ta 
lımire gelmiş bulunmaktadır. 

Evkaf 
Gelir Getirmiye 
Emvali Satacak 
İzmir Evkaf müdürlüğüııa 

teşebbüsü üzerine ıehrin ın~ 
telif yerlerinde Evkafa " 
gayri menkullerden bir seJ' 
zarfında gelirini karşılayaıP' 
yacak derecede masrafa seb~d 
olanların satılması ve bunl41ry 
parasile mühim gelir te~ 
edecek akarat inşası Evle'~ 
umum müdürlüğünce muv4lfı f 
görülmüştür. Bu gibi satışlı 
ıçın evvelemirde vilayet idııt'Ji' 
heyetinin de kararı olmak 
zımdır. idare heyetinden bu""
için karar istenmiştir. 

Salonda . ~ 

Kaçırı lınak IsteJl~ 
Kumaşlar YakalaJJ 

ELHAMRA İ. M. Kütüphane Sineması 
Dün limanımıza gelen ltal1~ 

bandralı Rodi vapurund' ef 
yolculardan Kohente Elr'!,,,, 
efendin in vaziyeti salon gtJ , • 

3 büyük dünya boks şampiyonu 
MAX BAE R - PRİMO CARNERA - JACK DEMPSEY 

Tarafından temsil edilen 

Kadınların Sevdiği 
Filmine ilave olarak, " Şeytan Kız ., filminin sanat yıldı

zı FRANSIZKA GAAL'in 

VERONİKA 
Şen şuh ve oynak musikili komedisi çarşamba akşamına 

kadar gösterilecektir. 

Seans Saatlerl 
VERONİKA : 14,30 - 18 ve 21,30 da 
KADINLARIN SEVDİGİ : 16 ve 19,30 

DİKKAT: 

GÖRÜNMEYEN ADAM 

rük müdürü İhsan beyin ~ 
zari dikkatini celbeyl 9 
üzerinde kaçak eşya buluo;, 
bulunmadığını suline bayır ~· 
vahı alınca taharriyata baf11 

mıştır. ~ 

Elyazer efendinin palto il' 
caketinin kollarında paııt0 Je ·,.o 
nun bacaklarında ve cepJetl it' 
ipekli kumaş ~rp v~tı' 
bulunmuştur. Mumaileyh .~f· 
sas mahkemesine verihııı~· 

Hilaliahmer 
Gençlik Dernekler' efı 

Mekteplerde Hililiahnıet ~( 
lik dernekleri teşkilitırı•0 el 
vetlendirilmesine karar ;,1 
miş ve mühim miktarda~ 
yet vere kası cemiyet tar~ 
mekteplere 2önderilınistit• 



.... . 
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İ<ar Gibi Beyaz, Altı Gibi Sarı İki 
Baş Birbirine arışarakTekrar Etti-
ler: Özdemir Öldü. ·· zdemir Yaşıyor . -·-·-·· - Söyle Tomris, yahut sen 
ıöyleme, ben kapalı gözle evet 
diyeyim. Yeter ki en son da
kikaya kadar bir sözünle kal
ınak, veya gitmek ümidim kı
nlmasın ... 

Tomris gülerek: 
Dikkat et Semih, önceden 

.. kabul ettim,, diyorsun .. 
Semih şiddetle: 
- Evet kabul.. Sonsuz saa

deti imzalamak için ellerine sa
nlmağı bekliyorum .. 

Tomris agır ağır pençereye 
Yaklaştı, elini kaldırdı. 

- İşte orada beklediğin 
aaadeti imzahyacak eller var .. 
Evet yalmz gitmeyiniz Semih 
•ğa bey .. Güler İzmir yolculuğu
nuıun zevkini içiren sevimli bir 
arkadaş, bir nişanlı, bir kadın 
ol b"l' a ı ır ... 

Semih beklemediği bu sözler 
karşısında şaşkın şaşkın bakı
fordu. Tomris bir tecrübemi ya
l>ıyordu. Genç kadın mahzun 
içli bir s.!sle ilave etti .. 

- Semih ağa bey, bu daki
kada belki en candan bir hem· 
§ire görüşüyle sana saadet 
ışığını tutacak eli işaret edi
Yorum. Onu tumak söndürme· 
mek senin elindedir.Söyle, cevap 
'Ver .. Ona eş ol. Bana da yıl
lardan beri benemsediğim bir 
ağabeyi kaybettirme ... 

Semih cevap veremiyor, bu 
Yumuşak tatlı sesle büyülenmiş 
gibi başını onun omuzuna ko
Yarak hınçkıra hınçkıra ağlamak 
btiyordu .. 

Kulaklarında uğuldayan onun 
sesi "Semih ağabey Semih ağa· 
bey,, diyordu. Tomris orada 
Pençere önünde ruhunun pas
lcırını yıkayan asil bir feragatla 
Cevap bekliyordu .. 
k' Evet Semih artık anlıyordu 
b~ Tomrisin hayatında daima 
ır ağabey olarak aranılacak 

\teyahut herşeyi bir anda ko
Pararak uzaklaşacaktı .. 

O vakıt delikanlı bu temiz 
·~.vgiye dayanarak yine onun 
gobterdıği aşkı bulmak istedi. 
d .k defa kalbinde heyecansız 
l erın bir inanla T omrise yak-
aştı, ellerini ellerine aldı: 

• - Tomris sevgili kardeşim, 
1~ret ettiğin yolda şuurla yü· 
~rnek, bu ışığı söndünnemek 
ş~n onu senin gösterdiğini dü-
Unrnek yeter G .. 

d enç adam başını genç ka· 
ının om l .. t'" d " uz arı us un en yavaş 

.1lvaş w d' d d k ' v eg ı. u a ları temız, 

a~ ~)eksiz bir sevgiyle Tomri
or d eyaz alnına dokanırken 

a a de iki kardeş sesi işitildi: 
'f o- ~ğabey, Semih ağabeyim. 

rnrıs sevgili hemşirem ... 

z * * * llıı ehra tasalı gözlerini kaldır-
ş soruyordu: 

lan- Semih ile Gülerin nişan-
llıalannı . t d' - 1 "? l 

0 
• sen ıs e ın oy e mı. 

ınrıs sakin· 
- E . sev· vet anne .. Güler Semihi 
'Yor bu - 1 . l' k llıes' ' guze sevım ı ız 

z ~t olmalı değil mi? 
_: ~a acı acı inledi.. 

nu a sen ? Zavallı çocuk! 
J saadet' k d' . erin 1 en ı mahrumıyet-
ll:ıan P~hasına hazırladığına piş-

li 0 ınıyacak mısın? 
ayretJe. 

ı .._ Ben . · ? 
"o) mı Ben çocuğuma 

a~n b k tında u sıca yuvanın dı-
k onu g- b alr:n k 0 ze atan mevkide 
Ze~ ta? . korudum. 

ra LÇıni çekti. Simdi yü-

reğinden kopan bir ana sev
gisile T omrisin elini tuttu.Ona 
hakikatleri anlatmağa çalıştı: 

- İhtimal bunda haklısın 
kızım. Evet Semih senin geç
mişini bilir .Onunla birleşik bir 
yuvada bu aşk sizi bir gün 
yine düşündürebilir, aranızda 
hoşa gitmiyen uygunsuzluklarla 
aça b.ili{di. 

Fakat ondan başka 'biri? .. 
Tomris evet gen5sin ve çok 
güzelsin. Hayatta daha bekle
diğin dilekler tükenmemiştir 

kızım.. Ve istemem ki... 
Tomris annesinin sözünü ke-

serek : 
- Y alv.arırım anne .. 
O katiyetle: 
- Hayır beni dinlemelisin 

Tomris, dinJiyece~..sin. Bu anda 
sana söz söyliyen, bu feragati 
istemiyen kadın oğluna verdiği 
sözü tutmak istiyen, onun be
nim dediği kıza öz ana olan 
kadındır. 

Ben, senin daha nıce güç
lüklerini bilmiyerek yürümek 
istediğin bu yolun sarp kaya
larında varlığımı didik didik 
eden gözleri karartan nice 
boşluklarından geçtim. Kaç de
fa elimizi tutup bize dayanacak 
bizimle birlik bütün bu güc
lükleri yenecek bir dayağın 
yoksulluğu ile inledim.. Hayır 
Tomris hayır, benim tecrübem 
sana yaramalı.. Bu acıları bu 
yalnızlığı ben çektim, sen çek
me artık.. Yirmi beş sene ev
vel ben de senin gibi cesura
ne, ounu vuran hayatı vtırmak 
istedim, heyhat!. .Yirmi yaşın
da yaşayan bir ölü olmak .. 

Sanki bütün özü tüker.miş. 

kökü budanmış ta gene ayakta 
durabilen bir ağaç .. Fakat her 
gün biraz daha gücünü, da
yağını kaybederek olduğu yerde 
kurumak! ... 

Of! Bu çok acıdır Tomris, 
bugün senin için her şeyi yap
mak istiyorum. Beni dinle, bana 
ınan yavrum .. 

Sana bir yuva kurabilirsem 
kendi yuvamın çöküntüsünü 
anlamıyacak, seninle kalbi bir 
sükun bulacağım ğibi geliyor .. 
Bunun için düsündüklerimi yap
mak istiyornm: 

Gülerin nişanı vesilesile ben 
de köşkün kapılarını eski ta
nıdıklarıma açacak yaşatmak 

istediğim kızıma, geniş bir mu
hit. düşünecek ve tanışacak 
zaman ve zemin hazırlayacağım. 

Zavallı kadın son gücünü 
kullanıyor, T omrisi fikrinden 
çevirecek telkinler yapmağa 
uğraşıyordu. Özdemirin bakımı 
ve yetiştirilmesi için de kü
çüğü göze batan mevkiden 
koruyacak bir variyeti oldu
ğunu anlatıyordu .. 

T omrisi göğsüne basmış mut
tasıl: 
. - Söyle, cevap ver Tomris, 
diyordu ... 

Tomris ağır ağır doğruldu. 
Özdemirin duvarda en son yüz
başı üniformasile alınmış resmi 
canlı, gözler, mütebessim du
daklarla onu işitiyor gibiydi. 

Tomris elJerini milli mücade
" lenin bu kahraman şehidine 

uzatarak söyledi: 
- Iztırap insanı ya birdenbire 

yere yıkar veya her şeye daya
nabilen kendi varlığımızın dı-
şınde bir varlık yarat!r· 
·O varlığı siz. kzdemirle ya· 

Bir Türk 

p 
·-Tehlikesine Karşı 

Sigorta 
Ankara, 11 (Hususi) - Mem-

İstanbul 11 ( Hususi ) - Afyon inhisarı müdürü Ali Sami beyin reisliğinde bir heyet Belgrada Jeketimizde sigortacılık inkişaf 
gidiyor. Burada geçen yıl aktedilmiş bulunan Türkiye - Yugoslavya Afyon muahedesine ait hü- etmektedir. Harp tehlikesine 
kümler konuşulacaktır. Yeni bazı anlaşmalar yapılması da muhtemeldir. karşı da sigorta yapılması dü-

Ankaaa 11 ( Hususi ) - Ecza fiatlerine narh koyacak olan komisyon ayın on yedisinde Soys~ şünülüyor . 
s:ğtık bakanlığında toplanıyor. Altın Stoku 

ltalyanın or orasyonlar Meclisinde ç•~~~~.0!~~J.<-;;~~iı~:: 
Roma 11 ( Hususi ) - 22 Korporasyon meclisi bugün ilk defa olarak Kapitolda toplandı. 828 lab elli milyon dolara ve bin-

aza toplantı da hazır bulundu. Meclis bir parlamento manzarası arzediyordu. Azalar: arasında beş netice ha:ıinenin stoku bir mil-
de kadın vardır. Mösyö Mussolini bir nutuk irat ederek yeni meclisin tarihi vazifesinden bahsetti. yara baliğ olmuştur. . ........ . ......... 
Yunan Heyeti eceyi 

Bursada Geçirdi .. 
Heyet Eskişehir, Hereke Ve Bursa 

Fabrikalarını Geziyor .. 
Ankara, 11 (A.A) - Yunan 

iktisat nazırı M. Pezmesoğlu 
hazretlerıle İktisat Vekili Celal 
beyefendi Atina elçimiz Ruşen 
Eşref ve Bolu meb'usu Falıh 
Rıfkı beylerle nazıra refakat 
eden zevat bu sabah saat 10 
da hususi trenle Eskişehire git 
mişlerdir. M. Pezmesoğlu du
rakta Hariciye VekiJi Tevfik 
Rüştü beyefendi ile Reisicum
hur Hz. namına başyaverleri 

Celal bey Hariciye Vekaleti 
umumi katibi Numan Rifat ve 
İktisat Vekaleti müsteşarı Hüs
nü Türkofis reisi Kurteğlu F~ik 
muhafız kıtaatı kumandanı İs-
mail Hakkı merkez kumandnnı 
Demir Ali Emniyet müdürü 
SaJih beyler ve İktisat Vekaleti 
daire reisleri Yunan sefareti 
erkanı tarafından uğurlanmış 
ve bir asker kıtası tarafından 
selam resmi ifa edilmiştir. Mu
zikada Yunan ve Türk milli 
marşlannı çalmıştır. 

Ankara, 11 (A.A)- Yunan 
iktisat nazırı M. Pezmazoğlu 
hazretlerile İktisat Vekili Mah
mut Celal beyefendi M. Teo
doropulos M. Hacı Vasilis, Ati-

na elçimiz Ruş~n Eşref, Haki
miyeti Milliye başmuharriri Bo
lu meb'usu Falih ıfkı beylerle 
Yunan heyetine 'ktisat Veka
leti namına milimandarlık ya
pan Türkofis ~uşavirlerinden 
Hulki, Hariciye Vekaleti namı
na mihmandarlık yapan Cemil 
beylerle Sürnerbank umum mü
dürü Nurullah Esat, Hereke 
fabrikası müdürü Reşat beyler 
olduğu halde saat 10 da hususi 
trenle Eskişehire gitmişlerdir. 

Heyet, Eskişehirden İzmite 
oradan Ertugrul yatiyle Here-. 
keye ve burada Hereke fabri-

kası gezildikten sonra yina 
yatla Muda~aya gidecektir. 
Heyet saat"'l-/30 da Mudanyaya 
varacak ~e otomobille Bursa)'.a 
gid~rek geceyi orada geçire
ceklerdir. Bursadaki fabrikaları 
gezdikten sonra heyet İstanbula 
dönecektir. 

Ankara, 11 (A.A) - Türko
fis Pazar akşamı dokuza on 
kala Ankara radyosusiyle Türk
Yunan anlaşmasının esaslarını, 

alakadar tüccarlarımıza bildir
miştir. 

Dil Encüme • de 
Her Bakanlığın Bir i\lurahhası Bulunacak 

Ankara, 11 (Hususi ) - Dil encümeninde Bakanlıklardan birer 
murahhas bulunmasına k:uar verirdi. Murahhaslar encümenin 
çalışmasını yakından takip edeceklerdir. Bakanhklann (Vekalet
lerin) tamimler tebligat ve emirlerinin öz Türkçe olmasına dikkat 
edeceklerdir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
rattmız. Ve bu imanı bana aşı
ladınız anne .. 

Ben de acılarımla ezilmemek 
için istiraplarımdan daha güçlü 
olacağım. · · 

İşte onun fotografı önünde bir 

daha ilk ve son andımı ediyo
rum: 
. - Ben ÖzdemirJe birlik bağ
landığımız yuca mukavelemizi 

yırtıp başkasile imza etmiyece

ğim anne ... 

Zehra hınçkırıkh bir ses 
çıkardı: 

- Tomris!.. Özdemir ölmüş
tür, bu andı işitmiyor artık .. 
Köşede oyuncaklarile oym-

yan kumral bir baş Özdemir 
ismile döndü : 

- Ben buradayım,cici anne .. 
Tomris çocuğu kolJarından 

kaldırarak Zehraya : 
- Özdemir yaşıyor, anne 

dedi .. 
Kar gibi beyaz, altın gibi 

sarı iki baş birbirine karışarak 
bir anda tekrar ettiler: 

- · Özdemir öldü. Özdemir 
· yaşıyor!. . 

-- . - Blftl -

Piyango 
- Bastmatı 1 ncı schıfede -
t50 Lira Kazananlar 

19191 19257 694 15143 
1341 17808 12791 5096 

13555 15803 1554 9960 
19694 14507 10364 

100 Lira Kazananlar 
15307 23860 17804 16098 
21678 24041 3207 6584 
3845 12561 16273 11570 

16848 24201 19117 24858 
13942 1128 11576 10304 
24559 4910 23535 3390 
13776 18680 7630 22809 
6243 9909 
50 

21364 
16134 
21006 
21180 
21716 
20073 
1741 

11998 
3110 

15874 
14116 
18099 

·13984 
·12681 
·19750 

Lira Kazananlar 
22534 17230 11031 
7513 5501 6522 

19023 1439 9305 
3959 10346 19605 

19145 8718 1423 
1991 22224 14037 

21769 14238 8986 
18145 6392 919 
5131 16227 1239 

20001 16045 2381 
2962 5053 16814 

17677 12575 184 
22148 8109 17919 
12114 23846 8070 
24956 12514 10367 

• • • 
incir, Uzüm Ve Tütün 

Tiirk - Yunan Anlaşma Birliği 
Ilakkındaki Tebliğin Tavzihi -·-·-·-Ankara, 1 O ( A.A ) - Tütün 

ve üzüm işinde Türk - Yunan 
çalışma ve hedef birliği hak

kındaki müşterek tebliğin ba:ıı 
tüccarlarca ve bilhassa tütün 
ihraçahnın bir elden idare edi-

leceği şeklinde tefsir edildiği 
işitilmiştir. Yaptığımız tahkikat 

böyle bir tefsire mahal olma
dığını göstermiş ve şimdiye 
kadar mükerreren ve selahi
yetli şekilde söylenmiş olduğu 

veçhile ne üzüm ne de her 
hangi bir mahsulümüz için 
inhisar şeklinde bir elden ihraç 
mevzuubahs olmadığını teyit 
etmiştir. 

