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!}uran Faaliyeti Caıı
landırınak ''o Harı 
1930 senesindenberi bütün 

şiddetile tesir:erini her sabada 
gösteren umumi buhran, mem
lekette imar faaliyetini de ta
llıamen durdurmuş sayılabilir. 
ICurtuluş yılını takip eden üç 
beş sene zarfında hararetlenen 
İnşaat faaliyeti yangın yerleri
nin yeniden kurulması ümitle
rini hayli kuvvetlendirmişti. 
Fakat iktisadi buhran bu ümit
leri kırdı. Bu durgunluk ne 
kadar devam edecek bilmiyo-
1'\ız. Yalnız bildiğimiz cihet 
Şudur ki; yangın yerlerini dol
durmak, memleketi imara ka
"Uşturmak vazifesile karşı 
karşıyayız. 

Belediyemiz buhranın şıdde
tine rağmen bir hareket uyan
dırmış olmak için arsa satışla
rında halkı teşvik edici karar
lar almıştır. Muhtelif mıntaka
larda metrosu yirmi beş kuruş
taıı beş liraya kadar halka on 
sene taksitli arsa satışı yap
tıııştır. Amele mahallesinde ku
rulan yüzlerce ev Alsancak 
tnıntakasındaki hareket, hep 
hu ucuzluk tesiri altında vücut 
bulmuştur. Dimek ki gösterilen· 
kolaylıklarla az çok bir kımılda 
ına yaratmak mümkündür. Tec
liibeler bunu teyit eylemiştir. 
tğer belediye eski kanaatla 
0n liradan elli liraya kadar 
arsa satmak davasında israr 
eylemiş bulunsaydı bu yapıla
~ın yüzde doksanının inşasına 
~kan tasavvur olunamazdı. 
t arabeler korkunç manzarasile 
Ctnadi eder giderdi. 

1 lialbuki gösterilen kolaylık
a Şehrin imarına hizmet edil
~ş işçiye iş yaratılmış şehir 
gi\zelleştirilmiş, aileler başla
~111 sokacak bir yuvaya ka
l ~Ş.ıııuş, nihayet devlet ve be
~ 'Ye bütçeleri yeni gelir 
rnaklarını ele geçiğmiştir. 

d ıışaat faaliyetinin i~ bakımın
n arı da faydaları çoktur. Bi
~~naleyh belediye bu faaliyeti 
~etı'ıtıak için azRmi hassasi
~i e çalışmalıdır. Başladığı bir 
ar ltıuvaffakıyete isal çarelerini 

ilnıalıdır. 
daBir kaç gün evvel Ankara
llıe:k ge~en bir telgraf, hükumet 
\if; k ezınde bir yapı koopera
ltr· . 11rulacağını, in~aat bedel-
' •nın on d ""d - .. oild· sene e o enecegını 

ltdi. 
Beled· . 

Jlek·ı· ıycmız bu hareketle 
de ada alakadar olabilir. İzmir
~~tul e. böyle bir kooperatif 
lıtab·aı·bılınesi imkanlarını araş-

ı ır () . 
~İUi n sene müddetle ucuz tak
lıt.,e a_rs_a satışları nasıl inşaat 
b sın 1 d tdeıı .. uyan ırınışsa, inşaat 
bilıne ~rının on ~enede ödene
d•ha 

8~ keyfiyeti de bu arzuyu 
f~Phe aıJa canlandıracağında 

E: Yoktur. 
l " •ah"b· 'diye . 1 1 olabilmek kaygısı, 
halkını nın on seneye taksimi 
-ı ızı b • ıttır mec urı tasarrufa 
b k. acakt K · . a ınıd ır. eyfıyet herhangı 
lİtı Çok an tetkik edilirse edil
darıdnı faydalıdır. İş hacmının 
le . ası b • .. k . 
b!1tıin i' uyu ınşaat şirket-
ır t ş bulamaması böyle 

'$ebb·· ·· Usu ınüsait şartlarla 

• r 
Buğday Sa yasamız .. 

- -- - - ----

''Soysal Koruma Say~samızdır.,, 
Meb'us Seçiminin Yenilenmesi Cereyanı Kuvvet 
Buluyormuş. Yeni Meclis Martta Toplanacakmış 
ANKARA, 12 ( Hususi ) - _ LUHI Fikri Beyin Vasiyeti Yurdumuzun llerllemı, 

Ziraat bankası umumi heyeti İstanbul 12 (Hususi)- Eski Hareketi Hayrete 
bugün toplandı. Fırka umumi Dersim meb'usu Lütfi Fikri Değer 
katibi Recep bey buğday pul- bey vasiyetnamesinde servetini Eskişehir, 11 (A.A) - Yu-
tikamıza temas ederek . "Mem- -- nan İktisat nazırı M. Pezmez-
leketin milli mevcudiyetini ko- oğlu cenapl:ırile İktisat Veki-
rumak için elimizde mühim - limiz Celal beyefendi ve refa-
miktarda stok buğday bulun- katlerindeki zevat, bu sabah 
durmak lazımdır,, dedi. Ankaradaı\ hareket eden hu-

Bir Şayia susi trenle Eskişehire geldiler. 
İsanbul 12 (Hususi) - Mebus Bıışhca istasyonlarda halk hu-

seçirninin yenilenmesi cereya- susi trendeki 'safiri. alkışla-
nının mebuslar arasında gittik- mış ve hararetle selamlamıştır. 
çe kuvvetlenmekte olduğu An- Saat 16 da Eskişehir istas-
karadan bildiriliyor. Bu fikir yonuna giren treni istasyonu 
galebe ederse yeni meclisin dolduran kalabalık biı· halk 
Mart sonlarına doğru toplana- kütlesi selfunlıyordu. Misafirler 
cağı söyleniyor. Bu haber ihti- istasyonda kolordu kumandanı 
yatla karşılanmalıdır. Zira bir Nııcı pa•:ı, hava kıtaatı erkanı 
kaç hafta eve! ayni şayia or- vali, belediy~ Halk fırkası reis-
taya çıkarılmış ve Anadolu !erile şehir ve cemiyetler mü-
Ajansı tarafından tek:ir edil- mesilleri tarafından istikbal 

- ,. 
mış , ı. 

Bakanların Ziyaretleri 
İstanbul, 12 (Hususi) - Yu

nan ulusal ökonomi bakanı ile 
ökonomi bakanımız Celal bey 
fabrikalarımızı gezmektedirler. 
Bugün İzmitten Herekeye gi
çeceklerdir. 

('. 11. !". r.eııel l:ıitılıi 

HPCCJI /ıt'!f 

bir takım şartlarla hayırlı işlere 
bırakmaktadır. Bırakılan bu 
para ile Avrupaya talebe gön
derilecektir. 

edilmişll'rdir: Askeri bfr kıta 
selam resmini ifa etmiştir. Mi 
safirler trenle doğruca şeker 
fabr" asın:ı.~tmişler. Fabrika
daki tetkikat ve gezinti iki 
saat sürmüştür. Misafirler şe

resine fabrikada mükellef bir 
ziyafet verilmiştir. 

~ -====~-=~==..;.::================= 

Alman Tayyareciliği 
• 

Daily Mail'in ifşaatı lngiliz Umumi 
Efkarını Derin Heyecana Düşürdü 
Fransız - İngiliz - ~eIÇ°ik-; u: Erkanı Harbiye Reisleri Göriişii

yor1ar - lngiltere Sefer Ordusu Ilazırlıyor 
Londra 12 (H.R) - Daily · 

Maily gazetesi Alman harp 
tayyareciliğinin inkişafı hakkın

da yeni bir etüt neşretmiştir. 

Bu ay içinde Berlinden 700 
mil mesafede olan Dessav şeh
rinde dü!!yanın en büyük harp 
tayyare fabrikasının inşası ik
mal edilecektir. Bu fabrikada 
pazar tatili olmaksızın gece 
gündüz 30 bin işçi çalışacaktır. 
Diğer Baltık şehirlerinde de 
bir kaç tayyare fabrikasının 

inşası bitirilmiştir. Bütün bu 
fabrikalar hep düşman tayya

relerinin faaliyet hudutları dı
şında kalacak yerlerde yapıl· 
mıştır. F riedrichshafen deki 
tayyareler 've tesisat meçhul 
bir yere kaldırılmıştır. Bugün 
Almanyada muhtelif tipte tay-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
muvaffakiyete götürebilir. Be-
lediye bu işi de benimsemeli, 

sermayedar bir grupla anlaş
tıktan sonra harekete geçme
lidir. Yapılacak binalar bizatihi 
teminat teşkil eylediğinden 
kooperatifin kurumunda mali 
müşkülatın kolaylıklıkla karşı· 
lanabilınesi gayet tabiidir. Du
ran faaliyeti canlandırmak yol
larını araştırmak belediyenin 
esas vazifelerinden birini tqkil 
eder. 

• Ilcıy iizeriııde elli ikilik top/al"(lan biı"i 
yareler inşası için çalışan işçi· kati celbetmekten hali kalma-
lerin sayısı 150 bin kişi tahmin dığı muhakkaktır. İngiliz Baş-
ediliyor. Bu sayıda yeraltı han- vekili Mösyö Makdonalt tara-
garları benzin depolari ve tay- fından geçen gün söylenen 
yare istasyonları kurmak ıçın nutkun Alınanyada hoşnutsuz-
kullanılan on binlerce işçi da- luk uyandırması da bu yüz-
hil değildir. dendir. 

lngllterede BUyUk ErkAnı Harblyeler 
Heyecan Arasında Göru,meler 

Londra 12 (Radyo) - "Dai- İngiliz umumi efkarı şimdi 
ly Mail ,, in Alınanyanın hava anlayor ki hotgim bitaraflık 
teslihatı hakkındaki ifşaatı siyasetinin iadesine muadil olan 
Londrada ve bütün İngilterede tecerrüt milli müdafaayı kuv-
büyük bir heyecan uyandırdı. vetlendirecek bir hareket de-
Bu gazete tarafından ortaya ğil~ir. 
atılan rakamlar Almanyanın lngiliz - Fıransı:ı: ve Belçika 
teknik kabiliyetleri. mali kud- umum erkanı harbiye reisleri 
reti ile mütenasip bulunmiyor arasında vukubulan gllrtlfllıele
ve hakikat hududunu atıyor- re bOytlk ehemmiyet atfolunu
aa da endiıeler yaratmafa ki- yor. 
fi olan bir yuiyete aaun dik- __ - 8on11 4 IWIJ ltllılıde _ 

r 
Valimiz Teftişten Döndü 

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

Gazetemize Heyecanlı 
Müjdeler Verdi 

Bütün Köylerde Hunıırialı Bir Çalışnıa, 
Canlı lnkilap Medeniyet Eserleri Vardır 

Vilayetimizin Büyük Maarif Hamlesi 
Köylünün İnkılap Kıskançlıgı ... 

Dört gündenberi vilayetin 
muhtelif kazalarını teftiş et
mekte olan Vali Kazım paşa 
dün akşam geç vakit Kemal 
paşadan avdetleri sırasında bir 
muharririmizin muhtelif sual
lerine cevaben şu izahatı ver
mişlerdir: 

Son dôrt gün içinde Küçük 
Menderes kazalarile Bergama 
Menemen, Dikili, Foça ve Ko
zak havalisini teftiş ettim. Yağ
murların itidal ile ve zamanında 
gelişi hem çiftçiyi güldürmüş, 
yeni ziraata haz vermiş, hem 
de bütün hayvanat sürülerine 
kış ıstırabı vermiyecek kadar 
milli serveti korumuştur. 

Bütün mahsullerin eyi fiat
lerle ve hükumeti Cumhuriye
mizin dikkab altında satılmış 

- Sonu ıkıncı sahifede - \'ali J\ci:ım. l'ıtşa 

==============================================:::1• 
Matsuka Davası 
Heyecanlı Bir Safhadadır 

ı1/ıı 1 wkıı ıııııd11frt11.'111t 11a1ıa;·kcıı (Y11zı~ı S ıı~ı ·"'!!fırda) 

Modern Çocuklar 

Bugüniln çocukları çok yamandırlar 
, - GllltekiD içerde kim var? 

· - Bu da ıual mi atabey? •• Besbelli ki miıafir var .. İşitmiyor 
_ _.....- babam anneme "Cicim, meleğim,, diyor. . 

• 
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Valimiz Teftişten Döndü 
························~······················· 

Gazetemize Heyecanlı 
Müjdeler Verdi 

Bütün Köylerde Hunınıalı Bir Çalışına, 
Canlı 1 n ki lap l\ledeniyet Eserleri Vardır 

- /, ,,~,. ı.t11 1 ncı schi/eGe - medeni duygularına yapışarak 
olması köylüde minnettarlık bir kamçı halinde oıilan yanşa 
hislerini kuvvetlendirmiştir. sürüklemiştir. Valinin ve 

Son günlerde tütün mahsulü- kaymakamların rolleri üçüncü 
nün köylüyü sevindirecek bir derecede kalmıştır. Bir-
surette satılmış olması ve is- birini seyre ve ziyarete giden 
konto ve iskarta belasımn yeni ve birbirinin köyünde kusur 
kanunla ve iktisat Vekaletinin anyan. tatlı latifelerle tenkit 
büyük alakası ile ortadan kalk- eden köy gençlerine sık sık 
ması hepsini derin sevinç için- rastlarsınız. Yeni fikre, yeni 
de bırakmıştır. zihniyete ve inkılap mefküre-

Tütün fiatlerini kırdırmak sine ayak uyduramamış olan 
gibi şeyler için ortaya girmek muhtarlar iskambil kağıdı gi-
istiyen tüfeylilere karşı sert bi köy gençleri tarafından 
tedbirler alınmıştır. aJ aşağı edilmekte ve derhal 

Köylerimiz~n hiç birinde çift şikayetler yükselmektedir.Onun 
hayvanlarının faaliyetini gör için gittikçe artan inkılap kıs-
memek mümikn değildir. Her kançlığı günün en aziı. işare-
yer sürülüyor, tohum atılıyor tidir. Evet köylüde inkılap kıs-
ve nataslar hazırlanıyor, Pek kançlığı .. 
çok yerlerde şimdiden yeni İşte büyük şeflerimizin bas-
fidanlıklar, ağaçlıklariçin hazır- tağı nokta budur. Köylüyü Gazi 
lık ve siparişler vardır. En kü- manivelasile yükseltmek ve ismet 
~iik bir hesap ile yalnız Ödemiş paşamızm buyuruğu gibi onla-
kazası dahilinde 300 bin ağaç rm yetiştirdiği mahsulleri değer 
dikecektir. Yamlmıyorsam bu bahası ile sabp zengin etmek 
yıl vilayetin meyveli ve meyve- ve sevgilerini inkılap emelle-
ıiz ağaç dikme plim bir mil- rine göre yükseltmek, sıhha tlı 
yonluktur. Bunun neticesini neşeli köylümüzü daima gür-
Mart ayında alacağız. Aynca büz ve kuvvetli görmek .. Çünk ü 
kuru topraklara ve susuz yeti- köylerde varlık ve bereket olur-
ıen Südan çayın gibi en kuv- sa şehir ve kasabalarda iktisadi 
vetli bir hayvaa ııduının ekimi hareketler belirir.Aksi takdirde 
1ki yıl tatbik edilecek ve tec- köylü de, şehirli de, devlet te 
rübe olunacaktır. mahzun olur. işte demokrat 

Her tarafta köy yollan ona· cumhuriyetin ve demokrat ida-
ralmaktadır. Mllkellef amelenin remizin tılsımı buradadır. Bir 
laer taraftaki faaliyeti binlerle- vücudun küçük bir parmağın-
dir. Gediz büyllk köprüsünün da küçük bir şeytan tırnağı 
son beşinci g&zll dahi üç hafta kopsa nasıl bir bütün bünye 
aonra tamamdır. Varyant yolu acı duyarsa Türk cumhuriye-
müteahhidi Hayri bey gurubuna tinin bir tek köyünde bir 
verildiği için ilkbaharda bu bü- Mehmetçiğin eza görmesi 
yük eserin açılma şenliği yapı-
lacaktır. milli ve içtimai bünyemizi o 

Millet mekteplerinin faaliye- kadar incitir, bu buyük ve 
ti görülecek şeydir. iki yüzden ince duygudur ki millet ha -
fazla mektep açılmıştır. murundan bir devlet yapmıştır 

lnkilap borcunu ödemek lü· ve arasında hiçbir engel bı-
zumunu duyan köylü ve ame- rakmamış, birbirine zarf ile 
le her yerde kendiliğinden 
okumağa ümmiliğini atmağa 
çalışıyor köy okuma odalarını 

büyllk bir dikkatle açan ve 
tamamlıyan idare amirleri ve 
köy başaranlan çoktur. 

Bu sene yeni açılan seksen 
kadar yeni mektebe tam aek
ıen muallim bu akşama kadar 
verilmiş bulunuyor. 15 Teşrini
sanide hepsi iş başındadır. 
Umumi meclisin inkılapçı köy
lüye karşı borcu ve köylümü
zün de inkılaba karşı böyle
likle ve karşılıklı olarak öden
miş olur. 

Geçen se.ne matbuatımıza 

verdiğim sözü şimdi emniyetle 
tekrar edebilirim. 45 bin ço
cuk ilk mekteplere devam et
miş bulunuyr. Bunun gerçeğini 
Kanun bnşında yine bildiririm. 

Örnek Köyleri 
Yeni alıştığımız örnek köy

leri insanın başını döndürecek 

bir inkılap yarışı yapmaktadır. 
Bunu görmiyen ve seyredemi
yenler çabuk hükmedemezlerse 
haklıdırlar. 

Öyle köylere rastladım ki 
köyünün mektebi, parkı, spor 
meydanı, sineması, radyosu, 
umumi helası, fenni mezbahası, 
atış ve avcı kulübü, tayyare 
cemiyeti, kredi kooperatifi, ta
vuk, horos istasyonu, Gazi 
heykeli, beş yüz lira sarfile 
vücut bulmuş köy duş yer
leri, demirden çöp kutulan 
gibi medeni ve içtimai hacet
lere cevap veren varlıkları bir 
araya toplamışlardır. 

Bizim bir yıl önce neşretti
ğimiz proğram arlık diyebili
rim ki idare amirlerinin elinden 
çıkını~. kövlü bünvesine. onun 

mazruf olmuştur. 
Türkiye cumhuriyetinin teba

rüz eden farkı ve muvaffakiyet 

tılsımı da buradadır, 
Hiç kimse kendisi için de

ğil Herkes Türk cemiyeti için 
çalışmalıdır. 

Yunan iktisat nazırJ Pez-
mozoğlu cenaplan fabrikamızın 

ziyaret defterine şu satırları 

yazdılar: 
"Yurdunuzun ilerleyişi hay-

rete değer. Eski Türkiyeyi 
gezen birinin gözünü, güçsüz 
insanın tanrıya doğru yalvanş

lar yükselttiği minareler çe

kerdi. Yeni yaratbğınız Türki-
yede ise çalışmanızın gücü ve 

hızı, fabrikanızın bacalanndan 
göklere yükseliyor.,, 

Misafirler saat 20 de İzmite 
hareket etmişlerdir. ....... 

Faik Efendi 
Mahkeme Kararını 

Bekllyemedl 
Karataşta Celil beyin aile 

evinde bir ay evvel ölen Şaban 
efendinin ahkamı şahsiye ' ha
kimliğince oturduğu odanın 
kapısı mühürlenmişti. 

Merkumun çocuğu Faik efen
di mühürü sökerek kapıyı 
açmış ve bir dürbinle diğer 
bazı eşyayı almıştır. Faik 
efendi yakalanmıştır. 

Evrakı Yok Etmlf 
lzmir hapishanesi sabık ka

tiplerinden Macit efendi ihtısas 
mahkemesinden hapishane mü-
dürlüğüne gönderilen evrakı 
yok etmekten suçlu olarak 
fıakkında tahkikata başlan• 
mıstır. 

Halıcılık 
····~ Kazım Pş.nın Kıy

metli Bir Eseri 
Üç senedenberi valimiz Ka

zım paşa tarafından yazılmış 

tamamlanmış olan eski Türk 
halıcılığı ile yeni halıcılık fa
sıllan altındaki büyük eser 
180 sahife ve yüz küsur re
simden ibaret olarak bitiril
miştir. Yakında devlet matba
asında bastırılmak ricasile An
karaya Maarif ve iktisat Ve
kaletlerine takdim edilecektir. 
İngilizce, Fransızca ve Alman
cadan tetkik ve tercüme edi" 
len 9 büyük eserden iktibas 
edilmiş parçalarla birlikte bulunan 
bu kitap şimdiye kadar çıkan 
eserlerden üstün olacaktır. Bil
hassa şimdiye kadar Türkçe 
hiç bir nüsha çıkmadığı için 
kıymeti artmış bulunacakbr. 

Asarı atika muhipler cemi
yetinin neşriyat silsilesine soku
lacağı ümit olunuyor. 

İstanbulda Evkafı İslamiye 
müzesinin, Bursa ve Konya 
müzelerinin en güzide resim
lerini ihtiva edecektir. Belli
başlı beş on resmin renkli ba
sılması düşünülmektedir. 

-~ . .. 

Millet Mektepleri 
Muallimler Fahri Ça-

11,acaklar 
Bu sene millet mektepleri 

açılan yerlerde ders kabul 
eden muallimlerin bu vazifeyi 
fahriyen görmeleri Maarif Ve
kaletinden alakadarlara gelen 
dir bir tabriratta rica edilmek
tedir. 

