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İmtiyaz sahibi : ALI ŞEVKET 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

İSMAİL HAKKI 
.A.ı3C>~- Ş~Ft.A.i:Ti: 1 

Devamı müddet Türkiye için Hariç için 
• <'11elık -1300 :.!•iOO 1 
Hlı ruılı/: iOO f.!100 

TELEFON 2697 
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Telefon Suikast Tahkikatı 
Şirketi IJu )Jale (:,.eti
teııler ~1es "inli ve tini 

l)e Çeknıelidi.,rler 
Geçen sene şehir meclisinde 

haylı gürültülü müzakere!e,·e 
bıevzu teşkil eden İzmir telefon 
firkctinin veziveti Nafia Vek.l
~tti?de te-ck;k olunmakta~tr. 
ıntıyazlı ş:rkctler:n ça ışına 
~arzlarını büyük bir h:ı:. ~ ~ :ye~ 
ıle takibe koyulan Nafia Vel:::i 
Ali beyefendi, elbette büttin 
İınıir halkının şikayetçi bu!undu
gu bu müesseseye aliikasızlık 
gösteremezlerdi. 

Bize telef~n şirketinden şi
kayet etmek biraz ağ.r geli
Yor. Sebebi de şirkette beledi
Yenin yan yarıya ortak bu!un
rnasıdır. Türkiyedc belediye!er 
bu kahil amme hizmetlerine 
Şİnıdiye kadar alaka göstermi
Yorlardı. İzmirin bu teşebbüsü 
rnuvaffakiyete ulaştırması, baş
lı başına memnuniyeti mucip 
bir hadise oldu. 

Gönül arzu ediyorduki bele
diyenin alakadar bulunduğu 
bu şirket telefon muhaberatın
da kolaylık ve ucuzluk nokta
sından Türkiyenin bertarafına 
güzel bir misal göstersin.. Ve 
hiı diyebilelim ki; işte beledi
Yclerin idaresindeki amme iş
leri hem muntazam, hem ucuz 
RÖrülüyor. 

Maalesef belediyenin ortağı, 
böyle bir zihniyetle hareket 
~Ylemediği için, belediyenin bu 
'41er üzerindeki bilgisizliğini, 
lccrnbesizliğini istismar eyledi. 
ı· santral binasını doksan bin 
ıraya mal etti. Yerler altından f ~Çirıneğe mecbur bulunduğu 
~t kısım hatları şartname hi
fına havadan yaptı. Lüzumsuz 

~ete bir çok stok malzemeyi 
lacpolannda yıllarca tuttu. Bun-

ta faiz yürütüldü. İdare ls
"cçli grubun elinde olduğu için 
11~ istiyorsa onu yaptı. Binaen
~ cyh vaziyeti diğer ecnebi im-
Yaılı şirketlerden farksız oldu. 

İd Denecek ki belediye namına 
\r lte meclisinde bulunan ze
"d at bunJran görmediler mi?. 
ti u sual çok haklıdır ve ye
d tıdedir. Bir gazetenin bir kaç 

l cfa tenkit ettiği hakkı huzur
~rdan dolayı değil, bunları gör
id edikleri ve göI"emedikleri için 
hare nıeclisi mec.-uldür. Yoksa 

ld~kkı huzur almaları gayet tabi
:~· Hangi anonim şirketinin 
"il ;e meclisi ücretsiz vazife gö
li r Bunu istemek dahi abes
~~· '< alnız huzur haklarını icap 
kc er~e iki misil vermeli fakat 
ka~~ilerinden iş istemeli ve bu 
tin· 1 Vaziyetlerde mesuliyetle-
~.tayin eylemelidir. 

lar ~na ve kablo meselesini bir 
İ'in~ a bırakarak stok malzeme 
~ ~· belediyenin ortağı olan
f!ôtnı •hakkin mesul mevkiinde 
takı ek lazım gelir. Çünkü or-

ar ay . d b 1 ~~Ilı . nı zaman a u ma -
rika~nın inşa edildiği fab
~lct arla alakadardır. Şirketin 
at-tak; kaıancmda yan yarıya 
~~ ıtlar fakat şirkete ma1-
llitı~ satmanın kan kendileri-

- Bundan başka ken
~Sonu ıkinci ıahitede -
•tnatı ~ak.k.ı 

---·---------~- ~--------·-·~----

Siyasi Cepheler 
Londra Adli Tahkikatın Işıklanması için 

Paveliçin iade Edileceğini Umı1yor 
Dr. 

nr. l'arı·lir 
Londra 17 (Radyo) - Mar-

silya suikash etrafındaki tah
kikat neticeleri Londra mcha- 1 
filinde endişe ile kt.rştbnnıış

tır. Bı.1 melıafil bazı devletler 
arasında gerginlik zuhurundan 
korkmaktadır. 

Paveliç'in inie<>!na gelince, 
İtalyan hükiimcf-in:n bu husus
ta Fransız bükümeti tarafın
dan ileri sürülen talebi kabul 
ederek feci suikast e~rafmda 
bütun hakikatlerin meydana 
çıkmasmı istiyeceği üm:t edi
liyor. 

A ı UtıŞ{'//eı ,,ı •. ıt!rn't.:t 

fAevku6 Rodükın 
Sorgusu 

Roma 17 (Radyo) - Fransız 
adliyesinin sarih talebi üzerine 
Dr. Mihal Rudak'ın sorgusu 
yapıldı. Mumai!eyh hırve.tistan
da doğmuş o! ~ son z:ıman!ar
da İtalyan zabıta;;ınca tevkii 
edilmişti. Rudak 20 Eylülden 
7 ilk teşrine kacar famlasız 
Ber;jnde kaldığını, oraya mun
tazam Yugoslav hasapol tu ile 
gittiğini, ilk teşrinin sek~zinde 
Almaayayı terkedarek Brener 

:satııfmı Jaulia J)u •. ';_. 
1 tarikile ftalyaya geçtiğini, ken 
.1 disini mahvetmeğe karar ver-
miş olan Sırpların elinden kur 
tulrnak için ihtiyaten tedarik 
ettiği sahte bir çekoslavak 
pasaportu gösterdiğini, f tal yan 
toprağına ayak"basar basmaz 
Bolonyada çok hasta olan ka
rısının yanına gittiğini, Bolon-
yadan Cenovaya geçtiğini, tev
kif edildiği güne kadar da ora
da kaldığını, Kral Aleksandr 

- .... onu beşuıcı sahrede-

Ha. Vekilimiz Cenevrede 
Suikastın lnikisları '' e T ethişçilerin 
iadeleri Hak.kında Söz Söyliyecektir 

Belgrat, 16 (A.A) - Avala 
Aj&nsı bildiriyor: Pravda gaze
tesi muhabirinin Nişten geçtiği 
esnada Türkiye hariciye vekili 
Tevfik Rüştü beyle yaptığı mü
lakatı şu suretle nakletmekte
dir: 

Tevfik Rüştü beyi kompart
manında oturmuş bir halde, 
önünde toplanan bir çok mu
habere evrakım tetkik eder 
vaziyette buldum. Yanına ka
bul olunmak için çok bekle
medim. Vekil bey ayağa kal
karak beni nezaketle kabul 
etti. Buna rağmen meşgul ol
duğunu gördüm ve bunun için 
vekil beyin bn nezaketini suiis
timal etmemeğe çalıştım. T ev
fik Rüştü bey mütebessim çeh
reli ve çok samimi tavırlarile 
kendisine yaklaşan insanları 
hemen cezbetmek hassasına 
maliktir. İnsan kendini <lerhal 
büyük bir devlet adamı karşı
şında görmektedir. Hariciye 
vekili bu saatta Marsilya sui
kastının icap ettireceği cezri 
tctbirlerle tcthişçilerin iadeleri 
hakkında söz söyliyecek vazi 
yette değildir. Bu mesai hak
kında her şeyden evvel dostu 
ve me~lekdaşı M. Yevtiçten 
malumat almak arzusundadır. 
Buna rağrnee konuşulacak şey-

Tevfik Rüşt .. u 9. Belgratta M. Yevtiçle GörUşt! 

ler de vardı. Marsilya suikas
tınm in'ikaslan hakkında suale 
cevaben Tevfik Rüştü bey de
diler ki: 

'f<'rfik Itl;~·tu be!J 

Tevfik RUştü Beyin 
Beyanat. 

Eğer bu suikastin failleri bu 
hareketlerile hoşa gitmiyccek 
bAdiselere yol açacaklannı zan-

netmişlerse hata ettiler. Çünkü 
tam bunun aksi olmuştur. Men
fur cinayet, büyük Yugoslav 
Kralını ortadan kaldırmakla 
beraber faillerinin üzerinde bü
tün dünyanın kin ve nefretini 
topladı. Büyük hükümdarın sulh 
eseri umumi bir döviz olarak 
kalmıştır. Türkiye her türlü şe
rait içinde ve ne bahasına olur
sa olsun Yugoslavyanın dostu 
kalacakbr. Balkan devletleri 
arasında sulh ihtimalleri bugün 
her vakıtkinden ziyadedir. 

Konsey Cenevrede ~ 
Toplanacak mı ? 

Sonra Cenevre mülakatlan .. 
hakkındaki sualimE: cevaben 
Tevfik Rüştü Bey M. Titulesko 
ile görüşmek ümidinde oldu
ğunu fakat M. Maksimosun 
Cenevreye gelip gelmiyeceğini 
bilmediğini söylemiş ve bu da
kikaya kadar Balkan itilafı da-
imi konseyinin hali faaliyetteki 
reisi, bu konseyin Cenevrede 
içtimamı tebliğ etmemiştir, 
sözlerini ilave etmiştir. 

Be!grat MUlakatl 
Bundan sonra Belgratta M. 

Y evtiçle ehemmiyetli bir mü
lakat yapacağını söyliyen T ev
fik Rüştü Bey, Balkan itilafı 
ile küçük itilaf arasında bir 

- Sonu beşinci ahi/ede -
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1 S YFADlll 
I~ Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

Ankara' da Üniversite 
Mahallesi Yapılacak 
Ziraat Enstitüsünün Bulunduğu 

Yer Üniversite Mahallesi Olacak 

Ziraat Eıı<ilifttsu 

Ankara, 17 [Hususi) - Zi- zini hakkile canlandıracak şe-
raat enstitüsünün bulunduğu kilde olacaktır. 
yerin ileride üniversite mahal- İş Kanunu 
lesi olması tekarrür etti. Ziraat Ankara, 17 (Hususi)-lş ka-
vekaleti enstitülerin yanında nunu ile kazalara karşı işç.ile-
yeni ziraat fakü tesi binasını rin sigorta edilmesi kanun 
bu sene içinde yaptıracaktır. Jayihaları Devlet şurasından 
Hukuk fakültesi de burada in- çıkmış ise de bu içtima dev-
şa olunacaktır. Bu maksatla resinde müzakeresine imkan 
geniş bir proje hazırlanacaktır. olamıyacakbr. Bu çok mühim 
Üniversite mahallesi Türkiye- kanunların ancak yeni mecliste 
nin en yüksek kültür merke- görüşüleceği zannediliyor. 

--~-------- -------·---===:::::. 

Matsuka Ağlarken 

Yazısı 71 inci Sahifede 

Londra Caddelerinde 
Gaz Maskeli Üniversiteliler Sık Sık 

Böyle Nümayiş Y aparla:r 

Londrada Oksford üniversi
tesi talebeleri yüzlerine gaz 
maskeleri geçirdikleri halde 
otomobillerle caddeleri dolaş-
mışlar. İngiliz hükfımeti gaz 
maskelerinin her sınıf halk ta-

rafından tecrübesine ehemmi
yet vermektedir. Bir harp olur
sa zavallı insanların gire
cekeri acaip kıyafeti göste
ren bu klişe çok düşündürü
cüdür de ... 



Sahife 2 

Dünya Borsalarında 
İhraç Mallanmızın Son Yirmi 

Dör Saatlık Vaziyeti 
Ankara, 17 ( Türkofis ) -

14/111934 tarihinde Bremen 
borsasında pamuk, Hamburg 
borsasında tütün ve zeybnyağı 
ile Hambmg borsasında üzüm 
ve yumurta fiatlannda bir gün 
önceye göre değişiklik olma
mıştır. Fiatları değişen diğer 
maddeler şöyledir: 

Üzüm Londra borsası İzmir 
üzümleri peşin yeni mahsul 
44-55 bir ay vadeli 40-55, İran 
üzümleri peşin yeni mahsul 
48, Kalifomiya üzümleri natu
rel peşin 36-37.18, bir ay va
deli 55-36, beyaz yaldız renkli 
peşin 40/6-43 bir ay vadeli 
38/44, Girit üzümleri peşin 
50170, bir ay vadeli 50170. Ol
mayan peşin 50/84, bir ay 
vadeli, 50-70, Avusturalya 
üzümleri yeni mal peşin 34-49, 
kan üzümleri peşin 31-37 
Korent üzümleri peşin 50-84 
ıilindir. Fiatlar 50 kilo 800 
gramlık İngiliz ölçüsü üzerine
dir. ine r Londra borsası natu
rel peşin 29 - 30, bir ay va
deli 30 - 38, Skeleton pefin 50, 
ill 94, bir ay vadeli 60 - 100 
ıilindir. Fiatlar 50 kilo 800 
gramlık İngiliz ölçüsü üze
rinedir. Yumurta Londra bor
sası Polonya malları 61/62, 
kilo hazır mal 8,3-9. 59/60 
hazır mal 7 ,6-8.3 cinı mallan 
yeşil 9,9-10.3, küçük yeıil 9, 
menekşe rengi 8,6-8,9, siyak 

Tütün 
••••• 

Sahşları 9,5 Mil
yonu Buldu 

Tütün sabflanna faaliyetle 
devam edilmektedir. Piyuanın 
açıldığı günden düne kadar bü
tün mıntakada satılan tütün 

miktan 9,5 milyon kiloyu bul· 
muttur. Rekolte 12,5 milyon 
kilo olduğuna göre müstahsil 
elinde ancak 3 milyon kilo tü

tün kalmışbr. Bu miktann da 
bir iki hafta içinde sablacağı 
alAkadarlarca tahmin edilmekte 
dir. 

Beşyolda 
Beş Köyün Çocuğu 
Mektebe Kavuştu 
Valimiz Kazım paşanın yo

rulmak bilmez azmile Bornova 
ile Manisa şosası üzerinde ya
pılan ve beş köyün çocukları

nı sinesine alan " Beşyol " 
mektebi dün açılmış ve tedri-
sata başlamıştır. Mektebin mu
allimliğine Abdullah efendi ta· 
yin edilmiştir. · 

Vali 
Evkafı Teftlf Etti 

Vali Kazım dqa dün evkaf 
idaresine giderek teftişatta 
buluİımuştur. 

8-8,3 silindir. Ramuk Liverpol 
borsası Amerikan pamuğu 

ikinci kanun teslimi 6,58 mart 
teslimi 6,55 mayıs teslimi 6,52 
temmüz teslimi olanlar 6,49 
MıSll' pamuğu sakalaridis cinsi 
ikinci kanun teslimi 8,35 
Mart tesiimi 8, 36 ma
yıs teslimi 8, 35 temmuz 
teslimi olanlar 8,35 upper cinsi 
ikinci kanun teslimi 7,18 mart 
teslimi 7,20, mayıs teslimi 7,25, 
temmuz teslimi olanlar 7 ,20 
penidir. Nevyork borsası bi
rinci kinun teslimi 12.24 ikinci 
kanun teslimi 12,31, mart tes
limi 12,36, mayıs teslimi 12,37, 
temmuz teslimi olanlar 12,35 
!lenttir. Fiatlar bir libre içindir. 
Buğday Şikago borsası bi

rinci kinun teslimi 88, mayıs 

teslimi 92.5/8 temmuz teslimi 
olanlar 93. 1/2 Winnipeg bor
sası birinci kanun teslimi 109. 
3/4 ili 109. 518 mayıs teslimi 
106109 118, temmuz teslimi 
olanlar 113 718 - 113 3/4 sent
tir, fiatler buse! başınadır. 

Liverpol borsasında birinci 
kanun teslimi 4.09 5/8 mart 
teslimi 5.02. mayıs teslimi olan
lar 5.05 710 şi indir. Fiatlar 
100 libre içindedir. Mısır Liv
repol borsasında ikinci teşrin 

te!$limi 30.09, birinci kanun 
teslimi 31.03, ikinci kanun te~
limi olanlar 31.09 şilindir. Fi
atlar sif plata 480 libre içindir. 

Vapurlar 
Nasıl Pratika 
Alacaklar ? 
Ege, Akdeniz, ve Kıırade

nizde seferler yapan ve Kapo
taj hakkına malik bulunan 
yolcu gemilerine ticaret için 
faydalı görülen bazı kolaylık
lar gösterilmesi Sıhhiye Veki· 
letince karar altına alınmıştır. 

Verilen karar ve tespit edı
len esaslara nazaran yolcu 
vapurlan sahil sıhhiye teşkilatı 
bulunmıyan Iimanlanmız:a gel
dikleri zaman serbest pratika 
almaktan istisna edilmişlerdir. 
Ancak bu vapurlara uğradık
lan en son teşkilitlı limandan 
uğrıyacakları teşkilatsız liman
lar için serbest pratika veri
lecektir. 

Muallimler hakkında 
Maarif Vekiletınln Bir 

Tamimi 
Maarif Vekaletinden gelen 

bir tamimde muallim mek~bi 
mezunlarının ecnebi ve ekali
yetler mektepleri ilk kısımla
nna tercihan tayin edilmesi 
bildirilmiştir. Vekaletten gelen 
ayn ve mühim bir emirde de 
ilk mekteplerin el işleri ve 
resim muallimliğini yapanlar 
bundan sonra orta mektepler
de münhal resim muallimlikle
rine de tayin edileceklerdir. 

ELHAMRA İ. M. Kütüphane Sinemas 
1934 - 35 mevsiminin sinema harikasını takdim ediyor : 

Görünmiyen Adam 
H. G. WELLS'in meşhur romanından alınan 

FRANSIZCA sözlü sanat ve heyecan filmi. 
İllm - A•k - ihtıras - Heyecan - Cinnet va ••• 

Oynıyanlar : 
GLORİA STUART va CLAUDE RAINS 

İlaveten: 1 - PATHE JURNAL (dünya haberleri) 
2 - MİKI ETFAIYECİ (canlı resimler) 

SEANSLAR: Hergün 15 -17 - 19 ve 21,15 te, Cuma 
günü 11,30 ve 13 te ilave seans, Perşembe günü 13,30 ve 
15 te talebe seansı. 

Yeni Asır 

Telefon 
Şirketi Bu Hale Geti 

Kumar 
•• •• • renler Mes'uliyetin · 

Yuzunden Cınayet ~e •. ~~:,:ı,:~~\~::.ı~r 
dileri için malzemenin lsviç-

Biri E f d D• .., • K d redeki de polannda bulunma· 
şre paşa a ıgerl emer e sile izmirdeki yaııhanelerini.n 

