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GaziHz. Dört Hariciye Nazırının Heyecanlı Sözleri 
B~lkanKonseyine Ha. Vekilimiz Diyor Ki: ''aalkan itilafı ·Sulh Siyasetjmizi istinat 
Hıtap Ediyorlar Ett• d...... . o·· t E M .. b t v E F . ı· E .d. 
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uğunu Tecrübe ile H N N k d. (S. 1 E . k o·· l B. A k AK M l.k o 
Bildikten sonra suıh Romanya a. azırının ut un an: u hu Tesis tme y e ır s erı uvvete a ı lmak 
s:~:re~!~1i..1d~~.r- Demektir Ki Sulhu Bozmak lstiyenler Bunu Hatta Düşünmeğe Bile Cesaret Edemesinler.) 

ANKARA, 30 (A.A) - Bu ziyafette Tevfik Rüştü 1 
akşam Ankarapalasta Hariciye f beyefendi misafirleri se-
Vekili Tevfik Rüştü beyefendi 1 lamlıyarak şu nutku 
tarafından verilen ziyafette söylemiştir. 
söylenen nutukları radyo ile Aziz meslekdaşlarım, ha-
dinlemiş olan Reisicumhur haz-
retleri söylenen bu çok sami- nımlar, efendiler! 
mi sözlerden mütehassis olarak Balkan itilaf devlet-

lerinin mümessilleri BalYazmış oldukları hitabeyi ziya-
fette ekunmak üzere Hariciye kanlara olduğu kadar 
vekili Tevfik Rüştü beye gön- bü~ün Avrupaya d:ı ıztı-
dermişlerdir. Reisicumhur haz- raplar veren bir facia-
retlerinin bu yüksek sözleri nın ferdasında alelade 
hariciye katibi umumisi Numan iç~imalarını akdetmek ü-
Rifat bey tarafından okunmuş 
ve tercüme edilmiş bundan son
ra da radyo ile neşrolunmuş
tur. Gazi Hazretlerinin hitabe
leri şudur: 

Balkan anlaşmtş devletlerinin 
Ankarada birlikte bulunan ba
kanlarının bu gece acunda 
işidilmiş olan karşılıklı sözle
~i~i dinledim. Balkan birliğini 
ıstiyenler ve onu kendilerine 
şiar edinenler harp ile sulhun 
ne olnuğunu tecrübe ile bil-
dikten sonra sulh sever 

• 

devletlerinin tesanütlerini teyit 
etmek azmiyle mümessilleri
ni Türk Cümhuriyetinin milli 
bayramı merasiminde bulunma
ğa memur etm> olmalarını 
derin bir memnunlyetle kayde· 
diyorum. 'Balkar. devletleri bu 
hareketlerile elem ve meserret
lerinde ne kadar ~üşterek ve 
ha yabn tecellilerine karşı em
niyet ve sulh lilkülerini tahak
kuk ettirmek azmind" ne ka-

olmayı tercih edenlerdir, Be
şeriyetin hakiki saadet ve re
fahını sulh içinde yaşamak' a 
kabil olacağı inancının kanii 
olanlardır. Bu kanaatta bulu
nan devletlerdir ki en önce 
beşerin başı üstünde yükselen 
tanınması zaruri realitelerini 
görmüşler ve onun değiştiril
mez icaplarına uygun olarak 
~el dostluklarla birleşmişlerdir: 

7 a 1/( Niışlıi u) 
Ankara, 30 (A.A) - Bu ak

şam saat 20/45 te hariciye ve
kili Tevfik Rüştü beyefendi 

lt1J1.cıre r(kaırti binası 

zere Ankaraya gelmiş bulu- dar müttehit bulunduklarını 

nuyorlar . Cumhuriyet hü- göstermek istemişlerdir. 
kiımeti namına mvhterem Efendiler: 

tarafından misafir nazırlar şe- meslekdaşlarıma ye dostlarıma • Bu nazikane ve dostane ha-
refine Ankarapalas otelinde hoş geldiniz derim. reketin manası sizleri bütün 
bir akşam yemeği verilmiş Matem içinde bulunan Balkan sevgisiyle saran Türk milletinin 

Pavleviçin adesi · istendi 
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gözünden kaçmamışbr. Nasıl 

ki Avrupada sukiın devrinin 
bir terekki ve medeniyet za
manı olarak hihayet yerleşme
sini candan istiyen milletlerin 
de müteyakkiz nazarından kaç-

/ 

Romanya lıaı icıye nazırı M. 7 ıtiilesko 
mıyacaktır. 

Efendiler: 
Balkan itilafı devletleri ta

rafından bu sahada sarfedilen 
gayretler layık oldukları tak
dire mazhar olmaktan hali 

kalamazdı.Ve müzakerelerimiz
den ayr. ayrı her birinin mün
cer olduğu neticeler sulhun 
idamesi hususunda davamıza 
fıağlanan ümitleri asla boşa 
çıkarmamışbr. Binaenaleyh Bal
~an.misakını imza ebniş olan 
devletlerin mütemadiyen artan 
tesanüt ve dostluklarını burada 
tebarüz ettirmekle sulh dost-
!arına herhalde kıymeti ihmal 
edilemez yeni bir zaman ver
miş oluyorum kanaatindeyim. 

Aziz meslektaşlarım! 
Kendi kendimize ve kendi

miz için yaşamakla dostlarımıza 
müşterek mesaimizin istihdaf 
ettiği itilaf ve mukarenet dev
resini taraftmızdan ve onlar 
tarafından bizler ve onlar için 
en iyi bir tarzda tahkkuk et-
tirmek zamanını veriyoruz. Sa 
mimi ve dostane teşriki mesai
miz ayni gayeyi takibeden 
herkes için müemmendir. Muz
darip beşeriyet karşLS1nda İn· 

sanlık camiasının herhangi bir 
uzvunun bu zaruri ihtiyaca ta
mamile tekabuk ebniyen dil 

- Sonu Döıdüncıt Say/ada -

Belgrat Ve Roma -~ dostlukların beşeriyetin bu 
gtinden sonra tecellisine f Önülden intizar ettiğimiz dost
Uklara örnek olmasını temenni 
bderiz. Balkan anlaşması işte 
k~·beklediğimiz örneklerin il
i 1 ·~·.Bu ilk örneği yapabilenbr ı~tnde bulunmakla Türkiye 
bahtiyardır. Bu işte kendilerile 
d eraber çalışmış olduğumuz 
'kvletleri candan takdir ve teb

rı ederiz. Bütün sulh ve mü
~.lemet istiyen medeniyet ale
k L karşisında şüphesiz ki Bal
ç ah anlaşmasının birleştirdiği 
k e re insanlık, sulhperverlik, 
il ar~~şlik çehresidir. Bu çehre 
E.İ uny:ıya görünmekte olan 

Yugoslavya U. Emniyet Müdürü M.MussoliniMukarenet 
T ethişçiler Hakkında İzahat Verdi Tesisine Mütemayilmiş 

en reisicumhuru hazretlerine, 
y~lllanya Kralı hazretlerine, 
y gos!avya Kralı hazretlerine 
J:ı~f oslavya naibi kralısi Prens 
ll:ıec[' ~azretler;ne, ve niyabet 
Yu ıs~ azasına ve Elen, Romen, 
~-- 6kos,av ve Türk milletlerine -v ve saadet dileriıı:ı. 