Bu gibi muallimlere ve;kalet-
çe birer takdirname verile-

Alman Sefiri Dün 
Mektepleri Ziyaret Etti 
Gördüğü İntizam Ve Mükemmeliyet
ten Büyük Takdirlerini izhar Eyledi 

......... 1 • 

Bugün Ankaraya Avdet Ediyorlar 
Şehrimizde bulunmakta olan son sımfın bir dersinde bu-

Alman sefiri doktor Fon Ro- lunmuştur. 
zınberg refakatinde Alman Sımfta bir levha sefirin nazari 
konsolosu Her Holştayn olduğu dikkatini celbeylemiştir. Bu levha 
halde dün öğleden evvel Gazi Gazi Hazretlerinin nutuklann-
ilk mektebini ziyaret eylemiş- dan çıkarılan "Nemutlu Tür-
tir. Beşinci sınıf talebesinden küın diyene,, cümlesini ihtiva 
Suzan Namık hanım sefire bir eyliyordu. Fon Rozınberg sı-
buket takdim etmiş ve Alman- nıftan çıkarken talebelere bü-
ca " hoş geldiniz ,, demiştir. yük feyizler dileyerek gene 
Mektebin tiyatro salonu, sah- Türkçe "Nemutlu Türküm di-
nesi, kütüphanesi, müzesi ge- yene,, cümlesini tekrarlamış 
zilmiş, son sınıfta verilen ders hararetli tezahürata vesile ver-
din!enilmiştir. . miştir. Sefir mektepte gör-

F on Rozınberg mektepten dükleri intizam ve mükemme-
ayrılırken samimi takdir hisle- liyetten hayranlıkla babs ve 
rini ifade etmiş ve bilhassa bu müdür Hilmi beyi tekrar tekrar 
kadar güzel ve geniş bir bin~- tebrik eylemiştir. 
da çalışmanın bir zevk teşkil Öğleden sonra da Bumava 
eylediğini müdüre ilave eyle- ziraat mektebini gezmiş ve 
miştir. burada vali Kizım paşa sefire 

Sefir küçüklere hitaben Türk- mülaki olmuştur. 
çe " Yaşasın Gazi ,, diye ba- Akşam Alman konsolosu 
ğınnış hararetli alkışlarla kar- Büyük Elçinin İzmirde bulun-
şılanmışbr. ması münasebetile . şeh-

Buradan erkek lisesine gi- rimiEdeki konsoloslara villasın-
derek müdür Hilmi beyin de- da bir ziyafet vermiştir. 
laletiJe fizik, kimya liburatu- Sefir hazretleri bu sabah 
varlan, revir, yemekhane, ban- ailesi ve kerimesile birlikte 
yo daireleri jimnastik mahalli, Afyon Karahisar tarikile An-
kapalı teneffüshane gezilmiş karaya avdet edeceklerdir. 

..... 1 ..... 

Bol Miktarda Kömür 
Gelmeğe Başladı 

ipek 
llir Mutahassıs Egede 

Tetkikat Yapıyor 
Bir tetkik vezifesile Ege 

mıntakasına gelmiş olan Bur5' 
ipekçilik koza enstitüsü müdürii 
kıymetli ve alim gençlerimizdeJI 
Tahir bey iki gündenberi İzmit 
ve civarında tetkiatıaı yapmıt 

ve dün de vali paşanın berabt" 
rinde olarak Kamalpaşa kaz•• 
sının muhtelif köylerini gez· 
miştir. Gerek zirai ve gere~ 
içtimai köy hareketlerini ya· 
kından gören Tabir bey bugiiO 
Ödemiş ve Tireye hareket ede• 
cektir. Küçük Mendresteki ipek 
ve Koza işlerini tetkikten soP' 
ra büyük Menclres, İsparta 'le 

Antalyaya kadar seyabab~ 
uzatacaktır. Vaktile en verinıÖ 
ipek mahsulünü veren İzmit 
eski mahsulü vermesine tekrat 
kavuşmak için ümit vermekte' 
dir. ....... 

Hllaliahmer Cemiyeti 
izmlr Merkezinden: 

Merkezimiz idaresinde buhı• 

nan İkiçeşmelik, Karşıyaka 1e 

Kahramanlar dispanserine Tef 
rinievvel 934 ayında müraceat 

eden 1535 hastanın muayene' 
leri yapılarak ilaçlan verilmiştir· 

.. 11 ••••• 

Bir Tecavüz 
Necip Tevkif Edlldl 

Alsancakta Hacı Bekir •O: 
kağında oturan avukat ŞefiJıı 
beyin katibi Niyazi efendiııİ11 

evine cebren girmek ve caııs· 
lannı kırmaktan suçlu AlsaO' 
cakta mukim Süreyya oğlu }s• 
tanbullu Necip efendi ha~kı~ 
daki tahkikat evrakı ıklD 
edilerek kendisi sulhceza hi' 
kimliğince tevkif edilmiştir. 

cektir. Fiatların Daha Düşmesi Bekleniyor 
Gelen Muhacirler Son günlerde deniz yolu ile 1 Onlar da bu bir iki gün içinde 

Asaleti y.;dık Edlldl 
Birinci icra dairesinde. çalı.f; 

tmlan Asliye mahkemesı zabt 
katibi Ali Adnan beyin asa.le' 
ti tasdik olunmuştur. 

ZUhtU bey 
İzinire mühim miktarda kö- gelecektir. Civar vilayet ve 

Elazize Gönderilecek mür gelmeğe başlamıştır. Be- .kazalardan da geçen seneden 
Samsun vilayeti orman ına· 

dürü Zühtü bey mezunen şeb' 
rimize gelmiştir. Dün Yugoslavyadan limanı- lediyece, istif edilmemek şar- ~a!mış . kömü~lerin İzm~ire .ge-

za gelen bir vapurla elli mu- tile Birinci Kordon üzerinde tirılmesıne Zıraat Vekaletınce 
hacir aile gelmiştir. kömür satışına müsaade edil- müsaade edildiği için mühim 

Bu muhacirlerden bir kısmı • miktarda kömür gelmektedir. Kasten 
d.iğinden k~mür. k. ay.ık.lan. es- Alınan bu tedbir sayesinde kö-

hükfımetten iskan istedikleri k d ld - b B K 
ı en o ugu gı ı ırıncı or- mür fiatlerinin biraz daha dü-

için keyfiyet Dahiliye Vekile- dona yanaşmakta ve satışlar şeceği tahmin ediliyor. 

Ev Yakanlar 
Oglananası çiftliğinde M~ 

met Çavuş oğlu Mehmet tinden sorulmuş ve Vekalet orada yapılmaktadır. Dün bir Şimdiki halde kömür fiatle-
Elizize gönderilmelerini bildir- yelkenli gemi kömür yüklü rinin yükselmesine ve kömür efendinin evini kasten Y~ 
miştir. olarak gelmiştir. Yolda bunun buhranına imkan görülmemek--- makla suçlu, Oğlananası ın 

tarı Ahmet, ~olla Os~ 
oğlu Mehmet, lbrahim oJ,_ 
Ali aga, Abdul oğlu Osıll ~ 
Ali oğlu Mustafa haklarıod• 
tahkikat evrakı birinci müst1

11 

tikliğe verilmiştir. 

Koşular 
Cuma günü başlıyacak olan 

Sonbahar At yanşlan için An
karadan yeniden bazı kıymetli 
Atlar gelmiştir. 

Vilayetçe bu koşular için 
tribünlerin yanında yeniden 
bazı inşaata lüzum görülmüş
tür. Bu meyanda bir hakem 
köşkü ile bir taras,ut kulesi 
ve bazı yerlere parmaklıklar 
yapılacaktır. Muhasebei husu
siye müdürlüğü tarafından der
hal inşaata başlattırılmıştır. Bu 
seneki koşularda bahsı müşte
rek çok hararetli olacaktır. 

Yazı Müsabakası 
Hilaliahmer haftası münase

beti1e bütün ilk ve orta mek-
teplerle liselerde müsabakalar 
tertip edilmiştir. Her sınıfta 
nesir veya şiir halinde Hilali 
ahmer duygusu üzerine bir yazı 
yazdırılmıştır. 

Müsabakada en üstün yazı 
yazanlara cemiyet tarafından 
armaganlar verilecektir. 

Şaşalda 
Şaşa! suyu membaında bir 

kür evi yapılması vilayetçe mü· 
nasip görülmüştür. Kür evi 
sıhhi bir ,ekilde ve iki odalı 
olacak, isteyenler or-aya gide
rPk su tedaviıi vaı>acaklardır. 

gibi iki gemi daha vardır. tedir. 

Burno·vada 
Tütün Satışları 

IIararetlidir 
Mıntakanın her tarafında ol

duğu gibi Bumovadada tütün sa-
tıştan çok hararetlidir. Son bir 
kaç gün zarfında Glen, Di Ame
rikan Tabako, Geri kumpanya

ları tarafından yapılan müba
yaat altmış bin kiloyu tecavüz 
eylemiştir. Fiyatlar altmış ile 

seksen kuruş arasındadır. İnhi· 
sarlar idaresi de aynca muba
yaata devam ediyor. 

1 .......... . 

Bir İhtilas 
Hacı Mehmet Efendi 

MahkOm Oldu 
İhtilas suretile bin yüz on 

beş lirayı zimmetine geçiren 

Hacı Mehmet efendinin nakzen 
ağır cezada görülmekte olan 
muhakemesi neticelenmiş ve 
suçu sabit olan maznunun Türk 
ceza kanununun yetmiş,seksen, 
iki yüz iki ve iki yüz üçüncü 
maddeleri mucibince beş sene 
on bir ay beş gün ağır hap· 
sine ve ihtilis ettiği bin yüz on 
beş liranın bir misli nakdi 
ceıasile birlikte kendisinden 
tahsiline karar verilmiştir. " 

İki Ortak 
Tabanca Caketl Deldl 
Bayraklıda mezbaha civarın

da celep Mustafa oğlu Ahmet 
ve ortağı Esat efendiler ara
sında kavga çıkmış ve neticede 
Esat efendi Ahmet efendiye 
katil kastile bir el tabanca en
daht etmiştiş. 
Çıkan mermi Ahmet efendi

nin caketini delip geçmiştir. 
Diğeri yakalanmışbr. 

Su BardaÖ~;;; 'Y ~ .. pıftırf"' 
Yemiş çarşısında garson ti'~ 

san oğlu Mustafa bir ala~ 
meselesinden dola~i . k•bl( 
ettiği Ali oğlu Memışı su , 
dağı ile yaralamış ve zabıt• 
yakalanmıştır. 

3 büyük dünya boks şampiyonu 

MAX BAE R - PRİM O CARNERA - JACK DEMPSEY 
Tarafından temsil edilen 

Kadınların Sevdiği 
Filmine ilave olarak, '' Şeytan Kız ,, filminin sanat yıtdı' 

zı FRANSIZKA GAAL'in 

VERONİKA 
Şen şuh ve oynak musikili komedisi çarşamba akşaın•"' 

kadar gösterilecektir. 

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

DiKKAT: 

GÖRÜNMEYEN ADAM 
11 Per embe GUll 



1934 

Casusluk Haıatım 
f Ri ar Marthe'ın Hatıraları 

Baron Fasa 
Olmanı 

- 38-

Gitmeğe Hazır 
istiyordu 

Kolumu uza~arak onları alabi- mülakatın büyük ehemmiyeti 
lirdim. Hayır. Kendimi bu ca- olduğu muhakkaktı. Kapıdan 
ıibeye kapılmaktan menettim. çıkınca aklıma bir fikir geldi. 
Zira casuslukta ko'ay görülen Odamıza bitişik olan odanın 
işler daima tehlikelerle dolu- anahtarını hafifçe çevirdim İçeri 
dur: Beni tuzağa düşürmek girerek pencereyi açtım. 
İçin bir hile tertip etmiş ola- Dışarsını gözetliyebilirdim. 
bilir. Baron Von Krohn gelince Tekrar odadan çıktım. 
ilk nazarı bana atfetmedi. Se- Gantlarımı düzelttım. Yüzümün 
Pete baktı. Hiç birşey oyna- pudrasını tazeledim. Merdiven-
tılmamıştır. Yüzündeki şüphe den inmeye başladım. Alt ka-
hulutu dağıldı. O zaman ne tın sahanlığında çıplak kafalı 
kadar iyi hareket ettiğimi şişman bir adamla karşılaştım. 
anladım. Baronun kafasında Bu lokomotif gibi nefes alan 
Yerleşmiş bulunan son şüpheyi bir Almandı! Kafamdan hadi-
de böylece yıkmış bulunuyor- seler bir şimşek süratile geçti: 
dum. Tekrar yanıma sokuldu. Fasa ~eyahat .. Fasta 'barbola-
Bu sefer pencereden İngiliz ve cak .. Şifreli telgraflar .. Klrmtzı 
Fransız kara sularının hudut- kaplı kalın kitap .. Bütün bun-
larını gösterdi. Fasa küçük bir lar bana büyük hadisat ve if-
ıeyahat hoşuma gider mi sor- şaat ile karşı karşıya olduğu-

du ? mu gösteriyordu: 
- Niçin soruyorsunuz dedim. Tekrar yukarı dönüşümde şiş· 

Nereye olnrsa olsun ttyahata man Almanın Von Krohnun oda-
bayıldığımı bilirsiniz. Fakat sina girdiğini gördüm.O görme-
Fasa gitmenin tehlikeli olma- den adımlanru takipıetmiştim.Za 
ıından korkarım. Fransızlar ten beni tanımıyordu.Çeki~me-

sine bir sebep yoktu. Önce 
nazarında şüpheyle görüldü-
iümü zannetmez misiniz? açtığım odaya gürültüsüzce 

Baronun Fasa seyahat tekli- girdim. Kapı kapanır kapan-
maz dışarda Fam döşambr'ın 

fini kayıtsız kabul edemezdim. ayak sesini duydum. Yıa beni 
- Emniyet edebileceğim bir burada hasarsa diy<: endişe 

ajana ihtivacım var. Orada bir ediyor, sükutunu pana ile te-
lcaç saattan fazla kalmıyacağıL min edebileceğimi düşünüyor-
Bia paket götüreceğiz. dum. Pencereye yaklaşbm.Von 

- istediğiniz gibi olsun Ba- Krohn'un odasından gelen şu 
ton. Hi:ımet ıetmeğe çalışaca- sözleri işittim: 

iım. " - Boğ zın 25 tul dere-
Von Krobn, bir defa daha cesinde, İspanyol sularında altı 

Alman konsoleshanesine döndü. kano yeni gelecek kafileyi 
Almanyanın oütün diplomatları bekliyor.,, 
gizli harp işinde ça.lışıyorLmft~. 4-<~N'tttmı""""mütlıiş- surette atı-
Onıar kendi yurtlarına,ben de yordu. Yeni 1"r şeyler duymayı 
hcnimkine hizmet ediyordum. daha bekliyordum. 1917 de 

Kapiten Laduyu olup biten- Franranın Fastaki mevkii müş-
lerden haberdar etmek için bir küldü. Düşmanın F astaki pro-
kart yazdım. Cebelüttarıkı ge- pagandası şiddetle inkişaf edi-
Çerek Fasa gitmek için müsa· yordu. Kapiten Ladu bu hadi-
•desine muhtaçtım. Halbuki ıeden beni haberdar etmiş, bu 
lerdiğim malümat ancak pos- hususta da tahkikatta bulun-
tayla Parise gidecekti. Yani maklığımı istemişti. 25 Tul, 45 . 
dört günlük bir yol takip ede- bugaz.. İspanya suları... Hep 
tekti. Bu müddet içinde Tan- bu sözleri tekrar ediyordum. 
caya gönderilmek ve dönmek Daha sarih malümat bekliyor-
tehlikcsine maruzdum. Fransız dum. Von Krohn, ihtiyati tet-
lrıukahil casusluk işlerindeki bir ol~rak odasının pen~eresini 
teıkilitsızhk, vasıtaların fıkda- kapadı. Almanların sesi kesildi. 
111 beni zaman zaman böyle Hiddetten ağlamak istiyordum. 
~eyus ediyor, büyük zorluklar- Elcezlre Konsolosu 
a karşılaştırıyordu. Bilakis Al- Fas asiJe!'inin teslih ve tec-
"'••ıların metotlarına hayran hiz edildikleri yerleri, öğren-
kluyordum. Heyat.. Islahatçı miştim. Hepsinden fazla asiler 
•f•rn, bu dakikada hiç bir hesabına silah ve mühimmat r.y Yaratmağa muktedir değil- getirecek. olan. tahtelbahirlerin, 

lt ı. Elimde ne kuvvet, ne de:ı · altı kanonun nerede bekledik_: 
Udret vardı. }erinden de malümattardım. So-
P,~piten Ladu, son d:fa uk kanhlığımı yeniden bul-
cl tıaten ayrılırken bana sa- mak, sinirlerimi yatıştırmak, 

Ctc: • lla'tamdaki ateşi basbrmak için 
d -: Muvaffak olmıya çalışınız Elcezire sokaklarında ~yakla 
'rnışti. - dolaştım. Ne yapacağımı dü-

ha~u kuru tavsiye sistemi,mu- şündüm. . 
~ kak ki Fransız icadıdır. .. Topladığım bu değerli ma-
..... Yle düşünmiye dalmıştım iti lümatı vaktüzamanı ile Kapi-
..._.erd· '• 
d' ıvenden ayak sesleri gel- ten Laduya "yetiştiştirmek im-
.. ~. Gelen Von Krohn'du. Zeri kansız görü~üyordu. Bu acz 
"Cc · · J ~ sınır enmeden kalemi ma~ içinde Almanların Fasa karşı 

f .. y~. koydum. Mürekkep vazi- projelerinin tebakkukuna mı 
-.sını .. 

tlltn goren antipirini de yut- şahit olacakbm? Memleketimin 
illi ·. Baron nefes nefese gel- gizli servis işindeki basiret-

ştı B··t·· k din· · u un ağırlığı ile ken- sizliğine adeta • ızıyordum 
~ Y;tak üzerine hır.aktı. Von Krohn gibi her tarafta 

Yal eni bir çeyrek kadar muhabirlere malik olsaydım, 
nız b k -ded· ıra ır mısınız Marthe? hiç olmazsa konsolosların 

hare~· Bu defa başka türlü yardımıni temin edebilseydim 
bekı· et edemem. Bir ziyaretçi Alman planı akim kalabilirdi. 

1Yorum B adam · uraya gelecek Kendinizi bir kerre benim 
di oldu~uhaveremizin bir şahi- yerime koyunuz. 

B gunu anlamamalıdır. Yurdunuza ait büyük 
aronu 

ederek n arzusuna inkıyat bir müstemlekenin taliini tayin 
-B· odadan çıktım. edecek ve hatta nihai zafer 

bedi ırazdan görüşürüz Haans. üz~rine tesir yapacak büyük 
Ilı. 

1-1 k b r harp için çok esaslı sır-
ı a ikatta b . . . k. l 
odu ~ u zıyaretçmın ım ar elinize geçsin de bütün 
~flro.&ı.ınu nıerak ediyordum. bunları gönderebilmek ıçın 

nun b . 
enı uzaklaştırdı~ı post~dan başy bir vasıtaya 

Şehitlikleri İmar İçin 
Cemiyetin Senelik Kongresi 

Dün İstanbulda Toplandı 
İstanbul, 12 ( A.A) - Şehit

likleri imar cemiyetinin senelik 
kongresi Cumhuriyet Halk Fır
kasının İstanbul merkezi bina
sında reis vekili Nemli zade 
Cemal bey tarafından açıldı. 
Kongre riyasetine Cevdet Ke
rim bey seçildi. Heyeti idare
renin faaliyet ve mesaisi ra
poru ve hesabatın tetkiki için 
heyeti umumiyeden ayrılan ko
misyonun hesap raporu oku
narak kabul edildi. Heydi 
idarenin şimdiye kadar vücuda 

getirdiği işler takdire layık 
görüldü. Dar bir bütçe içinde 
değerli eserler vücuda getiren 
bu cemiyetin mesaisinin daha 
ziyade genişletilmesi için ni
zamnamesinde tadilat yapıldı. 
Ve güzel bir vaziyete giren 
Edirnekapı febitliğinin neva
kısınm ikmali için idare heye
tine yeni tahsisat ve selahiyet 
verildi. Merkezi umumi ve 
idare heyeti aynen İpı<a edil
dikten sonra toplantıya niha
yet verild.i. 

• 
Bulgar ihtiyat Zabitleri 

. ·-·-·. -
Siyasete Burunlarını Sokuyorlar 
İST ANBUL: 12 ( Hususi) - ı :gar ihtiyat zabitleri. ayrıca 

Sofyadan alınan lıaberlere Adalardenizi üzerinde Bulga-
göre, şehri mezkurde toplanan ristana mutla a bir mahreç te .. 
Bulgar ihtiyat zebitleri kogresi min edilmeden hükfımetin her 
hükümete müracaat ederek, hangi bir misaka dahil olmayı 
Bulgaristanın mecburi ve milli aklından bile geçirmemesi li-
hizmet sistemini iadeten tesis zımgeldiğini hatırlatmışlardır. 

etmesi lizımgeldiğini ve bu Bulgar ib6yat zabitlen kon-
hakkın miHetler cemiyeti nez- gresinde Ankara müzakereleri 
dinde müdafaa edilerek büt~n sırasına getirilmiş olması şaya-
memleketlere kabul ettirilmesi nı dikkat bi keyfiyet olarak 
icap ettiğini bildirmiştir. Bul- telakki edilmektedir. =· ...... . 

Odesa Kançilanmız 
Yaralandı? Zeki Bey Ne Suretle 

Sov~et Elçiliğinin Bi Tavzihi 
Moskova, 11 (A.A) - Tas sına müncer olan vaka hakkın· 

Ajansı bildiriyor: Türkiyenin da ,neşrettiğimiz havadiste şu 
Odesa kançilaıı Zeki Gemil şekilde tashih icrasını Ajans-
bey 9 Birinciteşrin gecesi so- tan rica etmiştir. 
kaktan geçerken, Milis memur- Zeki Cemil beyin yaralan-
larının yakalamağa uğraştık~ ması meçhul bir adam tarafın-
ları bir sarhoşun attığı kurşunla dan atılan bir kurşunla vaki 
omuzundan kazaen yaralanmış- olmuş değildir. 

tır. Sarhoş bir Milis neferinin 
Müsademede ağır surette ya- tevkifine çalışan bir Milis 

ralanan sarhoş tevkif edilmiş kıtasına karşı, mumaileyh tes-
ve elinden silahı alınmıştır. lim olmaktan imtina ile taban-
Zeki Cemil bey hemen hasta- casını çekerek ateş açmış ve 
haneye kaldırılarak tedavi edil- attığı kurşunlar oradan geçen 
miştir. Doktorların teşhisine Zeki Cemil beye tesadüfle ya-
göre yara ehemmiyetsizder. ralanmasına sebebiyet vermiı-
Mesele hakkında tahkikat açıl- tir. Kançilar beyin sıhhi vazi-
mıştır. yetinde hiçbir vahamet yoktur. 

