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inanıyoruz 
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Yiiziinıiiztin Giileceği 
Giiııler \ ' aklaşınıştır 

Dört gün vilayet dahilinde 
bilhassa köy:erde gezen Vali 
Kazım paşa d"in gazetecilere 
tnüşahedeye müstenit ihtisas
larını anlattılar. 

Bu s:ıtırla ı o 'myaıı!ar, d:>r( 
glinlük bir t~;ıisin valimizi ne 
büyük bir heyec~n iç:n~ ~ bı
raktığını ~nlamakta r;li,lük 
çekmezler. 

Köylerimizd(! görli~en canlı 
eserler paşayı heye:a:la 
!retirmiş, bizleri de derin 
bir sevinç içinde bırak-
tnıştı, Hepimiz takdir ede
riz ki Türkiyenin refah ve saa
det ölçüsü köylülerimizdir.Top
rakJa uğra ıan bu sınıf halk var
lık ve bereket içinde bulunursa, 
~Urdun umumi vaziyeti, şehirlerin 
ıktisadi faaliyeti gönüllere fe
rahlık verebilir. Aksi takdirde 
•ztırap umumileşir. Netekim 
1928-1929 senelerindenberi is· 
tihsal maddelerimizin mütema
diyen kıymetten düşmesi umu
~i buhranın tazyi_kini şiddetlen
dırıniş, köylerde beliren yok· 
5ulluk şehirlere uzanmış, mem· 
leketin umumi hayatı şarsıntı· 
lara maruz kalmıştır. Bunun bir 
Çok misallerini hayatımızın her 
kafhasından bulup meydana 
0Yınak çok kolay bir iştir. 

d· Binaenaleyh vatanı şenlen-
1rınek, refah ve saadete ka • 

vııştunnak için her şeyden 
evvel köylülerimizi sevindir· 
Ilı. 

b 1Ye, onları kazandırmağa mec· 

ı . 11tuz. Milli iktisadımızın teme-
ı . 
tıı oıılar teşkil eder. 
Bundan dolayıdır ki vali pa· 

tanın köylülerin sevinç içinde 
tılııııduklarına dair olan be· 

t~ııatını memleket hesabına 
ır lllüjde telekki eyledik. 
Bıı ınüjde yalnız bir heyeca

hı·~.ifadesi değildir. Vakıalar, 
.a ıseler bu sevinci teyit edi

Cıdir 

8 c~huriyet idaresinin son 
U eııelerde iktisadi meseleler 
a~eriııe bütün dikkati vermesi, 
e~~an ınüsbet tetbirlerin hesap 
le _en zamandan çok evvel 
Ça~llılerini ortaya koyması, 
de ışkaıı Türk milletine iktisa· 
iç 11 

Yükselme yollarını açmıştır. 
İnk~e dış politikamızda iktisadi 
llla~~~fı temin edici tedbirler 
art 1 ve manevi kuvveti:nizi 

~tıııaktadır. 
btı eınn·Jn:yetle görüyoruz ki 
~hı ~~ile tcprak ıı:ahsullerimi-
8a.tııy"lı~de sekseni değer fiatle 

a ı•ın· f d A.fy · :.Ş ır. Mıntakamız a 
butu:ın.he incir istisna edilirse 
leketi 1 raç maddelerimiz. mem
Veu 11 uıııu..."Ili bünyesini kav-end· 
~arı1 ırecek fiatlerle e!d'!n çı-
Palaınınaktadır. Üzüm Pamuk 

ut H • - • eski • ubuhat fiatleri, çok 
bi~j senelere nazaran belki 
bu~~~-ııınun edememiş olsa hile 
ltöre hn •ktisadi şartlarına 
olaın erhalde şikayet mevzuu 
b ıyacak k d . . d" B"I 
k~ssa son t .. t.~ ar ıyı ır. ı • 
ıye . • u un satışları Tür· 

'der ıçın bir rekor teşkil 
IQıo . t hO~iki buçuk milyon 
tıltu11 • 11 kının edilen mıntaka 
..,, re olt · · 
"~il i . esının on, onbeş 

Çıııde ki b -.... s se z uçuk dokuz 
Onu 2 1 · S l: ncı ahiftdt -
•Q::ı.au ~ .... k.kı 

On Güne Kadar .. 
Yeni intihap Kararı Verilecek 

Teşkilatı Esasiyenin Tadil Edileceği, Bir Dereceli 
İntihabın Kabul Edileceği Teeyyüt Etmedi 

İstanbul, 18 (Hususi) - Bü· 
yük Millet meclisinin on güne 1 
kadar kendi kendini fesbede- J f 
rek yeni intihabata karar ve
receği hakkındaki haberler 
teeyyüt ediyor. Ankaradan ge
)2, son haberlerde ıeni se~imin 
il!c Kanunda ya:ı;.acağı söyle
niyor. Y e:ıi in•ihap kararı önce 
fırka grubunun toplantısında 
v uilecekt:r. 

Teeyyüt Etmlyan 
Rivayetler 

İstanbul 13 (Hususi) - Bü
yük Millet mec~i:ı:nin yeni se
çime lcar.:!~ v~:-eceJl haberi üze
rine bir çok pyıalar deveran 
ediyor. Meclisin dağılmadan 

evvel Teşkilatı Esasiye kanu· 
nunda deği~iklik yaparak be-

1 

1 

i) •. ·il'' ıı8ı.uit• İJiı· '"ise 

bd.;·;: intih~b:ıtmd~ old~ğu g'.b'. ı kabul ed~ceği söyl~nıniş is~ ?e 
bir der~~·- seçım sısteıı:~ bu haber.er teeyyüt etmemıştır. 

S al Takririne 
Dahiliye Bakanı Cevap Verdi 
1950 Senesinde Nufusumuz 35 Milyon Olacak 
Köstencede Bekliyen On Bin Muhacir Yoktur 

Ankara, 12 (A.A) - B. M. 
Meclisi bugün reis vekili Ha
san beyin reisliğinde toplan
mıştır. Celsenin açılmasını mü· 
teakip re:s vekili Hasan bey 
memleketimize, dışından ge:ip 
te topraklarımıza yerleştirilmiş 

olan millettaşlanmız hakkında 

hükumetçe ne gibi tetbirler 
alındıö-ına ve buna dnir Refik o • 

Şevket bey tarafından verilmiş 
o'.an sual lakririne dahiliye ve· 
kili Şükrü Kaya bey tarafından 
cevap verileceğini bildirmiş ve • 
takrir okunmuştur. · 

J>ıiJJİik Jlil/ef Jfrditıiııdc Jlir Cel:sı• - Sonu 4 üncü jahitde -

==~-===============:::::=::=======-======-=================== 
Ha. Vekili Cenevreye Gidiyor 
Türk- Yunan Ökonömi Bakanları Bursada 

Jla;·iciyr. te İktisat Vekille»imi::le Yuııaııislaııtıı ,~Jillı İktisat Xazın ve Aııkaı·a Sefıı·i 

İstanbul 13 ( Hususi ) - Ha· cenapları ve iktisat vekilimiz raklarile süslenmişti. Nazır 
riciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Mahmut Celal beyefendi Re· vaktın geç olmasına rağmen 
bey milletler cemiyeti konse· fakatlerinde bulunan Bolu kalabalık bir ht!yet tarafı~-" 
yine iştirak etmek üzere önü- meb'usu Falih Rıfkı, Atina dan karşılandı. Müıarünileyh 
müzdeki Perşembe günü Ce· elçisi Ruşen, Eşref beylerle kendisini karşılıyanların elleri· 
nevreye gidecektir. Hariciye M. Vasilof, Nurullah Esat, ni sıkarak Türkçe iltifatta bu-
Vekilimizin bu seyahati bir haf· Şevket Fuat beyler ve diğer lundular. Misafirimiı, Celil 
ta sürecektir. zevat olduğu halde bugün heyle birlikte Cumhuriyet )diş· , 

Bursa Tetklklarl Herekeden Mudanya yolu ile künde miaafir edildiler. Yarm 
Bursa, 13 (A.A) - Yunan aut 18 de Buraaya ıeldiler. ml\uılaeleri ve camileri ıeze• 

iktisat nazın M. Pezmezo&-lu Şehir Türk Te Yımaıı bay- ~ ~erdir. 

1 
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SAWADlB -

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 1 
----- - --

Nafia Veklllnln Cevabı 

Hava Gazı Şirketi Amme 
Hizmetinden Çekilemez 
Cekilirse 
~ 

Hükumet 
İdare sabına İşi 

Şirket He
Edecektir 

Havagazı şirketi n:ıfia mües
sese!eri kommserliğine verdiği 
bir istidada bu ayın 15 inde 
yani yarından itibaren faaliye
tini tatil edeeeğini bildirmiş 

ve bu istida komiserlikten ay
nen Nafia Vekaletine gönde
rilmişti. 

Dün Ankaradan aldığımız 
bir habere göre Vekalet vila
yete verdiği emrinde hulasatan 
şu mütale:ıyı bildirmiştir. 

Şirket 15-11-934 tarihinden 
itibaren faaliyetini tatil edece
ğini nafia komirerliğine bildir
miş, halbuki şirketin imtiyaz 
müddeti henüz bitmemiştir. 

İmtiyazın mevzuu bir amme 
hizmetidir. 

İmtiyaz müddeti içinde şir
ket hiç bir vesile ile kendi
sine tevdi edilmiş olan ve mu· 
kavele ile bağlandığı bu amme 
hizmetini yapmaktan imtina 
edemez. Şirket bu hizmetten 
şayet imtina ederse bu bizme· 
tin ifasına hiç bir sekte gös-

.Ya(ia rckili Ali lıe11 

termeğe razı olmıyan hükumet, 
şirketin bütün tesisatına vazıyet 
edecek ve şirket hesabına bu 
amme hizmetinin ifasına devam 
eyliyecektir. 

Keyfiyet Nafia Vekaletinden 
vilayete de tebliğ olunmuştur. 

T renleriUçuranMatuska 
Korkunç Cinayetlerinden . Gururla 

Bahsediyor - 12· Eylül Faciası 

oUalııı>kwıııı gü:leı·i (/ieylııııı J,ı•o lntı1lıu· mı ~) 

Ya:ısı 8 i11ci salıifi!de -
Yakında Harp Olacak Mı? 

Büyük Elçi efendi yakında harp olacak mı? 
_ - Bütün diplomatlar yalnız sulhtan bahsettiklerine göre pek 

muhtemeldir madam.. (Deı· Sinıp .. Pı·ag) ' . c 



Ökonoml 
~ •............... 

Kredi 
On dokuzuncu asır içtim! 1 

8lnıflann fasılasız mücadelele-
rile doludur. Bu zamanda her 
sınıf kendi hak ve mev.kiiııin 
ve umumi feza içindeki payı
nın diğer slmflar tarafınd.-ı 
gaspedildiğine kanaat getirmif 
ve cemiyet hayatmua m11lıtelif 
-6ıalarmda kendime liyık 
g&rdüğü yerleri almak için ge
rek fikri ve gerek maddi ·· sa· 
hada diğer sınıflarla mücade-
leye girişmiştir. Muhtelif cep• 
helerden vaki olan ve muhte
&f gayelerin tahakkaJama ma
tuf bulunan mücadeleler niha 
yet taazzu ederek ilmi bir te· 
kil almıt ve on dokuzuncu asır 
aonlar1 iç .siyasetinin ana hat
lanm tqkil etmiftir. Her s1D1f 
kendi tezini mlidafaa için bir 
nazariye. bir dlstar, bir mez
hep yaratmışbr. Bogin de her 
vergi tarhında Yeye iktiadi 
b&nyeri deiiftirecek lıer kanan 
vumda ba mezlaeplerin yeni 
bir tesadtlmlble p)ait oluyoruz. 

Memleketin .__, krecliaiai 
de mabtelif muflar pay&.p••· 
1D1f Ye ba sah•da da epi ma
cadeleler yapmqlarclır. Y alna 
011 micadeleler daterleri kadar 
mltebuiz ve 1111111 olma••fhr. 
Çllnki kredi darlajı yalnız buh-
ran z•m••••rmda ve babran 
soaanda kenclillİDİ ga.terdijin
den hali tabİİllİD avdetile mla
tık vaziyet zail oluyordu. 

Balıran zamulannda krecli
~İD daraJmua ticari mlbaue
hetlerde itimat unsurunun yok
luğundan ileri gelir. ltimatsıı
hk neticesi para aermayedarın 
el nde birikir. Faiz ni8beti dGt
tOğü halde utikru aktebnek 
pek miifldlldlr. ICre6aia aev
cudiyeti itimatla kaim olchatma· 
daa ltiç bir-'~-
vap verecek kredi balamaL 
it hacmi darahr. Para nema 
ıetirmemeje bqlar. Banma 
tberine mabtelif auuflara, bir 
proğTam dahilinde, yeniden 
kredi vermek mec:bariyeti bud 
olur. itte kredi mlcadelelerl 
bu kua •ldcletlere mlbahuır
dır. 

Bu z•m•n ve bu nokta ildi
adi kalkınm•n•n en huıu nok 
tuadır, battl maniveluaclır. 
Krediyi tamamile mltevuin ve 
tamamile hakiki ihtiyaçlara gire 
taka m etmek IAamdır. Bir •
mfa fazla ve diter amıfa ilati
yacmdan ebik kredi taba' 
etmek buhranı uzatmaktan bq
ka bir teYe yaramaz. 

Fazla kredi bulan sınıf ilrim· 
lerinde fiat yükaelir. Halbuki 
diğer kredi bulamayan smdın 
ürüm fiatı düşmiiftiir. Çnnki 
kredisizlikten vadeli sabf ya
pamıyor. Fiat diifkünlügüle mü
tenasiben sabo alma kuvveti 
de azalmıştır. Binaenaleyh fazla 
kredi bulan auufm llriimlerine 
Utilılik edemez. Binnetice 
ikinci bir surproduction ile 
buhran yenilenir. Netekim aon 
buhranın bu kadar uzamuma 
ıebep olarak hep bu isabetsiz 
kredi bölümllntl 16ateriyorlar. 

Kredi böl8mllnde de memle
ketin diğer iktisadi siyuetin
de olduğu gibi nazım vazifesi
ni merkez bankalan görür. En 
çok merkez bankalan tw 
edilirken statlllerinde ticari, 
sınai ve zirai suuflara ne ni.s
bet dahilinde kredi kolayhğı 
göstereceği tespit edilmiştir. 
bir çek tecrübe ve ihsai mal6-
mat neticesi olan bu nisbetler 
daha sonra memleket iktisadi-
yatının aldığı hamlelere ve ia
tidatlere göre tadil edilmek
tedir. 

Serbest iktisat sistemlerinde 
bile merkez bankalannın ilk 
tesis ettiği nisbetleri tadil et
mesi pek nadir vuku bulurdu. 
Halbuki timcliki plinh iktiaat 
devrinde wosrramcla tul.it edi-

Bölümü 
len niabetlere değişmez diye
biliriz. Bunun için planlı ikti
sadın muvaffakıyeti ilk kredi 
bölümündeki isabete bağlıdır. 

Kredi bölümünde, hakiki va
ziyeti değiştiren ba~ı tezahür
ler vardır. 

1 - F evkalide bazı ilcaatla 
bir sımfta mevcut kredilerin 
iHr kısmının donması. 

2 - Bunun neticesi olarak 
güvenin kalkması. 

3 - Fiyatlann maliyet fiya-
bndan aşağı dütmesi. 

4 - T qkilibn bozukluğu. 
5 - Pisikolojik sebepler. 
Soa Hilelerde zirai aahada 

ba sebeplerin hemen hepsi 
tahakkuk etmip. Zirai mah
aulit fiatlan diifmüştür. Zirai 
aımfa güven kalmamışbr. Zirai 
kredi tqkillb bozulmuştur. 
Zirai faaliyet ubuında mütlıİf 
bir bedbinlik vardır. 

Dün zirai sınıfa tahsis edilen 
kredinin büyük bir kısmı bu
gün bqka sın.ı.flara başka sa
halara taluis edilmiştir. 

Bazı sınai memleketlerde de 
bunun aksine bir ceryan göze 
çarpıyor. Yani dünya kendini 
yeni prtlara yeni vaziyetlere 
uyduruyor, Yeni bir intikal ve 
istihale devresi geçiriyor. 

Bu intikal devresine tevazun 
ve itidalle girip eski 
istihsalab izrar etmeden yeni 
kazanç kaynakları bulmak ve 
bunu yaparken krediyi isabetle 
taksim etmek en büyük muvaf
fakıyettir. 
· Bununçin bazı zirai memle
ketler ziraatin müstakbel bir 
ihtiyaana tekabül etmek ve 
llllAi memleketlerde sanayün 
ilerideki muhtemel inkişafını 
brpLauk tlzere Liquide bir 
~ .tehik etmekte4lirler. Bu 
liquide kredi hem itimadın av
deti için llzımgelen pisikolojik 
havayı yarabyor ve hem de 
gitilrlmletmit bir vaziyetin 
nınlanma11nda başbca amil 
olabiliyor. 

Biz de yeni bir induatrie 
yarabrken bu noktaya çok 
ehemmiyet vermemiz lizımdır. 
Çlblki aanayi proğramUDWn 
tahakkukunda amai mamulib
mızı iatihlik edecek nufuaun 
yllzcle aeben betini teşkil eden 
çiftçi kitlesidir.Bunun için çift
çinin sabn alma kuvvetini yük
ıeltecek tedbirleri nazarı dik
kate alm•mız limndir. 

Şimdiki halde memleketimi
zin zirai kredi ihtiyacını tatmin 
eden yalnız Ziraat Bankasının 
aermayesidir. 

Merkez Bankası da bu saha
da faal bir rol oynayabilir mi? 
Buna nizamnamesi müsait mi
dir ? Ziraat Baııkasile nasıl 
çalışma ortaklığı edebilir ? 

Zirai kredi için aynlacak bir 
sermaye yeni vergilerle mi 
temin edilmelidir? Yoksa Mer
kez bankasının alacağı reeı
kont tedbirlerile bu iş başan
lıbil · r mi? 

İtte ikbaadi kalkınmamızın 
en mühim tetkik mevzulan. 
Meıhur maliyecilerden Prof. 

Howard Willia diyor ki: 
"Bir memlekette yeni iştira 

kuvveti ancak kredi bölümiinde 
temin edilen tam bir tevazlln
den doğar ve ikbsadl inkiıaf 
bu tevaziinü takip eder. Bina
enaleyh iktısadi kalkınmanın 
tahakkuku için içtimai smıflara 
taksim edilen kredinin tam bir 
tvaztln ve teadül göatermeai 
prttır, 

~ii:nü.r l.'1:1.yaz:I. 

Çalmı98alm•I• glturmUt 
Mimar Kemaleddin bey cad

desinde RU.tem oğlu Mustafa 
lt&lyan tebaasından Pol Petri
ni efendinin maj'azasından üç 
adet ppka çafmıt ve bit paza
rında aatmakta iken yablan
mqtar. 

• 
inanıyoruz ....... 

Tütün Satışları Her Tarafta Bütün 
Hararetile Devam Eylemektedir 

Yiizümüzün Güleceği 
Günler Y aklaşmıştıı 

- Ba~taıa rı Bi1tnd sahıedt -
milyonunun sahlması, hem de 
geçen seneye nisbetle yüzde 
otuzdan yüzde yetmişe kadar 
yüksek bir fiatla elden çıka• 
rılmasa çok az gorftlmüş ildi· 
sadi bir hldiaedir. Rekoltenin Üçte ikisinden Fazlası Sahlmışhr 

Ege tütün istihsal mıntaka
aında tütün mübayeasına bütün 
kumpanyalar, inhisarlar idaresi 
ve bazı tüccarlar hararetle de
vam eyliyorlar. 