• albnda durması arasında bır 

Ç k F A Ik. c· t Old fark yo~~tur. Likin belediye O ecı } ınaye U için bu bir mes'eledir. Bilalü 
zum depoda tutulan malzeme
ye faiz verilmektedir. Bu faiz

~~~~~~~~~~~~~~... . 
Cinayetlerin Sebebi Kaybedilen Paranın Geri istenmesi 

Diğerinde Kızkardeşinin Şerefine Zar Ahlmasıdır 
Cuma günü kumar yüzünden 

iki cinayet vakası olmuştur. 
Bunlardan birisi Eşrefpaşada 
diğeri Kemer civarındadır. 

Eşrefpaşada: 
Cuma günü öğleden sonra 

saat 16 da Eşrefpaşada Çu
kurçeşmede Tahsin efendinin 
kahvehanesine giden Latif 
Arap Mehmet Ali, topal 
Mehmet çavuş, Mehmet, Bekir 
orada zarla kumar oynamıya 
başlamışlardır. Aradan bir 
müddet geçtikten sonra ara
larında zırıltı başgöstermiştir. 
Anlatıldığına göre latif kumar· 
da dört lira kaybetmiş ve 
Arap Mehmet Ali de bu pa
rayı kazanmışbr. Oyun devam 
ederken Latif Mehmet Aliden 
kaybettiği dört liranın yarısını 
geri i stemiştir. O da verme
yince kavga başgöstermiş ar· 
kadaşların:n müdahalesine rağ
men iki kabadayı küfürleri 
mütea1<ip yumruk, yumruğa gel
mişlerdir. Mehmet Ali hamili 
bulunduğu biçağı çekerek La
tifi dört yerinden ağır surette 
yaralamıştır. 

Yaralı bidayette yere düş-

Adliye' de 
Mühim Değişik

lik Bekleniyor 
Ankaradan şehrimize gelen 

hususi haberlere göre onu
müzdeki ayın ilk günü tatbik 
mevkiine girecek olan yeni 
hakimler kanunu dolayısiyle 

temyiz mahkemesi reisi ihsan 
beyin riyasetindeki tasfiye ko
misyonu mesaisini bitinniştir. 

Tasfiye yeni kanundaki hü
kfımlere göre olacaktır. Bu 
münasebetle hakimlerle müd· 
deiumiler arasında bazı tebed
dülat yapılacağı söylenmekte
dir. 

BelediyeReisimii 
Çar,amba Günü Geliyor 

Ankarada bulunmakta olan 
Belediye reisimız Behçet Salih 
bey işlerini ikmal ederek İstan
bula dönmüştür. Mumaileyhten 
belediyeye gelen bir telgrafta 
Çarşamba günü avdet edeceği 
bildirilmektedir. 

Maarif Vekaleti 
Polls Erkanına Takdlr

namelar Gönderdi 
Foçada bulunup kaçırılan 

asarıatikadan kıymettar mücev
herabn meydana çıkarılmasın

da fevkalade gayret ve faali
yeti görülen ve İzmire geldiği 
günden beri muvaffakıyetten 

muvaffakiyete erişen emniyet 
müdürlüğü adli kısım reisi Hu
lusi bey Maarif Vekaletince 
bir takdirname ile taltif edil 
miştir. 

Vekalet bu hususta yardım
ları dokunan ikinci Komiser 
Hidayet ve Fikri beyler'e po· 
!is memurlarından Mustafa ve 
Mahmut efendileri de takdir 
evlemi~tir. 

memiş eline geçirdiği bir ke· 
serle Mehmet Alinin kafasına 

vurmuştur. Bu darbe ile yere 
yıkılan sabıkalının elinden bi
çağını da alınış: 

Seni şimdi öldürebilirim. Fa
kat haydı allahından bul diye
rek biçağı da yere atmıştır. 

Kan zayi etmekt ~ olan Latif 
bir kaç dakika sonra sendele
yerek yere yuvarlanmıştır. Kah
vedekiler Latifi derhal Memle-
ket hastanesine kaldırmışlarsa 
da mecruh aldığı yaralann te
sirile hastanede ölmüştür. Katil 
Mehmet Ali yakalanmış ve ifa
desinde: 

- Sarhoştum. Ne yaptığımı 
bilmiyorum. Belki vurmuşum· 
dur. Fakat hena evveli Latif 
sebepsiz olarak başıma keserle 
vurmuş ve dövmüştür. Demiş
tir. 

Müddeiumumi muavini Şevki 
bey ve Çukurçeşme polis ka
rakolu tahkikata devam eyle
mektedirler. 

Kemerde 
Yine cuma günü Kemerde 

Şehit Fadıl bey mektebi soka
gında Mehmet ve Ahmet na-

mında iki arkadaş henüz hü
viyetleri tespit edilemiyen diğer 
iki şahısla birleşerek sokak 
ortasında kumar oynamağa 

koyulmuşlardır. 
Zarlar atılırken Ahmet ar

kadaşı Mehmede hitaben : 
- Senin kız kardeşinin şe

refine abyonım. 
Diyerek zarlan fırlatmışbr. 

Fakat bu söz Ahmedin izzeti 
nefsine ağır gelmiş, sövüşme 
başlamışbr. Diğer iki arkadaş 
aralarına girerek sarfedilcn sö
zün latife olduğunu, kavgaya 
meydan verilmemesini anlat
mağa çalışmışlar ve her ikisini 
ayırmağa muvaffak olmuşlardır. 
Aradan bir kaç dakika geçtik
ten sonra Ahmet kumar üze-
rinde kız kardeşinin mevzuu 
bahs edilmesini bir türlü bez-
medememiş ve ansızın hamil 
bulunduğu bıçağı çekerek Meh
medin üzerine saldırmıştır. 

Hırsla üç defa bıçağı Meh
mede babnp çıkarmışbr. Meh
met çok ağır olan yaralarile 
memleket hastanesine kaldılmış 
ve tedavi altına alınmıştır. Ah
met te tevkif edilmiş ve cürmü
nü de itaraf eylemiştir. 

iskandan Çalınan 36 Bin 
Liralık Bonolar 

Eski iskan Memuru Fevzi Efendi 
Ankaradan Şehrimize Getirildi 

İskandaki mübadil bonosu 
hırsızlığı tahkikatına üçüncü 
müstantiklikçe devam edilmek
tedir. 

Dün da maznunlardan bir 
kısmı ile bazı şahitlerin ve 
Ankaradan evvelki gün mah
fuzan getirilmiş olar eski iskan 
memurlarından Fevzi efendinin 
muvaceheleri yapılmıştır. 

Fevzi efendi: 
- Evet ben Hasibe hanıma 

ait bonoyu satmak için komis
yonla tavassut ettim. Başka 
bir şey bilmiyorum demiş ve 
bşka hiç bir şey söylememiş
tir. 

Kalan Eşya 
Hayır CemlyeUerlne 

Taksim Edlllyor 
9 Eyliil Beynelmilel Izmir 

Panayırına iştirak eden Sov
yet Rusya, pavyonunda teşhir 
olunan eşyadan bir kısmı Vali
Kizım Paşanın emrine terk
eylemişti. 

Vali Paşa bu eşyaların Hi
liliahmer, Himayeetfal vesair 
hayır cemiyetlerine tevzüni 
emreylemiştir. 

•••••••• 
Tekaütlük talepleri 

Pula Tabidir 
Malüliyet iddiasile tekaütle

rini istiyen memurların rapor
larına 2455 sayılı kanuna tev
fikan pul yapıştırılması lazım 
geldiğinden noksan muamele
ye mahal bırakılmaması bu yüz· 
den memurlara ait işlerin ge
çikmesine meydan bırakılma
ması Dahiliye Vekaletinden Vi
layete temimen tabliğ olun
mu11tur. 

' 
Yapılan tahkikat safahabn-

dan anlaşıldığına göre iskan 
kasasından çalınan 36 bin kü
sur liralık mübadele bonusu-
nun on üç tanesinden gayrisi 
kimilen İstanbul Ziraat Banka
sında satılmışbr ki bunlann 
tutarı otuz bin küsur liraya 
yaklaşmaktadır. Fevzi efendi 
evvelce de iskanda memur iken 
bir sahtekarlıktan dolayı üç 
sene hapse mahki'ım olmuş ve 
af kanunu ile tahliye edilmişti. 

·Tahkikata ehemmiyetle de
vam edilmektedir. İstanbuldan 
da bazı kimselerin buraya ge
tirilmelerine intizar olunmakta
dır. 

C. H. F. 
Ocak Kongreleri 
Cumhuriyet Halk fırkası Bor

nova Büyük cami mahallesi kon
gresi Cuma günü vilayet idare 
heyeti azasından doktor Ramih 
ve Bornova Halk fırkası reisi 
Cemal beylerin huzurile top
lanmışbr. 

Kongrede mahalle ocağının 
bir senelik raporu okunduktan 
sonra dilekler tespit edilmiş 
ve intihaba geçilmiştir. Fırka da 
kaytli bulunan bütün azalar 
arasında yapılan seçim netice
sinde ocak idare heyeti azalık
larına Tahsin, Ahmet Muhtar 
ve Ali Galip efendiler ekseri
yet kazanmışlardır. İntihaptan 
sonra Bornova Halk fırkası 

reisi Cemal bey İntihapta ka
zanamıyan eski ocak reisi Fahri 
çavuşun üç senelik mesaisini 
takdirle karşılamış ve hararetle 
alkışlanmıştır. Yeni heyeti teb
rik ve muvaffaklYetler bekleriz. 

de ortakların cebine akmak
tadır. Her halde şu hareket 
tarzı dürüst bir ortağa yakı 
şan hal değildir. Eger malze· 
me her iki tarafın alikadar 
bulunmadığı yabancı bir meıa· 
leketten tedarik edilseydi ya• 
ni lsveç grubufda bu malzemeye 
faiz ödemiş olsaydı o zamaJI 
meselenin şekli değişir, mal 
siparişinde daha ihtiyatlı dav· 
ranılırdı. Sermayenin fevkinde 
tesisat, belki sermayenin fev
kinde borç ve borcun faizleri 
elbette normal bir iş sayıla· 
maz. Elbette şirket bu şerait 
altında para kazanamaz. Ka
zanmayınca zarar teraneleri 
baş gösterir. Tarifeye zam, üç 
dakikalık muhabereyi ölçmek 
sevdalan canlanır. Netice şehir 
meclisinin kendi kendisini teıı· 
kit etmesi gibi bir garibe do· 
ğurur. 

Bu vaziyete göre şirketi ta· 
bii mecrasına getirmek lazını· 
dır. Sermayesinin fevkinde borÇ 
albnda bulunan anonim şirket· 
!erin yaşama hakları yoktur. 

O şirket ki kazancile borcuıı 
faizlerini bile ödemekte müş• 

külat çekiyor. O şirket ki te· 
sisatı şartnameye uygun yap· 
mamıştır. Yalnız şartname ve 
mukavelenamenin halıc aleybiııe 
olan kısımlannı kullanmak sef• 
dasındadır. 

Şirketi bu hale getiranlel' 
mutlaka mesul olmalıdır. Herke• 
sin yaptığının yanına kir kal• 
madığını göstermek icap eder• 
O da kanuni yollardan giderelı 
şirketi tasfiye eylemek tesisab 
brçsuz, harçsız Devletin vey• 
münhasıran belediyenin üzeriııe 
geçirmektir. Amma bugün şir• 
ket tasfiye edilirse sermaye· 
darlann eline on para geçmes• 
miş,. Ne yapalım bunun ınes• 
ulü bizzat sermayedarlardır. Şif" 
keti bu hale getiren onlardı'· 
Günalannın mukabilini çekıııe· 
leri pek tabiidir. 

.Is mai ı ı:-:la&LJ6.• 

,. Son Kandil 
Per,embe Günü Berat 

Gecesidir 
Müftülük makamından ya· 

pılan bir teblige göre önii; 
müzdeki Perşembe güıt11 

akşamı yeni Cuma 
Gecesidir. 

Hadice H. 
Üvey Bahasının Tec'' 
vüzündenBahsediyo• 

İkiçeşmelikte DolaplıkU~ 
mahallesinin Mesçit sokağıll ı 
oturan 17 yaşlarında MebJll;. 
Ali kızı Hadice hanım ıabl .,.,. 
ya müracaatla evde yaJnııı: ~ 
lunduğu bir sırada üvey P.e.~ilJ 
Giritli Mehmet oğlu J\ll'(e
namusuna cebren taarruz e'/ r 
diğini bildirmiş ve şikayet :,. 
!emiştir. Kızcağız üvey ba lıİ' 
sının tecavüzü yaparken .c:de' 
de istimal ederek sol elin~ 
biçakla kendisini ya~dı y•' 
ilave etmiştir. Mütecavıı 11~. kalanarak tahkikata bat 
mıştır. 

Ekmek Fiatl 
Tenzll Edlldl ~ 

Dün toplanan Belediye ~~ 
meni un fiatlarındaki nene,_..ı_' 

f . ti"' 
nazara alarak ekmek ıa fer' 
da tenzilat icrasına karll~· 
miştir. Bu karara göre. b~ 
den itibaren birinci nevı 11~ 
sekiz buçuk ikiinci nevi 11 

altı buçuk kuruşa ıabla 



1a Te,rtnlsanı .. 1934 

Casusluk Hayatım 
RI ar Marthe'ın Hatıraları 

- 42-

Bir Casus Kadınla Daha Tanışmak 
Fırsatını Elde Ediyordum 

Baro ı Von Krohn güzellik 
enst:tü ·; 1ü işletmekliğinıe faz
la ehcıml' } ~i. veriy ordu. İçin 
İçin kaynıyan hiddetini yene
rek şunları söyledi: 

- Marthe. sabırlı olunuz ... 
Harp yakında bitecek Zaferi 
kazanmak üzere bulunuyoruz. 

- Siz kazanmıyorsunuz ya 
dedim Hele Madritte .. 

Birden feveran etti: 
- Siz ne bilirsiniz. Şimdi 

en son tipte 200 deniz altı 

gemisi yaptırıyoruz. Almanya 
nın nelere muktedir olrluğunu 
göreceksiniz. Bitaraf gemilere 
kartı merhametsiz bir harp 
açacağız Müttefikleri erzaktan 
tııahrum bırakacağız. Bir kaç 
ıy içinde düşmanlarımız teslim 
'flacaklar. 
İnanmış görünerek: 
- Bu müthiş hirşey olacak 

Baron ... 1870 Paris muhasara
ıından daha çok yaman bir 
tey .. 

- Evet çok yaman birşey .. 
Bu zaferde benim de payım 
•ardır. Hizmetlerime mukabil 
neler temin edeceğimi bilmem 
tasavvur ediyor mısınız ? 

- Hakkınız var. Şu halde 
Parise gitmekten vazgeçmekli
ğim daha doğrudur. Fransada 
açlıktan ölmek hiç hesabıma 

gelmez. 
Hayranlık izhar eder gibi 

görünmekliğim sinirlerini ya
bştırdı. Artık İspanyada ika
ınetimin sebepleri çoğalmıştı. 

Baron büyük işler görmek 
ınaksadile Kartacaya gidece
ğinden haberdar etmişti. 

Mümkün olduğu kadar se-
'riıııli ve nazik görünmeğe 
çalışarak: 

- Herhalde rica ettigim lev
hayı ısmarlamak lütfünde bu
lunacaksınız değil mı dedim. 

• Miroir aux Alouettes ,, .. 
Zaferimi ilan eden bu levhanın 
bizzat Baron tarafından ısmar
lanmasını istiyordum. Kapımın 
tlzerine asılacak olan bu lev
ha Mareşal Von Ludendorfun 
Yeğeni Baron Von Krohn'un 
Marthe Rişard'ın elinde esir 
olduğunu ilan edecekti. 

Baron mücadeleden usanarak 
ıııuvafakat etti. 

* ... 
Kapitan Laduya Almanların 

200 denizaltı gemisi inşa ettir
llıek üzere olduklarını denizaltı 
harbinin bundan sonra bi
taraf vapurlarada teşmil 
ediiınek suretile müttefiklerin 
~esini tehdide matuf buluna
~kını haber verdim. Aynı za
llıaııda Von Krohn'un Kartaca
Ya hareket etmek üzere oldu
hııu, binaenaleyh bu sularda 
~eniz altı gemileri bulunması 
~ktiza edeceğini ilave ettim. 

1
. Miroir aux Alouettes,, güzel
ık enstitüsünün bütün Alman 
~suslarının merkezi halin~ f el~iğini, burasını Fransız mu-
a.bıl casus teşkilatının sıkı ta

tassut altında tutması faydalı 

olacağını da yazdım. 
* .. .. 

Fas seyahatindenberi Baro
nun tamamen itimadını kazan
mıştım. Bundan istifade ede
rek birgün kendisine şu garip 
suali sordum: 

- Hans, benden hiç şüphe 
etmediniz mi? Ben Fransızım. 
Halbuki daha ilk günden bana 
vazife verdiniz. 

Zaif ve uzun bacaklarını çap
rastlıyarak ğüldü: 

- Ben insanların içini oku
rum, dedi. Kiminle iş yaptığımı 
bilirim. 

* . " 
Faaliyet devri gelmişti. Mi-

roir Aux Alouettes çalışıyor, 

güzellik enstitüsü önünden ge
çenler elektrik ziyaları içinde 
parıldıyan levhaya dikkatla ba
kıyorlardı. 

Baron içerdeki dairesinde ca
suslannı kabul ediyor, kendisi
nin taciz edilmemesini rica edi
yordu. 

Bütün bu casusları birer birer 
görmek, eşkali hakkında Kapi
ten Laduya malumat vermek 
fırsatını kaçırmıyorum. 

Yon Korhn bir akşam de
di ki: 

- Yarın size tanıdığınız bir 
kadın gelecek. Saçlarını boya
tacak ve kavafurünün şeklini 

değiştirecek. 
Bu izahat e:1emmiyetli idi. 

Baronun tavsiye ettiği kadın 

şüphe yok ki seyahata çıkacak
tı. Saçlarıııın rengini değiştir
mesi, nıakiyajı tanınmamırınnı 
temin içindi. 

Sonıı Va1 -

,:-------------·~ 
Zından Güneşi 

.............................. 
Rebia Arif Hanımın ÇoK 

Nefis Bir Eserı 

Pek Yakında " Yeni Asır ,, 
Sütunlarında ' . , 

lstanbul' da 
ihtikar Olmadığı 
na Karar Verildi 

İstanbul, 17 (Hususi) - ih
tikar işlerini teikik eyliyen ko
misyon mesaisini ikmal etmiş 
ve İstanbulda ihtikar olmadı
ğına karar vermiştir. 

ilaçlara Nark 
Komisyonu 

Ankara,,17 (Hususi)-lıaçla
ra ilk Kanunun ortasına kadar 
nark konacağı bildiriliyor. Ko
misyon hu husustaki tetkikle
rini neticelendirmek üzere ay 
sonunda burada toplanacaktır. 

M. Eden 
Cenevreye Gitti 

Oaris, 17 (H.R)-İngiliz ha
riciye müsteşarı M. Eden Ce
eevreye müteveccihen Paristen 
geçmiştir. 

Telefon 3151 

TAYYARE SİNEMASI 

BU 
LİLİAN 

AKŞAM 

HARVEY'in 
en güzel ve en büyük filmi 

SARIŞIN KUKLA 
FOKS Dünya havadisleri muvaffakıyetle devam ediyor 

Seans saatları : 15 - 17 - 19 - 21,15 

Yeni Asır 

Elen -Arnavut Ihtilifı Celal Bey 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ankara ya Gitti Besa Namındaki 

ihtilaf Hakkında 
Arnavut Gazetesi İstanbul, 17 (Hususi)- Şeh

rimizde bulunmakta olan lktı
sat vekili Celal bey bugün ti
caret mektebini gezerek tetki
kat yapmış \'e akşam ekspresle 
Ankaraya hareket eylemiştir. 

Neler Yazıyor? 
Tiran 17 (A.A) - Arnavut

luk matbuat bürosundan tebliğ 
edilmiştir: 

Besa gazetesi hususi mek
teplerin devlet tarafından ida

resi hakkında son islahatın 

kati surette tatbikiyle meşgul 

olarak hükumetin maarif saha
sındaki faaliyetinin bu sene 
pek mühim olduğunu, mektep· 

!erin çoğaltıldığını, muallim 
kadrosunun islah edildiğini 
yazmakta ve nihayet bu kadar 
mühim bir islahatın başlanğı
cında içtinabı kabil olmıyan 
ve ancak tatbiki sırasında ğö
rülen teknik mahiyette bazı 

noksanların da izale edilebile
ceğini memnuniyetle teshil ve 
müşahede etmektedir: Bu nok
san ekalliyet mektepleri hak-

kında da vaki olmuş ve bu 
hal bazı Yunan mahafili ·ve 
matbuatı tarafından Arnavut
luğun milletler cemi• etine ver
diği 1921 beyannamesinin 6-cı 
maddesinin ihlal mahiyetinde 
gösterilmeğe vesile olmustur. 
Hakikatta Yunan ekalliyeti bu 
maddenin mana ye şumulü da
hilinde bütün hukukundan ta
mamen istifade etmektedir. 

Vekil beyHaydarpaşada me
rasimle teşyi olunmuşrur. 

Gümüş Paralar 
- Tevzia Veriliyor 

Fransız Hariciye Nazırı 

İstanbul, 17 (Hususi) - Ba
sılmakta olan birer liralık gü
müş paraların basılması hitama 
ermiş gibidir. Önümüzdeki ayın 
başından itibaren Cumhuriyet 
merkez Bankası gişelerinden 
tevzi olunacaktır. Memur maaş
ları yeni paralarla tesviye edi
lecektir. 

"" ·····•··········••·················· ·······•··········•············••···································· Rusyada Ayan Hariciye Encümeninde Tethiş- 1 
ciler Hakkında Da izahat Verdi 

Nehirler Dondu 
İstanbul, 17 (Hususi) - Rus

yada şimal ve Şark nehirleri
nin şiddetli souklardan dondu
ğu, nehirlerde münakalatın dur
duğu Moskovadan bildiriliyor. 

Paris, 17 (H.R) - Hariciye 
nazırı M. Lava! ayan hariciye 
encümeninde Sar meselesi, 
Fransız - Alman münasebatı 
Marsilya suikastının dahilde 
hariçteki akisleri, Makedonya 
ve Hırvat tethişçilerine karşı 
alınması icap eden beynelmilel 
tedbirler hakkında beyanatta 
bulunmuştur. Ayni zamanda 

Fransa - İtalya, Fransa - Le
histan ve Sovyetler münaseba
tını i:tah etmiştir. 

M. Lava! Alman sefirile mü
lakatında Sar ıneselasinin bir 
Fransız - Alman meslesi olmak
tan ziyade Milletler cemiyetinin 
kazasına tabi beynelmilel bir 
mesele oldağunu beyan etti
ğini de ilave etmiştir. Ayni 

toplantıda Fransız polisinin 
Sarda asayişi korumak mak
sadile muhtemel olan müdaha
lesinden de bahsedilmiştir. 

Paris, 17 (H.R) - Flandin 
kabinesinin iktidar mevkiine 
geldiği gündenberi piyasa be
lini doğrultmuştur. Borsada 
Fransız eshamı üç puvan daha 
kazanmıştır. 

Hilmi bey. 
Ankaraya Geldi 

Ankara, 17 (Hususi) - Bi-
rinci umumi müfettişi Hilmi 
bey Ankaraya gelmiştir. 

Edirnenln Kurtuıu,u El Ok N 
Adliye .. : ... N~fi; ... Vekilleri T .. k" e~ G .. ~~~~i H azırı 1k

1 Ş ı•kJ d B J k. ur ıye e or u erım ayran ı a en l er e U unaca . Karşılanmağa Değer, Diyor 
Fırka Umumi Katibi Recep Beyin De 

Bulunmaları Muhtemeldir 
Edirnemizin ayın yirmi 

beşinde olan kurtuluş gü
nünün kutlulanması için bü
yük hazırlıklar yapıldığı 

hakkında perşembe akşamı 
muhabirimizden aldığımız 

haber bir hata eseri olarak 
kurtuluş günü kutlulandı 
şeklinde yazılmıştır. Bu ha
beri düzeltirken muhabiri
mizin yeni haberlerini de 
okurlarımıza takdim ederiz: 

Eirne, 17 (Hususi)- Edirne, 
bir hafta sonra kurtuluşunun 
13 üncü yıldönümünü kutlula
yacaktır. Bu münasebetle şe
hirde büyük hazırlıklar göze 
çarpmakta ve bu hazırlıklar 
buseneki kurtuluş bayramının 
geçen yıllardan çok daha par
lak olacağını göstermektedir. 
Vilayette, umumi müfettişlikte, 
fırkada ve belediyede hummali 
bir faaliyet, bayrama hazırlık 
faaliyeti görülmektedir. Fırka 
ve halkevi bayrama ve bay
ramda yapılacak merasime şim
diden hazırlanmış bir vaziyet
tedir. Halk arasında da büyük 
bir hazırlık vardır. 

Öğrendiğime göre kurtuluş 
bayramı münasebetile bu sene 
Ankaradan 60-70 kişilik bir 
heyet şehrimize gelecek ve 
Edirnelilerin sevinçlerine iştirak 
edecektir. 

Bu heyetin arasında Adliye, 
Nafia Vekillerimizle Fırka 
umumi katibi Recep beyin de 
bulunması kuvvetle muhte
meldir. Bunlardan mada Trak
yanın muhtelif yerlerinden ve 
hele yakın kasaba ve şehirle
rinden de kalabalık heyetlerin 
geleceği ümit edilmektedir. 

Kurtuluş bayramı münase
betile Şark Demiryolları ida
resi İstanbuldan Edirneye 
hususi bir tenezzfıh katan 
tertip edecektir. 

Gündüz merasimden sonra 
Edirne muhteliti ile İstanbul 
ve Tekirdagı muhtelitleri ara
sında bir maç yapılacaktır. 

Gecesi Selimiyenin ışıldaklarla 
aydınlatılması için hazırlıklar 

bitmiştir. İstanbul Hukuk tale
besinden 80 kişilik bir grubun 
müsamere vermek üzere şehri
mize gelecekleri de teeyyüt 
etmiştir. 

• 
Makedonya ihtilalcileri 
Bulunan Vesikalarda Bir Ecnebi 

Sefarette Mi Alakadardır 
Sofya, 17 (A.A)- Makedon

ya ihtilal komitesi merkezinde 
ele geçen ve zabıta tarafından 
tetkik edilmekte olan vesika
lardan bahseden bazı ecnebi 
gazeteleri bir takım ecnebi şa
hıslar ve sefaretlerin mevzuu 

Fransanın Roma Sefiri 
PARİS. 17 (H.R) - Fransa

nın Roma sefiri M. De Şambrön 
hariciye nazırı M. Lavalla gö
rüştükten sonra Roma ya kare- · 
ket etmİ$tir. 

bahsolduğunu yazmakta iseler 
de bu vesikalarda böyle bir 
şey yoktur. Bunlar komitenin 
dahili emirnamelerinden ve 
teşekkülün muhtelif gruplar 
arasındaki mücadelelere ait 
raporlardan ibrettir. 

Avusturya Şansölyesi 
Roma da 

Roma, 17 (A.A)- Avustur
ya Başvekili ve Hariciye nazırı 
buraya muvasalat etmiş ve is
tasyunda M. mussolini tarafın
dan aeliimlanmıslardır. 

Atina, 17 ( A. A ) - İktisat tisadi eser hususunda derin 
nazırı M. Pesmezoğlu İstan- hayranlığını bildirmiştir. 
buldan buraya gelmiştir. Seya- Atına, 17 (A.A) - Bütün 
hatının neticeleri hakkında ga- Yunan gazeteleri Türkiyenin 
zetecilerle görüşürken M. Pes- yeni Atina orta elçisi Ruşen 
mesoğlu, Türkiyenin zimamdar- Eşref beyin muvasalatını hara-
ları tarafından elde edilen ik- retle selamlamaktadırlar. 

Yeni Kanun Layıhaları 
Buğday Koruma Krnununda Tadilat 

Ankara, 17 (Hususi) - Buğ
day koruma kanununun tatbi
katında rastlanan müşkilab or
tadan kaldırmak için hazırlan
makta olan proje ikmal edil
miştir. Yakında icra vekilleri 

heyetinde tetkik olunacak ve 
meclise verilecektir. İnhisar 
vekaleti de tuz fiatlarının en

dirilmesi hakkındaki layıhayı 
hazırlamış ve vekiller heyetine 
vermiştir. 

lngiliz Tahkikat Heyeti 
Madrit, 17 (H.R) - Kortez 

meclisinde Asimies isyanı hak
kında müzakerat hitam buldu. 
Son hadiselerde ika edilen 
vahşiyane 

nasebetile 
tecavüzler mü-
ateşli nutuklar 

irat olundu. Katalonya'nın ida

resi sistemi hakkında bir 
kanun layıhası hazırlandı. Bir 
çok mebuslar tarafından doğ
rudan doğruya ittiham edilen 
sabık başvekil M. Sampes 
ve harbiye nazırı Hidolgo 

Lerout kabinesinden de istifa
larını verdiler. 

Maamafih kabine buhranı 
derhal bastırıldı. Mösyö Lerout 
bizzat harbiye nezaretini, 
bahriye nazırı Rocca da 
hariciye nezaretini vekaleten 
deruhte ettiler. Asturies de 
tahkikat yapmağa teşebbüs 
ede İngiliz komisyonu İspanyol 
hükumeti tarafından kovulmuş
tur. Komisyon hududa kadar 
İspanyol polisininnezareti altın
da sevkedilmişlerdir. 

~~--.......... ..---~~ 
Şako Meslesi için Bir 
Rapor hazırlanıyor 

Cenevre, 17 (H.R) - Şako mes'elesini tetkike memur komis
yon saat ondan gece yarısına kadar süren bir toplantı yapmıştır. 

Milletler Cemiyetinin ayın yirmisinde akttedeceği fevkalade 
toplantıya arzedilecek olan rapor henüz hazırlanmamıştır. Ko
misyonun mesaisi iyi yoldadır. 

T rabzonda Bir Alman Vapuru 
Karaya IOturdu 

Trabzon, 17 (A.A)- Alman Vapur kendi vesaitile kurtul-
bandıralı Angorya vapuru bu mıya çalışmaktadır. Süvari va-
sabah liman içinde sahile yakın purun kurtulacağını söylemek-
bir yerde karaya oturmuştur. tedir. 



........ 
Hintte Esrarengiz Suikastlar 

Beogalede, Carjelingte Yüzlerce Adamı Boğdular 
Scotland Y ard'ın En Maruf Siması Olan Polis Hafiyesi Basconfield 

Cinayeti örten Esrar Perdesini Yırtmak için Bengaleye Gitti 
Hindistanın Kabusu Olan T uglar Yeniden Faaliyete Mi Geçtiler ? 

Pilimut'tan Kal
küte 'ye gelen bir 
İngiliz kruvazörüı 
"Scotlanda Yard,,ın 
en meşhur ajan
larından biri olan 
Major Basconfie!d'i 
karaya çıkarmışhr. 
Büyük Harpta "İn
telle jene Servis,, in 
dimağı sayılan bu 
adam, Kalküte'de 
çok uzun sürecek, 
güç, tehlikeli bir 
anketin idaresini de 
ruhte ebniştir. 

Tahkikat 
Mevzuu 

Son zamanlarda 
Ganj kıylannda ço · 
ğalan suikastlar, bu 
mıntakanınmuti hal
kında Londrayı en
dişeye düşürecek 
heyecanlar uyandır
mıştır. "Jndian Ser
vis" in telgrafları 
feveranın mahiyetini 
östemektedir. Gerçi 
burada İngiliz düşmanı hır kı
yam mevzuubahs değilse de İn
ğiliz polisi " El sürülmezler ,, 
adı verilen fakir halk ta
bakasından asılzadeler arasına 

kadadar yayılan panik karşı
sındadır. İngiliz tebaaları da 
suikastlar dışında bırakılma
mıJbr. Son hafta içinde Şan
demagor'~ " Bengale ,, vila
yet konağının avlusunda bir İn
giliz zabiti öldürülmüş olarak 
bulunmuştur. Yilbaşındanberi 

yalnız lngilizler arasında, otuz 
beşinci olan bu suikasttan son
radır, ki canileri ele geçirmek
ten iciz kalan hükiimet ~scot
land Yard,, ın en maruf sima
ıını bu rsrar perdesini yırtmağa 
Javet etmiştir. 

Sulkasfların Mahiyeti 
Altı ay evvel Benares'in zen

gin tacirlerinden biri polise 
müracaat ederek aqam üstü 
mukaddes şehre otomobille gi
derken yol üstüne konulan ağaç 
kütükleri yüzünden durmağa 

mecbur kaldığım, arabadan 
iner inmez buğazına meçhul 
eller tarafından ilmek geçiril
diğini, çok kuvvetli olması sa
yesinde mütecavizi kaçırtmağa, 
ölümden kurtulmağa muvaffak 
olduğunu anlatmıştır. Hadise 
etrafında yapılan tahkikat hiç 
netice vermemiştir. Fakat bu 
vakadan tam'l.n bir ay sonra 
ilk şikayeti yapan tüccar, Ganj 
kıyılarındaki sayfiyesinde, ölü 
bulunmuştur. Katil, cesedin ya
nında kazma örgülü bir beyaz 
mendil bırakmayı unutmamış
tı. Hindin esrarını bilen yerli 
polislerle İngi:iz polisleri, men
d;lin taşıdığı işaret üzerinde 
düşündüler, taşındılar.. Fakat 
bir netice elde edemediler. 

O GUnden Sonra 
O günden beri ayni şekilde 

boğulan Hintlilerin sayısı kor
kunç yekünlara vardı. Bengale 
polisi de,adliyesı de yüzlerce ci

nayet dosyası içinde bunaldı 

kaldı. Geçen Şubatta Kalküte
nin en berbat mahallesi olan 
Şitpur Road'ta bir kaç yerli, 
boğazları ilmekle sıkılarak bo
ğulmuş bulundu. Her defasında 
caniler kazma örgülü beyaz 
mendiller bıraktılar. "Clive 
Street,, te tercemanlık eden 
bir Hollandalı da boiiulanlar 

l lıtiıı11r Znıııııılor 

arasına ka 'ıldı. Ganj ovasında 
sık sık ço!J:ı !arın, bekç~e.:n 
boğulrnu~ buhm~na' ıı-ı C> rır.-
li !:l . . • ' • ngte :;1 u-:m tes~:-ı yaptı. , J.Z\.,::: 

paniğe tutuldu. 
ZcnglnlE ' Y«tağı 

ra İski de bir iş için köşke 
gitmek lüzumunu duyııyor. 
Kapıda bir Hindu i!e karşıla
şıyor. Herif İskiyi görünce 
kaçmıya başlıyor. !ski kaçağm 
ar!<asına ta1ı:ılıyor. Hint!iyi ya
kalıy:ırak köşke getiriyor. Bu
ra:la korkunç bir manzara ile 
kaqı'aş:yor!ar. Smith boğulmuş 
olarak yere seriii bu!umı}'or.Bo
ğazınd:ı kazma örg4ü beyaz 
b!r mendil buiunuyor. Ad
liye derhal keyfiyetten ha
berd:ı.r ediliyor. Benga.e 
miiddeiumumisi biz?at tahki
kab yapmağ-a koşıyor. Cani 
ciııayetini inkar etmiyorsa d<:. 
hınun haricinde o!a•ak sonılan 
rual!~re cevap veımiyor. Po
lis'.~ri,1 k~:ıdisini söyletmek 
io;in tatbik ettikleri işkenceler 
ci~ netle_ vernıiyor. Kntilin 
hüviyetini meydana çıkal'!llak 
içi;ı civ::r köylerdeki zemin
dari::r, e~rar Carjelliıg' e gtiri-
1. ' E ' 1 ' f k 1• ... yor.a:. ....r:.enmıycn ~v a.a-
<le haclıse, iş!e bu sırada vuku 
bu;uyn .. Caniyi dikkatle süzen 

ne 'ler,Kaliler cinayetlerine de
vam edemiyorlardı. Son aylarda 
vuku bulan suikastlarm gerçek 
mahiyeti şimdi anlaşılıyordu. 
İn~an boğucular yeniden faali-

hasımla karşılaşıyorlar. Bascon
field Hindin muhtelif on lehçe
sini mükemmel surette konuşur. 
Hindistanda otuz sene kalmış
tır. Bilhassa Bengale mıntaka-

Ili11t Milli Ncclisi 
yete geçmişlerdi. Tugilerin öl
müş sanılan sırları yeniden baş
göstermişti. 

Genlşllyen Tahkikat 
Tahkikat 'F nişletildi. Bütün 

mmtaka köylerinde, şehirlerin
de her türlü vasıtalara müra
caat edilerek Tugların faaliyet 
merkezlerini meydana çıkar
mağa çalışıldı. Küçük bir iz 
bile ele geçirilemedi. Smith'in 

sını, herhangi bir İngiliz şehri 
kadar iyi tanır. 

Tuglar Klmlerdlr? 
T uglar ceza korkusuna ehem

yet veren canilerden değiller

dir. Bu tarikat mensuplarının 
tüyleri örperten cinayetlerile 
tanınmıştır. lngizler T ugları 
ezmek için bir asır mücadele 
etmişlerdir. 

Tuglar Hindin kabusu ol-

kastile seyahat ederlerdi. Bu 
tarikata mensup on binlerce 

kişi vardı. Hatta yerli polis
lerden bile Tuglara mensup 

olanlar az değildi. Tugların 

nerede olursa olsun birbirlerini 
tanımalarına yardım eden, ken

dilerine mahsus selamları var

~dı. " Ali Han Baasselem ,, 
gibi Tuglar umumiyetle üç sı

nıfa ayrılırlar: Sothas'ların vazife 
si kurbanlarını tayin etmek, 
Hinduları, beyazları pusulara 
düşürmektir. Lughaslar boğu
lan cesetleri bataklıklara at
mak veya gömmek vazifesile 
mükelleftirler. Nihayet ilmekle

ri kurbanlarının boğazına ge

çiren Butoller vardır. Bu so
nuncular cinayetlerini beş sa

niye içinde ikmal edecek ka
dar çevik ve meharetlidirler. 

Tugların inanları 
Tug tarikatına göre dünya 

yaratıldığı zaman yapıcı ve 
yıkıcı kuvvetler çarpışmıştır. Ya· 

pıcı kuvvet galebe ettiğinden 

yıkıcı kuvvet te yeryüzündeki 

mensuplrrını mütemadiyen yı· 

yıkıcılığa, mümkün olduğu ka· 
dar cinayete memur etmiştir. 

T uglarla Kalilerin hurafaleri 
sayısızdır. 

Eşeğin anırmasını uğur sa

yarlar. Bilakis bir tavşan bi: 
beyaz inek görünmesini 

veya karga sesini şeamet te· 

Garjenlig, lleııga•.,,,;n yaz'.ıf< 

merkezi o!up Şantl~ .·nagorun 
şima!inde 2000 metre iriifa.ncla 
ki tepeler üzerinde kum.mu ı
tur.muhteşem köşkleri, b:na:arı 

ile burası baştan başa b'.r İr.
giliz şehridir. Mart ayında 
Garjeling'teki köşklerde, birbi 
rinden heybetli o!an saray1ar· 
da büyük memurların, :ı:engin 

lngizlerin Hindu veya müslü
man hizmetçilerinden ba~ka 
kimse bulunmaz. Cıvarda çay, 
kınakına ziraatı yapan çiftçi· 
elr yaşarlar. Bunlar bu lüks 
köşklerde yaşanan ihtişamlı 
hayata bedel en korkunç açlık 
sefalet içinde sürünürler. 

Binaals şelıriııdeı~ bir 111aıızara lekki ederek o günkü haha· 
ihtiyarlardan biri ayağa kalka- katiline gelince, bir gün höc- masına rağmen her tarafta ken- setlerini başka güne terkeder· 
rak : resinde kendi kendini asmış dilerini saklıyacak yataklar bu- ler. Bu tarikat mensupları can· 

- Ali Han Baselim, diye bulunuu. Şevingar Roat'ta ça- luyorlardı. Şehirden şehre, ül· ları pahasına da olsa sıralarıııı 
hitap ediyor. lıpn bir Çinli, polise müraca- keden lllkeye yalnız adam öl- ortaya koymamayı dini biı 

O dakikaya kadar ağzıni at ederek bir cinayete şahit ol- dürmek kurbanlarını soymak menburiyet sayarlar. 
duğunu söyledi. İki haydut bir ~ - ' -----------------

açmıyan cani de : adamıo boğazını beyaz bir r· t 
- Selamünaleyküm cevabını mendille sıkarak öldürmüşler- ıya ro 

veriyos. dir. Polis anlablan yerde Hint-
İhtiyar zimandar orada bulu- linin cesedini buldu. Çinlinin 

Garjenlig'in bir tarafında 

refah, zevk, eylence hakimse 
nanlara bağırıyor : bir kaç gün sonra, tahkikat 

- Haydi hepiniz dağılınız. hakimliğine gelmesi istenmit 
Bu adam, Bhovwanee'nin ise de muayyen günde gelme-
tarikatındandır. Bir Tug' diği görüldü. Araştırmalar baş· 

tur. 
Tuğlar Haıa Var 

mıdır? 

Önce kimse bu srze 
inanmak istemiyor. İn
fTi]i, ~at ~a 1 uvvet-

ç·;ıuır/iıırfP iilrl111'11frıı ::eıı(Jiıı lııgıliz .'iıııitlı 
öte tarafında hiç dinmiyen ı !erinin Hindistanı " Tuğ ,, 
iniltiler vardır. !ardan temizledikleri günden 

Smith'ln Çlftllğlnde beri yarım asır geçmiştir. Bu-
Yine burada İngilizlerin idare nunla beraber orada bulunan-

ettik!eri çiftlikler görülür. !arın hepsi yene biliyorlardı ki 
Smith namında bir İngilizin Kalkütede namına muazzam 
geniş malikanesinde yüzlerce mabet yapılmış Bhowanne, Kali 
Hindu işçisi çay ziraatı yapar- tarikatları etrafında toplanan-
lar. Martın 21 inci günü sıt- !ar hala meveuttur. Bu tarikat-
maya tutulan Smith, işin ida- lar ki bütün masnetleri yağ-

resini muavini İskiye terkede- madan, can almaktan ibarettir. 
rek köşküne dönüyor. Az son- Fakat yıllar vardır ki Bhowan-

!adı. Nihayet cesedi Gan'jin 
kolu olan Tolis Nullahta bu
lundu. O gündenberi cinayet 
listesi kabarmakta devam edi
yor. Bir budist, bir Brahman 
papası, bir tüccar, bir çok 
köylü, Biıagalede çalğılı kah
velerde çalı~an bir kaç dansöz, 
bir polis amiri suikast kurban
ları arasına kanşblar. 

ihbarlar aa,ıayınca 
Polise ihbarlar başlayınca 

tahkikat işi büsbütün arapsa
çına döndü. Herkes komşusunu 
Tug sanıyor, ondan şüpheleni
yordu. Evlerde umumi araştır

malar yapıldı, İsah Ganh na
mında bir Hintlinin evinde üze
rinde " Jey Bowahnee ,, yani 

Bhowanneeye zafer yazılı mum
lar bulundu. Tugların bu işa
reti İsah Ganhın hüviyetini 
meydana çıkardığından bu 
adam derhal tevkif edildi. Ni
hayet tahkikatın yavaşlığı birçok 
iftiralara, rahatsızlıklara, sebe
biyet vereceğinden endişe edi
lerek Baıconfield Kalküteye 
çağrıldı. 

Scotland Yardın çelik eli, 
Tuğların hakkından gelecek
midir? Şurası muhakkak ki 
"Boğucular,, en müthiş bir 

••••• 
Raşit Rıza Bey 
Ankaraya Gitti 
Perşembe ve Cuma günleri 

şehrimizde iki temsil veren ve 
hararetli alkışlar toplıyan Raşit 
Rıza temsil heyeti üç gün için 
faaliyetini tatil etmeğe mecbur 
kalmıştır. Çok kudretli sanat
karlardan mürekkep bulunan 
heyet cidden sahnede büyük 
muvaffakiyet göstermişlerdi. 

Matbuat müdürlüğünün teş

kilat kanununda sahneye ko
nacak piyeslerin kontrolü icap 
ettiğinden Raşit Rıza bey dün 
eserlerini tasdik için Ankaraya 
gitmiştir. 

Bir kaç gün içinde avdet 
edecek tekrar temsillerine baş
lıyacaktır. Arkadaşları kendi
sini şehrimizde beklemektedir
ler. 

" 
Pariste Bir Ayin 

Paris, 17 (H.R)- Bugün saat 
oa birde Rus kilisesinde mü
teveffa kral Aleksandarın isti-
rahat ruhu için bir ayin ya
pıldı. 

M. Litvinof 
Cenevraya Gitti 

Moskova,27 (A.A) - M. Lit
vinof Mllietler cemiyeti konse
yının fevkalade içtimaında 

hazır bulunmak üzere Cenev-
reye hareket etmiştir. 

B. M. M. 
• ••••• 

Türk - Sovyet 
Protokolunu Kabul Etti 
Ankaka: 17 (A.A) - Büyiil 

Millet Meclisi, reis vekili Esat 

beyin riyasetinde toplanaral< 
hudut ihtilaflarının tetkik "f/O 

halline dair Türkiye - Sovret 

Rusya ittihadı arasındaki Pl11" 

kavelenin yeniden altı ay teP1" 

didi hakkındaki protokolun ta;= 
dikine dair kanun layibasııııfl 
birinci müzakeresini yapınıŞ fe 

! .,. Perşembeye saat 15 te topa 
mak üzere dağılmıştır. 

Gazi Hz. ,. 
Belçlka Kralı ile Teıgrat 

lar Teati Ettiler 'I<' 
Ankara, 17 (A.A) -Balçı iİ 

kralı Leopold Hz. nin yef~i· 
h 1 .. b .1 f{ eıs ma sus arı munase etı e . 1 
h H ·1 M'' ·u· ıııleY cum ur z. ı e uşar _ dal> 

kral Hz. arasında aşag'1 

telgraflar teati edilmiştir: e· 
.. ııa' Y evmü mahsusları mu er . e 

betile zatı haşmetanelerııı ııs 
samimi tebriklerimi ve ş'f,1 
saadetlerile Belçikanın re pi· 
ve ikbali hakkındaki teıueJI 
!erimi sunarım. rJı\f, 

GAZIM. KE ~ 
Vaki tebriklerden ve "'jJer 

leketim hakkındaki teme~ııe te' 
den dolayı zati devletlerıll 
şekkür ederim. , p 

LEOPO" 
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Bunların İçinde Kimler \ 'oktu; Biiyük Rütbeli Zahitler, Asiller, 
Papaslar, Saray Adamları Yan Yana Çakıştırıp Duruyorlardı. 