Ankara 11 ( A.A ) - Sov- Anadolu Ajansı Sovyet bü-
yet büyük elçiliği, Odesa kan- yük elçiliğinin bu arzusunu ke-
çıları Cemil beyin yaralanma- mali memnuniyetle ifa eder. 

••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
malik bulunmayın. Sizi hu ac- Hi~ anlamamış gibi görüne-
za mabküm eden talisiZliğe rek: 
elbette isyan edersiniz. Fran- - Anladım şifreler .. Kırmızı 
sız harp gemileri haberdar kitabınız gibi değil mi, dedim. 
edilse kanolan talôp edebılir, - Budala değilsiniz Marthe. 
asileri tevkif eder, deniz altı Elbette size bir şifre kitabı 
gemilerini batınrdı. Aklımı ka- vereçek değilim. 
çırmaktan korkuyordum. Bu ha-- - Bu işin tehlikeli olmadı-
reketsizlik içinde hissi esaretimin ğını zanneder misiniz? 
Almanlara pek te pahalıya mal - Hiç bir tehlikesi yok .. 
olmadığına kani idim. Kahve- - Fransız servisi berbattır . 
lerden birine girdim. Her ihti- - Her işte olduğu gibi.. 
male karşı Kapiten Laduya bir Bu dakikada Kapiten Ladu-
mektup yazdım. Yazmak beni nun şu ihtarını düşündüm: 
teskin ediyordu. T aliin yar- - Marthe, ıayet yolunuzdan 
dım edeceği ümidile otele dön- dönerseniz, şayet düşmanın 
düm Baron neşeli görünüyor- altınlarına kendinizi kapbrır-
du. Beni Fasa göndermekle sanız vay halinize ... Hayatınız 
ölüme göndereceğinden korku- elleriniz arasındadır. 
yor, elemle seyrediyordu. Çe- Fasa seyahatımdan Kapiten 
kiniyordu. Fakat Ateşe Milter Ladu şüphelenebilirdi. Şayet 
Kalleyin iddialarını çürütmek Faslıların isyanı genişlerse 
için de benim gizli serviste benim Almanlara hizmet etti-
mühim hizmetler gördüğümü ğim zannedilecekti. Bununla 
göstermek istiyordu. Fasa geç- b b "Ç l k " S 32 era er a ı uşu,, . ,, 
mek için lngiliz ve Fransız karşısında her vasıtadan mah-
vizelerini elde etmek gerekti. rum bulunuyordu.iki şahsiye-
Fransız olduğumdan zorluğa tim vardı: Hakiki şahsiyetim 
uğramadan bu vizeleri elde vasıtasızlıklar içinde kıvranır-
edeceğimi umuyordu. ken, diğeri mahirane manev-

y emekte Barona sordum: ralarla kendisine rağmen çalış-
- Fasta ne. yapacağım? mak tehlikesine maruzdu. 
- Sifreleri. nakledeceksiniz. - Sonu vaı -

1 Kamyonet 40 Metrelik 
Uçurumdan Yuvarlandı 

Ölii Beşi Kadın Olmak ··zere AJtı .isi . ~ 

Ve ] ki KJşi de Yaralı \Tardır 
Trabzon 12 (A.A) - Bu sa

bah Borsada üç vagon iç F ın
dık 42 buçuktan satılmıştır. 

Trabzon 12 (A.A) - Dün 
akşam Oftan şehr.mize gelen 
bir kamyonet 40 metre irtifalı 
bir uçurumdan yuvarlanmıştır. 
Yolcu kadınlardan beşi ölmüş 
ve biri hafif ve biri de ağır 

• 

surette yaralandı. Soför ölmüş 
ve muavini de yaralanmıştır. 

Trabzon 12 (A.A) - Fırka 
ocak kongreleri bitmiştir. Na
hiye kongreleri başlamak üze
redir. Meclisi umumi seçimi 
hazırlıklara bqlamıştır. Fırka 

teşkilatınca aza yoklanmalarına 
başlanmıştır. 

Tütün inhisarları 
• 1 ••• 1 • 

Devletçilik Siyasetinin Bütün 
Balkanlara Yayıldığı Görülüyor 

SOFYA, 10 (Hususi)- Bul
gar kabinesi son içtimalarının 
birinde. memleket dahilindeki 
tütün ve sigara ticaretini dev
let inhisarı altına almağa ka
rar vermiş ve bugüne kadar 
cari olan bandrol usulünü lağ
vetmişti. Milli iktisat nazırı M. 
Boyaciyef bu mesele hakkında 
beyanatta bulunarak, serbest 
ticaretin tasfiyesi için muayyen 
bir mühlet verildiğini, monopol 
usulüne geçmek için devlet 
tarafından yapılacak mali feda
karhklarm iki sene zarfında 

• 

fazlasilc telifi edileceğini ve 
tüccann muhik bir · surette tat
min edileceğini .söylemiştir. 

Bulgar gazetelerine atinadan 
bildirildiğine göre Atina mu
hafili yakında Yunanistanın da 
bu yola gireceğini söylemekte 
ve bugüne kadar gecikmesinin 
esasen bir hata teşkil ettiğini 

ilave etmektedir. Bazı iktisat-
cılar Fransada bile iktisadi li-
beralizmin darbelendiği bir $ıra
da, Yunanistanın hala terddüt 
etmesinin memleket hazinesine 
zarar verdiğt kanaatindedirler. 

lsveç Veliahtı Hz. 
İran Şeinşah Hz, Tarafından Kışlık 

Sarayda Kabul Edildi 
Tahran, 12 (A.A) - İsveç veliahtı, prenses lngrit ve prens 

Bertil ye maiyetile birlik Tahrana muvasalat etmiştir. Veliah 
refakatında prens Bertil olduğu halde saray,a giderek şahı ve 

müteakıben başvekili ziyaret etmiştir. Başvekil hükümct basını 
takdim etmiştir. 

Alman Askeri . Heyeti İstanbulda 
Bir Hafta Kalacaktır 

İstanbul, 12 ( Hususi ) - Ordumuza Alman ordusunun sevgi 
ve saygılarını bildirmek için Ankaraya giden Alman zabitlerin· 
den müteşekkil heyet İstanbula geldiler. Şehrimizde bir hafta 
kadar kalacaklardır. 

• •••• 
lbrahim Tali Bey Çanakkaleye Gitti 

Fdirne, 11 (A.A) - umumi 
müfettiş İbrahim Tali bey refa
katinde iskan ve maliye müşa
virleri olduğu halde bugün 

Uzunköprü Keşan yolu ile Ça
nakkalekeye hareket etmiştir. 

İbrahim Tali beyin bu seyahatı 
üç dört gün sürecektir. 

BUGUN H·alk güniidi.ir 
Fiyatlar: 25 - 30 - 44) Kuruştur 

DUGLAS FAİRBANKS ve ELİZABETH BERG
iNER'ln büyük eseri· 

BÜYÜK KA TERİNA 
Marsllya Suikast. Faciası 

Bugün son defa Olarak gösterilecektir 

Yarin LİLİAN HARVEY'ln 
En Büyük Filmi 

SARIŞIN KUKLA 
15 ikinci teşrin perşembe gününden itibaren saat 20,30 

RAŞİT RİZA TİYATROSU 
TAYYARE Sinemasında Temsillerine Başlayacaktır 

İlk Temsil 

HEDEFSİZ BUSELER 
Piyes 3 Perde 

Bu hafta için seans saatları 
Çarşamba günü 15 - 17 - 19 - 21 ,15 
Perşembe günü 12 - 14 - 16 talebe seansı 18 umumi sean 
Cuma günü 12 de ilave seansı 
Diğer günler 14 - 16 - 18 
Perşembeden itibaren saat 20,30 da tiyatı-o 

' 



........ 
Fransada Mütareke 
Merasimi Güzel Oldu 

M. Herriot: "Sulh Ve Vatan Fikrine 
Hizmet Etmelidir,, Dedi 

Paris, 11 (A.A) - Dün bütün 
F ransada mütareke merasimi 
cereyan etmiştir. M. Heryonun 
reisliğinde Liyonda cereyan 
eden merasi~ havanın çok gü
zel olması sayesinde pek par
lak olmuştur. N. Heryo büyük 
bir nutuk irat eder~k bütün 
Fransızların birleşmesi ve siya
si fikirleri ne olursa olsun di
ğer memleketlerle iyi anlaşma 
fikrini methetmiş ve demiştir ki: 

Sulh fikrine, vatan fikrine 
hizmet etmek lazımdır. Bu aziz 
ve en hararetli temennim F ran
sızların emniyeti hususunda 
bazı endişeleri yatışmış bir 
vatan içinde tekrar birleşme
sidir. 

Bordoda yağmur altında ya
pılan muhteşem merasimde 
kahraman ölüler tazimle ya
dedilmiştir. 

Lilde vatanperverane mera
•imin yanı başında müşterek 
cephenin bazı karışıklıklara 
sebep olan müdahaleleri görül
müştür. 

Pariste bir taraftan yüz bin
lerce halk meçhul askeri se
lamlamak için zafer abidesine 

giderken diğer taraftım başta 
mebus Berjeri olduğu halde 
müşterek cephenin idaresinde 
sabık muharipler federal bir-
liği tarafından siyasi mahiyette 
tertip edilen bir alayda Bas-
tilden Nasyona kadar ihtilal 
şarkılarını söyliyerek ilerlemiş 
ve dağrlacaklan sırada bir mü
fettiş fena muameleye maruz 
kaldığmdan polis müdahaleye 
mecbur olmuştur. 

Bundan başka bütün vatan
perver gruplar meçhul as
keri selemladıktan sonra M. 
Dumergin apartmanının önün-
den geçmişler ve kendisini o 
derece selamlamışlardır ki M. 
Dumerg pencereye gelmeğe ve 
kendisine muhabbet. hürmet, 
itimat ve tazim hislerini bildir
meğc gelen muhtelif heyetleri 
ve bu meyanda ihtiyat zabit
leri murahhaslarını kabul etme
ğe mecbur olmuştur. 

Bazı sağ cenah müfriHe::i M. 
Heryonun indiği otelin önünde 
tezahürat yapmak istemişlerse 
de polis kendilerini hadisesiz 
dağıtmışbr. Bütün Fransada bu 
münasebetle dini ayin yapıl

mıştır. 

Mısırda Sayasal V z~"'rrc/ 
Kararmış Benzi ro d .. 
Fakat Kral Fuat Başve~ilin 

Şartlarını Kabul Etti 

•• il •• 

utun 

Paris 12 (Husuıi) - Lond
radan bildiriliyor: Remi maha
fil Nesim paşanın başvekil ola-
rak seçilmesini sÖ7. ZC1J1°"t 

vekalete geçirilmesilc Sarayın 

dışında kalan mahafille kral 
arasında münasebetlerin iade 
olunduğuna. kanidir. 

Vaziyet Kararmışll 
Londra 12 (H.R) - İsken

deriyeden bildiriliyor: Kralın 
yeni başvekil tarafından if eri 
sürülen şartları kabul etmeme
si yüzünden vaziyet yeniden 
kararmıştır. 

Nesim paşa meb'usan mec
lisinin dağıdılmasını ve kanunu 
esasinin tadilini iatemektedir. 
Mısır umumi efkarı. başta 
Vaft fırkası olmak üzere, bu 
talebi terviç etmektedirler. 

Kral Fuat Şartları 
Kabul Etti 

Kahire 12 (H.R) - Kral 
Fuat, Nesim paşa hüküm eti 

Kral L ıw tarafından ileri sürülen bütün 
yapmaktan çekiniyorsa da- şartları kabul etmiştir. Mecli-
umumi efkar Mısırda siyasi sin feshi emirnamesinin hafca 
vaziyetin tabii şekilde inkişaf, içinde imza olunacağı tahmin 
ettiğine, Nesim paşanın baş- ediliyor. .. ··-

Kabinesi 
Bugün Meb'usan Meclisinde Hüku

metin Beyannamesi Okunacaktır 
PARIS, 12 (Radyo)- Meb

usan meclisi koridorlarında 

hüküm süren kanaate göre, 
Flandin kabinesi yarın (bugün) 
meb'usan meclisinde büyük bir 
ekseriyetle itimat reyi alacaktır. 

Mösyo Flandin hükümetin 
beyannamesini ayan meclisinde 
okumak vazifesini Adliye nazı-
rına tevdi etmiştir. Beyanname
de en başta iktisadi kalgınma 

işlerine yer verilmiştir. Hüku
met otoritesinin takviyesi, me
murlar kanununda islahat ya
pılması meseleleri de mevzuu 
bahsolacaktır. 

)eni l•ra11sı:: JJa.ı:ı•rlııli 

lı1ö '!IÖ Jı'/aıulin 

lngiliz Deniz Planı 
f okto lz (A.A) - İngiliz deniz planı hakkında hiç bir ka

ı dr alınmamış olmakla beraber resmi mahafil bu planın redde· 
dilmesinin pek adilane olmıyacağı fikrini izhar etmektedir. Bu
nunla beraber Japonyanın bu planı faaliyetine esas tutabilme.si 
ıçın planın teşrih edilmesi avdınlatılması icabetmektedir. 

y ......... 

ispanyada Vuruşmalar 
Hükilmet Fırkası Bilhassa Askeri 

• 
Oiktatörlüğe Düşman imiş 

Onlveralle Karışıklık 
Paris, 12 (A.R) - Madritten 

Jlıı!lıi 111.'ii ida rMıi n ""uzaflcr 
lu1kiml!'l"i: .leueml Batl'I, .re

'llf»Yıl f.JOp ~. _. f. JJCt"Oıtl ll'C 

Oil Roblcs 

Hdir.iliyor: Üç zabit ve 18 si
vil hakkındaki idam hükümle: 
otuzar sene hapse tahvH edi!
miştir. 

Bugünkü hükümetin en kuv-
vetli müdafii olan M. GiHe 
. u beyanatta bu~unmuştur: 

11~ eisli~:m altındaki fırkn 
ir hatolil~ fırkası değildir. Fcı
.at l:atolik prensipler taşıyan 
a~r fırkadır: Ben ne şekilde 
o!ursa o~sun diktatörlüklere ve 
bilhassa askeri diktatörlüklere 
açıl-tan açığa düşmanım. De
mo's:ratun. Bazıları fırkamm 
rejime düşman olduğunu ve 
rejimi devirmnk için fırsat gö
ze cdiğint s<lmyorlar. Bunu 
düşünmek bile hatadır. ,, 

Paris, 12 (H.R) - Madritten 
b 0 Jdiriliyor: lspanyol hükümeti 
Pariste ne;redilrnesine rağmen 
İspanyada kanşıklar ihdas ede
bilecek mahiyette bir makale 
yazmış olan Fransız muhabirle
rinden M. Simone Tery'yi hudut 
1aricine çıkarmışbr. Bu muha
bir dört günden beri mevkuf 
bulunuyordu. 

T:p fakültesinin faşist ve 
faşbt aleyhtarı talebeleri dö-
vüşmüşlerdir. Bir kaç yaralı 
vardır. Polis nizam ve asayişi 
iade etnıiştiz. Maarif nazırı icap 
eden tahkikat yapıldıktan son
ra derslere devam edilmesine 
müsaade etmiştir. Üniversite 
rektörü yeni kanşıklıklara karşı 
tedbirler almıştır. . ....... 

i htildl i ıı uıağlup reisleri 
lkdolccyo J>iffou, f,m·rıo Calıal
leJ·o, sabıl: başre].:il Azmıas 

Com}Jcr ııys 

Harp ehlikesine Karşı. • • 
·~--------------------------.... ~---------------------------

.EdenA vrupanınAkıhetiHakkında 
En i eyeMahal Olmadığını Söylüyor 

Londra, 12 (A.A) - Parla
mentonun bu içtima devresinin 
cuma günü biteceği muhakkak 
gibidir. Kral ayın yirmisinde 
yeni devreyi açacaktır. Müş
terek bahisler ile piyangolar 
hakkındaki müzakerelerin yann 
akşam biteceği ve meclisin 
iktisadi buhrandan muztanp 
mmtakalar hakkında tahkikat 
yapan komisyonun raporunu 
dinliyebileceği zannedilmekte-

dir. M. Neville Chamberlain 
bu münasebetle komisyonun 
alınmasını tavsiye ettiği tedbir
ler hakkında hükiimetin görüş· 
]erini anlatacaktır. 

Londra, 12 (A.A) - M. 
Eden dün söylemiş olduğu bir 
nutukta Avrupanın akibeti hak
kında endişeye mahal olmadı
ğını bildirmiştir. M. Eden ya· 

Ingiliz 11. M iisteşarı lıf. liA.lcıı 

kın bir harp tehlikesine inan
mamaktadır. Fakat günün müş
küllerinin de inkar edilmiyece
ğini ilave etmektedir. Büyük 
Britanya ağır mes'uliyetlerine 
karşı koymuş olmalıdır. Büyük 

Mimarlar Kongresi 
··-·-·-Sovyet 

• 
Rusya Mimarlar Kon

Mesaisini Bitirdi gresı 

Moskova, 12 (A.A) - Sov
yet Rusya mimarlar konferan
sı çalışmasını bitirmiştir. Kon
ferans bir mimarlar kongresi
nin toplanmağa çağırılması hak
kında Moskova murahhaslar 
heyeti tarafından yapılan tek
lifi ve Sovyet Rusya mimari 
sergisinin teşkjlit planını ka
bul ~tmiştir. Konferans, aynı 
zamanda gelecek kongrenin 
aşağıdaki ruznamesini de tas· 
vip eylemiştir : 

1 - Sovyet mimari mesele• 

leri 
2 - Sovyet cumhuriyetleri 

içinde mimari 
3 - Mimar mektepler· 

tedrisat ve büyük mütehas!> ... -
lar ihzarı meselesi 

4 - Şehirlerin imarı 
5 - Kolkoz müesseselerinin 

inşa ve ıslahı 
6 - Ecnebi mimariıi 
7 - Sovyct mimarlar birli

ğinin nizamnamesi 
8 - Birliğin idare teıekkül-

lerinin intihabı. _ 

Britanya Milletler cemiyetini 
tutacak, silahları bırakma kon
feransı için çalışacak kollektif 
sulh sistemini kuvvetlendirmeğe 
gayret edecek fakat ayni za
manda kendi müdafaasının ih
tiyaçlarını bilmemezlik etmiye-

cektir. Bu müdafaanın kuvveti 
ve zaafının bir gün dünya sulhu 
üzerinde büyük bir tesiri ola
bilir. M. Eden hiç bir taraflı 
silahları bırakmanın taraftarı 

olmadığmı ilave etmiştir. f ngil
leı-enin silahları diğer milletle
rinkilerle mütenasip olmuştur. 

Diğer taraftan milli hükumet 
umumi bir silahlari bırakma 

mukavelesinin imzalamn~sını 
harp tehlikesini azaltacak ma
hiyettedir. Ve altüst olmuş dün
yaya bir emniyet hissi verecek
tir. 

Canileri 
Aklmletllrlyorlar 

Bcrlin, 12 (Radyo) - Ha
pishane hastanesinin bir ista-
tisti~ine göre şimdiye kadar 
(111) cani takim ameliyatına 
tabi tutulmuş, evlat yetiştirme 
kabiliyetleri söndürülmüştür. 

Berlin katolik arşeveki bu
gün neşrettiği bir tebliğde ta
kim kanununa Vatikanın mu
halif olduğunu bildiriyor. 

Papanın I\f iiıuessiJi 
Meksikoda Tevkif Edlldl 

Meksika, 11 (A.A) - Ka
tolik papaslan arasında tahri-
kat yapbklarından dolayı, 
Papanın mümessili ile Huejut
la peskoposu müddeiumuminin 
emrile tevkif edilmistir. 

.. 

• 
lngilterede -···-Harp Sanayii 

Meselesi 
Berlin, 12 {H.R) - Harp sa

nayıının miilileştirilmesi için 
İngiliz amele firkasının avam 
kamarasına verdiği takrir 78 
reye karşı 279 reyle reddedil
miştir. Hariciye nazırı silah 

ihracabnın kontrolü için yakın
da beynelmilel bir uzlaşma ya
pılacağı ümidini izhar etmiştir. 
M. Baldvin de harp sanayiinin 
millileştirilmesi takip edilen 
hedefe aykırı bir netice vere
ceğini, bilhassa teslihat yarışı 
zamanlarda bu devlet şubesi· 
nin parlamento üzerinde daha 
fazla müessir olacacağını söy
lemiştirr. 

Venedikte 
Su Baskını 

ROMA, 12 {Radyo) - Ve· 
nedikte Seylap oldu. Su bas· 
kını 1866 de olduğu kadar 
kuvvetli idi. Gondollar su ile 

5rtülen San marko caddesinde 
dolaştılar. 

Belçika Kabinesi 
BugUn İstifasını Veriyor 

Brüksel, 12 (Radyo) - Baş

vekil M. BrocqueviJii yanP 
{buglin) meb'usanm iç.timaın" 

dan evvel kabinenin istifasını 
vereceğini söylemiştir. Bu ka
rarda ~azırlar arasındaki fikir 

ihtilafları sebep olmuştur. M. 
Brocquliville'i M. Yasparin is· 
tihlaf edeceği, ve bugünkii 

altın bloku siyasetinde devaJll 
olunacağı tahmin ediliyor . 

Bir Suikast~~ı 
Daha 1 akalaııdı 

P ARİS, 9 (P.S) - ZagreP 
üniversitesinin eski profesör" 
terinden olup elyevm Verdorı" 

da kahve garsonluğu yapaO 
İzef Vidoviç namındaki Hırvst 
Marsilya suikasti ile alakada' 
olarak tevkif edilmiştir. 

İrlanda da 
Hfidlaeler Oldu 

Dublin 12 (Radyo) - İr' 
landa Cumhuriyetçileri vahiO' 
hadiselere sebep olmuşlardır· 
Mütarekenin yıldönümü mürı•' 

sebetile yapılan nümayişlerde 
gürültü çıkarmışlar, Polisler' 
hücum etmişlerdir. Yüzler'e 

eski muharip cumhuriyetçiler' 
iltihak ederek nümayişler yaf' 

mışlar ve '' kahrolsun faşiııı' 
kahrolsun İngiliz emperyaliı' 
mi ,, d~ye bağırmışlardır. 