Dün akşama kadar muhtelif 
mıntakalarda yapılan tütün sahş
lan hakkında Tiirkofis müdürlü
ğüne gelen telgraf haberlerine 
göre satış miktan sekiz buçuk 
milyon kiloyu geçmiştir. 

Son tahminlere göre rekolte 
12 buçuk milyon olduğun
na göre geriye kalan daha 
dört milyon kilo tütün de 
pek yakında tamamen ve çok 
kolaylılla satılacaktır, Türko
fisin tetkikleri bu neticeyi 
kat'i tekilde te.sbit eylemİftir. 
Zira Almanya gibi ucuz tütün 
istiyen memleketler için henüz 

Adliyede: -----Nam us Düşmanları 
A§ır Hapse MahkOm 

Oldular 
Burnovada Hakkı efendi ka

rısı Meliha • hanımı otomobille 
ve zorla kaçırmağa teşebbüs 
eden Mustafa ve lsmailin mu
hakemeleri ağırcezada bitmiş
tir. 

Mustafa bir sene sekiz ay 
ve kendisine yardım eden Is
mail de sekiz ay on gün ağır 
hapse mahküm olmuşlardır. 

AŞIK 
15 seneye mahkôm 

edildi 
Urlada Nefise hanımı kıs

kançlık yüziinden öldürmekle 
maznun Müezzin oğullanndan 
Ahmet oğlu Recep Ağırceza 
mahkemesinde 15 sene ağır 
hapse mahküm edilmiftir. 

Nefise hamm Receple se
vişmiş ve evlenmeğe karar 
vermışti. Fakat sonra bu va
dinden dönerek Recebin arka
daşı Mahmutla evlenmek iste
miş ve cinayet bundan ol
muştu. 

MahkômOldu 
Eşrefpaşada Hasan efendiye 

katil kastile silah atmaktan 
maznun kunduracı lbrahimin 
ağır cezada muhakemesi bitnıi, 
ve katil kastile silih atbğı sa
bit olduğundan tayin edilen 15 
sene ağır hapis cezası nakıs 
teşebbüs ve daha evvel Hasan 
efen dinin lbrahimi yaralalDlf 
olması sebeblerile 3 sene 4 
aya indirilmiıtir. 

Çobanın Katilleri 
Adliyeye Verlldller 

Tirenin Bilnyo yolu kayün
de Ali ağanın çobanı Hızır 
oğlu Hasan Hüseyin bundan 
iki gün evel kırda koyun güt
tüğü mrada tabanca kUl'funile 
ba,ından ağır surette yaralan
mış ve kurşun mumaileyhimin 
beynini parçalama,, 6lümünü 
intaç eylemifti. Katiller ayni 
zamanda sürüden de bir koyun 
çalmışb. 

Jandarmalar tarafından ya
pılan tahkikat neticesinde 
evelce aralannda iğbirar mev
cut olan ayni köyden Sait 
oğlu ve arkadaşı Kemerdere 
köyi;inden Hasan oğlu Hüsey
nin cinayeti işledikleri tesbit 
olunmuş ve kendileri de dl
rilmlerini itiraf eyle~işlerdir. 

Katiller, haklanndaki tahki
kat evrakile birlikte adliyeye 
veril.millerdk. 

mübayaat yapılmamıştır. Eyi 
tütünler piyasadan toplandık
tan soma geriye kalanlan Al
manya ile iş yapan firmalar 
satın alacaklardır. Bir ay aonra 
müstahsil elinde sablmamış tü
tün kalmıyacağı anlaşılıyor. 

Ecnebi kumpanyalar henilz 
ihtiyaçlarını tamamlıyamadık
Jarından mübayealanm bitir
memişlerdir. Tütün almıya de
vam ey1emektedirler. 

Tütün tüccarlanmız da dtin 
piyasaya çıktn1şlard.ır. Muhtelif 
kumpanyalann aldıldan tütün
ler ıunlardır: 

Amerikan Tabako 1,750,000 
kilo, Galen tabako 1,670,000 
kilo, Geri tabako 2,190,000 
kilo, inhisarlar idaresi 1,560,000 
kilo, Ustro Tiirk 180,000 kilo, 

Felmenk şirketi 160,000 kilo 
müteferrik firmalar 500 bin 
kilodur. 

Tütün auntakalarından Türk
ofise plen telgraf ve mektup
larda milstalısilin vaziyetten 
pek ziyade memnun olduğa ve 
sevinç içinde bulanclup bildi
rilmektedir. 

Fiyatlar ıeçen seaeye naza
ran bazı mıntakalarda yilzde 
kuk, .bazı mmtakalarda da yüz
de yetmiş fazladır. 

• • •• 
Birkaç gün sonra yeni malı-

sul zeytinyağı faaliyetine geçi
lecektir. Bu maddenin de diğer
leri gibi muvaffakiyetle sabl
maaı için Türkofis miidürlflğii 
şimdiden limngelen tetbirleri 
almqtır. 

Bu hadisede arz ve talep 
kaidesinin tesiri olduğu kadar 
Cumhuriyet idaresinin dikkat 
ve teyakkuzunan ela roll vardır. 
lnhisplann, Ofis tefkilibnnl 

memleket mahaüllerinin satıe,:. 
da gösterdiği hassasiyet iktisat 
Vekiletinia yeni çalışma siste· 
minin kudretini nazarlarda te· 
barüz ettirmiştir. 

ihraç. maddelerimizin ....... 
münü arbrmak yolundaki ka• 
rarlara ilaveten sanayi pılAar 

mızın iş hacmmı genişletmeti. 

tediye müvazene.sini kuvvetlen• 
dirmesi köylerimiıder belirdijİ 
müjdelenen sevinci artıracak 
beklenen mea'ut gllnleri yd
laştıracaktır. 

ı • n:a a t.l ~a lıl.lııE.1 

••••• -
Alman Sefiri Dün 
Ankaraya Avdet Ettiler 
lzmir Hakkında Çok Samimi Sevgi 

Zabıta Haberleri: 

Gazinoda 
GUrUIW Çıkaranlar 

Kemeraltında Recep efendi
İzmir gazinosunda evvelki alqallt 
bir vak'a olmuştur: Bucalı BiIAI 
zade Hüsnü, muakkip Eskişe-Ve Takdirlerini İzhar Eylediler 

-
Bir haftadanberi şehrimizde 

bulunmakta alan Alman sefiri 
Fon Ro.7.lnberg cenaplerı ile 
refikalan ve kerimeleri dün 
Afyon tarikile Ankaraya dön
miiflerdir. 

Sefir cenaplan Basmahane 
istasyonunda vali Kazım paşa, 
Alman konaoloau v~ konsolos
hane erkim, tehrimizdeki Al
man kolonisi ve refikalan ta
rafmclan u•imi nrette tqyi 
ol11111DUf)arclır. 

Se6r hazretleri ıehrimizden 
çok iyi intibala ayrılmqlardır. 
811 bialerini defatla ifade eyle· 
mekten zevk duyduklannı söy-

A vusturalyada 
Soğuktan Üzümler 

Zarar Gördü 
Tirkofiaofin Londra şubesin

den aldığı bir haberde Avua
turalyanın 934 Üzüm rekoltesi
nin dondan müteessir olduğu 

ve hasarın yüzde yirmi bet 
raddesinde bulunduğu anlaşıl
llllfbr. Bu vaziyetin üzllm ihra· 
catımızın lehinde bir hareket 
husule getirmesi ümit edil
mektedir. 

Yeni Muallimler 
Millet Meldaplerlnl De 

Açacaklar 
Mektepleri ikmal edilmit olan 

köylerde on beı Tetrinisanide 
ite bqlıyacak olan muallimle
rin derhal millet mekteplerini 
açmalan ve derelere bqlama-
lan, inkıllp borcunun yerine 
getirilmesine itina edilmesi vi
layetten kaza kaymmkamlıkla
nna tamim olunmuıtur. 

Halkevinde 
Kurslar Açlldl 

Halkevi kurslar şubesi lngi
lizce, Fransızca dersler vermek 
ve ilk mektep mezunu olmı-

yanlara bu tahsili temin eyle
mek üzere kurslar açmııbr. 
Bu kurslara müracaat edenler 
kaydedilecektir. 

Erzurumda Kar 
El'JUrum, 13 (A.A) - Hava

temJJDe'n Sotumuştur. Cinr 

lemitler, lzmiri manzarası, kıy
metli isanatikası ile çok se
vimli ve güzel bulmuşlardır. 

Fon Rozınberg bilhassa 
Selçuk ve Bergamaya yapbk
lan seyahat eanuaacla bau 
köylerden de geçtikleri için 
Türk inkıliblDln medeniyet yo· 
lunda kateylediği ileri hare
ketlerini yalmıdan glrmiişler, 
hayranhk izhar eylemişlerdir. 
1zmirin maarif bayab .efir ce
naplanm çok milteh&llia etmiş 
umimi duygularla ıebrimizden 
aynhrken hayretle karqık tak
dirlerini tekrarlamaktaıı zevk 
duydupnu gidememiftir. 

Tevfik Bey 
Eenebi Hatları 
Tetkik Edeceek 
Denizyollan Ticaret müfettişi 

ve aabtk İzmir acentesi Tevfik 
bey lzmiri eyi tanıdığı için ida
rece şehrimize ecnebi vapur 
hatlan hakkında tetkikata me
mur edilmit ve şehrimize gel
miftir. Bu tetkikat Deniz yol
lan iıletme idaresinin ecnebi 
limanlarla tesisini düşündüğü 
yeni hatlarla alakadardır. 

Beledi~• encUmenl 
Beiediye daimi encümeni 

din 61eden ıonra reis vekili 
Faik beyin riyuetinde toplan-
mıı ve bazı ihaleler yapmıftu'. 

hirli lsmail Hakkı, Manubrla 
Süleyman oğlu Ali, Bulğurcah 

Rençber İsmail oğlu Halil "' 
Şemsi efendiler, sahnede tarkl 
söylüyen Mualli hanımın Şarkı: 
yı tekrar etmesi için kenc:liaia' 
alkııladıklan sırada Şemsi efell'" 
di sahneye bir· sandalye atmal 
ve bü yüzden kavga çıkllllfbl' 
Gazinonun siikUııeti ibW eclİ"" 
lince müşteriler ~en kaç-
llllflardar. 

Kavgacılar hakkında zabıta" 
ca tahkikata bql•nm•fbr. 

Bir Hı .... z Arabacı 
Mtırabıt çarf181Dda Kadı ud• 

Ahmet beyin üzüm mağad" 

sında hammalbaıı lbrabim ojl' 
Alinin kutular arasındaki ca" 
keti cebinden yirmi yedi lir' 
parasının çalındığı iddia edil-
mittir. Ayni yerde arabael 
Abdülaziz oğlu Ethemd-' 
şüphelendiği söylenilmiş, Et
hem yakahmmış, caket nıe' 
rinde bulunmuştur. 

Koyun Hırsızları 
Bayraklı ile Mersinli arası;. 

da oturan Midillili Ali ojM 
Halil efendinin hayvan d ....... 
giren Şakir oğlu Hüseyin il' 
arkadaşı İbrahim oğlu Muuf' 
bir koyun alıp kaçbklana~ 
zabitaca takibeclilmiıler ti 
her ikisi de yakalanımtiarclıt• 

LHAMRA İ. M. Kütüphane Sinema8 
3 bllyük dünya bokı şampiyonu 

MAX BAE R - PRIMO CARNERA - JACK DEMPSE~ 
Tarafından temsil edilen 

Kadınların Sevdiği 
Filmine illve olarak, " Şeytan Kız ,, filminin sanat yıldr 

zı FRANSIZKA GAAL'in 

VERONİKA 
Şen tuh ve oynak musikili komedisi çarşamba akf&IDI" 

kadar gösterilecektir. 

Seans Saatleri 
VERONiKA : 14,30 - 18 ve 21,30 da 
KADINLARIN SEVDICi : 16 ve 19,30 

DiKKAT: 

GÖRÜNMEYEN ADAM 
... embe aın• 

_!_~e 1§.~~ ..... -- ~ -
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Casusluk Hayatım 
Ri ar Marthe'ın Hatıraları 

- 39 

lngiliz Konsolosu Beni Hayran 
Hayran Dinliyordu ... 

Von Krohn'a Alcez[re seya
hatında yoldaşlık etmiştim. 
Önümde Almanca konuşulduğu 
zaman bu dili bilmez gibi gö
riinmek komedisi, bir defa da
ha imdadıma yetişti. O güne 
ltadar hissiyatıma hakim olmuş, 
Baron benden şüphe edeme
lllişti. Fakat bu kararım nefsi
mi daimi surette tarassut al
tında tutmamı iycap ettiriyor, 
bu iş beni çok yoruyordu. O 
derecedeki hazan kuvvetimin 
ıcın haddine geldiğimi hissedi
}'ordum. Faslı asilerin Alman 
denizaltı gemileııi tarafından 
Cebelüttarıkın bir kaç mil açı
ğında techiz edildiklerini gös
teren haberlere yeni haberler 
ltatmış bulunuyordum. 

Otelde Von Krohn : 
- Bu mektup kutusu-

ıau götüreceksiniz dedi. Kaat
lar hiç kullanılmamış gibi gö
aükmekte ise de yarısı sempa
tik müzekkeple yazılmıştır. Çok 
değerli bir pakettir. 

- Kime vereceğim ? 
- Oraya çıkınca yanınıza 

bir adam gelecek, kendini 
ıize tanıtacaktir. 

* • • 
Meyusiyetim iki kat olmuştu. 

Kapitene bir mektup yollamıştım) 
ondan cevap gelinceye kadar 
hareketimi tehire çalışıyordum. 
Bilhassa konsoloshanelerde vize 
iıinin yavaş yapıldığı vesi
lesine sığınmak istiyordum.İn
giliz konsoloshanesinin vizesi 
kaydı ihtiyatı taşıyordu.Bu mü
hür beni İngiliz sularında tev
ltiften koruyamazdı. İspanyadaki 
İngilizler Yon Krohn'la müna
ıebetimden haberdar olmuş
lardı. Gerçek vaziyetimi bilme
diklerinden Entelicens Servis 
vasıtasile benden kurtulmak 
İatiyebilirlerdi. 

Bu zalimane çıkmazdan bir 
ınahreç bulmak gerekti. 

Von Krohn sordu: 
- Martbe ne vakıt gidiyor

ıunuz? 

Rapiten Ladunun cevabı ge
linciye kadar hareketi sürün
ceınede bulundurmak istiyor
dum. 

- Eğer o kadar üzerime 
düşmemiş, peşime takılmamış 
olsaydınız, beni çalışmakta ser
best bıraksaydınız şimdi bu 
zorluklarla karşılaşmıyacaktık. 
Cezanızı buldunuz. dedim. 
h" İçiındeki sıkıntıyı teskin için 

8
1ddetimi boşaltmak lazımdı. 

L ~ron daha şimdiden başka 
oır · F aıan arıyordu. Bu suretle 

d
ransa gizli servisince ittibam 

t ·ı la ı eıniyecektim. Fakat Alman-
lı tın memleketim aleyhinde 
azırladıkları taarruzlar muka

:eınet görmeden inkişaf edi
,ordu, 

t ··· İnceden inceye düşündük
tn li sonra kararımı verdim: 

t ?atıma mal olacak bir sui-

b~. ehhüm ile müttefikleri derhal 
uy··k 

ed u tehlikeden haberdar 
da~rek Faslıların taarruzunu 
fıkı a kabuğu içinde iken boğmak 
ın ar_ı arasında tereddüt ede-
ezdıın F . 

ke~d" · ransız aıanlarının 
.. ı e · · 

tııij rını müttefik devletler 
rnessil' · sak e :er'.ne tanıtmaları ya-

fng·ı· dılmış olmasına rağmen 
ı ız k 1 lak . 0 nso osundan bir mü
at ıst d" z rnakı e ım. ahmetsizce ol-

kan a beraber görüşmek im
Knı buldum. 

._0~0losla karşılaşınca: 
ked' . onsolos cenapları önce 
liu- ı_ını takdim edeyim Dedim 

" 1Yet' · ' · . 
kons 

1 
•mı anlattim. lngiliz 

da b 
0 ~su kaşlarını çattı, O 
enıın ıribi, Von Krohn 

gibi, Kapiten Ladu gibi şüphe 
ve tereddüt içindeydi. Sözleri
min açik samimiyetine inanmi
yordu. 

Harp içinde bulunuyorduk. 
- Konsolos efendi, Paris

ten aldığım talimata tevfikan 
verilen emirleri yerine 
götfırmek ıçın Tancaya 
gitmiye memurum. Asi-
lerle görüşeecek, kendilerine 
aldığım talimatı vereceğim. A
janlarınızdan biri vasıtasile 

beni takip ettirirseniz asilerin 
bütün manevralrıanı öğrenmiş 

olabilirsiniz. Bu müddet zar
fında da Fransadan hüviyetimi 
öğrenebilirsiniz. Yalan söylü
yorsam dönüşte beni tevkif et
tirirsiniz. 

İngiliz konso!osu söziimü 
kesmiyor, sadece dinliyordu. 

- Hepsi bu kadar değil.. 

Şeflerime gönderilmek üzere 
müstacel haberlerim var. Fakat 
bunları postadan başka vasıta 
ile gönderemiyorum. Bu şekil
de vaktinde ellerine varamıya • 
eaktır. Kapiten Laduya bitap 
eden kartımı açtım, okıdum. 

,,25 tulda 45 derece buğazda 

İspanyol sularında altı kano 

hazırlanmıştır.,, İzahat verdim: 

İki Alman Denizaltı gemisi 
Cebelüttarik sularında asi Fas
lılara silah ve cephane veriyor. 
Bu kanolar nakliye vazifesini 
görüyorlar. 

İngiliz konsolosu beni hay
ranlıkla dinliyordu. Ayağa kal
karak elini uzattı: 

- Ben bir sporcuyum dedi. 
Sözlerinize inanmak isterim. 
Sizi harekette serbest bıraka

cağım. 24 saata kadar da hak

kınızda istediğim malumatı al

mış bulunacağım. O zamana 

kadar dönmemize ihtimal 
yoktor. 

Faslı Reis 
Yoldayım. 

Nihayet hareket etmek üzere 
olduğumu haber alan Von 
Krohn memnun olmuştu. Beni 
iskeleye kadar geçirdi. Mektup 
kutusunu ihtiva eden küçük 
çantayı göz ucuyla gözetliyordu. 

- Çok ketum o!ınız, Marthe. 

Etrafıma dikkatle baktım. 

Beni takip edecek olan İngiliz 
ajanını farketmek istiyordum. 

Dikkata şayan birşey görme

dim. Yon Krohn bana tebes

süm etti. Ben de ona tebes

süm ettim. Hayat beni itiyor, 

ilerilere sevkediyordu. Nereye 

gideceğimi bilmiyordum. lngiliz 

.konsolosu benden şüpheye dü

şer de Fransa kendisine iste

diği malümatı vermezse mah
volmuştum. 

- Allahısmarladık Hans .. 

- Allahısmarladık Marthe .. 

Yon Krohnun sesinde endişe 

alameti vardı. A nında içten 

gelen bir şüphe, bir sıkıntının iz

rini gördüm.Çehresi ansızın yine 

çatılmıştı. Ben onu atlatmak 

istiyordum. Kimbilir belki de 

o beni atlatıyordu. 

Haydi ileri.. Yarın herşeyi 

gösterecek. 