M. Benese Çekilen 
A Telgraf 

Opf ııkara : 30 (A.A) - Bugün 
011:na_11 Ilalkan itilafı daimi 
is ·vı namına halihazırdaki 

lak . una hariciye nazın M. 
, l·y~ınos .. tarafından Çkoslo
il~;; d hak~ıcıye nazırı M Eenesc 
llııiÜ~. a ı telgrafnan:e çekil-

~İi ·~e.n~~ !-1.z. ne -:--: P~ağ 
l·o çuk ttılafın reısı Tıtüleo
. n ll'es~iınizin muvaffakıyeti 
llder'ıı· '.1 olım lütufkar temen
biıter:J:ı se!~mlannızla birlikte 
toplan teblıg etti. Ankarada 
ll:ıiiın .. ın_ış olan balkan devlet-
t ~ssılle · 
eşekk" rı namına en samimi 
~lund uk~eriınizi arzeder ve sulh 
lıcesin: ; gayretlerimizin ne
duğunu t aın. bir itimadımız ol-

eının ederim. 
Maksimos 1 clhişcileıdtn iki Tip 

Paris, 29 ( P.S ) - Marsilya
dan bildiriliyor: Tahkikat ha
kimi M. Ducup Yugoslavya 
Emniyeti Umumiye müdürü M. 
Simonoviç'i şahit olarak din
lemiştir. M. Siminoviç'in ifadesi 
bilhassa Balkanlarda muhtelif 
tethiş teşkilatlarının faaliyetine 
aitti. Ezcümle Makedonya ihti
lal komitelerinin, Radiç fede
"ralistlerinin, Dr. Ante Paveli
çin reisliğinde bulunan ayn· 
hk taraftarı tethişçilerin bü
tün faaliyetleri izah edilmiştir. 
Bu izahat hariçte nezaret al
bnda bulunan tethişçilerin ia
delerini talep için tahkikat 
hakiminin daha geniş ve daha 
esaslı bir ittiham raporu tan
zim etmesine imkan verecektir. 

Roma, 31 (Hususi) - Fran
sız Sefiri M. De Şambrön teş
rinievvelin yirmi dördünde İtal
ya hükumetinden Dr. Ante 
Paveliç'in mevkuf tutulmasını 
rica ebnişti. Sefir bugün de 
tethişçiler reisinin Fransa'ya 
teslimini istemiştir. İtalya'nın 
cevabı birkaç güne kadar anla
şılacaktır. Torino istinaf mah
kemesinin tahkikat evrakı üze
rine tetkiklerinin neticesi bili
nemiyor. Maamafih İtalya'nın 
iade talebine itiraz etmiyeceği 
zannediliyor. 

I 

Roma, 31 (Hususi) - ltalya
nın Yugoslavyaya karşı siyaseti 
M.Mussolininin Miliinoda irat et-

' 

... 

tigi nutuktan beri değişmemiştir, 
Bu memleketle yakınlık tesi-" 

- Sonu 3 üncü sahi/ede -
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LİBERALİZM 

Kooperatizm, Etatiznı 
Remzi beyin bütün münakaşa 

esnasında tutmuş olduğu tezin 
esası iktısadi bir doktrin me
selesi üzerine oturtulmuş görü
nür. Vakıa, evelki makalelerde 
kafi derecede gösterdiğim gibi, 
Remzi bey doktrinci değil, bir 
tacir sıfatile hareket ediyor-

da müdafaa tezine zahiren 
ilmi çehre vermek için kendi
sinin bir doktrin namına hare
ket ettiğini göstermeğe ehem
miyet vermiştir. Şimdi de o 
doktrinin bugün için ne dere
ceye kadar ayakta durabilecek 
bir doktrin olduğunu göstere
ceğim. 

\ Liberalizm, bilhassa Remzi 

~
beyin anladığı şekilde entegral 
liberalizm, meşhur merkantiliot 
devrin yapbğı aksülamel neti
cesi olarak doğmuş, arz üze-
rinde bir taraftan büyük bir 
mamariyet vücuda getirmekle 
beraber diğer taraftan gittikçe 
halli müşkül bir takım içtimai 
ve iktisadi meseleler doğura-
~~a bunların halli işi gibi fev· 

de mühim ve müşkül bir 
,cemiyet mes' elesini bizim nes
limizin ve bizden sonra g"ele
ceklerin sırtımıza yüklemiş olan 
bir dokjindir. Bu dokjinin ya
rattığı iyi şeyleri görmemek 
için kör olmak lazım geldiği ka
dar ortaya atbğı dikenli cemi
yet meselelerini inkar ebnek 
içın de kör olmak bile kafi de
ğildir. Bundan dolayı, esas iti
barile bu dokjinin iyiliklerini 
kabul edip benimsiyen ve fa
kat, aynı zamanda onun iktisa
di adalet bakımından kusurlarını 
tadil etmek istiyen bir meslek 
çıkmış, bunun da adı koopera
tizm olmu tur. Bu meslek bir 
.uırdanberi, birtaraften liberal 
doktrinin iyi esaslarını muha
fazaya çalışan, diğer taraftan 
Cla bu doktrinin bais olduğu 
iktisadi haksızlıklara ve içti
mai f enahkla.ra çare bulmak 
İltiyen büyük bir hamle yap
mış, fakat, itiraf etmiye mec
buruz ki, henüz muvaffak ola
mamıştır. Ben, kendi hesabıma 
Roşdal kooperatifçiliğinin üs
tüne almak istediği müşkül va
ıifeyi başarmaktan kat'i suret
te aciz kaldığına, başka bir 
tabirle ihtiyari ve aşağıdan 
yukarı kooperatifçiliğin iflas 
ettiğine kani olanlardan deği
lim. Şu kadar ki dünyanın bu
günkü vaziyeti bu kooperatif
çiliğin muvaff akıyetine şaha

det etmekten de, maalesef, 
çok uzaktır. 

Kooperatifçiliğin bugüne ka
dar dünyanın dört köşesinde 
elde etmiş olduğu büyük mu
vaffaloyetlere rağmen asrın en 
dikenli meselerini tamamen 
halledememesini, kani bir koo
peratifçi sıfatile, ben muvakkat 
bir hil olarak telakki ediyorum. 
Entegral kooperatifcilik Enteg-

~al komünizm gibi ütopi değildir; 
Entegral kooperatifcilik, bugün 
onun en mühim hasmı olan 
komünizmin ugramış olduğu 
iflas vaziyetinde değildir, elbet 
günün birinde yeni bir hayat 
ile içtimai meselelerin halline 
doğru yeni yeni ve muvaffa
kıyetli hamleler )'apacakbr. 

Kooperatifçiliğin bu gerile
mesine mukabil yer yüzünde 
devleçilik cereyanı almış yürü
müştür. Filhakika devletçilik, 
Bol evizmin çıkardığı devlet 
sermayedarlığı fikrile karışarak 
ve Rusyamn planlı ikfuat siya-
setinin te irleri albnda !kalarak, 
dünya milletleri arasında sür
atla yer kazanıyor. Dünyada 
bir devletçilik humması vardır. 

·Kooperatifcilik de bu suretle 
ikiye ayrılıyor: Liberal Koope
ratifçilik, etatist kooperatifçilik. 

Ben birinciye taraftanm. Fakat, 
bu kanaatım, beni bu günün 
hakikatlannı görmekten men 
edemez. Bugün Devlet her 
yerde her zamandan ve her 
şeyden daha kuvvetlidir ve bu 
çereyan devrini yapmadan du
racak bir hareket değıldir.Bu
nun aksine gitmek manbksız 
olduğu kadar da imkansızdır. 
Ben Türkiyede üç sene evve
line gelinciye kadar liberal ko
operatifçiliği hararetle müdafaa 
ettim. Sosyalist devletçiler, 
yani Bol evikler tarafından ol
duğu kadar milli devletçiler, yani 
Faşistler, Nasyonal sosyalistler 
ve bunlara mümasil henüz tam 
bir isim almamış sair deletçiler 
tarafından da reddedilen bu 
liberal kooperatifçilik, içinde 
tatbik edildiği memıeket veya 
muhitin vaziyet ve şartlan nis
betinde derece derece muvaffak 
veya gayri muvaffak olur.Dev
letçi bir memleket kısmen ve 
yahut tamamen devletleştiril
miş bir iş muhiti içinde liberal 
kooperatifçiliğin tam bir mu
vaffakıyet vermesine imkan 
kalmamıştir. 