--"""~ 

Al 1, ·ı ·t~ ıııaıı a yyarecı •r 
( Ba~tarafi 1 lncı sal11f tde ) 

inglllz Ordu•~ 
KuvvetlendlrlllYo" 

V
,, 

Londra, 12 (Radyo) -
tly Telegraph Ingiliz ordusufl&ı; 
kuvveti gelecek sene bugüıı~, 
kuvvetin çok üstüne çıkarıl' 
cağını temin ediyor. ~ 

Bir Sefer Ord&.11 

Hazırhyorıar 

1914 harp senesinde old&Jgv 
gibi bir sefer ordesu baıırl~ 

k . . ~ k. h"''~·· ma ıçın umumı er anı .. ~ 

ye ile hükümet arasında ' 
laşma olmuştur. ·f 
Bu ordunun modern, dire~tıj# 
lcr dahilinde hazır1anması '·~e' 
parlamentodan yeni kred• 
aranacaktır. el 

Diğer taraftan hük0~~ 
İngiliz tayyareciliğini kuv\l'et~ 
dirme planını tatbikte de 
edecektir • 
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~aliba Bu lshn Kolay Kolay Ağzından Çıkaramıyacağı Bir 
lsinıdiki, Geveliyor, Geveliyor Fakat Bir TürlüSöyliyeıııiyordu 
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- Vasilissam... -Dedi- ya-

nınıza müsaadesiz geldiğim 

İçin affınızı rica ederim. 
Sonra ... Size , birisini şika-

yete geldiğim ıçm, gene 
affınızı rica ederim ... 
Fa.kat başka türlü hareket 
İınkinsızdır. 

- Ala.. Söyle bakalım ... 
Hakikaten.. Genç kızda bir 

garabet vardı. Bugün .. Nöbette 
olmadığı ve çağrılmadığı 
halde, birdenbire odaya girmiş 
ve bu sahneyi açmışb. 

Vasilissanın sualine cevap 
vermedi. 
Sağ elile tuttuğu bir kağıt 

Parçasını uzatmakla iktifa etti. 
- İşte bu.. -Dedi-
- Nedir bu? 
- Ökuyunuz V asilissam .. 
Kleromenin göz. yaşı dinme

ıniş, bilakis çoğalmışb. 
İren başka bir sual sormağa 

lüzum görmedi. 
Kızın elinden aldığı buruşuk 

kağıda göz gezdirmeğe baş
ladı. 

Maamafih bu göz gezdirme 
çok devam etmedi. Çünkü ka
ğıtta ancak iki satır yazı vardı. 
Vasilissa, güzel ağzının olgun 
kiraz renkli dudaklanm oyna
tarak şunları okudu: 

- Güzel kız! Seni istiyorum, 
b . JI enım o ... 

Kleromen, hali hıçkıra hıç
kıra ağlıyordu. 

- Fakat bu ne demek? Di
Ye sordu İren! 

Ve gUzel kızın saçlarını ok
''Yarak: 

-He? Bu ne demek?-Dedi
İtah etsene yavrum ... 

Kleromen, o zaman hıçkırık-
1-rıııı keserek, gözlerini sildi. 
'tıpkı kAbuslu bir gecenin kor· 
kunç habralarını annesine an· 
1-tan saf bir aile kızı gibi, ba
tını, taçlı kadının göğsüne da
)'adı ve... Söyledi: 
b - Mukaddes hanımım .. -dedi
.u sabrlar, iki aydanberi pe
~nıden ayrılmayan bir adamın 
t u sabah elime sıkışbrdığı son 
thdittir. 

- Tehdit mi? 
- Evet .. Son tehdit .. Fakat 

sonuncu mu acaba? 
- Kim bu adam? 

u - Kleromen dudaklarının 
) cuna kadar gelen bir kelimeyi 
t UtJnağa çalışıyormuş gibi bir 
~treddüt içinde bir an sustu. 
uonra: 

llın - Bir adam ki.. -dedi- İsa
'- en büyük lütfuna uğramış
'\lt B· 
h,; k il' adam ki, onun yerinde 'a biri bu kadar lutfa uğ
hir hnııı olsaydı, benim gibi 
kı Clfkasına sataşmağa kal-
ı.ınazdı B . 

llri u d?lambaç]ı cevap lreni 
oı... P bır şüpheye düşürür gibi 
iller:": Derecesi artan bir 

-.. ~e tekrar sordu: 
~, .. I> ~Ilı bu adam? Seni se

·-.. ır adam değil mi bu? 

~-~a~ı~ Vasiliasam .. Beni 
~r •da eğil, beni iğzap eden 

Ilı ••• 
-.. N 

•uıa kJ e tuhaf tcyler sayliyor-
tder ~roınen? İnsanı iğzap 
~ 111~ levgi? 

>'•~ : Sevilmek J Fakat 
h) ld.:. bu kadar tatlı bir 

..__ -. 

- Belki mi dedin? Muhak-
kak yavrum.. Muhakkak ki, 
böyle ... 

- Beni affediniz Vasilissam 
ben, kim bilir neden bu ka
naatta değilim ... 

- Fakat yavrum niçin? 
Sevgi? 

- Sözünüzü tamamlamayımz 
Vasilissam. Bu adam.. Of! Bu 
adamın bana karşı olan alaka
sına bu isim verilmemelidir. 
Verilemez. 

- Fakat niçin? 
Kleromen müthiş bir karar

sızlık içindeydi. Cevap vermek 
için bir parça düşünmeğe mec
bur oldu. Neden şonra .. Fakat 
sarsılmaz bir azmile: 

- Çünkü .. -dedi- sevgi mu
kabele gören muhabbetin ismi
dir. Mukabele görmiyen tema
yüller kadar iğrenç ne vardır? 

Vasilissa galiba bu kanaata 
iştirak etmiyordu ki, dudakla
rında müstehzi bir gülümseme 
belirirken gülümsedi. 

- Çocuk, çocuk .. 
Güzel nedime.,in yüzü ku

laklarının arkasına kadar kı
zarmıştı. Birdenbire sedirden 
kalktığı görüldü. Sonra gene 
birdonbire diz çökerek: 

- Yalvarırım size - diye -
söylendi. Oh yalvarınm size, 
kurtarınız beni .. 

İren, onun telaşile taban ta-
bana zıt bir soğukkanlılık 
içindeydi. 

Evvela güzel nedimesinin 
hüznile uf ak bir yeis hisset
mişti amma bu hüznün sebebini 
öğrenince birden ve yeniden 
ezeli neşesine kavuşmuştu. 

Sevgi.. Oh! Bundan tatlı yer 
yüzünde ne vardı? 

Kleromen, Çaylak görmüş 

bir Serçe ürkekliğile, bir daha 
yalvardı: 

- Vasilissam, kurtamız beni 
of! Kurtarınız beni .. 

fren baldırları arasında ba
şını saklıyarak ağlıyan ve yal
varan nedimesini ıilkerek aya
ğa kalktı: 

- Haydi, haydi.. Ağlama 
artık.. Vaadediyorum sana .. 

- Beni kurtaracak mısınız? 
- Evet.. Evet.. Vadediyo-

rum .. 
Güldü: 
- Yer yüzünde beni ürkü

tecek biç bir erkek yoktur. 
- Ah Vaailisaam.. Bilmezsi

niz ne kadar iğreniyorum bu 
adamdan .. 

- Olsun, yer yüzllnde beni 
iğrendirir erkek yoktur. 

- Ne korkunç adam.. Oof 
o kadar korkunç ki ... 

- Olsun.. Yer yüzünde beni 
korkutacak bir erkek yoktur. 

V aailissa, bu cevaplan g6ğ
ıünü gererek, duclaldannı ısı
rarak ve memelerini oğuftura· 
rak vermişti. Ve, genç kızın 
bir başka söz s6ylemesine mey· 
dan vermeden burun delikle
rini aça aça haykırdı: 

- Aaaah, seni atlatan ada· 
mı bir elime geçirebilsem .• 

Kleromen,hayretle baka kal
mııtı. 

- Aaah bir ele ıeçirebil
ıeml -Diye- tekrar bajırdı Va
"li il HL 

GecirebiJ.em.. ilime crecir~ 

bilsem.. Fakat geçiriverseydi 
acaba ne olacakti? 

- Ne yapacakb? 
Ne olabilirdi ki .. 
Maamafih, madamki söyli

yordu, oooh .. Demek ki kurtu
luyordu. 

Ve sordu: 
- İnanabilir miyim? 
lren azametli: 
- Elbette.. -dedi-
Sonra garip bir tecessüle 

başını salladı: 
- Nasıl bir adam bu? 

Genç mi? 
Kleromen mütereddit: 
- Evet, Vasilissam, diye 

mırıldandı .• 
- Güzelmi? 
- Bilmem.. Belki güzel..F a-

kat muhakkak ki çok kuvvetli .. 
- Kuvvetli ha., 

-· Somı Vaı -........................................... 

F ransadaki Islahat 
Dumerg kabinesi düşmüş ol

makla l>eraber Fransız kanu
nu esasisinin değiştirilmeğe 
muhtaç olduğu düşüncesi kal
mışbr. Aşağıdaki yazıyı bu ba
kımdan alıyoruz. 

Son gelen Fransız gazeteleri 
Fransız kabinesinin ıslahat 
hakkında yaptığı müzakere ve 
projelere ait tafsilatla doludur. 

Bakanlar dört T eşrinisanide 
Elize sarayında M. Alber Löb
rönün reisliği altında toplanmış
lar ve M. Goston Dumerg ka
nunu esaside yapılacak olan 
aşağıda yazılı değişiklikleri 
bakanlara bildirmit. bu deği
şikliğin projesi ekseriyetle ka
bul olunmuştur. 

1 - 25 Şubat 1875 tarihli 
kanunun altıncı maddesinin 
başına ilave olunacak fıkra: 

,,Bakanlann sayısı yirmiyi 
geçemez. Başvekil bu sayımn 
dışında olup birinci müşavir 
bakan sıfatını haizdir." 

2 - Aynı kanunun birinci 
fıkrasının yerine konulacak 
ahkam: 

"Cumhur reısı meb'uslar 
meclisini intihap devresinin so
nundan evvel dağıtabilir. Se
çim devresinin ilk yılında da
ğıtması işi ayan meclisinin mu
vafakat reyile yapılabilir.,, 

"Sonraki yıllarda Cümhur 
Reisi meb'uslar Meclisini muva
fakat reyini almadan dağıta

bilir. " 
3 - Ayni kanunun dördün-

cü meddesini tamamlıyan hü-
1'ümler: 

"Hllkibnet memurlara, memu· 
riyetlerinin istikrarını ve mes· 
leki teminab temin eder. " 

" Mazeretsiz veya toplu halde 
hizmete devam etmemek, me· 
murlan htıkimıete bağliyan bağı 
keaer.,, 

4 - 24 Şubat 1877 tarihli 
kanunun ıekizinci maddesini 
tam•mhyan hakllmler : 

•Ayan ve me'usan mecliale
rince o muraf miktannca bir 
irat .Snceclen kabul edilmedikçe 
hllktlmetin ineği dııında hiçbir 
masraf kabul edilmez. 

" Bir yıhn bntçesi, ait oldu
ğu yılın ikinci klnun tarihinde 
ayan ve mebusan mcclialerince 
kabul edilmediği takdirde Cum
bur reiai Bakanlar mecH.i kara
ri7le uki Jılm bltçaiai yeni 
J11m hepmi veya Wr parçuı 
lcin uataWlir ... 

• S.lllfe 

Son Dakika: 
Hitlerci Almanya Milletler Cemiye
tine Tekrar Dönmek mi istiyormuş? 

Londra 12 (Radyo) - Rayşführen'in fevkalade elçisi olan Mösyö Von Ribentroppe buğün ha
riciye nezaretinde Müsteşar M.Eden tarafından kabul edildi. Bu mülakat hakkında resmi hiç bir 
tebliğ neşredilmedi. Gazeteler Von Ribentroppe ile görüşmeler etrafında muhafaza edilen sıkı 
ketumiyeti kaydetmekte, İngiliz-Almnan mümessilleri arasında hangi meselenin mevzuubahs ola
bileceğini soruşturuyorlar. Kuvvetle tahmin edildiğine göre Hitlerin fevkalade elçisi AJmanyamn 
tekrar Milletler Cemiyetine ve silahlan bırakma konferansına dönmesi meselelerini görüşmüştür. 

Avusturyada Yeni Hidiseler mi? 
Viyana, 12 (Radyo) - Avusturya hükumeti Nazilerin Tirol'da faaliyetlerini arttırdıklarmdan 

haberdar edilmiştir. Bu civarda dağıtılan beyannamelerde "(S.A.) ve (S.S.) teşkilatı hala mev· 
cuttur. Yakın bir zamanda kuvvetini gösterecektir. Avusturyada milliyetçi sosyalizmin birleşeceği 
güne kadar mücadelede devam etmeye karar verdik.,, Deniliyor. Diğer taraftan Tirol dağlannın 
tepelerine Nazi işaretleri konulmoştur. Bir taraftanda komünistler ve sosyalistler de kımıldenıyor
lar. Viyanada sayısız sosyalist beyannameleri dağıtılmııtır, Hükümet her ihtimale karş: fevkalade 
tetbirler almağa hazırlanıyo.ı. 

~------..... ·~· ... ·~·•--4•~--------~-
Versayı Tanımıyorlar Mı? 

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

Almanya Yeni Tekliflerde Bulunuyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

M. Laval Cuma Günü Parlamento Ha. Encümeninde 
Almanyanın Paris Elçisile Görüşmelenni Anlatacaktır 

Paris, 12 (H.R)-Londradan ettiği takdirde şark misakına 
bildiriliyor: Daily Herald gaze- girmeyi de ciddiyetle dütüne-
tesine göre Şansölye Hitlerin cektir. 

mümessili olan mösyö Ribben- M. Ribbentrop Londradan 
trop aşağıdaki teklifleri yap- müsit bir cevap alırsa Paris'e 
mak için Londraya gelmişti: de gidecektir. 

1 - Almanya silahs;zlanma Paris, 12 (H.R) - Hariciye 
ve müsavat hakkı görüşmele- vekili M. Laval 16 ikinci teşrin 
rinin akamete uğraması üze- cuma gün dinlenecektir. Mu-
rine kendisini Versay muahe- mai!eyh Alman sefiri ile gö-
desinin bir kısım hükümlerin- rüşmeleri yakında Romaya 
den kurtulmu~ telakki eder. mukarreı· bulunan seyahab, 

2 - Almanya Milletler ce- kurultayın toplantısında Sar 
miyetine ve •ilahsızlanma kon- meselesi etrafında vuku bula-
feransına dönmeğe hazır oldu- cak görüşmeler, Şark misakı 

ğunu beyan eder. Alnmymım Pat·is Elçisi münasebetile muhtelif .suallere 
3 - Fransa bu şekli kabul Jı/. 13olwıd Kolsta· cevap verecekti. 

······~~~~~~~~···········~~··~l:r.llJ\:.~~·························~~~~~·········· 

Hilıiliahmeri Tef- Aldığım Oğüt Kent Kurultayı 
- Sayın Başkanıma -

ti·ş Buvıırdular Kol atmıştı kıyılara ağaçların MUÖLA: 12 (A.A)-Bugün 
';/ - öğleeen sonra ilk toplanbsını 

Ankara, 11 (A.A) - Başve- her dalı, k k 9 kil ismet paşa hazretleri bugün Yaprak yaprak ışığını, ay de- yapan ent urultayı 33 yılı 
nize yayardı; kafi hesap cetvellerine ve bir 

6ğleden sonra Hililiahmer umu- Bıraktım ben kürekleri; düşün-
mi merkezini teftiş buyurmuş- yıllık çalıımasının raporuna bak-

cemin sandalı k b 1 • · Ô lar ve cemiyetin umumi işleri, mış ve a u etmıştir . nce 
Duyguların engininde ağıra ğır 

çalışması, gelir ve masrafları yaptınlnuş olan projelerine 
hakkında izahat almışlardır. kayardı. göre memleket sularının fenni 

Bilmiyorum neydi, beni göl-
Başvekil paşa hazretleri ayni gelere bağhyan bir şekilde kurumunu yapmak 
zamanda merkezin muhtelif Besbelli ki ti içimde bir şey için belediye başkanlığına yet-
şubelerini de gözden geçirmiş- vardı agv lıyan kilik vermiştir. Bundan sonra 
lerdir. 

Fındık Piyasası 
Trabzon, 11 (A.A) - Bu 

sabah borsada kanunuevvel 
teslimi alb vagon iç fındık 

fob trabzon kırk iki buçuk ku
ruştan sablmıtbr. Kabuklu tom
bul fındık 21 kuruştur. Birinci 
teırin ayı içinde Trabzon li
manında muhtelif ecnebi mem· 
leketlere 10,398 çuval iç fın
dık, 378 çuval sivri fındık ih
raç edilmiştir. 
Trabzonda Gazi Hekell 

Trabzon, 11 (AA) - Gazi 
heykelinin dikilmeai yolunda 
uyanan fikir herine mecliste 
bir komisyon ıeçiJmittir. 

Trabzonun Su Derdi 
Trabzon 11 (A.A) - Bele

ye mediai çok hararetli ve 
münakqab milzakcrelerine de
vam etmektedir. Trabzon en 
mi1bim derdi olan 111 meıe"lesi
nin esaslı bir surette halli et
rafında kuvvetli bir ceyereyan 
vardır. 

Tepelerden fırlabrdı kendisini gelen kağıtları okumuş ve ku· 
Taşlara rultayın sayğılannı yüksek ön-

Sanki benim canevimde delir- derlerine bildirmek için söz 
miş bir çağlıyan 

Deyemem ki yaralıydım, deye- kesilmiştir. Kurultay Çarşamba 
mem ki yaslıydım, günü gene toplanacaktır. 

Ama gene kupkuruydum, söp- Hayvan ihracatt 
sönüktüm paslıydım! MUÖLA: 12 (A.A) - Vili-

Yavaş sokularak sindi benim yetimizin Küllük, Bodrum, is-
kanıma kelelerinden birinci Teşrin ayı 

Gölgelerin arasında saklı du- içinde 8 at, 3 merkep, 95 öküz 
ran serinlik 67 inek, 121 dana, 3 domuz, 

Durgunluğun ortasında ıunu 398 keçi, oğlak, 1254 kümes 
dedi canıma hayvanı, 41=1coyun ve 940 kilo 

Osttımdeki sonsuzluklar albm- sünger ihraç edimiştir. 
daki derınlik: Tu·· tu·· nlen·mı·z Ne diifünüp dururıun sen, ne-

ye glller, ağlarsın? 
Karanlıkla konuıursun, dağü

nllnün, çağlanın? 
Gönliinde bir doğu varsa ol 

ülldller avcısı 
Ululuklar korucusu, güzellikler 

avcısı! 
Sen erkeksen, nasıl derim sana 

" açıl bir gül ol I ,, 
Tutuı nlkll ateıine yanıp kav· 

rul bir idil ol! 

Muiil• - Mll6sta Ve Fethl
yade S•bfl•r Hararetli 
Muğla 11 (A.A) - Muğla 

Milis ve F ethiyede tütün alış
verişi hararetle devam ediyor. 
Muğladada birinci ve ikinci 
sınıf tütünlerden 700 bin kilo 
Milas ve Karaovada 400 bin, 
F ethiyede 60 bin kilo tütün 
ıatılmııbr. 

Damannda kopp dunun kan-

SuJama Tetkikleri 11on1u1a ıldiP~: ;~; 
Yeni gelen kumpanyalar 

mübayaata henüz başlamıılar
dır. Ufak partilerden ve üçün
cü sınıflardan tek tük ve bü
yük partilerden, kumpanyalar 
ordinolanm doldurmak ıçın 
mübayaatta hulunmaktadırlar. 
Fiatler 60 ile 80 arumdadar •. 

Konya 11 (A.A) - Beytela
ri ılltl Ue laka Alaaanda tet
ldbtta lnlhmmak ...,. dlD 
akpm Koap7a ,.a.. Ziraat 
•lltefan Abf hey .. •hala •.neWre Jdtmlatlr. 

ara dengini! 
Barak bitin kıyılan, çalnlları, 

mflan, 
Glalln olaa dellİllerin en 

ceekma • ..pil 
••~ .A.l:l.me'& -



8ahfle • "Venı Aeır 

SilAhlanma Yarışı Karşısındayız 
935 -1936 Senesinde Vah·m Hadiseler "Bekleniyor 

Birleşik Amerika .. HiikiilletıeriiiiD .. Deni·z ... 'liiŞaat" .. Prögrami ..... Yeni t 54 Ha 
Gemisinin l~şasını ihtiva Ediyor - Japonlar Da Ayni Suretle Hazırlanıyorl 

Londrada lngiliz .. Amerikan 
,-Japon murahhas!:ı.rı arasında 
deniz silahlan hakkında sürüp 
giden görüşmeler hiç netice 
vermemiştir. japonlann 3-5-5 
nisbetini kat'i surette redde
derek müsavat istemeleri deniz 
konferansını akamate mahkum 
edecek gibi görünüyor. Eğer 

bu görüşmelerde bir anlaşma 
başlangıcı elde edemezse Ja
ponyanın Vaşıngton itilafını 
hükümsüz sayarak 1935 kon
feransına iştirak etmiyeceği 
söyleniyor. 

Cihan benşını tehdit eden 
birçok ihtilaflt davalar arasın
da deniz teslihab etrafındaki 

ihtilafların çok karanlık bir 
nokta teşkil ttiği uıuhakkak-
br. Denizci büyük devletlerin 
1935 konferansına mümkün ol-
duğu kadar yüksek tonajda 
kuvvetlerle girmek .. istedikle
rini gösteren deniz inşaatı 
proğramlan, karşılıklı endişeler 
uyandırmaktan hali kalmamış-
br. Bugünkll vaziyeti daha iyi):. 
kavramak için bir şubat 1934 
tarihinde bnyük denizci dev
letlerin yenl inpat yekununa 
bir gözatalım. İngiliz amirallı
ğmın nefl'ettiği resmi listeye 
göre, mezk r tarihte aşağıda 
isimleri geçen devletlerin yeni 
inşa ettikleıl harp gemilerile 
tonajlarının yekünu şunlardır: 

Cemi Tonaj 
Sayısı 

B. Beritanya 46 
Amerika 52 
Japonya 12 
Fransa 30 
İtalya 32 
Almanya 2 

116075 ' 
222080 

30712 
107497 

59017 
20000 

Yeni harp gemisi inşa et
mişlerdir. 