Merdiven kaldırıldı. Yon 

Krohn hala iskelede bekliyor-

du. Ne tedbirsizlik.. Vapur 

sallandı. Harekete geçti. 

Vapurda İspanyol, İngiliz ve 

Fransız olmak üzere birçok 
yolcu vardı. 

- Şonu V01 -

Flandin Kabinesi Mecliste ı Çankırıda 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Yeni Mektepler Hükumet DünBeyannamesiniOkudu Çankırı 13 ( A.A ) - Çan

kırı merkezinde yapılacak be
tonarme büyük ilk mektep 
müteahhidine ihale edildi. 

.... ~~~~~~~~~~~~~~-
Fransız H.Nazırı Roma-Viyana-Belgrat Fransız Elçile-
rine Yeni Talimat Verdi-Sovyetler Elçisiyle Görüştü Çankırı 13 ( A.A) - Yeni 

intihap edilen belediye meclisi 
ilk toplontısını yaptı. Senelik 
çalışma programını hazırla
mağa başladı. 

Paris 13 (H.R) - Flandin 1 . 

kabinesinin beyannamesi, M. 

1 

~ !~ (.t~~ 
Lebrun'ün r~i~liğin~e. toplanan · ~. ~. :pıı· . 1' 
nazırlar meclısınde ıttıfakla tas- · . ~ . ~ Erzincan 13 (A.A) - Bugün 

saat 12 raddelerinde hafif bir vip edildi. ' ı · ·. -· ~~ ~ 
Paris 13 (H.R) - M.Herriot o. .· ~ ·il zelzele olmuştur. 

d~.n irat ettiğ'.. ?utu~ta serbes.~ •" """'· •· . · 'if • Sözderleme ı,ıerl 
mubadele usulu ıle hıma ye usulu · · · ·· · " 
arasında ortayı bulmak kabil Şarkikarahisar 13 (A.A) 
olduğunu söylemiştir. Bu beya- Söz derleme işleri için reis 

Talat beyin ·daveti üzerine 
nat yeni hükumetin ökonomi dün akşam Halkevinde topla-
sayasasını aksettirmiştir. nılmış ve bu vesile ile orta. 

Paris 13 (H.R) - Cenevre- mektep muallimlerinden Beh-
de başlıyacak görüşmeler are- zat bey tarafından Türk tarihi 
fesinde Hariciye nazırı Qua hakkında bir konferans veril-
D'Orsay,de büyük bir faaliyet mistir. 
varc,r. Sar meselesini tetkik Hakimler a"asında 
edecek olan konseyde Fransayı İstanbul, 13 (Hususi) - Ha-
M.Laval temsil edecektir. M. kimler arasında değişiklikler 
Lava! dün Fransanın Roma, olacağı, tasfiye edilecek hakim-
Viyana ve Belgrat elçilerini lerin sayısı ikiyüzü geçmiyeceği 
kabul etmiştir. Elçiler yeni ta- bildiriliyor. 
limatı hamilen dönüyorlar. Yal- Burdurda Cumhuriyet 
nız M.Şambrön daha bir kaç Meydanı 
gün Pariste kalarak Fransa- Burdur, 13 (A.A) - .Şehri-
ıta!ya münasebatına ait dosyayı miz cumhuriyet meydanının ya-
tetkik edecek ve M.Laval'ın pılması için belediye 1600 lira 

Yakında Romaya vukubulacak müştür. Bu go"rüşmede Fransa M D l k' · f d para vermiştir. . oga eves ının ve atın an- Slirtte Zelzele 
ziyareti münasebetile zemını ve Sovyetleri alakadar eden beri mumaileyhe vek • ı t d 
hazll'lıyacaktır. M.Laval'ın Sov- meseleler tekrar gözden geçi- M R b h k a e e en Siirt, 13 (A.A) - Dün saat . ozen erg ü umetinin Pa- 9,17 de Şarktan Garba doğru 
yetler maslahatgüzarı M.Ro- rilmiştir. Aynı zamanda Şark rise yeni bir sefir gönderece- bir zelzele olmuştur. Zarar 
zenberg ile mülakatı uzun sür- misakı meselesi görüşülmüştür. ğini de bildirmiştir. yoktur. 

····r~·ki~<l~ğ;~ ... K~;1~1~ş~ ........... p;~i~ .... 8iiYiik .... E.iÇi;·i~·i·· .. 
Parlak Ve Coşkun Tezahüratla 

T esit Edildi 
Tekirdağ, 13 (A.A) - Bu

gün Tekirdağının 12 inci kur
tuluş yıl dönümü binlerce va
tandaşın içten gelen yüksek 
heyecanı ile kutlulanmıştır. Saat 

dokuzda Muratlı şosesinde bü
tün halk kurumlan; mektepli
ler toplanmışlar ve şehire gi
ren kıtaları karşılamışlardır. 

Burada mıntaka kumandanına 
bir buket verilerek teşekkür 
edilmiş ve bütün askerlere 
çiçek dağıtılmıştır. Şehrin ka
pısında belediye reisi namına 

coşkun bir nutuk söylendikten 
sonra kıtalar binlerce halkın 

"Yaşa Ulu Gazi, var ol Türk 
askeri,, sesleri arasında cum-

Buda peşte 

huriyet nıeyyanına doğru hare
ket etmiş ve halk ta bir sel 
coşkunluğu ile Gazi Hz.nin 

heykeli önünde toplanmışlar
dır. Burada kurulan halk 
kürsüsünde saatlarca süren 
birçok u:r:un ve heyecanlı 

nutuklarla memleket halkı Ulu 
Gaziyi takdis ve minnetle 
anarak içten bağlılığını bir kere 
daha göstermiş ve neşeli kur
tuluş seslerini bütün Trakya 
ufuklarına yaymıştır. Sonra par
lak bir geçit resmi yapılmıştır. 
Gece kıt'alar tarafından fener 
alayları yapılacak ve halk bay
ramı azami surette şenlendiri
lecektir. 

Tahkikatı 
Mevkufların Marsilya 
Alakaları Olmadığı 

Suikasti İle 
Anlaşılm!Ş 

Budaprşte, 13 (A.A) -
Macar telgraf ajansından; 

Alınacak yeni malümat müs

tesna olmak üzere Macar po

lisi Marsilya suikastile alaka

dar tahkikatını bitirmiştir. 
Yüzlerce isticvap yapılmış ve 
21 kişi polis nezaretinde bu
lundurulmuştur. Tahkikat ne
ticesinde isticvap ve tevkif 

edilenler de dahil olduğu hal
de hiçbir kimsenin suikastla 

alakası olmadığı ve Vlade 

Georgiefin Macaristanda ika

met etmemiş olduğu sabit ol

muştur. Hırvat siyasi mülte
cisi olarak telekki edilebile
cek bütün Yugoslav tebaasının 
polis nezaretinde ikametleri 
için tedbirler alınmıştır. 

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

GİZLİ DEFİNE 
Hapishaneler boşalıyor, ormanlara ateş veriliyor, bankalar 

soyuluyor.... TOM BOKSÖR.... TOM HAFİYE.... TOM 
HAYDUT .... TOM TA KENDİSİ.. .. Bin bir macera mucize 
nevinden kurtuluşlar, kalplereri durduracak döğüşl~r, harp
ler, yangın, baskın, soygun boks .... 

Bunların hepsi GİZLİ DEFİNE'de 
Ayrıca: FOKS dünya haberleri 
Kral Aleksandr Hz. suikast filmi 

Türkçe sözlü AŞK F 1RT1 N ALA R 1 

Bugün Lale Sinemasında 

Fransız Ha. Nazırı M. Laval Evinde 
Hususi Bir Ziyafete Çağırdı 

Paris, 13 ( A.A ) - Hususi 
muhabirimizden : 

Evvelki gün hariciye nazırı 
Mösyö Lava! ve refikası büyük 
elçimiz Suat beyi ikametga
hında hususi bir ziyafete davet 
etmiştir. 

Parls Elçimizin Ziyafeti 
Paris, 13 (A.A)-Hususi mu- • 

habirimizden : 
Paris büyük elçimiz Suat bey 

ve refikası bugün Balkan dev
letleri sefirlerine bir ziyafet 
vermiştir. Bu ziyafette Fransız 
rical ve meb'uslarından ve ha
riciye nezaaeti erkanından bir 
çok zevat hazır bulunmuştur. 
Ziyafet pek samimi olmuştur. 

Erkanı Harbiye Reisleri 
Ceneraller Toplantısı Hakkındaki 

Haber Tekzip Ediliyor 
Paris 13 (A.A) - Fransız, İngiliz ve Belçika erkanı harbiye

leri arasında gizli hava mukaveleleri mevcut olduğuna dair 
çıkan haberler üzerine iyi malümat alan mahafil bu haberi 
kat'i surette tekzip etmişler ve salahiyettar yegane makamlar 
olan hükümetler hariçinde askeri makamlar tarafından bu derece 
mühim itilafların tasavvur edileıniyeceğini bildirmişlerdir. Paris
resmi mahafilde ayni suretle kati beyanatta bulunmuşlardır. 

Telefon 3151 Telefon 3151 

TAYYARE SİNEMASI 
BUGÜN 

LİLİAN HARVEY'ln en güzel ve en büyük filmi 

SARIŞIN KUKLA 
Milyonlarca dolar sarfı ile yapılan bu filim bir harikadır 
FQX Dünya havadisleri: Yugoslavya kralının ka

tillerinin tevkifi, tayyare musabakaları, en son 
moda İç çamaşırları ve tuvaletler ve saire 

Yarınki Per,embeden itibaren 

RAŞİT RİZA TİYATROSU 
Saat 20,30 da temsillerine başlıyacaktır 

ilk Temsil 

HEDEFSİZ BUSELER 
Piyes 3 Perde 

Seans Saatları 
Bugün (çarşamba) 15 - 17 - 19 - 21,15 
Yarın (perşembe) 12 - 14 - 16 talebe seansı 18 (sinema) 

20,30 (tiyatro) 
Cuma 12 - 14 - 16 - 18 (sinema) 20,30 (tiyatro) 

ünler 14 - 16 - 18 (sinema) 20,30 ti atro 



---· 

Bir Sual Takririne 
.................................................................................................................................... 

Dahiliye Bakanı Cevap Verdi 
1050 Sanesinde Nufusumuz 35Milyon Olacak 
Köstencede Bekliyen On Bin Muhacir Yoktur 
- Baıtaıa/ı 1 nCl sdli/ttk

Şiikrii Ka11a bey 
Refik Şevket Beyin 

Takriri 
Refik Şevket beyin takriri şu 

noktaları ihtiva ediyordu: 
1 - Memleketimiz dışından 

gelerek yerleştirilmiş millettaş
lanmızın sayısı, bunlara yapı
lan yardımın f!lahiyeti ve mik
tan. 

2 - Bunlardan on bininin 
Köstencede vapur bekledikle
nnı gazeteler yazmaktadır. 

Doğru mudur 1 Doğru ise bun
ların kıt basmadan önce mem
lekete getirilip yerleştirilmeri 
diştinlllmüt ve tetbirleri ahnmış 
mıdır? 

3 - Memleketimize daha 
ne kadar muhacirin nerelerden 
releceği tahmin ediliyor, ve 
bunlan aramızda ne kadar za-
man içinde bulundurabileceğiz. 
Oahlllye Veldllnln Cevabı 

Dahiliye Vekili Şükıii Kaya 
bey sual takririne k&rfl verdi
ii izahabna Refik Şevket bey 
takririadeki ilk noktayı baş
langıç olarak almıı bu sorgusu 
ile Refik Şevket bey Cumhu
riyet deninde gelmif muhacir
leri kutetmi.ş olduğunu zamıet
tijini aksi takclircle Osmanlı 

tarilUdea. 86ylk Tilrk tari
hindea baflanuık lkungelece
iini ifaret etmiş ve demi.ştir ki : 

CMlihurt,etten Sanra 
Muhacirler 

Camhuri1et devrinden ıonra 
ıelen muhacirlerin vaziyeti 
baklanda •alümat Yereceğim 
zannederim Refik ın-ket beyin 
mabatlan da budur, 923 ta
n1ıinden 933 tarihine ka
dar Tiirkiyeye gelen mu
hacirlerin miktari milbadil 
olarak 99,709 evde 379.913 
kifidir. Muhacirlerin miktarı 
yani mübadele mıntakası ha
ric:iaden gelenlerin miktan 
58,027 evde 248,392- dır, Bu
- 1eküau ev olarak 157,736 
nlfus olarak ta 628,305- dir. 
Bunlara 107,574 eY 16315 arsa 
15201 diikkin, 6230,917 d6nüm 
arazi verilmiştir. Mübadillere 
aynca kanun micibince 
verilen muhtelif renkli bono
lar bunun haricindedir. Bu 
bonolann yekünüde 6 milyon 
lira tutar. 
Bir hazirandan sonra 

Ondan sonra 1 haziran 
933 - ten 1 haziran 934 tari
hine kadar gelen muhacirle
rin miktarı 3018 evde 15319 
nüfustur. Bunların 337 evde 
1383 nüfusu Yugoslavyadan 
956 evde evde 4733 Bulgaris
tandan 7 49 eyde 4284 nüfusu 
Rusyadan 47 evde 325 alifusu 
Suriyeden 52 evde 252 nlfu 
Adalardan 230 evde 1112 
nüfus lrandan 5 n-de 9 nüfus 
garbi T rakyadan gelmiş-
ler 1345 evde 6397 
nüfus Tarakyada 8 evde 24 
nüfus Elizize 3 evde 15 nüsus 
Diyarıbekir, 1661 evde 8881 

aıüfus muhtelif vilayetlere yer-
lettirilmif 1 evde iki nüfus 
serbesı olarak kalmıf)ardır. 1 
Haziran 1934 tarihinden 1-2 ci 
teşrin 934 tarihine kadar ge
len muhacirlerin yekllnu ise 
3149 evde 11924 nüfustur. 
Bunlardan 469 evde 1959 u 
Yugoslavyadan, 28 evde 951 
Suriyeden, 62 evde 161 i ada-
lerdaia. 3 Hele 230 ~ 

1 evde S i Afganistandan, 12 
evde 49 u lrandan, 19 evde 
54 ii garbi Trakyadan gelmit· 
ler ve 2032 evde 7739 u Trak
yaya, 60 evde 1246 •ı Antal
yaya, 174 n-de 1255 i Elizize, 
66 evde 279 u Diyanbekire, 
322 evde 1246 aı muhtelif vi
layetlere yerletfuilmiş SOS evde 
1246 aı da serbest olarak kal
mışlarclır. 

Yapdan Yardnnlar 
Vekil bey bunlara karp ka

nunen yapalma muavenetlerin 
malıiyetlerİllİ kaydettikten son
ra fimdiye bdar gelen muha
cirlere toprak tevzi edildiğini 
yalnız bu sene gelenlerin bun
dan hariç olduğunu söylemiş 
ve demiftir ki : 

Çünldi yeniden bir toprak 
tevziab baflama••fbr. En çok 
gelen muhacirler rençberler, 
çiftçiler oldukları için yerleş
tikleri yerlerde mevad: kiyleri 
takviye mretiyle yerlqtiri)mif
Jerdir. Keıaclilerine- epanli met
rukeden ve milli araziden top
rak verildigi gibi istimlak su
retile Ye lSOS numarah kanu· 
na gire toprak verilmiftİr. 
Bundan sonra çıkacak en mü
him mesele gelecnk muhacir
lere toprak bulmak keyfiyeti
dir. Çiııki elde devlet mah 
olarak pek az toprak kalmıt· 
br. Kanunun derpiı ettiği köy 
meralanoden fazlası bunlara 
toprak olarak verilecektir. Bu 
mıktarda selecek muhacirlere 
kifayet etmiyecek derecededir. 
Buna karşı yapılacak it mevcut 
ve itlelllDİf sahipli topraklan 
istim!lk ederek bunlara tevzi 
etmektir. 

Ev Temini için 
Vekil bey bundan ıoara mu

hacirlere ev temini için takip 
edilen usulleri ve bütçedeki 
tahsiatın imkim niabetinde 
yapılu çabtmalan anlatarak 
ıark viliyetleri için iki sene
denberi bin ve garp yillyetle
ri için de SS bin lira sarfedil
diğini söylemif ve demiştir ki: 

Bizim memleketimizdeki ko
laybklar ve yerli hallan mu
hacirlere gösterdiği tefkat ve 
merhamet sayesinde bufÜD is
kiD masarifi çok ucuza mal 
olmaktadır. Banu nafus bapna 
yOz lira olarak hesap edebili-
riz. 

Refik Şevket B. sualiaia 
ikinci noktuına cevap verirken 
Şnkrii Kaya Bey dem.iştir ki: 

Köstencede on bin muhacirin 
beklediği doğru değildir. Ba 
havadis mübaliğahdır. Bu sene 
gelen bütün muhacirlerin ye
k6na 12,000 kişiden ibarettir. 
Orada toplanan mulaacirlerin 
busene biraz fazla olması Bul-
garistanda Deliorman Türkle
rinin şimalden Romanyaya hic
ret ederek memleketimize gel
mek istemelerinden doğmuştur. 
Romanyadaki Dobrice Tiirklen 
de buna inzimam etmiştir. Şim .. 
diye kadar 6 ay zarfında srelen 
muhacirlerin miktan 4331 dir. 
Dün telefonla sorduk. Kösten
cedeki muhacirlerin miktan 
yüzden fazla değildir. Ve bun
lar da toplandıjı vakıt lstan-
buldan gönderilen vapurla nak
ledilmiftir. 

Bulgerl•l8n, Romanıa 
Yugo.aavyada iki Bu

çuk MHJ0118 Yakın 
Tlrk V.....,r 

Bada~·---;j!-;,1.~ - + 

l 

yon Türle vardır. Bunlann ke-

1 
sif bulundukları yer Deliorman
dır. Buradaki Türkler kuvvetli 
ve bilcliğimiz tam Türk evsafını 
haiz olan Türklerdir. Diğerleri 
Rumeliyi şarkide ve bir kısmı 
da Edime viliyetinde Bulgar
lara kalan kısımda Kusukavak, 
Ahiçelebi, Daridere denilen 
dağlardadır. Romanyada 400 
bin Türk vardır. Bunların içe
risinde Hıristiyan Türkler deni
len Kakavuz Türkleri de var
dır. Yugoslavyada 800,000 
kadar Türk vardır. Buradaki 
Türkler evveJA Makedonyada 
ker dil !rine kalan kısımlarda 
henüz gelmemit olan türklerdir. 
Diğer taraftan yine Türk un
surundan olduklan halde kıs
men dillerini muhitlerine uy
duran Tlrkler vardır. Hariçte
ki Türkler bundan ibarettir. 
Banlar doirudan doğruya son 
uırlarda bizim.le beraber isti
lllara iştirak edip orada yer
leşen, .. r1arca, bizimle bera
ber hilkümraa olan Tnrklerdir. 
Bundan başka diğer yerlerde 
de Türk ırkına mensup daha 
20 - 30 milyon Türk vardır ki 
bwıla.r mevzuumuz haricindedir. 

Medeniyeti Tanıtan 
Muhaceret 

Vekil bey Türk tarihinin 
hicretle baıJamıı bir tarih ol
duğunu ve d~ya medeniyeti 
yayan dünyaya insanlığı tam
tan ve tatııtbran büyük Tnrk 
muhacereti olduğunu işaret 
ettikten sonra Türklerin bir 
memleketi Kolonize etmekte 
tarihte . misli garillmemit bir 
ısım kazand1klanm a&ylemiı 

•e hiçbir devlet Türklerle boy 
llçüşebilecek kolonizuyon 
misallerine malik değildir de
miştir. Türk her nereye gittise 
medeniyeti imar ve irfanı da 
birlikte götürmiiftilr. Türkün 
ikinci bir haleti de vaktile 
bayrapn hlkim olduju yer
de esir yqamamasıdır. Bunu 
teref olarak telikki edenler 
oldaiu gibı kuvvet olarak ta 
tellkki edenler vardır. Ben 
Tllrklerin esir yqam•malanm 
btiyük bir hulet ve kuvvet 
olarak tanınm. . 