Tütün için mevzuubahs olan 
şeklin satıcı ve alıcı piyasalar 
menfaat ve taleplerine uygun 
ve piyasalann müsaadeleri im· 
kanı ile mütenasip kıymetlen
dirmeye istikrar tesis etme 
maksadından ibaret olduğu an
laşılıyor. -···· Bdliye Bakanlığı 

Tetkik Heyeti 
Avrupaya iki 
Gönderiyor 

Ankara, 11 (Hususi) - Adliye bakanlığı ( vekaleti ) hapis
hanelerle icra teşkilatını tetkik etmek üzere Avrupaya iki heyet 
gönderiyor. Bu heyetler Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre, İngiltere 
ile diğer memleketlerin teşkilabnı ayn ayrı tetkik edeceklerdir. 

_. •LW 

Azılı Hırsız 
Tepelendi 

Ankara, 1 O ( A.A ) - Azılı 
hırsızlardan Kara Haydar oğlu 
Ali Y ozgadm Deli Hasan kö
yünde Jandarmalar tarafından 
müsademe ile imha edilmiştir. 
Diğer üç arkadaşı biri yaralı 
olarak kaçmışlardır. 

Mütarekenin YlldönUmU 
İstanbul, 11 (Hususi)- Mü

tarekenin yıldönümü müna· 
sebetile bugün katolik kilise
sinde bir ayin yapıldı. 

Kanalizasyon 
İşleri 

ÇANKIRI, 11 (A.A) - Bele
diye tarafından yapılmakta olan 
kanalizasyontla bir ufak küp 
para çıkmıştır. Evvelce bir ha
mam harabesi çıkmıştı. Paralar 
Selçuk hükümdarlarına aittir. 
Adedi yedi yüzdür. 

Telefon 3151 

TAYYARE 

Ha kev erind·e 
Kı Çahşmasına 

Başlandı 

Mersin, 11 (A.A) - Halkevi 

geniş bir programla kış çalış

masına devam ediyor. Ev, be

lediyenin yardımı, Himayeictfal, 

Hilaliahmer cemiyetlerinin mü

zaheretleriyle bir aşevi binası 

yaptırmıştır. Ayın on beşinden 
itibaren burada Mersinde mev

cut fakirlerin iaşesine başlana
caktır. 

Sıırt, 11 (A.A) - Halkevinde 

biri büyüklere konferans şek

linde ders verecek digen daha 

küçüklere ilk mektep müfredat 
programı takip edecek iki ders
hane açılmıştır. Ders saatların
dan sonra halk bandosu ve 
caz takımı tarafından konserler 
verilecektir. 

~ 

SiNEMASI 

BUGUN llalk güniidiir 
Fiyatlar 25 - :~o -4{) 

DUGLAS FAIRBANKS ve ELİZABETH BERG
iNER'n temsil ettikleri şaheser film 

Büyük Katerina 
Rus tarihinin mühim bir safhası, Deli Petro ve büyük 

Katerinanın heyecanlı hayatları. 

MARSİLYA FACİASI 
Yugoslavya kralı Aleksandır Hazretlerine Marsilyada ya

pılan suikast, kralın ölümü, katilin kılınç darbeleri altında 
can verişi, cenaze merasimi, .yeni kralın Belgratta istikbali. 

FOX dünya havadisleri : ispanyada asilerin topa tutul
malan ve imhaları, Japonyada bub güreşleri, M. Puankare
nin ölümü ve hayatından bazı safhalar. 

Seans Saatları: 
Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe günleri : 13 - 15 - 17 mektepli seansı 
Cuma günleri 13 de ilave seansı varfır. 

GELECEK HAFTA : Llllan Harvey'in 

" SARIŞIN KUKLA ,, sı 
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Baronun Şifre Anahtarını Elde 
Etıniye Azmetmiş Bulunuyordum 
- Neniz var; kederli görü

nüyorsunuz? 
- İçim sıkılıyor ... 
Von Krohn'a böyle cevap 

verirken ya]an söylemiyordum. 
Ümitsizlik dalgaları arasında 
boğuluyor gibiydim. Yeis ka
famda uçurumlar yaratıyordu. 
Kederim, ben istemeden Ba
ron Von Krohn'u can sıkıntı
larımı dağıtmak için bir çok vaat 
larda bulunmağa sevkediyordu. 
Bu adam Böylece hergün biraz 
dnha avuçlarım içine giriyor, 
biraz daha esirim oluyordu. 
Kavgalarımız artıyor, Hatta 
bazen de şiddetleniyordu. Ba
ronun sinirli hali beni tahrik 
etmekten, hergün yeni bir ih
tilaf, yeni bir kavga çıkar
maktan hali bırakmıyordu. Bu 
kavgalar Baronun sinirlerini ya
hşbrmak için bromür kapsül
lerinden fada tesir gösteri
yordu. 

Günün birinde sinirlerime ha
kim olamıyarak ona hakikab 
bağırmaktan öldürülmek tehlike 
sine bile ehemmiyet vermeden 
ne kadar gülünç mevkide oldu
ğunu söylemekten korkoyurdum 

- Kadikse gidiyorum, de
Ji. 

Cevap verdim. 
- Bir defa daha yalnız 

bırakılıyorum.Güzel.Ben de ya
pacağımı bilirim. 

Kızdı. Ben sesımı daha 
fazla yükselttim. Hiddeti ara
sında Almanca: 

- Mendebur Fransaz .• Men
fur ırk.. Seni ne vakit mah
vedeceğiz. dediğini duydum ... 
Bundan daha ağır bir çok 
aakaretler de yuvarladı. Fakat 
Almanca söylenen sözleri 
anlamamak mecburiyetinde 
idim. Baronun Almanca haka
retlerine cevap vermemeğe 
dikkat ediyordum. Baron milli 
dilinde sık sık fevaran edi
yordu. 

O zaman söylediği sözleri 
o kadar ağır ve kaba idi ki 
bütün bunları anlamadığımı 
dütünmek bile istimiyordu. 

Sadece kaşlarımı çatıyor 

hayretle soruyordum: 
- Neler söyleniyorsun za

vallı liaans? 
Nihayet yanıma yaklaprak 

bu defa beni götüremiyeceğini 
ıöyledi. 

- Sevilden geçeceksiniz. 
Beni zahmetsizce oraya bıra

kabilirsiniz. Burada yalnız ka
lırsam beni bekliyen akibeti 
bilirsiniz. Bir akşam bir köşe 
başında ... 

Fikrimi ve endişemi anla-
mıştı: 

- Ala dedi. Sevili birlikte 
ziyaret ederiz. 

t:*• 

SeviJdet kasabanın ziyareti
ni müteakıp bizzat kendisi, 
Kadikse kadar refakatımı iste
di. Sabırlı ve neşeli bir seyah 
görünüyordum. Muvafakat ce

vabını verince muvaffkıyet 

!tazanmış gibi sevindi. Ka
dikste bir telgraf aldı. Elcezi
reye davet ediliyordu. 

- Hemen gidiyoruz, dedi. 
Bu " gidiyoruz ., tabiri vazi

fem ifibarile hoşuma gitti. Fa
kat endişemi de artırdı. .,, . ,,. 

Baron Elcezirede "Kıristina,, 

otelinde bir oda kiraladı. Ba
ron seyahatın sinirlerim, ma-
neviyatım üzerinde eyi tesir 
yaptığı fikrine kapılarak tet
birsizliğinden dolayı ken
di kendini tebrik ediyordu. 
Esk.~a 2\bi deiild~. lılefine 

yardım ediyor, tavsiyelerde bu
lunuyordum. Diğer taraftan sa
birsızlanıyordum. Zira Zozo ha
ber göndermekte gecikiyordu. 
Elcezireye ayak basınca mü
him bir teşebbüse giriştiğim 

duygusunu besliyordum. Von 
Krohn meraklı görünüyordu. 
Hele bu sırada kavga ve mü
nakaşa zeminleri çıkarmadı

ğımdan dolayı adeta bana min
nettar bulunuyordu. Konsolos
haneye kadar giderek resmi 
bir telgraf olup olmadığını sor
mak için bir kaç dakika 
yanımdan ayrıldı. Nerede olur· 
sa olsun, her gün Alman telsi
zile şifre]i telgıaflar alıyordu. 
Eyfel telsizi bu şifreleri elde 
etmekle beraber gizli Alman 
şifre kodunu ele geçiremedi
ğimizden anlaşılması imkansız 

bulunuyordu, Baronda bu şifre 
anahtan vardı. İıte ben bunu 
ele geçirmeğe çalışıyordum. 

- Çok müşkül bir iş göre
ceğim. Tamamen sakin olmak
lığım lizımdır. Beni biraz yalnız 
brakınız Martehe? 

- Burada gazeteleri oku
maklığıma müsaade etmenizi 
rica ederim Hans. Sizi hiç ra
hatsız ctmiyeceğimi vadederim. 

Kabul etti. Fakat bir şüphe 
bulutu alnını kırışhrd.ı. 
Yapacağı iş, ıüphe edilemez 

ki büyük dikkate ihtiyaç gös
teriyordu. Masasına eğilmişti. 

Bazan bana şüphe ile dolu 
nazarlar atfediyordu. Bense 
gözlerimi okuduğum revüden 
ayırmıyordum. Bu dakikada Al
man ateşesinin, bütün zevahire 
rağmen, hakkımdaki duyguları 

şüphe ve itimatsızlıkla dolu 
olduğu muhakkaktı. Uzaktan 
bir şüphe havası kafasını gt"' 

cıklıyordu. Onun yerinde bu
lunan hangi adam: "Acaba 
bana ihanet etmiyor mu?,, sö
zünü aklından geçirmezdi? İşini 
bitirince açtığı büyük kalın 
kitabı kapadı. Valizine ihti
mamla koydu. Şifre tel
grafı yırttı. Parçalan sepete 
attı. 

Pençereye kolumu dayamış 
okumakta devum ediyordum. 
Yanıma geldi. Muhabbetle 
sarıldı. Öte tarafta Fas 
sahillerini seyre daldık. Deniz 
güneşin bol ziyası ile parlıyor, 
gülüyordu. 
Parmağı ile uzakta bir nok

tayı gösterek: 
- Burası, dedi, Tancadır. 

Yakın bir günde orada da harp 
olacaktır. 

Cevap vermedim. Bana ne 
diye bu haberi veriyordu. Hiç 
şüphesiz Alman palavrası ... 
Barona sual sormaktan çekini-
yordum. Bir gün yemekte 

böyle küçük bir tedbirsizlikte 

bulundum. Derhal şu cevapla 
karşılaştım: 

- Fransızlann hizmetinde 
misiniz? 

Çok şükür ki şüpheleri 
çok sürmedi . Casusluk ha

vasının itimatsızlıkla dolu 

olduğunu söyledim. Baron Von 

Krohnun aıkla gözleri kör 

olmasına, beni cidden sevmekte 

bulunmasına rağmen en küçük 
bir hareketim veya sözüm gö
zünden kaçmıyor,bazen endişe-
lere kapılıyordu. Fas hakkında 
birkaç dakika süren geveze
likten sonra konsoloshaneye 
gitmek için çıktı. Yalnız ka
lınca sepetteki küçük kağıt 
parçaları beni cezbetti. Orada 
Fransa için faydalı sırlar vardı. 

- Sonu Vat -

HARİCi HABERLERi 
r 1 
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lngiliz Başvekili Diyor ki Belçika -···-Meb 'usanında 
Almanya Uluslar Kurultayı Dışında 
Kaldıkça Barış Arzusuna inanılamaz 

BrüksJ, 11 (Hususi) - Parla
mento yarın hükümetle müna
sebete gelecektir. Sosyalistler 
bütçenin tevdiinde geçikilmesi 
hasebile hükiinıetten istizahta 
bulunacaklardır. Hükumet bu 
münasebetle yapılacak taarruz
iara mukavemet edeceğini um
maktadır. 

Londra 10 (A.A) M. ahiren Plebisistin gürültüsüzce 
Makdonalt dün Akşam Londra 'apılmasını kabul etmekte ol-
belediye lordu tarafından veri- duğnna eair Alman hükfıme-

len bir ziyafette bir nutuk tinden teminat almış olduğunu 
söyliyerek dış siya,adan ve si- söylemiştir. Nihayet Almanya, 
lahları bırakma meselesincien nın Cenevrede bulunması me-
bahsetmiş ve bizim kendi tec- selesine dokunan İngiliz baş 
rübemiz göstermiştir ki; zihin- vekili, İngiltere hükumetinin 
!erin şimdiki halinde silahları Alman milletine yalnız başına 
bırakma teşebbüsü sılahla- kalmak suretiyle hakkını hiç 
nn eksiltilmesine veyahut ev- bir zaman kendi kendine ala-
rensel güvenin artırılmasına mıyacağını ve Almanya millet-
barışın berkiştirilmesine yara- ler cemiyetine dönüp dönmiye-
yacak bir çare değildir. de- ceği meselesimde kararsız kal-
miştir. Makdonalt bundan son- dıkça Almanyanın barış arzu-
ra emhiyeti temin için evren- sunda bulunduğu suretindeki 
sel bir uzlaşma yapılmasını is- beyanatını diğer milletlerin iti-
temiştir, Bu uzlaima milli mü- matsızlıkla karşılamakta devam 
dafaayı hesaba katmak şartiy- edeceklerini anlatmaktan yo-
fa milli silahları sıki bir suret- rulmıyacağını söylemiştir: 
te tahdit edecektir. Bu uzlaş- Londra 10 (A.A) - M. Fon 
ma devletlerin barışma ve Ribbentrop Londraya acaba 
maksatları hakkında kat'iyen Almanyanın muayuen şartlarla 
şüpheye mahal bırakmıyacak milletler cemiyetine ve silahla-
bir şekilde olmalıdır. Sarre rı bırakma konferansına avdeti-
meselesinden bahseden baş ni hazırlamak için mi geldi? 
vekil, lngil-ere hükumetinin Daily Heralttan sonra şimdi ........ 
Tayyare inşaatında 
Meşh~;· .. ı:;yy~-;;·"j~Ş~;tç;;. Lui 

Berkerin 
Londra, 1 l (A.A) - Meş

hur tayyere jnşaatçılanndan 
ve teknisyelerinden M. Lui 
Berker verdiği bir konferansta 
nakliyat tayyarelerinin sürat
lerini arbrmak ve yükseklerde 
uçmaktan ziyade motörlerlerin 
yaktığı yağları eksiltmek li
zımgeleceğıni söylemiştir. Loui 
Berkere göre, bir tayyarenin 
hafifliği öyle init sırasında 
emniyetini bozmamalıdır. Em
niyet mes'elesi gerek uçuşta 
gerek yerde artık fren terti
batına bağlı değildir. M. Loui 
Berker 8 bin metreden yuka
rı çıkmanın bi_çbir faydası ol-
madığını çünkü aynı süratın 

Fikirleri 
4 ila 5 bin metrede elde edil
mekte olduğunu bildirmiftir. 
Mumaileyh netice olarak ağır 
yağlı motörleri iltizam etmiş 
ve motörlerin yaktığı yağların 
yiizde otuz nisbetinde azaltıl

dığı gün tayyarelerin hem 
süratlerinin hem de faaliyet 
çevrelerinin artınlmıı olacağını 
söylemiştir. 

Londra,1 l(AA)Hava mareşalı 
· Sir John Salmont bir teftiş 
· seyahatı yapmak üzere Croy

dondan havalanmutır. Mareşal 
Hindistan ve Malezyaya gide
cek ve 18 teşrinisanide Singa-
porda bulunacaktır. Aşılacak 
mesafe 17,000 mildir. 
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Raşit Riza Bey Temsil 
Heyeti Geliyor 

Ayın On Beşinden İtibaren Kuvvetli 
Kadro İle Temsillerine Başlıyacak 

Darülbedayi artistleri arasın
da zuhur eden bir lhtilif do
layısile bir kısım kıymetli san
atkarlar İstanbul şehir tiyatro
sundan ayrılmışlardı. Bunların 
başında Raşit Rıza bey bulu
nuyordu. 

Memaileyh bu artistleri top
lamış yeni bir varlık yaratm1ş
br. Raşit Riza bey dün şehri· 
mize gelmiş Tayyare sineması 
müdüriyetile mutabık kalarak 
arkadaşlarına iltihak eylemek 
üzere Balıkesire gitmiştir. Tesa
düfen bir muharririmiz kendi
sini görmüş temsilleri hakkın
da izahat istemiştir. Raşit Rira 
bey demiştir ki: 

"Darülbedayiden bir çok se
bepler tesiri altında ayrıldım. 
Bu hususta İstanbul gazetele
rinde sahifelerle yazı yazılmış 

bulunduğu için tekrarlamak is
temem benim ile ayrılan arka
daşlarla Raşit Riza tiyatrosunu 
ihya ettik. Önümüzdeki Per
şembe günü tayyare sinema
ımda temsillerimize baıhyaca-

ğız. Sanat namına çok çalışı· 
yoruz. Alnımızın akile halk hu
zuruna çıkacağımızdan eminiz. 
Bugün birşey şöylemiyeceğim. 
İzmir halkı temsillerimizi göre
rek hükmünü versin. 

Kadromuzda Halide, Şaziye, 
Vedide Raşit Riza, Şayeste, 
Leman, Seniye hanımlarla ben 
H. Kemal, Yaşar, Zihni, Hadi, 
Necati, Cavit, Hikmet, Mehmet 
İbrahim beyler vardır. Hepsi 
darülbedayiin yetiştirdiği genç 
kudretli elemanlardır. 

T emsillerimiz darülbeda yi 
için hazırlayıp çekilmemiz do
layisile sahneye konamıyan 
değerli eserlerdir. İlk temsili
miz Perşembe günü "Hedefsiz 
Pus eler,, dir. 