Bunun içindirki, bugün Tür
kiyede, ihracat sahasında ar
bk liberal kooperatifciliği mü
dafaa etmekten vaz geçmek 
zaruri olduğuna kaniim. Çünki 
Türkiyede iktisadi işler üze
rinde devlet derece derece ha
kim veya müessir bir rol oyna
maga başlamışbr. Bu bir ha
rekettir, bir ceryandırki kökü 
yalnız Türkiyede de değildir. 
Bizde devlet belki de bu ha
rekete, birazda baricin tesiri 
altında gidiyor. Vakıa budur. 
Bu vakıa ne dereceye kadar 
zaruridir; bunu kontrol etmek 
için benim elimde sarih ma
lumlar yoktur, bilmiyorum. Aca
ba işte ifrat var mı? Yoksa 
henüz hareket eksikmidir ? 
Bu hususta ben hüküm vere
bilmekte acizim. Evet ancak 
iı başında olanlar daha iyi 
kontrol edebilirler. Benim va
zifem, yalnız, maktan kontrolun 
zaruretleri iyi ölçebilir unsur
larla yapılmuım temenni et
mekten ibarettir. Ost tarafı 
bugünün realitesini olduğu gi
bi kabul etmektir. Bu" hal dok
binin inkin, yani mesleğin 

esasta iflasını kabul etmek de
ğı1dir; sadece bugünkü vakıayı 
görmektir. Ben de bunu gör
miyecek derecede kör değilim. 

Devletçilik hareketinin bu
günkü hummalı hamleleri, sade 
bizim için değil, bütün dünya 
için de kolay anlaşılir bir ha
disedir. Medeniyetin bu son 
büyük buhranı - ki buna libe
ral iktisat rejiminin istihsal 
ve mübadele usullerinin büyük 
tesiri vardır - Bütün milletleri 
heyecanlı bir telişa atb. Bu 
buhranın içinde gerek bugüne, 
gerek geleceğe ait halli mü -
kül pek çok dikenli meseleler 
var. Bu meseleleri serbest bir 
istihsal ve mübadele sisteminin 
muhtelif ceui vakalara maruz 
serbest bareketlerile değil, 
hatta liberal bir kooperatifçi
liğin tedrici surette vücude 
getireceği rasyonel t~kilatın 
her şeyi tanzim edici mUdaha
lesile halletmek için kimsede 
kifi derecede sabır kuvveti 
yoktur. Bundan dolayı da bir
birini müteakip devletler bir
birlerine karşı muhtelif ted
birler alıyorlar, muhtelif itilaf
lar yapıyorlar, gümrükler, ban
kalar harekete geliyor, bir 
tarafta bazı işler sönerken öte 
tarafta da yeni yeni işler açılıyor, 
eşya fiatleri üzerinde gerek cihan 
piyasalarında, gerek muhtelif 
memleketlerin dahili nivasala-

lleııüz AJyoıı da 
Satılınadı 

Uyuşturucu maddeler inhisa
rının tüccardan yedi ay vade 
ile mubayea ettigi afyonların 
mütebaki bedellerini tamamen 
vereceğini ve bugünlerde tedi
yata başlanacağını yazmıştık. 

Dün lzmir Postası tevzi edi
lecek bu bedeller için İzmir 
müdürlüğüne yüz bin lira gal
diğini ve Amerika ile İtalyaya 
inhisar idaresi tarafından af
yon sabldığını yazmıştır. Key
fiyeti inhisar müdürü Vahit 
beyden sorduk. Vehit bey bize: 

- Hayır para henüz $elme
miştir. Ve Amerika ile Italya
ya da afyon henüz sablmış de
ğildir. Böyle bazı teşebbüslerin 
mevcüt olduğu haber alınmıştır, 
demi tir. 

Millet Mektepleri 
Bugün Açılıyor 

Bugünden itibaren Aisancak 
ilk mektebinde, Tilkilikte C. 
H. Fırkası mahfelinde, Beyler 
sokağında Tnmlupınar mekte
binde, Tepecikte şehit Fazı! 
bey mektebinde birer millet ~ 
mektebi açılacaktır. Kaza mer
kez:Jeri ile bütün köylerimizde 
de birer millet mektebi faali
yete geçecektir. 

lzmirdeki millet mekteple
rinde saat albda derslere baş
lanacak ve Tumlupınar mekte .. 
binde Vali Kazını paıa 
ilk dersi verecektir. 

Şehrin diğer semtlerinde de 
tedricen ihtiyaca göre millet 
mektebi açılacakbr. 

§Dumlupınar mektebinde ya• 
pılacak açılma şeıılilderino 
Müstahkem Mevki bandosu da 
iştirak edecektir. Villyet da
hilinde açılacak Millet mek· 
teplerinin yekünu iki ,UZ alt· 
IDlf sekize baliğ olacaktır. 

Bugün 
Mektepler Açılıyor 
Cumhuriyet bayramı dolayı• 

aıyle 3 gün müddetle tatil cd.U· 
mi olan bil'umum mektepler 
bugün açılacak vo derslere 
başlanacaktır. 

Adliyede: . ----·-Kavganın Sonu 

alınan Bonolar Etra .. 
ı daki Ta kika 

er ki ~ "'araf Ta 
f.ahkfını Oldu 

Karşıyakada iskele cıvannda 
bakkal Nebi efendiyi işinden 

yirmi beş gün geri kalacak 
derecede yaralıyan Ali ile, mü
tekabilen Aliyi beş gün çalı
şamıyacak derecede yaralıyan 

Nebi haklarındaki muh keme 
dün ağırcezada bitmiş ve Ce
mal oğlu Alinin bir sene müd
detle, ağır hapsine ve kavga
ya karışan kardeşi Alinin de 
3 gün hapsine karar verilmi -
tir. Nebi efendi de 29 lira pa
ra cezusına çarpbnlmıştır. 

Tevfik Efendi Kendisini Parsa Be .. 
lediye Reisi Diye Tescil Ettirmiş 

___ _.... __ r-.· 
.._. _____ _ 

istanhuldan IJeııüz Cevap Ge~medi 
İskan dairesindeki kasadan 

çalındığım dünkü nüshamızda 
yazdığınıız 36 bin liralık bono 
tahkikatına zabıtaca devam 
edilmektedir. Elde edilen neti
celere göre bonoların bir kısmı 
şehrimizde sablmış ve mua• 
mele üçüncü noterlikte yapıl
mışbr. Dün tevkif edildiğini 
yazdığımız Tevfik efendi bu 
muamelelerde kendisfol Parsa 
belediye reisi sıfatii~ kaydettir
miş ve fotografı da katibiadil 
defterine bu yolda ilsak olun· 

Mezbahada 
Belediye Reisinin 
Teftiş Ve Tetkikleri 

Belediye Reisi Doktoı· Belıçet 
Salih be,1 dün mezbahaya gi
derek yeni tesis edilen labura
tuvan ve o civardaki hayvan 
paz:annı ve bütün mezbahayı 
tetkik ve teftiş eylemiştir. - · 

CumartesE 
HU lıahmer Hafttısr. 

HilMiahmer hatası Cumartesi 
giinii başlıyor. Hililiahmer ce
miyeti haftanm parlak tezahn-
rat içinde geçmesi için Hilab
abmer merkez heyeti tarafın
dan verilen kararlar dahilinde 
tertibat ah uına başlanmışbr. 