Şiikrl Kaya bey Tttrklerin 
son asır içerisindeki hicretleri
ne de temu ederek bu hususta 
çekilen sıkmbıan anlabnıf ve 
bu huauata miuller söyledikten 
sonra Cumhuriyet devrindeki 
hicret ve i.akin qlerine geçerek 
bizim bu devrede ilk olarak 
karfılaştığımız mübadele hicreti 
olmuştur, demiştir. 

MUbadele lflerl 
Vekil B. içinde bulunulmut 

olan mUtknl tartlar ve her tirit 
vesaitsizhk ve imklmızhk ile 
mu•affakiyetle bqanlmlf olaa 
mGbadcle itinde banlann kkAa 
ve mn.tahıil smıftna geçmele
rinin bizim memleketimiıde 
daha semereli ve mavaffalu• 
yetle bitirilmit olduğunu s6y
lemiftir. 

teso de (as) Milyon 
Olacaıız 

Vekil bey nüfus meselesine 
de temu ederek 1950 tarihin
de Türkiye nüfusunun 30-35 
milyona varacağım söyliyerek 
bu doğrudan doğruya milleti
mizin kendi sermayesinin ve
rimidir. elemiş ve hariçteki kan 
kardetJerimizin bil ve han ar
bdatlanmm• prek arzulan 
Te •erek dit.4":~ .... ., . 

leketimize gelmelerİDİll nilfu
sumuzun artmasında kıymetli 

ve büyük bir imil olacağını 
ifaret etmiştir. 

Sürekli alkıılarla karfllanan 
beyanatlanna Vekil bey fU söz
lerle nihayet vermiftir. 

~estlukJar'n En iyi 
OlçUsU 

Gazetelerde bazı hadisattan 
bahsediliyor. Y alnı:- şunu söy
J yeyim ki bugün Türkiye Türk
leri ve Ti:: kiye Büyük Millet 
Meclisi ve onun hükfımeti ha
riçteki bütü:ı insanlıkla insani 
hareketlerle alakadar olduğu 
gibi tabii kendi kardeşleri 
Türklerle de alikadardırlar. 
bugünkü Türkler başka mem
leketlerin kendilerine 012.n dost
Iuklanm orada bulunan Türk
lere yapbklan muamelelerle 
ölçtüklerini sayler.sem zanne
derim ki Türk milletinin ve B. 
Millet Meclisinin hissiyatına 
tamamen tercüman olurum. 

Refik Şevket Beyin 
SDzlerl 

Vekil beyi müteakip kürsüye 
gelen Refik Şevket bey dahi
liye vekilinin rakamlara müs· 
tenit olarak verdiği malümata 
ve hükumetçe muhacirlerin yer
leştirilmesi için yapılan itlere 
dair olan izahahaa teıekkür 
ederek demiftir ki: 

Muhaceret denilen hali be· 
hemehal maddi ve manevi taz
yikin icra ettiği tesirde ara
mahd11'. Oturduğu ve yaşadığı 
yerden evını yurdunu 
bırakıp barice çıkmak vaziye
tini glsteren kanlqlere TDrk 
milletinin giderdiği ıefkatin 
yerinde olduğunu aöylemittir. 

Klfla Muhacir 
Gelmemelldlr 

Dahiliye Vekili Şllkril Kaya 
bey- Yaz aylan içeriainde ya
ni bundan bir iki ay evci 
hakikaten Bulgariatandaa bir 
muhaceret cereyanı baılamııb. 
Ve bu muhaceret bir akm ha
lini almakta idi. Fakat harici
yemizin yapbit diplomatik te· 
tebbiWer BulJıaristan ve Ro
manyadaki bu akını tamamile 
durdurinuttur. Bualann mahalB 
teıirat ile oldujıınu Bulgari.tan 
htikUmeti bize ıöylemiştir. 
Bugün perakende yani malım 
utmıı veyahut mah kalmamıf 
yola diifmiif Türk muhacirleri 
haricinde büyük bir akma 
mini olacak gerek siyaal gerek 
idari hertllrlü tedbirler alın
mışhr. Arkadaşımızın pek iyi 
söyledikleri gibi kıı ortasında 
buraya gelecek muhacirler 
memleketimizin kışlannm sert 
olması itibarile çok biiyük ııtı
raplara dlfebilirlerdi Onlana 
çekeceği bu ısbrap memlekette 
çok blyiik teeulrler husule 
getirebilir. ilkbahardan itiba
ren memlekete relmeleri daha 
muvafık olur. Bu kıt aylan 
içerisinde beklediğimiz muha
cirlerin miktan belki 100 evi 
geçmiyecek kadar olmuı iktiza 
eder. 
Trakya lskln Mıntaka•ı 

Eğer baıkaca bir hidise ol
mazsa gelen muhacirlere bugün 
gerek kolaylığı gerek lüz6m 
ve ihtiyacı itibarile en çok 
ehemmiyet verdiğimiz iskln 
aabuı Trakya mıntakasıclır. 
Trakyaya yalnız bu ıene 12,000 
muhacir yerleıtirdik. Miifettiti 
umma' Ye maiyetiadeki müfet-

~ ·--1• bu itle •et· 

Cumhuriyet Köyü Böyle 
Canlı Olmalıdır 

Kaymakçının 240 Mevcutlu Mektebi 
Saat Gibi İşliyen Kooperatifi 

Kaymakçıdan Yazıll1or 
Ödemİfe bağlı Kaymakçı 

köyü beı yüz haneli ve iki 
bin nüfuslu, dört mahalleden 
ibarettir. Bu köye köy deni
lemez. Çünkii oldukça btlytik 
ve gittikçe ,ehir halini alan ve 
medenileşen bir köydür. Kö-

bir bin 1 rahk bir mektep he
diye etmiştir. Bu mektepte mu
kayyet 240 talebe vardır. Mek
tep dört muallimli kadrolu iken 
köylünün dileği üzerine kad-
roya bir muallim daha ilive 
edildiği memnuniyetle haber 
alınmıttır. Binaenaleyh köylil-

1 - idare meclisi reisi Şakfr efendi, 2 - Mifrakip Z iya bey, 
:1 - Kooperatif miidih·ii Avni bey, 4 - Ata Abdullah P{mıdi, 

5 - Aza Ahmet efendi, 6 - .A.ı!a ljalı·fr efendi, 
7 - Aza Mehmef. Ta1dt efendi 

yün merkezi vaziyette olması nün arzusunu yerine getiren 
ve bilhassa Beydağı Kiraz cumhuriyet idaresi viliyetimiz 
gih:ergihlan olması köye ay- maarif müdüriyetine tqekk&r-
nca bir kıymet vermektedir. !erimizi arzetmeyi bir borç bi-
Bu köyde otu.ı seneden beri liriz. 
cumalan kurulan pazarlanmn Vilayetimizin kıymetli valisi 
emsaline kazalarda tesadüf Kazım Pf. nın irpdile busene ilk 
edilemez Köy muhtarhkla ida- tecrl\be olmak üıere bir de mek 
re edilmektedir. tebi olmıyan ve mektebi olup ta 

Cumhuriyetin ilinından son- tam teşkilltlı olmıyan k&yle-
ra başta cumhuriyet amir- rin çocuklannı okutmak gaye-
Jeri olduğu halde viliyeti- sile yablı pansiyon açılmıfbr. 
mizin çok muhterem ça- On bet mevcuda vardır ve iyi 
lıtkan kıymetli valisi neticeler alınmaktadır. 
Klzım paşa ile kaymakamımız KlyimhOn muhtelif mahai-
H · ş f lih olmaW. beraber-iacir ıı.p-
aşım ere beyin göster- BİDiD üstünde gelir. Seneler-

dikleri oyldan giden çahıkan den beri köyümüz çiftçilerinia 
ihti1ar heyetimizin köyde bir kanını bir sülük gibi emen mu
park, fenni tavuk istaıyonu ve 

rabahacı, ve faizcilerin pençe-
çocaklann eylencesi için çocok sinden kurtulmak için bir koo-
balıçesi ~cude getirilmiftir. 
Bu köyden ııeçeııler klyiiu ta~ peratif kurulmuştur. On iki se-
rakkiye doğru gittiğini gi>re- ne maarif sahasında da klyti-

k ne çok hizmet etmi.ş olan u-
re içlerinden bir sevinç duy- bık muallim ve .imdi koopera-
maktadırlaa. .... 

Evvelce çok müsrif olan halk tifimiz müdürü olan Afti be· 
tasarrufa alı,makta ve kendi yin ve kayümnz halkından lbra-
yait ye tuzu ile bYnllarak bim çavuş oğlu müteveffa Meh· 
çahflD&DıD faydalanm öiren- met ağanın yardımlan ile 21-
mİf ve ifral dola~e evveJce S-931 tarihinde beş lira ser-
yıkılan yurtlarını adeta bir cen- maye ve kırk ortakla ite bat-
nete çevirmişlerdir. hyan kooperatifimiz buıriila 137 

K&yltı tam bir teıantitle ortağa ve 9538 lira nakdi 
Cumhuriyetçidir. Ve kıymetli •ermayeye malik olmut ve or
k&y halla y&ce Gazisinin kurmut taklanna yirmi bin beş yüS 
olduju cumhuriyeti koramak lira ikrazatta bulunarak bll 
için inkılap ve medeniyet icap- .. yede çok muhterem kıymetli 
larına azami ehemmiyet veri- çiftçilerini bqta Ziraat bankaJI 
yor.. ve buglinkU gönderilen fotoi-

K&yümüz maarifi oldukça rafta resimleri göriilen idare 
cumhuriyete layık bir tekilde meclisi ve müdür Avni beylr 
çok ilerlemiftir. Çibıkii k&yltl rin çalıpnalan sayesinde ... t 
okumanın yazmanın kıymetini gibi iflemektedir. 
öğremnif ve buglhı kayüne on &Urhan 

······················································································-galdnrler. Hnkibnet de elinde- ettiii hususi bir komisyon .ar 
ki bütün kuvvetini sarfederek dır. O komisyon devlet daire'" 
bwUaruı bu seneden itibaren lerinin esaslı azaJanndan -
muıtaJWI haline geçmelerini büyük memur ve hariçten ıe-
temin edecek tedbirleri almıfbr. çilecek üç azadan mürekkel"" 
Hlllllahmerln Ve Ziraat tir. Bu komisyon toplandıJdall 

Bankasının Yardımı ıonra mesaisine bqlıyacaktd'• 
Kendilerine Hillliabmer bet Siyasi MUzaker~ıet 

bin lira pndermiftir. Daha da A~Sı~ 
bet bin lira g&ıdereceğini va- Şunu arze~mek ıste~__. 
d t · tir H linizde h. efklrı umumıyeye ve B~ 

... e. mq . uzuru a ı· Mecliae heup vermiş o~ 
laliahmere arzı teşekkür ede- · · d ı ..:- .. · tı' ~~-~ • ... • açın ev eua on sıyase ~, 
nm. Diger taraftan Zıraat Ve- biri de tamamile nüfus ~ 
kileti de Ziraat banka11yle an- s tid' V b üfus' • ---İ •----L . e ır. e u n sıpa-~ 
~- bunlara gerek yıyecek mizde gelecek muhacirleri 111~· 
Y~ gerek toh~uk ~ak al*! tuam, metot dahilinde ge~ 
bın ton bugday gondermeyı mek, yerleştirmek ve o~ 
karar albna almıştır. Bunu da derhal mlistahsil hale ~~ 
ttlkranla yadederim. kt' B t~ . . me ır. u gayeye e 