----
Kiralık Ev 

Göztepede tramvay caddesi
ne ve vapur iskelesine iki da-
kika mesafede gayet havadar 
ve büyük bahçeyi havi bir ha
ne kiralıktır. Borsa sarayında 
Fehmi' Simsaroğlu beye müra-
caat. Telefon: 3039 

1 

de Daily telgraf bu suale ce
vap vererek bu ihtimalin va
rit olduğunu yazmakta ve bir 
çok alametlerin Almanyanın 
silahlaııma programını tatbik 
yüzünden çekmekte olduğu sı
kıntıları göstermekte bulundu
ğunu söytemektedir. Bu gaze
te diyorki: 

Diğer taraftan Berlin hükü
meti tek başına kalmağa mah-

kum olduğunu anlamıştır. Bü

tünbunlar hukuk beraberliği
ne ait metalibatını bırakmaksı-

Sarrc l\leselesi 
6UnUn En Dlkenll 

D3vasıdır 
Cenevre 10 ( A.A ) - Ha

vas Ajansından : 
Şimdi Ccnevreyi işgal eden 

mesele Sarre hükfunet komis
yonu reisinin Sarredeki Alman 
iş cephesinin çalışmasına dair 
verdiği rapor ile araştırmalar 

arasında yakalanmış bir ltakım 
dosyalardır. Bunlarda bir takım 

zın milletler cemiyetine dön- tehditlerle Sarre balkı üzerin-
mek için fırsat kolladığını gos- de yapılan tazyiklerden bahso-
termektedir! Junmaktadır. Ahali birer birer 

Almam mümessili Londrada Alman cephesine girmeye da-
vet edilmiş olup raporda bu 

Almanyanın silahlanma emri fırkanın inzibat memuı·lannıo 
vakiini kabul ve bu esas üze- hakikatta gizli faaliyette bulu

nan polis kuvvetleri olduğu 
beyan edilmektedir. Bu rapor· 
da Alman hükümetinin de Sar
rede müdahalede bulunmuş ol· 
duğu beyan edilmekte ve bu 
müdahaleyi gösteren bir takım 
vak'alar sayılmaktadır. 

rine em.niyet meselesinin mü
zakeresine devam için bazı te
mayüllerde bulunmuştur. Ma~ 
mafih hükumetçe, resmen bir 
mütalea dermeyan edilmemiş
tir. 

1 ....... 

Almanya Köpürdü ..... _ .. • 
Makdonaldın Nutku 

Derin Neş'esizlik 
Alman yada 
Uyandırdı 

Berlin, 11 (A.A) - Mösyö 
Makdonaldın nutku Almanyada 
neı' esizlik uyandırmıştır.Alman 
gazeteleri mösyö Makdonaldın 
Almanyayı sulhun istinatgih
lan arasında zikretmemesinden 
dolayı bilhassa hiddet göster
mektedirler. 

!etler cemiyetine girmesi iç.in 
yapılmakta olan teşviklere karşı 

Almcınyanın silahlan bıtakm• 

meselesindeki düşüncesini ha
tırlatmakta ve mütekaddim bir 

meıele addetmekte oldukları 

hukuk müscvatı meselesinde 

ısrar eylemektedirl!r. Gazeteler Almanyaya Mil-....... 4. • 

Tren Kazası 
ANKARA 10 (A.A)- 9/10 

gece yarısı büyük Derbent is
tasyonuna gelen bir yük treni 
hudut işaretini biraz tecavüz 
ettiği için mezkur trenin loko
motifi ile mukabil taraftan gel-

hafif surette yaralanmışlardır· 
İnsanca bir zayiat olmadıj1 
gibi, vagon ve makinalardakİ 
hasar da ehemmiyetsizdir. Yol-

dan çıkan vagonlkrın kaldırıl
ması· bu akşama kadar sürece" 

mekte olan diğer bir yük tre
ninin lokomotifi çamurluk nok-

ği için dün Ankaradan lstanbıJ" 
la doğru yola çıkan bir nunı•" 
ralı sürat ve beş numaralı yol" 
cu katarlarmdaki yolcular ak" 
tarma suretile Haydarpaşa>" 
doğru yollarına devam etmif" 
terdir: 

talarından bir birlerine sürtün
müşlerdir. Bu sürtünmeden mü
tevellit sarsıntı neticesinde bir 
kaç vagon yoldan çıkmıştır. 
Her ikı trenin baş memurları ,,, 

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

Çu. 
539 
380 
358 
331 
221 
104 
103 

84 
67 
63 
58 
55 
58 
42 
35 
22 
20 
16 
14 
12 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

•. 4 '° UzUm ı 4 Y ~unyo 14 50 1 ') 
Alıcı Fiat 2 Ş Ozdemir 13 50 13 

Jiro ve Şü. 15 50 15 50 14 T Debas 13 25 14 
M j Taranto 11 17 2609 YEKÜN 
S Süleyman 9 25 17 incir 
Koo ittihat 9 14 Çu. Alıcı 
H Z Ahmet 11 25 13 200 B S Alazraki 4 
Diyamandi. 12 75 13 50 30 Trifonidis O 17 
Cevahirci Z 12 13 50 12 Ş Riza Halef 6 75 
D Arditi 12 50 13 50 242 YEKÜN 
L Reciyo 11 75 13 75 AFYON 
Beşikçi Z 12 50 12 50 200 Kilo inhisar 888 s88 
H Alyoti 12 13 25 Zahire Borsası 
YE Benciyo 10 50 13 50 fı'at Çu. Cinsi 
H Şeşbeş 11 75 11 75 68Ô Buğday 3 40 : tp 
FZAptullah 8 25 11 50 511 Arpa 3 15 5 S Emin ve F 12 12 50 149 Nohut 5 

4 
f1 

E Kirispin 13 50 14 234 Burçak 4 ~ 
S Celardin 15 15 11 Mısır 2 50 ; ~ 
J Kohen 8 25 8 25 100 P Çekirdeği 2 30 

4
2() 

H Besim 13 75 14 25 1281 Ke palamut 250 46 
B S Alazraki 14 14 193 Bal pamuk 42 

7 1( A Kazım 17 50 17 50 50 Harar " 
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Eğer Şu Şehrin Sokaklarında Lcşlerimizin Sürüklendiğini Gör· 
ınek İstemiyorsak Şarki Romaya Hükmedeni Devirmeliyiz 

Son Karar 
Ceneral Leon odasına gir

diği zaman Nisefor, bir sedir 
Üzerine uzanmış, harp çalan 
güzel bir cariyenin şehvet vt-rici 
bir ahenkle yükselen şarkısını 
dinliyordu. Su saatı zevali gös
teriyordu. 

- Hoş geldin dost! 
Maliye nazın, güler 

doğrulmuş~-u. Cenerala 
koşarak ellerini uzattı. 

Leonda tuhaf bir hal 
Niıefor istifhamkir: 

yiızle 

doğru 

vardı. 

- Hayrola? Diyince, ceneral 
gözile cariyeyi işaret etti: 

Bu? 
- Seninle yalnız kalmak ıs-

liyoruml -Demekti . 
Nisefor bağırdı: 
- Teodora! Çekilebilirsiniz! 
Bu esmer güzeli bir yavru 

idi. 
Dekolte İpek gömleğinin 

göğsünü geren memelerin yu
varlaklığı, Leonun gözünden 
kaçmamış olacakb ki, bütün 
ciddiyetine rağmen yutkundu ... 

- Enfesi -Diye mınldandı-. 
Esmer güzeli, arkasında baş 

döndürücü, gaşyedici bir hava 
bırakarak uzaklaşınca, Nisefor 
ilk sualini tekrarladı. 

- Hayrola ceneral? 
Aldığı cevap şu oldu: 
- Pek ciddi ve çok seri ha· 

rekete mecburuz .. 
- Ne gibi? 
- Şimdi anlarsın! 
Maliye nazınnı bir köşeye 

doğru sürükledi. Gayet telaşlı 
bir tavırla: 

- Nisefor -dedi- pek büyük 
bir tehlikenin arifesindeyiz .. 

Artık zerre kadar düşünce 
ve tereddüt imkansızdır. 

- Ne hususta? 
- Anlamamazlıktan gelme. 
- İsa hakkı için anlıyamıyo-

ruın, izah et! 
- İren, bugün değilse yann 

lllUhakkak harekete geçecekti. 
Leon dişlerini gıcırdattı: 
- Seni ve heni cehenneme 

l?Önderecek hareket.. Anlıya-
1111Yor musu? 

Nisefor, hayretle bakıyordu. 
. leon sinirlenir gibi oldu.Se· 

•ı . b• nı ır perde daha yükselte-
rek: 

k - Aziz dost! - Dedi • dişi 
t aplan, bugün seni ve beni 
yevkif ettirecektir. Daha anlı-
llınadın mı? 
- ??? ... 

li ."":' O, artık her şeyi biliyor. 
k'a}a ını anlıyamadın? Biliyor 1• dost g- ·· d'. ı orunen uşman ar .• 

- Eeeey? 
le~ Kendisini düşürmek için 

at almışlardır.. Ve. 
-. Eeeey? Sonra? 

dar.._ Ve bu tertibatın düne ka
attık esrarengiz olan hareketi 
Bili onun meçhulü değildir. 

Yor ki M li N' forla b • a ye nazırı ıse· 
leo en, yani Bizans ceneralı 

.:· bu teşkilabn başındayız. 
N· Ne dedin? 

al ıseforu bir titremedir 
ın.ıştı: 

-. F k 
Yor ·d· a at bunları nasıl bili-

l 
ıye sordu-. 

eon -k· ._ A su unetle cevap verdi: 
"Yllct nlatayuıı -dedi- fakat 
hın b akolnın .. Şöyle bir otura

a alıın .• 

-uzandığı sedirde yan yana otur-
dular. 

Leon, devam etti: 
Pantokrator vaizi ... 
- Persefon mu? 
- Evet .. Persefon .. Bir hafta 

evvel bize bazı izahat vermişti. 
Bir takım şüphelere tutulmuş· 
tuk. Demiştik ki, her halde 
baş papas bir şeyler çakmış 

olacak .. 
- .. Ve düşünmüştük ki: 

Uzun bir hastalıktan sonra, ih
tiyar papasın, bu mesele üze
rinde tevakkuf etmemesi müm
kündür. 

- Evet dostum ... 
Devam et... Anlat .. 
- Anlabyorum, Perscfona 

talimat vermiş, onun ağzını ara
masını istemiştik. Bir saat ev
vel vaiz, beni ziyarete gelmişti. 

- Ne dedi? 
- Şüpheleniyor. 
- Neden şüpheleniyormuş? 
- Bu sabah, eyileşmesi mü-

nasebetile ruhani bir ayin ya
pan baş papası ziyaret etmiş .. 
Metrepolit çok düşünceli ve 
endişeliymiş, hastalığı esnasın

da sayıkladığı şeyleri hatırlıya
madığını, bunların bir kabustan 
başka bir kıymetleri olmıya

cağını söylemiş .. Fakat Perse
fon onun vaziyetinden şüphe
lenmiş.. Biliyorsun ya geçen 
sene Metrepolidin odasını gö
zetlemesi için yan taraftaki 
odadan ... 

- Evet.. Evet.. Kütüphane 
duvarını duldurmuştuk. 

İşte oradan mükemmelen 
Metrepolidi tarassut etmiş .. İh
tiyar papas çok esrarengiz bir 
surette .. 

- Esrarengiz bir surette mi? 
- Evet dostum.. Tahmin 

edemiyeceğiniz bir şekilde ha
reket etmiş, vaiz yamndan çık
bktan sonra odasının kapısını 
kapamış ... 

- Sonra? 
- Duvarda bir Meryem ana 

tasviri varmış? 
- Eeeey? 
- Onu kaldınnca duvarda 

bir menfez belirmiş ve bu men
feze dalınca kaybolup gitmiş .. 

- Hayret! 
- Persefon hemen bana 

koşmuş! 

- Sonra? 
- Sonrası bu işte .. Biz ken· 

dimizi memlekette başı boş ça· 
!ışır addederken anlaşılıyor ki, 
başkaları da boş durmiyorlar
mış. 

- Evet! 
- Faraza baş papasın oda-

sındaki bu esrarengiz menfez .. 
- Şayanı hayreti 
Nisefor iki eli arasına aldığı 

başını sallıyarak bir müddet 
düşündü: 

Leon da susmuştu. 
Sonra Nisefor birdenbire 

ayağa kalktı: 
- Mühim bir tehlike karşı· 

sındayız .. Hakkın var... İki 
kerre iki dört eder. Tehlike 
muhakkaktır. 

- Baş papas lrenin ada
mıdır. 

- Bu malum ... 
- Baş papas onun halife-

sidir. 
- Bu da malum ..• 
- O halde? 
- Şimdi saray etrafını kasıp 

'------·-- - ... _ '- - -'----::- '·'·- "' ... r .. -·· 

Pantokratormahzeni emvatında 
bir taharriyat yapılacak olursa .. 

- Mahvolduğumuz muhak
kaktır 

Odada yeniden bir sükun oldu. 
Sonra, Nisefor, gayet kat'i bir 
tavırla, adeta amirane: 

- Leon, dedi. Artık işe baş
lamalıyız. Bu gibi işlerde galebe 
ilk başhyanındır .. 

- Evet reis! 
- Bu akşamdan tezi yok. 

ihtilal şehri kasıp kavurmalıdır. 
- Ben de bu fikirdeyim 

reis! 
Nisefor, Ayasofyayı baştan 

başa göze veren, geniş bir pen· 
çereye yaklaştı: 

- Yarın dedi, Bizans bizim 
olmalıdır .. 

- Evet reis.: 
- Eğer, şu şehrin sokak-

lannda !eşlerimizin sürüklendi
ğini istemez~ek Eloter sarayın
dan şarki Romaya hükmedeni 
devirmeliyiz! 

Sonra cenerala yaklaştı: 
- Dostlan haberdar etme

nizi rica ederim... Benim vası· 
tamla haberdar edilecek olan
lar malumdur. İhtilal meclisi bu 
gece burada içtima edecek ... 

Artık Pantokrator mahzeni
ne elveda ... 

Leon elini uzattı. Misefor 
arkadaşını elinden öptü. Bir 
saniye sonra, penceresinden 

eğilen maliye nazırı, iki atlının 
sıkı bir dört nal ile Ayasofya· 
yı çeviren taşlı yollarda uzak
laştığını gördü ... 
Bir Derken ••• Bir Daha 
Kleromen Vasilissanın oda

sına girdiği zaman çok büyük 
bir telaş göstermişti. İren ona 
hayretli bir nazar atfetti: 

-Niçin bu kadar mahzunsun 
Kleromen? Yoksa babanı mı 
özledin? .. 

Güzel nedime, 
idi. 

mütereddit 

Vasilissam ... Diye kekeliyerek 
diz çöktü Vasilissam! 

Kızın halindeki garabet lreni 
düşündürür gibioldu ... 

- Fakat neyin var? 
Vasilissa, bermutat, ipek kaplı 

sediri üzerinde uzanmış, dalga 
geçmekle meşguldü 

Galiba hava biraz sıcak ol
duğu için birşey de giyınemişti. 

Çırılçıplakb .. 
Kleromene dikkatli dikkatli 

bakarak: 
- Canım neyin var? ·Diye 

sualini tekrarladı- Neyin var? 
Ve sonra çevik bir hareketle 

dolgun baldırlanm oynata oy
nata kalktı. Kıza yaklaşb. Kol
lanndan yakalıyarak goğsüne 
bastırdı: 

- Ne istiyorsun? Bir arzun 
varsa söyle? 

Kızdan gene bir cevap çık· 
madı. 

Göz bebeklerinden nohut 
hüyüklüiünde ıki damla yaı 
belirdi. işte bukadar .. 

Vasilisa kıza tuhaf bir nazar 
atfetti. Dudaklannı hllkerek 
bir saniye kadar düşündü. Son
ra onu sedire doğru sürükliye
rek yanına oturdu. 

Bir anne ıefkatile saçlannı 
11vazlıyarak: 

Yavrum .... -Dedi- babam
dan fena bir haber mi aldın? 

Kleromen, arbk blr ce•ap 
Yermek llizumunu hluetmlatijdı 

Son Dakika: 
Fransız Başvekili Yarın Mecliste 

Beyannamesini Okuyacaktır 
Paris, 11 (Hususi)- Başvekil M. Pierre Etienne Flandin bugün hükumetin beyannamesi hak

kında hariciye nazırı M. Lava) ve bahriye nazın M. Pietri ile uzun boylu görüştü. Bu beyanname 
meb'usan meclisinin salı günü (Yann) aktedeceği celsede okunacaktır. Beyannameyi takip edecek 
istizahlara verilecek cevaplar da görüşülmüştür. Başvekil sabık harbiye nazırı mareşal Patain'le de 
görüşmüştür. Kabinenin salı günkü toplanbsı da istisnai olarak Elize sarayında bu toplantıya tahsis 
edilecek salonda olacaktır. Meb'usan meclisinde buhranın hal şekli memnuniyeti mucip olacak 
mahiyette görülüyor. Siyasi mütarekenin devamı arzusu şimdilik hakim bulunmaktadır. 

Almanya Şiilerin Halefini Bekliyor 
Brlin, 11 (Hususi) - Schiller'in 175 ınci yıldönümü Vaymarda Hitler, Dr: Goebels, ve ~iğı:r 

nazırlann huzuru ile kutlandı. Propaganda nazın bu münasebetle bir nutuk ıradederek dedı kı: 
"Sebiller zamanımızda yaşamış olsaydı ihtilalimizin büyük ozan şampiyonu olacaktı. İhtilal onun 
devri için ifade ettiği değeri devrimizde yaşatacak bir halefini bekliyor . ., 

Thalman Serbest Mı Bırakılacaktır 
Prag, 11 (Hususi) - Prager tegelatt gazetesinin Berlin muhabiri bildiriyor: Alman komünist 

Lideri Thalman'ın muhakemesi Almanyanın Sovyet Rusya ile sıkı münasebetler tesisi arzusunda 
bulunması hasebile vuku bulmıvacakbr. 18 aydan beri hapis bulunan Thalman'ın serbest bırakıl
ması, veya Almanya dışına çıkarılması muhtemeldir. Bu haber o kadar hakikata yakındır ki Sovyet 
Rusya Almanyaya beş senede ödenmek üzere 200 milyon marklık siparişlerde bulunmuştur. 

Macaristan Toprak Müddeiyatında 
Israr Etmemeğe Davet Olunmuş ... 
ViYANA, 11 (Hususi) - Viyana matbuaıı Avusturya - Macaristan arasında mevcut uzlaşmadan 

bahsederken Gömbös ve Şussing arasındaki görüşmelerin samimiyetide nazan dikkatı celbediyor• 
lar. Bv gazeteler diyorlar ki: "M. Gönbös Romaya Pratik bir sulh zihniyetile gitmiştir. Şansölye 
Şussing te yakında ayni zihniyetle Romayı ziyaret edecektir. 