~~~~~~~~~~~~~~-~ı~~~~~~~~~~~~~~-

Büyük bir kale .. Ve bu ka
lenin içinde muazzam bir harp 
ınakanizması.: 

İşte İren devrinin Sivası .. 

Oldukça güzel döşenmiş bir 
odada yanyana oturan iki genç 
dalgın dalgın tavanda göz gez
diriyordu. Bunlardan biri bir 
kızdı, diğeri bir erkek. 

Kız bir genç irisiydi .. 
Kalın bir tek örgü, sağ ku

lağı kenarından Altın sarısı bir 
yılan gibi boynunu yalıyarak 

göğıoüne sarkmıştı. Hava da 
ııcaktı. 

Y aninda duran ve tavana 
dalgın dalgın bakan genç ise 
bir erkekti. 
Sağ kolunu gü:ı:el kızın ince 

heline dolamıştı. Ara sıra ba
şını lakayt hareketle döndü
rüyor, kızın dudaklanna en 
yakın gelen tarafını uzun uzun 
kokluyor ve öpüyordu. 

Kalın dudakları, kim bilir 
nasıl bir ateşle tutuşmuştu! 
Kıpkırmızıydı bu dudaklar .. İnce 
ve kıvrak bir bıyık. burnunun 
deliklerini gıcıklıyarak kulak
larına kadar uzanıyor, saçları 
klnının iki yanından lüle lüle 
sarkıyordu. 

Kimhilir nerede çalınan bir 
harbin tatlı ahengi, uyku veren 
uyuşturucu bir ilaç gibi ku
laklardan ruha akıyordu. 

- Triyandafil 
- Söyle! 
- Gitme ıen bu sefer: 
Güzel kızın sesi efsanevi bir 

okur 

Genç adam, bu tek kelime
yi gelişi güzel söylemişti. Son
ra ciddi bir tavırla: 

- Ben, ya ben? Ben isti
yor muyum sanki? - Diye ilave 
etti - Ben de istemiyorum. 

Fakat ne yapabilirim?. 
Bir dakika düşünür gibi 

oldu. Sonra daha büyük bir 
ciddiyetle devam etti: 

- Hayır, hayır imkansız. Ya
pamam .. Olmaz!.Gitmeğe mec
burum .. Gitmeliyim .. T emistok
lis ailesine mensup bir genç 
için harbı unutturacak sebep 
bulunamaz. 

Ve büyük bir gurur ile göğ
sünü yumruklıyarak, adeta ba
ğırdı: 

- Ceneral T emistoklis,bana 
verdiği şerefi, ölümlere meydan 
okuyarak kazanmıştır.Berı.onun 
oğlu, harptan kaçarak rezil 
bir korkak mı olacağım. Hayır 
yavrum.. Hayır.. Gideceğim .. 
Harp! Bunun için yaratılmış 
adamlar, ölümlü fırsatları fevt 
etmekten çekinirler. 

Sivas ve havalisi hakimi umu
misi, Sürye kuvvei seferiyesi 
kumandanı ceneral Temistok
lisin bir tane oğlu vardı. Bu 
çocuk, anası tarafından, Bizan
sın en asil bir unvanına tesa
hüp etmiş bulunuyordu. 

Milli bir kahraman addedi
len ceneral, ordudan yetişmişti. 

Haydi avlanmışlardı diyelim., 
Daha doğrusu, biri birilerine 
vurulmuşlardı. 