J-\yni tarihe kadar büyük 
devletlerin deniz inşaat prog
ramları daha ziyade dikkata 
şayandır. 

Blrleşlk Amerlkada 
Birleşik Amerika hükumeti 

İlk Teşrin 1933 te deniz inşa-
ab tezgahlanna 32 harp gemi
sinin derhal inşasına başlan-

Vaşington mukavelesinin ken
disine inşa etmek hakkını ver
diği harp gemileri miktarına 
nispetle atideki tonaj miktarın
da noksan bulunacaktır. 

15200 tonluk tayyare gemisi. 
32000 tonluk hafif kruva

zörler. 
Yaş haddını geçmiş olan tor

pido muhriplerinin yenilenmesi 
için 99 bin tonluk yeni torpito 
muhripleri. 
Yaş haddmı geçmiş olan De-

. J•)·a usı=lann en ku rı:efli ll in·p gem isi TJiml. erk 1.·r11ra:ö1•ii 
ması için emir vermişti. Eski nizaltı gemilerinin yenileşmesi 
depiz inşaatı programında da- için 20430 tonluk deniz altı ge-: 
bil bulunan gemilerle birlikte mısı: 
bu 32 ğeminin inşasına 1933 1937 ile 1939 yılları arasın-
haziranında knbul edilen "N. dn çürüğe çıkarılması icap eden 
i. R. A,. büyük inşaat kanunu· denizaltı gemilerini yenilemek. 
ile müsaade ediliyordo. Bu 37 için 1936 senesi başlangıcına 
harp gemisine yeni programın kadar tezgaha koymak hakkı-
tatbikine başlandığı güu denize. na malik bulunduğu -15100 ton· 
indirilmek üzere bulunan gc- luk deniz altı gemileri. 
mi1erde katılırsa aşağıdaki ne-. Amerıka parlamentosu 1935 
tice elde edilir: konferansında da silahlann 

herbiri Tönaj azaltılması işinde esaslı neti-
2 tayyare gemisi 20000 4QOOO i celer alınacağını ummadığın-

dan henüz inşa.sına başlanma-
1 tayyare gemisi 13000 10000 T olan bu 183 bin tonluk 
7 büyük kruvazör 10000 70000 T mış 
4 hafif kruvazör 10000 40000 T 102 harp gemisinin inşası için 

de hükumete salahiyet ver-
8 Şef dö fil 1850 14000 T 

h 
miştir. . 

24 torpido mu ribi 1300 36000 T Diğer Bir Kanun . 
2 denizaltı gemisi 1130 2260 T Bundan başka M. Britton 
2 denizaltı gemisi 1320 2640 T tarafından teklif edilen bir ka-

Bu suretle 226080 ton hac- nun da 1934 24 ü yapılmak 
mında yeni 52 harp gemisi üzere her sene tedrici nisbetler 
inşa edilmiştir. Bu gemilerin dahilinde azaltılarak 1939 se-
kamilen inşaatı bitmek üzere- nesine kadar 102 geminin in-
dir. şaatı ikmal edilmesini karar 

Yukardaki rakamlara rağmen altına almıştır. Vinson Bili ismini 
0 

:\ ~eniz konferansının top- taşıyan bu kanuna tevfikan in-
. am. Amerika filo&u · saat proirammın tatbiki 47~ 

.Auu. rika l! il ısıorn.ı 1 a!fJ10>:ef,.rle Bir/il.le ll<up J\frmarrwn 
milyon dolar sarfını icap ettir- Uzlaşmanın hitam bulacağı 31 
mektedir. . . ilk kanun 1936 tarihine kadar 

En BUJük Rakip Japonya yaş haddi haricine 
Vaşin,:t"n deniz uzlaşmasını çıkmıyacak en kuvvetli harp 

r 

evel yenilenmek üzere ınşaat 
tezgihına konulmasını kabul 
ettiğine göre Japonya 1936 
senesine kadar bütün dıkka-
tini 1937 ile 1939 arasında 
ihtiyarlıyacak olan gemilerini 
yenilemiye hasredecektir. 

Japon Deniz bütçesine geçen 
seneye nisbetle 488 milyon Yen 
ilave edilmiş olması Japonya

.! ... ...,.;ı ı< - Ame .. i1rnn filoları 

1: iı· ·.1 a p11ıı 
ile fili sahada müsavat teminine 
azmetmiş olduğunu gösterme
ğe yeter. 1935 - 1936 seneleri 
arasında beynelmilel çok vahim 
hadiseler çıkmasından korkul
duğu cihetle japonyanın Ame-

• 011 sistem den i.mltı {lem ilerinden bfri 
imzalıyan devletler içinde in- gemilerine sahip bulunacektır. rikaya karşı dun bir kuvvette 
şasme mezun bulunduğu tonaj Londra mukavelesi tekaüt ya- kalmak istemediği anlaşılmak-
miktannı çokt n bitirmiş .olan şına giren büyük gemilerin ilç tadır. Bu maksatla fevkalade 
biricik memleket . Japonyadır. sene .evci, torpidoların iki sene büvük hazırlıklar vapıhyor: 

1 nglltereye Gellnce 
Denizlerdeki hikimiye • 

elinden bırakmak istemiyen 
giltere Japonyanın izzeti n 
sini koruyacak bir hal sure 
bulmağa çalışmaktadır. M 
fi şurası muhakkakbr ki, B 
yük Biritanya da Birleşik Am 
rika hükumetleri gibi Japon 
nın derhal müsavat taleb· 
tatbik mevkiine koymasına 
vafakat etmiyecektir. İn 
amirallık lordunun Worcester 
de söylediği şu sözler İngilt 
renin hakiki temayültıtını 

endişelerini aksettirmekte · 
" Uyanmak zamanı gelmi · 
Milli müdafaam:z kadar 
hanın dört tarafına ya 
lan büyük imparatorlu"' 
vikayesi için de ğözlerim1zi 
mahyız. Beynelmilel silahsız 
ma hayalini yalnız başı 
takip edemeyiz. Çok kuvv 
bir filonun diğer her şeyd 
ziyade cihan sulhunu koruma 
yardım edeceğini zannedi 
rum . ., 

Diğer tsaraftan İngiliz h
metinin Londra görüşmele · 
50 krovazörlük filosunu ' 
kruvazöre çıkarmak istedi 
Amerika murahhaslarına ,, 
mealde bir muhhra verdiği • 
söylenmiştir. İngiltere "En :.1 
yük deniz devleti,, 
kuvvetle muhafaza 
azmetmiş ğörünüyor. 

Fransanın Deniz Tesll 
Fransa, ] 9321 senesinde D 

redilen programa göre ele 
inşa edilmekte olan 107 
tonluk 30 harp gemısın 

başka 26000 tonluk bir 
harp kruvazörü, 2560 to 
bir torpido muhribi, 1500 
luk bir ve 600 tonluk bir 
niz altı gemisinin inşasını 

karar altına almıştır. Fra 
nın 26500 tonlak kruva 
330 milimetrelik sekiz 
mücehhezdir. 

Bu inr.aat ltalyanm 

liCtrjJ !J '1.1 İ.'<t 

rıye programını aynı 

genişletme arzusunu 
etmiştir. 

Pasifik Adaları Mese 
japon siyasi ve askeri 

hafili Japon mandası al 
bulunan Pasifik adaları ıo 
lesine Amerika matbu•-..,1 
atfettikleri ehemmiyete r 
yor. -··• 

Bu adaların tahkim e~ 
feri veya burada bahri 
harekeler kurulduğu hakki 
haberlere gelince, ayni 
fil bu şayiaları katiyetle 
zip ediyor. Diğer tar 
Amerikan gazeteleri JaP0 

nın Pasifik adalarını b 
askeri gayelerle gizliden . 
ve tahkimde devam etti 
kanidirler. 

Ayni Şayialara bakıl~rs' 
rada yüzlerce tayyareyı 
dıracak istasyonlar, ha

1
!t 

kurulmuştur. Amerikalı 
ponyanın bu adaları Aree 
ya karşı bir üssülhare . 
rak kullanması ihtiın 
cndite ediyorlar . 



.3 Te.rınısanı t934 ~eni Asıl" Sahife., 

c. ~ns ·ı··s··nde Birkaç Saat 
L1ilgili Ev Hanımı Yetiştiren, Kızlarımıza istikbal Hazırlıyan 

Müesseseleı· Maarif Siyasetiırıizde Esaslı Mevki Almalıdır 
~--""--~~~~~'/,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bu 

Birçokların1ızca Mechul Bulunan Enstitii1erde Tedris Usulleri Nasıldır 
Maarif hayatıu.ızÔ:a en <· 

titüler maalesef heni.iz li
yık olduklan mevkii a!ma· 
mışlardır. İsmi kadar ma
hiyeti, tedris usulleri ~e 
bir çoklarımızın meçhulü
dür. Esasen adedi birkaç.ı 
geçmediği için aile reisle. i 
enstitü teşkilatına çok ya
bancıdırlar. Halbuki men:
leketirnizin vaziyetine gv:a 
en çok muhtaç olduğumuz 
müesseseler bunlardır. 

1 
Her çocuk bahası behe

mehal kızına ünivers:te 
tahsilini vermeği düşüne

mez. Buna ne maddeten 
ae de manen imkan vardır. 

Aile reislerinin hemen 
büyük ekseriyeti kızlarını 
iyi ve münevver bir ev 
hanımı olarak yetiştirmeği 
tercih eylerler. İlk tahsili 
kafi gör<!medikleri içln 
kızlarını orta mektebe,lise
lere yazdırırlar. Bir iki 
sene okuturlar ve tahsil
den çekerler. Filhakika 
bu mektepler umumi ma
lumatı biraz arttırırlar.La
kin ev h:ıaımlığına lazım 

olan işleri öğrenemezler. 

Çünki liselerin tesislerin
den maksat üniversiteye 
talebe yetiştirmektir. 

İtiraf eylemek mecburi
yetindeyiz ki aile teşkila
tımızda bugünün ihtiyaç· 
larına uygun bilgilerle teç· 

.biz edilmiş, yetiştirilmiş 

değildir. Yani kızlanmız 
aile ocaklarında bugünün 
hayat şartlanna uygun 
ev hanımlığını elde ede
mezler veya edebilenler 
küçük bir kısmı teşkil 
eder. 

Halbuki enstitülerin proğ
ramları tamamen münev
ver bir ev hanımı yetiş

tirmek üzere tanzim edil
miştir. 

Nazari olarak bu teşki
latın proğramlarını neşrey

lemekten ise bir müşahe
deye müstenit çalışma tar
zını tespit eylemeği daha 
muvafık bulduk. 

Beş sınıftan ibarı:t bu
lunan tahsil müddeti nazari 
ve ameli olarak iki kısma 
ayrılmıştır. 

Dershanelerde kız~ara 
orta tahsilin fevkinde li
seye yakıo umumi malün:.at 
Verilmekt ·-. Ya:n·z p•oj
ra:n beş s ·n~ıe ayrıld ğı 
İçin çocuk verilen ma.liı
ınatı hazmede ede iyice 
kavramağa muvaffak ol
ınakta, orta mekteplerin 
fevkinde bir tahsile ka
vuşmaktadır. 

Bunun haricinde ameli 
dersler kızlarımıza ev ha
nıınlığı öğrettiği gibi her 
hangi bir ihtiyaç karşısında 
çalışmak, hayatı kazanmak 
fırsatını da temin eylıyor. 

Dün bir muharririmiz 
enstitüyü ziyaret ederek 
IQ" h kuşa edelerini şu suratle 
aydeylemiştir: 

b "Enstitü müdürü Hasip 
ey bu teşkilatın Türki

Ye1de canlanması için yo
ru to.ak bilmiyen bir azim .. . 
e ırade kuvveti göıtermİf 

refika ·ı b" lik b sı ı e ır te on yıl 

11
11 ınaks11.dın husulüne ça-
lmıştır: Sepet çı"çek ••k .. ' ' b p 

1 
• ışlenle mesaiye 

~ş •ınışlar ve bugün İz
~ı~e göğsümüzü iftiharla 

• arta.n bir irfan yurdu 

J 

.Jrııuıffeı· lımnm frrlc1ıe11'1·i11P yPııırX· VişfrfirJ.-eıı 

. .. .,. ,,.. ... ---

ı,ı•ııı: kı::lıtrıııııc çomu:;ııı· yıfmr/m·krıı 

kazandırmışlart:ır. 

Hasip bey mektebi gez
dirirken büyük bir heyecan 
ile enstitülerin memleket 
ıçın ne büyük bir ihtiyaç 
olduğunu hayattan aldığı 
tecrübe ve misallerle an-
labyor, Avrupa görıfüle
rini buna ilave ediyordu. 

Tertemiz olan mektep cidden 
hepimiz için gezilecek yakın
dan tanılması icap ey!iyecek 
bir müessesedir. 
Hanım kızlarımızın bir kısmı 

sınıfta Türkçe dersile meşgul 
idiler. Diğer bir kısmı fizik 
hocalarını dinliyordu. Başka 
bir sınıf musiki muallimlerinin 
etrafında halkalanmış ses dersi 
alıyorlardı. 

Şapka, dikiş, nakış salonlan 
çok mükemm'!ldi. 
Hanım kızlarımızın bir kısmı 

çamqır yıkıyor, di~er bir kısmı 

yine muallimlerinin nezareti 
altında ütü işlerile meşgul olu
yordu. 

Temiz ve iyi tanzim edilmiş 
mutbakta on beş yirmi kız 

hocalarının tarifatı dahilinde 
yemek pişiriyorlar, bir kısmı 
tatlı yapıyor, diğer kısmı sofra 
hazırlıyordu. 

Verilen malumata göre haf
tanın muayyen günlerinde üç 
saat devam eden ev işleri der
sinde talebeler kendilerinin 
yetiştirdikleri yemekleri yiyor
lar, sofrada sıra ile servis 
yapıyor yine kendileri tabak
ları yıkayıp yerlerine yerleşti
riyorlar. Diğer taraftan da bu 
yemeklerin maliyet fiatlerini, 
kalori derecelerini tespit edi
yorlar. 

Görülüyor ki bu mektep bir 
hanım kıza beş sene içinde 
nazari umumi malümatı cocuk 

. ' 

bakımını veriyor, dikiş dikmeği, 
nakış işlemeği, şapka, çiçek 
yapmağı yemek pişirmeği, ütü 
ütülemeği, çamaşır yıkamağı 
çiçek yetiştirmeği aile bütçesini 
kurmağı öğretiyor. 

Beş sene müstemiren bu iş

lere kendisini alıştırmış, bilgisi 
artmış aile ekonomisıni öğren
miş bir kızın kuracağı yuvada 
saadetten başka ne tasavvur 
edilebilir? Hangi baba kızına 
böyle bir tahsil verdirebildik
ten sonra onun istikbalinden 
endişeye düşebilir? 

Nihayet aile bütçesinin bo
zulması, herhangi bir ihtiyaçla 
karşılaşılması takdirinde bu 
şekilde yetişmiş bilgili bir ha
nımın hayatı kazanmakta müş
kilata uğraması derpiş edile
bilir mi? 

Müessesede küçük bir tetkik 
ve a-ezinti bu müesseselere 

,1y§e 1ıımım Tiiı-kr;e drı·siıule 

Bııııtiliide beı:leıı terbiyesi drı-ııi 

lı'v işlerini ö{Jreıırıı kı:/(lı· 

gönül bağlamağa kafi gelebilir. 
Çocuk babalarına kızlarının 
tahsili için karar alırken be
hemehal enstitüleri hatırlamağı 
tavsiye ve Maarif Vekaletinden 
de bu müesseselerin adedini 
çoğaltmk çarelerinin teminini 
temenni eylemeği bir vazife 
bilirim. Çünki bize en çok 
lazım olan müesseseler bun-
lardır. Bu ihtiyacı son bir 
tecrübe teyit eylemiştir. 

Maarif VekAleti tedrisatı 

ii/i; /ı(lijl ııdıı 

öğleden sonra olmak üzere 
enstitü proğramlarına uygun 
iki senelik akşam dershaneleri 
açmağa karar vermiş ilk ham
lede kaydolunanlar iki yüz 
hanımı tecavüz eylemiştir. 

Evli kadınlar da noksanlarını 
tamamlamak için bu ihtiyacı 
duyduklarına göre genç kız· 
larımıza bu terbiye ve bilgi) l 
veren enstitüler üıerinde r.e 
kadar geniş mikyasta tank
kufumuz icap eylediğini a•,)a
mak güç olmaz: 

ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

IZDIIR 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her çeşit kazmirleri 

toptan satışa arzedilmiştir. Gayet sağlam, şık ve zariftir. 
SATIŞ DEPOSU: 

Yeni Manlfaturacalard• 3 numarall 
cad. No. 8 Telefon Ro. 3942 

~502) h - 1 



EN KORKUNÇ SUİKASTçl 

atuskan n uaşıkaları 
Ca i Bal - Berlin Ekspresini Nasıl 
çurmuşt - Matuska De · Midir? 
-~~~~~~~~~~~~~-.... 

B.ıdape~te: 12 (H.R) -Tren
i !re"suikast mutahassısı,,Matus
ka'nın avukab adli tarihte şim
d;ye kadar hiç işidilmemiş bir 
teklifte bulundu. Müekkiline 
Kalsiyum şiringası yapılırsa 
s:ı:ka~t etrafında bütün haki
katleri itirafa mecbur olacağını 
s3yledi. Avukat bu usulün tec
rübe edilmiş olduğünu iddia 
etti. Fakat mahkeme bu garip 
talelebi reddetti .. 

Budape~te, 8 (ikinci te;r:n) 
- Matuska davası Peştenin 

en heyecanlı hadisesi olarak 
devam ediyor. Mahkemenin 
bugünkü celsesinde Matuska
Matsukanın dolandırdığı pa-
ralar mevzuuhahsoldu. Reis, 
azılı caninin üç sene içinde 
800 bin franga yakın parayı 
nasıl erittiğin, sordu. Matuska 
sorgulara cevap veremiyordu. 
Reis caninin dolandırıcılıkları

nı faturalar, rakamlar ve ta
rihler ile tesbite başlayınca 

cani sabırsızlanarak haykırdı: 
- Gözleriniz önünde kos

koca bir dosya var reis efendi. 
Benimse önümde hiç birşey 
yok. .. Nasıl istiyorsunuz ki sor
duğunuz şeyleri hatırla yım: Sizi 
alakadar eden suallerin ceva
bını önünüzdeki kaatlarda 
arayınız. 

Bu küstahça cevabı ellerine 
ayaklarına demir kelepçelerle 
zencirlerin geçirilmesi takip 
etti. Matuska yine boynunu 
eğdi. 

Bir aralık verem olduğundan 
bahsetti Mahkemede hazır bu
lunan doktorlar iddiasının ya
lan olduğunu söylediler.Matus
ka kendinden geçekrek ba
ğırdı: 

Verem benim kanımda 

var .. 
Şeytanla Seyahat 

Matuska, bugün diğer günler 
kadar kesif bir samiin kütlesi 
huzurunda hikayesine devam 
etti: 
Reis,18Ağustos 931 de Jutebur 

gta yapılan şimendifersuikasb 
etrafındaki hakikabn tamamen 
aydınlanmasını temine çalışıyor
du. Bu suikast Bal - Berlin 
ekspresini yoldan çıkarmış, bir 
çok kimselerin ölümüne ve 
yaralanmasına sebep olmuştu. 

Nisan içinde, ayni hatta şui
kast teşebbüsünün akim kaldı
ğını gören cani, bu sefer di
namitlerini birlikte alarak Ber
line hareket etmişti. Küçük 
W eloı kas:ıbaeında treni deı"tiş
tirmişti. Burada caniyi dinli
yelim: 

- W els garında şeytana 
(Leoya) rast geldim. Benimle 
konuşmadı. Fakat seyalıatımın 
sonuna kadar arkamı bırakmadı. 
Onun iradesine tabi idim. 

7 Ağustos sabahı Berline 
vardım. 

Friedrichstrasse de Ruppert 
ve Valtelarin mağazasına gir
dim. Kendim; Pomeranya zen
gini olarak takdim ettim. Altı 
adet 1,57 uzunluğunda, 32 mili
metre genişliğinde boru satın 
aldım. 

Matuska burada MadamRup
per ve Valterle de tanışıyor. 
Kendilerine karşı çok nazik 
davranıyor. 

- O günlerde hasta idim ... 
Reis - Hastamı idiniz?. Fa

kat Rupper ve Valterin kan
larına dans teklif ederken has
ta değildiniz. " 

Matuska - Bu bir iftiradır 
reis efendi. Ben dansetmeyi 
bilmem. 

Berllnde Hazıı-lı · 
Matuska Berlinden 400 met

re kadar elektrik teli aldıktan 
sonra Juteburga hareket edi
yor. İlk tecrübeyi yap:nak için 
müsait yer arıyor.Dinamiti yer
leştiriyor. Elektrik tesisatını 
kuruyor. Fakat dinam;t atej 
almıyor. 

Elektrik tellerinde kusur ol
duğunu gören Matuska malze
mesini toplıyarak Berline dö
nüyor. Yeniden daha 500 met
re elektrik teli alıyor. Bu defa 
60 ıncı kilometrede bir yer se
çiyor. Tesisatını hazırlıyor. Sa
at 21,40 ta bütün hazırlıklar 

ikmal edilmiş bulunuyor. Ma
tuska Berlin - Bal ekspresinin 
ziyasını görünce cinayetini ta
mamlamağa dikkat ediyor. Lo
komotif lağımlanmış ray üzeri
ne gelince treni uçurtuyor. 

Vagonlar devriliyor. Gecenin 
karanlığı içinde müthiş fela
ketle karşılaşan yolcuların fer
yadı yaralıların iniltilerine ka
rışıyor. Matuska cihazını toplı
yarak kaçıyor. Ertesi gün kaza 
mahallinde 108 yaralı sayılıyor. 