"Arbeiter Sonntag,, gazetesi ise Macar başvekilinin son ziyaretleri üzerine aydınlık serpen şu 
haberi veriyor: "Ceneral Gömböş'ün son beyannamesinde şimdiye kadar Auusturya - Macaristanın 
münasebetlerine atfettiği samimi mahiyet yoktur. M. Gömböş Almanya ile yakınlık meselesinde 
M. Mussolininin noktai nazanna iltihak etmğe mecbur kalmıştır. Diğer taraftan Roma ve Viyanada 
o kadar çok arzu edilen Çekoslovakya ile yakınlık münasebetlerini müşkülata uğratmamak ve Prağ 
hükumetinin Tuna üçler anlaşmasına girmesine meydan vermek için muahedelerin yeniden tetki
kini istiyen müddeiyatında da ısrar etmemeye davet olunmuştur· 

SON ASRIN EN BÜYUK CANiSi 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tepeden Tırnağa Kadar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zencirli Olan Matsuka Hayal ile· 
Gerçeği Karıştırmağa Çalışıyor 

~--------------------------------------------------~ 
Trenleri Dinamitle Uçuran Korkunç Cani Deraymanlara 

Mani Olacak Bir Alet Keşfettiğini Söylüyor 
- Baştuaıı birinci sohilede - zaların önüne geçebilirdi. 1926 yan, sonra memleketin hakimi 

bilir. Bu neşe hazan çoşkunla- da Parise giderek Fransız şi- kesilen Troçki gibi senden de 
şıyor, reis mahkeme salonunu mendiferlerigenel müdürlüğüne bahsecekler. 
boşaltma emrini vermiye mec· cihazımı satmayı teklif etmek Şeytana: ,,Troçki komünist· 
bur oluyordu. istedim. Beni yanlanna bile tir,, dedim. Leo derhal ceva-

YUz Meslekli Adam sokmadılar. hını verdi : "Sen de hıristiyan 
Muhakeme devam ederken Cinayet Dosyası komünist fırkasının kurucusu 

Matsukanın bütün hayatı bir Nihayet cinayet dosyası açı- olacaksın. Allah bile komünist-
ainema şiridi gibi gözleri önün- lıyor. Caninin varlığı bütün tir.,, 
den geçirildi. Sınıftaki mevkii, çıplaklığı ile meydana kondu- Tekrar sordum : "İşe nere
diplomalan, gençlik arkadaşla- ğundan davanın esasına girmek den başlıvacağım. Fırkamı kur• 
n, ilk sefaleti, harp içindeki icap ediyordu. makla mı, yoksa suikastlarla 
hareket tarzı, rütbeler, emri 1930 da Matsuka kansı ile mı?,, 
yevınilerde isminden ne suret- birlikte Çantavere gidiyor. Leo : "İki işi de birden gör. 
le bahsedildiği, nihayet harp Burası cininin doğduğu köy- Buna muvaffak olacak kadar 
sonrası faaliyeti habrlablırdı. dür. Bu k6y harpten önce zekisin.,, dedi. Müthiş cani işe 

Kaplan SUtU Avusturya • Macaristana aitti. bundan sonra başlamış .. 
Harptan sonra Matsuka "Kap- Sonra muahede ile Yugoslav- ilk Hazırlıklar 

lan sütü,, adını verdiği bir yaya geçmiştir. Çantaver de Matsuka Hırstiyan Komü· 
şarap yapmağı düşünüor, Zarif küçüklüğünü bilen hemşehrileri nist firkasımn merkezı olmak 
etiketler yapbnyor. Gazetelere tarafından samimiyetle karşıla- üzere Budapeştede bir daire 
ilan veriyor. Afişler asılıyor. nıyor. Köy cemaatına misafir tuttuğunu söyledi. 
ilk siparişleri aldıktan sonra- oluyor. Hatta şerefine ziyafet - Polis anlattığınız şekil-
dır ki, şarabı hazırlamak iycap bile veriliyor. Matsuka burada de bir bina bulmamıştır. 
ettiğini habrlıyor. Matsuka: çok içiyor, çok söyliyor, bir - Söylediklerimin doğru 

- O zaman "Kaplan sütü,, aktör gibi rol yapıyor. Yat- olduğunu samyorum, Fakat 
nün beyaz mı, kırmızı mı ola- mağa gittiği zaman sarhoştu. emin değilim. Benim için ba-
cağına henüz karar vermemiş- Şeytanla ilk MUllkat yal ile hakikat arasında hiç 
tim. Nihayet beyaz şarap yap- Cani "işte o zaman yatağım fark yoktur. Suikastları ru-
mağa karar verdim. Fakat halk üzerine oturdum. Ve ilk defa yamda gördüğümü söyleseler 
yapılan şarabın fena olmasın- olarak şeytanla görüştüm.,. di- derhal inanacağım. 
dan o kadar müteessir olmuş- yor. Ve bu şeytana "Leo,, is- Matsukanın bu sözü söyler-
tu ki bu işi terke mecbur ol- mini veriyor. ken samimi olduğu muhakkak-
dum. - Yatmışbm. Şeytan bana tı. Çünkü bütün cinayetini bir 

Reis - Yalnız aldığınız pa- dikkatle bakıyordu. Sordum: rüyaya kalbetmek istiyordu. 
ralan terketmediniz. "benden ne istiyorsun?,, cevap ilk defa olarak 1930 ilk Kanu-

Matsuka isticvabı esnasında verdi: "Matuska, meşhur bir nunda Anzbahta rayların so
şimendiferlerden bol bol hah· adam olmalııın. Şöhretin dün- munlarını sökmek suretile bir 
sediyor. Şimendifercilik hak- yayı tutmalıdır. Sen yeryüzünü suikast hazırlıyor. Ve bu cina
kında bir konferans verir gibi titreteceksin. İnsanlar asırlarca yeti isim gününde işliyor. Ne-
konutuyor. Büttın iİzlilikleri ıenin iımini anacaklardır. Tren- tice müthiş tasavvuruna uygun 
biliyor. !ere karşı IUİkastlar hazırlıya- çıkmıyor. Tren anıasız geçi· 
-Şimencliferlerinclerayman- cakıın. Hiç kimseye, hiç bir yor. 31 ilk Kinunda cinayetini 

lanııa mini olacak blr cihaz 1 r1• merhamet etmiyeceluiıı, tekrar ediyor. Bu defa müthiı 
Jr,.~ettiın. divor. bu dbaz ka:-_l...lq _kf~erl ll(Ul'1Dakla batlı•_ bir facia ile kartr!afıyor~ _ _. 



Almanya ····-iptidai madde ithali
tile mücadele ediyor 

Hante u. Leder Mecmuasın
\an: 

,,Milli iptidai madde temini 
. ..tJcadelesi için ·bugün bütün 
teknik kuvvetlerimizin seferber 
edilmesi zaruri olmuştur. ikti
sadi istiklil mücadelemiz 

: ancak bu suretle kazanılabilir.,. 
Bu cümleler Alman teksiyen

lerinin Reisi Federin Noren
bergde büyük akisler yapan 
Norenberg nutkundan alınmış
tır. F eder Almanyanın iktisat 
mücadelesinin merkez sıkletinin 
yerli iptidai madde olduğunu j 
tekrar işaret ederek Alman 
icat ve keşif ruhunu hatırlata
rak deri ham madde~i hunu
·sundaki yeni icadı meuvzuubahs 
etmiştir. 

Debagatte mucidin adına 

izafeten (Stürmer) denilen bu 
yeni icat, ileride Almanyayı. 

Alman deri sanayiini debagat 
iptidai maddelerinden büsbü
tün müstağni bırakacakhr. Bu 
buluşun ehemmiveti, Alma 
debagat iptidai maddelerinin 
yüzde 90 nının dışardan geldi
Ji göz önüne getirilirse daha 
lfi anlaşılır. Büyük harpte de
\>agat iptidai maddelerinin] bize 
ielere mal olduğunu çok iyi 
hatırlıyoruz. Bu itibarla da 
harp halinde bizim bu mad
delere ihtiyacımızın ne gibi 
felaketleri mucip olacağını tah
min etmek kolaydır. Yeni ica
dın deri debagatinin çok ucaza 

· mal edilebilmesi itibarile de 
ehemmiyeti büyüktür. 

Bununla masarif altıda bire 
inecek, mamul eşya fiatleri 
ucuzlayacak ve Almanderi ma
mulatı ihracatı da yükselecek
tir. Bu suretle cihan pazarla
rındaki rekabet mücadelemiz 
de mvvaffak olacaktır. 

Yeni keşfin diğer büyük bir 
faydası da debağlanma müdde
tinin çok kısaltılmış olmasıdır. 
Eskiden 6-8 haftada biten ame
liye müddeti şimdi 48 saata 
inmişfir. Böylece Alman ser
mayedar ve fabrikatörü serma
yesini daha fazla işletebileceği 
gibi cihan pazarlarındaki kon
junktür temevvüçlerinden de 
vaktinde istifade edilebilecektir. 

Debaghanelerin keşfin ica
bettirdiği yeni şekle sokulma
sında büyük masraflara ihtiyaç 
yoktur. En büyük işletmeler 
yalnız beş altı bin markla ( 2-3 
bin lira ile ) tadil edilebile
cektir. 

Burada bir mukadder sual 
vardır. Yeni keşif şimdiye ka
darki maddelerin yerine bir 
madde ikame edilecek mi, yok
sa debagat iptidai maddeleri
nin aynını yaparak mı tatbik 
edilecektir? Buna cevap vere
lim: 

"Deriler Stürmer icadına göre~ 
(Eisensalz) ile muameleye tabi 
tutulacaklardır. Bu suretle mu-

amele diğer bütün ecnebi ipti
dai debağat maddelerile deba
gatlama gibi her vaziyette mü
kemmel netice vermektedir. 

İcat yeni bir laboratuar me
saisi mehsulü değildir. Seneler
denberi bunun üzerinde çalı
mıştır. Ve işte nihayet muvaf
fakiyet elvermiştir.,, 

NOT-Alman matbuatı: Bu 
münadbetle istiklale doğru bü
yük bir hatve, ihtiyaç dağlan 
devirir. başlıklı yazılar yazmak
tadıı. 

Caninin Başın! 
Baltayla Kestiler 

Frankfort: 11 (A.A)-Hücum 
kıtaatı mensuplarından birini 
öldürdüğünden ötürü olüm ce
zasına çarpan Josef Reitlinger 
balta ile kafası kesilerek idam 
edilmiıtir. 

Hayvanlar Nasıl Sevişirler? 
Hayvanlarda Cazibesini Gösteren Po?:Jar. 

Hayvanlarm hayatı, buzun 
ilmin en geniş mevzuularından 
birini teşkil ediyor. 

insan psikolojisi gibi hayvan 
ruhiyatı ile uğraşmış, ciltler 

d:>lduracak e~ütler yapmış ne kadar duygulu seviştikle- şey değildir. Hayvanların kralı 

iili::nler p ~k çoktur. Hayvanat rini, görebilirsiniz. Birbirine sayılan aslan dişisile ne kadar 
bahçelerinde çekilen bu karek- aşık olan iki maymunun göz- yümuşak bir tavırla sevişiyor. 
tristik fotografları bakınız. lerinde nasıl kıskançlık ateşi Kucaklaşan kelebeklerin haline 
Hayvanların da, insanlar gibi, yandığınım farketmek güç bir koklaşan, öpüşen güvercinler, 

leyleklerin dalgın 
hayranlıkla seyretmemek k 
bil midir? Tabiatın en haki 
kanunu olan aşkı her yerd 
aynı kuvvetle buluyoruz. 
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• ispanya ralını ğlu Zabıta Haberleı-i: . ------9+4!!------- Vapurda Hırsızhk 
Beşizizler Vaftiz Edildi 

Bir hı ui . z Evelki gün limanda bulunan 
Amerikan bandıralı Ekselsiyor 
vapuru ikinci kaptanı Manda 
efendinin kamarasındaki çeke
ti cebinden elli lirası çalındığı 

iddia edilmiş ve tahkikata 
başlanmıştır. 

Hırsız Yakalandı 

On gün evvel Bucada İngi
liz tebasından Loriner'in evin
den onüç lira çalan Etem oğln 
Hilmi Tepecikte tutulmuş ve 
hakkında tahkikata başlan

mıştır: 

Arab~dan Aşırmışiar . 

Beşi De Gürbüzdür Ve Birbirin 
F arkedilmiyecek Kadar Benziyor 

Kestane pazarında Halim 
oğlu Rifat ağanın arabasından 
bir teneke gaz çalınmıştır. 
Hırsızlar zabıtaca aranmakta- Madam Dieonnon namında ı vafiizi Kanadanın Nuserz lı~ 
d bir kadının beş çocuk doğur- sabasmda yapılmışbr. Klişe 
ır. duğu yazılmıştı. Beşi de sıh- vaftizden sonra sıralanan 

Hilal KöprUsünda hatta olan bu çocuklar olduk- birbir tefrik edilemiyecek k• 
Bir Ceset Bulundu ça gürbüzler de.. Çocukların benziyen beşizleri gösteri~,.· 

,-..· ıboı Jspa ll!fU celialdı l'rl'JtS .Asful'ic wrccsil(l ldl'liktc 
Deyli Meyi gazetesinde okun- alan ağabeyisinin hare1tetini Hilal tren köprüsünde evvelki ........ Öİ~~"cü;;;rö;jii""" .. """"""N"""•••f••t .......... d ..... k ...... t .. J.0 

duğuna göre İspanya Kralı Al- kendisine örnek alan prens akşam bir vak'a olmuş ve hü- Merkez telgraf müdü(vekili e sen 1 a 
fons'un oğlu prens Juan'ın Juan, evlenmek arzusunda ol- viyeti henüz anlaşılamıyan bir Şerif beyin odasından bir parde- Petrol İhracatı lı 
Londonderri merkezinin kızı sa da gene İspanya kanunlari şahıs köprüden düşerek ağır süsü çalınmıştır. Hırsız zabıta- BAKÖ, 11 (A.A) - A.,,. 

· l'k surette yaralanmış ve ölmüştür. ca aranmaktadır. I< 23 yaşlarında Leydi Helen mucibince erğın ı yaşı olan ................................................................ 1 ... .. .... ... .... .. ... .. petrol trüstünün yorulma ~ 
Stüvart'a Paris'te evlenmek yirmi üçe girinciye kadar bek- görüşmüş ve kendisine ajans- dı, bilmiyorum. Hatta bundan meksizin ihracatını arttırın ~ 
teklifinde bulunduğu haberi, liyecektir. Kıral Alfons'un taht- ların nişanlandığından bahset- bahsetmekte de ne fayda var, olduğu bildirilmektedir .. ~ 
Londra'da büyük bir hayret tan çekilmesinden cvel prens tiklerini söylemiştir. Prens, bu- anlıyamıyorum. Prena Juan i trüst 9 Teşrini sani tarı ~ 

uyandırmıştır. Juan'a İspanya tahtının varisi nun üzerine uzun uzun gülmüş iki sene evel burada idi. Res- elli yedi bin beşyüz doksaOtil' 
Bu haber her ne kadar hem nazariyle bakılırdı. Gene bir ve sormuştur: mini Deyli Meyi gazetesinde ton petrol çıkarmak s\l~ 

kız ailesi hem de kral Alfons gün tahta çıkması düşünüldüğü - Hangi kadınla? gördüm. Şimdi zannedersem, bir rekor kırmıştır. Bu ·• t' 
. . . run Sovyet Petrol sanıt:yil 

tarafından tekzip edilmişse de ıçm prensın muhakkak bir Muhabirin bu haberi, tekzip_ gemideki hizmetiyle meşguldür. · t r rihinde misli geçmemış 1 ·,,,,., 

gene bir aslı bulunduğu sanno- prensesle evlenmesi gerekli edip etmiyeceği hakkındaki Böyle asılsız bir haberin ga- , )iY 
ıunmaktadır. gösterilmektedir. sorgusuna prens, kısaca şu ce- zeteıerde yer bulması çok can Tarihi vak a Si!. 

Paris'ten verilen haberler, bu Maamafih prens, delice aşk vahı vermiştir: sıkıcı birşeydir. Varşova, 1 I (A.A). - 'il_ 
şayianın ispanya kralı hane- içindedir. Ve taç ve taht üze, - Ben tamamile serbestim. Romada bulunan kralın hu- yet hükumeti otuz bıP JJ-,,,, 
danına mensup bir zat tarafın- rindeki her türlü haklarından Prens 21 yaşındadır. susi katibi bu haberin saçma el yazısı tarihi vesikaları~ 
dan çıkarıldığını bildirmektedir. vazgeçerek bu izdivacı yapmak Ayni meseleyi bir de Leydi olduğunu ve duyunca kralın tana göndermiştir. Vesı ~ 
Prens Juan, kral Alfons, ister dileğindedir. Stüvarta soran geazete muha- bununla eğlendiğini söylemiştir. · iki vagona doldurmu~l\l· t~ 
peki, ister bayır desin, bu izdi- Bir Deyli M~Y.l muhabiri biri, kendisınden şu cevabı al- Kızın babası, uzun zaman- lar 15-ci asra ait bır ~ 
vacı yapacağını söylemekte perens Juan'la bir bahriye kü- mıştır: danberi, İspanya kral haneda- vesika olup Lehistanın 6t ~ imiş. . . çük zabiti olarak bulunduğu · ·....:. Hiç aslı, esası yoktW'. nının dostudur ve iki taraf esnasında Rusya ya ~ JJ 

Bir Kübalı k~dınla cvlcnmiı Ayrın Di1k lnıiliz zırhlısında Böyle bir .• ayia·nercden ~yol .ı.. birbirini iyi tanırlar. miştir. ---- - - -~ ---- ,._,~ -



tz TetrJnlsanl t934 

Bir Cılgının Cinayeti -·-·-·-Pariste Bir Rus Şeytanı Oldürmek 
cin Anasını Boğazlan~. 