İkisi de genç, güzel, değerli 
ve asil olan aşıklar, hemen 
herkesin takdirini celbetmiş
lerdi. 

Hiç kimse, böyle bir sevgi
nin dedikoduya yarar tarafını 
hulınamışb. Bilakis bütün bir 
şehir ve kocaman bir ordu, 
bunların izdivacını hararetle 
beklemişti. 

İki haha, uzlaşmakta tered
düt etmemişlerdi. Hemen söz 
kesilınişti. 

işte bu iki genci, yanyana 
oturtan samimiyetin başlangıcı, 
tarihçesi bu idi. 

Tiryandafil üç sene içinde 
muhteşem bir muharip olmuştu. 

Kuvvi seferiyenin, bin bir 
harp içinde yuğurularak nam 
ve şan almış cengaverleri 
T riyandafili, Artık istikbalin 
mühim bir askeri kıymeti ad
dediyorlardı. 

Genç mükemmel bir süvari 
olmuştu. 

Genç iri yarı cüssesile, bile
ğine en güvenen pehlivanlara 
gözdağı olmuştu. 

Gürz. mızrak, kılıç ve kal
kan işlerinde hayrete şayan 
bir kabiliyeti vardı. 

Bunu itirafda herkes müt
tehitti, 

- Sonu Var-

K.Pınarda 
Yeni Nahiye Mü

s ;tanne 

Son Dakika: 
- . : . ' . .. :;. ' ~ 

Fransız Ha. Nazırı M. Lava) Sulhun 
Anahtarlarını Romaya Götürecektir 

Paris, 17 (H.R)-Fransız hariciye nazırı mosyö Lava! cemiyeti 
den sonra doğruca Romaya gidecektir. Mösyö Bartunun açtığı 
Lava! Romaya götürecektir. 

akvam konseyinin müzakerelerin
sulh kapısının anahtannı mösyö 

~talya - Yugoslavyanın menfaatlerini telif için Fransanın hakemliğinin kabulü derpiş ediliyor. 
Italyan gazeteleri mösyö Lavala karşı emniyet ifade eden neşriyat yaparak mumaileyhin sağlam 

kankter sahibi olduğunu.kendisine tevdi edilecek vazifeyi suplesle intaç edebileceği kanaatini 
izhar ediyorlar. 

Fransa - İtalya arasındaki görüşmelerde Avusturya meselesi, Almanyanın silahlanması ve 
ve iktisadi işler ınevzuubahs olacacaktır. Bu esaslarda mutabakat hasıl olursa Avrupanın sulhu 
kafi bir teminat altına alınmış olacaktır. 

Japonlar Talimat Aldılar .. 
Londra, 17 (H.R) -Japon murahhas heyeti, İngiliz teklifi hakkında Tokyodan beklediği cevabı 

almıştır. Bu cevap gelecek hafta içinde İngiliz murahhaslarına tebliğ olunacaktır. Japonyanın 
amiral Y amato tarafından müdafaa edilen tezinin başlıca hatlarına bağlı ve sadık kaldığı zanne
diliyor. Japon maslahatgüzarı mösyö Kato hariciye nezaretine giderek Japon murahhaslannın yeni 
talimat aldıklannı bildirmiştir. Diğer taraftan Amerikan murahhasları Checquers'te mösyö Makdo
nald tarafından kabul edilmişlerdir. 

Suikast Vesikaları Cenevrede 
CENEVRE, 17 (H.R) - Marsilya suikasti hakkında yapılan tahkikat safhatını ve bütün 

vesikaları ihtiva eden bir muhtıra Milletler cemiyetine takdim olunacaktır. Yugoslavya hük&neti 
meselenin Milletler cemiyeti konseyinde tetkik edilmesi için teşebbüste bulunacakhr. 

Yugoslavyanın Suikast davasınının siyasi safhalarını Milletler csmiyeti Konseyinin huzuruna 
getirmek istemesi Cenevre muhafilini ehemmiyetle işgal etmektedir. 

Başvekaletin Mühim Tamimi 
Soy Adlan Nasıl Kullanılacak 

Ankara: 17 (Hususi) - Başvekaletten bütün Vekaletlere t'e vilayetlere yapılan bir tamimde 
bütün memurlann Kanunusaninin nihayetine kadar soy adlarını takmış olmaları lüzumu bildiril-
miştir. 

Söyleniş ve yazılşta öz atsız yalnız soy adı kullanılacak imzalarda öz adın ilk harfleri ve soy 
adının tamamı yazılabilecektir. Soy adlan yalnız mahkeme karaile değiştirilecekti. 

• 
Yeni intihabat Kararı Birinci 

• 
Kanun iptidasında Verilecek 
Mebusların Aylıkları Beş Yüz Lira Olacak 

Ankara, 17 ( Hususi ) - İntihabatın yenilenmesi hakkında C. H. F. grubunda verilen karaı 
Kanunuevvelin birinci günü Büyük Millet Meclisinin yapacağı içtimada müzakere mevzuu olacak 
ve Meclis intihabatın yenilenmesine karar verecektir. Meclis buğday koruma kanununda tadillt 
ile tuz fiyatlarının indirilınesine ait layihalan intaç edecektir. 

Söylendiğine göre Meclis son içtimalannda mebusluk tahsisatını da elyevm alınmakta ola!l 
senelik bin lira mesken tazminatı dahil olınak üzere mahiye beş yü:ı:' liraya iblağ eyliyecektir. 

vezinle ilahi bir şiir 

gibi konuşuyordu. 
Genç cevap vermedi ... 
Güzel kız iki elile onun ba-

O, isimsiz doğmuştu. Fakat 
isim yaptıktan sonra, Şarki Ro
ma asaleti ona kucak açmakta 
geçikmemişti. Muzaffer bir har
bın, göz kamaştıran ganimet
lerini, kervan kervan payıtahta 
taşıdığı günlerden birinde, bir 
k•zla sevişmişti. 

Sarayda muhteşem bir dü
dürünün Faaliyeti Ha VekilimizCenevrede Suikast !ahkikatı 

• - Baştuaıı bırıncı sııhuede -

Şını tutarak z:orla geriye itti. 
Gözlerini onun göz: bebekleri
ne dikerek, bayğın ve süzğün 
hakb, baktı, baktı.. Da öyle 
tekrarladı: 

- Gitme! Gitme sen bu 
sefer .. 

- Nasıl olur ? 
Delikanlının davudi 

azaplı bir israr vardı. 
sesinde 

- Ooh! Gitme.. Gitme .. 
Gel heni dinle T riyandafil! 

- Olınaz.. Olmaz yavrum .. 
Dişarda ne olduğu malüm 

bir gürültü gittikçe kabaran, 
köpüren ve kuduran fırtına 
&ihi.. Açık bir pençereden 
llİren hafif bir rüzgar, bir ri
'l'aka asılı ipek bir perdeyi 
dllgalandırıyor. 

Delikanlı, kolunu kızın belin
~en çekti. İki elini dizleri üze
~e vurarak bir an düşündü. 

0nra birdenbire ayağa kalktı: 

.., .- Olmaz! Olmaz yavrum! 
bı~eğe mecburum! - Diye 
ilgırdı - Gitmeğe mecburum. 

,, .. Odanın ortasına dogru bir 
.. ı adını ilerledi. Kolunu pen
Çereye doğru uzattı: 
s - Bak - dedi - işitmiyor mu
lltı.. Dinle baki G ... 

lı.;ı iizel kız, boynundan sar
i\ 

0 saçın kucağında çörekle
ş~n kısmını tımaklıyarak dü
İlr llceye dalmıştı. Korkan ve 
leP~ren bir insan nasıl silkinir 
tiyle U~şturursa yüzünü, tıpkı 
f;ı51 hır hareketle salladı ka-

nı ... 
~o - Of: .. İstemiyorum, istemi

"'ın, ıstemiyorum ... 
- Olabilir ... 

ğün yapılınıştı. 

Muzaffer ve genç ceneral! 
Kıbns şarabile kafasını tütsü
ledikten sonra gerdeğe girmiş 
ve tam onuncu ayın dokuzuncu 
gününde, bugünkü genç dün
ya ya gelınişti. 

Kadın, çok yaşamamıştı. 
Asırlarca sürmüş bir aile refa
hının çılgın zevk alemlerinde 
yıpranan güzel vücudu, sarı 

bir gül gibi soluvermişti. 
T emistoklis, çok sevdiği bu 

kadının üzerine bir daha ev
lenmemişti. Çocuğunu almış, 
Sivasa çekilmişti. 

Tam yirmi bir sene.. Yirmi . 
bir sene devam eden bir itina 
ile meydana çıkmıştı bu genç .. 
Kısmen Kütahyada yaşamış

tı. Orada bir teyzesi ve bir 
dayısı vardı. 

Kütahya hakimi olan bu da
yı, askerlikte olduğu kadar, 
ilimde ve terbiyede mahir sa
yılıyordu. Triyandafili okutmuştu. 

On sekizinci yaşını ikmal 
ettiği gün Temistoklis, oğlunu 
askere almıştı. 

Sıvasın çorak ovalarına ha
kan muhteşem bir saray, harp 
ve darp dersleri alarak yaşıyan 
Tıryandafil yavaş yavaş kadın 
ihtiyaçlarile karşılaşmış. Niha
yet bir gün çıldırasıya seven 
bir aşık olmuştu. 

Şehrin en büyük mülki me
muru olan Patris Nikolanın ver
diği bir ziyafette, güzel bir kız 
delikanlıyı avlayıvermişti 

Avlanmışmıydı? Bu vaziyetin 
doğru bir tarife ihtiyacı olsa 
ıı-erek .. 

.11Iii1liil' Ceııı il bey 
Karapınar, 18(Hususi)- Na

hiyemiz müdürlüğüne tayin 
edilen Cemil bey beş on gün 
evvel vazifesine başlamış. der
hal köy işlerini ve mektep 
meslelerini tetkik eylemek üze
re köyleri dolaşmış, ihtiyar 
heyetlerini davetle görüşmüş
tür. Daha işe başladığının ilk 
günlerinde Cemil beyin halkın 
ihtiyaçlarına karşı gosterdiği 

yakın alaka umumi memnuni
yeti mucip olmuştur. 

Kuvvetli bir belediye çalış
ması da nahiyenin bütün me
deni ihtiyaçlarında parlak ne
ticeler vermektedir. Ötedenbe
ri muvaffakıyetli bir zat olan 
belediye reisi Mehmet Nuri 
bey halkın teveccühünü haklı 
olarak kazanmıştır. 

Mumaileyh nahiyenin sokak
lannı şehir caddelerinden fark
sız bir hale getirmiş ve imar 
işlerine çok iyi bir veçhe ver
mistir. 

- Baştaıa11 Büinci sahıtde - prens Pol Hz. bugün köşkle-
teşriki mesai olup olmadığına rinde hususi bir öğle ziyafeti 
dair sualime cevaben demiş- vermiş ve bu siyafette Türkiye 
tirki: H. Vekili Tevfik Rüştü beyle 

Bu iki beynelmilel gurubun Yugoslavya H. na:ı:ın M. Yev-
mevcudiyet şeraiti bir birinin tiç hazır bulunmuştur. 
ayni değildir. Buna rağmen ResmtTebllji Nefredlldl 
aralannda müttehit noktalar 
da vardır. Guruplara dahil Belgrat 16 (A.A) - Tevfik 
olan devletlerin ayrı ayrı takip Rüştü heyle M. Yevtiç arasın-
ettikleri meseleler olmakla be- da yapılan konuşmalardan son-
raber hepsi muahedelerin tadi- ra bu akşam aşağıdaki tebliğ 
li fikrine aleyhtardırlar. Gurup- neşedilmiştir: 

!arın ikisi de avrupada sulh Cenevreye gitmekte olan 
teşkilatının icrasını isterler. Tilkiye Cumhuriyeti hariciye 
Daha mühim bir nokta da var, Vekili Tevfik Rüştü beyefendi 
o da küçük itilafın iki mühim 
~-~ Balk 't'•o"- d 'dı Belgratta bilhassa tevakkuf et-
'""'sı an ı ıliUln a aza r-

miş ve bu vesile ile dün akşam 
lar. Bunu başka bir tabirle 
ifade etmek için diyebilirimki, ve bugün Yugoslavya hariciye 
küçük itilafın üçte ikisi Balkan nazın M. yavtiçle görüşmüştür. 
itilafının içindedir. Maamafih Hariciye nazırları bu mülikat-
bu gurupların mevcudiyet se- !arı esnasında iki memleketi 
hepleri biraz farklı olduğu için gerek doğrudan doğruya ve 
her birinin kendi teşkilat ve gerek dolayısile alakadar eden 
istiklalini kıskançlıkla muhafaza Avrupa siyasetinin en ileri ge-
etmeği istemesini pek tabii ad- len meseleleri hakkında görüş-
dederim. !erinin tamamile aynı olduğunn 

Nihayet Bulgaristanla olan 
münasebat hakkındaki suale müşahede etmişlerdir. Hariciye 
cevaben Türkiye hariciye ve- nazırları bu mulakatlarına Ce-
kili şu beyanatta bulunmuştur: nevrede Milletler cemiyeti kon-

y eni Bulgar hükfımetile olan seyinin ve asamble toplantısı 

münasebetlerimiz çok iyidir. esnasında buluşacak olan dost 
Bulgaristanla komşuları arasın- ve müttefik memleketlerin mü-
daki hava, gün geçtikçe dü- messillerile devam edeceklerdir. 
zelmektedir. Bu inkişafın Bal- Tevfik RUftU Bey 
kanlar için bir saadet olmasını Cenevre Yolunda. 
temenni ederim. Belgrat, 17 (A.A)- Tevfik 

Naip Prens Polun Rüştü hey ve maiyeti dün ak-
ZlyafeU fBDl Cenevreye gitmek üzere 

BelF"at 16 ( A.A) - Nai,tt __ Belif&ttan aynlmıtlardır. 

aleyhindeki suikastı gazeteler
de okuduğunu, bu cinayetle 
hiç alakası olmadığını, mev
kuflardan hiç birini tanımadı
ğını söylemiştir: 

Suikastın siyasi cephesi 
Cenevre 17 (A.A) - Mar

silya suikastı cephelerinin ruz
nameye konulması hakkında 

şimdiye kadar Yugoslavya ta
rafından hiçbir teşebbüs vaki 
olmamıştır. 
Mesu'ullyetler mes'elesı 

Londra 17 ( A.A ) - Bel
grat tahkikatının ortaya çı

karıldığı mes'ulivetlerin mil
letler cemiyetinde mev:ı:uu bah
sedilmesi tasavvuru burada ih
tiyatla karşılanmakta, :ı:ira bu
nun Avrupa yatışmasına zarar 
verebilecek bir gerginlik tev
lidine müsait müfrit neşriyata 
yol açacağından korkulınakta

clır. Buna mukabil Paveliçin 
iddiasına büyük bir ehemmiyet 
atfedilınekte ve Roma hüküme
tinin adli tahkikatın iyi bir ne
ticeye vusulünü temin için huna 
muhalefet etmemesi temenni 
edilmektedir. 

Kral Aleksandrln 
YUz Kalıbı 

PARİS, 17 (A.A)- Yugos
lavya sefareti kral Aleksandrın 
yüzünün kalıbını Paris şehrine 
hediye etmiştir. 10/11194 tari
hinde çok kalabık bir halk bu 
kalıbın önünden geçmiştir. 

Fırka Kongreleri 
Bolu, 17 (A.A) Vilayet da

hilinde ayın birinden heri ya
pılınakta olan C. H. F. Kaza 
!Jonireleri bitmiştir 



~·------------------
At Koşuları Heyecanlı Oldu 
H~;~;;~····Gü;~iiigi····xiik~y;:···z~vk 

Ve Neş' eyi Arttırdı .. 
-------------------------------

Koşular 
Guma gilnii Buca alanında 

son bahar at koıulannın birinci 
haftası yapıldı. Koıular çok 
zevkli olmuş ve daha sabahtan 
Alsancak istuyonundan hare
ket eden trenler oldukça kala
balık bir seyirci kafilesini koşu 
mahalline taşımağa başlamıştır. 
ffayanın bulutsuz Ye yazdan 
kalmış gibi güzel olması bu 
koşulara olan alikayı bir kat 
dalıa artbnnııbr. Şık geyinmiş 

hanımlar, madamlar, İzmirin 
tanınmış siınalan koşu mahallini 
doldurmustu. 

5 ürprizli Neticeler 
halis kan İngiliz at Ye kısrak- 1 

{ la? arasında yapıldı. Akif be
yin bekin birinci Prens Halfuı 
beyin refloni ikinci geldiler. 
Rivayetlerde Bekarın ayağı 
hep bozuk olduğu iddia edil
mişti. Biletletler Atinada ko
ıu kazanan Grandeza üzerine 
alınmışb. 

Bekarın beklenmiyen muvaf
fakiyeti takdirlerle karşılandı. 

Betlncl Kotu 
Dört ve daha yukan yaştaki 

yerli yanm kan İngiliz at ve 
kısrakları arasında yapılan ben-
dikaph koşu, bütün koşulardan 
daha heyecanlı oldu. Daha ya
rışın başladığı andan itibaren 
en önde koşan Rüstem beyin 
Suba adla 4 yaşındaki kısrağı 
finale kadar hep bu vaziyeti 
muhafaza etmiş tam nihayette 

Verdi .. 
cokeyinin yanlış bir ha,· .!~e ti 
yüzünden birinciliği, arkasını 

bırakmıyan Fikret heyin Yıl
dınmına kaptınııışbr. 

Söylendiğine göre cokey ha
kem kulesini yanhş görmüş ve 
hayvanı koşuyu kazandığı zan
nile gemini çekerek durdur-
muştur. Bundan istifade eden 
Yıldırım yoluna devamla koşu
yu kazanmıştır. 2200 metrelik 
olan bu yarışı da Yıldırım bu 
şekilde kazanarak birincilik 
mükafatını almış koşular ba
miştir. 

Y anşlar esnasında tribünler
de kendilerine mahsus yerle
rini alan müstahkem mevki 
bandosu latif havalar çalarak 
seyircilere hoş -dakikalar ge
çirtmiştir. 

Kaptan 

İlk koşunun başlıyacağı saa
tın yaklaştığı anda meraklılar
da heyecan artmağa başlamış 

ve yanıtan evvel atlann dolaş
tınldıklan yerin etrafı hıncahınç 
etten bir davar halini almıştı. 
Herkes yarqlara girecek atlar 
hakkında mtıtalea yürütüyor 
bir taraftan da bahsı müıterek 
kişesi önline doğru akın yapı
yorlardı. 

Cuma Günkü Maçlar 
Hakem heyeti başında Evli

ya zade Refik bey olduğu 
halde yerlenne geçtiler J&nf 
başlamak üzere zil kesik, ke
lik çalıyor. Şimdi akın tribün
lere herkeı keadisine daha 
iyi görebilecek bir yer intiha
bile memuf .. 

Birinci Kotu: 
ilk kop (Sabf Koşusu) üç 

ve daha yakan yaşta 1934 
senesi zarfında kazandığı ik
ramiler yeldlnu 1500 lirayı geç• 
miyen Halia k'an l..pz at ve 
kısraklan arumcla yapıldı. 
Yalnız iki beJfir iftirlk etti 
Kazbadalya ve Barka 

Start ifareti Yerildi. Barks 
önde bir at boyu geride de 
Kazbadalya turun yansına ka
dar bu vaziyette koşuyorlar. 
Bundan ıonra Kazbadalya öne 
geçiyor koıuyn kazanan Kaz
badalyanın sahibi Akif bey 
birinci verilecek o]an 225 lira 
mükifati alıyor. 

. ikinci Ko'u 
Üç yaşında ve biç koşu ka

zanmamış yerli yanm kan İn
giliz hayvanlan aruında: Yal· 
nız Şükrü ağanın üç yaşındaki 
Kısmeti iftirak ediyor ve 200 
metrelik mesafeyi 1,40,45 daki
kada koşarak birincilik müki
Eata olan 120 lirayı alıyor. 

.OçUncU Kotu 
Dört ve daha yukan yaştaki 

ıerli, yanın kan Arap ve halis 
kan Arap at ve kısraklan ara
sında yapılan bu koşu 
oldukça heyecenlı oldu. Me
safe (2400) metre idi. Bahis tutu 
pnlar kişe onünde mütemadiyen 
münkqa ediyorlar. Bir kısmı 
Aldervişin bir kısmı da Sada
nın kazanecağını iddia ediyor
lardı. Nihayet yarış başladı. 

lık çıkışı Güzel Bandırma 
yapb. Arkada Sada, Daha ar
kada Alderviı şimdi sada ile 
Alderviş üzerine bahse giren-
ler düşünüp duruyorlar. Acaba 
bu koşuyu Güzel Bandır
ma mı kazanacak? 

2000 metre kadar devam 
eden bu vaziyet birdenbire 
değişti. Alderviş birer birer 
rakiplerini geride bırakıyor. 
Artık onun iizerine bahse gi
renlerin yüzlerinde sevinç ali· 
metleri dalğalanıyor. Son da
kikaya kadar Sada ile boguş
tu. Arkadan kuvvetli bir alkış 
yaşa sesleri Aldervişin muvaf
f akıyetini ilin etti. Sada ikinci 
geldi 

DördUncU Ko,u: 
Handikap koıusu idi. Bu ya

"' üç ve dala& yukan yaftaki 

Altınordu - Bucayı, Göztepe 
Şarksporu Mağlôp Etti 
Halk Sahasındaki 1'1açlar 

Cuma günü yazdan kalma 
güzel bir hava spor meraklıla
nnı sevindirdi. Bir tarafta Buca 
alanını diğer tarafta da 
halk sahalarını kesif bir 
halk tabakası doldurdu. 
Alsancak sahasındaki maçlar 
geçn haftaya niıbetle o kadar 
ehemmiyetli değildi. Halk sa
hasında Karııyaka ve Altay 
takımlanmn maçları vardı. Fut
bul merakhlan bu sefer Alsan
cak sahasına gidecek yerde 
halk sahasına akın ettiler. 

Alsancak sahası h·u Cuma 
şimdiye kadar görmediği ten
ha günlerden birini yaşıyor

du. İlk ve ikinci müsaba
ka (B) takımlan arasında 
idi. Saat 9 da Göztepe -
Şarkspor takımlan arasında 
yapılan maçı 1 - 4 Göztepe 
küçükleri kazandı. Bundan son
rakı Altunordu Buca takımları 
arasındaki maçıda 2-7 Altu
nordu küçükleri kazandı. 

Birinci takım maçları 
Saat 13 te Göztepe - Şark

spor birincileri karşılaştı Altu-
nordulu Mustafa beyin 
idaresinde cereyan eden 
bu musabaka çok çetin 
olmuş ve Şarksporluların 
sert oyunları karşısında Göz
tepeliler 0-2 oyunu kazandılar. 

Saat 15 te karşılaşan Buca 
Altınordu takımları maçı da 
zevkli olmuştur. Oyunun baş
ladıği andan nihayete kadar 
Altınordulular hakimiyeti elden 
bırakmamışlar ve mütemadiyen 
Buca kalesini sıkııtırmışlardır. 
Bucalılar bu vaziyete mukave
met etmişler ve oyunu 3 - O 
mağlup olarak bitirmişlerdir. 