Matuska bu cinayeti milliyetçi 
sosyalistlere yüklemek için bir 
ağaç üzc:ine Angrift gaze
tesinin b!r sayısını iliştiriyor. 

Gazetenin başlığı altına Al
manca "Zafer.. Zafer .. ,, söz
lerini yaz!llayı da unutmıyor. 

r<1,12ilei"a Yardım 
Etmek istemiş 

Matuska - Böyle hareket 
etmekle milliyetçi sosyalistlerin 
intihapta zaferlerini sağlamla

mak istiyordum. 
Burad:ı tekrar siyasi müna

kaşa başlıyor. Matuska milli
yetçi sosyalistlerin programları 
ile kendi klerikal komünist 
prensiplerini telife çalışıyor. 

Reis - Hitlerin iktidar mev
kiine gelmek için sizin cinayet
lerinize ihtiyacı yoktu. Bilakis 
bu cinayetinizle Nazi fırkasını 
lekelemek istemeniz daha çok 
muhtemeldir. 

Matusı<anln Av.,katı 
SUkQtu T erkedlyor 

Ce!senin sonr.na doğru M:ıt
sukanın a'ıukatı s;jkütu ter
kederek müekki!;nin müşahede 
a'tına a'ınmasmı, akli muaye
ney<! tabi tutuim:ısını iştedi. 

Matuskanın ş·;üruna sahip o!
duğunu söyliyen ihtiyar doktor 
Julyus Donnat, mahke:ne es
nasında, sıcaktan baygınlık 

geçird·. Bu 83 ya~ındaki ih
tiyarı lmr<a~:nak için endişe 
gösterildi. Ağzına bir bardak 
konyak d3yatıldı. 63 sendir 
içki içmiyen ihtiyar konyakla 
enerjisini buldu. Müdafaa ve
kiline ş!ddetle cevap verdi: 

- Hayır efendim. Matuska 
deli değildir. İki yıldır bu rolü 
görmeğe çalışıyor. Fakat O 
bütün harekatına, muhakeme
sine sahiptir. 

Caninin Muaşakaları 
Matuska Peştede kaldığı 

kısa zaman içinde on iki met
res tutmuştur. Zabıtaca yapı
lan tahkikat metreslerinden 
ikisinin öldüğünü, birinin 
Zagrepe birinin de Türkiyeye 
gittiğini, diğerlerinin zührevi 
hastalıklar içinde süründükle
rini meydana koymuştur. 

Bu kızlardan biri Matsukanın 
kendisile alakasını şöylece an
lattı: 

- Önce beni Sen Etyen ki-
lisesine getirdi.Diz çöktürerek 
tertip ettiği duayı okumağa 
mecbur etti. Akşam odasına 

gittik." Haftada bir gün benim 
için dua eder, mum yakarsan 
seni zengin ederim,.dedi. Son
ra hiç sebepsiz yere tokatladı. 
Ve dua okumağa koyuldu. 

Bir diğer hadın da şunları 

söyledi: 
- Bir gün lokantada yemek 

yiyorduk. Bana "yer yüzünde 
üç dahinin adı ilelebet yaşıya
caktır,. dedi. Bu üç dahi ona 
göre: "Napolyon, Atilla, ve 
Matuska,. idi. 

A vrupanın Hasta Adamı 
Gazi Mustafa Keınalin KudretJi idaresi 
Altında Gene Devletlerin E·1 Canlı Ve 

~ 

IIeyhetlilerinden Biri Oldu 
"Eski Türkiye Balkanlıların Böyle bir b:r!eşme Türklerin 

birleşmemesine çalışırdı; bugün Avrukada o uman idare mer-
bu birleşme Ankarada Gazi kez!eri o!an İst:ınbuldaki var-
tarafından teşvik edilmektedir.,, lıklarının nihayete ermesi şek-

2 nci teşrin tarihli Mançes- !inde telekki olunuyordu. Bu 
ter Gardiyan gazetesi, Balkan gün ise Balkan birliği Türki-
birliği hakkında yazdığı bir yenin yeni merkezi olan Anka-
başmakalade diyor ki: rada Gazi tarafından teşvik 

,. Balkan d;!vletlerin;n Tür
kiyenin merkezinde dostça 
görüşülmek için toplanmaları 
bundan yirmi yıl önce bir in-

sanın tasavvur 
kadar büyük bir 
nişanesidir." 

edemiyeceği 

değişikliğin 

,.Avrupanının basta adamı,, 
Gazi Muştafa Kemalin kudret
li idaresi altında genç devlet
lerin en canlı ve heybetlerin
den birisi haline geldi. 

Türkiye her ne kadar ha
cimce küçüldü ise de sıhhatine 
kavuştu, artık başka milletler 
üzerine çullanmış bir vaziyette 
değildir ve bir zamanlar ge
dikli düşmanları olan Sırplar, 
Yunanlılar ve Bulgarlarla dost
luk kurmuştur. 

Eski günlerde Türkiyenin 
dış sıyasasının başlıca amacı 
Balkan uluslarını birleşmek
ten alıkovmaktı.. 

olunmaktadır. 

Niçin? Çüıki bir Balkan 
birliği kurulacak olursa o za
man büyük devletler dışardan 

Balkan işlerine burunlarını sok
mağa kıyışamıyacaklar, ve Bal
kan topraklan uluslar arası 
dalaverelerin çarpıştığı, harp
ların hazırlandığı bir saha ol
maktan çıkacaktır. 

Türkiye'nin şimdi, biç biri 
üzerinde hüküm sürmediği 

Balkan ulusları kavgası gürül
tüsü kalmamıştır. 

Balkanlarda birlik ve barış 
Türkler için en büyük bir em
niyet vaziyeti hazırlıyacaktır. 

Bulgaristan, bu konferansta 
temsil edilmemiştir: Bulgarista
nın bu arada bulunmayışı iyi 
bir şey olmaz; fakat Yugoslav 
ile Bulgaristan arasında yakın
laşma hareketi vavaş yavaş 
ilerlemektedir. 

Hindin Istiklili 
Gandinin Faaliyeti Artıyor 

Hindistanın W orli kasaba- daha bir defa Hindin istikla- bir İngiliz amiralının kızı olan 
sında büy<ik bir kongre top- lini istedi. Klişemiz Gandiyi en samimi peresteşkari Mi11 
lanmıştır. Bu kongrede Mabat- kongreye gelirken gösteriyor. Slade her tarafta konferanslar 
ma Gandi birçok defalar söz Gandi Hindistanda istiklal vererek bu mücadelenin kuv-
söyledi. ,,l\1ukaddes Adam" mücadelesine devam ederken vetini anlatmıştır. 
...............•••...•...................•...........•••.•.•••.•.•••....•.•..........••..•..•.•...•..•............•..•.........••• .;: 

İngiliz Mekteplerinde ~:~:t~!f~n 
Çocukların Resim Derslerine Bü

yük Ehemmiyet Verilir 

lngiliz mekteplerinde çocukların resim derslerinde tabii levha
lardan istifade etmelerine çok ehemmiyet veriliyor. Mekteplerin 
hayvanat müzeleri zengin olduğu gibi hayvanat bahçeleri de 
çocukların bol bol resim kabiliyetlerini artırmalarına uyardım eder. 
Klişemiz mektep çocukları hayvan resimlerini yaparken gösteriyor. 

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

Hayvanlar büyütülünce ne kadar güzel şekiller alırlar. Bir 
İpek böceğinin kafası bakınız ne kadar heybet arzediyor. 

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

Yeni Bir İdam Usulü 
Paristen bildirildiğine göre 

Estonya hükumeti bir kanun 
neşrederek idam cezasının su
reti tatbikında bir değiıiklik 
yapmışbr. Bu kanuna nazaran 
idam mahkıimları arzu ederlerse 
zehir içerek intihar etmek su
retiyle idam hükmünü nefisle
rine biz.zat tatbik edeceklerdir. 
Hapishanede cellat vazifesini 
gören adam zehiri mahkıima 

verecek ve beı dakika bekli
yecektir. Beş dakika zarfında 
zehiri icmiyen mahkum asılmak 

suretile idam edilecektir. 
Zehirin formülü kanuna derc

edilmiş olup en kısa bir za
manda en az ıztırapla ölümü 
intaç edecek kuvvettedir. Bu 
yeni usiıl idamın daha insani 
olduğu ve mahkumlar tarafın
dan tercih edilecegi muhakkak 
telakki olunmaktadır. 

Estonya mahafili adliyesi eski 
Yunanlılar zamanında tatbik 
edilen hu usulün beş on sene 
zarfında taammüm edeceii tah
min etmektedir. 

55? 
Dakikada 

Buharla 
Bukle ve geniş ondulasioll 

A. Necati 
Alaancak - Mesudiye 9; 
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Sahtte • 

Ö onoml Haberleri 

......... ··oiiDYa Piyasalarında ltalya Müstemlekecili~ 
Mahsullerimizin 2_! Saatlık Vaziyeti ltalyanlar J:ıponların _Habeş!standa 
Yunanistan'da Piyasa Hareketleri Hakkında Türk Ofis y erleş~esıı:.ıden ~ndışe Edıyorlar 
At

. ş b . . s· R d Al B M ı.... E~şıst hükümeti yaptıgı nü- 1 Afnkadakı buy.uk medeniyet 1 na karşi a3keri bir hareket 
ına u esının ır aporun an ınan azı a umat mayışl:rde her z~an .İt~lya- eseri etrafında ltalyanın müs- yapacağı rivayetleri arasırda 

Ankara, ı2 (Türkofis) - ıo- ı düşmüştür. Şimdiye kadar 470 Mısır arasındaki ticari müba- nm mustemleke dıleklennı te- temleke sıyasası İngiliz ve bir münasebet oldugu tahmin-
11-934 tarihinde Londra, Ser- vagon sevkedilmiş olup ihracatı delelerin bir anlaşmaya bağ- barüz ettirmiştir. Bugünlerde, Fransız sıyasası ile bir- leri ortaya çıktı, Fakat banş 
lin Nevyork ve Hamburg bor- memleket itibarile şöyle olmuş- !anmak suretile tanzimi için İtalya kralı, yanında müstem- likte bellibaşlı bir vazi- firkasının galebe çalmasınd .. n, 
salarında üzüm, incir, tütün, tur: Mısır hükametine bir muhtıra leke bakanı da olduğu halde, fenin başarılması üzerine Adis Ababa ·hükümeti ltalya 
Yumurta, zeytinyağı ve mısır Almanyaya 2SS, Avusturyaya vermişlerdir. Mısırın iktisadi İtalya Somalisinde seyahate olmıştır. ,, Gene müsteşarın müste?1leke hudutlarındaki as-
fiatlarında bir gün önceye göre ı30, Polonyaya SO, Çekoslovak- hayatı pamuk ihracatına tabi- çık~. Bu seyahat, dikkatleri görüşüne göre, Afrika'daki kerlerıni ~:_~i çektikten ve 
değişiklik olmamıştır. Pamuk yaya ıs, İsviçreye ıo ve İngil- dir. Hemen bütün Mısır pamuk yemden İtalyanın müstemleke eserin tahakkuku sahasında Rom~ ~lçılıgı .. tarafından da 
fiatları Nevyork ve Bremen tereye ıs vagon. ziraatinden ve pamuk ticare- sıyasası üzerinde topladı. Almanya'nın da birlikte çalış- rTsmıd bı\ _teb~"le . İ~alya ~~e 
borsasında bir gün önceki fiat- PORTAKAL VE MANDA- tinden geçinmektedir. Bu iti- Vaktile de, faşist rejiminin ması beklenebilirdi: Ancak Al-

0.kal~k oslt ugdu!' ~ı-hiç bdıilrd?kegı-l . . LİNA· b · · .. . şı ı oma ıgı ı an e ı ten 
arın aynı olup Lıverpool borsa- · barla Alman yanın ham madde :şıncı top.lantısı munasebetıle manyanın her türlü müstemleke sönra, bu rivayetler kendi ken-
sında Amerika pamuklan ikinci Bu seneki portakal ve man· ithalatını kendi döviz vaziye- s~yl~ncn. hır nutuk, her yanda sıyasasından vazgeçtiğine dair d'lerini tekzip ettiler. 

k • dalina mahsulü hakkında, zira- buy k b l"k dı f anun teslimi 6.62 Mart teslimi tine uydurmak mecburiyetinde u ır a a a uyan rmıştı. Hitler'in ngiliz gazetelerine Bütün bunlara rağmen, İtal-
6.60 Mayıs te~limi 6.60 Temmuz at nezaretinde toplanan malü- bulunma

11 
Mısırın pamuk ibra- Lesona'nın, Napolide açılan verdiği açık beyanat A.lman- ya kralının Somali'yi ziyareti 

teslimi olanlar 6,S8 penidir. mat memnuniyet verici bir · catını da mu"'teessı"r edebilir. ikinci müstemleke panayınnda ya'yı Avrupa'nın Afrikada bir- ile Leııona'nın müstemleke sıya-
haldedir. Bilhassa Girit ve Sa- "A l'k 1 d Mısır pamuklarının Sakalaridis Mısır pamuklarının alıcılan vrupa sıyasasında Afrika,, 1 t~ ça ışına işin en ayırmıştır. sa programının müşterek bir 
kız adalanndan mahsulün be- Ü k d L afı cinsleri ikinci kanun teslimi arasında Almanya ikinci gel- mevzuu etrafında söylediği nu- çüncü Viktor Emanuel'in no tası var ır. esona tar n-

8.42, Mart teslimi 8.3S, Mayıs reketli ve geçen seneden fazla mektedir, Alman}'a Mısır tediye tukta, muayyen bir programla s.omalıyi ziyareti, Lesonanın d~.n Avrupan.ın Jap. orya' ya k~şı 
olacağı a,nlaşılmaktadır. Porta- İ ah k d b A d f dil k ld · teslimi 8 38 Temmuz te li · muvazenesi şimdiye kadar daima talyan müstemleke sıyasasına sıy ıta a ütün vrupaya ~u. a aa e mesı gere O ugu 

ol 
1 

B 
3
9 . U 5• mı kal ve mandalinaların kalite verilen istik ti . .. t şan1il olarak gösterdiği müs- ılerı sürüldüğüne ve bu müda-

le a.n !~ : k_penı t f.p~r 7cınıs6- itibarile bu sene daha iyi ola- Almanya aleyhine pasif olduğu si çok d'k~~e ~ı _gos erı1iı~- temleke s!yasetindeki İtalyanın faanın da Afrika topraklarında 

Mrı ıncı anun es unı . , cağı de ümit ediliyor. için Mısır matbuatı Almanya- 'tt "d" ı a e eger ma ı- Afrika medeniyet eserinden olacağı iddia edildiğine göre, 
art t lim' 7 ı9 M t lim dan daha fazla mal ve hassa- ye e ı ı d es ı · • .a~ıs es 1 YUNAN İNClRf: Yunan in- L · d~ha fazla şeyler anlatmakta- a ısöylen.memişbileolsabunun-

7.19, Temmuz teslımı olanlar cirlerinin ihracatı iyi bir halde tan kimyevi gübre ve ziraat esona mevzuunu, kıta, sıya- dır. Bu seyahatin eserinden la, Habeşıstan meselesini murat 
7:2ı penidir. Fiatlar libre ba- devam etmektedir. Geçen ey- makineleri alınması lüzumunu sa ve kültür bakımından bir daha fazla şeyler anlatmakta- ettiği de besbellidir. Çünkü, 
Şınadır. Şikago ve Winnipeg lül ayında ihraç olunan S.210 ileri sürmektedirler. sınır içine almak için, ilk önce dır. Bu seyahatin, evelki sene herk s bilir ki, uzun yıllardan-
borsaları buğday fiatlan alın- ı73 okkadan ı.S07.737 si Tri- Sovyet Rusyanın Bakır Japon ve Atlasdenizi mesele- kralın Eritre müstemlekesi zi- beri Japonya Habeşistana 
mamıştır. Liverpol borsasında . esteye, 492.ı08 si ne Amerika lstihsalall !erini derinden derine araştırdı, yaretini tamamlamak üzere da- karşı çok büyük bir iskan ileri 
Birinci kanun teslimi S.03/4, birleşik cümhuriyetlerine sevk Sovyet Rusya bakır istihsa- ve ondan sonra, Japonya'nın ha geçen yaz yapılması göz ~a.~e.~eti k.urmakta ve .~u.nda~ 
Mart teslimi S.4 518 Mayıs tes- kdilmiştir. !atını bu senenin ilk yedi ayın- Afrika'ya bumunu sokmak is- önünde tutulmuştu. Ökonomi ?l!iru. .Aılıs Ababa. hükumet. 
limi olanlar 5.6 1/8 şilindir. Dikkate l.iyiktir ki Yunan da 0 • 82 miktarında arttırmış- tediği hakkındaki tahminlere bakımından ıtalyanın şarki Af- ıkıde bır banş _ temınatı v~r-
Fiatlar ıoo libre içindir. İncirlerinin takim ameliyesi baş- tır. Harpten önce Rusyada temel olacak bütün sebep rikad.aki iki müstemlekesinden mekte ve ~u yuzden Habeşıs-

TUrkofis ladıktan sonra Amerikada Yu- o!uz bin ton bakır istihsal ve amillerin mevcut oldugu· Somali en mühimmıdir. Burası- tan mesel~sı ortaya çıkma~tadır. 
· · ı · -b edüdig" i halde 1933 yılındaki Lesona nın nutk d !tal v I t d nan ıncır enne rag et artmıştır. f · d F k b nın zirai mahsulatı daha ş;mdiden un a, ya-

·• unan S an a İ istihsalat miktarı altmış bin ne ıcesıne var 1• a at, u k · Af 'k 'd İ ·ı 
Türkofis Atina şubesinin 4 ç piyasada Kalamada takim t bulmuştur S t Rus böyle olunca da, beyaz ırkın ço büyük bir ehemmiyet al- nın rı a a ngı tere ve 

İk' 't . t "hl' d edilmiş incirin okkası 8.S0-9 onu k · ovye - büyük Okyanostakı' nu"fusunu mıştır. Topraklarını iki büyük Fransa ile birlikte tam bir 
ıncı eşrın arı ı raporun an: drahmidir. • yanın ba ır sanayii şimdiki hız- nehir salamakta ve' prens Ah- ahenk i!inde çalışma arzusun-
YUNAN ÜZÜMLERi : Ge- Almanya Mısır İktisadi la ilerlediği takdirde ikinci beş emniyet albna alan Avrnpanın ruzen'in kurduğu örnek çiftçi- d~ oldugunu kayde.d~n kısmı, 

Çen Birinciteşrinde Kandiya- Mün ..... r.eb,.,,tı~~...ı senenin bitmesinden evvel ken- köprü başısı yıkılacak ve Ja- çilı'k . d d f k 1.d dıkkate çok degerlıdır. Bunu, d 3 '"'- - ""' • sayesın a e ev a a e I .. .. . .. 
an .018.488 çekirdeksiz, 1. Mısırın ileri gelen ticaret ve di ihtiyacını memleket içinde pon ileri hareketi dolayısile bir inHşafa kavuşmuştur. tal~~nın mumessıli sıfatıle b~y-

054.765. rezaki, ve 24.S02 si- iktisat adamları Almanya ile temin etmiş olacaktır. Avrupa uluslan Afrikadaki Nüstemlekenin rnaLsul"' _ le soylemekle, İtalyanın, mus-
h k

. 1 ıı u arasın t 1 k 'dd" 1 • "li 
Ya ı ceman 4.097. 75S kilo yer erinden atılmış olacaklardı. da İt ı F e:n e e ı ıa arını I ngı :ı-
k Ye 

· Ç k K"t pi , a yayı ransız muz pazar- 1 .1 F l I 
uru üzüm ihraç edilmıştir. nı 1 an 1 a ar: " Bu vaziyet karşısında Afri- !arından kurtaran Somali'nin er ı e r~ns.ız arın • ta~ırna an 
Korent üzümii ofisi Uzak J • d c ' kanın Japonlara karşı müdafaa muzları İt 1 . . k k t etrafınd'lkı dıploması mucadele 

Şarkta ve bilhassa Çin ve Ja- LOY orc un edilmesi bütün Avrupanın İş ve lidir aya ıçın ço ıyme - devrinin artık kati surette geç-
Ponyada: Yunan kuru üzümü vazifesidir ., dedi. S~mali'nin hintyağı da İtal- tiğini ilan etmiş oluyor. Ve 

Ve betahsis Korent üzümü oo·· rdu·· ncu·· cı·ldı· Lesona'ya göre, bugün artık yanın havacılığında Kııllanıl- gene bundan şu anlaşılıyor ki ith·ı h h lif b k d maktadır. ltalya kralının bu, umumi bir İtalya - Fransa 
a ususunda alaka ve te- mu te üyü evletlerin müs- anlaşması pek yakındır. Hatta 

llıayül görüldüğünll bildirmiş- - - temleke davalanndaki Avrupa çok şeyler vadeden, verimli İtalya hükümeti, bu anlaşma-
tir. Mr. Loyd Corç, hatıralarının Loyd Corç, aleyhinde bu- tezatlan sona ermeğe mütema- müstemlekeyi ziyaretindekiga- nın tahakkukuna katileşmiş 

Mezku
·r Ofis, Korentu"'zu"'mu"- dördüncü cildini de bastırdı. lundug-u 19ı7 hücumunu niçin ·ı b' fh ye, orade henüz daha harekete .. ·ı b k k d L ı•· yı ır sa aya girmiş bulunu- gozı e a ma ta ır. ava ın 

il'" k Bu dördüncü cilt, gene gayet durdurmamıştır? Akla gelen geçirilmemiş olan kuvvetleri R · · b d un re lam edilmesi için her h k 
1 

k yor. Bu vaziyet ise, Avrupalı- omayı zıyaretı, unun ne e-
mil İl'\ no ta arı avramakta- bu sorguya cevap veren eski canlandırmaktır. Kıralın So- k d · d b' d" ~ene Uzak şark piyasalarına dır. u"' çun"' cu"' cı"ltte e•kı" baş- b k'l k' b d b !arın siyahların bulundugu' kıta- receye a ar yerın e ır u-.. _ aş\·e ı , ıta ın a una mani malıyı ziyareti neticesinde son ld k · ıızüm nümuneleri göndermek- vekil denizaltı gemilerine karşı olmak için elinden yaptıg" mı da tesanütle ve birlikte çalış- · şünce 0 uğunu /,,österece tir. 