.ıtl.SIJ 1 1 ı 111 t' I 

re f'İ1W/Jf1lİU 
Parisin Clichy mahallesinde 

müthiş bir .cinayet işlendi.Vik-

tor Debriks adlı otuz dört 
yaşlarında bir Rus muhaciri 
anası Emma Klingsi boğarak 

öldürdü. Viktor Debriks mü
hendistir. Cinayeti çılgınlık 
eseri olarak yaptığı anlaşıl-

mıştır. Adliye tahkikatına göre 
son zam<mlarda işsizdi ve anası 
ile birlikte büyük sefalet içinde 
yaşıyordu. 

Son zamanlarda birkaç defa 
din değiştirmiştir. Anasını ni
çin öldürdüğü sorulduğu za-

CH -C 

<illi - o/rlliriılru im 1111 
işlemli !1 i r11 

man fütursuzca şu cevabı ver
miştir : 

- Allah beni şeytanı öldür
meğe memur e:mişti. Şeytan 
anamın vücudunda oturdugundan 
onu öldürdüm.Gece Apokaluse 
mektup yazıyordum.Şeytan beni 
tacize başladı. Anamın vücu
duna giren .şeytanı yere de
virdim. Boğazını sıkmağa baş

ladım. Sıkhkça içim açılıyor, 

mes'ut oluyordum. 
Cinayet fikrinin aklını kaçı

ran bu adamın kafasında an
sızın yer bulduğu zannedili
yor. 

Bin Bir Gece Masallarına A·~ 
· r Şark Filmi 

Bu garip (jjifi~M~~~~~;:-:;:~:;'77~~~-~;;--w--~::J 
baş yazıyı 

manaya 
alacağınızı 
bilmiyoruz. 
Fakat sı
nema sa
hifemizde 
oluşu her 
halde ye
ni bir film
den bahse
deceğimizi 
size ~miat- •.. , .. ,,_,.,"" 
nııştır.Evet 
bu bir filim ... -"""" ... ,. -

ismidir. 
, 1 Hem de 

Bin bir 
&ece,, ma
sallarına ait 
Şark kari 
~ir f.ilmin 
ISrni ... 

,, B' 
ıritiş 

Gonıon 
t " ara fından 
londrada 

f.İPılan bu 
1 rn bilhas-

sa A . 
kad rnerı- ( Kcn:mı) film i'llde çi ugene prensi rofi(ıı ii !JWjaia ıı 
saJi a .. ~~- Awıa Bella'Hw gii:r.f bi>" rcsıııi 

gorulmemiş bir rağbet ka- lumat verirken bilhassa dikka-
lanrn k d . a ta ır. N evyorkta " Ro-
Jcı • 
al '' sınemasının yedi bin kişi 
p an salonlarında bir tek kane-

e bulabilmek için iki hafta 
evvelind b' . ed. en ılet almak ıcap 
ıe?o.rınuş. Bir Amerikan ga-

esı bu filim hakkında ma-

te layık şu satırları yazıyor : 
" ... Hiç bir sinemada, hiç bir 

filim için biletlerin on beş gün 
evvelinden satıldığı şimdiye ka
dar görülmemişt:. " Chu-Chin 
Chow ,, filmini göstermekte 
olan Roxi de on beş gün ev-

1..enl A~ı~ Sahife 7 

Sütunlarda a 

o 'I ç· gJi - ı:i Göz 
wc le 

e Y a Ha a Te 
ler 

i ler 
. ? 
iŞ • 

Çinde çok r.:ıman kalını!? 
olan Di. Albert Gervais 

\ ,.Çinin Aile hayatı" hakkında 
bir eser neşretmiştir. Bu eser
de yaratılan tıplerden birini 
aynen naklediyoruz. 

Tarihten önceki ça.ğlardan 
heri Çin'in dirimini idare eden 
kurallar, adetler inhitata yüz 
tutmuş bulunan bu cemiyetin 
hala en dayanıklı direkleri
ni teşkil ediyor. Çok hassas 
olan bu kurallar dirimiu dış 
dekorunu çiziyor. Çinliler gar
bın dünyaya yaydığı inanların 
manevi te~ir'ne kapılmadan 
geçmiş asırfo.rm yarattığı riya
küranc bir almlmnlıkla cins\ 
münascbetleı inde fazia haris 
oluyorlar. 

"l .antakay' da ipek satıc•sı 
olan Yu Çinpan l~ndi çev-' 
resindeki diğer Çinliler Gibi 
ananala a, e ki adetlere sıkı sı
kıya bağlı idi. Budi mezhebi-

nin tayin ettiği günlerde ec
dadının mabedinde, ne olursa 
olsun, günlük yakmaktan 
vazgeçmez,, Budis ve Taois din 
cemiyetlerine sadakasını ka
çırmazdı. Aile içinde muhtelif 
merasz.m.n binlerce senelik 
adetlere uygun olmasına, bil
hassa, dikkat ederdi. Yıllardan 
beri, geçmişin derinliklerine 
gömülen bir hanedanın en haş
metli devirlerinde ecdanınm 
gittikleri yolda gitmekten gu
rur duyardı. 

ÇinliJer zevk ve sefa
heti t erviç eden, hatta 
zengin ailelerin bazı kö
tülüklerine de göz yu
man akideleri muhakeme 
ve tenkit edecek kadar 
aklı selime maliktirler. 
Size burada engerçek 
bir çinli tipi olarak tak
dim ettığimiz M. Yu, az 
mıktarda olmak üzere 
tütün, afyon içer , sarı şa
rapla Japon birasını sof
rasından eksik etmezdi. 
Şehrin en iyi lokantala
rın~, tiyatrolarına abone 
idi. Karısı kadar, met-
reslerini, çocuklarım ve 
J uvu~ın.da sevl!rdLFakat 
hep:ı'nden fozla o!arak 
ip ... ği mümkün olduğu Ueliu ı·e !Jlll'C!/İ ,, rlf/Htlı lı1,ı; r/ı " { r 
kadar pahalı satmakta mahirdi. tı!an kadındır. sini tezlil ettirmeden kocasına 
Suiistimae yıpranan vücudu te- Bakınız bir Çinli gözüle M. hizmet etme yolunu bilmelidir 
dav;me ihtiyaç göstermişti. Sık Yu kadını nasıl anlatıyor: Her fırsatta erkeğine tabi 
sık ziyaretlerimde ailenin dost- - Müke:nmel bir hayat yol- olmalıdır. Bunlar'ın üstünde ola-
ları arasına kanşmıştım. M. Yu daşı, bir zevce zaruri olan fi- rak ahenk ruhuna sahip bulun-
kadınları severdi. Kadınlardan zik meziyetlerden başka aşk malıdır. Yani kocasının vaziye-
hoşlanırdı. Fakat onlara< say- dilini bilmelidir ve onu kolay- tine, duruşuna, haline göre ke-
mak, kadını takdir etmek onun lakla konuşmalıdır. Zevce şef- derli veya neşeli, şakrak veya 
anlamadığı şeydi. M. Yu'ya kath, itaatlı olarak biricik ciddi görünmeli, işi veya eylen-
göre kadının birbirinden tama- ülkü taşımalıdır: O da okca- ceyi düşünmelidir. İcabı halin-
men başka iki şahsiyeti vardır: sı ile meşgul olmak, onu her de kocasının manevi desteği 
Analık ve kadınlık kyni şahsi- hususta tatmin etmek, hayatı yahut ta mütehassıs metresi ol-
yet üzerinde birleşemez. Yuva mümkün olduğu kadar kocası- malıdır. Nihayet kocasının en 
kadını ana olan kadındır. Di- na güzel ve sevimli, kılmaktan küçük işaretinden hareketleri-
gw eri erkegw in zevki için yara- ibaret olmalıdır. Kadın kendi- · h d d 

nın oşa gi ip gitme igw im an-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
velinden bilet alınmazsa yer rikan gazetesi filmde mutlaka lamalıdır. 
bulunmuyor. Bu hal bir buçuk bir sakat nokta bulmak iste- Bu tasvirden mütehassis ol-
aydanberi devam etmekte. ,, mektedir. Böyle olduğu halde muş görünerek bütün Çin ka-

Şu kadarcık izahat dünya fi- " Bin bir gece ,. filminden bir dınlarının saydığı meziyetleri 
Iim harekatını takip edenlere Amerikan gazetesinin hayran- taşıyıp taşımadıklarını sordum. 
bu filmin fevkaladeliği hakkın- lıkla bahsetmesi ve bilhassa M. Yu bu meziyetlerin pek 
da - kanaat derecesini bulan - Amerikada bir İngiliz filminin nadiren bir kadın üzerinde top-
bir fikir vermektedir. Çünkü emsalsiz bir iş yapması filmin !andığını kabul etmekle bera-
malum olduğu üzere son sene- kudret ve kıymetini pek ala her bundan meyus olmamak 
lerde İngilterede filim imalat~ göstermektedir. icap ettiğini, ana ve babanın 
ehemmiyet kesbetmeğe başla- Bu filmin iTürkiye ıçın alı- seçtiği zevcenin meziyetlerinden 
dı. Amerikan filimlerine karşı nıp alınmadığını ve şehrimiz istifade edecek kadar kiyaset 
rekabet edecek bir kudret al- sinemalarında görüp görmiye- gösterilmesi gereklediğini söy-
makta olan bu imalat Ameri- ceğimizi bilmiyoruz. Bildiğimiz lemiştir. M. Yu fikirlerine şu 
kahları fena halde sinirlendir- kadarını yazdık. Yeni haber- suretle devam etmiştir : 
mektedir. Bir İngiliz filmini kı- ler aldıkça yine okuyucuları- - Filezoflar duygulu bir 
rıtik eden her hangi bir Ame- mıza bildireceğiz. adamın ilk karısında bulmadığı 

meziyetleri diğer kadınlarda 
aramak hakkını tanımışlardır. 
Böylece ayni ev içinde birçok 
kadın bulundurarak zevcede 
noksan olan meziyetleri diğer
lerile tamamlamak kabildir. 

M. Yu'nun şahsi tecrübeleri 
bu prensibin yüksek değerini(?) 
meydana koymuş olacak ki 
babası ve anasının daha on 
sekiz yaşında iken kendisine 
seçt ikleri zevceden hiç te şi
küyeti yoktur. Bu intihaba 
müteessif te değildir. Zira zev
cesinin noksan olan meziyetle
rini tamamlamak için evine bir 
kaç kadın ilave etmiş

tir. Madam Yu sadece zev
c~ ve evin hakimi rolünü idare 
etmiş, hatta kocasına mümkün 
olduğu kadar hayatı neş' eli, 
güzel göstermek için elinden 
geleni yapmışbr. Buna rağmen 
M. Yu, izdivacından birkaç yıl 
sonra, kansının, kendisinden 
beklemekte haklı olduğu bü
tün meziyetleri nefsinde topla
madığına inan getirmiştir. Me
sela madam Yu birbiri ardınca 
iki kız çocuk doğurmuştur. 

Ailenin bir erkek evlada ihti
yacı vardı. Hatta Yu'nun anası 
ve babası da sabırsızlıkla bir 
erkek çocuk bekliyorlardı. 
İşte bu sıralarda idi ki sebep
siz olarak iki tavuğun ölümü, 
hizmetçilerden birinin başından 
geçen bazı hadiseler üzerine bun
fa·"I hayra veya şerre yormakta 

tecrübeli olan ihtiyarlar 
eve daha bir kadın so
kulması lüzumunda mu
tabık kaldılar. Bu su
retle M. YU ilk metre
sini aldı. Madam Yu 
müteessir oldu. Fakat 
daha başka bir şey ya. 
pamazdı. Gözleri yaşaı 
rarak yeni gelen kadının 
dairesini hazırlamağa 

mecbur oldu. İlk günler 
pek te eyi geçmedi. 

Bazı gecek.r M. YU 
karısı ile metresimn oda
sı arasında bir koltUk 
üzerinde gcceliyo-tdu. 
Zira geıek zevcesi, ge 
rekse metresi lcaprisleri-
nin tatmini için odalarının 

kapısını açmamakta ısrar edi
yorlardı. Daha garibi karısı diş 
!erini sıkarak metresinin yanına 
gitmesini tavsiye ederken 
metresi de müstehziyane: "va
zifeniz sayımlı karınızı teselli 
etmektir.,, diyordu. 

Zaman bütün bu kavgalar 
arasında M. Yunun ı taliine 
yardım ediyordu. Metresin 
de bir kız çocuk dünyaya ge
tirmesi aynı endişeleri doğurdu. 

Madam Yu kocasının bütün 
gecelerini genç ve güzel met
resi yanında "geçirmesini kıs
kanarak eve üçüncü bir kadın 
daha sokulmasına karar verdi. 
"Hüküm sürmek için tefrika .. ,, 
bu memleketin en hakim ka
nunlan arasında yer almıştır. 

Diğer taraftan M. Yu bu 
fikre iştirak etmiyor, yuvaya 
ait olan vazifesini fazlası ile 
yaphğlnı, tahmin edilmiyen se
bepler baş göstermezse, nasıl 
olsa bir erkek evlat babası da 
olacağını ileri sürüyordu. Aile
nin yarattığı neşeyi inkar etme
mekle beraber bazı zevklerden 
kati surette içtinap edilmesini 
bir kusur, hatta bir zevksizlik 
sayıyordu. Ona göre, mutlak 

- Lül!en revınnrı -
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O zamana kadar binbaşı Yam- Acaba insan mıyci: , yo:<sa vahşi 
bo; a o kadar ehemmiyet vermiyor, bir hayvan mı? 
ha ·e ;:etlerinde reyini sormıyor- Hangisi olsa mutlaka gör-
du. Bu geee gördüğü hizmet mek anlamak lazımdı. 
üzerine Yambo gözüne gir- Yamba çıtırhnın geldiği ta-
mi~ti. Artık bundan sonrası tarafa doğru yavaş yavaş ile-
için reyini almağa lüzum ğördü. riledi. 

- Y ambo, Hintlilerin bizi Karşısı'hda bir kımıldar çalı 
he:nen takip edeceklerine göre: gördü. Bir Hintli, vücudunun 

Yambo birden başını kaldı- etrafına çalı bağlamış yürü-
rıp bir ret işaretile binbaşının yordu. 
sözünü kesince Vaaleryan: Y ambo hemen tabancasına 

- Ne? Bizi takip etmiye- davrandı. Hayalden yavaş bir 
cckler mi dersin? ses geldi. Diyordu ki: 

- Hayır efenc!im! Çünkü - Korkma Y ambo ! Ben 
yanndan itibaren Mabude Kali- düşman değil dostum. Söyli-
oin yortusudur. Bu yortu bir yeceiimi clinJe. Teliş etme! 
kaç gün sürer Bu günlerde - Ne var bakahm? Kimsin? 
Hintlilerin hiç birisi ibadetha- - Düşmanınız Hayimdurani 
nelerden çıkmaz. Hepsi de ile yanındaki süvariler Kali bay-
orada mabudenin hışmından ramını yapmağa gittiler. Şim-
kurtulmak için dualarla meıgul diki halde eminsiniz! 
olurlar, Herifin ba 16zleri de Yam-

- Hayım yortuya filana ba- bonun fikrine mutabıktı. Yalnız 
kar mı? bu sözleri fU herifin dost ol-

- O bakmasa da hiç bir doğunu ispat ederdi. 
Hintli bu yortu esnaaında ve Yambo sordu: 
vereceği emire itaat etmez. - Ôyle ise ne yapalım? 

Y ambouun s6zln6 Niyamada - Y ann akpma kadar bu-
tasdik edince bir kaç gün için rada istirahat edeniniz. Gece 
kazandıklan rahata hepsi de bir az mehtap vardır. Ayın 

memnun oldu. Fakat Binbaşı aydınlığında yola çıkarsınız. Şu 
sordu: benim bulunduğum patika üze-

- Sen buraJan hepimizden rinden gidersiniz, bu yol sizi 
iyi biliyorsun. Yakında şu mun- Elmim magarasının bu taraftaki 
dar yerden çıkıp bir selamet ağzına çıkanr. Bu magarayı ta-
yakasına varabilece miyiz? nıyorsun ya? 