Halkevl Sahasında: 
Halk sahası da açıldıği gün

den beri görmediği bir kalaba
lığı toplamıştı. Alsancak saha-
sındaki maçların mühim olma
ması ve halk sahasında da Al-
tay ve Karşıyaka gibi mühim 
takımların müsabaka yapması 
futbol heveslilerini buraya çek
mişti. iık müsabaka saat 9 da 
Türkspar - Kahramanlar ta-
kımları arasında idi. 

Birbirine yakın ve hatta 
aynı muhitin gençleri arasında 
yapılan bu müsabaka keyecanlı 
olmuş ve Türksporlular 2-0 
maglup olmuşlardır. 

Saat 11 de gençlik takımı 
jle Altay kücülderi k.,..Jqtı-

lar. Oyunun son dakikalarına 

kadar 2-2 berabere olan bu 
maç tahminler hilafına olarak 
Altay küçüklerinin attığı iki 
golle 4-2 oyun neticelendi. 
Bundan sonra günün mühim 
maçları haşladı 

Saat 13 Bonaova gençleri ile 
K. S. K. arasıada y~pılan bu 
musabaka -çok caDlı oldu. Her
kes Karşıyakahlann galip ge
leceğini tahmin ediyordu fakat 
birinci devrenin devam ettiği 
45 dakika :zaKında Bornova
lıların güzel müdafilerile Kar
şıyakalılara gol attırmaması bu 
tahminleri değiştirmedi, güzel 
bir kadro ile çıkan Bornova
lılar, Karşıyaka akınlarını müte
madiyen kesiyorlardı. İkinci de Ç°• 

rede Karşıyakalıların yaptığı 
golün arkasından Bornovalılar 
da bir gol attılar. Oyun bun
dan sonra mütevazin bir şe
kilde cereyan etti. 

Karşıyakalılar bu musabaka
da hakiki kuvvetlerini göste
remediler. Ve oyun 1 - 1 be
raberlikle neticelendi. 

Son Musabaka: 
Hakem Ahmet Hamdi bey 

~akımlan sahaya davet ediyor. 
Önde Altaylılar siyah beyaz 
fonnalarile arkasından lacivert 
kırmızı formalarile Altunordu 
ltalyanlan sahaya çıkıyor. 

İtalyanlar ilk dakikalarda 
Altaylılann yaptıkları akınları 
kesiyorlar. Bir aralık İtalyan 
bekin hatalı bir hareketi ken
di aleyhlerine ilk golün olma
sına sebep oldu. Bundan sonra 
devre Altayın tesirsiz akınlarile 
neticelendi. 

İkinci devrede Altaylılar 
hakimiyeti ellerine aldılar. 
İtalyan kalesini sıkışbnyor
lar. On beşinci dakikada 
attıklan ikinci golün arkasın
dan üçüncü gollerini de yap
tılar. 

ltalyanlar çok enerjik oyna
makla beraber maneviyetlerinin 
kırıldığı görülüyor. Artık oyun 
tamamen Altay lehine dön
müştür. Devre sonlarına doğru 
Altaylılar bir gol daha çıka
rarak 4-0 sahayı terkettiler. 

Mektep Maçları 
Geçen hafta Halk sahasında 

başlLyan İzmir lisesi sınıf maç
ları liklerine bu hafta da de
vam edilmıştir. 

.ffal~evi SPQr kolu bu m~ç-

Istanbul Lik Maçları 
Vefa2-l Feneri, G.SaraylO-OSüley· 
maniyeyi,Beşiktaş4-0 Beykozu Yendi 

IStanbul, 16 (A.A) - Bugün 
de her üç statta lik maçlanna 
devam edildi. Havanın çok: gü
zel olması maçlara kalabalık 
seyirci toplanmıştı. 

Fener stadında: llk maç F e
ner - Vefa B takımlan arasın
da oynanacaktı. Vefa B takımı 
gelmediğinden Fenerbahçe hük
men galip ilin olundu. 

İkinci maç saat 11/30 da 
Fener - Vefa genç takımları 
aresında yapıldı. Fenerli küçük
ler kendilerine nazaran daha 
büyük oyunculardan mürekkep 
olan Vefa genç takımını 3 - O 
mağlup ettiler. 

Üçüncü maç A!tınordu - Hi
lal arasında yapıldı. Ve 2 - 1 
Hilal takımının ga!ebesiyle ne
ticelendi. 

Günün mühim maçlarından 
biri olan Fener - Vefa maçına 
sıra gelmitşi. Her şeyden ev
vel şunu kaydedelim ki fener
bahçenin 2 - 1 mağlubiyetiyle 
biten hu maçta fenerliler bil
hassa ikinci devrede kendile· 
rinden beklenilen oyunu hiç te 
gösteremediler. Evveli Vefa 
takımı, bunu takiben de fener
liler sürekli alkışlar arasında 
sahaya çıktılar. Hakem Kemal 
Halim beydi. T akım1ar dizil
dikleri zaman kadrolann şu şe· 
kilde olduğu görüldü : 

F enerbahçe : 
Bedii, Yaşar, Fazıl, Esat, 

Ali Riza, Cevat, Niyazi, Mu
zaffer, Reşat, Fikret, Esat. 
F enerhahçe bugün Namığın 
yerine merkez mubacime Reıa· 
dı koymuştu. 

Vefa: 
Haluk, Eaim, Süleyman, La

tif, Lütfü, Ahmet, Orhan, Mus
tafa, Gazi, Muhteşem, Meh
met. Vefa takımında da sağ 
ve sol açıklannda yeni iki 
oyuncu göze çarpıyordu. Oyu
na Fen erlilerin hücumile baş
landı. Muntazam bir inişle top 
Vefa kalesine kadar sürüldü. 
Ve fakat Vefa kalecisinin mü
dahalesile kesilmiş oldu. Bunu 
Vefanın ayni şekilde mukabe
lesini, güzel bir akınını görü
yoruz. Top Fener müdafaasm
dau çevriliyor. Ve hundan sonra 
oyun hemen hemen bütün 
ilk devre zarfında ida
me edilen Fener tazyikı al
hııa giriyor. Maamafih vefalı
lar güzel ve gayretli oyunları 
sayesinde fener hücumlarına 
mussırane mukavemet gösteri
yorlar ve arada sırada ahenkli 
paslaşmalarla fener kalesini zi
yuret fırsatını da elde ediyor
lardı. Fenerlilerin mütemadi 
hücumları vefa müdafaasınm 
gayreti sayesinde neticesiz ka
lıyor. Fener mubanimleri bir 
türlü sayı kaydına muvaffak 
olamıyorlardı. Devrenin sonla
nna doğru Fikret kendine 
mahsus bir sıynlışla vefa ka
lesine kadar sokuldu ve gayet 
müşkül bir vaziyette olan to
pu kalenin pek dar kalan sol 
köşesinden ağlara taktı. Bun
dan bir dakika sonra Reşat 
vefa kalecisiyle karşı karşıya 

bir vu;iyette iken aldığı pası 
topu kalecinin elleri arasına 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ların hütü mektepler arasında 
yapılmasını düşünerek hepsine 
ayrı ayn teklif yapılmıştır. 

Mektepler bu teklifi mem
nuniyetfe karşılamıılardır.Mek
teplerden ayrılacak birer mü
messilden teşekkül edecek olan 
mektepliler likleri komiteıi 
yakında baıhyacak olan bu 
maçlann fihiatürlinii tanzim ede
cektir. 

.... -----------------------------atmak suretiyle hederetti. Ve ı 
devre fenerbahçenin 1-0 gale
besiyle neticelendi. 

İkinci devrede oyunun man
zarası büsbütün değişmişti. Ve
fanın devam eden gayretine 
mukabil Fener oyunculan da 
bariz bir gevşeklik gösteriyor
lardı. Bilhassa Vefa merkez 
muavininin çok eyi oynaması, 
yerinde ve muntazam paslar 
dağıtarak mubacimlerini en 
müsait şekilde beslemesi Vefa 
takımına hissolunacak bir fa
ikiyet veriyordu. Mamafih hiç 
bir taraf için hakimiyet mey
dana gelmemişti. Oyun müte
vali ve karşılıklı akınlarla yir
minci dakikaya kadar geldi. 
20 ci dakikada Muhteşem F e
ner kalesine uzun bir pas atı
yor. Bunu karşılamak istiyen 
Fener kalecisi vakıtsiz bir çı
kış yaparak topa ayağı ile vur
mak istiyor. Fakat Fener kale
cisiyle aynı anda topa yetişen 
Vefa merkez mubacimi Gazi 
kalecinin bu hatasından istifa
de ederek topu fener 
kalesine sokuyor. Fener kale
cisinin hu bariz batası yüzün
.len maç 1-1 vaziyetine girmiş 
bulunuyor.Bu berabere vaziyeti 
Vefa oyunculanna büyük bir 
ümit vermiş oldu ve daha can
la başla oynamağa başladılar. 
Galibiyet vaziyetini elden ka· 
çıran fenerliler vefa kalesine 
mütemadi akınlar yapıyordu. 

Fakat bütün hücumlar çok 
gayretli oynıyan vefa müdafa
asından ileri 1eçemiyordu. Dev
renin bitmesıne 011 beş dakika 
kala Fener aleyhine bir firikik 
verildi. Bunu Lutfi çekti. Top 
avuta gidiyordu. Fakat Vefa 
sol açığı tam zamanında bir 
kafa vuruşu ile topun sey
rini kaleye doğru değiştirdi. 
Fener kalecisi henüz iyi bir yer 
alamadan yeni bir istikamette 
gelen topa mani olamadı ve 
top ikinci defa olarak fener 
kalesine girmiı oldu. Oyunu 
kaybeden fenerlileri hep hü
cumda görüyoruz. Fakat vazi
yeti lehlerinde çevirmiş olan 
Vefalılar artık sıkı bir müda
faa sistemine dönmüşlerdi. Bi
naenaleyh gayretler boşa gitti. 

Ve maç 2-1 V t!fanın galibi· 
yetile bitti. 

F enerbabçe - Vefa maçın· 

dan evvel Ateşgüneş - lstan· 
bulspor birinci takımlan arasın· 
da hususi bir maç yapılmışbr. 

Bu maçı 3-0 Ateşgüneş ka· 
zanmıştır. Ateşgüneşin merkez 
muhaciminde Galatasaraydan 
ayrılan Rasih oynuyordu. 

Taksim Stadında: 
Galatasaray - Süleymaniye 

birinci takımlan karşılaştılar. 

Oyun baştan nihayetiee kadar 
Galatasarayın tam bir hakimi· 
yeti altında ceryan etti. ilk 
dakikalarda Nihadın plase bir 
şutu ile ilk golü atan Galata· 
saray biraz sonra arka arka· 
ya iki gol daha yaparak ilk 
devreyi çok serbest bir oyıın· 
la 3-0 bitirdi. 

İkinci devrede Galatasaray 
takımı bakim bir oyunla Sü· 
leymaniye müdafasını aciz bir 
vaziyete sokuuor. ikinci dev· 
renin nihayetine kadar Süler 
niye kalesinden aynlmıyao 
Galatasaray mubaciınleri 7 gol 
daha yaparak maçı 10-0 gibi 
büyük bir farkla bitirdi'. 

Birinci takımlar maçından 
evvel ikinci kümeden Kasım• 
paşa - Topkapı kulüpleri kar
şılaştılar. Hararetli bir oyun
dan sonra Kasımpaşa takuDJ 
4 - 1 galip geldi. 
Öğleden evvel oynayan Ga

latasaray - Süleymaniye B. ta
kımları maçını 7 - 1 Galatasa .. 
ray kazandı. Yine aynı kulüp" 
lerin genç takımlannın maçıD" 
da 3 -1 Galatasaray kazanda· 

Şrel Stadında 

Beşiktaş - Beykoz birinci ta
kımları arasında yapılan maÇl 
4 - O Beşiktaşlılar kazandılat· 
Yine eksik bir kadro ile oy-
nıyan Beşiktaş takımı oyunuO 
ilk dakikalannda BeykozuO 
yaptığı bir penaltıdan ilk f!" 
lünü kazandı. Bunu müteakiP 
iki gol daha yapan Beşiktaf 
takımı ilk devreyi 3 - O bitirdi-

ikinci devrede kendini sılı" 
madan serbest oynıyan Beşiktlt 
takımı bir gol daha yaparalı 
maçı 4 - O kazandı. 

Ayni takımların B. takıını.t' 
arasında yapılan maçı 3 - 2 Be.1" 
kozlular kazandı: -· ..... . 

Karşıyaka 
Tramvayında 
Petrini Efendiyi 
Dövmüşler 

Yaralamışlar 
Karşıyakada Fahreddin paşa 

caddesinde oturan M. Pitrini 
TiyGs evine gitmek üzere tram 
vaya binerken elindeki sehze 
çantasını tramvayın arka ma
hallindeki demire asmak is
temiıtir. 

Bundan dolayı tramvaydaki 
yolculardan İbrahim Safa heyle 
aralarında kavga çıkmış ve 
mumaileh, Petrini efendiyi yum-
rukla dövdüğü gibi bir arka
daşı da hidiseye karışarak 
elindeki şemsiye ile Petrini 
efenc\iyi batından ağır surette 
yaralamıılardır. 

Zabıtaca tahkikata devam 
edilmektedir. 

SarhOflUk Hali Bu 
Keçeciler caddesinden sar

hoş elarak geçmekte olan Se
rezli Mustafa oğlu Rifat ve 
arkadaşı Hasan oğlu Şinasi 
na're attıklarından yakalanmış
lar ve karakola götürülerken 
Rifat, poliıin vazifesine de mü
dahale ettiğinden adliyeye ve
rilmitlerdir. 

Otel Hırsizı 
Her Otelden Bir şef 

A'ırmı' 
Çorakkapıda ikbal oteliııd; 

misafir bulunan Çeşmeli VeY1 

efendinin cekketinden 945 1"'' 
ruş parasını çalarak kaçar1'e" 
Manisalı Halil yakalanınıştı'' 

·-"' Yapılan tahkikat neteicesıP"' 

bunun meşhur bir otel bıt9"' 
olduğu tahakkuk etmiştir. fi'' 
lil muhtelif tarihlerde Alt' 
otelinden bir caket ve bir ~ 
talon, Kırkağaç otelind~ !d 
saat ve 3 lira para, AkJIP'" . 
otelinden bir caket ile bir f' 
lek ve bir çift iskarpin, • af; 
nisa otelinden bir caket ile 
lira, Büyük Ahdülkadi~ ~ 
hanından da bir caket jJe ..ı' 
pantalon ve içinde 67 1' fi( 
para bulunan bir çantayı, efe' 
lez caddesinde Muhittin. ~ 
dinin kahvesinden de b~ 
talon çaldığını itiraf eyle~"M 
Tahkikata devam olunın•~ 

l yl Fltll Çevır1111f1~ 
Fincancı hanında otur~ :J 

met oğlu Hilmi, fitil çe'll 
suretile Hamdi namı~ 1 
ıahsın on bir lirasını d~ .. J 

dıiandan ya~alaımuttıı'.• 



Dinamitçi Canavarın Muhakemesi - -·-~-

ikinci Safha Başladı 
Matuska Bir T ethişçi Midir? Yoksa 
Amerika Dinamitçileri · Ayarında 

Haydut Mu, Yahut Ta Deli Mi? 
Budapeşte, 12 ( İkinci Teş· 

rin) - Matuska adlı caaavarın 
muhakemesi önümüzdeki hafta 
sonuna kadar sürecektir. Cani 
enerjisinden hiç bir şey kay· 
betmemiş birbiri ardınca din
lenen şahitlerin sözlerile ala· 
kadar olmamıştır. Lise ve ço· 
cukluk arkadaşlarını dinlemek
tense jestler yaparak söz söy
lemeyi, hatta mümkün olsa 
dolaşmayı, cinayetlerile övün· 
meyi tercih etmektedir. Hal
buki dinlenen şahitlerden bir 
~oğu unutulmayan bir arkadaş
Lğın hatırasına sadık kalarak 
cesaretle onun geçmişteki ha
yatını iyi göstermişlardir. 

Matuska Ağladı 
Matuska bu sabah ilk defa 

ağladı. Kızının dün adliye sa· 
rayında göründüğünü, avukatı 

haber verdıği zaman babalık 

duygusu alevlenerek için için 
ağladı. Samiin bu inanılmaz 

manzarayı hayretle seyrettiFilha 
kika onbeş yaşında sarışın in
ce, güzel bir kız ürkek tav· 
rile adliye koridorunda görün· 
dü. Başından tırnağına kadar 
matem elbisesine bürünmüştü. 

Yavaş adımlarla mahkeme sa· 
!onuna sokuldu. Onun karşı 
sında yine matem kisvesine 
bürünmüş bir kadın daha var
dı. O da kendisini bedbaht, 
ismini tezlil eden dinamitçinin 
karı~ı idi.' Matuskaya ısırıcı 

·- nazarlar .. atfediyor, lanetler 
yağdırıyordu. Duruşu kadar 
ifadesi de bir faciayı canlan· 
dıran bu zavallı kadının fer· 
yadı üzerine genç kız hıçkırık· 
!arını tutamayarak mahkeme 
salonundan kaçtı. 

- Onun burada olduğunu 
bilseydim kendimi tutardım. 

Masum kızıma bu ıstırabı ver· 
mezdim .. 

Bunu söyliyen de Matuska· 
nın karısı idi. 
Matuskanın Kızı ne Diyor? 

Gabriyela Matuska şÜ söz· 
leri gazetecilere söylemiştir: 

- Babam bana olduğu ka· 
dar anama da daima şefkatla, 
?erin sevgi!e muamele ederdi. 
Intizemı çok severdi, Bütün 
bu cinayetleri, bu müthiş faci· 
al arı o şefkatlı adam nasıl 
yapabilirdi? Babam hastadır. 
l 3 vallı bir hastadır· İnanınız 
bana efendiler. 

Gapriel' ~ h'.\bas · nın hap!öha· 
nedeki h:\yatına çok alakadar 
olmakta, gıda alıp almadığını 

sormaktadır. 

- Babam, Viyanada açlık· 
tan, susuzluktan zahmet çeki· 
yordu. Ona burada da ayni 
ıztırap verilmesin diye yalvarı· 
Yordu. Gabriella avukatın elle
rine sarılarak yalvardı: 

- Babamı bir kerrecik gör· 
ineme müsaade ediniz. İşlediği 
cinayetten ne kadar korkunç 
olursa olsun o benim babamdır. 
Bütün vicdanımla eminim ki, 
Şuurunu kaybetmeseydi bu fa
ciaları duymaktan bile örpe· 
rirdi. 

Matuska da böcresinde yal· 
nız kızını bekliyor. Göz yaşla
rında, teessür ve heyecanında 
•aınimi olarak bekliyor. 
Davanın ikinci safhası 
Budapeşte 13 (İkinci teşrin) 

- Matuska davasının ik;nci 
:•fhasına giriyoruz. Bir hafta 
••ılaslz aevam eden muhake
ltıede hakim Matuskanın baki-
~ çehresini aydınlatarak cinayet 
erini nası 1 istediğini tesbit et· 

meğe çalıştı. Matuska herşeyi 
itiraf etti. Hatta istenildigin
den fezlasını şöyledi. Suikat
larını en küçük teferruatına 

kadar nasıl hazırlandığını an· 
!attı. Bütün bu tafsilatı hafıza· 
sında tuttuğunu söylemekle 
övündü. 

Şimdi ••. 
Şimdi canavarın hakiki hede

fini vahşiyane cinayetlerinin 
sebeplerini öğrenmek klıyor. 

Matuska cani midir? Yoksa 
mahkeme reisinin zannettiği 
gibi bir komünist tethişçisi mi
dir? Sadace Amerika dinamit· 
çileri ayarında bir haydut mu· 
dur? Suç ortakları var mıdır? 
Her ifadeleri arasında ortaya 
koyduğu şu Leo bir masal mı· 
dır? Şimdi ortada bulunan 
me.,eler bunlardır. Şahitlerin 

ifadeleri bitince bu suallerin 
halline çalışılacaktır. 

Yalana karşı Serum 
Bugünkü celse saat onda 

açıldı. Adliye sarayının kori· 
dorlarını dolduran binlerce kişi 
mahkeme salonunda bir yer 
bulmak için itişip kakışıyordu. 
Kızını görmesine müsaade edil· 
miyen Matuska, zencirleri çö· 
zülünce şaşkın ve dalgın görü· 
nüyordu. Celse açılınca hep 
ayni manzaradır. Caninin avu· 
katı adliye tarihinde eşsiz bir 
teklifte bulundu. Binbir çeşit 
makinanın , mühendisi olmakla 
iftihar eden matuskanın vekili 
de doktorluk aleminin yalana 
karşı yeni bir keşfinden haber
dardır. Müekkiline Framorium 
serumunun atılmasını istedi. 

Bu serumun yalan söyleme 
meylini tahrip ettiğini, yarım 
saat içinde suçluya hakikatı 
söylemiye mecbur ettiğini iddia 
etti. Bu talep karşısında reisin 

ne kadar hayrette kaldığı dü
şünülmelidir. Ne samiin, ne de 
mahkeme salonunu dolduran 
baronun en maruf avukatları 
birçok doktorlar böyle garip 
bir teklif yapılabileceğini akıl
larına bile getirmemişlerdi. 
müddeiumumi bu tecrübenin 
yapılmasına ancak a:I ı ;ye dok
torunun ~alahiy~t vercbi:ec;::
ğini söy :edi. 

Mahke:ne talehi redetti. Suç· 
luya l·a · ·.; ı tazyik ifade eden 
vasıta:ar.:1 adalete muJay:r o!
duğunu bildirdi. 

Bir Teklif Daha 
Az sonra Budaheştenin ma· 

ruf gazetecilerinden Baranyi 
davet edildi. Üç günden beri 
bütün Budaheşteda ifadesine 
heyecanla intizar olunan şahit 

Matuskanın Hipnotizmacı Leo 
ile münasebetlerinden haberdar 
olduğunu söyleyen, bizzat şe· 
hadetinin dinlenınesini istiyen 
adamdır. 

Baranyi hakimin huzuruna 
çıkmadan evvel şunları söy
ledi: 

- Matuskanın Leo diye ta
nıttığı adamın hakiki adı Jean 
Kıstır. Bu adam cidden sana
tında fevkalade mahirdi. Peş
tenin tanıdığı hipnotizmacılar 
içinde Jan Kiss ayarında kimse 
yetişmemiştir. Onun hipnotize 
ettiği adamı yıllarca tesiri al
tında tutacağına kaniim. Bu· 
rada mevzubahs olan doğrudan 
doğruya bir hipnotizma değil, 
bati, tedrici bir telkindir. Jan 
Kiss öleli beş sene olmuştur. 

Fakat suikastan evvel hıpno
tizmacı Bia Torbagyde yaşı· 

yordu. Matuskanın Viyadükü 
uçurtarak 22 kişinin ölümüne 
sebebiyet verdiği köyde ... 