Geçen ~~ne büyük . m.ecliaın edecek siyui müzak 
~~~ul etbıı kanunun ıht!va et- de arifeıinde bulundui 
tigı maddeler çok mühım ve arzederim. .,J/r;. 
çok esaslıdır. Hükümet derhal Müteakıben mubasebei pllP'.1(:, 
bun~n tatbikine geçmek ~zere miye kanununun 99 uncu .,.oç;""".ı 
tetbirler almııtır. Evveli mzam- desi hükmünün jand 
name hazırlanmış ve çıkanlmııtır. teımiH hakkındaki kanuJJ 
Talimatnameler de hemen çıkmıt yibaaı müzakere ve kabtd 
fibidir. Nizamnameyi fUlayı lerek Perşembe günl 
devletin kabul ettijini düıl ha- ılılmak Ozere içtima& 
ber aldım. Kanunun derpİf Yerildi. 
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Son Dakika: 
Macar Başvekili Gömböş 

·-------------------------------------------Macaristanın ltalyadan Uzaklaşmak 
Yazan: NIZAMETTIN NAZiF Üzere Olduğunu Tekzip Etmiştir 

29 --

Ayı Yavruları Kucağında Böğürürler, Ağlaşıp Dururlardı! Macaristan Toprak MUddelyatında ısrar Ediyor 
Budapeşte, 1.3 (A.A) - Ma- [ sini sulhını ve orta Avrupa !erinin temeli muslihane vasıta· 

Anadan Ayrı Düşmek Kolay mı. Hayvan Deyip Geçme Oğul! car telgaı:af AJa~~ın~~n: .. • ı meselelerinin nefine olarak lariyle muabedelerin tadilini 
Başvekıl M. Gomboş huku- daha müessir ve daha nafi bir temin etmektir. Bu husustaki -~-~-----------... ---------------

- Oooh ... Oooh .. Ne güzel.. 
Ne eyi .. 

Bu cümleyi kesik kesik adeta 
sayıklar gibi söylemişti İren .. 

Sonra birden, kendini topar
Lyarak: 

- Yani.. -dedi- Kendisine 
eyi bir tuzak kurabileceğiz d::
mek istiyordum .. 

de ki.. Senin için çıldırıyorum. 
Bu gece harem kapısında seni' 
bekliyecek cariyeyi takip et .. 

Kleromen siirifilmenam gibi 
anlamaz, sebebini ve neticele
rini düşünmeden Kaz tüylü ka
lemi yürüttü. Bir dakik sonra 
Vasilissanın emri yerine gelmiş 
bulunuyordv. 

İren kağıda yan gözle ba-
İrenin hali, cidden garip 

anlaşılmaz bir hal idi. 
ve karak: 

Kleromen, ona hayretle ba
kıyordu. Acaba nasıl bir tasav
vur ve niyet güdüyordu. Bu ka
dın ne yapacaktı? 

V uilissa, bir müddet sustu: 
Dudaklarında çapkın bir te

be~süm, kalçalannı oynata oy
nata, ideta bir aşağı bir yu
karı dolaştı. Kleromen, onu 
tetkik ile meşguldü. Neden 
sonra İren kıza baktı: 

- Peki .. Fakat bu adam, 
seni nerelerde görüyor .. 

- Nerede olacak? Sarayda 
Vasilissam .. 

- Demek ki, bu:. Bir ya
bancı değil.. Bir asil.. Bildik
lerimizden biri .. 

- Evet Va~ilissam .. 
- Ya ismi? 
Genç nedimenin yüzü birden

bire mosmor kesildi. Sanki bu 
sual onu yıldınmle vurmuş 

gibiydi. 
- İsmi.. -Diye mırıldandı

İsmi.. Onun ismi .. 
Galiba bu isim, kolay kolay 

ağzından çıkaramıyacağı bir 
isimdi ki.. Geveliyor , geve
liyor. Fakat bir türlü söyliye
ıniyordu. 

Bereket versin, Vasilissa ıs
rar etmedi: 

- Dur! Dur! -dedi- Daha 
eyi bir çare.. Daha doğrusu, 

daha eyi bir usül buldum. Evet 
seni kurtarmak için daha eyi 
bir usül, onun ismini söyleme 
bana .. O birdenbire beni kar
şısında görerek hayret etme
lidir. Böylesi daha eyi olmaz 
ını? 

Bir dakika kadar sustu: 
Gözlerinde süzgün bir şeh

vet vardı: 
- Bu daha eyi -diye devam 

etti-. 

Böyle mırıldanırken, göğsün
de bir rahne dalgalanmıştı. 

- Kuvvetli ha .. 
k - Evet Vasilissam .. Amma 
S 11VV~tli._. Sanki bir demiri. 
ankı hır çelik .. 

t Ve, genç kızı kolundan tu
up bir köşeye çekti: Gizli bir 
Şey• sanki bir sır tevdi ediyor
tııuş gibi yavaşça mırıldandı: 
z - Sana şimdi bir kağıt ya-
arız s k d" .. bil'l : en en ısını arar, sonra 

" 
1 tızaın tesadüf etmişsin gibi 

'
1 Parak k• • d ı· · · Qı_ agı ı e ıne venrsın .. 
'lllaz nıı? 

b. Masanın üstünde Kaz tüyü 
ır k 1 

vardı~ em ve Altın bir Hokka 

lır~emen kalemi Hokkaya ba-
ı, Kleromene uzattı: 

V: ~I .şunu. 
llıa lı~nı bir hareketle koca
lar 

11
k ır tabakanın köşesini yır

a emretti: 
'G' Yaz şunu: 

enç nedi . _ N me. 
YütıL e yazayım? der gibi 

'ille bakınca· 
- 'Rıı.ı-'-1 d

0 

d" y ""' - e ı- az., Ve 

-Tamam .. -dedi- şimdi der· 
hal işe başla.. Onu bul.. Bu 
mektubu eline sıkıştır, oy
nak ve mültefit görünmeğe 

gayret et. 
Nedimeyi göğsüne çekti. 

alnından öptü.Sonra işvekar bir 
kahkaha ile bağırdı: 

- Haydi yavrum! Taliin açık 
olsun .. 

Ve Kleromen kapıdan çıkar
ken, alaylı alaylı kafasını sal
ladı: 

- Budala! Eline arslan gibi 
bir erkek geçmiş. Buna ağlıyor
sun ha.. Budala .. 

Bir masal!. 
- Burası mı? 

- Burası .. 
Cafer uçurum kenarında eşi

nerek, şahlanan atının köpük
lü boynunun üstünden eğildi. 
Aşağılara baktı. Aşağılarda 
başdöndürücü derinliklerdeF rat 
nehri kıvnla kıvrıla, acaip bir 
ejderha gibi soluyarak nefes 
alıyor, akıyordu ... 

- Söyle Tavabil, o, burada 
mı durmuştu? 

- Burada durmuştu ... 
Atının üstünde hala genç bir 

akıncı gibi dim dik duran ak 
sakallı, Tavabil, uçurumun de
rinliklı!rine kadar Caferin muaz
zam gövdesini sırtından görü
yordu.. Bu sırtınden görülen 
bir insan gövdesi değil, yalçın 
bir kaya parçasiydi sanki, yal
nız, genç ve geniş omuzlar ka
lın bir gürgen dalı gibi büyük
tüler ... 

- O zamandan bu zamana 
kadar şu Muşar dağı hiç de
ğişmedi mi? 

- Değişmedi... O zaman da 
çam ormanları böyle sık ve 
korkunçtu. O zaman da ikindi 
güneşi gök yüzünü böyle koca
man, koskocaman bir nur gibi 
aydınlatıyordu. Karşı ovalar, 
ipekli bir acem halısı gibi böyle 
elvan yanıyordu .. O zaman da .. 

- Yeter sus,.. O zamandan 

bu zaman kadar hiç bir şey 
değişmedi öyle mi .... Dağ gene 
bu dağ. Fırat, gene bu Fırat. 
Ovalar, gene bu ova idi öyle 
mi ... Öyle mi ha??? .. 

- Öyle ... 
Bundan sonra öyle olmıya

cak işte... Ben değiştireceğim 

onları, kahpe dünyanın surahnı 
değiştireceğim ben... Değişti
receğim anladın mı? Ne dedi
ğimi eyi anladın mı, babamın 
At uşağı, ne dediğimi eyi anla
dın mı, Caferin lalası ... 

- Anladım .. 
- İnandın mı? 
- inandım Cafer ... 
Cafer bir sıçrayışta abndan 

yere atladı. Gene, güzel temiz 
yüzünde azım, irade kudret ve 
huzün çizgileri, renkleri birbi
rine karışmıştı. Dc:likanlının hiç 
bir hareketini gözünden kaçır
mıvan Tavabil de vere inmiı 

ve hayvanları kalın bir çam da
lına bağlamıştı bile... Genç 
efendisinin bir adım gerisinde 
duruyordu. Cafer, ayaklannı 
uçuruma sarkıtarak, ikindi gü
neşile kızaran kayaların üstüne 
oturdu: 

- Lala yanıma gel, otur ya
nıma, anlat bana, babamı an
lat. Hani küçükten beni diz
lerine oturturdun. Evvel zaman 
kalbur zamanlarının hikayele
rini anlatırdın. işte o sesle göz
lerin öyle yanarak anlat bana 
babamı.. Nasıl öldu o? Nasıl 
öldürdüler onu?? 

T avabil, Caferin yanına diz 
çöktü ve mukaddes bir kitabı 
okuyormuş.kibi anlatmağa baş
ladı: 

- Babanın namı şanlıydı 
bey oğul, şanlıydı. Basra kör
fezinden Biz ansın yolcu lr ale 
duvarlarına kadar, yetmiş ülke 
üstünde Kutlu Hüseyin ismi bir 
anılırdı. Kil çadırlarda Arap 
anaları, yaramazlık eden çocuk
larını onunla korkutur, Şam 
halifesinin sarayında çile dol
duran, Ay yüzlü çerkes kızları 
onu rüyalarında görürdüler. 
Hele Bızans kafirleri, hele on
lar en bahadır pehlivanları ba
banın ismi anılınca Altın kak
malı çelik göğüslerinin üstünde 
üç defa Haç çıkanrlarmış. 

Hey evlat, hey Caferim. Bey 
baban tam sana layık baba 
'd" ı ı .... 

Tavabil sustu .... 
Gemlerinden çam dalına bağ

lanan atlar, birbirlerini dişüye
rek kişniyorlardı. Ormanın ye
şil karanlıklanna doğru uzanan 
patikayı örten kuru Meşe yap
rakları, sararmış çam dikenleri 
hışırdıyor. Derinlerde kuşlar 
cıvıldaşarak ötüyor ve çok uzak 
lardan vahşi bir hayvanın bö
ğürtüsü geliyordu. Orman ko
nuşuyordu. 

Tavabil sesini, konuşan orma-
nın sesine uydurarak anlat-
makta devam etti: 

- Baban Hüseyinin ava me
rakı vardı. Yayını bir gerdi mi, 
uçan Turnayı gözünden vurur
du. Hele bir gün, hiç unutmam, 
sen oynıyasın diye gene bu dağ
dan iki Ayı yavrusu yakala
mıştık. Yavruları benim kuca
ğıma vermiş, kendi Ah terki
sinden çekerek dönüyorduk. 

Sular kararmıştı.. Dağ cadı-

met fırkası içtimaında irat etti- şekle koymağa çalışmaktadırlar hakkımız gerek sulh muahede-
ği nutukta, Macaristan aley- demiştir. !eri esasından gerek tarihi hak-
hinde bazı devletler tarafından M. Gömböş Lehistanlı - Ma- lar ve hakkaniyet ve istatistik-
açılmış olan iftira mücadelesini caristan arasındaki tarih ve !er esasından itiraz götürmez. 
hatırlatarak Macaristanın bey- asırlık münasebatı ve muhabbet Hemen 13 milyona baliğ olan 
nelmilel vaziyetini sarsmağa hissiyatını izah ettikten sonra ve nispet itibariyle eski Avus-
matuf olan mücadelenin akim Roma seyahatına geçmiı ve turya - Macaristan imparator-
kalmış olduğunu bildirdikten bu hususta matbuatta intiıar luğunda yaşıyan diğer milletle-
sonra Roma protokollarının eden yazılarla resmi tebligin rin hepsini geçen Macar mil-
muvaffakıyetle tatbik edilmekte Macaristanın İtrlyadan uzaklaş- tinin kendisine sulh muadesiyle 
ıd • 1 · terkedilen 95 bin kilometre o ugunu söy emış ve müteaki- makta olduğuna dair ç•kan ha-

hen Varşova ve Viyana seya- yali haberlerin uydurma oldu- murabbaı araziden daha fazla-
sına hakkı olması tabiidir. Bu-hatlarından ve bu şehirlerde ğunu ispata kafi bulduğunu 
na mukabil bizi çeviren devlet· 

gördüğü samimi kabulden ha- söylemiştir. Başvekil diyor ki: 
ler de bu sulh muahedeleri 

raretli bir lisanla bahsetmiştir. İtalya - Macaristan münase- sayesinde kendilerine nispetsiz 
Başvekil Macariıtanla Avustur- batı çok hararetli ve çok sami- bir surette verilen arazi içinde 
yayı bağlıyan tali iştirakini midir. Ve istisnasız bütün Ma- daha az nüfusta milletler tara-
kaydederek bu iştiraki müdrik carlar tarafından takdir edilen fından diğer milletler üzerinde 
olan Avusturya devlet adamla- büyük devlet adamı Ducenin hukuku hükümrani tatbik edil-
rı da iki devlet teşriki mesai- harici siyasetinin bütün gayret- mektedir. 

Flandin Kabinesine 420 Reylik 
• 

Ekseriyetle itimat Beyan Edildi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Paris 13 ( H. R ) - Flandin kabinesi bugün mebusan meclisinin huzuruna çıktı. Tribünler 
kamilen dolmuştu. Başvekil hükümetin beyannamesini okudu. Bunda deniliyor ki : 

" Fransanın ve Cumhuriyetin zaferi namına, vatandaşlar arasına nifak sokmak istiyen teşeb
büslere karşı mücadele edeilecektir. ihtilalci veya diktatörlük istiyen teşebbüslere karşı memleke
tin müdafaasını temin etmek seri V::! kusursuz olarak adaleti hakim kılmak gerektir. Birlik için 
faaliyet... F aiıliyet için birlik... İşte programımız. 

Hükümetin beyannamesi okunduktan sonra bir çok hatipler söz aldılar. 
Komünistler ve Sosyalistler hükümet aleyhinde rey verecelderini söylediler. Müttehit sosyalist

ler sokaklann ve caddelerin façist çetelerinden temizlenmesini istediler. 
Saat 20 olmuştu. Başvekil hala kürsüde idi. Suallere cevap veriyordu. Hükümetin 120 muhalif 

reye karşı 400 - 420 reylik bir ekseriyet temin edeceği muhakkak sayılıyor. 

Londra Görüşmeleri 
• • 
lngiltere Almanya ile Silahsızlanma 
işini Görüşmekten içtinap Ediyor 

Londra 13 ( A.A ) - Havas ı 
Ajansından: 

M. Hitlerin murahhası Fon 
Ribbentrop Londrada Alman
yanın Cenevreye avdeti için 
müzakerede bulunduğu hak
kındaki haberleri tekzip etmiş 
ve bunların tamamen hayali ol
dnğunu söylemiştir. M. Eden 
ile bir eaat kadar görüşmüş 
olan M. Ribbentrop bu görüş
menin umumi bir mahiyette ol
duğunu ve temas edilen mesele
ler arasında iyi anlaşma esası 

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

üzerine milletlerin teşriki me- B. Britanya hükumetinin Al· 
saisi işinin de bulunduğunu bil- manya ile milletler cemiyetinin 
dirmiştir. nezareti altında vuku bulması 

Neşredilen resmi bir tebliğ- icap eden bir müzakereye gi-
de mükalemenin üç çeyrek sa- rişmek istemediğini yazıyorlar. 
at sürdüğü M. Ribbentropun Diğer taraftan M. eden AI-
yeni hiç bir teklifte bulunma· manyanın yeniden Cenevreye 
dığı ve mükalemenin yeni hiç dönmek için tekliflerde bulun-
bir unsur veya amil tevlit et- duğunu tekzip etmiştir. 
mediği bildirilmektedir. Makdonaldın Beyanatı 

Londra 13 ( H. R ) - Hari- Londra 13 ( H. R ) - Baş-
ciye müsteşarı M, Edenin Rayş- vekil M. Mac Donald bugün 
führer'in mümessili ile mülaka- Avam kamarasında vuku bu-
tı hakkında neşredilen tebliğin lan beyanabnda Sar mıntaka-
kısalığı bu mülakatın genel sında polis vezifesini görmek 

larının ateş yakarak şarkı ça- dururlardı. Analarını çağırır-
çerçeve haricine çıkmadığını üzere yazılan lngiüz zabitleri 
gösteriyor. Gazeteler mülika- hakkında hiç bir mesuliyet der-

ğırdıklan saattı.. Kapkara dal- !ardı. Ben, bir yandan onları 
ların arasında lime lime gözü- kucağımda zapta çalışır, bir 
ken gök yüzünde yıldızların yandan onları kim bilir hangi 
her biri Arap baüfesinin sarı- dağda bunlara yemek arar diye 
ğındaki kocaman mücevherler düşünür, bir yandan da önde 
gibi ışıldıyordu .. 

Atı terkisinde çekerek dalgın 
Ayı yavruları kucağımda bö-

dalgın yürüyen babana bakar· 
ğürürler, ağlaşıp dururlardı. 
Anadan ayn düşmek, kolay mı dım. Birdenbire geriden karan-
hayvan deyip geçme oğul, on- lığı tepreştiren bir böğürtü işi-
lann da tüylü göğüslerinde yü- tildi. Ayı yavruları kulaklarını 
rek çarpıyor.. dikerek dinlediler. Böğürtil bir 

Tavabilin sesi yavaş yavaş daha yakından titretti ortalığı. 
kesildi. Ormanın içinden doğru Yavrular bir çığlıktır kopardı-
esmeğe başlıyan rüzgar, taze lar, ellerimi tırmıklıyor, kolla-
bir Reçine kokusunu Caferin rımdan kurtulup, böğürmenin 
göğsüne, genç ciğerlerini dol- geldiği yana seğirtmek istiyor· 
durdu. lardı. Analarının ıeaini duy-

Tavabil ak sakalını sıvazladı muşlardı. Bu ormanların. dağ-
ıe1i perde perde yükseldi: lann, tqlann vlriai gibi bay-

hn hiç bir netice vermediğini, uhte etmediğini söylemiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Uluslar Arası 
Bankası idare Meclisi 

BAL 12 ( A.A ) - Uluslar 1 rin müsavi muameleye tabi tu-
arası bankuının idare meclisi tulması için çok çalışmışsa da 
bu sabah taplanarak altın blo- muvaffak olamamıştır. Bazı 
kuna mensup devletlerin Brük- alacaklılara Almanya tarafın-
ıelde yaptıkları konferansta dan verilen imtiyazlar, bilhas-
alınan kararları ve ihraç ban- sa Amerikada hoşnutsuzluk 
kalan konferansının verdiği ne- uyandırmış ve bu memleketin 
ticeleri tetkik etmiştir. maliyecileri alacaklı sıfatile 

idare meclisi bankanın birin- bundan şikayet etmiştir. 
ci tetrin bilinçosunda yeni bir ~ 
ıazıa1ık olduğunu büyllk bir Antalya Yolunda 
memnuniyetle kaydeylemittir. Bir Otomobil Devrlldl 
Yuni lstikrazına ait tediye Burdur, 13 (A.A) - Bugün 
güçliiklerine ıelince, uluılar Burdurdan Antalyayı giden - Sen oynıyasın diye, anası kıran ıu, onlann analarının 
aruı bankuı Almanyadan ala· bir otomobil Çubuk bojıazında 

___,,-~-'lan )Qtlln memleketle.:_ _ demlmiıtir. Dört varalı vardı~ 
yokken inden aldıj'ııım Ayı ıesi idi. 
yavruları kucalımda atlatıp ,, 
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Bulgaristan Ve 
Balkan ıtlli\fı 

Le Messager d' Athene'in, son 
günlerde Bulgar propaganda
sının, Bulgaristanın Balkan iti
lafı misakına iştirake amade 
olduğuna fakat Yunanistanın 
bu iştirak aleyhine hareket ey
lediğine inandırmak için büyük 
bir faaliyetle çalıştığı hakkın

daki yazısını mevzuubahseden 
" La Bulgarie ,. diyor ki: 

"Bulgar propagandası bu id
dia, hakikatın temamen aksi
dir. Filhakika iki gündenberi, 
Elen hükumetinin Bulgaristanı 
misaka iştirake ikna için sami
mi gayretlerde bulunduğu ma
lı1mdur. O zamandanberi, ne 
Başvekil, ne Hariciye nazırı 
bu memleketin yakın zamanda 
misaka iştiraki için samimi te
mennilerini izharda hiç bir fırsatı 
kaçırmamışlardır. Elen refikimi
;1 '.n meydana koyduğu Bulgaris
tan misak iştiraki meselesi yeni 
bir mesele değildir. Ve misa
kın imzasından beri bir çok 
kerre matboatta mevzuu bahs 
olmuştur. Bulgar hükumetinin 
9 Şubbat 933 tarihli beynel
milel vesikayı imza eden dört 
memlekete iltihak etmemesin
deki sebepler malumdur. Son 
zamanlarda başvekil M. Kimon 
Giorgief'in bir ecnebi gazete
ciye söylediği gibi, Bulgaristan 
bu hususta eski vaziyetini ta
mamen muhafaza etmektedir. 
Hiç bir ıüphe götürmiyen bu 
ifade, bu husustaki Bulgar nok
tai nazannı sarih surette izaha 
kafidir. Ve bundan dolayı baş
vekilin bu sözlerine burada 
yeni bir ıey ilaveden içtinap 
ederiz. 

Esasen Le Measager d'At
hanes de bilir ki Bulgar hü
kumetleri,beynelmilel mahiyette 
bir misaka iştirakimize mani 
olan prensip meselesini Balkan
larda bir yaklaşma ve uzlaşma 
gayretine engel yapmak iste
memektedirler. Bu keyfiyeti, 
Bulgar matbuatına verdiği son 
beyanatında M. Titülesko ka
bul etmiş ve Bulgaristanın Bal
kan misakına ademi iştirakinin, 