Yambo başım salladı: - Eve!, amma orada ne 
- Bulunduğumuz yer hem 

kayalık hem de büyük orman• yapmalı?. 
- Ne yapacağınızı bilmiyorJıkbr. Şayet burayı bırakıpta 

ovaya inersek Hintlilerin elin- mısın?. O magara buraya yirmi 
den kurtulamayız. otuz saat ötede o!an Gandah 

- Senin reyin bu mudur? nehrine kadar uzanır gider. Bir 
- Evet! kerre oraya vardınız mı, bir 
Fakat ıimdilik reylerin en kayık tutup Ganj şehrine ora-

iyisi çektikleri zahmet ve yor- dan Kalköteye gidersiniz. 
(Unluklanndan dinlenmekti. - iyi Amma mağaranın •i-
Oyle yapblar. zı dardır. Hayvanlan ne yapa-
Vakıa o gece sabaha kadar nz?. 

düşmanlann kendilerine erite· - Sol taraftaki mermerleri 
miyecekleri ıüphesizdi. Daha 16ktnjünüz gibi ağzı genişle-
bir kaç ğün de yortu ile ujn- nir. itte size bir dostluk ki 
tacaklardı. Bari o gece saba- kimin tarafından olduğunu bil-
ha kadar rahat ederek asd meniz lizım değildir. 
hangi çareye baş vuracaklanm Bu kımıldıyan, söz aöyliyen 
yann cltlşiinmeye karar verdi- çalı öyle bir tekilde idi ki hısa-
ler . nın yolu iizerinde dimdik dur-

Ahmet ağa ile Beryen ve sa içinde bir adam olduğunun 
Yambo nöbetle karakol hizme- kimse farkına varmazdı. 
tine memur oldular. Y ambo, Niyamanın baba'ı 

ilk nöbet Y amboya isabet hiç bir vakıt kızının ardını 
etti. bırakmadığı ve bazı en zor 

Y ambo, kesilen bir iki saat vaziyetlerde orada yetiştiğini 
nöbetçiligin yansım bekledi. O bildiği için şu meçhul adamın 
zamana kadar hiç bir ses sada o ihtiyar olduğuna hiç ıüphe 
yokken bir aralık ormanın ile- etmedi. 
risinde bir hışırtı peyda oldu. - Sorrı. Var -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bir faziletkirlık hiç değişmiyen yorlardı. bir erkek kuvvetinin 
sabit fikırler kadar tehlikelidir. de nihayet haddı vardır! M. Yu, 
İnsanı caiz olmıyan hareketlere nadiren evde geçirdiği geceleri 
sevkedebilir. Makul kaddı geç- istirahate hasrediyordu. Uzayan 
memek şartı ile çapkınlık, perhiz devresi evdeki fazilet-
hovardalık bilikis teskin edici kir zevceleri sinirlendirdikçe 
bir muvazene temin eder." in- sinirlendiriyordu. M. Yu Avru-
sanlan ve hidiseleri daha sağ- palılann bu kabil çapkmlıklan 
lam olarak giirmek, anlamak ancak gizlice yapbklannı ve 
imklnım verir. Ya Tatar ıehrin- bnytık bir ekseriyetin yalnız 
deki ktlçllk f&Dthlerinin aanat meıru zevcelerile iktifa ettiğini 
kabiliyetleri, nasıl dikkat bakı- duyduğu zaman hayretten ken-
mım celbediyona 6ylece bazı dini alamıyordu." 
genç artistlerin cazibesinden ,- • • • • • •' 
de kurtulmaga muvaffak ola- Namus Düşmanları 
mıyordu." M. Yu'ya bakılırsa Alır Hapis Cezasına 

bunlarla münasıbetlerin ciddi MahkOm Edlldller 
faydalan olabilirdi. Zira insan lkiçeımelikte Uzunyolda Sa-
aşk mataı olan bu kadmlarla niye hanımın namusuna teca-
birlikte mağazalara, tiyatrolara, vüz etmekle maznun Hüseyin 
lokantalara gidebilirdi. Halbuki oğlu Hasan. boyacı Osman, 
mepu zevcesi veya metresle- Ali oglu Ahmet, Mehmet oğlu 
rile hiç bir tarafa birlikte gi- Ahmet ve laz lamail haklann-
demesdi. daki muhakeme ajırcezada 

Yna c:btmdaki flzdeler ilti- bitmiş ve mamunlardan Hasan 
fatlanm çok pahahya mal eder- ile boyacı Oıman birer buçuk 
kea ynada terkedilınit olular sene, diğerleri birer Hne içer 
da Yu'J1l ..atemadl fiklyetle- ay hapse mahkOm edilmiıler
rile •• w1, ... 1m. lllli kalma- dir. 

Yenı Asır 

Türk - Ele~ Uzlaşması 
İki Millet İktisadi Sahada Da Sami
miyetle Birbirlerine El Vermiştir 

bııştc.rn ı 1>11 ıı.cı s .ıı.edc -
ricen artbrmak suretile ras
yonalize edilmesini istihdaf 
etmiştir. Bu maksatla iki mem
leketin iktisat nazırları M. Pez
mazoğlu ve Mahmut Celal bey 
muhtelif ameli ihtimalleri der-
piş ve tetkik etmişlerdir. Bu
gün imzalanan anlaşmada Yu
naaistana ihraç edilen Türk 
mahsulibmn tediye usu!leri iti
barile birkaç sınıfa aynlmasına 
lüzum görülmüş ve az ehemmi
t:i ciro'ara tahsis edilen tri
partit takas usulü ile bu saba
da yeni bir tatbik şekli derpiş 
olunmuştur. Diğer taraftan mu
ayyen bir yüzde itibarile tam 
takasa tabi bazı sınıf e1ya için 
hususi bir kliring tesi ı olun
muJbır. Türkiyeye ithal oluna
cak Yunan mahsülib için ser
best ve sabit ve kontenjanlı 
ithalit listeleri tanzim olunmuş 
ve bu mabaulittan bazılan için 
de tarif~ üzerinde tenzilit ka
bul edilmittir. 

imzalanan bu anl•pna, tim
diki anl•pn&Dlll mımkazi 
olacaj'I ıs Birinci Kanundan 
itibaren mer'iyete girecektir. 

Anl8f1118nın Eusları 
Ankara, 11 (A.A) - Yeni 

Ttırk - Yunan ticaret anlaşması 
Türk Elen milletleri arasındaki 
samimi ~mamn yeni bir de· 
lilidir. Bir haftadan bir az daha 
fazla dren geceli gtındtızlü 
mllnakqalarda iki miHetin ticari 
mtlnasebetlerine en devamh ve 
en inkişaflı istikameti verecek 
yol ve çareler samiyetle aran
mıı ve pek miihim kararlar 
verilmiştir. Bu son bakımdan 
devamh ve elele bir iktisadi 
çalıııta da ptürecek olan saf
ha için bir nevi intikal devresi 
kabiliyetindendir. Anlaşma ıe
kil itibariyle bundan evvelkiler
den evvell Tripartit olması 

itibariyle aynhyor. Türkiye ih
racab beş gruba aynlmıfbr. 
Birinci grupta canlı hayvanlar, 
ve taze balıklar vardır ki, Yu-

UZLAŞMAN iN 
nanistana vaki ihracatımızın 

yarısından biraz fazlasını teşkil 
eder. Bunlann yarı bedelleri 
serbest döviz olarak verilecek 
ve geriye kalan yansı için 
de Yunan malı mübayeasında 
kullanılacak bono verilecektir. 
İkinci, maden kömür ve tuzlu 
ve konserve balıklar gelmek
tedir. Bunların bedellerinin ya
nsı Yunanistanın ecnebi mem
leketlerdeki alacağından gös
tereceği karşılığı mukabil ola
rak derhal Cumhuriyet Merkez 
Bankamıza tesviye olunacak ve 
geri kalan yansı karşılığı ola
rak kabul edilecektir. Üçüncü 
grup mallanmız, bedelleri mu
kabilinde hususi takas bedeli 
ile Yunan mah ithal edilebi
lecek olan pamuk ve yiin
dur. Yiyecek maddeler dör
düncü gruba girmekte ve Yu
murtadan pasbrmaya kadar 
başlıca yiyecek maddelerini 
ihtiva eden bu gruptan ihra
cabmızm bedelleri Y unanista
nın ecnebi memleketlerde ala
cağı olup bize devredeceği para
ya mukabil Cumhuriyet merkez 
bankamıza derhal ve ihracı 
müteakip tesviye edilecek bu
lunmaktadır. 

Beşinci gurupta mütekabil 
diğer mallarımız bulunmakta 
ve bunlara ait bedellerin yüzde 
kırkının bono, yüzde 25 inin 
T ripartit yani Cumhuriyet mer
kez bankamızca ihracı mütea
kip nakten ve Yunanistanın 

ecnebi memleketlerde göster
miş olduğu karşıhk mukabili 
ve yüzde 35 i ise serbest dö
viz olarak ödenecektir. Anlq
maya bağlı dokuz mektup var
dır. Yunanistana muayyen ve 
Tiirk istihaalat ve sanayiini 
miiteeuir etmiyen maddeler 
için tarife tenzilih yapılmıfhr. 
Her iki memleketin müşterek 
inanı iki memleket arasında 
bir iktisadi birlik tesisindeki 
lnzum ve faidedir. 

Filhakika iki memleket öko
nomik bünyesine yakından bakış 

Türk- Y onan Birliği 
Yunan Hariciye Bakanının Telyazısına 

Tevfik Rüştü Beyin Cevabı 
Ankara, 10 (A.A) - Yuna- hususundaki kat'i azimlerini 

nistan Hariciye nazın M. Mak- teyit ederken beslemiı olduğu-
simos hazretleri Türkiye top- muz butün ümitlarin yerinde 
raklannı terkederken Hariciye olduğunu göstermiştir. Reisi-
Vekilimiz Tevfik Rüştü beye cumhur Hz. Başvekil Hz. ve 
fU tel yazısını göndermiştir: Türk hükümeti neztlerinde ve 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü en derin minnet ve sadakat 
Beyefendi duygulanma tercüman olmamzı 

Ankara rica ederim. 

BAŞLICA HATLARI 
bu lüzumu ve her iki memle
ketin ne derecelerde birbirini 
tamamlayıcı mahiyette olduğu
nn sarahaten göstermektedir. 
Türk Elen milletleri asırlan 
yenmiş ve siyasi sahada oldu
ğu gibi bu sabanın temeli ola
cak olan iktisadi sahada da 
samimiyetle birbir~ ne el ver-
miştir. Elen ulusalek ekönomik 
bakanı M. Pezmesoglu başkan
lığı altmdaki Elen heyeti dün 
saat 10 da hususi trenle An
karayı terketmiştir. İktisat ve-
kilimiz CeW beyefendi de ayni 
trende bulunmaktadır. M. Pez· 
mesoglu ve CeW beyefendi 
arasında ötedenberi mevcut 
büyük dostluk maJümdur. Son 
anlaşmada iki taraf için de 
mevcut büyük muvaffakıyet ve 
karşılıklı ihtiyaca uygunlukta 
bu iki değerli bakanın samimi 
anlatması ve karşılıkh birbiri
nin memleketini iyice bilmesi
nin de rolü olmuştur. 

Konte'!.)an Tahsisatı 
Ankara, 10 (AA) - 21111934 

sayıh ve 21/8/934 tarihli ka
rarnamenin kontenjanı listesile 
verilen tahsisattan birinci ka
nun 934 ve ikinci kinun 935 
aylanna ait olanları gümrük 
baş ve merkez memurluklanna 
tevzi edilmiştir. 

DUzce TUIUnlerl 
Düzce, 10 (A.A)- Bu sene 

°"zce tütünleri görülmemiş bir 
nefasette olup miktar itibarile 
bir buçuk milyonu bulacağı 

tahmin edilmektedir. Zürra çok 
memnun ve ümitlidir. 

Amerlka'd• Rekolte 
Vaşington, 10 (A.A) -

1934 senesi Mısır rekoltesi 
1881 senesinden beri en zayıf 
olan rekoltedir. Ve 1.371.527.-
000 bucele bağh olmaktadır. 

1933 senesinde 2.344.000000 
bucel idi. Yine ziraat nezare
tinin tahminlerine gCSre keten 
tohumu rekoltesi 5.200.000 bu
celdir, Geçen sene 6.800.000 

bucel idi. 

Bir Hanım 
Köpekten korkarak ço

cuk dU.UrdU 
Karııyakada Ôsman zade 

çıkmazıDDa 55 numaralı evde 
oturan Mehmet kansı Şakire 
hanım Fadıl efendinin başı 
bot olarak bıraktığı k6peğin
den korkarak hamile bulundu
iu Uç aylık çocuğunu düşilr
miif ve memleket hastahanesi-
ne kaldınlarak tedavi albna 
almmıfbr. 

Müddeiumumi 
Güzel iilkenizde bulunduğum Maluimas Hocanın Beraetlnl istedi 

Hariciye vekili Tevfik Rnştn Seferihisarda dini alet ede-
ıırada ğördüğilm ve onun unu- k halkı t--.:L tahrik t 

beyefendi cevaben a-gı" daki re ~na ve e • tulmaz bir habruım beraber r-
tel yazwm göndermiştir: melde maznun Hakkı hocanm götürdüğüm cana değer kabul- muhakemesine dlhı ağırcezada 

den dolayı en ateşli teıekklirii- Hariciye nazırı M.Maksimos devam edilmiftir. iddia maka-
mü çok mütehassis bir kalple hazretlerine: ID1D1 İflal eden milddeiumumı 
bildiririm. Büyük şef Gazi Atina Şevki bey iddiamnı ıerdetmif 
Mustafa Kemal Hazretlerinin Tilrkiyeden aynlırken bana ve gerek phitlerin ifadeleri ve 
münevver idaresi albnda dost g6ndermek lntfunda bulundu- gerek delillerin mahiyeti itiba-
milletin yaptığı ve verimli ne- ğunuz telgraftan dolayı bara- rile suçu sabit olamıyan maz-
ticeleri beraberce güttü- retle teıekktır ederim. Ankara nunun beraetine karar veril-
ğümüz sulh eseri için en emin toplantımız ehemmiyet ve kuv- mesini iatemİftİr. Muhakeme 
bir zaman olan hayret verici vetini iapat etmiş birer vesika mndafaa için bqka bir gilne 
gayretleri bir daha görebilmek olan Balkan anlaşmasımn yarat- bırakılmıfbr. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fırsabnı bulduğumdan dolayı bğı tesanüt ve Tiirk-Yunan nizden çok mtltehauis olan 
bilhassa bahtiyar oldum. iki anlaıması ile birbirine bağlı Reisicumhur hazretleri derin 
memleketimiz arasındaki sıkı bulunan Yunanistan ve Tür- teşekkiirlerinin size bildirilme-
elbirliğinin yeni temasla daha kiye arasındaki ııkı birliği sine beni memur etti. İsmet 
çok kuvvetlenmit bulunduğu ka- bir daha göatermiıtir. Bu Bal- p&ta da size blttiln kalbi ile 
naatile Tilrkiyeden ayrılıyorum. kan ve Avrupa sulh eserine tqekktlr eder. Madam Maksi-
Balkan anlqmuı konseyinin ver olan phat yardımınız çok b6· mosa saygılanmı bildirmenizi 
diği miihim neticeler siyaumı:a ytlkttlr. Ve mes'ut neticelerile rica eder ve size de ıtızel bir 
açarken ve dost -dlrt iilkenia çok •erimli olan toplubmızdu dlnlf •e iyi bir mhbat dilerim 

L----L snlh aonra lla _ _._ __ ..__,_ u· aziz dolblm. 
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ta Tefrtnısanı t934 

Bu Hafta -·-Yapılacak Maçla
rın Hakemleri 
Önümüzdeki Cuma günü lik 

maçlarının üçüncü haftasıdır. 

Bu hafta yapılacak olan maç
ların hakemlerini futbol heyeti 
şu suretle tesbit etmiştir : Öğ
leden evvel ( B ) takımı maç-
larından saat 9 da yapılacak 
olan Göztepe - Şarkspor maçı
nın hakemi Ahmet Hamdi 
beydir. 

ikinci Albnordu - Buca Ma-
çına Cıazi Kemal bey seçilmiş
tir. Ôğleden sonra yapılacak 
olan birinci takım karşılaşma
lanndan Göztepe - Şarkspor 
maçını hakem Mustafa bey ida
re edecektir. 

AJtınordu - Buca maçımn ha-
kemi de Fehmi beydir. 

Takdir 
Geçen Cuma oynanan Altay

İmıinpor maçmcla İzminpor 
kaptanı Sabri beyin kendi ta
kımının oyuncuaunu oyunun en 
naz& zamanında oyun harici 
etmesi futbol heyetinin dlinkO 
içtimaında mevzuu bahsolmuş 
ve hakemin raponmda da tak· 
dirle kU'fllaDDUt olan bu sport· 
mence laareketin diğer takım 
kaptanlanna da bir nümunei 
imtisal olması lizımgeleceği 
temeDDiai serdedilmiştir. ..... -
Onderi Dinlerken 

Dinledim ben sazlerini ey ulu· 
lar ulusı: 

lfıklarla yıkarken sen baştaı 
başa ulusta 

Öğütlerin, gonüllere köpürerek 
akardı 

Adın, sanın şu acunda şimşek 
gibi çakardı 

Boralara (geril) dedin, aydın
lığa ~Jeri) 

Sen anlatbn bize nedir öz 
Türkçenin değeri 

Batılara (kaçılt) dedin, doğulara 
(gel!) dedin 

(Ey Türkoğlu, yüksel çabuk, 
gökleri de del!) dedin. 

Her doğruyu, her güzeli ıeve 
seve tanımak, 

Bin yqum bu yurt diye C>lü· 
me de anımak; 

itte sen bu ülkülerle aydın 
ettin ulusu 

Ey en güzel duygulann en coı· 
kunu, kutlusu! 

Y ıpranmıyan, aşınını yan, aksa· 
mıyan tek gençsin 

Baş iiatünde güneşsin sen, g6• 
niillere güvençsİD· 

Yurt içinde ıııksm sen, ytırek· 
lerde incisin, 

Ateı saçan tepelerin en gen• 
cisin, dincisini 

Ozellerden çekip almış damar 
lann bu kanı 

Sensin timdi fU budunun günef 
... başlı bakaoı-

Evet sen bu topraklara iç g6-
ziyle bakansıll• 

Karanlıiı devirensin, çürütenıİll 
ı yakamın! 

Bu diizeni sen diifiindlln, seO 
kurdun bu dn;tıol 

Ekiminin ti bugiinden bak yeJll;, 
yeşil ır0a111 

Sende rirdtlk bu evrensel k•.,. 
rayııı, varıf 

Ululukla ancliçİfİ, g&zeUikl• .,.,... 
Pa.zıı .Ah.o•• ........... 

Çinde Istikşaflar 
Berlin, 10 (AA) - Gazete: 

ferin Nankinden aldıkları ı.
berlere g&re bilhassa Tibett~ 
yapmıf olduğu ıeyahattan clo 
layı bilyiik bir ş&hret kazaJJllllf 
olan Alman seyyah ve k~ 
rinden Filichner halih aJi' 
Çinin Şimal ve Garp h••_ .. k 
ıinde istilqafatta bul~ 
için allkadar Çin mak.....-
ile mllzakereler yap~ 
Bu mllzakerelere bilh11!'8' ~
lilerin de bu iatikpfa ip_~ 
leri noktumdan inim~ 
hafta zarfmda Şupaycla 
YW..uı..ldir. 
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YAMYAMLARIN iNLERİNDE 

Sehirbazın Mucizeleri ... 
Soyguncu ''Kori,, lere Yeni Ginenin 

Yamyamlar Ülkesi ~adar 
A vrupada Da Rastlamak Kabildir 

Bir gün, dizanteriden kırı
lan Ku-Ku-Ku-Ku's köyünden 
geçiyorduk. Mefreze kuman
danı ele geçirilebildiği kadar 
kadın ve erkeğin yakalanarak 
zorla kendilerine ilaç yutturul
ınaııını emretti. Er ·eklerin işi 
bitirilip te sayısız karıların sı
rası gelince hepsinin çın! çıp

lak olduklarını, bununla bera
ber ağaç kabuklarından yap
tıklan bir nevi kapla başlannı 
örttüklerini gördüm. 