Bir Teklif Daha 
Sa ıirketlnden alıiıacak bü .. 

kamet hiSHıi ile halka ait 
paradan bir kısmının Sıtma 

micadeletine tahsisi ve batak• 
hklarm bir. aa enel kurutul• 
muaaa .mlsaade edllmeıl için 
vilJyetçe Nafıa Vekileti nez• 
.u.cle teıehbUsatta bulunul-

muştur. 

Trabzon Ziraat bankasından 
elde edilen benolann derhal 
İzmire gönderilmesi istenmi~. 
Tevfik efendin cürüm ortak-
larından muakkip Mustafa 
efendi ile babası Süleyman 
efendi hakkında henüz lstan
buldan bir cevap gelmemiştir. 
Bunlar da yakalanıp l.ımire ge
tirildikten sonra tahkikatın in
kişafı temin edilecek ve bır
sızlığm nasıl yapıldığı bütün 
etrafile anlaşılacakbr. 

Hastahanede 
Bir Deli İki Mab 
kumu Yaraladı 
Dün memleket hastahanesin

de bir hadise olmuştur, Haber 
verildiğine göre deliler koğu
şunda tedavi albnda bulunan 

~ bir mecnun eline her nasılsa 
geçirdiği bıçakla mahkumlar 
koğuşuna girmiş, burada yatan 
hast iki mahkümu göğüslerin
den yaralamışhştır. Mahkum
lann yarası hafiftir. Deli der
hal etrafdan yetişilerek tutul
muş elleri bağlanmıştır. 

••• 

Karar BugUn 
Şerif zade Salihettin, Kırk

ağaçlı oğlu Kizım ve hoca za
de Ragıp beyler tarafından 
İzmir Ticaret Postası gazetesi 
aleyhine açılan davanın karan 
bugün Aslıyeceza mahkeme
sinde verilecektir. 

-~--------
Zabıta llaheı·leri: 

Kabadayı 
Kom.usuna 

GOvenlyormut 
Arabacı Hamdi oğlu Müm· 

tazı döğen Apti oğlu Mustafa 
zabıtaca yakalanarak karakola 
götürülmüş ve orada: 

- Benim büyük adamlardan 
komşum vardır, yarın sizin 
elbiselerinizi çıkarbrım ha .. 
Demiştir. 

Hakkında tutulan zabıt va
rakasile adliyeye verilmiştir. 

Kömür Kaçakçıhğı 
Eşefpaşada Nezaketsokağın

da oturan Hüseyin oğln kö-
mürcü İbrahim ormaniyesini 
•rermeden kaçak kömür sevke-

K k d derken yakalanmış ve ihtisas 
arşıya a a mahkemesine sevkedilmiştir. 

Bir Çok Evleri Soyan Aşk Macerası 
Hır ız Karşı yakada Alaybeyde Dün-

Son günlerde Karşıyakada dar sokağında oturan Hüseyin 
türeyen bir hırsız müteaddit kız:ı Fatma hanım dört sene-
evleri yoklamış ve bazılanndan denberi beraber yaşadığı ib· 
eıya qumağa muvaffak olmuı rahim oğlu İsmailden ayrılarak 
tur, Bu meyanda avukat Mus- başka bir erkekle evlenmiş ve 
tafa Şakir beyin evi de soyul- bundan muğber olan ismail 
mq saat, hah elbise gibi bazı mezbureyi yakalıyarak fena 
etJalan çalnımııtır. Zabıtaca halde döğmüştür. 
yapılan sıla takibat neticesinde · lsmail hakkında zabıtaca 
bu hırsızın sabıkalılardan ~rap .tahkikata başlanmıştır. 
Salih olduğu anlaşılmıt ve ken- Sulu Zampara 
disi yakalanarak eşyalar da Keçecilerde Salih efendi kızı m 

• sattığı yerlerden kısmen istir- Melahat hanıma sarkınttlık edeı 

Şehir Mec)İsİ dat olunmuştur. Salih hakkında Hakla yakal4-nmış ve Adliyeye 
tahkikata devam edilmektedir. verilmiştir. 

Bn~ün Toplamyo. Karflyaka Orta Mektebi Saldırmah imiş 
Ateş Bastırıldı -O · Karşıyakada yeni inşa edil- Deniz polis merkezi saloP 

Kemeralb caddesinde Hasan Şehir meclisl bugün saat on miş olan orta mektep binası- kısmında Nuri oğlu Hasan efe-
Hayati efendinin 57 numara- altıda toplanacakbr. Bu top- nm açılma şenliği bugün saat dinin saldırma taşıdığı zabıta-
daki fırınında yangın çıkmış lanbda belediye riyasetinin io- 9 da bir çok davetlilerin hu- ca görülmüş ve müsadere edil-
ve yetişilerek söndürülmüştür. raat raporu okunacaktır. zurile yapılacaktır. miştir. 

•••••••••••••••••••••••:••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••~·~•·•~••'a~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nnda çok derınlere gıdeıı dan da müıtahsıl aleyhıne bbo ve aşağıdan yukarı Kooperatif batlı bir hürriyet.. Yalnız be-
.tahavvüller oluyor ve bütün v ziyet tahiddüs ederek muı• halledemez. nüz ismını koymak dahi 
bunlarda hakim ve müessir tahsil feryat ediyor. İt bu şekli Milletler arasındaki mübadele mümkün olmıyan bu devriıı 
rolü. her tarafta devlet :idare abnca arbk bizim liberal koo- usulünün son iki senelik teka- -Kimbilir ne kadar zaınaJJ 
ediyor. Esas itibarile ben dev- peratifçiliğiıı itleri tanzim ede.. mülünden sonra buna imkan sonra!- gelmesine intizareıı 
fet makineJinin bu kadar ka· bilıneıi imklnaızdır; belki derdi · kalmamıştır. Bu işe devletin eğer bugünkü realiteyi gör; 
npk bir mes' eleyi hayırlı bir biraz afifletmei• yarayabilir, mü~aJ~i • lazımdır. Bn işin miyecek derecede sersem ofur-
şekilde halle muktedir olabile· fakat fazlamı yapamu, dev• mes uhyetinı d~, ~essurca ve sam bugünkü hayat içinde ya" 
ceğine kani bıihmmamıkla be~ letin müdabalesl zaruridir. aç.ıkca, De•let ~ze~ne almah- şamıy~ hak kazanamam. Bıı-
raber teslim et.miye ecbur Dahilin sabit fiatlan üıe- ~r·d'· Tarzında bırmutaleaar.ıe- gün dünyada bir hareket varı 
oluyorum ki plinlı iktisat ve riade hlldm olan devlet hiriciıa er un. bu harekete biz de uyacağıJ.· 
d ı t Üdah 1 • bir ki d . dn-- .x. 1 d • Dokterinler durur, çunki bun- Devlet tedricen bazı mahsulle" 

ev e m e en va •- aıma ~ ... •a• mey e en pı· lann hayatlan passiftir,· Hadi-
d b d b. · d 1 tl L-- -~ ıı.-t b ·u rimizin satış işlerine de ıuii; 
ır ve u sa e mm ev e • yuaıı aa&"tlllDUR mu. a sı n seler ise mütemadiyen yürür. dahale etmelidir. 

mizin yapbğı bir teY olmayıp menfeatJerini dtlf'1nmek mes'u- Çünkü bunlar bizatihi aktiftir. 
11 

umumi bir haldır. Dü ya yeni liyetini dojnıdan doiruya eli- Remzi beyı·n müdafaa ettiö-i • • · ; 
b · · h · • 0 Remzi beyin iktisadi fikir'. ır tSti ale devresı geçıriyor, ne alırsa belki bu dertlere Entegral liberalizm sistemi ar- !erini bir kere de her ne~ 
bu nereye kadar gidecek, ne- d ha kolay bir çare bulabilir. tık çürümüştür; Bugünkü dünya ti .. 1.k d • . rf b•' 

d carı a a a an arı ve sı 
re e duracak, ... ne gibi netice- Binaenaleyh bir liberal koo- iktis dıyatı için adeta bir mü-c- · jt 
ı fikir olarak mütalea ettiğıtJl 
er verecek, bunları şimdiden peratifçi olmama ragm-en, eg" er tebase fikirdir. Yeni bir dünya · bıl 