Baranyinin ifadesi, mahke· 
mede kendisine yemin etırA'· 
den dinlendi. Mahkeme bu 
ifadelere kıymet atfedilmesi 
muvafık olup olmıyacağına 

bu akşam karar verecektir. 
Şayet müsbet bir knnaat hasil 
olursa Barayi ifadesini yeminle 
tevsika davet olunacaktır. 

Lenun Kuvveti 
Barayı birçok seneler Leo 

(Kiss) in menajeri olduğnnu 
birçok Avrupa şehirlerinde do
laşarak hipnotizma ve hokka
bazlıklar yaptığını söyledi. İza· 
hatına şöylece devam etti: 

- Onu, cidden akıllara hay· 
re tveren tecrübelerinde mu· 
vaffak olurken gördüm. Ugvi
tek'te bir çok kimseler huzu
runda, b-ir söz b le söylemeden 
bir otel kapıcısını hipnotize 
etti. Kimseye, hatta kendisine 
bile odasının anahtarlarını ver· 
memesini emretmiştı. Bu yüz
den otelde heyecan oldu. Oda· 
larında kapalı kalanlar veya 
odalarına girmek istiyenler 
anahtarlarını alamayınca bağ
rıştıla" Müdürün kendisini ko
vacağı hakkındaki tehditlerine 
rağmen kapıcı anahtarları ver
medi. Anca le kıss izin verdik
ten sonradır ki anahtarları 
meydana koydu. 

1925 te Baranyi ile Kiss 
arasındaki münasebet, bir ih· 
tilaf yüzünden kesiliyor. Bir 
kaç ay sonrada . şahit Kiss'i 
Büdapeştenin bir kazinosunda 
yanda bir yabancı olduğu hal
de görüyor. Kiss (Leo) yanın· 
daki adamı taktim ederek di
yor ki: 

- Bu adam yeni keşfetti
ğim bir metyumdur. Gel yine 
birlikte çalışalımı. Bu adamla 
harikalar yaratacağımı göre
ceksin 

Kiss'in bana taktim ettigi 
medyum Silvester Matuska 
idi, Kiss burada gozüm önün
de ilk tecrübeyi yaptı Matus· 
kaya sandalyadan kalkmama· 
sını emrettir. Biz kalkınca o 
eh l:a'kmak iste:li. Fakat san· 
ki mıhlanmıştı. Yerinden oym
yamıyordu. Kis'.l bu tecrübeden 
s :ı rr:ı bana dedi kil 

- Bu atl::ım o kadar kuv
vc::'.i b:r medyumdur ki ister
S;!nt o!lun vas:tasiylc parla
r:ıe:ı.toyu uçurturum. 

Macarcada parlamento muh
telif şeyler manasına gelir. 

Baranyi ifadesini verirken 
mahkeme salonu heyecan için
de idi. Reisin çehresi kıpkır· 
mızı olmuştu. Bir aralık mah
kemeyi tatil edeceğini, salonu 
boşaltacağını söyledi. Bu he
yecan arasında hiç kıpırdamı· 
yan bir adam vardı: O da Sil
vestr Matuska idi. -----

Nelerden Şahadetna
me Aranı1ınıyacaktır 

Hayvan ve hayvan maddele· 
rinin menşe sıhhat şahadetna· 

meleri hakkında dün vilayete 
Ziraat vekaletinden bir tamim 
gelmiştir. 

Zati ihtiyaca mahsus olmak 
üzere beş kilodan az kesilmiş 

etlerle her nevi av etlerinin ve 
av maksadile avcıların beraber· 
!erinde bulundurdukları av kö
peklerinin ve el sepetlerindeki 
yumurtaların şimendiferle na
killeri esnasında menşe ve sağ
lık şahadetnamesi aranılma· 

ması icabeder. 

Memleket Haberleri • • 
. -"~ ... ~ ' . 

Çivril Sıkıntı içindedir 
• 

Köylüler iki Kuruşa Buğdaylarına 
Müşteri Bulamıyorlar 

Çivril, 14 (Hususi muhabiri· 
miz yazıyor) - Çivrili ilk defa 
goruyorum. Burası denizden 
dokuz yüz metre yüksekliği 
olan bir yayla köşesidir. iki 
bini mütecaviz olan nüfus ek· 
seriyet itibarile ziraatle uğra· 
şıyor. Kaza teşkilatına sahip 
bulunan bu şehirde ancak bin 
kadar bir bina vardır. 

Çivril, görünüşte bir cazibe 
arzetmiyorsa da, toprak verim· 
!erinin mühim olması, buraya 
ayrı bir ehemmiyet ve hususi
yet bağışlıyor. Bu noktadan 
Çivrili bu civarın ön kazaların· 
dan biri olarak tanımak lazım 
geliyor. Gerek merkez, gerek
se köyler halkı çalışkandır. 
Çiftçilikle uğraşırlar. 

Çivrilin halkını çok samimi 
buldum. Bu küçük kasabada 
yekdiğere hürmet, muhabbet 
ve samimiyet telakkileri pek 
sağlamdır. Halk arasına soku
lunca burayı, yalnız bir aileye 
mensup (Hısım) !ar diyarı sa· 
nırsınız. Gündüzleri herkes iı 
ve gücile uğraşır. Geceleri 
kahvehaneler doludur. Bu hal 
kahveden başka gidilecek bir 
yer olmadığından ileri geliyor. 
Çivrilde yaz günleri müstesna 
olmak üzere, hayat işte böylece 
basit geçer. 

Buranın buğday istihsali çok 
mühimdir. Senelik istihsal mik
tarı (140) bin çuvalı buluyor. 
Bu sene gene istihsal miktarı 
dolgundur. Fakat çiftçi eli kolu 
bağlanmış vaziyette duruyor, 
malını satamıyor. Satışa çıka-

ranlar, değer fiat bulamıyor. 

bulduğu fiat kilosu iki kuruş
tan ibarettir. 

Halbuki Ziraat bankasının 
buğday aldığı mıntakaiarda 
verdiği fiat dört beş kuruş ara
sındadır. Bunun içindir ki çiftçi 
bankanın buğday almasını can· 
dan diliyor. Bu sene Çivrilde 
ekisperlik ihdas edilerek mü
bayaat yapılması karar altına 
alınmışsa da alım işi el' an baş
lamadığından müstahsil sabır· 
sızlık içindedir. Civar köyler
den bir çok çiftçiler kaza mer· 
kezine kadar gelerek çare ara· 
maktadırlar. Bu köylülerden 
bazılarile konuştum; her birinin 
derdi diğerinden fazla.. Birisi: 

- Efendi borç harç eriştir
diğim buğdayı bala satamadım. 
Banka almaga başlamadı. 

Tüccara satmak istesem fiat 
veren yok.. Dinara kötürsem 
masrafa boğulacağım .. Diyor. 

Diğeri: 
- Buğdaylarımızı Çardak 

ve Dinar İstasyonlarına götü
rerek satmak hakikaten bir 
meseledir, en önce şimendifer 
tarifesinin ağırlığı buna imkan 
bırakmıyor. 

Bir diğer ihtiyar çiftçi: 
- Oğlum, asıl mesele, ora· 

!arda günlerce bekliyerek mah· 
sulümüzü satabilmek için lazım 
olan masrafta(.. Bizim elimizde 
on para yok!. Ne olurdu, banka 
buraya da eksperler yollasa da 
değer fiat yüzü görsek!. Diyor 
ve ilave ediyordu: 

- Oğlum, eğer borÇlarımız 

Doğanlar Köyünde 
Cumhuriyet Çocukları 

Yeni Türkiyenin Göğsünü Kabartan 
Köy Mekteplerinin Vaziyeti 

IJufJcoı/aı· Kü!Jiiııcle ('ocııklar Ders Esııasıııda . 
GaziTürkiyesinde ve bilhassa ı 

Gazi lzmirinde en ziyade ebem· 
miyet verilen işlerin yol ve 
mektep işleri olduğunu bildi- • 
ğim için Doğanlar köyüne gel
diğim zaman ilk iş olarak mek· 
tebini gördüm. 

Her yerde olduğu gibi güzel 
ve temiz bir mektep, güler 
yüzlü başmuallim ve muallim
ler, zinde, şen çocuklarla kar· 
şılaştım. 

Bu bahtiyar eserin Cumhu
riyetin maarife verdiği büyük 
kıymetten ve bu esaslı Cumhu
riyet umdesinin vilayetimizde 
eyi tatbiki için muhterem vali
miz Kazım paşanın sarfettiği 
şuurlu mesaiden doğduğuna 
şüphe yoktur. 

Melı:tebin başmuallimi Cemal 
beyi etrafına aldığı çocuklara 
lsveç usulü jimnastik dersi ve· 
rirken gördüm . Bu manzara 
karşısında birde kendi çocuk
luğumuzda okumak için her 
gün ömür yıprattığımız mek
tepleri düşündüm. Biz sabahın 
111uayyen zamanında çıplak dı-

varlı kapanç bir takım bina
lara tıkılır, bir de akşam çı
kabilirdik. Bir elifba için bir 
senemiz mahvolur ve yine 
doğru dürüst okuyamazdık. 

Hepimiz de öksürüklü, so· 
murtkan çoçuklara benzerdik. 
Fakat bugün, muallim gülüyor, 
çocuk gülüyor, mektepler sıhhi 
ve çok güzel buna ilaveten bir 
çocuk iki ayda gazete okuya· 
biliyor. Ve bunun için samimi 
olarak kendi kendime: 

- Türkiye cumhuriyeti 30 
sene evel dogsaydı da biz de 
bu büyük feyi:r:lerden istifade 
ederek yetişseydik., Dedim. 

Doğanlar köyü mektebinin 
müzesini çok güzel buldum. 
Çocukların elişlerine göster· 
dikleri alaka ve maharet bü
yüktür. Mektebin bir de koo
peratifı vardır. 

Köy kanunu tatbik edilen 
bu köyde Muhtar İskender 
efendinin değerli hizmetleri 
vardır. Köyün tam ortasında 
bir Cumhuriyet meydanı açıl
mak üzeredir. DoR-anlar; ıı:el-

olmasa hiç sıkılmıyacağız.Mah· 
sulümüzü satarsak tüccara bor· 
cumuzu ödeyecek, vergimizi 
vereceğiz. Mahsul satılmayınce 
düşecegimiz vaziyet, perişan
lıktır. 

İhtiyar köylü bu sözleri söy· 
!erken başını yere eğiyord , 

gözleri de yaşarıyordu. 
Filhakika buralarda buğday 

satımı oldukça dert teşkil et
mektedir. Çivrilde buğday mii· 
bayaasına hemen başlanılmaSl 
şiddetli bir ihtiyaç halindedir. 
Yeni ekim devresi ğelmiş ol· 
duğu halde böyle külliyatli 
mal çıkaran 64 köylü bir ka· 
zamızın sıkıntıda kalması, 20 
hini aşkın müstahsilin vaziye· 
tini zorlaştırmaktadır. Sa~ 

derdi dinarda da mevcuttur. 
Dinar her noktadan bir tran· 

sit yeri olmak itibarile mü· 
bim bir ziraat memleketidir. 
Bankanın Dinarda buğday 
alımı çok canlı olmakla bera· 
ber, mahsulünü, günlerce bek
leyipte veznettiremiyen, sıra 

gözetliyen köylüler çoktur. Bu 
hal, ekisperlerin gayrıkafi gel
mesinden doğuyor. Bu hararetli 
devrede Dinar alım merkezine 
herhalde iki ekisper ile bir 
mübayea memuru daha ilave 
edilmesine lüzum vardır, 

Çardak ve Baladız istasyon· 
larında da yakında Buğday 
mübayeası başlıyacaktır. Fakat 
bu civarda birde Silo vücut 
bulmıuı umumi temenniler 
meyanındadır. 

M. HulOsı 

Facıa 
F rensizKamyon

lar Nasıl 
işletiliyor? 

Burdur 13 ( Hususi ) - İki 
gün evvel Burdurdan Antal
yaya giden bir Isparta yolcu 
kamyonu yolun en tehlikeli bir 
yerinde devrilmış ve içinde bn
lunan yirmiden fazla yolcudan 
sekizi yaralanmıştır. 

Bunlardan dördünün yaraları 
ağırdır. Birisinin kaburga ke
miklerinin içine battığı haber 
veriliyor Yaralılar Antalya has
tanesine yatırılmışlardır. 

Devrilmeye sebep olarak 
Kamyonda fren olmadığı gös· 
terilmektedir. Filhakika bu ci
varda bir çok otomobil ve 
kamyonların frensiz bulunduk
ları görülüyor. Mülhakat bele
diyelerinde makine mütehassısı 
bulunmaması bu vaziyeti yarat· 
tığında şüphe yoktur. 

Civar belediyelerin badema 
buna meydan vermemek üzere 
bazı müşterek çareler düşün
meleri icap eylemektedir. 

F acıa burada oldukça derin 
teessürler uyandırmıştır. Yolcu
lar arasında Burdur halkının 
tanınmış simaları da vardı. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mişken yirmi dakika mesafede 
Nalılöken köyüne de gideyim 
dedim. 

Bütün evleri beyaz badanalı 
bulunan bu köye girerken çok 
sevindim. Büyük ve yeni bir 
mektebi bulunan Naldoken kö
yü muhtarı Feyzi efendinin 
mektebin inşası hususunda 
hizmet ve fedakarlığı çok bü
yüktür. 

Mektep her yerın mektebi 
gibi güzel ve memlekete fay
dalı bir irfan müessesesidir. 

Halkı arabacılık ve kireşçi
lik yapan bu köy bu sene eyi 
zeytin de almıştır. Çalışkaa 
köy halkı aynı zamanda neş'e· 
lidirde. Balcıoölu 



Türk -Yunan Takas Anlaşması 

Türkiye Cumhuriyet Hükü
metile Yuuanistan Cumhuriyeti 
Hükumeti, anlatma ve dostane 
teşriki mesai politikalarının 
ruhunu ticari münasebetlerinin 
tanzimine de tatbik va ticaret 
mübadelelerine bugünkü ahva
le uygun bir surette azami in
kipf imkinlarını bahşetmek 
hUSUSUDda ayni arzu ile müte
baaaiı olduklanodan, araların
daki ticari mübadeleleri, el
yovm iki hükümet arumda 
mer'i olan 30 Birinci T qrin 
1930 tarihli Ticaret ve seyri
sefain müahedesinin hükimle
rini haleldar etmemek nzere, 
aşağıdaki rejime tlbi tutmata 
karar vermiflerdir. 

Madde 1 - Merbut 1 nu
maralı listede yazıla Yunan 
mea' ıe ve mevritli mallar, mik
tar itibarile tahdide tabi tutul
maksızın, Türkiyeye ithal edi
lecektir. Merbut 11 numaralı 
listede yazılı mallar her mad
denin binamda piterilen mik
tarlar dairesinde ithal edile
cektir. 

Y unu ithalib aynı zamanda 
umumi kontenjan rejiminden 
de istifade edeceklerdir. 

Y-unan mallannın Türkiyeye 
ithal tanı ve tediye usuJU mü
teakip maddelerde glsteril· 
miftir. 

Madde 2 - Y unanistana 
ithaJ edilecek Tlrlriye menşe 
ve mevritli mallar tediye usul
leri noktuından, bet kısma 
aynJmıflarclır. 

Birinci imam : Canlı hayvan
lan ve taze bahklan ihtiva 
eder. 

ikinci kıaım: Yumurta, hu· 
bubat, kümes hayvanları, pey
nirler, ıoğan,sarmıaak, jambon 
putırma, ncuk, ve atlan ih
tiva eder. 

Oç&ncü kıaım : Pamuk ve 
yiinll ihtiva eder. 

D6rdünc6 kımn : Kam&r ve 
tuzlu ve konse"e balıklarım 
ihtiva eder. 

Befinci kısım: Diğer 'Türk 
mahsullerinin kiffeımi camidir. 

Madde 3 - Birinci kısma 
giren Türk mallanmn Yunan
iltana ihracından mütevellit 
alacaklann % SO si serbnstçe 
transferi yapılabilecek döviz-
lerle mütebaki % 50 si ise, 
9 uecu maddeede anlatılan 
takas bonolan sistemile. aym 
kıymette Yunan meDfe ve 
mevritli mallann Tlirkiyeye bil
fiil ithali suretile taku edile
cektir. 

Madde 4 - ıkinci kısma 
dahil olan Türk mallanmn te· 
diyesi, Türk ve Y ananmanm 
ldiring anlaflllalan aktettikleri 
veya edecekleri ve Yqnaniata
un aktif ve Tlrkiyenin puis 
bire sold'u bulunduğu memle
ketlerin Merkez Bankalannda 
veya Takas Ofislerinde Yuna
nistan Bankuının bloke kalan 
alacaklannclan mahsup edilmek 
suretile yapılacakbr. 

Bu maksatla, Yunanistan 
clankası tarafından Türkiye 
:umhuriyet Merkez Bankası 
namına bir hUS1Ui hesap 
açılacakbr. ikinci kısma giren 
mallann Ynnanistana ithalin
den huaule gelecek alacaklar 
bu hesaba Türk liruı tizerin
dea matlup kaydedilecektir. 

Tlrkiye Clhnhuriyet Merkez 
Banka• bu .-etle teplrkil. 

eden matlübab, yukarda sôzü 
geçen Banka ve Takas Ofisle
rine tahsis edecek ve bu meb
lağların karşılığım Türk ihra
catçılarına ödeyecektir. 

Bu anlqmamn mer'iyete gir
mesinden evvel, Yunanistan 
Bankası ve Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankuı işbu tediye 
sisteminin tatbikat şeraiti üze
rinde mutabık kalacaklardır. 

Madde S - Üç&ncü kısma 
giren maDann bedellerinin ta
mamı, Türkiyeye hususi klir ng 
sİltemile serbestçe veya her 
maddenin karşısında yazıh kon 
tenjan miktarlarına kadar ithal 
edilecek olan qağıda vazılı 
Yun.o mallannm bedellerile 
takas edilecektir. 

:ı:-uruı tasrih edilmelidir ki 
mevıuubaha olan Tlrk ve Yu
nan mallan, Türkiye ve Yuna
nİltana, ancak bu maddede 
derpiş edilen hususi kl•riag 
yolile ithal edilebilecektir. 

Hususi klirinıe giren Yunan 
mallan aşağıda yazıh olan
lardır: 

Kg. 
71 c Gayri mahdut 

106 a 6.000 
106 b 6.000 
106 c 3,000 
107 a 2.000 
107 b 2.000 
107 c 1,000 
274 Gayri mahdut 
366 .. .. 
367 .. .. 
368 .. .. 
377 D.E.F 20.000 
378 D.E.F20.000 
379 C.D.E.F 30.000 
380 30.000 
652 iktisat Veklletlnin 

mliaaaduile 
Madde 6 - DCSrdOnctı kısma 

Türk mallarmın Yunaniatua 
ihracından mlitevellit olacalda
nn yilzde SO ai, 3 taraflı ldirinğ 
sistemine dair olan d&rdlndl 
madde hüktımlerine tevfikan, 
Yunan bankasımn,Merkez Ban
kalan vaya takas ofisleri nez
dinde bloke kalan alacaklann
dan mahsup edilecek, ve m6-
tebala yiizde SOsi, S inci mad
dede tarif edilen hususi ldiring 
usulile Tlrkiyeye bilfiil ithal 
edilecek aynı kıymetteki Yuııan 
meDfe ve mevritli mallarla ta
ku suretile tesfiye edilecktir. 

Madde 7 - Beşinci kısma gi
ren Tlirk mallarının Yunanis
tana ihracından mütevellit ala
cakların % 35 ıi transferi ser
bestçe yapılabilecek olan dö
vizlerle, % 40 kı taku bono
larile ve mütebaki % 2S ti tri 
partit kliring usulüne dair olan 
d6rdünc6 maddenin hükümle
rine tevfikan, Yunanistan Ban
kasının Merkez Bankalannda 
veya takas ofıslerinde bloke 
kalan alacaklarından mahsup 
suretile tesviye edilecektir. 

Madde:8 . - Tarafeyinden 
biri beynelmilel ticaretini işbu 
anlaşmanın hüsnü surette tat
bikine hail teşkil edecek umu
mi mahiyette bir hilkômle ta
dil ettiği takdirde, diğer ta
raf, iıbu anlaşmanın, tahaddüs 
eden yeni şeraite uygun bir 
tekle ifrağım talep etmek sa
llhiyetini haizdir. 
Şuruı da mukarrerdir ki, 

taıafeyinden biri Oçihıc& bir 
devlete daha mllsait bir tica
ret relimi ~ttiii takdirde, 

ayni rejim diğer akit tarafın
dan talep edilebilecek, ve ica
bında işbu anlaşmanın o süret
le tadili maksadile müzakerata 
girişilecektir. 

Madde 9 - Üçüncft mad
dede mevzuubahs olan taku 
bonoları esasına müstenit takas 
sistemi şu suretle işliyecaktir. 

1 ) Birinci kısma giren mal
ların bedellerinin yü:ı!:tle ellisi
nin ve beşinci kısma giren 
mallann yüzde kırkının drahmi 
o!arak tutan Yunanistan Ban
kasına yatırılacaktır. Bu Banka 
alakadar Türk ihracatçısı na
mına veya emrine ayni bedelde 
vadesiz ve faizsiz taku bono
ları ihrac edecektir. Bu tekas 
bonolan mtinhasıran Türkiyeye 
bilfiil ithal edilecek olan Yu
nan emteisuıın bedellerini ade
meie sarfedilecektir. 

2) Türkiyeye yapılan Yunan 
emtiua ilıracab bedellerinin ta
kas bonolarile sureti tesviyesine 
gelince: Yunanistan Bankası 
mevzuubiJ-ıs olan Yunan malla
nnın Tilrkiyeye mtit:eveccihen 
tahmil edilmiş old1ifunu g&ste
teren evrakı aubutiyenin bini 
ibrazında mevkür bonolann 
muhteviyatını alakadar ihracat
çıya tediye edecektir. 

3) Bono hamilleri tarafından 
wku bulacak talep &zerine 
Y ananistan Banli:uı, te9di edi
len bonolar mukabilinde ve 
ayni kıymette ldteaddit mDf
rez bonolar çıkarabilecektir. 
Bu mlifrez bonolann mubtevi
yab Y maananistan Bankuı ta
rafından tespit edilecektir. 

4) lfl»u •nlafDIAya tevfikan 
Yanuİltan bankası tarafuıdan 
verilecek olan takas bonolan 
ulqmanm ~tamından 6 ay 
aonruye kadar imtidat eden 
bir mllddet zarfında Yunan 
emtiası mubayeaamda arfedi
lebilecektir, 

S) T aku boaolan atideki 
hususatta da istimal edile-
cekbr. 

A) Yunanistana seyahat 
eden Türkler tarafından, adam 
başına 7500 drahmi o!arak ve 
minhayeselmecmuu 5.000.000 
drahmiyi geçmemek şartile, 

b) Tlirk bandıralı gemilerin 
Yunan limanlarında mllbayea 
edecekleri Yunan mahsulü er
zaklanna sarfedilmek üzere, 

6) Y unaniataa Bankası her 
geçen ay zarfında ihraç edilen 
ve bedeli tesviye edilen bono
ların esmamaı Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasına bil
direcektir. 