Askerler ilacı ağızlarina dö
kerken sıkı srkıya kapanıyor, 
yüzlerini göstermemeğe çalışı
yorlardı. Kabile reisine niçin 
böyle yüzlerini kapadıklannı 
sordum. Şu cevabı verdi: 

- Bir kadın, erkekler önünde 
yer ve içerse fena tambaran
lan tahrik etmiş, yani kendi 
üzerine felaketi çekmi~ olur. 
Bu kabil vakalarda fena tam
haranların, cinlerin koskoca 
köyleri baştanbaşa mahvettik
leri bile görülmüştür. Bundan 
ötürü kadınların yemek yerken, 
su içerken erkeklere görünme
meleri, yüzlerini örbneleri ge
rektir. 

Mucizeler KöyU 
Ayni köyde görülecek küçük 

bir iş daha vardı. Erkekler, bir 
müddetten beri, köyde bazı 
mucizeler görüldüğünü anlat
mışlardı. 

Sihirbaz Kori, köy halkın

dan kendine müracaat edenle
re muayyen yerlerde nehre bir 
gri gri attıklan takdirde 24 
saat sonra iki gri gri bulacak
larıni söylüyordu. Bir kaç gün 
evvel, böylece hareket eden bir 
Yerli, ertesi gün bir gri gri 
attığı yerde iki tane bulmuştu. 
Hikaye köyde yayılınca Kori
ııin kulbesini saran yüzlerce 
köylü, sihirbazın tavsiye ede
ceği yere Gri gri veya Kuma 
kuma atmağ'a anık olduklannı 
bildirdiler: 

Sihirbazın müdahelesi saye
sinde işaret ettiği yere kuma 
kuma veya Gri grilerini atan
lar 24 saattan sonra iki kat 
zengin oluyorlardı. Eyi Tamba
ranlar Korinin emrini dinliyor
du. Bu masal haftalarca sürdü 
Ve Korınin hiç te aldanmadığı 
&örüldü.. Nihayet büyük bir 
Palavra meclisinde kabilenin 
bütün servetini teşkil eden 
Gri Gri ve Kuma kurnaların 
~0ı>lanarak sihirbaz tarafından 
ışaret edilecek yerde nehre 
~tılmasına karar verildi.. Hatta 
adınlar ve domuzların da atıl

~adığına teessüf edildi... Fa-
at kabilenın serveti, sihirba

zın · 
24 

ışaretile nehre atıldıktan 

1• saat sonra, ayni yere gidi-
ıııce h' b" d K .ıç ırşey bulunma ı. 
• 

1 
abıle reisine göre, o gün 

çın er k 1 k" .. b"tü' se ızmış ar, oyun u n 

8r_':'etini alarak gitmişlerdir. 
b 

0
Ylece kabilenin mahzeni 

osınboş kalmıştır. 
orduk: 

- Bundan -ıonra Koriye ne 
)'al>tınız? 

Vah Ona ne yapılabilir ki..ce
bı· . 1 nı verdiler. Kori isterse 

Zı p · p İ te urı uriye çarpabilir. s-
rse k·· .. O oyu yağmursuz birakır. 

•e .zaınan daha çok fakir dü
• tız. 

ne~~freze kumandanı Koriyi 
Verdte çağırarak şu kat'i emri 

--K . 
g.. orı, şimdi gidiyoruz. Üç 

un sonra k te rar buraya dö-

-Y-a:z:an.: ECdmoııı X>eııııa1tre 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

neceğiz. Bu müddet zarfında !inde olduklanndan Avrupa 
ne yapıp yapıp cinleri kandır. sihirbazları gaspettilcleri ger-
Köyden aldıkları gerdanlıkları, danlıklardan, dizilerden hiç bi-
sedefleri derhal köye iade et- rini iade etmeksizin layık ol-
sinler. Geldiğim gün köyden duldan pranga zencirinden ya-
alınan sedef gerdanlıklardan kalarıoı kurtarmaktadırlar. 
bir tanesi eksik olursa bu vak'a Evrensel şöhret kazanmış bir 
seni seven perilerin artık bu filozof tabiatın içinde yaşıyan 
memleketi terkettiklerini isbat adamın medeni cemiyet haya-
edecek, ayaklarına demir vu- tında baştan çıkan insandan 
rularak çok uzaklara siırüle- iyiliğe daha fazla mütemayil 
ceksin.. Ömrünün sonuna olduğunu iddia etmiştir. 
kadar ayaklarına zencir vu- Bu filozof Jan Jak Ru~o;h~. 
rulmuş kalacaksın. Belki o Gerçeği söylemek gerekse, Jan 
zaman tambaranları bulmak Jak hiç te Yeni Gineye git-
taliine mazhar olursun. memiştir. Eğer hayatının küçük 

Kori kafasını eğd:. Bir ne- bir kısmını bu ülkede geçirmiş 
ferin elinde tuttuğu ağır zin- olsaydı meşhur tezini bu kadar 
cirlere firari bir na:ur atfetti. hararetle ı:ıüdafaa edemiye-

Böylece Yamyamlar memle- cekti. O zaman şu gerçeği 
ketinde büyük bir maliye kar- bulacaktı ki, tabiat içinde ya-
yeri söndü. şıyan adamın temasları, saf ve 

Filhakika üç gün sonra kö- entellektüel sevinçten ziyade 
yün bütün serveti kendisine iğrenç ve kOf'kunç hareketlerle 
iade edilmiş bulunuyordu. do!udur. Medeni insanın da çok 

,,. *., büy· ' . Hu.rl:ın olduğunu s:ık-
Biz beyaz insanların da Av- la .• a , istemiyoruz. İlerlemenin 

rupada yerlilerin " Kori " sine bizi bazı meziyetlerden mahrum 
benzi yen Kori'lerimiz vardır. Ve bıraktıfrı muhakkaktır. Bununla 
bizimkiler belki de yeni Gine- beraber vahşi insanların haya· 
nin "Kori.,lerinden mukayese tında temel vazifesini gören 
edilemiyecek kadar daha çok, fizik ve ahlaki düşkünlüklere 
daha cüretkardırlar. Maalesef inenler, medımi bir cemiyet 
bizim mefrezelerimiz ekseriya içinde, iscisna teşkil ederler. 
bu "Kori.,lerle münasebet ha- .'on V ııur -

lngiltere - Almanya Anlaşmasında 
Kliring Rejimindeıı Vazgeçtiler 

İngiltere ile Almanya arasın
da aylardanberi devam etmek
te olan ticaret müzakereleri 
bu iki memleket ticari müna
sebetlerini yeııi temeller üze
rine kuran bir itilafnamenin 
imzasile neticelenmiştir. Bunun 
ehemmiyeti iki memleket ara
sındaki Ôkonomik anlaşama
mazlıkları ortadan kaldırmak 
ve ticaret münasebetlerini kar
şılıklı şartlara uydurmak için 
çok yzun ve yorucu gayretler 
sarfedilmiş olmasından görül
mektedir. Yeni anla~ma bu
günkü umumi ökonemik şart
lar bakımından kat'i bir bal 
ve tesviye şekli ifade etme
mekle beraber tesir ve şumulü 
oldukça geniştir. 
Anlaşma esas itibarile üç kı

sımdır. Birinci kısım asıl ticari 
anlaşmayı teşkil etmektedir. 
İkinci kısmı günü geçmiş borç
ların ödenmesi meselesini halle 
matuftur. Üçüncü kısım ise 
Dawes ve Yung planlarına göre 
Almanyanın ödiyeceği borçlar 
hakkında geçen Hazıranda im
zalanmış olan transfer mukave
lesinin hükümlerini tekrarla
maatadır. 
Anlaşmada İngiltere ile Al-

manyanın gelecekteki ticari 
münasebetleri bakımından ehem
miyetli olan kısım şüphesiz ki 
birinci kısımdır. Bu kısımda 
Almanya eşya bedellerini eşya 
ödemek ve ithalat miktarını 
ihracattan ele geçecek döviz 
miktarilt: denkleştirmek husu
sunda koyduğu prensibi ilk 
defa olarak ahten kabul ettir
miş oluyor. Bu suretle İngilte
renin Almanyaya olan itbalatile 
bunların tediyesino lüzumlu ec
nebi dövizleri arasında sabit 
bir nisbet muhafaza edilerek 
ticari mübadelelerde veniden 

borzlanmak ihtimalleri ortadan 
kaldırılmaktadır. 

Alman gazelelorinin yazdığı
na göre Almanyanm geçen 
Temmı.ızdanberi muhtelif dev
letler!e aktettiği kliring anlaş
malarından son aylar zarfında 
menfi neticeler hasıl olmasın
dan dolayı İngiltere - Almanya 
ticaret itilafında kliring rejimi
nin kabulünden vazgeçilmiştir. 
İki memleket tediye muva
zenesi Almanya lehine akbf 
elınakla beraber kliring sis-
temini kullanmaksızın dahi 
ıngiltereden yapılan itha
latın bedellerini ödemek için 
Rayşbankın kafi mıktarda dö
viz bulabileceği kaııaatına va
rılmıştır. Bu itibarla her iki 
taraf ta Rayşbank tarafından 
yapılacak döviz tevziatında iki 
devletin icaret istatistiklerini 
esas ittihaz edecektir. 

Ancak bunun için, hareket 
noktası olarak, İngilterenin Al
manyaya olan ihracat nispetinin 
Almanyanın İngiltereye ithala
tına nazaren 0 0 55 olduğu ve 
bu nispetin iki memleketin ti
cari münasebetlerinin bünyesine 
uygun bulunduğu kabul edil
miştir. 

Bu yeni rejimin umulan fay
dayı veremedişi anlaşıldiğı tak
dirde yeni baştan vaziyetin tet
kiki de anlaşmada derpiş edil
mıştir. Yalnız bu cihet tahak
kuk ettiği takdirde tekrar uzun 
boylu müzakerelere meydan 
vermemek için müza 1<ereler sı
rasında ihtiyaten mevzuubahs 
edilmiş olan kliring esasi, bir 
mukavele şekline konularak 
parafe edilmiş olduğundan lü
zumu halinde yeni anlaşmadaki 
rejimin yerine ikame edile
cektir. 

Berliner Börsen Zeitung, 

- . . . ·- ~---

KÖYCÜLÜK Elli Köye 
Muallim Gönderillyor 
Elli mualliım.iz Köy mekte

binin mıı;ıllimlerinin tayinine 
dün bqlanııılfbr. Bu ders se
nesinde Orta mektepler son 
sınıf talebelerinden bir veya iki 
dersten ikmale kalmış olan 
efendilerden düıı yirmi sekizi 
Köy muallim vekili olarak va
zife almışbr. 

Bu yazıyı del)erll ve bllgill Bir köycU, 
Halkçı olan yUksek ve dlrlk vallmlz 
Kazım Pa,a Hazretlerine Sunuyorum 

lık olması lamngelen bu ya
zının sona kalması ve köylerde 
gezinti yazılanmı tamamlaması 
bir yönden iyi oldu: Lakin ne 
yalan söyleyeyim. Y azun,a bu 
başlığı koyduktan sonra çok 
sıkıldım, çok düşündüm. Zira 
hepinizde bilirsiniz ki bu yolda 
yazı yazmak derin bir bilgiye 
nazari ve ameli (Folklora) sa
hip olmağa bağlıdır. Ben köy
lerde bu kadar gezmiş, içli, 
d:şlı olmuş ve öğrenebildiğim 
kadar adet ve duygulannı top
lamışken (köycüyüm) demek
ten korkuyorum. Köycülük bil
gısı çok nazik, sevdası 
ise çok coşgundur. Bu sevdaya 
tutulan ne köycülüğün yaka
sını bırakabilir, ne de köycü
lük onun yakasını. .. Bu sevda 
gelip geçici değildir. Bazı genç
ler biliyorum v.! bazılarını du
yuyorum ki [Köycülüğü] ağız
larında bir mods gibi gezdiri
yorlar, gönüllerinde ise asla .. 

Köycüyüm diyen niceleri 
var ki; bugün köylerin gittikçe 
artan bir ihtiyaçla susadıklan 
bılgi duygulannı, medeni his
lerini parlatmak için iş saba
sına davet edildiği zaman bin 
özür bulup bu işten vaz geçi
yorlar. Peki ama, bunlar riya
mir olmıyorlar mı? .. Köycülük 
bunların ağzmda gezecek kadar 
basit olmadığı gibi hakarete 
maruz kalacak kadar da adi 
değildi. Köy, köylü ve köycü
lük benim nazanmda çok say
gılıdır. Çok yüksektir, çok mu
kaddestir. 

Büyüklüğe hürmetten doğan 
bir endişe; kendim köylü oldu
ğum halde köycüyüm demeye 
- tekrar ediyorum - cesaret ver
miyor. Onu olduğundan başka 
türlü anlar, olduğundan başka 
türlü anlatınm diye içim titri
yor. Sevgili okuyucum 16 ya
zının içinde siz de beni takip 
ettiniz, kısa görüşlerimi okudu
nuz. Yalnız şuna imanım var ki 
bu yazılanmla köyün ve köylü
nün Türkün kıymetli bir zineti 
olduğun anlatabildim. 

Onun adet ve yaşayışla
nnda Tük ülküsüne uygun 
ne coşkun ruh, ne coşkun 
enerji var. 

1 - Milli mücadelede ta 
baştan sonuna kadar, ta Ulu 
Caziyi bağnna basıp onun di

leğini yaptığından vatanı kur
tarıncaya kadar köylümüzün 
kudret, samimiyet, sevgi ve 
nihayet kelimenin en büyük 

şümulile enerjiyi taşıyan temiz 
yüreğini düşman görmüş, cihan 
öğrenmiş ve aşık olmuştur. o 
bizim hazinemizdir o bizim 
içimizdir, o bizim ruhumuz, 
varlığımızdır, o he11eyimizdir. 
Türkün kahraman özü, çelik 
bazusu köylüde daha fazla 
yaşar. Yelden yılmaz, selden 
korkmaz atının sırtına atlıyan 

Türk köylüsü kendisine bor 
bakan düşmanların gözlerini 
milli duygunun çelikleştirdiği 

gücüyle patlatmakta güçlük 
çekmez! Sırtındaki kahraman
dan taşan coşkunluk içinde ye
lesi kabaran, gemini azı dişle
rinde geverek sinirlerine tufan 
veren At sırtında, başta Gazi 
olmak üzere daha dün, içinde 
Türk köylüsü yaşıyan Türk or
dusunun cihana ferman oku
duğunu kem gözler görmüştü. 

2 - Köylerde milli barsın 
bedii zevkin heyecanlarını, neşe
lerini mi ararsın köyleri gezen, 
köylüyü [ gören J ruh sazının 
zevk ve safiyet içinde inledi
ğini duyar ve coşar. Kalbin 
kan yerine samimiyet ve sevgi 
ile dolup boşaldığını anlar ve 
coşar, dünyaya daha tatlı ba
kışlarla bakar, hayata daha 

sağlam ve saf duygularile bağ
lanır. Bütün bunların en temiz 

kaynağı köydür, köylüdür: Ana
doiudur. Dinlediğin türkülerin
de milli heyecanların canlandı-

ğını duyarsın: Afaki hislerini 
bağarsın ve unutursun, yaşadı
ğığı muhitin içinde onun ne bü

yük milli bir mana, bir remz oldu
ğunu, adntlerinde onun ne canlı 
bir tarih ya~attığını görürsün 

ve ruhun aletsiz, hocasız mu
sikiye, ğüzelliğe alışır, en yük
sek ahlik felsefesini, milli 

kültürü kitapsız öğrenir, en 
derin ve genq Türk tarihini 

kitapsız okıırsım ve en geniş 
kahramanlığı aıısınn göğsünde 
yüreğinde yaşıyor bulursun. 

3 - Varbğuııızı yaşatmak, 
yaratmak, benimııetmek kastile 
meydana gelen dil inkılabında 
köylünün rolü mühimdir. Daha 

doğrus.u bizim aradığımız şey 
zaten odur, ondadır. 

Bir zamanlar kendi dilimizle 
hitap eden bu sesi duymamış
lar. anlamamı lardı. Şimdi biz 

ona dönüyoruz ve onun dili 
olan kendi dilimizle onu anlı
yor, ona söyliyonız. Y eııi dili
mizi köylünün dilinde, köylü

nün türkülerinde pürüşüz bu
luruz. Onlar Osmanlıcenin şu

iırsuzca alınmış emanet kelime
lerini il malını kullanmazlar. 

4 - Köylünün içinden ne 
büyük kafalar yetişmiştir. Ha
tırımda kaldığına göre kıymet
li halkçımız Ziya Gök Alp bey 
bir köylüdür. Birinci yazımda 

yazdığım a benim bahtiyarım ... 
İlah 

Türküsünün sahibi, meşhur 

halk şairi (Karaca Oğlan) köy

lüdür. Ve daha ne kadar sa
yayım, daha doğrusu saymıya
yıın. Zira esasen hepimiz köy
lüyüz de biz bilmiyoruz. 

5 - Köylü memleketin ana
sıdır. Kızgın güneşin, yağan 

kar ve yağmurun altında tar
lasını süren, yaylalarda sürü
lerini otlatan, tezgahlarda do

kumalar yapan köylü düşünün 
ki hayatımıza en lazım olan 
iptidai maddeleri hazırlar, bize 

verir ve hangi yüzden baksak 
memleketi besler. 

Daha ileri gidiyorum : Ben 
nasıl yazılanmı bir alfabeye 

istinat ederek yazıyor ve sen 
de böyle okuyorsan yaşayışı

mız da bu derece esasla köy

lümüzün, Anadolunun yaşayı

şına bağlıdır. Haysem evsafını 
rüketemem ve birçok tarifatına 
geçerim. Binaenaleyh herşeyi

miz olan köylüyü düşünmek 

en büyük vazifemiz, bele yeni 
neslin en mühim borcudur.Onu 
lazım olduğu yerde hissen dü
şünııiekle beraber en çok ilmi 
ve ameli yöntemlerden görmek 
bulmak, düşünmek lazımdır. 
fşte köycülüğün en bariz vasfı 
da ancak budur sanının. 