bu misakı yapanların Bulgaris
tanı Balkanlarda mesai birliki 
eserine bilfiil iştirak ediyor 
telakki etmelerine mani olma
dığını kaydeylemişti. 

Diğer taraftan. Ankara mü
zakeratı neticesinde neşredilen 
tebliğ de, Balkan blokunun bu 
bloka dahil olmıyan diğer 

Balkam memleketleriyle olan 
münasebetlerindeki devamlı te
rakkiyi zımnan müşahede et
mektedir. Bu, Ankarada bu 
defa statüsü tanzim ve daimi 
teşkilatı tayin olunan Balkan 

itilafına Bulgaristanın ademi 
iştirakinin, bu itilafın akdine 
sebebiyet veren gayelere usul 
için bir mani teşkil etmemekte 

olduğunun resmen itirafıdır. 

Şunu da kaydedelim ki Bük
reşte çıkan L'independance 
Roumaine refikimiz daha geçen 
giin bu hususta şöyle diyordu: 
"Bulgaristan, şimdiye kadar 
filen Balkan misakma iştirak 

etmemekle berabermisaka da
hil memleketlere gittikçe daha 
ziyade yaklaşmakta ve faliha
yır telakki edilebilecek bir uz
laşma siyaseıi takip eylemek
tedir.,, 

La Bulgarie bundan sonra 
Le Messager d'Athene hita
ben, mevzuubahs şekilde bir 
propagandanın mevcut olmadı
dını tasrih ettikten sonra di
yor ki: 

"Balkan cemaatinin bir uz
vu olmak haysiyetile kendi va
zifelerini müdrik olan Bulga
ristan, Balkan yarımadası mil
letlerinin tam bir ittihadını vü- · 

cude getirebilmek için ne g ibi 
şartlara ihtiyaç bulunduğunu 

hiç bir zaman gizlememiştir. 
Bundan dolayı bu gayeye varmak 
için mağlup edilmesi lazımgelen 
güçlükleri saklamıyoruz. 

Düşünülen neticeler, ancak 
kendilerini bekliyen büyük uz
laşmu ve sulh işine bütün ala
kadarların hulusu niyetle işti

rak etmeleri ile kabildir. Bu 
ülkünün büyüklüğü ve vanla
cak gayelerin asaleti her halde 
her türlü entrika ve manevraya 
mani olacak derecededir. Hal
buki, Bulgaristanın bugaıı Yu
nanistan ile diğer Balkan iti
lafı devletleri ile arasını aç
mağa matuf bazı propaganda- · 
lara tevessül ettiğini, 5öylemek 
Bulgaristanın bu mı3aka muh
temel iştirakinin bazı korku
lar tevlit eyldiğini do!aybiyle 
itiraf etmektir. Aceba Elen 
refikimizin hakiki düşüncesi 

bumudur? Her ne olursa olsun 
kendisıni temine koşalım. Çün
kü Bulgaristanın yalnız bir 
tek emeli vardır v.e oda iti!~ıf 
ve teşriki mesaiye istinat eden 
devamlı bir sulhun Balkanlar<la 
kurulmasına bütün hulusu ni
yetile çalış'llaktadır. B;ı kadar 
fenalık atfedilen Bulgar pro
pagandası da, harici siyaset 
sahasında ic:ai faaliyet ettiği 

nisbette bu gayeyi gözetmek
tedir. 

Şark Meseles!nde:rı 
Balkan İtilafına 

Bükreşte çıkan L'İndepen
dance Roumaine gazetesi yu
karıdaki: başlıkla Balkan ici!ıifı 

konseyinin Ankara içumaı mü
nasebetiyle şu makaleyi yaz
maktadır : 

" On dokuzuncu as:ın tı: :
hi, boğazlar meselesi :ıe ~hrk 
meselesinin hakimiye~i altında 

geçmiştir. Sultanların Türk 'yesi 
hasta adam, bütün devletler:n 
matmahi nazarı bulunuyor ve 
bu hal ihtilaflara ve harplere 
sebebiyet veriyordu. Balkan 
devletleri ise, büyük d.:ı!omat
ların zekalarını tecelli ettird ;
!eri bir entrika merkezinden 
başka bir şey değildi. 

Halbuki bugün vaziyet ta
mamen berakistir. Dünyada 
hiç bir mıntaka yoktur ki sulh 
orada bundan iyi tekarrür et
miş bulunsun ve devletler bun
dan daha fazla bir açıklıkla 

teşriki mesai etsin. Bundan 
yirmi sene evveline gelinceye 
kadar imkansız addolunan bu 
hal, bugün en bedbinlerin üze
rinde bile tesirini gösterecek 
bir hakikat olmuştur. Ankara 
konferansı Türkiye, Romanya, 
Yunanistan ve Yugoslavya ara
sında tam itilafı yeniden teba
ruz ettirmiştir. 

Bu itilaf. müşterek menfaat
lerin tam bir anlaşması üzerine 
kurulduğu gibi büyük devlet
lerin yeniden entrikalarını çe
virmelerine karşı gelmek hu
susundaki arzuları üzerine de 
müesses bulunmaktadır. Bul
garistan ise, şimdiye kadar 

Balkan misakına resmen ilti
hak etmemiş olmakla beraber, 
bu misaka dahil devletlere 
gittikçe daha fazla yaklaşmak
ta ve bir falihayır olmak üzere 
bir uzlaşma siyaseti takip 
eylemektedir. 

Daima isyan etmeğe ve bir 
birlerini parçalamağa hazır 
bulunan Balkan milletleri, 
acaba menfaatlarının İcab et
tirdiği bu kiyasetli idrake na
sıl vardılar? Bu. derinleştir
meğe değer, bir siyasi psiko
loji mes' elesidir. 

Bize gelince, biz bunun şe
refini devletlerin mukadderatı
nı idare eden dirayetli ve 
m;ık.ul ~evlet a.damların~~ bul-
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Hanımlar Sizin lcin , 
Mevsimin En Son Modaları 

ı 

.. 

Fotr ~apk : ' hep 
böyle öne doğru 

meyletm'ştir 

Bu senenin e:ı çok be~e
nilen elbise modellerinden 

biri de budur. Kaplar 
Astragan dır 

• 

Güzel bir manto modeli 

Şapka 
Ve 

- yantol:ar 

"' . '· u.ı s ... ;v.ım.ı.ı wo-
delde görülen 
~;;.pim eski ho
i:o;:lan aııdınyor 

He!e bu şe!de 
bakınız çehre
nin cazibesini ne 
kac1ar ıı~t•ır·yor 

Çehrenin pro
fi!ini açık bı

rakacak su
rette giyilir. 

rleyaz kazak şapka.arın ,;_
yaz yakalı mantolara ver
diği güzellik rrörülmeğe değer 

Güzel bir her.! 
modeıi ... 

. ...•.•.•..•.....•...•...........•.........................•...........•............................•................. ,, ........... ~ 

AvusturyaŞaıısölyesi 64 y J T k Ol 
Vi~~:~r(H.~~~~:sölye o cu aşıyaca an 

Şussing'in pek yakında Roma- F T 1 •k H G • 
ya giderek M. _Mussolini ile ransafiJfi ransat antJ ava emıs 
görüşecegi haberı resmen te
yit olunuyor. Şansölyeye hari-
ciye nazırı da refakat edecek
tir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
ınaktayız. Eğer yeniden bir 
harp Avrupayı tehdit edecek 
olursa, buna her halde Şark· 
meselesi sebebiyet vermıye
cektir. 

Büyük devletler, Balkanların 
küçük devletlerinden daha akıl
lı ve makul gözükmektedirler. 
Eğer onlar da, Balkanların ver
diği misali takip eder ve Bal
kanların gösterdikleri açıklık 
ve hüsnü niyetle aralarındaki 
ihtilafları hallederlerse, kıtamız 
için hiç bir korkulu yarın mev
zuubahs olamaz. 

Tarihin garip tecellilerinden
dir ki sulhun merkezi bu gün 
Kara deniz sahilerinde bulun
maktadır. 

• 
' ' • .. 

"Leutenant-de-Vaissean-Paris,. isminini taşıyacak olan yeni tayyarenin içi: 1 - Kll;lll.
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danın yeri. 2 - Pilotun yeri. 3 - Motör odası ile rabıtayı teşkil eden tünel. 4 - !1'111 

mevki yolcuların kamaraları. 5 - Manavra Postu. 6 - On adet birinci mevki kamara.la 
7 .- Tuvalet kabinesi. 8 - 12 Lüks kabine. 9 - Mutbak ve bar. 11 

PARIS, ?3 (H.R) - Ultra yataklı on iki kabinelik ayrıca dördüncü Tayyarecilik salo1111
cl 

Modern bir tayyarenin ikmali banyo ve yemek salonları da cuma gunu açacaktır. Bıırl' ~ 
maksadile tecrübeler. Atlas olacaktır. Saatte 230 kilometre Fransız tayyarelerinden l>g.Şcl 
seferleri için yapılmış olan bu gidebilecektir. Tayyarenin faa- Büyük Britanya, İtalya, çelıf' 
tayyare birinci ve ikinci sınıf liyet sahası 4500 kilometre lovakya, Lehistan ve 5°~ 111 

olmak üzere 64 yolcu alacak- olacaktır. Rusya tayyare fabrika!~~ 
tır. Kamaralar bütün Modern PARIS, ?3 (H.R) - Fransız son model tayyareleri te 
konforu ihtiva edecektir. l~iser reisicumhuru M. Lebrun on edilecektir. 
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Amerikanın Hırsızlar Kralı 
• 
ı yoner Arnold Rothstein'in Macerası 

lll~A-ı\~lll:MK4~1111111111!flilil ·~;11;~ llllllllllllMOH!!!llllllllll!l!llllllllllli:.,____.;----

4 Mily n Uyuş urucu Madde, On Milyon Elmas Satan Haydut 
Nasıl öldürüldü? a Harri Sitamore Kırk Seneye Mahkum 

Dünyanın en cüretkar elmas 
hırsızı olarak tanınan Harry 
Sitamore'un karısı madam Si
tamore, "Amerikan Veekly., 
gazetesinde hatıralarını neşret

hiddetle ayağa kalkmıştı ki 
bir tabanca sesi duyuldu. Ca
niler çarı, cansız olarak yere 
serildi. Rothstein 'in arkadaşları 
müdahalede geç kaldılar. De· 

Meşhur Elmas Hırsızının Karısı Hatıralarını Yazıyor 

şunları söyledi: 
"Efendinin göstereceği yerde 

saklı bulunan elmasları alacak
sın. Ben bunları sigorta edil
miş bulunduğu yere 65 bin 

nın gözlerini kamaştıran hırsız
lıklarda milyonlar kazandı. 

Bir defasında meşhur milyar-

ıniştir. Amerika
nın haydutluk 
tarihinden bir 
sahifeyi canlan
dıran bu yazıyı 

naklediyoruz: 

_, _____ _ der madam Corneliuş Vander
bilt Wibtney'in bir milyon 300 
bin dolar değerinde tahmin 
edilen elmaslar koleksiyonunu 
da e!e geçırınesine ramak kal
mıştı, 

duğunu gördü. Fakat ne hır
sız .. Sevdiğinin kalbini kazan
mak için madam Vanderbiltin 
elınaslannı getireceğini va;ıdet
miş olan bir genç.. Zavallı hi
lenin kurbanı olmuştu. Zira 
güzel, sarışın sevgilisi, aynı za
manda polisi de haberdar et
mişti. Daha karaya ayak atar 
atmaz yakalandı. Yapılan tah· 
kikat bu genç adamın Van
derbiltin elmaslarını bulmadı

ğını, yalnız değerli birkaç 
şey almakla iktifa ettiğini 
meydana koydu. 

Kanun Hakim 
Olunca 

Kanun, her 
taman galebe 
eder. Fakat ada 
!etin yürüyüşü 

yavaştır. Felek 
kurbanlarını da
ha çabuk yaka
lar... "Arnold ~~~~;;;;;;=;:;;:;;;~· ~.._;;---~ 
Rothstein., ı da 
yaşıyanlar arasından alan 
!ektir. Rothstein 1928 senesin
de poker oynarken vurulmuş
tu. Bu adam, bütün Amerika
da en büyük kumarbaz olarak 
tanımıştı. Milyonlara balig olan 
muazzam servetini oyunla yap
mış değildir. Anrold Rothstein 
Amerikanın " hırsızlar kralı ,, 
idi. Yer yüzünde biç bir cani 
onun kadar kudret ve cüret 
sahibi olınamıştır. Yalnız po
lisler değil, Newyork'un ha
kimleri bile ona sadakatla hiz
met ederlerdi. Rothstein, aynı 
zamanda bütün dünyanın en 
büyiık elmas hırsız yatağı idi. 

Gangsterler Çrrı Ve 
Hırsızlar Kralı •••• 

Kocam, Harry Sitamore ise, 
dünya polisince dünyanın en 
zeki, en kurnaz elınas hırsızı 

olarak tanınmıştı. 1921 - 1928 
senesi arasında yalnız Rotbste
n' e on milyon dolar kıymetin

de değerli taş satmıştı. Kanun 
mümessillerinden hiç biri, hiç 
bir zaman Rothstein'i taciz et
memiştir. O ne hapishane yü
zü görmüş, ne de elektrik san
dalyesine oturmuştur. Kendisi
ni koruyanlar arasında devletin 
o günkü ricalinden bir çok 
marüf şahsiyetlerin bulunduğu 

söyleniyor. Rothstein öldürül
düğü zam:ın adiiye, tahkikatın 
uzatılmamasına dikkat etti. 
Tahkikat hakimleri m:ıktulün 
hayatı h- :· · · ·~ :h hi'; l.ıir şey 

öğrenmek ıst~mediler. 
Rothsteln nasıl öldU

UldU? 
Nevyorkun cinayet alemi 

için, bu cinayet, hiç te esrarla 
örtülü değildi. Rothstein bir 
delikanlı tarafından yere se
rildi. Bu genç katil olarak 
Yetişmiş değildi. Sadece Roths· 
tein'in babasına borçlu olduğu 
birkaç yüz doları istemeğe 
gelmişti. Gerçi parayı istiyen 
adaın da Gangsterle sıkı mü
~~sebette bulunan bir siyasi 
ıdı. Delikanlı Rothstein'in muh
teşem konağında ince bir 
z~vkle döşennıi~ olan salona 
glrerken Hırsızlar kralı poker 
0 Ynamakta idi. Kendisi gibi 
Çok zengin bir Gangstere kar
şı binlerce dolar sürüyordu. 
Genç adamın para istemesi 
canını sıktı. Bu can sıkıntısını 
Sert .. ) ) soz er e anlattı. Karşısın-
dak' d ı a amın ne kadar azılı 

~lduğunu bilen delikanlı der
al korkuya ! kapılarak ta ban

kasını çekti. Fakat hayabnda 
' orku nedir bilıniyen Rothsteiıı 

likanlı ortadan kaybo!du. 
Gangsterlerden Jorj Mac Ma
nus, cinayetin faili olarak ya
kalandı. Fakat aleyhinde hiç 
bir delil olmadığından beraet 
etti. 
Milyonlar Meydana Çıktı 

Rothstein'in ölümünü müte
akip defterlerinde tetkikat ya
pıldı. Haydudun 4 milyon do
lar kıymetinde uyuşturucu rnad • 
de sattığı anlaşıldı. Metrükatı 
resmen iki milyonu hazineye 
ait olmak üzere, beş milyon 
dolar olarak tespit edildi. Ha
kikatta Rothsten'in serveti bu 
rakamın kat kat üstünde idi. 
Kocamdan on milyon dolarlık 
elmas satın alan bu adam 50 
bin dolardan aşağı değerde 
işlerle uğraşmak bile istemezdi. 
"Ha:ry, başımı buiş!erle ağrıt
ma .. Zabmete dejrnez,, derdi. 

.... Bazi koc:ı'.:ır da karı!arı

n:n elmaslarını çaldırmak iç;n 
ona mü;-acaat eder bizzat ter
tibat aldınriardı. 750 bin do!ar 
değer;n :ie e:mas ça'.ınması mev
zuuheıı•o'.an bir misal zikrede
yım: 

Hayasız Bir Koca 
Nevyorkun maruf zenginle

rinden birinin karısı da, ken
disi kadar zengindi. Fakat 
çok kumar oynadığından bli
tün servetini kaybetti. Hatta .. 
karısının kendis;ne verdiği p;ı
ralan da kumar masalarına 
bıraktı. En fazla Rothstein'le 
kumar oynard:. Bir gün hır
sızlar kralını ziyaret ederek 
50 bin dolar ikraz etmesini 
istedi. Rothstein hu talebi 
is' af etti. Tekrar kumara otur
dular. Bu sefer borçlu elindeki 
paranın üç mislini kazandı. 
Borcunu vereceği yerde, ertesi 
gün, başka mahfellerde ku
mara daldı, hepsini kaybetti. 
Tekrar Rothstein koştu: "Sa-
na borcumu vermek için 
elli bin dolarım yok ... 
dedi. Bu parayı tedarik için 
karımın elınaslarını sakladığı 
yeri göstereceğim.,, 

Rotheıtein kocamı çağırttı. 

Vaziyeti anlattı, Kendisinin sa
dece alacağı olan 50 bin doları 
iüedi2iai ilive etti. Harry'ye 

dolara satacağım. 50 bin dola
rımı kurtardıktan sonra 15 bin 
doları da sana komisyon olarak 
vereceğim.,, 

Kocam teklife güldü. 
"750 bin dolarlık elması 15 

bin dolar gibi ehemmiyetsi.z bir 
komisyon pahasına ça
lacak kadar budala de
ğil'im., dedi. 

Nihayet bu işi baş
ka bir hırsıza gördürdü
ler. Rothstein vaadını 
tuttu. 
Hizmetcllerln RolU 

Hizmetciler, hırsızlik

lann yapılmasınde mü
him rol görürler. Polis 
tarafından önü alınan 
bir hırsızlığa mukabil 
hizmercilerin sadakati 
ile mennedilen bir dü
zine hırsız?ık vak'a3. 
s:ıyılabi!:r. Bumm:a be-

' h • raoer, ırsız:ar.ı yar-
dım etmek st:r<! ~ile bin
lerce dolar kazanan 
lıı:metciler de eksik de
ğildir. Newyork argo
sunda bunlara "Fınger 

Men., denir. Fingerle
rin rolü sadece elmas
ların saklandığı yeri 
göstermekten veya izah 
etmekten ibarettir. Bu-
na muhabil çalınan el
masların yüzde on beş 
değerine hak kazanır-
lar. 

Hırsızların Suç 
Ortağı Kibar 
Bir Kadın 

Alelümum bütün reh
berler hizmetçilerdir.Fa
kat kocam Amerika 
ve hatta Avrupanın en 
kibar cemiyetlerine mensup 
olan bir kadının da hırsızlıkta 

yardımlarını görmüştür. Bu ka
bil kibar kadınlara "Finger
Woman,, adı verilir. Böyle bir 
kadın 1933 kışında Miyami'ce 
kocama yedi büyük hırsızlık 

vakasında yardım etmiştir. Şık 
zarif, kibar madamı kocamın 
cinayet ortağı yapan kumardı. 
Harry onun yüzgesinde Ame
rıkanın bütün diier hırıızlan-

Madam Vanderbilt'in 
Elmasları 

Kibar kadın bir gün kocamı 
ziyaret ederek madam Vander
bilt'in elmaslar koleksiyonu ile 
Cressida yatına bindiğini, Mi
yamiye gideceğini haber verdi. 
Kocamın gözleri işıldadı. He
men Miyamiye hareket ettik. 
Tali yardım edecek gibi görü
nüyordu. Zira Cressida yatı 

tamamen otelimiz karşısında 

demirlemişti. Harry durbinle 
yatı tetkike koyuldu. Dört gün 
pençereden ayrılınadı. Vander
bilt'i her güıı, hatta günde iki 
defa ziyarete giden kibar ka-

. dm münasip zamanı işaret 

edece'· i. Nihayet bu saatta 
geldi. Harry. davetliler müret
tebatın yattan çıktıklarını gör
dü. Bir kaç dakika sonra da 
Finger - W oman telefon etti. 

. Yatta mürettebattan yalnız üç 
kişi vardi. Harry derhal mayo
sunu geydi. Beline bir deste 
anahtar geç rdi. Güzel yüzer
di. Zaten kibar kadın üst gü
vertede r' · ~ize kadar kalın 

( 

llırsızlar kmlı , Yan saluıı 
aclmııı.. Yan hayllııt 
bir halatı sarkıtmayı da unut
mamıştı. Harry sevinçte idi. 
Sevinci çok sürmedi. Zira de
nize atılacağı sırada, yatın gü
vertesinde, halatın sarkıtıldığı 

yerde birinin dola~makta oldu
ğunu gördü. Teşebbüsünü, hiç 
olmamış şimdilik terketınek 

iycap ediyordu. Çok geçmeden 
güvertede dolaşan adam aşağı 
indi. Harry gözleri hayretten 
faltaşı gibi açılmış olduğu halde 
bu inen adamın bir hırsız ol-

Hırsızın souk kanlılıj)ı 
Ayni Finger Woman Nev

yorkun kibar ailelerinden olup 
kışı Miyamide geçiren madam 
Mari Srayt Hortonun elmasla
rını çalınayı teklif etti. Horto· 
nun apartmanı hizmetçiler ta
rafından sıkı sıkıya muhafaza 
olunuyordu. Buna rağmen 
Harry planını hazırladı. Bir 
sabah madam Hortonla kızla- • 
rını konaktan uzaklaştırmak 
için bir golf partisi tertip edil
di. Az sonra Harry şık golf 
elbisesi, lüks otomobille geldi. 
Kapıcıya otomobiline bakma
sını ihtar ederek madam Hor
tonun dairesine çıktı. Bütün 
elmaslarını aldı. Sanki hiçbir 
şey olınamış gibi otomo
biline atlı yarak uzaklaştı. 
Harry bu elınasları kırk 

bin dolara sattı. Finger Wo
mana' da altı bin dolar verdi. 
En garibi hırsızlığını yaptıktan 
sonra Golf sahasına gitti. Ma
dam Hartonu muvaffakiyetin
den ötürü tebrik etti: 

Kırk Yıl Hapis 
Fakat hırsızın kurnazlığı, ze

kaveti ne olursa olsun nihayet 
adliyenin eline düşmesi mu
kadderdir. Netekim Harri de 
tevkif edildi. Florida mahke
mesi Harriyi kırk sene hapse 
mahküm etti. Kırk sene hapis .. 
Bu ceza o kadar aiırdır ki, 
hırsızlık ve cinayetin çok pa
halıya malolduğu, hele cinaye