1 zaman dahi görüyoruz kı . ; 
keşfetmiye imkan yoktur. smet paşa hauetleri incir dog"acaktır; Ben bu dünyanın '" 

fikirlerin ilmi kıymeti, geçtJl"' 
Bizim işlerimiz itibarile alt meseleleri hakkında bana bir ne komünist, ne de batta 1"ıı1; 

t fı d ı ı d. ı h d te yaşamış bazı elifbc' ma u • .tı ara nı a fÖy e müta ca e ı· sua tevci etmiş olsalar ı, etatist olmıyacağına kaniim. .. ~ .. 
yorum. Remzi bey gibi "herşey nor- Bence bertürlü cemiyet in- !arından ibaret ve bugu?cli1 

dünyanın gidişi ve bu gı ,: 
Bizde devlet bir takım ikti- maldir!,, diyecek yerde "Dün- zibahnın cebri deg-il, tavi · ev 

ortasında Türkiyenin vazı'/ ııı 
sadi işler üzerine elini koy- yanın karma kanşık olmuı ve ihtiyari olması lazımdır. ile her türlü alakadan ınabrtl 

·muştur. Dahil piyasası üzerinde mübadele sistemi arasında in- Bunun için iktisadi işlerde de b ı k b 
k ku 

u unma tan i arettir. d ; 
•ço vvetlc ve günden güne cirlerimizi dahildeki fiatlerle daha faz:Ja hürriyete ihtiyaç F k R b fik' e a at, emzi ey ıt f 1 ·artan bir .nüfuz ile tesir yapı- ~henktar olabilecek bir fiatle vardır. Fakat, Remzi beyin .ğil, adece bir firma ınüd• 'rı 
yor. Dahildeki bu uretle eşya satmak i ini, ne şu küflenmiş istediği tarzda anarşist bir ettiği için elbet her mantt~'e· 
fiatlan ile harfçteki ·fiatlar ' ra- ve çürümüş Yemiş çarşısı, ne hürriyet değil, insanların vic- ve her kitaptan istifade eP 
sında bir ihtilaf ve muvazene- ihracatçılar, ne de şu bu kadar dan ve şuurlarının severek ve cektir. 
izlik vücude geliyor. Ve bun- emeğin mahsulü olan ihtiyari istiyerek kabul edeceği inzi-
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l ~ r ··;_ 1-f anıın. Özdeıniri 
Ba,tan Bii ' iiteceğiz, Dedi 

_._.. .... ....--
Duğrulunca, ya adığına ger

çek ölmediğine inanamıyordu. 

Zavallı kız, se' çıkarmamak 
ıçın çırpınıyor, dolaşıyor, ne 
yapacağını bilemiyordu. 

hk oldu biz hala on!ara vazi-
yeti bildirecek küçük bir ima da 
bile bulunmadık. 

Olan oldu Tomris, hakikatı 
söylemek babanın da affını ara-

Bir sıra ~eldi ki artık 

hammülü tükenerek: 

ta- mak lazım yavrum ... 
Tomris başını eğdi. 

- Annemi çağırsam, dedi. 
Kapıya kadar yürüdü. 
Dışardan bir el mandalı 

- Yazınız anne .. Ben çocu
ğum için yaşıyor, onu için öl· 

çe- mek istemiyorum deyiniz. 
Zehra daha o gün uzun bir 

kağıt yazdı. Burada T omrisin 
çektiği azaplarını, büyük fera· 
gatini Özdemirin mektubunu 
bildirdi. En son da: "Eğer 
Özüm sağ olsaydı kendi imza· 
sile (Karım) dediği Tomrisle 
kanun nazarında da hayatını 
birleştirir büyük aşkile suçlarını 
affettirirdi. 

virdi. 
- Anne, annecıgım .. 
Zehra hanımın yanında yaşlı 

esmer bir kadın daha vardı. 
Tomrisin vaziyetini görünce 

kadın Zebraya göz kırptı .. 
Zehra Tomrisin sırtını okşı

yarak: 
Zavallı yavrum demek çok 

nıuztariptin de beni çağıramı
yordun. 

Daha akşamdan şüphelen

diğim için Nadide hanımı ça
ğırttım. İsabet etmişim .. 

Tam yirmi beş y.I evvel,yine 
bu odada da Özdemiri kuca-
ğıma veren bu bilgili eller 
bugün senin de kurtarıcın ola· 
taktır dedi .. 

Tomris cevap veremedi. 
Sesi yırtılmış, hançeresinden 

boğuk iniltilerle çıkıyordu. 

Kızcağız böyle kaç saat 
kıvrandı? Her halde herbiri 
asır kadar uzayan bu ğecenin 
sabahsı uyuşturucu bir sükutla 
T omrisin başı yastığa düştü. 

Zehra bu güzel yorgun başı
nı üstüne eğildi, dudaklarını 
uzattı. 

Beyefendi, bugün bu suçun 
ağırlığını ben yükleniyor, on
ları affetmenizi yalvarıyorum. 
Bir gençlik hatası bütün bir 

ömrün felaketile ödenmemelidir. 
Tomris oğlumun karısı, benim 

kızımdır. Beni tanıyanlara onu 
şehit oğlumun karısı tanıttım, 

oğlumun çocuğunu bağrıma 

bastım .. 
Siz de benim gibi yapar kı

zınızı dostlarınıza yüzbaşı şehit 

Özdemirin nikahlısı olduğunu 
söylerseniz kim ne diyebilir? 

Kucağında yavrusile kalan 
şehit asker karılarına bir T om· 

risi de katalım. Hem ailenizin 
eı::efi korunmuş, hem T omrise 

yavrusunu serbest büyütmek 

Tomris gözlerini 
yüzüne dikti: 

merakla zevkini vermiş olursunuz .. ,, 

- Er ... ke ... k.. Adı da? .. 
Tomris içini çekere: 
- Özdemir olsun dedi .. 

Zehra elini kalbine götürdü. 
eğildi, eğildi genç annenin ku
lağına kızgın bir solukla: 

- Onu yeni baştan büyü
teceğiz! 

" ~ 
Bak, babandan mektup var 

kızım, bana haklı serzenişler 
ediyordu bir yıl kos koca bir 
yıl geçti diyor bizi, bugün ya

Bu mektup gideli bir hafla 

olmuştu. Ahmet beyden ceyap 
yoktu. 

Tomris kendi kendine: 

- Aceba babam affedecek 
mi? Ya etmezse? .. 

Genç kız babasını çok özle

mişti .. Ondan ayrılığın acısını 

çekiyordu. 
- Sonu vat 

Fırka Politikası 
Ölmüştür 

rın diye avuttunuz. 
A Lonara, 30 (A.A)- Başvekil 

rtık nasıl olursa olsun Tom· 
ri.si bekliyoruz kızımı gönderi- M.Makdonald iradettiği bir nu-
nız hanımefendi .. diyor.. tukta, milli hükumetin devlet 

Zehra düşünceli tavrile: merkezinde her vakitkinden 
li :--: En son böyle olacağı bel- ziyade saygı temin ettiğini söy-

ıdı. Evet ben seni baharda !emiş ve demiştir ki: 
Riindereceğimi vadederek al- "Biz haiz olduğumuz emni-
llııştıın. Bir kere Tomris kur- yet ve istikrarı muhafaza et-
~sun elbet bir çare buluruz mek istiyoruz. Memleket bun-
lııyordum. Halbuki işte son ba- dan böyle fırka politikasına 

ar da irişti. Özdemir yedi ay- rücu edemez.,, 

~ 
t[( L\~ll{A İ. M. Kütüphane Sineması 

ÇILGIN HAYAT 
'\ı;,.ı;·:ansızca söz!;; büyük SPOR komedisi. Oynıyanlar : 

-. 
1 lam Haines • Conrad Nagel - Madge Evans 

lJ ~~anslar : 15,15 - 17 - 19 - 21,15 te. Perşembe 
' da, Cuma 11,30 da başlar. 