t 
günlerde, ltaryanın Habeşista- N z C · 

edir. Fakat bütün bu teşeb- tetbir almak hususunda muka- anlatmaktadır. malan için yeni bir devre aç- O}t ilı er nyıung 1'111 

hiisler, kuru üzüme konmu' vemet gösteren bahriye bakan- Bu kitaptan bir iki satırını maktadır. Bu itibarla, Avrupayı 
alan ağır gümrük resmi ha- lığına ve donanma kumandan- Türkçeye çeviriyoruz: Afrikada emniyet altına almak 
sebile akamete mahküm ola- lığına hücum etmiş ve bu ba- " ı9ı9 Senesi hadiselerine h d d · kımdan o cilt büyük bir alaka ususun a iınya siyasal vazı-
!relm ştir. mevcut agı· r giımrük baktığun zaman gördüm ki as- yeti' çok elve "şlı' b 1 kt d 
te . ·1 ük uyandırmıştı. Dördüncü ciltte keri başlar değişmedikçe Stra- n u unma a ır. 
smı ı e v" sek nakliye ücre- hu"cum no"'betı" harbı'ye bakan- .. · d · k k Bunu göz önünde tutan Lesona f te Jıyı eğıştirmeye im an yo -

1 Yüzünden daha ucuz ve sa- lığına ve umumi karargah ile tur. Her ikisi de gayri tabii İtalyayı da artık memnun ede-
~l'?akta olan Kalifornya üzüm- cenerallara gelmiştir. derecede inatçı olan Robertson cek devrin başlayıp başla-
htıne rekabet etmek imkanı Mister Loyd Corç. müttefikle· ve Haig kumanda mevkiinde mıyacağını sormakta ve buna 
asıl olmuyor. rin ceneralları arasında Saray kaldıkça bu sahada yeni bir "evet,, cevabını vermektedir. 
"' Mud ve belkı' de Peten müs- sıyasa kullanmak ı· k" k · . "'Orent üzüm teşkilat idare- m anı yo - ltalya müsteşarı, müstemlekeci 

sınin son neşrettig" i bültene gö- tesna olmak üzere birçoklarına tu . ., A d 1 1 
r hücumdan da çekinmemekte Burada eski başvekil, başve- vrupa ev et erinin Afrikayı 
l

eo bu seneki ihraç mevsiminde p d be z k b" iht' t 1 k . asen aldan ve Mud hücumun- killiğe geldiği zaman muhafa- ya ır a ır ıya o ara 
!( 5,238,91S Venedik litrelik dan ba hsederkeıı büyük bir zakiirlardan birçoğunun ku- emniyet altına almağa ve Af-
G orent üzümü ihraç eeilmiştir. öfke ile köpürmektedir. mandanlar arasında değişiklik rikadaki mülkiyet vaziyetlerini 

eçen sene 76,773,645 ve ev- Muharririn devir devir ayı- yapılması hususunda ağır bas- asyaWann dileklerine filen kar-
~helki sene de 86,677,275 litre rarak ve şahsiyetler hakkında tıklarım kaydetmekte; fakat şı gelmeğe kat'i surette az-

rar d'l · · f 1 d k kendisinin böyle bir şartı ka-
p

.• e ı mıştı. aza urara tarih yazma tarzı metmiş olduklarına gu"venmek-
b d .. d bul etmediğini söylemektedir. 

v ıyasayıı gelince·, Londrada u or üncü ciltte daha ziya- B d k tedir. "' un an sonra itapta ken-
"'~hte.nt üzümü üzerine oldukra de kendini göstermektedir. k · · Nutkunda da so"'yledı"g-ı" gı"bı" ...... ~ esının ceneral Haige karşı 
Pıl ıııı satış muameleleri ya- Kitapta düşman cephesinin takındı vaziyet mevzuubahso- şarkla garp arasındaki sonuncu 

llıış oldug· u ha',de şı"mdı' pı"- en kuvvetli tarafına hücum 1 kt • k "h unma a, umumı ararga ın .. cad 1 · U l' d R 
~:ds~da sükünet hüküm sürmek- yaptıran ve daha az zayiatla 'kendisi alehinde yapsığı pro- mu e enın ra a veya us 
~ ır y 

1 
V daha iyi neticeler almak im- pagandalar anlatılmaktadır. çöllerinde değil, Afrikada ola-

f· · a nız ostitsi üzümleri ıatıar d kanlarının cahili olan Stratejiye Daha ileride Fransız harp cağına göre, Lesona, Afrikanın 
dilıniş;:. a az yükselme kayde- yapılan hücum çok acıdır. planları tenkit ediyor ve Vilson müdafaasını kayıtsızlıkla telakki 

lond d M. Lovd Corç, bütün cephe- ile Foş'un dostluklarının bir edilmiyecek bir keyfiyet olarak 
r ...... ta aki Avusturalya ku- J d k' · t' "t 1 k f l"k t ld - .. 1 · L d ~ uzuın b" I' d k" . er e ı vazıye ı mu a ea etti - e a e o ngu soy enıyor. oy görmektedir. Lesona diyor ki: 
(,tı k urosu, e ın e ı ıstok- ten sonra I'ngı'lı'z askerlerın" ı'n Corç'a göre Fransız sı'yasası ~ ....••.........•.......................... 
llıak .~ntarı 26 - 30 şilinden ol- zekice olmıyan tetbirlerini tat- mgiliz siyasasının yolunu şa- sizin maksada üarmak mümkün 

Ş. uzere satmıştır. . bik ettirmeleri yüzünden mah- şırtmış ve harbın yarıyolunda ı k f ıınd'k' f' f kumanda heyetinde deg" işiklik o aca tı. mparator kral ancak 
g

08 32 
ı 1 ıatlar şunlardır: Pir- volan bir çok hayata ese et- münferit bir sulhun Avustur-

3 
-36 6 A 1 d 3 kt d' ya.pm. ak imkan altına girme-3.6 Z k. • maya ros 3 - me e ır. mıştır. yayı tamamile harap ve mah-

. 33 
6
' a intos 33-34 Patras Müellife göre Somda da bu B t volmaktan kur:aracag-ı hakkın-

. ·36 K ' h t · ! · f k h .. h n aarruzlar ve kumandan-53 orfu 36-39, Eyiu 43- a a ış enmış, a at enuz arp ı k'f daki kanaati dog" ru idi ve Loyd 
tecrübesi kifayetsiz bulunduğu arın ı ayetsizliği bahsinden 

sonra ı9ı7 1 d 1 b Corc böyle bir iş yapıl-cihetle taliin yüzü gülmüştür. yı ın a yapı an a-
Fransızlar, daha ı9ı7 de lazım hareketlerine ayrılan fastlla- masını imkansız bulmuyor-
gelen dersleri almışlar ve ce- merak ve alaka verici mabi- du. Yalnız bu teklif suya düş-
neral Peten yalnış vaziyetleri yettedir. tü. Çünki Avusturya İtalya 
düzeltmiştir. imparator Karl'ın prens Sikst lehine cüz'i bir fedakarlıktan 

Kitapta ı9ı6 senesi hadise- vasıtasiyle yaptığı münferit sulh başka bir şey yapmıyordu. 
leri Paşendal çılgınlığına kadar teşebbüsü burada bütün vesika- Yukarda da söylediğimiz 
tetkik ve tahlil olunmakta, lariyle anlatılıyor. Avusturya gibi Loyd Corcun dördüncü 
muharrir iddialarını tamamile ıle münferit bir sulh yapılması cildi, kumandanlarını, taarruz 
ispat edebildiğine kani bulun- Loyd Corç'a mülayim geliyordu. planlarını tenkit etmek hususi-
maktadır. , Zira bu suretle fazla harp etmek- vetini 11östermektedir, 

Çekirdeks' .. . . 
ı.ııııı.ı . ız uzerıne pıyasa 

llıallınıyetle eyidir. Avusturalya 
arı .. . I 44-50 uz~rıne 34-42, zmir 

1(
0 

• ve bıraz da Girit 60-70 
tıntia . . ' 

ler 1 65-72 şılınden muame-
o ınuştı.ır. 

'f aze .... 
llıin .1 uzuın ihracatı: Mevsi-

ı Ctl · 
ilrtık h eınış olması hasebile 

e eınmive.tsiz bir miktara. 

Giresonda 
İmamlar Ve Hatiple. : •• 

Kararı 

GİRESON, ı2 (A A)-Vila
yetimiz şehir ve köylülerin
deki imam ve hatipler kendi 
aralarında yaptıkları bir top
lantıda dini .-azifelerinden baş
ka zamanlarda sarık ve cüb
belerini çıkarmağa karar vere
rek sarık ve cübbelerini çıkar
mışlar medeni kırafetle gezme
ye başlamışlardır. 

GIRESON: 12 (A.A) - Ka
buklu findık 20, iç fındık fop 
43, kabuklu ceviz ı2 den 13 e 
kadar, ceviz içi 3ı den 4S e 
kad,!lr muamele görmüştür. 

ismet Paşa Ve M. 
Molotof Arasında 

MOSKOV A: ı2 ( A.A ) -
Gazeteler Teşrinievvel inkı

labının yıldönümü münasebetile 
lsmat paşa ve M. Molotof ara
sında alınıp verilen tebrik tel
graflarını neşretmektedirler. 

Tayyare Piyangosu 
20,000 Liralık Mükafatı 
Kazanan Kırk Numar& 

ı8849 ı9398 2ıo11 20135 
22083 ıo59 2ı21 20428 
2ı991 ı9801 7769 7487 

3S61 ı8682 3278 18036 
4962 2129ı 23620 ı1478 
6280 6886 7727 22114 
ı6S96 5797 10987 22138 
11840 15899 3407 5789 
ı2283 18931 24105 ıs2ı2 
7936 10314 ı4538 21942 
Amorti Alan Biletler 
Nihayeti (60) ve (14) olan 

numaralı biletler ikişer lira 
amorti kazanmıstır. 

Balkan Balkaııcıma 
Balkan 
Blkanlılaru. ,_,· 

Belgratta İngiliz dilile neşre
dilmekte olan Savt Slav Herald 
gazetesi "Balkan Balkancıma., 
başlığı yazdığı bir başmakalede 
diyor ki : 

" Geçen hafta Balkan itilafı 
konferansında Yuğoslavya Ha
riciye bakan muavini doktor 
Puriç, Balkan birliğinin Yu
goslavya dış siyasasının esası 
oldğğunu söylediği zaman soz
lerinde bir kat'iyet görünü
yordu. 

Bu sözler, yalnız Yugoslav
yanın değil bütün Balkanların 
siyasasında tuttuğu yeni yönü 
göstermesi itibarile gayet ehem
miyetlidir. 

Tarihte ilk defa olarak 
Balkanlılar, barış içinde ve 
bepsi istiklallerine sahip olarak 
yalnız kendi menfaatlerini ko
rumak ülküsiyle imtizaç edi
yorlar, 

Bn suretle "Balkan Balkan
lılarındır.,, Sözü ilk defe kuru 
bir söz olmaktan hakikat sa-
hasına çıkıyor. 

... Dr. Puriç'in sözleri Bal
kanlar için yeni bir sahanın, 
yeni bir ümidin başlangıcına 
işaret ediyor. 

Balkan memleketleri tam ve 
bütün siyasal istiklallerine sa
hip olarak hareket ederler ve 
dışardan gelecek her hangi 
bir tazyikin altında kalmazlar
sa hem Balkanların, hem de 
bütün Avrupanın geleceği• es
kisinden daha çok parlak ola
caktır. 



Sahife to 

İNSANLIGIN HALI 
YAZAN : Andre Marlo 

Türkçeye Çeviren : Nasuhi Esat 
BİRİNCİ KISIM 
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- Dikkat edin: mukaddera

tının size bağlı oldugunu. sus
makta devam ettiğiniz takdir
de hapishanede kalacaklarını 
ve sizi söyletmek için istedik
leri vasıtayı kullanmakta ser
bert oldukJannı söyJüyerek beş 
on kişiyi başınıza musallat ede-
rım .... 

- Cellatları musallat etse
niz daha iyi olur. 

- Tazallfım ve zulüm za
man zaman biribirini takip 
ederse bu çok kötü bir şey 
olur. Bilmediğiniz şeylerden 
bahsetmeyiniz - Hiç olmazsa 
şimdi. 

- Ben bir deliye nasıl iş

kence edildiğini gördüm. Anh
yor musunuz? 

- Kendinizi nasıl bir tehli
keye atbğınızın farkında mı

ıınız? 
- Size hen ihtilal yapmış 

adam olduğumu söylüyorum, 
Biliyorum: bizimkiler de iş

kence etmişlerdir: bunları ta
viz için insanlar çok neş' eye 
muhtaçtırlar... Bunlardan bah
setmiyelim. Size hizmet edemi-

. ıeceğim, 
König, bütün söylediklerine 

rağmen Kiyo'nun tehdidi anla
mamakta olduğunu dnşünüyor 

ve "gençliği onu böyle göste
riyor,. diyordu. İki saat önce 
mahpus bir çekacı'yı sorguya 
çekmişti; on dakika geçmemiş
ti ki onu bir kardeş kadar 
kendine yakın görmüştü: ikisi
nin de alemi artık bütün in
sanlarin ··alemi değildi. Onlar 
Jar artık başka bir alemden
diler. Ya Kiyo, tahayyül kabi
liyetinin azlığından korku duy
mamakta idi ise? .. Hele biraz 
daha sabır ..• 

- Bu ro\1elveri suratınıza 

doğru ateş etmediğimin sebe
bini hiç kendi kendinize sor
madınız mı? 
• - ,,Ölüme çok yakın oldu-
ğumu düşünüyorum: Bu da 
merakı gid!riyordu. Sonra: 
"Daha başka şeyler de yapa
bilirim" demiştiniz ... 

König zili çaıdı . 

- Belki bu gece gelir siz-
de haysiyet hakkındaki dü-
şüncelerinizi sorarım. 

içeri giren muhafızlara dö
nüp: 

- A işaretli kısma götü
rünüz, dedi. 

Saat 4 
Kalabalığı imtiyazlı mıntaka

dan dikenli tellere doğru süren 
harekete Klapik' de karıştı; Kı
sa ve kıvırcık kılıcı omuzunda, 
mavzerli maiyeti ardında. cel
Jat iki cumhuriyet caddesinden 
geçiyordu. Klapik hemen dö
nüp imtiyazlı mıntakanın mer
kezine kadar gitti. Kiyo tutul-

muş, komünist mukavemeti kı

rılmış, hatta Avrupa şehrinde 

bile bir çok taraftarlar öldü
rülmüştü... König ona akşama 
kadar vakit bırakmıştı: Daha 
fazla koronmıyacaktı. Hemen 
her taraftan tüfek sesleri ge

liyordu. Rüzgarın getirdiği bu 
eserler sanki 7.na yaklaşıyordu, 

ölüm de o seslerle beraber ... 
Dişlerinin arasından "ben öl
mek istemiyorum. ölmek iste
miyorum ben .. ,,, diyordu. Koş
makta olduğunun farkına var
dı. Rıhtımlara kadar gelmişti. 

Ne pasaportu vardı, ne de 
bilet almak için parası ... 

Rıhtımda biri Fransız ban
dırah üç vapur duruyordu. Kla
pik koşmaktan vazgeçti. Aca-

ha Üzerleri burandalarla örtülü 
can kurtaran sandallarından 
birine mi saklanm&lı idi? Bu
nun için güverteye kadar çık
ması lazımdı. Fakat merdiveni 
bekliyen nöbetçi buna engel 

olacaktı. Zaten bu ahmakça bir 
şeydi de. 

Sintiniye saklansa? Sersem, 
sersem, sersem... Yoksa doğ
ruca gidip kaptanı mı görmeli 
idı? Bütün ömrü uzanluğunca 
kendini hep böyle hareket 
ederek kurtarmıştı. Fakat bu 
sefer, komünist sanılarak ka
bul edilmiyecekti. Vapur iki 
saat sonra kalkıyordu; kaptanı 
rahatsız etmek için kötü za
man... Vapur denize çıkhktan 
sonra görülecek olursa uzlaş
manın yolunu bulacaktı, (akat 
ilk önce vapura girmesi la
zımdı. 

Kendi kendini oir .'kö~eye 
saklanmış, bir fıçının dibine 
sığmmış görüyordu. Fakat bu 
sefer şakacılık onu kurtaramı
yacaktı. Bu kocaman, dallı bu
daklı, mukadderat ile yüklü, 
kendisine karşı kinli görüne
cek kadar kayıtsız vapurlara 
baktıkça tanınmamış bir ilahın 
şafaatçisine nefsini teslim edi
yormuş sanıyordu. 

Fransız vapurunun önünde 
durmuştu. Hiç hir şey düşün
müyorr, - Hiç birinin kendi
ni umur)amadığını, sıkıntısını 

keşfedemeaiğini bildiği ve bu
nun için de hepsini birden öl
dürmek istediği - bir takım 

adamların inip çıktıkları asma 

merdivenin sihri altında, bilet

lerini verip içeri girenleri sey

rediyordu. Bir sahte bilet mi 

imal etmeli idi? Manasızlık. 
Bir sivrisinek Klapik'i ısırdı. 

Sineği kovarken eli yüzüne 

dokundu: Sakalı uzamağa baş

lamıştı. Sanki yola çıkarken 

mutlaka temiz görünmek lazım

mış gibi tıraş olmağa karar 

ı verdi. Hanğarların otesinde, 

meyhanelerle antıkacı dükkan

ları arasında bir Çinli berber 

dükkanı gözüme ilişti. Dükka

nın sahibi aynı zamanda kah
vecilik de ediyordu ve iki ayrı 

ticareti birbirinden gerilmiş bir 

peştemal ayırıyordu. Klapik 

peştemalın yanına oturup ge

askı merdivenini gözetlemeye 

başladı. Peştemalın gerisinde 

bir takım adamlar konuşuyor- · 

lardı. 

- Smtn Vm 
• 

Çin Şark 
Şimendiferleri 

Harbin 12 (A.A) - Çin şark 
şimendiferleri müdürü M.Budi 
polis tarafından yapılan indi 
müracaat hakkında şimendifer 
idare meclisine 30 T eşriniev
velde bir mektup göndermiştir. 
Müdür bu mektupta şimendü

fcr polisine vaki müteaddit 
müracaatlarına rağmen bu ic
raata nihayet verilmesi için hiç 
bir tedbir alınmadığını ve ha
reketlerinin son zamanlarda 
daha sık ve hatta bir usul al
tında cereyan etmekte oldu
ğunu bildirmekte ve bir çok 
vakayi zikrettikten sonra bun
ların şimendüfer memurlarına 

büyük zararlar tevlit etmekte 
olduğunu kaydederek idare 
meclisinden icap eden tedbir
lerin alınmasını istemektedir. 

YiRI Aaır 

Zabıta Haberler 

Kaçırmış 
Sonra Pişman Olmuş 
Kemerde Recep oğlu Salih 

efendi; sevdiği Servet hanım 
namındaki kızı kaçırmışsa da 
nedense bilahare pişman ola
rak annesinin evine iade et
miştir. 

Bir Hırsızhk iddiası 
Ali ağa mahallesinin Dede

başı sokağında İbrahim oğlu 
Salim Şevki efendinin evine 
girilerek 580 kuruş para ile 
bir tayyare bileti çalındığı id~ 
da edilmiş ve tahkikata baş
lanmıştır. 

Bıçağı Alandı 

Kemeraltı caddesinde Mus-

İzmir Sicili Ti
caret Memurin-~ 
ğundan: 
No. 
1292 
lzmirde Birinci Kordonda 

Vapur İskelesi karşısında Van 
derzee ticarethanesinin içinde 
ticaret yapan müseccel [ Galip 
Hanaylioğlu ve J. Romano ). 
Şirketinin müddeti hitam bul
masına mebni yeniden yapılan 
şirket mukavelenamesi ticaret 
kanununun mevadı mahsusası
na tevfikan sicillin 1292 nu
marasına 'kayt ve tescil edildi
ği ilan olunur. 

İzmir Sicilli Ticaret Memur
luğu. 

tafa oğlu N evzadın bıçak taşı- H. Fehmi 
dığı görülmüş ve müsadere 1 Şirket mukavelesi 

· edilmiştir. Bin dokuz yüz otuz dört se-
Yalnız 30 Lira 

nesi teşrini sani ayının seki
ikinci Kordonda Hatipoğlu · zinci Perşembe günü Kardiça-

sokağında tüccarda Yaşuva oğlu lı hanında iş gören İzmir ikin-
Leon . efendini evine giren hır- ci noteri Mehmet Emin beyin 
sızın 30 lira çaldıkları zabıtaya 

nezdine gelen ve hüviyetleri 
haber verilmiş tahkikata baş- izmir İnhisarlar baş müdüri-
Janmıştır. b 

~--ll!!!!!!!llll!!!!!ll!!!!!l!!!!lllJll!!!!!!lllriill•ll'!. . yeti muhakim şu esi memur-
DO K TOR . !arından Hasan Bahaettin bey 

Hatl'p O~"' [sat ;:h~:ir:o~~~:~: b~~;d:u::: 
ralı hanede mukim Feyzullah 

ı oğlu kahveci Derviş efendi ta-
rifleriyle teayyün eden Birinci 
Kordonda 150 numaralı tica
rethane içinde mukimler Galip 
Hanaylı oğlu bey ve Mösyö 
Jozef Romano anlatacakları 
gibi bir mukavele yazılmasını 
istemeleriyle şahitler yanında 
arzulan soruldukta söze baş
lıyarak mevadı atiye dairesin
de mukavele akt ettiklerini 
ikrar ederler şöyleki 

Dahili Hastalıklar 
Mütehassısı 

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

No. 12 - Şifa Yurdun.da 
kabul ve tedavi eder. 