Madde 10 - Hususi ldirin
gin işliyebilmesi için ihracatçı 
memleket mente şahadetna
melerine takdiri kıymet komis
yonu mahsusu tarahndan tes
pit edilecek olan cif kıymeti 
dercedecektir. 

Her memleket kendi arazi
sine yapılacak ithalibn cif kıy
metini aynı komisyon marife
tile takdir ettirecektir. 

Şayet menşe şahadetname
sinde yazılı kıymet ile takdiri 
kıymet komisyonu tarafından 
ithalat için tespit edilen kıy
met arasında yüzde 5 ten 
fazla bir tehalüf zuhur edecek 
olursa, hususi kliring sistemi
nin tatbik edilebilmesi için iki 
komisyonum ye"kdiğerile muta
bık kalman lizundır. 

S.uı da mukarrerdir ki, 

diğer hallerde kıymetlerin tak
dirine münhasıran ithal eden 
memleketin takdiri kıymet ko
misyonu salihiyettardır. 

Madde 11 - Bu anlaşmada 
tesis edilen tediye usulleri 
münhasıran Yunanistana bil
fiil ithal edilen mallara tatbik 
edilecektir. 

Bu takyit hükmü tranıit ta
rikile ve Yunan merkez ve li
manlan vasıtasile sair ecnebi 
memleketlere ithal edilen Tlirk 
mallanna ait dövizlere tetmil 
edilmiyecektir. 

Madde 12 - Her iki taraf 
arazilerine yapılacak itbalibn 
sallhiyettar her hanği bir güm
r6kten icrasına müsaade et 
meyi taahhüt ederler. 

Madde 13 - Her iki akit 
taraflar navlun ve yolcu 
biletleri esmanı olarak Tür
kiye ve ya Yunanistaocla 
tediye edilen ve Yunan ve 
ya Tilrk vapurculanna irsali 
icap e'4en meblağların döviz 
olarak tramferine müsaade 
etmeği taahhtit: ederler. 

Madde 14 - lıbu anlaşma 
ıs Birikd Klnun 1934 ten iti
baren 6 ay için muteberdir. 
Bu ilk devrenin hitamından 
bir ay evvel festıi ihbar edil
mec:liii takdirde daha bir 6 ay 
için kendilipden temdit edil
miı olur. 

Ankarada 10 ikinci T eşrio 
1934 tarihinde 2 muha olarak 
imza Ye ~utik edilmiştir. 

l Numaralı Liste 
Türldyeye 1erbestçe ithal 

edilebilecek· Yunan meDfe 'li 
mallar 

Ttlrk Gümrük Tarife Pozis
yonları: 

36 A. 66 A. B. 68, 102 A. 
B. C. 103, 126, 132, 163, 264 
A. B. 165, 169, 179 ( Portakal 
mllatena ) 2'l3 D. ( Ziraat Ve
killiğinin miisaadesile ) 228, 
230, 23 ı, 234 C. D. 238, 261, 
275, m B. C. H. 280, 281, 
A. C. 300 ( Şapka kahbı, şab
lon denilen bilcümle a \ akkabı 
kahplan) 302, 305, 306, 307, 
321, A, 324, 328 A. 330 C. 
332, 341 c. 342, 356, 359, 
A. B., 360, 363, B., 376, 399, 
417, A. B., 449, 459, 464 (Yal
nız sünger tqı ve tozu). 467 
A. C., 468, 471 (Y almz tasfiye 
toprağı, kaolin, felespat ve 
ateş toprağı), 477 (Yalnız u
falt mamulib), 481 C. D. (ık
tuat vekilliğinin mütekaddim 
mli1aadesile), 483 A. B., 484, 
485, 487, A. B. C. D., 488, 
490, 492, 493, 494, A. B. 1, 
495, 496, 497 A. B., 498, A. 1. 
A. 2., 499 A., 500 A. B., SO'l, 
503, 504, sos, sı 1 c. o., s1s, 
529 B. C. D. il., 530, S31, S33, 
S34, S36, S37, A. C., 538 C. 
D., 545 A. B., 552, 5S3, 5S7 
A. B., 558, 559 A., 562, 
565 A. B., S69 H. 1., 570, 573, 
577 D.,596, 607 D.,623 A.,627, 
632, 648, 651 ( İktisat Vekilli-
ğinin müsaadesile ), 653 A.B., 
664, 665, 666 2 E.F., 700 B., 
702, 703 A.C.D.H.V., 704, 706 
A.B.C., 708, 709, 718, 754, 
756 B., 756 C. (Nebati eıash 
olup Yunan Devletinin bir la
boratuan tarafından verilmit 
bir phadetnameyi haiz ( Türk 
konsoloılnju vizesiııe hacet 
yoktur.) ), 756 Ç., 768, 792, 
805, 810. 812 B.C.D.H. V., 

814 (Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekilliğinin müsadesile), 816, 
853 A. (Yalnız asetat demil), 
853 C:, 854 (Sıhhat ve içtimai 
Muavenet vekilliğinin müsade
sile), 861. (Tilrkiyale kliring 
mukavelesi yapmış memleket
lere ithali serbest bırakılmış 
olan makıneler ve teferruabnı 
ihtiva eden B listesi Y unanis
tana da teşmil edilmiştir.) 

Bloke Paralar 
Kitibi umumi beyefendi. 
Zabalilerile ve iktisat vekili 

Mahmut Celil beyefendi ile 
vaki görüşmelerimi~ neticesin
de, iki memleketin birinde 
bloke kalan ticari düyunat me
selesinin aşağıda izah edilen 
sureti halli kabulde mutabık 
bulunduğumu nazan ittiliımza 

vazetmekle ıerefyabım. 
" On ikinci teşrin 1934 ta

rihli T6rk - Yunan takas an
laşmumın hini imzuında mü
tekabilen Ttirk ve Yunan 
tabaası lelıine Yunanistan ve 
Türkiyede mevcut olup Ban
kada mütedahil ve bloke kal
mıı ticari borçlardan müte
hauıl paralar karşılıkh olarak 
takas edilecektir. Şayet takas 
icrL'1nda iki memleketten 
biri lehine bir fazla 
mevcut oluna fazlalık zuhur 
eden taraf tekabfil eden Q1eb
liğı serbest daviz olarak nakle 
müsaade etmeği taahhllt eder . ., 

En yükıek aaygılanmın ka
bulünü rica ederim kltibi 
umumi beyefendi. 

MenemeDli Numan beyefendi 
Hariciye veklleti kltibiumu· 
auaı Ankara 
Aıakara: 1 O. 2 inci T epiıı 934 
Vekil beyefendi, 
Şu mealde tarih ve ...... nu-

marah mektubunuzun vusulünü 
bildirmekle şerefyabım: 

"Zabililerile ve iktisat Ve
kili Mahmut Celil beyefen
diyle vaki giirüşmelerimiz ne
ticesinde iki memleketin birin
de bloke kalan ticari dilyunat 
meselesinin aşağıda izah edi
len sureti halli kabulde muta-

bık bulunduğumu nazarı ittili
ımza vazetmekle şerefyabım. 

1 O 2 inci Teşrin 1934 tarihli 
Türk - Yunan taku anlaşma
sının hini imzasında mliteka
bilen Türk ve Yunan tebeuı 
lehine Yunanistan ve Tlirkiye 
de mevcut olup Bakada mlite· 
dahil ve bloke kalmıı ticari 
borçlardan miitebasııl paralar 
karşılıkh olarak taku edile• 
cektir. Şayet takas icrasında 
iki memletten biri lehine bir 
fazla mecut oluna fazlalık zubW' 
eden taraf tekabül eden meb
liğı ıerbest d6viz ol~ak nakle 
müsaade etmeyi taahhlit eder. 

En yiiksek 1aygılarımın ka
bulün6 . . . . . . . . • Haoretleri. 

Bu tahrirat muhteyatile ta· 
mamen mutabık bulunduğumu 
hükümetim D•mına beyan ile 
kesbi ıeref eylerim. 

En yüksek saygılanmın ka· 
bullinli rica ederim Vekil beye
fendi. 

Mösyö Pesmazoğlu cenapları 
Helen Cumhuiyeti Milli ik· 

tisat Vekili 
ANKARA 

Müşterek Beyanname 
1 

Son günlerde Ankarada akte~ 
miş oldukları içtimalarda Tiirk .,. 
Yunan iktipt vekilleri, Tür ki• 
ye ve Yunaniltanmm iktısadJ 
-.bada wkı ıbi1: te.oki meali 
sinin eşkalini tetkik etmit· 
le~dir. 

iki vekil, bu maksatla, rüç· 
hanh gümrilk tarifeleri tesisi 
ve hatti iki memleket arasında 
bir giimriik birliği aklini ve 
kezalik müşterek bir 1aneyi 
politikaamm teapiti imkAnlan· 
nı derpiş etmi.tlerdir. 

iktisat Vekilleri, ve bunlar 
vasıtasa.le Türk ve Yunan hü
küm etleri, mezkür gayelere en 
yakm bir atide varabilmek ıe· 
rutini tetkik etmeyi ve bun
lann tahakkukunu temin et· 
meğe salih çareleri faaliyetle 
arafbrmayı kararlaşhrmıılardır. 
Ankara 1 O ikinci Teırin 1934 
Pesmazoğlu M. Celal . ....... . 

Gazeteciye Yardım 
Umumi Efkan Dakikasında Tenvire 

Yardım 

Fraıısada gazetecilerin vazi
fesini kolaylqtırmak için aar
fedilen hiçbir gayret çok g6-
r6lmez. Nafia Nezareti ıimdi
de matbuat erklnınm en ıeri 

Etmektir 



Bir Aşk Kahraraanı 
Bir Türk Gencinin 

Heyecalı Maceralan 
-303-

Fakat binbaşı V alaryan ar
kalarında böyle bir cephaneyi 
bırakıp gitmek hiç muvafık ol
madığını, şayet bir yerde giz
li bulunan dÜfman bu cepane
ye bir daha ateı verecek olur
sa yine kendilerini mahvedebi
leceğinl söyledi. 

Askerleri 'birbirlerinin omuz
larma çıkartarak varili kondu
ğu yerden indirtti. Bir beygire 
yükleterek beraber götürmek 
cesaretini gösterdi. 

Tekrar yola düzüldüler. Fe
rit evvelce bir yarasa kuşu 
görmüşttı. Şimdi bunlardan bir 
kaç tanesi kendilerinin gittik
leri taraftan geldiğini görünce 
birbirlerine 1elimeti tebrik et
meğe başladılar. Çünkü bu 
kutlar mağaranın qzı yakın 
olduğuna delilet ediyordu. 

iki saat daha yol gittiler. 
Sonra biraz istirahat için o

turoukları vakit uzaktan uzuğa 
kulaklanna bir gilrliltü gelmiye 
bqladı. 

Bu gürültti, gök gürültesine 
benziyordu. Fakat kimbillr kaç 
metre yerin dibine gİrmif ol
duklan halde dışardaki gök 
gürültüsü kulaklanna gelebi
lir miydi? 

Bu gürültl, bazı zelzele ol
mazdan yerin albnda peyda 
olan güriiltlye de benziyordu. 

Bir aralık bllyük bir volkan 
aademesile mağaraaın altüst 
olacağını, o halde cephane 
tehlikesinden daha büyük bir 
felikete uğnyacaklannı dütii
nerek korktular. 

Ancak gdrtllta 'epe)' -bir za
mandanberi ardı arası kesil
meden devam ettiği halde he
nüz zelzele olmadığından bu 
dütüncelerinin dahi yanlıtlığı 
tahakkuk etti. 

Tekrar yola koydular. Bir iki 
aaat daha gittiler. Fakat gtlrül
tü kesilmek f6yle dunun daha 
ziyade artıyordu. 

Nihayet bunun da ne oldu
iwıu yine Y ambo buldu. 

Korkusundan blt6n ftlcuda 
titriyerek dedi ki: 

- Amu efendilerim, bu gl-

rlltl - ~iir. 
Ferit - Sahil Mağarayı bir 

taraftan su baımıp benziyor. 
Binbl&fl - Vakia 6ylel 
Y ambo - Bizim geçtiğimiz 

ıeli tıkayarak majaranm içine 
aalıverdikleiine biç ttiphem 
yok! Zaten selin yatağı pek 
dardır. Beş OD kiti beş OD 

kazma vursalar bu yolu deiif
tirmek mümkindir. 

Evet, Y ambo çok duğru söy
lüyordu. 

Hele ateş almasının önüne 
ıeçtikleri barut fıçısımn mut
laka mağaranın kapısına giden 
Yolu hkadıktan eonra içini su 
ile doldurmak maksadından 
ileri ğeldiğini dütününce artık 
tehlikenin ud büytljil nerede 
olduğunu hepai de anladalar. 

Önlerinde daha ne kadar yol 
olduğunu bilaeler olanca hızla-
rile kaçıp kurtulabilmeği hesap 
ediyorlardı. 

Halbuki o mesafeyi bilme
~ikten başka gilrültlnlin fit
tikçe artmasına göre suyun 
Pekçok olduğu ve müthiş bir 
•ür'atle kendilerine yaklaşhğı 
•nlaşıhyordu. 

Aman yarabbi! Ne müthiı 
Ölüm! Su gelip magarayı dol
duracak.. Arkadaşlar bittabi 
61 .. 
Uaıe ko ay kolay razı olmı-

Yacaklar. Suyun tavana doğru 
Y6kıelı:neaine uyarak onlar da 
Yükselmete çahpcaklar. 

T ınaaJdarile tqJar. tırmaııa
'•ldar. Fakat su vftksele vllk-

sele kendileri için sığınacak 
yer de kalmıyacak. Şu halde? 
Önce boğulanları sonraya ka
lanlar kıskanacak! 

Hepsi de birbirlerini gC>re 
g6re boğulup gidecekler!. 

işte bu korkunç beli gözle
rinin önünde bütün dehıetile 
dikilince hepsinin de nefsi 
bkandı. 

Yine en büyük cesaret F e
rit'te görüldü: 

- Yola devam yola! Diye 
bağırdı. Bu defa tehlikenin en 
büyüğü öndedir. Zira bant 
fitiline ateş verenler mutlaka 
önde olacaklardır. Binaenaleyh 
evvela kenaflığı Ahmet ağaya 
verelim. 

Ahmet ağa öne düşüp iler
leyince Ferit arkadaşları dur
durdu: 

- Beni dinleyin! dedi. Ede
ceğim teklife sakın itirazd~ 
bulunmayın. Ahmet ağayı mah
sus saldırdım itiraz etmesin 
diye! Buradan cnmlenize ugur
lar olsun. Ben şu cephane ile 
kalacağım. Ateşleyip peyda 
edeceği yığınlarla şu sel bela
sının önünü hkayacağun. Sular 
ta buraya gelinceye kadar ateı 
etmiyeceğim. O zamana kad.ar 
belki sizde beladan kurtulacak 
bir mesafeye varırsınız!. 

Arkadqlann hepsi de Feri
din bu sözünü reddettiler. 

Fakat Feridin bu te\lifi ad~
ta vasiyetnamesini yazan bir 
adamın teklifi kuvetinde idi, 
asla tiraz olutımamasını em
retti. 

r Ne katlai" çahfblaraa da Fe
ridi ikna k•btl ohaadt. 

Koca kahraman hepsi ile 
öpüşüp veda etti 

Hele sevgili zevcesi.le ettiği 
veda hepsini hüngür hüngür 
ajiattı. 

Bir dakika kaybetmeğe im
kin yoktu. 

Fitili ile beraber fıçıyı F e
ride bırakarak ve eline bir de 
mefa}e vererek yola yörüdüler. 

Fakat Mayaniyama bir tirli 
gitmiyordu. Ferit, Hanrinin yü
züne baktı. Hanri, Beryene 
döndü: 

- Beryen! Niyamayı kucakla 
son süratle ileri! 
Kumandasını verdi. Beryen 

Niyamayı bir tüy gibi kaldı
nnca omuzuna vurdu. Bacakla
nmn olance kuvvetile ileri koı
maj-a başladı. 

Arkadaılar gittiler. 
Ferit yalnız kaldı. 
Arkadqlann ayak pabrblan 

da bittikten sonra Ferit suların 
gürülttiaünti daha güzel işitme
ye başladı. 
Mağaraya hani harıl dolan 

sular içerdeki havayı öne süre 
rek o taraftan doğru adeta tid
detli bir rüzgar geliyor, bu 
öne sürülen havanın miktarın
dan da F etit suyun miktannı 
ölçüyordu. 

Kahramn yiğit! göze aldırdığı 
fedakirlık üzerine her telifı 
her korkuyu defetmiı, suyun 
geliıi•İ rahat rahat bekliyordu. 

Zira maksadı ti sular oraya 
gelinceya kadar beklemekti. 

Bu beklemede ne kadar za
man kazanırsa o zamanı, ile-
riye doğru kaçan arkadqla
nna kazandıracakb. 

ihtimal ki cephanenin sar
sıntısından arkadaşlarına da 
bir zarar relir diye hesap edi
yordu. 
Doğru idi. Binaenaleyh sar

sıntı yerinden ne kadar uzak 
bulunurlarsa sellmet imkbuu 
o kadar artbracaldardı. 

Ferit, barut fıeı1ın1 mahra· 

Sar Plebisti 
Yapılırken 

Paria, 17 ( H.R ) - Tempa 
gazetesi Sar plebistine talıaia 
ettiği bir makalede diyor ki: 
"Sarda plebiıt yapılırken ua
yifin bozulmaması, Sar hiikt-
metnin vazifesini hakkile yap
masına imkin verecek kuvet
lere dayanması lizımdır. Sar 
komisyonu FransızkuYUederini 
çağırmağa lüzum görürse Sania 
Fransız polisinin müdahalem 
milletler cemiyeti namına ola
cağı turih edilmelidir 

Şussing - Musso
lini Görüştület 
Roma 17 (Hir) - Avustur

ya Şansölyesi Şussing samimi 
surette karşılandı. 

Bugün saat on birde Vene
di ( sarayında M. Muaolini ta
rafından kabul edildi. 

Mülakat uzun sürdil. Hiç bir 
teblğ neşredilmedi. Bu müla
kata Avusturyanın hariciye - .. _ 
zın da ittirik etmiştir. 

············~············ 

Mimar 
Ayhk mimar mecm 

45-46 cı sayılan intişar ~ ~

tir. Bu sayıların bir kısmı gü
zel san'atlar akademisinin 934 
yılı meJaisJıe ta'ıı.s s edilmi1tir. 
Bundan midi birçok mesleki 
yazıları havidir. Tavsiye ederiz, 
~ . ~ · . . ~ 

Muhterem Müşte-
rilerimize Müjde 
Yeni Emniyet Hasan Bas
ri terzlh'21nesl bayram 
mUnasebeJUe halka ko
layllk için açddı. Hemen 

ko,unuz 
İmalathane ve atölyemız ku

yumcular çarşısında 22, 24. 26, 
28 numaralara mlncat •e 
teşrif buyurunuz Rekabet ka
bul etmiyecek derecede gayet 
ehven ve tenzilitlıdır. Sipariş
ler hemevi kumaş müşterileri
mizin talep ve arzusuna tibiclir. 

Memurlara ve halka taksitle 
verilecektir. 

Fabrikamıza müracaatlan rica 
olunur. (94S) 1-6 

Tecrübeli Bir 
Muallim 

Tecrübeli ve değerli bir mu· 
allim ilk ve orta mektep tale
belerine huaasi dersler ver
mektedir. 

l.tiyenlerin idarebaaemizde 
(Zeki) bey namına tahriren ve
ya tifahea müracaat edebi-
lirler. 1-6 

Satılık Depo 
ikinci kordonda Eski gümriik 

sokağında (6) numarah depo 
satılıktır. 

iki kattan ibaret olup birinci 
kab gayet geniş ve ikinci kah 
i~e depo olarak kullanılmağa 
•elverişli büyük bir salon ve iki 
büroyu muhtevidir. Taliplerin 
ikinci kordonda Kardiç.alı Hü
seyin bey hanında Umum ga
zeteler bayii Hamdi Bekir beye 
müracaatları. 1-15 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nın kenarında bir delik içine 
•oktu. 

Bu delik iki üç metre kadar 
derin biqeydi .• 

Varili ta dibine koyduğu 
halde .kendisi de deliğin içine 
girerek atet vermeğe mecbur 
olacakb. Zira fitil bir kulaçtan 
daha kısa idi. 

Bu hazırlık F eridi tamamile 
müsterih etti. • 

Arhk elinde meı'ale ile 
olanca dikkatini suyun yaldq
maıma verdi. 

Bir aralık suyun gllrültüıü 
kesildi. 

- Sonu Vtır -

9SS/29 H.IC. 
llUI. icra •-=llalwl•· 
l.mirde makim Dl oryutel 

Bmitet hah firketi lmlmk .all
taviri Feni beye borçla Milhh 
Salih efendi zade HaBJ beyin 
uhtei tasarrafuncla .. olup ala
caklı mumaileyh Feni bey na
mına 2151931 tarih ve 391105 
cilt ve varak No. h Milia tapu 
idaresinden bir kıt'a ipotek 
ıenedile alacaklı mumaileyh 
Fevzi bey namına birinci derece 
ve sırada ipotekli Haziran 324 
tarih ve 68 No. h tapu sene· 
dine merbut ve satılarak para
ya çevrilı:nesine karar verilen 
Milia kazasının Ağaçhyük kar
yesi Boztoprak nam mevkiinde 
vaki taraflan prkan Galip bey, 
garben çay, fİmalen Vesile 
hanım, cenubea yine Galip beyle 
mahdut ve mukaddema tarla 
ve halen incirlik olup derunun
da (2650) sak incir agacı me.,.. 
cut olup ma eşcar ve saire 
heyeti umumiyesi yirmi bet bin 
lira kıymeti muhammeneli (313) 
dönüm miktanndaki bir kıt'a 
incirliğinin tamamı 13/121934 
tarihine mutadif Perşembe gü-

nü saat 14 den 16 ya kadar 
Milia icrasında açık arthrma 
ile sahlacaktır. 

1 - İşbu gayri menkul art
tırma şartnamesi 21121934 tari
hinden itibaren herkes tarafın· 
dan göriilebilmesi için açıktır. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
muhammen kıymetin yüzde ye
di buçuğu nispetinde teminat 
gösterilecektir. 

3 - Muayyen günde arthr
ma bedeli gayri menkulün mu
hammen kıymetinin yüzde yet
miş beşini bulmadığı takdirde 
arttıram on beş gün daha tem
dit edilerek 29/12/934 tarihine 
müsadif Cumartesl günü ayni 
saatte eu_MPk:arttı{~ üzerine 
ihaJe edilecektir. 

4 - Haklan tapu sicilile sa

bit olmıyan ipotekli alaeaklılarla 
diğer alikadarlann ve irtifak 

hakkı sahiplerinin ve huusife 
faiz ve masrafa dait olan idcli
lannı itbu ilin tarihinden itiba
ren (20) gün içinde evrakı 

milspiteleriyle birlikte bildirme
leri icap eder. 

Alui halde haklan tapu sici
lile sabit olmayanlar satıı bede
.linin pay•ıra1ından hariç bı
rakılır. 