-Arkası Var
Tokdil 

Bu ay sonuna kadar elli 
mektebe de muallim tayin edi
lecek ve hepsi işe ba~lıyacaktır. 

Askeri Hastanesi 
Dahiliye Mutahassısı 

DOKTOR 

1 
Zetai füra~im 

Muayenehane: fkinci Bey-

ler sokağı No. 45 Beyler 

hama:nı karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya 

kadar hastalannı kabul eder. 
T elefun: 3806 

3-26 (887) 

==o=KTOiE 

Hatip Dü. E at 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 

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

No. 12 - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder. 

Telefon No. 3331 
s. 7 

Dr. Ali Rıza 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

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

Telefon : 2987 

s 7 (248 

,, Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

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

(363) 

Göz Tabibi 

Lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastalıkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 .._ .... _.,.....,_ ...... ~ 

ANKARA 
Çiftlik Birası 

A k Birası umduğumuzdan daha üstün çıkmıştır. 
Il ara Ucuz, temiz ve sıhhi bir gıdadır. Milli bir 

fabrika mahsulüdür. 

(zınirde Acentenıiz Yoktur 
Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin siparişi kabul edilir 
Ankara Orman Çiftliği MUdUriyetlne Müracaat 

F ı I• h İ ı· • • İzmirde Ege Palas ve Şehir az a za a ÇID. gazinosu müsteciri Türk-
men oğlu Murat beye müracaat olunmalıdır. 

(888) 
1 

Çorakkapı HASAN T AHSIN 
No. 

354 Tele fon: 7943 
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San in 
Yeni neslin 

ve bütün kibar 
halkın diş ma
cunudur. 

SANİN'i 
Bir defa tec

rübe etmek ona 
ömrü oldukça 
alışmak demek
tir. 

SAN İN 
Diş l e r i n i zi 

beyazlatır, par
labr, diş etleri
nı kuvvetlen
dirir. Ağzınzıa 
ferahlık verir, 
dişlerinizin çü
rümesine mani 
olur, gayet ııh
hidir. 

Sanin 
Diş macuun -

lzmir L;man Ve Şehir Bakteri· 
yoloji Müessesesi Müdüriye
tinden: 

Müessese binasında iki bin yedi yüz doksan sekiz lira altmış 
yedi kuruş bedeli keşifli tamirat ve yeniden yapılacak duvar 
inşası açık münakasaya konulmuştur. Talipler şartname ve keşif
namesini görmek Uzere hergün Bahribabadki müessese binasına 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de yüzde yedi buçuk pey akçesi 
ile bir birinci kanun 934 cumartesi günü saat on beşte Sahil sıhhiye 
merkezinde müteşekkil komisyona müracaatları. 

12-16-20-24 4850 (909) 

lzmlr Belediyesinden: 
§ 1 - 58 adanın 18 numa

ralı arsa satışı açık müzayede 
ile 24/11/934 de saat 16 dadır. 

2 - 58 adanın 6 numaralı 
arsa satışı açık müzayede ile 
24/11/934 de saat 16 dadır. 

3 - 93 adanın 4 numaralı 

arsası satışı açık müzayede ile 
24/111934 de saat 16 dadır. 

İzahat almak üzere başkatip
liğe ve müzayedeye iştirak için 
de söylenen gün ve saatte de
pozito makbuzlarile birlikte be
lediye encümenine müracaat. 

31~12 4666 (743) 
Belediye akarından Baştu-

rakta 110 numarlı dükkanın 

senelik icarı açık müzayede 
ile 24/11/934 de saat 16 dadır. 

İzahat almak için başkitip
liğe müzaydeye iştirak için de 
söylenen gün ve saatta dopo
zito makbuzile belediye encü
menenine müracaat. 

1-12 4683 (748) 

İzmir İkinci İcra Memurlu
ğundan: 

Muhammen Kıymeti 
Adet Cinsi Lira K. 

246 Kalas 396 00 
Yukarıda cins ve kıymetleri 

yazılı 264 kalas bir borcun te
mini için haczedildiğinden 15/ 

111934 Perşembe günü saat 
16 de Şehitlerde taş iskelede 
açık arttırma ile satılacaktır. 

Mahcuz kerestelerin % 75 ini 
bulmadığı surette ikinci ve son 
arttırması 18/111934 Pazar gü
nü ayni saatta ve ayni mahal
de yapılacağından istekli olan
ların muayyen günlerde ma
hallinde hazır bulunmaları ilan 
olunur. 4848 (911) 

İzmir Birinci İcra Memurlu
ğundan: 

Ruhsar hanımın Hatice ha-
. nıma olan borcundan dolayı 
tahtı hacze alınan Yapıcıoğlu 

çıkmazında 64/66 numaralı ka
pıdan içeri girilerek 6 ayak 
merdivenden üst kısma çıkı

lınca yanyana iki oda ve kori
dor şeklinde taşlık ve koridor
dan çıkılınca ufak bir evin ve 
bir mutfak ve bir heli ve oda-
ların altında bir bodrumu havi 
400 lira kıymetli bir bap hane• 
nin mülkiyeti açık artırma su
retile ve birinci arttırması 13/ 
12/934 Perşembe günü saatl lde 
yapılmak üzere satılığa konul
du. Bu artbrmada satış bedeli 
tahmin olunan kıymetin % 75ini 
bulursa en çok arttırana ihalesi 

yapılacak aksi takdirde en çok 
arttıranın taahhüdü baki kal
mak şartile satış onbeş gün 
daha uzatılarak ikinci arttır

ması 30/12/934 Pazar saat 11 
de yapılacaktır. Ba arttırma 

dahi satış bedelinin yüzde 7Sini 
bulmazsa 2280 numaralı kanun 
mucibince satış geri bırakıla
caktır. İşbu gayri menkul üze
rinde herhangi bir şekilde hak 
talebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaikle birlikte 20 gün 
içinde birinci icraya müracaat
ları lazımdır. Aksi halde hak
ları tapu sicillince maliim olma
dıkça paylaşmadan hariç kalır
lar. 1-12-934 tarihinden itiba
ren şartname herkese sçık bu
lundurulacaktır . Müşteriden 
aynca yüzde iki buçuk delli
liye alınır. Taliplerin yüzde 7 
buçuk teminat akçesi veya 
banka itibar mektubu ve 934 
- 2159 dosya numarasile birinci 
icraya müracaatları ilin olunur. 

4~9 <?_10\ 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Operatör - Doktor 

hsin Httseyın 
Hastalarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has

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

Tahsin Bty Hastanesi 
7-26 764 

Umum Hastalarm azan Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 

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

TÜRKIYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERi 
İLE RAGBET ve ITİMAT KAZANAN SÜN'İ AZA AMİL 

MÜTEHASSISJ 

Fahri Hiza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 
kadar. " 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
18 - 20 (355) S.7 

Toptan Satı' 
Mahalli: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

Şehrimizdeki 
ecza depola
rile eczane-
le rdede var
dır. Israrla 
ALGOPANI 

isteyiniz. 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanm halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SUzUlmUttUr 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Hamdi ?f 8.zhet 

Sıhhat Eczanesi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 
Türkiye Ziraat Bankası lzmir 

Şubesintl en; 
Mevkii Sokağı Cinsi N o. 

Bornova Arapkirli hane 14 
Buca Mecidiye belediye hane 86 
Buca istasyon hane 94-8-48 
Bayraklı Bornova İki dükkan 67-65 
Darağaç Paralı köprü kahve 69-53 
Bayraklı Vişne hane 3 
Alsancak Küpeci oğlu hane 104 
Yukarıdaki malların icarı 7 Teşrinisani 934 tarihinden itiba- ı 

ren müzayedeye çık.arıldı . . ihalesi 28 T. Sanani 934 Çarşamlia 
günüdür. Kir.alamak istiyenlerin yüzde 7,5 pey akçesile ihale 
~ünü saat 14.30 da bankimıxa_!Dllracaatları. 4778 (906) 

• 

MiNE DIŞ MACUNU 
En 1\1iiken1mel Bir ])iş i\lacunudur 

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

·MiNE DIŞ Mi. CUNUNU 

Şimdiden kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Bü ri:K FIRSAT 
1·opan H·alis Zon~uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucu:ı kömürdür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sabf mahalli : Kestane pazarında No. 10 
885 Telefon 3937 

Hilaliahmer Merkezi Uman.i
sinden: 
Eskişehir merkez ambarında tunç ve mermer havan sırlı teı

tile, saç sandık, müstamel muhtelif sedye ve araba, demirleri, 
müstamel galvaniz saç parçaları, otomabil şaseleri. dökme ıoba 
hurdaları 10 T eşrinisanide eski ip ve hortum ve çuval ve mnh
telif bez ve sedye bezi 11 T eşrinisanide galvaniz varil başlıklı 
eğer takımları, ayarlı kalay torna, zimpara makkap, tezgahlan 
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 En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
J3ütün lznıirliler Burada Buluşurlar 

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

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

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

Osmani~.,e oteli~id!~~zsiye 

Erkek . ıntaka San'at ~ ektet'i 
Müc!ürlüğünden: 

Adet Cinsi 
1 Küçük şerit destere makinesi 
i Tesviyeci mengenesi (maden) 
1 Firılnak makinesi 
1 Delik makinesi 
Yukarıda cins ve mikdarı yazılı dört kalem eşyanın satışı 

mektebimizde bilmüzayede yapılacaktır. İstekli olanlar 17 teş
rinisani 934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 1 O da mek
tepte müteşekkil komisyona milracaatlan · itan 9.lunur. . 

4875 (907) 

Liman Ve Şehir Bakteri· 
Müessesesi Müdürive• .. 

lzmir 
yoloji 
tinden: 

Müessesemizin 941 lira 74 kuruş bedeli keşifli döşemelerioİD 
tamir ve yeniden plaka döşemesi münakasaya konulmuştur. Ta-
liplerin şartname ve keşifnameyi görmek üzere her gün Bahri• 

· babada müessese müdüriyetine ve münakasaya iştirak edecekler 
· bir birinci Kanun 934 Cumartesi günü saat on beşte sahil sıb
. hiye merkezinde müteşekkil komısyona 'müracaatları. 

12-16-20-24 4780 (908) ilf" 
Mı &9?1 • .....,,, @@ip+g -- ~~ ~ 

Aydın Demlryolu umum Ankarada 
MUdUrlUğUnden : 
5/11/934 Tarihinden 31/3/935 

tarihine kadar aşağıdaki istas
yonlar beyninde nakledilecek 
işlenmiş deri ve kösele ile ham 
derilerin tabi olacağı tarifeler 
berveçhizirdir. 

işlenmiş Deri : 
Denizliden istasiyonlara ve 

Aydından ızmire ... 
Umumi tarifenin beşinci sı

nıfından % 30 tenzilat yapıla-
caktır. 

Ham Deri: 
penizliden İstasyonlara ve 

Aydından İzmire .. 
Umumi tarifenin 4 ncü sını-

İşi Olanlara 
Ankaraya gitmeğe lüzum yok! 

Ankarada karaoğlan caddefl 
Hocapaşa çıkmazında 7 Nuıo:" 
ra Muhittin bey adresine rD .. 
racaat kafidir. _ı, 

Fazla tafsilat, altı kuruşlv 
Posta pulu ile mektupla istell" 
melidir. 4-5 1'f'Jj 

m ....-
fından % 18 tenzilat.. , 

§ 111111934 Tarihindeu İf '!! 
ahire kadar muteber olmak aı .. 
re İzmirden Arıkbaşına taŞ~ 
cak manifatura, züccaciye, pof' 
silen takımları, Kavafiye, ·.1.d 

muatecatın beher tonuJJO', 
350 lcuruş ücr~ti nakliye ~ 
cakt1r. • 
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F. H. Van J)er 
Zee & Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
TUEBINGEN vapuru halen 

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

WACEDONIA vapuru 3 1 ci 
kanunda bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, 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 çıkarıp Anvers 

Rotterdam ve Hamburg li
manlarına hamule alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 28 teşri

nisade bekleniyor. Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXARCH vapuru 11 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
Boston ve FiladeJfiya ve Nor
folk için yük alacaktır. 

EXMINSTER vapuru yirmi 
dokuz teşrinisanide bekleniyor. 
Nevyork, Boston, Filadelfiya 
ve NorfoJ 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. ]hon 
ve Halifaks tarikiJe Kanadanın 
tekmil şehirleri ve transatlan
tik vapurlarla şimendiferler 
arasında mürettop seferler. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon N o. 
2007 - 2008 

Fratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

TELAMON vapuru on bir 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

1 JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
IZMİR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK İÇİN MUNTAZAM 

HAFTALIK POSTASI 

teşrinisaniden 15 teşrinisaniye DHE ELLERMAN LINES LTD. Seyahatın müddeti 

iiTriyeste 5,1/2 gündür. 

İzmir 

kadar doğru Anvers Rotter- TAHMİL İÇİN BEKLENİLEN 
dam, Amsterdam ve Hamburg VAPURLAR Her Pazartesi günü muvasa-
için yük alacaktır. LONDRA HATTI lat ederek Çarşamba günleri 
GANYMED~S vapuru 15 ikin ALGERIAN vapuru 20 öğleyin hareket edecektir. 

ci teşrinde beklenmekte ikinci teşrinde Londra ve t k 1 hareketler: 
olup hamulesini tahliye ederek Hulle yükliyecektir. 
Bourgas, Varna ve Köstence ROUMELIAN vapuru on se- 7 /11/934 S.S SRBIN 
için yük alacakhr. kiz ikinci teşrinde gelip 21 14/11/934 S.S BEOGRAD 

ORESTES vapur yirmi beş ikinci teşrine kadar Liverpool 21/l 1/934 BLED 
teşrinisaniden yirmi dokuz teş- ve Glaskov için yükliyecektir. 28/l l /934 SRBİN 
rinisaniye kadar Anvers Rot- TAHLiYE İÇİN BEKLENİLEN DİKKAT: vapurlar Çarşam-
terdam Amsterdam ve Ham- VAPURLAR ha günü sabah yük almıyacak-
burg için yük alacaktır. ROUMELIAN Liverpool ve 
SVENSKA ORİENT LİNİEN Swanseadan on ikinci teşrine 

lardır. 

BLALAND motörü 18 teş- doğru Pire ve Triyeste yolcuları 
rinisanide beklenmekte o!up ALGERIAN Anvers, Hull için fiyatlarda tenzilat yapıl-
Rotterdam, Ha:ııburg, Kopen- ve Londradan 20 ikinci teş- mıştır. 

hage, Dantzig, Gdynia, Gote- rine doğru Yolcu ve navlun için tafsilat 
borg ve Skandinavya limanran GOURKO Anverr., Hull ve · 
· · k al kt ]. PUSS:CH acentesine mü-
ıçın yü aca ır. Londradan. 30 ikinci teşrinde 

raca.at ediniz. 
NORDLAND motörü 18 teş- doNğ'ruOT: y{;,..,t tan"h!en· ve ı: • 

rinisanidc beklenmekte olup 1 ...... .. r Kordonda Cemal Cendeli 
Rotterdam, Haınburğ, Cop~n- vapurfarın isimleri üzerine mes'u han No. 13-14. 
hage, Dantzig, Gdynia, Gote- ! liyet kabul edilmez. (189) Telefon: 2548 
beı g ve lslrnndinavya liman
ları için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 

SUÇEA VA vapuru yirmi üç 
teşrinisan!de beklenmekte o!up 

günde MaJ::ı, Barse!on, Mar

silya ve Cenovaya hareket 
edec.!ktir. 

ALBA JUL YA vapuru 9 ka

nunuev°ve!de beklenmekte olup 
ayni günde Pire, Malta, Cezair 

Vulansiya, Marsilya ve Napo-
. liye hare' et edecektir. 

PELES vapuru 26 kanunu 
evvelde beklemekte olup ayni 

günde Malta, Barselon, Mar

silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 

1landaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor

donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon : 2004-2005 

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

Salep tozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku-

ruc;tur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

Işıldak Bulaşık ve ~li" 
tozu emsalıne 

faik va daha ucuz olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 

Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag, 

FJayozen sinek ilaçlannın her boyda kapalı kutuları vardır. Dö~ 

mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

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

elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 

Resmi ruhsatnameyi haiz LEYLEK m~rkalı rastık saç boyasını 
ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan sahş 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 : 3B&2 
Makıne \le Jn~aatı Bahrı11e Mutehassısı 

EV~Tp 
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1 zmir Def terdarlı~ından: J(ı l, .. k - ~ızc f'<'ı ıc ı Kt:nılll haınıl hoyııı (Uüuiil) kolonyHını J 

Sahiplerinin vergi borçlarının temini tahsili için natır zade 

mahallesinin müftü birinci çıkmazında 7 yeni emlak numaralı 

hane tahsili emval kanununa tevfikan haciz edilmiş ve tarihi 

ilandan itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış oldu

ğundan almak ve müzayede şartlarını öğrenmek istirenlerin def

terdarlık tahsilat kalemine müracaatlan. 
S-12-19 4745 (760) 
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1\iiçiik harıı m- <,:ok mcrııi, Kemal K:\mil hf'l:t" HilAl eozaba j 
nui rıd" HR "" r çiç•l!İ. Altın ı uya, Y :ııeırıin, Ifo ly" kokn ları 
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Ecza anesi 
Müstahzeratı 

Saç I_Josyonu 

Komojen 
Kanzuk· 

Kepekleri izale ve 

saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi yağlı 

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

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

Ne Vantus, Ne Ihlamur 
Ne Havlu, T. diyot 

Nezlen:zi Geçircnıez 

Selim et 
En birinci 

NEZLE , 
düşmanıdır. . 

Ağzı, bumu, ciğerleri, bu-
gazı mikroptan korur. 
İsme dikkat 

SELA!\1ET FERrr 
Unıunıi depo: 

S. FERiT 
Şifa Eczanesi 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

ÇIKRIGI 

E = ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı N o. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 İZMİR 

METALLüM 
1.ıam ba:arını torcib 
Pdenler hi9 bir ııa· 
ıuan aldanmam•f' 
lard ır . 

Çünki: 
Enıaalin• naz•· 
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lambadır. 

HH bayid•ll 
arnyınız 

Deposu 

MEHMET 
TEVfiK 
k trı k oılllı~Jll' 
tıoaretban••1 
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