tin asla cezasız kalmadığı söy
lenebilir. 

Rusya da 
Dizel Motörlerile 
Mücehhez Trenler 

Moskova, 13 ( H.R ) - Dizel 
elektrik motörlerile müteharrik 
ilk trenin inşasına faaliyetle 
devam olunuyor. Bu suretle 
saatta 150 kilometre katedi

lecektir. Bu tren adi trenler 
kadar yolcu taşıyabilecek ve 
hiç durmadan çok uzun mesa
feler aşacaktır. Beş senelik 
plana dahil bulunan bu planın 

tetkiki Sovyetler mühendisler 
komitesine verildi. Moskova -

Harkof - Kiyef - Odesa arasın
da dizel elektrik trenleri tah
riki düşünülınektedir. 

lspanyaKahinesiııde 
ihtııaı Çıktı 

Madrit: 13 ( H.R) - Lerrox 
kabinesinin azaları arasında 
ihtilaf çıktı. Harbiye nazırı M. 
Hidalgo ile hariciye nazırı is
tiJalarını verdiler. Heriki na
zır son isyan hareketlerinde 
kafi derecede uyanık hareket 
etmemekle ittiham edilınislerdi. 

Sahife 7 

Lavrens'i 
Yirmi Yıl Süre 
Saltanatı Yıkıl 

İngilizlerin umumi harp 
beri en büyük kahrama 
saydıkları adamların biri m 
bur casus Lavrenstir. Şimd' 
kadar İngiliz matbuatı bu ad 
methediyor ve kendisine d 
yığın yığın eserler neşrolu 
yordu. İngiltere içinde hiç 
kimse Lavrense karşı ağız a 
mıyordu. Onun bir sürü A 
bedevesi başında geçirdiği 
ceralara adeta esati;i bir 
hiyet verilınekte idi. 

Lavrensin bu saltanatı 
yirmi sene sürdü ve ancak s 
günlerde Lavrense hücum ed 
bir İngiliz çıktı. Bu İngiliz bi 
başı N. N. E. Braydır. Ken 
son günlerde yazdığı bir eser 
Lavrense son derece şidde 
hücum etmekte ve asıl en m 
himmi ona karşı bu güne k 
dar söylenmeyen bir takı 
sözleri söylemektedir. 

Şimdiye kadar Lavrensin d 
hasından, dehasını İngiltere 
İngiliz emperyalizmin menfaa 
tine vakfetmesinden bahsol 
nuyordu. Halbuki binbaşı Bra 
mütaleanın tamamile aleyhin 
dedir. Ona göre Lavrens, ma • 
rur ve büyüklük taslıyan b' 
adam olınaktan başka İngil 
terenin menfaatlerine ihan 
eden bir adamdır. Çünkü Lav 
rens yüzünden binlerce İngi 
!iz, nahak yere Süveyşten baş 
lıyarak Halebe kadar uzana 
yerlerde ebedi uykuya dal 
mışlardır. 

İngiliz binbaşısı diyor ki: 
"Bu binlerce vetan evlad 

Lavrens yalnız başına Der'ay 
girsin, ve kendisini Fay 
Şamda tezahürlerle karşılansı 
diye mi öldüler?! 
Binbaşı Bray, Lavreusin Arap

larla meşgul olduğu sırada 

kendisi de Arabistanda bu
lunduğu için o zaman bu ne
vi işlerin iç yüzüne vakıftı. 

vnun için kendisi Lavrensin 
maceralarını ve muvaffakiyet
lerini "saçmalı yan hareketler" 
telakki etmektedir. Gene ona 
göre Lavrens ancak kendi 
şahsiyeti etrafında reklam ve 
propaganda yaptığı için bu 
derece şöhret kazanmaktadır. 
Onun şöhreti kuru bir gürül
tüden ibarettir. Hareketleri İn
giltereye fayda getirmemiş za
rar vermiştir. 

Lavrensin en büyük şöhreti 
onun çölde bir kıyam yarat
mağa muvaffak olmasına da
yanır. ve kendisinin bu kıyamı 
en mükemmel surette idare 
ederek eşsiz bir muvaffakiyet 
kazandığı ileri sürülüyor. 

İngiliz binbaşısı bu telakkiyi 
de kökünden baltalamakla ve 
şu sözleri söylemektedir. 

"Lavrens başına geçtiği ha
rekete rehber olabilecek bir 
adam değildi. Onun için mu
vaffakıyetsizliğe ugradı. Mu
vaffakıyetsizliğe uğraması

nın sebebi Araplara bir 
Arap liderin verebileceği heye
canı vermem~sidir. ,, 

İngilterenin en büyük ve en 
esrarengiz kahramanı sa yılan 
Lavrens, yirmi sene devam 
eden şan ve şereften sonra 
müstehak ve layik olduğu mu
kabeleyi görmüş ve gene ken
di vatandaşı olan bir askeri 
muharririn elile kahir bir dar
be yemiş bulunuyor. 

Sako ihtilafı 
Cenevre 13 (A.A) - Sako 

ihtilafı uzlaştırma komitesi ka
bul ettiği bir karar sureti ile 
Milletler cemiyeti reisi ve umu 
mi katibinden ihtilafın hallinde 
Amerika ile Brezilyanın teşriki 
mesaisini temin için müsait 
zamanın intihabım rica et
miştir. 
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Iktisadiyati Nakliye Vasıtaları Sovyet Tayyareleri 
Parite 

Devlet incir Kooperatifine Doğru 
Komisyonlar Tarafından Yazılıyor 
lzmlr Askerllk Şube-

1 

Mir Ali, Salabn oğlu, Ballı 
inden: Kuyu, Gaiiler, Birinci Aziziye, 

Paris 13 (A.A) - Soyet 
tayyarecisi ve İstratosfer re
koru sahibi Prokofier Parise 
gelmiştir. Sovyetlerin ilk olarak 
iştirak ettiği tayyare salonunun 
devamınca burada kalacaktır. 

Büyük Davası Önünde incir Mıntakasının En 
1 - iz.mir merkezinin canlı Yeğitler. Kuru Çay, lmariye 

vesait yazımına 15/Teşrinisani/ mahalleleri 22 /Teşrinisaniden/ 

Bu yıl incir, Ege mıntakıw
nm ana davası oldu. 

"İncir meselesi diye bir mes

ele yoktur." İddiasında bulu
nan liberal tacirle incir mes· 
elesinin bütün acısını yaşayan 

müstahsil mümessilleri arasında 
açık ve ağır bir münakaşa, iz.
mir matbuatında devam ediyor 

Serbest pazann kerametine 
inanıcının kuvvetile tan•tmış 

olan Aydın incir müstahsilleri 
kooperatifi sabık müdürü Mu
hittin bey bile davanın acarlığı 
karşısmda geçirdiği fikri isti
haleyi şu cümlelerle ifade et
miıtir: 

11Tüccar iç.in bir incir mes
elesi olmıyabilir, fakat müstah
sil için ç.ok büyük ve çok canlı bir 
mesele vardır. O kadar mühim 
bir mesleki ben ötedenberi bu 
gibi işlerle hükumetin müdahale
sine taraftar olmıyan bir iktısadi 
mesleğe mensup bulunduğum 

halde dünyanın bugünkü şart
lan arasında ve piyasamızın 
bugünkü bozguncu ruhu içinde 
bu müdahalenin arbk zaruri 
hale gelmiş bulnnduğuna ka
nüm. n 

Türkiyede muvaffakıyetle ça· 
lışan biricik istihsal ve sabş 
kooperatifi olan Aydın incir 
Müstahsilleri Kooperatifinin ser 
best pazar şartları içinde bir
liğini muhafaza edememesi ve 
müstahsile, dolayısile millet 
iktisadiyaıına karşı gayri mesul 
olan mutavassıtların ve tacir
lerin 'ıiinbir kombinozonları 
içinde piyasaya ve fiyata bir 
türlü hakim olamaması, haykı
ran bir hakikat olarak karşı· 
mızda dururken, hala manh
kan menfaatini kendi kendi
liklerine müdrik olmalan icap 
eden müstaMillerin kendilikle
rinden bir araya gelip koope
ratifleşmelerini daha fazla bek
lemenin doğru olmıyacağını 
en önce anlıyacaklardan biri 
de biç şüphesiz ki, Muhittin 
bey olacaktı. Ve nitekim işte, 
öyle de oldu. Bunu, devlet ko· 
operatifçiliği hareketi lehine 
bir kazanç olarak tespit et
nıekle zevk duyuyoruz. 

Mahsullerimiz.den hiç birisi, 
kooperatifleşmek bakımından, 
incir kadar tahlili değildir. Ay
dın incir müstahsilleri Koope
tatifi Türkiyenin ihtiyari koo
Peratifleşme tarihinde tek kal
rıuştı. 

Bu böyle olduğu halde İzmir 
rnatbuabndaki ifşaattan anlıyo
ruz ki, bu tek kooperatifimizin 
lllillfahsil lehine fıat politikası 
tek bir tacirin adi bir piyasa 
0 Ynu karşısında alt üst olmuş
tur. 

Düşünmeğe değmez mi ki, 
~aba Aydın incir müstahsiIIeri 

0 operatifi bütün incir müstah
sillerini Kooperatifleştirmeğe 
lleden muvaffak olmadı?. 
h ihtiyari kooperatifleşme sa
('~sında en muvaffak olmuş bir 
t~rnek) hile acaba neden bü-
~11 ıııü~tahsilleri kendi içitıe 
~ anıadı?. Hatta haha ileri gi
k erek sorabilir miyiz, bu örnek 
Yıİı0Peratif buhranın en azgın 
eli arında, yani birliğe dört 
b· e sarılmanın zaruri olduğu 
b~!"ı~ anda, acaba neden ikiye 

o Undü? 

\>atBdu suallerin bir tek cevabı 
ır: 

Serh t 
tınd e.. pazar şartları al-
p a nıustahsilin ihtiyari koo-eraun . . 

cşmesıne ımkin yoktur 

Yazan: Dr. Vedat Nedım 
~~zz:;1ı2:z;z;~~J.7..rL.n 

da ondan. Küçük mutavassıt, bir fiat politikası sayesinde ci-
simsar ve mürabahacıdan tutun han piyasasında incirler!mizin 
da büyük ihracatçıya kadar fiatine biz hakim olabiliriz. 
birlik ticaret cephesinin yaylım Ege incir sahası mahdutur. 
ateşi karşısında kalan ihti~ari İzmir vilayetinde Torbalı, 
kooperatifleşme teşebbüslerı er Bayındır, Tire, Ödemiş, Kuşa· 
geç yıkılmağa mahkiimdurlar dası; Aydın vilayetinde Söke, 
da ondan. Aydın, Nazilli, Bozdoğan, Ka-

Bir kaç idealistin önayak ola- racasn; Denizli vilayetinde Sa-
rak bir takım müstahsilleri bir rayköy; 
kooperatif içinde birleştirm:l~- Muğla vilayetinde Bodrum 
ri her zaman mümkün olabılır, kazalarını Egenin incir mınta-
amma bu, hiç bir vakit Türk kası o!arak hudutlayabiliri%. 
müstahsilinin ihtiyari bir suret- Bu dörf vilayette incir ağaç-
te teşkilatlanabileceğine delil lanmn tuttuğu yeri 150 bin 
olarak gösterilemez. Bu mün- dönüm olarak tahmin ediyorlar. 
ferit tecrübelerin bile ne güç- O halde nispeten dar ve 
lükle tutunabileceklerini yaşa- toplu bir saha. Ve bu itibarla 
yabilmek için ne büyük ener- da teşkilatlandınlması çok mü-
jiler sarfetmek ınec~uriyetinde sait bir istihsal şubesi. 
kalacaklarını Aydın incir Müs- T eşkilcitın teferruatına dal· 
tabsillerı kooperatifinin tek madan ana prensipleri üzerinde 
misali bize öğretmelidir. Bu va- duralım. 
ziyet karşısında ihracatçı şöyle 1 - lncirciliğimizin Erkanı 

934 tarihinden itibaren ba~la- 28 /Teşrinisaniye/ (dahil) 
nacak ve 1S/KanunuevveU1934 kadar 
tarihinde nihayet bulacaktır. Reşadiye, Görlepe, Birinci 

2 - Bütün vesaitin Basma- Karantina, ikinci Karantina, 
hanede belediye ikinci mınta· Birinci Karataş İkinci Karataş 
kasında yanını yapılacak ve 3.Karataş, Selimieye, Mecidiye, 
bağlı cetvelde yazılı mahalleler İkinci Osmaniye, Fatih, İkinci 
karşılarında işaret edilen gün· Mahmudiye mahalleleri 29 
ferde mezkur mahalle ğiderck /T eşrinisaniden/ 4 /Kanunu· 
vesaitlerini yazdıracaktır. Ma· evvele (Dahil) kadar 
halle mümessilleri de muayyen Alsancnk, Şehitler, Mersinli, 
gün1erde mahallelerinin bilcüm· Kahramanlar, Tepecik mahalle-
le vesaitinin başında orada ha· leri 5 Kanunuevvelden 8 Ka-
zır bulunacaktır. nunuevvele ( dahil ) kadar. 

3 - Tahrire: At, kısrak, Birinci Süleymaniye, İkinci 
arab:ı hayvanlan, Yük ve bi· Süleymaniye, Birinci Sultaniye, 
nek arabalarile hayvanlan iki İkinci Sultaniye, Üçüncü Sulta-
ve dört tekerlekli araba ve niye, Dördüncü Sultaniye, Be-
kağnılar zata ınahsus hususı şinci S Itaniye, Orhaniye, İkin-
bilcümle canlı vesait ve araba- ci Aziziye, Kadriye, Dolaplıku-
lar, merkepler; öküzler, man- yu, Memduhiye, Dayi emir, 
dalar, develer ve bilcümle canlı Batcı mescit, Tuzcu, Hasta 
vesait dahildir. mescit, kalafat, Halil ef., Boz-

4 - Bu vesaitin sahipleri yaka mahalleleri 9 Kanunuev· 
muayyen günlerde tahrir heye· velden 15 Kanunuevvele (dahil) 
tine müracaat ederek vesaitle- kadardır. 

Uluslar Aras Hukuk 
Kongresi 

Roma, 13 ( H.R ) - Uluslar 
arası hukuk kongresi, Jüştin

yen kodunun 400 üncü yıldönü
mü mbnasebetile Romada top
landı. 

Fransada Grev 
Paris 13 (H.R) - Roanne 

havzasında dokumacıların grevi 
umumidir. 

af 1 

Dahili Hastalıklar 
Mütehassısı 

a 
Hastalanm her gün öğle· 

den sonra Beyler - Hacı 
İmamlar sokağında 

No. 12 • Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder. 

Telefon No. 3331 
s. 7 

.. 

konuşuyor, Harbiyesi rolünü oyniyacak mü· 
" Demek ki, kooperatif, müs- tehassıs bir heyet incir mıntaka· 

tahsili tatmin edemiyor. Eğer sının devlet kooperatifi içine 
tatmin etseydi, kooperatifle- alınmağa elverişli bahçelerini 
şirdi. Müstahsil kooperatifleş- tesbit eder. Bunlara kıymet 
mek istemiyorsa kabahat biz- biçer. Bu bahçelerin sahiplerine, 

rini tahrir ettirmek mecburiye- Yazım Basmahanede ikinci 
tindedirler. Muayyen günlerde belediye mıntakasr binasında 
vesaitlerini tahrir heyetine yaz- yapılacaktır. 

dırmıyanlar kanunun tayin ettiği lspDnya krah Vatlkanda 
en ağır ceza ile tecziye edile- . 
ceklerdir. Natikan (A.A) - ispanya-

Azimet Dolayısi e 
Acele tüzayede 

ile Satış 
de mi?,, bahçelerininin değeri nisbetinde 

İhtiyari kooperatifleşme te- devlet incir kooperatifinin or-
Ali Ağa, Kılcı Mescit, nm sabık kralı Onüçüncü 

Alfons ile ailesi dün akşam papa Odun Kapı, Toraman, Kestelli, 

Önümüzdeki Cuma günü yani 
T eşrinisaninin on altıncı günü 
sabahleyin alafranga saat on 
buçukta iki çeşmelik caddesi 
Asmalımescitte 189 numarada 

şebbüslerinin muvaffakıyetsiz- tak hissesi verilir. Natırzade, Esnaf Şeh, Kahra-
liğini, serbest ticaret siynseti 2 - Aynı heyet, incir dev-
lebine istismar eden demagog let kooperatifi için bir planı 

man Mescit, Hacı Mehmet, 
Oruç Reis, İsmet Paşa, Ak-

ihracatçı (Mecburi devle~ koo- hazırlar. çalı Mescit, Hacı Mahmut, 
peratifi fikri karşısında şöyle Her bahçeye düşen vazife Ahmet Ağe, Hacı ibrahim, 
diyor: ayrı ayrı ve mevsimlere göre 

"Mecburi devlet kooperatifi tesbit olunur. 
Cedit, Süvari, İstiklal, Güzel 
Yurt, Güneş, San Hafız. F ev
;zi Paşa, ,Şeb, Pazar Yeri ma· 
halleleri 15/Teşrinisaniden/ 21 
/Teşrinisaniye/ (dahil) kadar 

teşkilatı esasiye kanununa mu- Bu vazifeler, zamanında har· 
haliftir, Çünl!u ticaret ser- fi harfine yapılır. 
besttir.,, 

Bu aldabcı ve sinsi iddianın 
maskesini alaşağı etmenin za· 
mam artık geldi sanıyoruz. 
Teşkilatı esasiye kanununun 
ruhunca serbest, millet menfa
atlerinin zararına olmıyamdır. 

Millet menfaatlerinin z.aran
na olan her şey T eşkiliitı esa· 
siye kanunumuzun ruhına ay
kırıdır. 

İzmir matbuatındaki müna· 
kaşalardan anlıyoruz ki, bu yıl 
incir fiatleri geçen seneki fi. 
atlere nisbetle düşük ise, bu· 
mın mes'ulü serbest ticarettir. 
Halbuki sistemli bir devlet fiat 
politikası sayesinde bu yıl in
cirlerimiz için hatta geçen yıl
dan üstün bir fiat temin etmek 
kabildi. 

O halde bir kaç gayri mesul 
ihracatçının serbet ticaı-et for· 
miilü arkasında pusu kurarak 
milli iktısadiyatımızm menfaat· 
lerine karşı cephe almalannı 
nasıl olur da utanmadan teşki· 
latı esasiye kanunumuzun mu
kaddes prensiplerile mazur ve 
mübah göstermeğe cesaret ede 
biliriz? 

Hayır Milli iktısat menfaat
lerinin icabettirdiği her sahada 
fertlerin hürriyeti feda olunur. 
T eşlilatı esasiye kanunumuzun 
ve devletçiliğimizin dayandığı 
adalet ve ahlak prı;:nsibi de 
budur. 

Bu itibarla ( mecburi devlet 
kooperatifi ) şiarı, millet ikti
sadiyatımızın millet menfaatle-
rine göre teşkilatlandırılması 
şiarıdır. 
Eğe inciri, tabiatın yalnız 

Ege' de yetiştirdiği imtiyazlt bir 
yemiştir. 

Başka birkaç memlekette de 
incir çıkıyor. Fakat ne yapa· 
hm ki, tabiatın Ege incirine 
bahşettiği vasıflar, diğer hiç 
bir memleketin incirlerine nasip 
olmuyor. Bu itibarla sistemli 

Yapmıyanlar, bozguncu te· 
lakki olunur. Ve ceıalandın
br. Cezalandıma, mülkiyet bak
lanın l{Ooperatif namına refi
ne kadar gidebilir. 

3 - Köoperatifin ameli 
araştırmalarla meşgul olan 
bir de enstitüsü vardır. 

4- İncir mıntakasında ferdi 
kredi kalkar. Ziraat Bankası 

ancak incir kooperatifine kredi 
açar. incir kooperatifi istihsal 
alım ve satım işlerini finanse 
eder. 

5- Her bahçe sahibi incir 
mahsulünü kooperatifin topla
ma yerlerine teslime mecbur
dur. 

6- incir istihsal mıntaka
stnda kooperatifin depolannda 
tütsülenir, işlenir ve ambalaj 
deilir. 

7- iç ve dış sahşlannı ko
operatifin satış büroları idare 
eder. 

Abdullah Efendi, Çorakkapı, 
Hatuniye, Fettah, Hurşidiye, 
Hasan Hoca, Hasap, Hıdır, 
Faik Paşa, Çiçek. Ali Reis, 

Aydın Demiryolu Umum 
MUdUrlUğUnden: 

1048 numaralı zeytinyağı 
tarifesi 

16-11-1934 tarihinden 31-8-
1935 tarihine kadar T orbah, 
Selçuk ve Kozpınardan izmire 
taşınacak zeytinyağmm tabi 
olacağı hususi tarifeler aşağıda 
gösterilmiştir. 

Torbalıdan beher tonu 400 kuruş 
Kozpınardan ,, ,, 580 ,, 
Selçuktan ,, ,, 580 ,, 

§ 16 Teşrinisani 1934 Cuma 
günü Alsancaktan saat 16.20 de 
hareket eden 70 numaralı tren 
motorbüsle tahrik edilecek ve 
Bucadan 71 katar olarak 17,10 
da avdet edecektir. 

İhracatçılar, mecburi devlet . •a•r~a1Ps•ın1:1d•a-klllara!!Pt'l•WE1r'!f!'B~11b•n•la•nmmk11:1*;"•-• 
kooperatifleri kurulunca ticaret metler üyerinden yapılıyor. 
işlerinin altüst olhcağını iddia Bu, gitgide mallara da teşmil 
ederler. Bu iddia. bpkı devle- olunacakbr. Şöyle ki, muayyen 
tin demiryolu işletemiyeceği, mallarımızı alan memleketlerin, 
fabrika kuramıyacağı iddiama biz de muayyen mallarını ala-
benzer. 

cağız, Bu takdirde Devlet, erTecrübeler gösterdi ki, Dev-
let demiryolu ve fabrikayı hu- geç ticaret işlerini de ele al-

mak mecbnriyeti karşısında susi tecrübelerden daha iyi 
iıletmeğe muvaffak oldu. kalacaktır. 

Devlet müessesesi, burokra· Diğer taraftan sanayileşen 
siden uzaklaşbkça ve hakiki Türkiyede müstahsilin alım 
devletçiliğe doğru ilerledikçe, kabiliyetini beslemek ve gö-
hiç şüphesiz ki, bu iktisadi zetmek zarureti kendini his-
konfeksiyonunu daha iyi ve settirecektir. 
daha rasyonel bir tarzda ifa Serbest piyasa şartları içinde 
edecektir. maliyet fiatından aşağı sabş 

Ticaretin demiryolu ve fab- yapmak mecburiyetinde kalan 
rika işletmekten daha güç bir müstahsil, fabrikalarımız için 
iş olduğunu kimse iddia ede- bir buhran tehdididir. 
mez. Bu itibarla, devlet koope- Görülüyor ki, ister ticaret 
ratıflerinin ticaret sahasında hangi bakımdan davayı ele alır· 