Anka a Sanayi Sergisi Almanya da 
~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~--:",~~~~~~~~~ Din Kavgası Biiyüyor 

1934 Sanayi Sergisi Başvekil Paşanın BERLİN: 31 (Hususi) - Al
manyada din ihtilafı çok nazik 
bir safhaya girdi. Alman kili
sesi reisi Mililer aleyhine söz 
söylemek istediklerinden Bav· 
yera ve Vurtemberg kiliseleri· 
nin reisleri azledildiler. 

Mühim Bir Nutku ile Açıldı 
Ankara, 30 (A.A)-Milli İk

tisat ve Tasarruf cemiyeti ta
rafından tertip edilen 1934 
sanayi sergisi cemiyetin yeni 
yaptırdığı sergi evinde bugün 
Başvekil İsmet paşa hazretleri 
tarafında açılmıştır. Açılış me
rasiminde vekiller, meb'uslar 
büyük ve orta elçiler Balkan 
antantı daimi konseyi azaları, 
yerli ve ecnebi matbuat mü
messilleri hazır bulunmuştur. 
Milli İktisat ve Tasarruf cemi
yeti umumi katibi Rahmi bey 
bu müaasebetle söylediği nu
tukta huzuru ile merasime 
yüksek şeref verdiklerinden 
dolayı Başvekil İsmet paşa 
hazretlerine ve iştiraklerinden 
dolayı hazır bulunanlara teşek· 
kür ederek cemiyetin kurul
duğu günden sergi evinin açıl
dığı bugüne kadar geçen devre 
içinde başarılan işlerden bah
setmiş ve demiştir ki : 

Şimdiye kadar kurulmuş olan 
sergiler bize san' at, en son ve
sikalarile bezenmiş daimi bir 
sergi evine ihtiyaç göstermiş· 

tir. Ankara böyle bir müesse
seden uzun zaman mahrum 
kalamazdı. 

İşte bu ihtiyaçlardan ilham 
alan milli iktisat ve tasarruf 
cemiyetinin teşebbüsüyle iftihar 
edebileceğimiz mimari eserle· 
rimizden biri olan Ankara 
sergi evi meydana gelmiştir. 

Rahmi bey binanın meydana 
gelmesi hüsusunda yüksek 
yardımlarını eşirgemiyen hü· 
kumetimizle müesseseler ve 

binanin inşatında çalışmış 
olan fen adamları ile sa
natkarlara ve inşaat müesse· 
selerine karşı cemiyetin teşek
kürlerini ifade ederek sözlerini 
bitirmiştir. 

Müteakiben Başvekil İsmet 
Paşa Hazretleri bir nutuk söy
liyerek sergi evinin kurdelasını 
keserek sergiyi açmıştır. 

Başvekil paşa hazretlerinin 
nutukları şudur : 

Hanımefendiler,Beyefendiler: 
Bu güzel eseri sergi evini 

iktısat ve tasarruf cemiyetinin 
çalışmasına ve onun teşebbü
süne borçluyuz. Cemiyet üç 
dört sene evel memlekette ça
lışmalarile umumi alakayı uyan
dırdı. Ve üç dört sene içinde 
varlığını memleketin her tarafın 
da isbat etti. Cemiyet mesai 
ve faaliyetinin bir gün eksik 
olmasına tahammül edemez 
bir varlık bir faaliyet vücude 
getirdi. Cemiyeti huzurunuzda 
bütün millete karşı takdir, teb
cil etmek benim için bir vazi
fedir. Şimdi sergiyi açacağız. 
Sergi memleket için lazım bir 
unsurdur. Bunu serginin tefer
ruatını gezip gördüğümüz za
man daha iyi anlıyacağız. Ser
giyi o vakıt gezecek olanlar 
her kısmın önünde dikkatle 
duracalda•, tetkik edecekler 
ve anlamağa çalışacaklardır. 

Sergi memleket için cok 
faydalıdır. Ve mesaisi bizim 
için daha verimli olacaktır. 

Gezdiğiniz zaman göreceksiniz 
ki sergi için çok çalışılmıştır. 

Buyurun arkadaşlar bu ser-

Balkan Konseyinde Dün De Çok 
Ehemmiyetli Müzakereler Olmuştur 

ANKARA, 31 (Hususi) -
Balkan Hariciye nazırları bu
gün de toplandılar. Müzakere· 
ler etrafında ketumiyet muha· 
faza ediliyor. Son celseyi mü
teakip resmi teblig neşredile
cektir. 
BÜKREŞ, 31 (A.A) - Bü-

tün gazeteler bugün Ankarada 
toplanacak olan Balkan itilafı 
daimi konseyini mezuubahs 
ederek, bu hadisenin Balkan 
memleketleri arasındaki siyasi 
ve iktisadi münasebatın büyük 
ehemmiyetini tebaruz ettir
mektedir. 

Türk - Yunan Ticaret Muahedesi 
Müzakere Ediliyor 

Ankara 31 ( Hususi ) -
Yunan milli iktisat nazırı M. 
Pesmezoğlu ile iktisat vekili
miz Celal bey ticaret muahe
sirıin müzakeresine başladılar. 
ilk mülakat iki saattan fazla 
sürdü. 

Ankara 3a (A:A) - Türk 
Yunan yeni ticaret anlaşması 
müzakeresi için şehrimizde bu· 
lunmakta olan Yunan heyeti 

bugün sergiyi ziyaret etmis 
ve muhtelifsan'atlar, ve bilhas
sa iş bankasına ait kısmı fev· 
kalade takdir etmişlerdir. 

Ankara 30 (A.A) - Yunan 
ticaret nazırı M. Pezmesoğlu 
bugün saat 10-da iktisat vekili 
Mahmut Celal beyi makamında 
ziyaret etmiş ve aralerındaki 
görüşme iki buçuk saat sür
müştür. 

Moskovada 5 ikinci Teşrinde 
Muazzam Geçit Resmi Yapılacak 
Moskova, 31 (H.R)- 5 İkin

ci Teşrinde Kızıl ordunun 
Kremlin meydanından yapacağı 
geçit resmi diğer senelere her 
suretle üstün olacaktır. Sovyet
ler hükumeti bu geçit resminde 
a.skeri kudretini bütün heybe
tıle aleme göstermek azminde
dir. Rus askeri mehafili ve 
gazeteleri bu münasebetle kızıl 
ordunun nasıl vücut bulduğunu 
hatırlatmakta, harbiye komiseri 

• 

Voroşilof tarafından bu sahada 
elde edilen büyük neticeleri 
kaydetmektedirler. 

Moskova, 31 (H.R) - Üçün· 
cü beynelmilelin Moskovadaki 
büyük tertip atelyeleri hurufat 
kolleksiyonlarını ikmal etmiş 
bulunuyor. Burada 60 dilde 
matbua neşri imkanı temin 
edilmiştir. Yeni harflerden yüz
de otuzu az bilinen ve konu
şulan dillere aittir. 