• 

Telefon No. 3331 . s. 7 
HYIY 

Aydın Demlryolu Umum 
MUdUrlUğUnden: 

16 ve 23-11-1934 Cuma gün
leri saat 14 te Kızılçulluda baş
lıyacak at koşulan için Alsan
caktan saat 12 ve 13,20 de 
hususi trenler tahrik edilecek 

l 
ve arzu edecek zevat saat 
13,55 te Alasancaktan hareket 
eden Ödemiş trenile de koşu 
mahalline seyahat edebilecek
lerdir. 

Bilet ücretleri 
Alsau.cak ve Kemerden koşu 

mahalline vergi dahil gidip 
gelme bilet. 

Birinci mevki 25 kuruş 
Üçüncü mevki rs " 
Koşu mahallinden.J<.emer ve 

Alsancak istasyoiılarına vergi 
dahil yalnız gitme. 

Birinci mevki 15 kuruş 
Üçüncü mevlCi 10 ,, 

Yedi yaşından küçük çocuk
lara vergi dahil Alsancak ve 
Kemerden koşu mah~lline gi
dip gelme. 

Birinci ·mevla 15 kuruş 
Üçüncü mevki 10 ,, 
Koşu mahallinaen Kemer ve 

Alsancağa vergi dahil. 
Birinci mevKİ 8 kuruş 
Üçüncü mevki 5 ,, 

1043 numaralı preseli kendir 
tarifesi 

15-11-1934 tarihinden 30-6-
1935 tarihine kadar Bayındır
dan İzmire taşınacak preseli 
kendirin beher tonundan 475 
kuruş ücreti nakliye alınacaktır. 

1044 numaralı hurda tarif esi 
15-11-1934 tarihinden 30-6-

1935 tarihine kadar Ödemişten 
İzmire taşınacak incir hurda
sının beher tonundan 600 ku
ruş ücreti nakliye alınacaktır. 
1046 numaralı ceviz tarifesi 
15-11-1934 tarihinden iç'arı 

ahire kadar Dinardan İzmire 
taşınacak cevizin beher tonun-
dan 2580 kuruş ücreti nakliye 
alınacaktır. 
1045 numaralı zerzevat tarifesi 

15-11-1934 tarihinden iş'arı 
ahire kadar Bayındırdan Cu
maovasına taşınacak zerzevatın 

beher tonundan 560 kuruş üc
reti nakliye alınacaktır. 

Madde 1 - Bu mukavele
nin tanzim tarihi 8/11/934 ta
rihidir. 

Madde 2 -,. Şüreka iki ki
şiden mürekkep olup Galip 
heyin kanuni ikamethahı Bi
rinci Kordonda Hatip soka
ğında 512 numaralı ve Jozef 
Romano efendinin Karşıyaka

da belediye sokağında 25 nu
maralı haneler olup bu şirke
te dahil başka bir şirket yok
tur. 

Madde 3 - Şirketin mer
kezi : İzmir olup nevi kollek
tiftir. Ve unvanı " GALİP 
HANAYLI OGLU VE J. RO
MAN O ,, olup merkezi Birin
ci Kordonda Vapur İskelesi 
karşısında V.an der zce tica
rethanesinin içindedir. 

Madde 4 - Her iki şerik 
şirketi alakadar eden bilumum 
muamelatta şirket unvanını 

kullanmak suretile müçtemian 
imza edecektir. şeriklerden bi
risi her ne suretle olursa ol
sun başka yere gittiğinde res

mi şekilde birisini tevkil, mu

maileyh dahi diğer şerikle 

müçtemian imza ederek şirket 

muamelati tedvir olunacaktır. 
Ve şirketin mevzuu vapur 

acentalığı, istican, komisyon
culuğu ve sair işlerle iştigal

dir. 
Madde S - Şirketin şerma

yesi bin lira olup her bir şe
rik beşer yüz lira nakten koy
muşlardır. Husule gelecek kar 
ve zarar yan yanya taksim 
olunacaktır. 

Madde 6 - Şirketin müd
deti beş sene olup 9/11/934 te 
başlar, 9/11/939 da niha
yet bulur, şürekadan her 
biri şirketin müddeti içinde 
diğerine tahriren üç ay eveli
si haber vermek şartiyle şir
ketten çekilmeğe ve bu mu
kaveleye nihayet vermeğe sa
lahiyeti olacaktır. 

Akitler başka bir deyecek
leri olmedığını ikrar etmeleriy
le bu mukavele tanzim ve hu-

Ağrıları ve soğuk algınlığını 99'İrecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha· 
fırlayınız: Alacaqınız mal, hakiki ol malt. 

Ambalajlarda ve kompri-
• melerin üzerinde Et) 
markasının mutlaka 
bulunmasına d ik· .. 
kat ediniz 1 

T. C. D. D .. 7 ndi işletme Mü 
f ettişliğinden: 

İdaremiz için adi kiremit ve kristal cam mübayaa deilecekti 
Pazarlık 15-11-934 Perşembe günü saat 15,30 da Halkapın 
mağazasında yapılacağından alikadann. müracaatları . 

4877 (914) 

ANKARA 
Çiftlik = Birası 

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

lzınirde Acentemiz oktur 
Beş sandıktan yukarı ~er ticarethanenin siparişi kabul edilir 

Ankara Orman Çlftliğl MUdUrlyetlne MUracaat 

E azla İzahat İçin. fzm~rde Ege .~al~ ye Ş:hir 
• gazmosu mustecırı Turk-

men oğlu Murat beye müracaat olunmalıdır. 
(888) 

lstanbnl Alıfli Enılak A1üdür1ü.~ünden: 
Yemişte: Eski Şeyh Mehmet Geylani yeni ahı çelebi mahalle 

sinin Kafesli sokağında tamam kargir iki kattan ibaret ve el ye 
şekerleme fabrikası olarak kullapılan 1, 3, 5 No. lu nıağzao 
hazineye ait 11953910/37324800 hissesi: 8878600 hissesinin bede 
olan 9449 lira elli kuruş dört sene ve dört ınüsavi taksitle nakte 
ve 2016900 hissesinin bedeli olan 1891,27 kuru_ş nakten vey 
mübadil vesikası olarak defaten ve 1058410 hisse bedeli ola 
992 lira 58 kuruş da nakten ve defaten verilmek şartile cema 
12333 lira 35 kuruş bedel üzerinden kapalı zarf usulile satıla 
caktır. İsteklilerin 3-12-934 Pazartesi günü saat 12 buçuğa kada 
925 liradan ibaret muvakkat pey akçelerile teklifnamelerio 
komisyon riyasetine tevdi etmeleri. 13-19-25-1 4843 (917 

Urla Ticaret 
Odasından: 

Sanayi 

Odamızda müse«:cel bulunan ( İzmir E~naf ve Ahaİi Bankaıı 
Urla şubesinin 11111934 tarihinden itibaren lağedilmek ıuretile 
kapatılmış olduğu bildirilmekle odamızôalii kayaının terki.O 
edildiği Ticaret kanununun 25 inci maödesine tevfikan ilill 
olunur. 4878 (913) 

zurlarında okunarak tefhim, İzmir. Beledlyeslndefl: 
kabul ve ikrarlarıyla ziri imza - Karşıyaka Yamanlar suY1' 

ve mühürlendi. 

Umumi Numara. 
9290 
Hususi Numara. 
7125 
İşbu mukavelename sureti

nin daire dosyasınd~ mahfuz 
9290 umumi numaralı aslına 

mutabakatı tasdik kılındı. Bin 

. için alınacak olan 250 adet sll 
saatının pazarlık münakasaJI 
17 /11/934 saat 16 dadır. 

2 - Yamanlar suyu mcnb•' 
!arından çarık dere ile diilP' 
büldek arasına yapılacak tiin'

1
/ 

lin pazarlık münakasası 17 /1 
934 de saat 16 dadır. 

f zahat almak için başkitİP; 
liğe iştirak için de söylen~ .. 
gün ve saatte depozito m~ 1 
buzlarile belediye encümen:) 

dokuz yüz otuz dört senesi müracaat. 4881 (91 
sekizinci - 59 adanın 11 numar~ teşrini sani ayın n 

Pereşembe günü. 
arsasının satışı kapalı müz•Yd• 
de ile 4/12/934 te saat 16 

M. Aziz ol~caktır. . tİ" 
8 Teşrini sani 1934 izahat için başkatipliğe ış 1 
İzmir İkinci Noteri rak için de söylenen gu:;, 

saatta depozito makbuzl ,t. 
Mehmet Emin . belediye enciimenine müra5~) 4880 ( 912) 13-23 4882 (91 

SAADET Gişesinden J· lınız Çorakkapı 
. No. 
354 

HASAN T AHSI~ 
Telefon: 7943 



13 Tetrlnlsanl 1934 

Sahibinin Sesi 
Doktor 

emal Satir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
Fahira Hanım ve Hasan Bey _ MUze~yen Hanım 

Evi Karantina tramvay 
cac!desi karakol karş:sınd:ı 
No. 596 Telefo n No. 2545 

(363) 
LAl:ı::umıı-=ııı:m:ı:-=n::u-. 

1795 Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

E AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kad•n 
E: Hicaz şarkı. Sevdamı dilim 

--· 
Ankara da 

-: anlatamaz 
---
§ AX ------

Saadet Hanım 

1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 
Uşak şarkı. Gel gel 

Mahmure Handan Hanım işi Olanlara 
.-- nkaraya gitmeğe lüzum yok, 
ı\nkarada karaoğlan caddesi 
Hocapaşa çıkmazında 7 Numa
ra Muhittin bey adres:ne mii
racaat kafidir. 

Müşerref Hanım E AXl 801 Uşak şarkı. Endamına bayıld 
E Şetraban şarkı. Titretti beni 
§ Süheyla Bedriye Hanım Ax 1797 Ey nazlı çiçek 

Seviyorum ayıp mı dır 

Fazla tafsil.1t, altı kuruş!uk 
Posta pulu ile mektupla isten-
melidir. 5-5 

Alameti Farıka 

Algop&n Cevat 
Baş ve diş ağrıları, romatizma ve siyatik sancılan 

kullanılan ilaçların en faideli ve tesiriisidir. 
( 1 - 6 - 12 ) lik orjinal teneke kutularda her ecza

neden arayınız. 

Toptan satış mahalli : 

Istanbul 
Bahçe kapı ZAMAN Ecza 

Deposu 
Şehrimizdeki ecza depolarile 

ALGOPANI isteyiniz. 
eczanelerde vardır. Israrla 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
~SIHHAT BALIKYAGI ~ 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 
iki Defa SUzUlmU,tür 

Yegane Deposu 
Başdurak 

H;ı.m..ıi üzhet 

Sıhhat Eczanesı 
• . . . . 
• . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Umum Hastaların I azarı 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 hastalıktan neticesi husule gelen kambur
lu~ları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
ınuteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
!•ran kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
•çın korsalar. 

1 TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
LE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'I AZA AMİL 

ve MÜTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafınnan yapılır. 

k Kdabul saatleri : 10 ili 12,30 öğleden sonra 
a ar. 
ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 

19 - 20 (355) S.7 

1 

S AX 1802 İzmir Bergama türktl3ü 
E Gökçe karga olaydım 
5 Süheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. -

Doktorlarımıza. 
ADEMİ İKTİDAR, ERKEKLERDEKİ UMUMi 

ZAFİYETE KARŞI MÜESSİR BİR İLAÇ 

HORMOBıN 
Tabletleri fennin en son nazariyelerine tevfikan ihzar 

edilen bu çok faydalı müstahzar hakkında fazla izahat ve 
meccanen nüınune almak istiyen doktor beyler İstanbulda 
Karaköyde Zü!farus sokağında (17) numarada 

Hayri Rifat ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat şirketine mektupla lütfen müracaat 

edebilirler. 22-26 573 H 3 

" 

... .... .... - .._. ..~ ,:; . •.:.. • . _J(.: . . 

Doyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANi( ŞUBESi 

IZDliB. 
MERK.Kl':l : BlCRLlN 

Almangada 175 Şubesi Mevcuttur 
Seı maye ve ihtiyat skçeıı 

165,000,000 HRyhsmıuk 
Tıirkiyede Şnbeleri : lSTA?\BUf, ve l.ZMIR 

lfı~ınla Şubeleri: KAAIRE ve ISKENDERlYE 
Her tiirlii banka. ruoaıoeH\tnı ifa ve kabul eder 
• ALMANYA()A seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

REGISTERMAI~K satılır.• (b-1) 

,, ıZ Mi R 

P·amuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikaıı: lzmirde Hslkapınardadır 
Yerli Pamu#undan At, 1 aggare, Kilpekb"f, De4lrmen, 

Geglk ve Leylak Markalarını lıavi her nevi Kabot beli 
imal eylı-mekte olup malları A vrnpanın ayol tip menMU· 
eatıııa faiktir. 

Telefon :N o. 2211 ve 3087 
Telgraf: a.dreai: Bayrak Izmi.ı· 

(H 1) Per. 
"') -Dr. Ali Rıza Askeri Hastanesi 

Dahiliye Mutahassısı 

DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

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

Telefon : 2987 

s 7 (248) 

ÇOCU ' HASTALIKLAR! 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

li Aga~ 
İkametkahını Birinci Kor

onda Tayyare Sineması civa
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 5342 

H. 3 (25) 

DOKTOR 

Zetai füra~im 
Muayenehane: İkinci Bey

ler sokağı No. 45 Beyler 
hamamı karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya 
kadar hastalarını kabul eder. 

Telefon: 3806 
3-26 (887) 

Göz Tabibi 

Lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastalıkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 
---::.;. ..... ~~!"~" ·------= 

1 MiNE DIŞ MACUNU 
En ,,1ükeınınel Bir Diş 1'1acunudur 

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

MiNE DIŞ MJ. CUNUNU 
meydana getirmiştir 

KIS f;Ef.;DI 
~ 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYitK FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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

Bristol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, . banyolu odalan M~~aray~ 
Halice nazır güzel manzarası ıle İstanbulun en sevımlı otelı 
Bristoldur. istirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

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

D•kk t • Bütü~ Egelilere Brı•stol ~irke-1 8 • Beyoglunun cıde 

O • otelini tavsiye 
smanı~·e ederiz 

Dişlerinin Bozulup Çürünıiyeceğinini Bilir 

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

R!ADYOLİN 
Kııllanınız 

Birinci Sınıf ~lutahassıs 

Operatör - Doktor 

Tahsin Hüseyin 
Hastalarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has

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

·ı ahsin Bty Hastanesi 
8-26 764 

~ 
In~aatın11.için atideki ihtiyaçlarınızı pek unuz t iatlsrla 

temin etmek isteraenız Halim a;:ıa çar ısınıla 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcaretharıe~inı• ıniiracRat cılini7. 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ne;_.! çiçekli 

Çmi ve levazımı sıhhiyeden lihhalar ve bunların 
tefeTTüatı envaı banyolar ve termosıfonlaı ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon içın demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların tefeTTuatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 

Yerll Çimentolar, BütOn MarkalaP 
En MG•alt Şeraitte 
Mağazamızda Satıhr 
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1 r. V. 1 
\V. F. IJ. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

TUEBINGEN vapuru halen 
limanımızda olup Anvers 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men iç.in yük alacaktır. 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

TELAMON vapuru elyevm 
limanımızda olup 15 teşrini

.saniye doğru Anvers Rotter
dam, Amsterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır. 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

DHE ELLERMAN LINES L TD. 

TAHMİL İÇİN BEKLENİLEN 
VAPURLAR 

LONDRA HATTI 

.. 

I JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
İZMİR, PiRE TRİYESTE VE 

SUSAK İÇİN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti izmir 

Triyeste 5,1/2 gündür . 

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

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

GANYMEDES vapuru 15 ikin 

1 
ci teşrinde beklenmekte 
olup bamulesini tahliye ederek 
Bourgas, Varna ve Köstence 1 

1 
için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 25 1 

ALGERJAN vapuru 20 
ikinci teşrinde Londra ve 
Hulle yükliyecektir. 

ROUMEUAN vapuru on se
kiz ikinci teşrinde gelip 21 
ikinci teşrine kadar Liverpool 
ve Glaskov için yükliyecektir. 
T AHLiYE İÇİN BEKLENiLEN 

Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 

öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 

71111934 S.S SRBIN 

141111934 S.S BEOGRAD 
21111/934 BLED 

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. 

1 
teşrinisaniden 29 teşrinisaniye 
kadar Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

ORESTES vapur 10 kanu
nuevvelden 12 kanunuevvele 

İ kadar Anvers Rotterdam Ams-
terdam ve Hambur.g ıçın 

' yük alacaktır. 
Hamulesini çıkanp Anvers 

Rotterdam ve Haınbur.g li- • 
manlanna hamule alacaktır. 

CERES vapuru 26 kanunu 
evvelden 31 kanunuevwcle ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 28 teşri

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

CORPORATION 
'EXARCH vapuru Halen Ji

manımızda olup Nevyork. 
Boston ve Filadelfiya ve Nor
folk için yük alacaktır. 

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

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

JOHNSON LINE L TD. 
QTERNMORE vapuru 25 

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

GANDIAN PACIFIC STEAM 
SHIP AND RAILW AY CIES 

Liverpul, Montreal, St. Jhon 
ve Halifaks tarikile Kanadanın 
tekmil şelıirleri ve transatlan
tik vapurlarla şimendiferler 
arasında mürettop seferler. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 

Belsouklufiu ve te
nasül hastahk a ·ı 

mUtehassısc 
Muayenehanesini Birinci 

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

SVENSKA ORiENT LİNİEN 
BLALAND motörü 18 teş

rinisanide beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
borg ve Skandinavya limanlan 
için yük alacaktır. 

HEMLAND motörü 2 kahunu 
evvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburğ, Copen
hage, Dantzig, Gdynfa, Gote
beı g ve Iskandinavya liman
ları için yiik alacaktır. 

V ASLAN O motörü 24 ka
nunuevvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dani:zig. Gdynia, Go
teborg, O··'> ve İskandinavya 
için yük aiacaktır. 
SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 

SUÇEA VA vapuru yirmi üç 
teşrinisanide beklenmekte o!up 
günde Malta, Barselon, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 9 ki
nunuevvelde beklenmekte olup 
ayni günde Pire, Malta, Cezair 
Vulansiya, Marsilya ve Napo-
liye hareket edecektir. 

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

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
u"i;et ka'rnl l.t ez. 

Fazla tafsi at için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirke.ti 
binası arkasında FRA TELLı 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon : 2004-2005 

ft-1akme \le inşaatı Bahrıye MWellassısı 

•~17rP ~EDAI~ 
J\1akine ln1alathanes· 

ı\1 u l'tıJesern ı ıı 
ıııanıulatı 

o'nıRk 

:1.4 
atlet ınakııı 

lzmırde 

fttn lıyottcllir. 

A l.'ikadRrl& 
ı ııı lın makine· 

faalıyet 

ı:o11 .Sunıaıa ;. ı 

tarıl:ıı ı hRkkında ınaLft•ııııı Rlınl\lıuırıı rsuı.ıvfl "''"' ''· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} a(Jhane Ve Un Det]lrmenıerl 
lt;ın hılomom alat Tfl t>ıl•ıVRI ımıtl edılır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GazllZgen 

Her boyda ~e her im ueı 

e her cirıı mahrukat· tizerint• 

Bilumum Dfjnlz Jılerl 
Dorbınler, ıntuınhalar 

ıeıiaatı mıhanikiye asanl4iir T• 

v:rıçler ve a:ıir ı,ı_,r Jerııbtt 

"'" hı .,n 1 "" ı il r. 

VAPURLAR 
ROUMELIAN Liverpool ve • 

Swanseadan on ikinci teşrine : 
doğru ! 

Al-GERIAN Anvers, Hull 
ve Londradan 20 ikinci teş
rine doğru 

GOURKO Anvers, Hull ve 
Londradan. 30 ikinci teşrinde 
doğru 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 
liyet k~bul edilmez. 

. 
m~h:uı ( Ihlamur ) 
çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa
ketlerimizin ihzanna başlan
mışhr. Dükkanında satmak 
1izere bizden paket alan esnaf 
ihtiyaçlarını temin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz mala 

Salep tozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku-

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

Işıldak Bulaşık ve ~ili" 
tozu emsalıne 

28/111934 SRBİN 

DİKKAT: vapurlar Çarşam-
ba günü sabah yük almıyacak

lardır. 

Pire ve T riyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü

racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

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

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

Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapalı kutuları vardır. Dök_: 

mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

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

elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 

Resmi ruhsatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç .boyasını 

ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan satış merkezi 
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 boyalan, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 

leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3882 

BA.~ ~ELE 
V e:ı al Kamil Beye 

Eı ı, .. ı, - ~ız • ı ,..ıc ıl\.eıu3l l\aıuıl beyan (Oönül) kolqn1aıanı .--.,,._,_. ~ 

tAkıhııı ı>ıJ~hılır rnıvııııT! ~ . ~ 

K iiçiik hanı m- (.'ok mer11i, Kemal Kt\mil bty Hil&I ecı ha· 
rıuind" Hatıu çiç•l?i Altın raya, Y:ı1emin1 Fulya ·kokuları I 
içindc·n lıanımla1A (OHrıiil) de Ttırlyormuı. 

Rrluık - Şu yeni yaptıtı Gönttl kolon..ra11n1 mıt! 
Ktiçük Hanım - :Ent. Gönülde Uyl• ıebbar bir koku ö1I<' 

fliıunkb .,, hayali hir HYk YJ urafet vu ki •. Vtılltaaıl hluı ' . cıoıklayJCl neler Tar bir billttDf .. • . 

Eczahaııesi 
Müstahzeratı 

Saç l.ıosyonn 

Komojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 

saçlan 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, 1'. diyot 

Nezlen:zi Gecirenwi' 

Selim et 
En birinci 

N EZIJE 
düşmanıdır. 

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

SELA~1ET FEl~ll' 
Unıunıi depo: 

.;. FERiT 
Eczanesi 

~ 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAı'1DAR ÇIKRIG1 

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

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

J"amtıalarıııı tercıh 
•·deııler hiç bir ?.• 
rııım aldanmaınır 

lnrdır. 

Çünki: 
.Emsaline nazıt 

r an aarfıyatı "' 
ııojtı hol yegli•111 

l 11m bıulı r. 
HPr hayidııı 

arnyıııız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

ıı• ı lı;k tr ık malz•1 

ııoaretbaneıi 