da muvaffak oJacağını kuvvetle sak alalım, mecburi de\fle ko-
ümit ederiz. operatiflerini kurmak, bir milli 

Hem arbk devletler · arası zaruret halinde kartımıza çıka· 
ticaret; itleri, gittikçe devletler caktır. 

tarafından kabul edilmiştir. 

Kırkağaç Asliye Hukuk Ha-
ldmliğinden : Avram Yafa efendi ye ait ga-

Kırkağacın Bakır karyesin- yet lüks mobilyalar bilmüzaye-
den döşemeci oğlu Hasan kızı de sablacaktır. 
Fatma hanım tarafından kocası Gerek 2 kanatlı şifonyerah 
ayni köyden Denizlili Tekeli aynalı dolap, lüks 3 aynalı tu-
oğlu Kazım efendi aleyhine valet, Singer ayaklı dikiş ve 
açılan boşanma davasının mu- nakış muhafazalı makine, lav-
hakemesinde müddeialeyh Ka- man tuvalet, kırmızı kadifeli 
zım efendinin ikametgahının koltuk takımı, Viyana mamu-
meçhul bulunmasından arzuhal labndan koltuk takımı, lüks 
ve davetiyesinin tebliğ edil- şemsiyelik, 2 beyaz kısa kar-
mediği karye muhtarının ilmü- yola, 6 Viyana sandalyeleri, 
haberi ve mübaşirin meşruha- elbise dolabı, büyük espenç, 
tından anlaşılmış olmakla arzu- küçük ayna, beyaz ayna, mü-
hal ve davetiyesinin ilanen devver yemek masası, buzluk, 
tebliğine ve muhakemenin 25- 2 tel dolap, kahve değirmeni, 
11-934 pazar günü saat ona bakırlar, halı ve seccadeler ve 

talikine karar verilmiş oldu- sair bir çok lüks mobilyalar 
ğundaıı müddeialeyhin muha- bilmüzayede satılacaktır, ,, 
kemenin muallak bulunduğu Satış peşindir. 
mezkür gün ve saatta Kırkağaç Saman iskelesinde büyük 
Asliye Hukuk mahkemesinde Kardiçalı İbrahim bey hanında 
bizzat veya bir vekili kanuni Emniyet Müzayede Salonu 
göndererek hazır bulunması Müdüriyeti. 
aksi takdirde mahkemeye gı- Hamiş: Ev mobilyelerinden 
yaben bakılacağı arzuhal tebliği maada işbu büyük hanenin 
ve davetiye makamına kainı mülkü dahi çok varidatlıdır. 
olmak üzere usulün yüz kırk Ucuz fiata elden satılacakbr. 
birinci maddesine tevfikan ilan Refail efendiye muracaatları 
olunur. 4892 (924) rica olunur. 921 (1-2) 

----
Mektepler übayea Ko~isyo' 

o undan: 
Kız muallim mektebi leyli talebesi için numunesi veçhile alı

nacak miktar ve evsafı şartnamesinde yazılı ayakkabı ve lacivert 
kumaş ihtiyaçlarile tayör terziliği 81111934 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle aleni münakasaya konmuştur. 271111934 Salı 
günü saat 15 te ihale edileeektir. 

Şartları görmek istiyen Karşıyakada kız muallim mektebine, 
münakasaya girmek istiyenler de % 7,50 muvakkat teminatla
rını malsaııdığına yatırarak makbuzlarile veya muteber bankala
nn kefalet mektuplarile gösterilen gün ~e saatte Erkek lisesinde 
toplanacak komisyona müracaatları. 4795 (927) 

iç Ticaret Unnını l\1 üdürlüğıuıden: 
30 ikinci T e rin 930 tarihli kanun hükümlerine göre tescil 

edilmiş olan ecnebi şirketlerinden Romanya tabiiyetli " Steua 
Romana,. şirketinin Tiirkiye umumi vekili haiz olduğu sala~iyete 
binaen bu kerre muracaatla şirketin İz.mir tali şubesinin, Istan· 
bul merkezinin İzmir şubesi haJinde idare edileceğini ve mezkfir 
şube vekilliğine müctemian idareye mezun olmak ve şirket na
mına yapacakJarı işlerden doğacak davalarda bütün mahke
melerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatile hazır bulun
mak üzere Harry Aboyy Walker ve Hüseyin Zeki efendileri 
tayin ettiğini bildirmiş ve lazımgelen vesikaları vermiştir. Key· 
fiyct kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla Han olunur. 

4893 (926) 



Sahife tO Yeni Aelf' 

Til Rolandoyu 
Yendi 

Paris 13 (H.R) - Boksör 
Marsel Ti!, Tino Rolandoyu 
yendi. Tilin zaferi kolay oldu. 
Rolando büyük cesaret gös
terdi. 

Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bey Müzeyyen Hanım -

ı Doktor 1795 Aman beyim. Duet 
Kadın kıyına canıma 

~ AX - 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
Hicaz şarkı. Sevdamı dilim - anlatamaz ---Hanım Saadet Hanım ---Emel ceıaı --Kemal Şa~ir -1796 Sevgilim bu akşam : 

Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş : 
AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 

Uşak şarkı. Gel gel 
Mahmure Handan Hanım ---Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

Müşerref Hanım ~ AXl 801 ~:~:~~~kı~~l:~r::r::f ylı~~f 
1797 Ey nazlı çiçek 

Seviyorum ayıp mı dır : Süheyla Bedriye Hanım 

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

(363) 

Umum Hastaların Nazarı 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 çocuklann vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
Tıazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
Iukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve İTiMAT KAZANAN SÜN'l AZA AMİL 
ve MÜTEHASSISI 

Fa.hrl Hiza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES ı İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 

San in 
Yeni neslin 

ve bütün kibar 
halkın diş ma
cunudur. 

SANİN'i 
Bir defa tec

rübe etmek ona 
ömrü oldukça 
alışmak demek
tir. 

SANİN 
Diş 1 erini zi 

beyazlatır, par
latır, diş etler:
nı kuvvetlen
dirir. Ağzınzıa 
ferahlık verir, 
dişlerinizin çü
rümesine man 
olur, gayet sıh
hidir. 

Sanin 
Diş macuun 

20 - 20 355) S.7 

Menemen Belediye Riyase
t İrır'en: 

1 - Belediyeye ait ıenvirat dairesinin 7 aylık ihtiyacı olan 
7000 kilo mazot, 900 kilo ince makına yağı, 50 kilo kalın makina 
yağı225 keyaz gaz kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - İhale 29/11/934 Perşembe günü saat 15 te icra kılına
caktır. 

4 - Şartname belediye dairesinden istenilebiliı. 
4 - Talip olanların belediyeye müracaat etmeleri ilan olunur. 

4894 (925) 
-,,~~~~~~~~~~~~-

Devlet Demiıyolları 7 inci iş
l~tme müf ettişli~inden: 

lzmir anbarlarımızda mevcut 6 ila 8 ton kadar toplantı arpa 
vesair hububat açık arttırma suretile 24-11-934 tarihine tesadüf 
eden Cumartesi günü saat 13 te satılacaktır. 

Talip olanların yevmi mezkürde Basmahane istasyonundaki 
anbar müdürlüii:üne müracaatları ilan olunur. 4891 (923) 

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

Doktorlarımıza. 
ADEMİ İKTİDAR, ERKEKLERDEKİ UMUMİ 

ZAFİYETE KARŞI MÜESSİR BİR İLAÇ 

HOBllOBiN 
Tabletleri fennin en son nazariyelerine tevfikan ihzar 

edilen bu çok faydalı müstahzar hakkında fazla izahat ve 
meccanen nümune almak istiyen doktor beyler İstanbulda 
Karaköyde Zülfarus sokağında (17) numarada 

Hayri Rifat ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat şirketine mektupla lütfen müracaat 

edebilirler. 23-26 573 H 3 

Doyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANK ŞURESI 

IZDliB. 
\IERKK~l : Hli:RLJX 

Almanyada 175 Şubesl Mevcuttur 
Seı ınaye ve ihtiyat akçesi 
165,000,000 Rayhsmark 

'l'ıirkiyede Şnbelerı: lSTA.'BUL ve lZl\tlR 
:Mı•ırJ" Şı:ıbeleri: KAHİRE ve lSKENDERIYE 

Her türlü banka mnaıoe!Atnı ifa ve kabol eder 
c ALl\IANYAll .\. aeyab11t, ikamet, tahsil ve &&ire için 

REGISTl<JRMARK sl\tılır. • {h-1) 

iZ Mi R 

PamuK Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin .Merkez ve Fabrikası: lzınirde llıılkııpıoardadır 

Yeril PamuiJundan At, 1 aggare, Köpekbaş, De(}lrmen, 
Geglk ve Leylak Markalarını IJavi her nevi Kabot bezi 
imal eyl1<mekte olnp malları A vrupaııın ayni tip men•u 
oatıııa laiktir. 

Telefon Ko. 2211ve3087 
Telgraf adresi: Ba7ra.k lzmir 

DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

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

Telefon : 2987 

s 7 (248) 

HASTALI L 1 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
İkametkahını Birinci Kor-

donda 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: 5l 

H. 3 (25) 

(H 1) 

Askeri Hastanesi 
Dahlllye Mutahassısı 

DOKTOR 

Zetai l~ra~im 
Muayenehane: İkinci Bey-

ler sokağı No. 45 Beyler 
hamamı karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya 
kadar hastalarını kabul eder. 

Telefon: 3806 
4 -26 (887) 

Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastalıkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 
746 s. 7 

KIS GELDI , 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BiiYi:K FIRS T 
Topan Halis Zon~uldak 

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

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
İngiliz 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 lznıirliler Burada Ruf uşurlar 

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

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

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

Osmaniye oteli~d!~rzsiye 

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 MüttU Sokak 
Tahsin Bey Hastanesi 

9-26 764 

ln~aatını~için atideki ihtiyaçlarınızr p&k 
temın etmek isterseniz Halim atta çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarethaneRinA müracaat edioi~ 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neti Çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lli'llhalar ve bunların 
teferrüatı envaı banyolar ve termosıfonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 

Yerll Çimentolar, BiitDn Markalar 
En MOsalt Şeraiti• 
Mağazamızda Satıhr,. .. 

ALGOPAN 
Diş Ve Baş Ağrıla
rı için En F aideli Ve 

Tesirli ilaç 
( Algopan Cevat ) dır 

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

--~~~~~~~ 

Toptan Satış Mahalli : 
İstanbulda Bahçekapısında 

ZAMAN 
ECZA DEPOSUDUR 

Ecza Depolarile Eczanelerde 
ALGOPANI lsteylnlr. 
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sahHe 1a Yanı Asır 
• 

~.-------------------------------. V. 
~r. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

TUEBINGEN vapuru halen 
limanımızda olup Anvers 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 
NİEDERWALD vapuru 19ikinci 
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. 

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

HANSBURG vapuru 17 
ikinci teşrinde bekleniyor. 

Hamulesini çıkanp Anvers 
Rotterdam ve Hamburg li
manlarına hamule alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 28 teşri

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

CORPORATION 
EXARCH vapuru Halen li

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

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

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

JOHNSON LINE L TD. 
QTERNMORE vapuru 25 

teşrinisade bekleniyor. Anvers 
ve Liverpuldan yük çıkardık
tan sonra Burgas, Köstence, 
Galaç ve Braile için yük ala
cakbr. 
GANDIAN PACIFIC STEAM 
SHIP AND RAIL W AY CIES 

Liverpul, Montreal, St. Jhon 
ve Halif aks tarikile Kana danın 
tekmil şehirleri ve transatlan
tik vapurlarla şimendiferler 
arasında mürettop seferler. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Almanyanm Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

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

nasül hastalıkları 
mütehassısı 

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

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

TELAMON vapuru elyevm 
limanımızda olup 15 teşrini
saniye doğru Anvers Rotter
dam, Amsterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 15 ikin 

1 

ci teşrinde beklenmekte 
olup hamulesini tahliye ederek 
Bourgas, Varna ve Köstence 
için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 25 
teşrinisaniden 29 teşrinisaniye 
kadar Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg limanlan için yük 
alacaktır. 

ORESTES vapur 1 O kanu
nu evvelden 12 kanunuevvele 
kadar Anvers Rotterdam Ams
terdam ve Hamburg ıçın 

yük alacakbr. 
CERES vapuru 26 kanunu 

evvelden 31 kanunuevvele ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORtENT 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 kanunu 
evvelde beklenmekte olup 
Rotterd&m, Hamburğ, .Copen
hage, Dantz:g, Gdynia, Gote
beı g ve Iskandinavya liman
ları. için yük alacaktır. 

VA SLAND motörü 24 ka
nunuevveldc beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantzig. Gdynia, Go
teborg, Os'o ve İskandinnvya 
için yük al:ıcakbr. 

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 ka
nunuevvelde beklenmekte olup 
ayni günde Pire, Malta, Cezair 
Vulansiya, Marsilya ve Napo
liye hareket edecektir. 

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

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mcs
uliyct kabul d rrez. 

Fazla tafsilf.t için İkinci kor
donda Tahmil T ahliyc şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon : 2004-2005 

Mnk.ne Ve lnşaatı Bahriye Mütehassısı 

•~VUP t;EltlA ı·~ 
1'1akine Jnıalathanesi 

HalımaJ!n fı:ırşıı11 1'uııınrn t 

M i1t• l!4 .rnseının 

ıu n 111 a lat ı 
o ııınl 

:1.4 
111) l't ııı n ı, ır · 

l ~mırıl .. 
l ıt a ı yutto<l ı ı 

A 1.ikatlnrlh 
111 l ı u nı e. kiıı e 

f aalıyt• r 

t·u?.lnıı tııık l,ıı ıh malfiııı ııt ıılrnRlıtrını tıu,_ıyo fHI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
}ağhane Ve Un De!]lrmenlerl 

f c.; ın hı l ııınnm a lı'it va Nlf\V;lt ıınıtl .. .ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaz'-zyen 
ifttr boyda ve her Jrnvnt 

te her crrıı mahrukat tizerine 

Bilumum DPnlz Jılerl 
Dorbinler, tnlombalar vı 

teıiaatı mihanikiye asanı4Ör vt 
v!nçler ve ıai r itler dernbtf 
Vfl kRhnl Nlilir. 

Oliver Ve Şii. ~I JADRANSKA 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

DHE ELLERMAN LINES L TD. 

TAHMİL İÇİN BEKLENİLEN 
VAPURLAR 

LONDRA HATTI 
ALGERIAN vapuru 20 

ikinci teşrinde Londra ve 
Hulle yükliyecektir. 

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

VAPURLAR 
ROUMELIAN Liverpool ve 

Swanseadan on ikinci teşrine 
doğru 

' ALGERIAN Anvers, Hull 
ve Londradan 20 ikinci teş
rine doğru 

GOURKO Anvers, Hull ve 
Londr~dan. 30 ikinci teşrinde 
dofr:u 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların i-;im!eri üzer:ne mes'u 
liyet kabul edilmez. 

PLOVIDBA D. D. Susak 
İZMİR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK İÇİN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti 

Triyeste 5,112 gündür. 

Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 

öğleyin hareket edecektir. 

ilk hareketler: 

71111934 
14/11/934 
21/11/934 
281111934 

S.S SRBIN 

S.S BEOGRAD 
BLED 
SRBİN 

DİKKAT: vapurlar Çarşam
ba günü sabah yük almıyacak

lardır. 

Pire ve T riyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Y ofcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü

racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. 

·····································································: . 
SIHHAT BALIKYAGI E 

Norveç.yanın halis Morina balıkyağıdır 
iki Defa SüzUlmU,tür 

Yegane Deposu 
Başdurak 

Bam.a.i :Nüzhet 

Sıhhat Eczanes~ 
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m~lısşuı ( ihlamur ) 
çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa
ketlerimiz in ihzarına başlan
mışbr. Dük kanında satmak 
üzere bizden p~ket alan esnaf 
ihtiyaçlarını temin etsinler. 
Çünkü rekolb g .!çen sene ye 
nazaran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz malı 

Salep tozunun zarif kutu
lan yalnız 15 ku-

ruştur. Topt an alanlara iskon
to yapılır. 

Işıldak Bulaşık ve ~iJa 
tozu emsalıne 

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

Asker ırnrhılı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag, 
Flayozen sinek ik~çlannın her boyda kapalı kutulan vardır. Dök· 

mesinin 1it1·csi yalnız 100 kuruştur. 

ARTi l ul'!'laŞ boyalarımızın tecrübesini uapmıyan kal, 
i madı 15 kuruşla rengini atmış ipekli, pamuklu, yünlü 

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

ihtiyacı ofon!ara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan satış merkezi 
dcpomuzdur. 

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

TELEFON: 3882 

Taze Hususi 

Kemal Kimil 
Balık3~ağı Geld~ 

BiJkiınya iki defa 

HiLAL 
ECZANESi 

BU 

Bu Bahkyatını 
~r'ere vermiyecektir 

Merkezi 

süziiln1i 

Hilal ~z8neıi 

Eczahaiiesi 
Müstahzeratı 

Sa~~ Losyonu 

Kom ojen 
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) 

e Vantiıs, Ne 
Ne Havlu, T. diyot 

Nezlen · zi (;eçirenıez 

Selim el 
En birinci 

NEZLE 
düşmanıdır. 

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

SELA~lET FEI~rr 
Unıurni depo: 

S. FERiT 
Şifa 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAl\IDAR ÇIKRIGı 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No. 2413 P. K. No. 234 İZMIR 

• 

METALLüM 
Ltım hal arını teroıb 
edenlu hi9 bir ısa
ınırn aldanmamır 

!ardır . 

Çünki: 
]~mealin• oaı•· 

ran ıartıyah •• 
ı~ıgJ hol yegAn• 
lambadır. 

Hu bayiden 
arayınız 

Deposu 

MEHMEf 
TEVFiK 

elek trı k mahı•Jllf 
tıoaretbao11i 
Pı~t•maloıl•' 

TELEFOI 