Iran Tayyarecileri Dönüyo1lar 
Ankara, 31 [Hususi] - Cumhur;yct bayramının yıldönümü 

me;·asimine iştirak eden İran tayyı:r~leri ön:imüzdeki cuma g-ünü 
İrana avdet ediyorlar. kak ve İran tayyacec!leri buglin Gazi 
heykeline büyük çiçek büketleri ve şehitlik ;'..Üidcsine de çelenk
ler koydular. 

giyi hep beraber açalım, \'C 

eserleri zevkle tetkik edelim. 
Başvekil paşa hazretleri ve 

davetliler sergiyi baştanbaşa 

gezmişler ve cemiyet umumi 
katibi tarafından kendilerine 
izahat verilmiştir. Başvekil İs
met paşa hazretleri başardık
ları bu güzel işten dolayı ce
miyete teşekkürünü ve 1934 
sergisine iştirak eden milli mües
seselerimizi de takdirlerini ifa
de buyurmuşlardır. Buğün açı
lışı yapılan 1934 sanayi sergi
sinin en bariz hususiyeti bu 
kadar güzel ve tamamen mo
dern bir sergi evinde bir 
çok milli mües~eselerimizin 

malumatlarını teknik bir cep· 
heden teşhir etmekte olmaları 

değildir. Bu hususiyet daha 
bugün açılış merasiminde bu
lunmuş olan herkesin çok bü
yük dikkat ve alakası üzerine 
toplanmış olan ve cemiyetin 
hazırladığı Lozandan önce ve 
Lozandan sonra iktısadi Tür
kiye adlı salondadır. Bu sa
londa son asırlarda Türkiyenin 
geçirdiği iktısadi istihaleleri 
kısa çızgılar ve formüllerle gös
terilmekte ve Lozan muahede
sinden önce Türkiyenin iktisadi 
işareti ve Lozandan sonraki 
Türkiyenin hür ve mustakil 
kalkmışı karşılaştırılmaktadır. 

Tarihi birşey takip edilerek 
grafikler rakamlar temsili re
simlerle bu iki devrin en canlı 
bir surette yaşatılabildiği bu 
salonu ile Ankara sanayi ser
gisi adeta bir mekteptir. 

Eyi bir başlangıç ını? 

• 

ROMA: 31 (Hususi) - İtal
yaa gazeteleriade Yugoslavya 
ile anlaşma lehinde müsait 
bazı neşriyata tesadüf edilmesi 
İstikbal için eyi bir başlangıç 
sayılıyor. 

Ingiltere - Almanya 
ticaret anlaşması 

Londra, 31 (Hususi) - Al

manya - İngiltere arasında ay· 

!ardan beri devam eden tica

ret mukavelesi müzakeratı bit· 

miştir. Anlaşmanın ana hatları 

birkaç gün sonra Anlaşılacaktır. 

Belgrat Ve Roma 
( Haıtcırafı 1 tncı sııhıfede ) 

sine meyyaldir. Kral Aleksan· 

drın katlı haberinde İtalyan mat

buatı Yugoslav milleti aley

hinde bir polemik teşkil ede· 
cek neşriyattan çekinmiştir. 

"Lavaro Fascista., bu mese· 
le hakkında neşrettiği bir ma
kalede diyor ki: " Merkezi ve 

şarki Avrupa ile Balkanlarda 
İtalyan siyasetinin direktifleri 
Düçenin Milano nutkunda açık· 
ça izah edilmiştir. İtalyanın 
Yugoslavya ile mesaisini teş
rik etmesi için ileri sürdüğü 
biricik şart sulh c'uygusu bes• 
!iyen her hangi bir mille
tin tastik edeceği bir şart

tır. " 

Ankarapalastaki Ziyafeti Bir Kab!.~~ 
Resmi Takip Etmistir 

Ankara 30 (A.A) - Bu ak
şam Ankarapalas otelinde ha
riciye vekili Tevfik Rüştü bey
efendi tarafından Balkan iti
lafı memleketleri nazırları şere
fine verilen ziyafette refikaları 
ile birlikte başvekil paşa haz
retleri heyeti vekile azası millet 
meclisi hariciye encümenı azası 
Riyaseticumhur katibi umumi 
ve başyaveri Muhafız alayı 

kumandanı, hariciye vekaleti 
umumi katibi, başvekalet müs
teşarı, hariciye vekaleti ikinci 
daire müdürü Balkan itilaf 
devletlerinin Balkan memleket-

Telefon 3151 

TAYYARE 

1 

!erinin elçileri muhtelit müba
dele komisyonu bikraf azası. 

ve heyeti murahhasa reisleri 
ile Balkan itilafı memleketleri 
nazırlarının maiyetindeki zevat 
hazır bulunmuşlardır. Ziyafetin 
nihayetinde Hariciye vekili 
Tevfik Rüştü beyefendi ile di
ğer Hariciye nazırları tarafın· 
dan söylenen nutuklar Ankara, 
İstanbul ve Bükreş radyolarile 
neşredilmiş ve ziyafet dört 
Balkan devletinin milli marşları 
terennümatı arasında hitam 
bulmuştur. Ziyafeti bi,· kabul 
resmı takip eylemiştir. 

SİNEMASI 
BUGÜN 

Mevsimin en şık ve en güzel filimlerinden biri 

ASRİ TALEBE 
Mümessilleri : 

R ı n :>n Novarro, Mdge Evar.s, Ralph Gı ~ves, 
Una Merkel, Martha Sleeper 

Bu filimde Ramon Novarro Amerikadaki üniversite ha
yatını gender arasındaki spor rekabetini bir aşk macera
sile mezç ederek canlandırmıştır. 

ASRİ TALEBE 
G. ııçlik, aşk, saadet, zevk, neş'e ve hayat taşıran ve 

baştan som:na kadar hummalı bir fadiyet içinde geçen 
bir eserdir. 

İlaveten : Fok~ c!'inya havadisleri: En son iki film 

Hergün 
Perşemb;.. _ _., : 
Cuma günleri 

Seans Saatları : 
15 - 17 - 19 - 21,15 
13 - 15 - 17 mektepli seansı 
13 de ilave seansı vardır. 



........ 
Casusluk Hayatım 

RI ar Martha'ın Habraları 
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Bir Gün İçinde İki Mühim Hadise 
İle Karşılaşmış Bulunuyordum 

Daha yumuşamıştım, Zira Ba
ron Von Krohn çok kıymetli 
bir haber vermiş bulunuyordu. 
Düşman denizaltı gemilerinin 
sahillerimize ne vakıt taarruzda 
bulunacaklannı öğreumiştim. 

- Anlaşıldı, dedim. Biya
riç'i istemiyorsunuz. Kıyafetıni
zi değiştirerek beni görmeğe 

geleceğiniz başka bir yer an
yalım. 

- Ben mi Franraya gidece
ğim? Bunun imkansız olduğu
nu biliyorsunuz. 

Gizli çalışmalannı daha ya
kından tetkik edebilmek için 
beni de kendisile birlikte gö
türmesini temine uğraşıyordum. 
Huşunetimi lerkedeceğimi gö
rünee yanımda oturdu. 

- Baron, itiraf ediniz ki ar
tık benden ayrılmak istiyorsu
nuz. 

- Asla... Ancak sizi tehli
keden k rumak istiyorum. 

- Bunun bir çaresi var. 
Ben Burada kalırım. Size Fran
sadan haberler gönderecek 
başka bir muhbir bulurum. 

Bu iş için Zozo::ı u düşünü
yordum. Bana ancak o yardım 
edebilirdi. 

Fikrimi daha tavzih ederek 
ilave ettim; 

- Burada bulunan Fransız
lara karşı, Madritteki ikameti
aıi tabii gö terecek bir ticaret
le meşgul olurum. 

İkametimin sebebini göster
mek... kendi vatandaşlarıma 

karşı olmasa bile diger millet
lerin mümesillerine karşı acil 
bir zaruret haline girmişti. Ba
ron postaya kadar bana refa
kat etti. Arkadan numerası ve 
markası İspanyol olan bir oto
mobilin beni takip ettiğini gör
düm. İçerisinde iki adam var
dı. Mektuplarımı almak için 
postaya girdim. Çıkışımda iki 
yabancının beni beklediklerini 
farkettim. Önlerinden acele 
acele geçtim. Araba bazen be
ni geçmekte, bazen de dur
mak suretile arkamı bırakma
makta idi. Bu takibi kısa kes
mek arzusu ile Palas Otel'e 
girdim. 