S - Gaıterilen filnde art
tırmaya ittirak edenler arttırma 

prtnamesini okumut ve lüzumlu 
maliimab ahmt ve bunları ta
mamen kabul etmİf addolunur. 

Üatlnde harakıl•n gayri men
kulln bedeli zamanında veril
meue on beı günlük ildnei bir 
arthrma ile sahlu bedel faukı 
ve muraflar diier zararlar hük
me hacet kalmaksızın evvelki 
alıcıdan tahsil olunur. 

Fazla malômat almak isti yen
ler H. K. 933129 numara ile 
Milis icrasına lüzumu müracaat-
ları ilin olunur. (942) 

n.t.111,. 

DOKTOR 

ZEKAİ IBRAHIM 
Muayenehane: ikinci Beyler sokağı No. 45 Beyler hamamı 

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 
Telefon: 3806 

Birinci Sınıf l\futahassıs 

Operatör - Doktor 

Tahsin Hftseyln 
Hutalannı her gün sabahtan akşama kadar kendi has

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

Tahsin Bey Hastanesi 
11-26 764 

ve AGIZ BAKIMI 

DİŞ MACUNU 
Dit ve ağız boıluğunun mükemmelen hıfzıssıhhasını temin 

ettiği gibi dişlere hiçbir zarar vermez. Ağız ve diş koruması 
bugilnkü telakki ile yalnız dişlerin fırçalanmuından ibaret ol
mayıp ayni zamanda fırçanın giremediği çukurluklar ile hrça
lanmasına imkln olmayan ağzın ve boğazın yumuşak kısımla
nnın da mikroplarını öldürücü bir su ile yıkanması Jimndır. 
işte (MiNE DIŞ MACUN&n bu ihtiyacı da temin etmektedir 

DİŞ 

MİNE 

Çünkü hafif, ılık suda kolayhkla eriyebilen 
(MiNE DIŞ MACUNU) 

Gargara halinde de kullanılır. 
18-2~22 944 

Alameti Farıka· 

Algopan Cevat 
8q Ye dit ağnları, romatizma ve aiyatik sancılan ıçın 

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

aeden arayuuz. 
Toptan sabt mahalli : 

Istanhul 
Bahçekapı ZAMAN 
Şehrimizdeki ecza depolarile eczanelerde 

ALGOPANI isteyiniz. 

Ecza 
Deposu 

vardır. Israrla 

Ankara Birası 

Umduğumuzdan Üstün Çıktı -Ucuz - Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 

Jzmirde acentan1ız yf)ktur. Beş sandıktan yukan her ticarethanenin 
siparişini kabul ediyoruz. Ankara Orman Çiftliği ~1üdürlügüne nıüra
caat. Fazla izahat için lzmirde Ege Palas ve Şeh;r gazinosu n1üstecir! 
Türkmenoğlu Murat beyden alınabilir. 



Sahife 10 

İzmir Sicil ticaret memurlu
ğundan: 

İzmirde Maltızlarda tütün in
hisar idaresi ittisalinde ticaret 
yapan müseccel [A. Mirale ve 
H. Domas] şirketi ticarethane
si umur ve muamelatı için 
tevkil eylediği Müsyü Remo 
Missire ait vekaletname ticaret 
kanununun mevadı mahsusası
na tevfikan sicilin 1295 numa
rasına kayt ve te~c J edildiği 
ilan olunur. 

1zmir SicilJi Ticaret Müdür
lüğü mührü resmisi ve 

H. Fehmi imzası 
1 Vekaletname 

······································'······························ 

IHHAT BALIKYAG 
Norveçyanm halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SUzUlmUştUr 
Yegane Deposu 

Başdurak 

am i üzhet 

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

• 
1 

EN SON ÇIKA 
Fahire Hanım ve Hasan Bey 

1795 Aman beyim. Duet 
Kadm kıyma camına 

Emel Celal Hanım 

Se 
PLA LA 

-
~ AX ---------

Müzeyyen Hanım 

1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
Hicaz şarkı. Sevdamı dilim 
anlatamaz 

Saadet Hanım 

AX 1796 E AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada Sevgilim bu akşam k G ı ı 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş ~ Uşa şarkı. e ge 

- Mahmure Handan Kanım -" VEKALETNAME ,, 
Bin dokuz yüz otuz dört se

nesi teşrini sani ayının beşinci 
pazartesi günü saat on altı 
buçuk raddelerinde aşağıdaki 1 
imza ve mühür sahibi İzmirde 
Halim ağa çarşısında dairei 
mahsusasında vazife gören İz
mir üçüncü noteri Hasan Tah
sin beyin vekili muavin Ali 
Raif beye müracaat eden eh
liyeti kanuniyeyi haiz bulunan 
şahıs ve hüviyetleri kanun 
nazannda şehadete ehil 
görülen İzmirde Karantinada 
da Tramvay ceddesinde 750 
No. da mukim Barutçu zade 
Mustafa Bürhanettin bey ve 
l:ımirde: Göztepe Akşam Yıl
dızı sokağında üç numaruda 
mukim Mustafa oğlu Nüzhet 
bey tarifleriyle anlaşılan İzmir
de Maltızlarda tütün inhisar 
idaresi ittisalindeki dairei mah
susalannda malzemei inşaiye 

ve İthalat ve ihracat Ticaretiy
le iştigal eden "A. MİRALE 
ve H. DAUMAS,, unvanlı şir
kete izafeten dosyamızda sak-

Dişlerinin Bozulup Çürümiyeceğinini Bilir Müşerref -= AXl soıuşak şarkı. Endamına bayıldım 
E Şetraban şarkı. Titretti beni 

Hanım 

lı 12/3/932 tarih ve 3601 No. 
lu sirküler mucibince imzaya 
mezun şeriklerden mösyö Ho
nore Daumas anlatacağı veçhi
le bir vekaletnamenin resen 
tarafımızdan yazılmasını talep 
etmesine binaen evsafı kanu
niyeyi haiz bulunan yukarıda 

isim ve adresleri yazılı şahit

lerin yamnda arzusu sorulduk
ta söze başlıyarak: 

Şerik bulunduğum "A. Mi
rale ve H. Daumas,, Unvanlı 
şirkefin mevzuuna dahil olan 
muamelatı ve toptan ve pera
kende alım, satım islerini yap
mağa. idare etmeğe, ukut ve 
taahhüdatı icraya. Bankalarda 

ve .sair hükmi ve hakiki eşhas 
ve müessesatta Şirketimizin 

mevcut veya tahakkuk edecek 
olan alacaklannı istemcğe, al-

mağa, Şirketin paralarım yabr
mağa, ve lüzumunda geri al
mağa, kredi talebe, hesabı ca
ri açmağa,emtea üzerine veya 
teminatsız rehin aktine. Şirke

tin muamelatına teallük eden 
mukavele ve senetleri imzaya, 

poliça, emre muharrer .senetler. 
çekler ve konişmentoları keşide 
ve imza ve ciroya, icar ve is
ticarına; gümrüklerde mevcut 

veya gelecek olan Şirketin 
mallarmı istemeğe, teslim al-
rnağa, beyannameleri imzaya, 
posta ve telgraf ve paket dai 
relerine gelmiş ve gelecek ev

rak ve emanetleri ve paraları 
almağa, makbuz verrneğe, ve 
şahsımdan asaleten ve Şirkete 
izafeten şimdiye kadar leh ve 

aleyhime açılmış ve açılacak 

bütün davalardan dolayı Tür

kiye cümhuriyeti mahkemeleri

nin ve meclislerinin her bir 
kısım ve derecesinde ve bütün 
hak ve sıfat ve tarikle muha
keme ve mürafaaya, ahzü kab
za ve sulhu ibraya, davadan 
feragata, hacız vaz ve ref'ini 
istemeğe. borçlulann menkul 
ve gayri menkul mallarının mü
zayedesine iştirak etmeğe, pev 
sürmeğe, vazgeçmeğe, ilamları 

icraya, lüzumunda dava ve mu
hakemat icin avukat 'leva da-

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

RADYOLİN 
ullanınız 

ETALLüM 
Lıunbalarını ttırcıh 

ı · clt>ııler hiç bir za 

ıııan aldHıın"lıııı~· 

Jardır . 

Ç .. nki: 
Emsnliııft ııuza· 

ı Rll earfıyall az 
ı-:1Jt• lıol yegane 
lumbadır. 

Her bayiden 
arayınız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

t·lel' trık malzeme: 
tıcaretbant1i 

p ... ~, ,,nalcı la r 

TELEf ON 3323 

lzmir Emrazi Sariye 
Başta!Jabetio e:ı: 

Hastaoss; 

Hastahaneye 1730 lira tamini fiath 15 kalem röntgen ve sair 
bbbi malzeme açık münakasa ile satın almacakhr. fsteklilerin 
şeraiti anlamak üzere istanbul ve İzmir sahil merkezlerine ve 
ihale günü olen 10 /Birincı Kanun/ 934 pazartesi günü saat 
15 te İzmirde pasaportta sahil sıhiye merkezinde toplanan ko-
misyona müracaatlan. 18 - 25 - 2 - 3 6875 (939) 

Türkiye Zira~t Bankası lzmir 
Şubesinden: 

14/11/934 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri yapılacağı 
23/10/934 te Anadolu 30/10/934 te Yeni Asır 6/11/934 te Tica
ret ve 13/11/934 te Milli Birlik gazetelerinde ilan edilen Yu
nanlı emvalinin ihaleleri 21111/934 tarihine temd t edilmiştir. 
Sabş gayri mübadil bonosu veya peşin para ile nakden yapılır. 
Kıymeti muhammenesi iki bin liradan daha ziyade olan emvalin 
ihalei kat'iyeleri istiıana tabidir. Malın satıldığı seneye ait devlet 
vergi ve belediye resim ve sair bütün masraflar müşteriye 

aittir. İstiyenlerin yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale 
günü saat 14-30 da Zirat bankasına müracaatları. 4952 (940) 

va vekili tayin ve azline, me 
zun olmak üzere İzmirde Gay
ret sokağında 18 Numaralı ev

de oturan Mösyö Remo Missiri 
vekili umumi tayin eyledim. 

Diye beyan ve ikrar etmesi 
üzerine işbu vekaletnameyi 
yazmakla beraber hazır bulu
nanlar yanında açıkça okuna-
rak ve manası anlatılarak me

al ve münderecatı arzusuna 
uygun olduğu tasdik kıhndık
tan sonra hepimiz imza evle-

dik. 
Umumi No. Hususi No. 

141145 
Bu vekaletname suretini da

irede saklı 5/11/934 tarih ve 

13151 umumi No. lu aslına mu 
tabakatı tastik kılındı. 

1934 senesi Teşrini Sani ayı
nın on dördüncü çarşamba 
günü. 

İzmir Üçüncü Noter 
Hasan Tahsin 

Ali Raif 
4984 (941 

-: Süheyla Bedriye Hanım Ax 1797 Ey nazlı çiçek dır 
· Seviyorum ayıp mı 

DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

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

Telefon : 2987 

s 7 (248 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantina tramvay 
caddesi karakol karşısında 

No. 596 Telefon No. 2545 1 
(363) 

~llm::::&i':~~6iz:~~ • ,ı 

Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastahklarr müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 
746 s. 7 

DOKTOB 

Hatip Oğ. (~at 
Dahili Hastahklar 

Mtbhassısı 

Hastalarını her gün öğle-
den sonra Beyler - Hacı 

imamlar sokağmda 
No. 12 - Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder. 
Telefon No. 3331 

s. 7 

Satılık 
İucir Bahçesi 

Aydının Germencik nahiye
sinin Üzümlü karyesi civannda 

bir kıtada yüz seksen dönüm 
incir bahçesi satıhktır. Arzu 
edenlerin Aydında Çankaya 
caddesinde 5 numaralı hanede 
Vodinalı Hacı Abrürrauf beye 
müracaatları. (2-1 O) 934 

Talebe \'elilerine 
İlk mekteplerde okuyan ve 

• her hangi bir dersten geri kal
mış çocuklara ders verilir. Mu
allim derslerini talebelerin ev
lerinde verir. fsteyenlerin İzmir 
borsasında zahire simsarı Şem
settin beye müraeaatlan. 

12-10) 

-§ AX 1802 İzmi~ Bergama türl<üsü 
:: Gokçe karga olaydım .. 
:: Süheyla Bedriye Hanım ve Sdkı 8. .. 

• t 1. 
stanhulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz O elidir 
Bütün lznıirliler Burada Ruluşurlar 

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

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

Dl. kk t . Bütü~ Egelilere Brı·stol s.irke-a • Bcyoglunun cıde 
Os m a 0 i ~, e oteli:id!:j:siye 

Umum Hastaların i. · azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düz.tabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında f1r
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

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

MÜTEHASSISI 

~ah Hiza 
Bey tarafınnan yapıhr. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
2 - 20 (355) S.7 

B "' il ''' agcı ar -..... 
Bağlarmızdan yüksek ve tam verim alabilmek için 

bağcıhğında muvaffakıyetle kullanılan 

Kimyevi Bağ Gübresi 
nden sizin de kullanmanızı katiyetle tavsiye ederiz. Ecnebi 
rakiplerimiz sırf bu sayede bizleri vurabiliyorlar. 

Pek az masrafla bağlannızın verimi artacağını ve üzümün 
cinsi de yükseleceği muhakkaktır. 

Otuz seneden beri mücerrep gübremizi kullanmakta olan 
komşularımız ayrı ayrı ve canlı şahitlerimizdir. 

Adres : HACI DAVUT ZADE RAHMİ 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Yemi' Çartısı Cezalr Han 
i Z Mi R 

KIS GEI~DI , 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz. 

BüYi~K FIRSfl~T 
Topan Halis Zon~uldak 

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

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Slllndlr için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lnglllz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da b0 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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



Rahlf~ ti 

Ir;-at . Pazarında Azizler Sokatında 
----,·----

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

il 
• 

• 

• 

NURA.BAYA 



• 

sahife t2 

N. . l 
'~'. F. H. an Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
NİEDERW ALD vapuru 19 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 21 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

MACEDONIA vapuru 3 1 ci 
kanunda bekleniyor. 5 birinci 

1 
teşrine kadar Anvers, Rotter-
' am, Hamburg ve Bremen'e 

k alacaktır. 

\LIMNIA vapuru 15 birinci 
unda bekleniyor 18 birinci 

k. Lına kadar Anvers, Rotter
da 1 Hamburg ye Bremen için 
yüh alacaktır. 
Al 'AEMENT H. SCHULDT 
H,~NSBURG vapuru 24 

ıkinci teşrinde Hamburg ve 
Anvers limanlarından tahliye 
ıçın l t>kleniyor . Anvers 
Rotterdaı. ve Hamburg li
manlarına hamule alacaktır. 

ARMEf, "ENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 2 birinci 

kanunda beklcııiyor.Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORA TION 

EXARCH vapuru Halen li
manımızda olup N evyork, 
Boston ve Filadelfiya ve Nor
folk için yük alacaktır. 
EXİLONA vapuru 26 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
ve Kamden için yük alacaktır. 

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

JOHNSON LINE L TD. 
QTERNMORE vapuru 25 

~.! 1rinisade bekleniyor. Anvers 
ve Liverpuldan yük çıkardık
tan sonra Burgas, Köstence, 
Galaç ve Braile için yük ala-

• caktır. 
GANDIAN PACIFIC STEAM 
SHIP AND RAIL W AY CIES 

Liverpul, Monb'eal, St. jhon 
ve Halifaks tarikile Kanadanın 
tekmil şehirleri ve transatlan
tik vapurlarla şimendiferler 
arasında mürettop seferler. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

·-· ··-WUJ & Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

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

nasül hastahkları 
mUtehassısı 

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

Fratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru yirmi iki 

teşrinisaniden 28 teşrinisaniye 

kadar Anvers, Rotterdam ve 

Hamburg limanları için yük 

alacaktır. 

OBERON vapuru 24 teşrini 

saniden 28 teşrinisaniye kadar 

Anvers, Amsterdam, Rotter
dam ve Hamburg için yük ala

caktır. 

ORESTES vapur 10 kanu

nuevvelden 12 kanunuevvele 

kadar Anvers Rotterdam Ams

terdam ve Hamburg için 

yük alacaktır. 

CERES vapuru 26 kanunu 

evvelden 31 kanunuevvele ka

dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 

alacaktır. 

SVENSKA ORiENT LİNlEN 
BLALAND motörü 19 teş

rinisanide beklenmekte o!up 

Rotterdam, Hamburg, Kopcn

hage, Dantzig, Gdynia, Gote

borg ve Skandinavya limanları 

için yük alacaktır. 
HEMLAND motörü 2 kanunu 

evvelde beklenmekte olup 

Rotterdam, Hamburğ, Copen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote

beı g ve lnkandinavya liman

lan için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 22 ka

nunuevvelde beklenmekte olup 

Rotterdam, Hamburg, Copen

hagen, Dantzig. Gdynia, Go
teborg, Os!o ve İskandinavya 
için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 

SUÇEAVA vapuru yirmi iki 
teşrinisanide beklenmekte olup 
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 mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

ft·:aı;we Ve inşaatı Bahriye Miıtelws~ı ·ı 

UP U:tJn ___ 
ı\1akine lnıalathanes: 

llalımaJ'.!a C1.ı.rşısı ~uıuarn ... 

Hamur 
Makmelerı 

M lU•tılElSCIDın 
ıııa nıo 11\tı 

o'ıırak 

:1.4 
stl<>t makıoe 

lzmirde 
t ıt ıı 'ı yet tcd ı r. 

A l:lkadnrlh • 
ı ın hu makine 
orııı faalıyet 

t:u z la ı ı lı·ı k k ınd.\ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} ağhane Ve lJn Değırmenleri 
le ın lıılnmııııı al:iı vo pı)Pvnt ıııı·ıl eılılır. • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaz'lzyen 
Her boyca ve her lrn'"vot 

te her c!ııs mahrukat 'üzerine 

ı ınA1 olnnnr. 

Bilumum Dnllz lfleri 
J)urhınlor, tnlumhalar 

tesisatı nıılıRnikiye asanHfir vı 

v!nçl('r ve sair ışl~r Jernhtı 
çp kıı lınl ı·ılılir. 

Yanı Asır 

Oliver Ve Şii. 1 JADRANSKA 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

DHE ELLERMAN LINES L TD. 

T AHMIL f ÇİN 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 ~n ikinci teşrine 
doğru 

ALGERIAN Anvers, Hull 
ve Londradan 20 ikinci teş
rine doğru 

GOURKO Anvers, Hull ve 
Londradan. 30 ikinci teşrinde 
doğm 

NOT: VürÜt tarihleri ve 1 
vapurfann is:mled üzerine mes'u 
liyct kabul edilmez. 

PLOVIDBA D. D. Susak 
İZMİR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK İÇİN MUNTAZAM 

HAFTALIK POSTASI 

Seyahatın müddeti 

Triyeste 5,1/2 gündür. 

Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 

öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 

11111934 S.S SRBIN 

14/11/934 S.S BEOGRAD 
21111/934 BLED 
28/111934 SRBİN 

DİKKAT: vapurlar Çarşam-
ba günü sabah yük almıyacak

lardır. 

Pire ve Triyeste yolculan 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü

racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

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

BA.K EI.ELE 
Kemal Kamil Beye 

.Eı kek - ~ııe f'Cl'.ao ıKeru•l Kamıl beyın (Uuuuı) kuluuyuıoı 

ıakdim füfohilir miyim~! 

Kiiçiik hanı m- Çok meni, Kemal KAmil bey Hila.I eczahcı 

rıuin<lo Bahnr çıçef!i. Altın raya, Y:11emin, .li'ulyn kokuları 

ıçindt·ıı hanımlara (Göııül) dı .,.,ıriyormoş. 

J~rkek - Şu yeni yaptı~ı GUniU kolonyaeım mı~! 
J( ii(,'ii k H 11111 , - Evüt. Göııiil<lt fiyl• Hlılıar bı r koku 

tııEOuııl•:ir ,., lı:ıyıtlı hır zevk ve zarnföt \'ar kı •.• VelLaaıl 

• ı c ı ld ıı y ı c ı ı ı t· l •! r ç a ı lı ı r b ı l s" n ı z •• 

m~lı:uı ( İhlamur } 
çiçeği ge~d!. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa-
ketlerimizin ihzarına başlan
mıştır. Dükka~mda satmak 
üzer~ biz~eıı paket alan esnaf 
il:ıtiya~l::mnı temin etsinler . 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz malı 

S ı tozunun zarif kutu
a ep ları yalnız 15 ku-

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

ı ıd k Bulaşık ve cila 
Şl a tozu emsaline 

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

Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag, 
Flayozen .sinek ilaçlarının her boyda kapah kutulan vardır. Dök-

mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

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

elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 

Resmi ruhs&tnamcyi haiz LEYLEK markalı rastık saç boyasını 
ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan satış merkezi 
depomuzdur. 

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

TELEFON : aaaa 

Saç Losyonu 

Komojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 

saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi yağlı 

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

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

~ 
Eczahanesi 

Mfistahzeratı 

Güzel Ve Mes'ut Olmanın Çaresi 
- Ne kadar güzel saçlar:nız var. Yüzünüz ne kadar ta

ze güzel? .. 
- Elbet, bunları elde etmek için hiç te yorulmadım. 

Şimdi çok mesudum. Çünkü herkes bana bayılıyor. 
- Aman nasıl oldu bu ? Banada anlat kuzum. 
- Çok kolay. Yüksek berber mektebinin Atine ve Bük-

reş şubelerinden diplomalı Minik kadın berberi B. Sıtkı 

bey mükemmel bir salon açtı. Son defa yapbğı tetkik se
yahatından yeni sistem ve fennin bir harikası olan ondüle 

' makinelerini de getirdi. Bunlar biri elektrikle diğeri buhar 
ile işliyor. Altı aydan bir seneye kadar dalgalı kıvırcık veya 
lüle bükle veya geniş ondüle şeklinde olmak üzere devamlı 
öndüle yapıyor. Saçları taze ve nemli tutar. kırmaz, bozmaz 
sarartmaz yakmaz. Boyalı boyasız oksijenler her çeşit saçı 
öndüle yapar. Bütün bunlar yarım saatlan bir saata kadar 
bitiyor. Eskisi gibi insan için ıstırap değil eğlenceli bir 
şeydir. Fazla olarak Parisin son keşfiyatına Parisin en bü
yük üstatlarına göre makyaj nsullerini gösterdiği gibi mak
yaj vasıtalarını da ucuzca satıyor. Doğrusu bu salona 
"Hanımların saadet kaynağı,, demek yaraşır. 

- Aman bana da adresini ver gideyim. 
- Söyliyeyim: Keçeciler caddesi numara 122 üç katlı 

yeni binada B. Sıtkı. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIG1 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon Na. 2413 P. K. No. 2;.::., 

Muhterem 
ADEMİ İKTİDAR, ERKEKLERDEKİ UMUMi 

ZAFİYETE KARŞI MÜESSİR BİR iLAÇ 

HOBJIOBıIW 
Tabletleri fennin en son nazariyelerine tevfikan ihzar 

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

Hayri Rifat ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat şirketine mektupla lütfen müracaat 

edebilirler. 24-26 573 H 3 