Çay vaktı idi. Bilmem ne
den gözler hep bana çevrildi. 
Kenardaki masalardan birine 
oturdum. Az sonra üç yabancı 
benden biraz ötede yerleştiler. 
içlerinden birisi Lejyon Donör 
nişanının alametini taşıyordu: 
Bunların üçü de F ransızdı. 
ı<endilerini memnuniyetle kar
şıladığımı itiraf ederim. Tam 
karşımda yer alan zat Fransız 
sefareti Ataşe milteri ceneral 
Denvinyes'ti. Neşeli konuşuyor 
du. bir aralık bana hitap ede
rek sordu: 

- Madritte daha cok za
man kalacak mısınız? 

- Harbın nihayetine kadar ... 
Hem konuşuyor. hem de be

ni tetkik ediyorlardı. Mevkii
mi, Von Krohn'la münasebet
lerimi bilmiyorlardı. Şüpheler 

uyandırmıyacak tarzda sevimli 
görünmeğe çalışıyordum. Sor
gularına cevap vermeseydim 
daha üç düşman kazanmış olur
dum. Halbuki Alman ataşemil
terinin vaziyeti kulağıma küpe 
olmuştu. 

Salonu tetkik ederken az 
evvel beni takip eden otomo
bildeki iki adamı gördüm. Göz 
hapsi altında idim. 

Bu adamlar da kimin namı
na hareket ediyorlardı. Gizli 
bir ajan daima uyanık daima 
'"tik buhı.nmava mecburdur. 

Tatlı bir bakış, hir davet bir 
tuzak saklıyabilir. Harp zama
nında bu ağır vazifeyi üzerine 
alan casus her dakika kendi 
kendine şunu söylemelidir: Her
kese karşı yalnız olacaksın ... 
Herkesten kaçınacaksın .. 
Köpeğimi çağırdım. Üç Fran

sızı terkederek otelden çıktım. 
Garp parklarından birinde do
laşmak niyetinde idim: Ansızın 
iki gözcünün otomobili önüm
den geçti ve durdu. Otomobil
den ioen'erden biri yolumu ke
serek nezaketle şapkasını çı

kardı: 

- Madam sizinle bir sani
ye görüşebilir roi yiın? 

- Görüşmemizi icap ettıre

cek bir sebep görmüyorum. 
İngiliz şivesile konuşuyordu. 

Sıkıldı. elindeki mektubu uzata
rak: 

- Bunu okuyunca anlars nız 
madam .. Bir dakika t.vvel c~

vap vermenizi rica eder.z. 
Gülerek sordum: 
- İçinde adres te var mı? 
- Evet'. 
Omuzlarımı kaldırdım: 
- Ne istediklerini bilmiyo

rum. Vaziyete göre beı '·i ce
vap verir, belki de v rmcm. 

Mektubu çantama koydum. 
İçinde ne olabilirdi? Merakta 
idim. Otomobil gözden kaybo
lunca otele döndiim. Odama 
çekilerek zarfı açtım. Mektup 
güya intelijans Servis tal'afından 
gönderiliyordu. Bunu da şüp
heyle karşılamıştım. Zira bir 
casus için hiç bir şeyde kati
yet yektur. Entelijans servis 
cazip tekliflerde buluouyoordu. 

Ayni günde iki hadiseyle 
karşılaşmıştım. Ceoeral Denvi
nyes ile şahitler önünde gö
rüşmüştüm. Eotelijans servis
ten gönderildiği iddia edilen 
mektup ta ikinci hadiseyi teş
kil ediyordu. Kelley-Von Kf'oho 
rekabetinden doğan tehlikeleri 
beşinci büronun müphem vazi
yetini, mektuplann müsadere 
edilmış olmasını, hatta bizzat 
Von Krohn'un teşkil ettiği 
tehlikeyi düşünmeksizin Cene
ral Den v i o ç es 'le görüşmüş
tüm. 

Fransa için kıymettar haber
ler toplamıştım. Fakat kafama 
hücum eden şüpheler beni pen
çeleri içine almıştı. 

Ben bu düşüncede iken an
sızın kapı açılarak Von Krohn 
göründü. 

- Marthe derhal Fransaya 
dönmelisin: Bana yazmağı da 
unutma, dedi 

Ellerimden tutuyor, endişeli 
görünüyordn. 

- Ne oluyor? dedim. 
- Korkacak bir şey yok ... 

Fakat bir müdedt buradan 
uzaklaşmaklığın daha eyi ola 
caktır. Bunu istemiye istemiye 
söyliyorum. Tekrar buraya 
dönünceye kadar sefaretteki 
kıskançlığa elbette bir çare 
bulurum, 

Memnuniyetimi gizlemeğe ça
lışarak: 

- Çok yazık dedim. Bugün 
sizin hesabınıza faydalı bazı te
maslarda bulundum. 

Bu mektubu okuyunuz. Mu~ 
hakkak sizi alakadar eeecek
tir bugün beni takip eden iki 
mösyö tarafından verilmiştir. 
Fikrinizi öğrenmek isterim. 

Von Krohn mektubu aldı. 
Okudu: 

- Biliyorum. Ceneral De
vinyesle de görüştüğünüzden 

haberdarım. Bu temaslardan is
tifade edebilirdik.Fakat şimdi
lik Parise dönünüz. 

- Snntı Vnr -
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Nazırların Heyecanh Sözleri 
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Hariciye Vekilimiz Diyor Ki: ''Balkan itilafı Sul 
Siyasetimizi istinat Ettirdiğimiz Düsturun 

En Müsbet Ve En Feyizli Eseridir,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Baştoıa · ı Huıncı sahıleae - 1 bu bahtiyarlığı hissetmekteyim. neticelere varacağız. Bu neti- yük şefinin idaresi altında usu 
ülkü besliyebileeeğini ~abul Ve herşeyden şüphe . e~~nlere cel:r ta~ip etti~imiz ~iy.asetin mesai ve kaoaatka~lıkla na 
edemem. Balkan d"'vletlen ge- , yaoyana yaşıyan herbırının te- dogruluguna mılletlenmız ve zamanın boyundurugundan kuı 
çirebilecekleri bütün imtihan- rakkilerini endişe ve hasret bütün Avrupa için yeni bir tulunabilineceğini ve nasıl on 
!ardan ittiha larmdan daha zi- ile değil müşterek emniyet yo- delil teşkil edeceklerdir. Da- bir matbu iken bir mütte ' 
yade resanet ve dostça teşriki !unda yaptıği fedkirlıklar kar- vamı:ı:ın istikbali hakkında iti- haline getirilebileceğini göste 
mesai arzularında daha ziyade şısında memnuniyet ve şükran matla meşbu olarak asil Türk diniz. 
lı uvvet bulmuş darak çıkacak- hisleriyle takibeden dört mil- milletinin kahraman reisi Gazi Balkan itilafının kıymet 
!ardır. !etin muhteş m manzarasını Mustafa Kemal hazretlerinin manasını hiçbir zaman d 

Efendiler! gösterebiliriz. sıhhatine kaldırıyor, başvekil Anadolu yaylasında, eşyal 
Tasavvurunda şuurlu ve tat- 4te bu bizlere en parlak ismet paşa hazretlerinin ve olduğu kadar ruhları da aYJ 

hi <inde azimkar olan bu teşri- ümitler beslemek hakkını ve- Tevfik Rüştü beyefendinin sıh- derece aydınlatan bir güneş 
kimesaiyi burada sizin huzuru- ren bir neticedir. Hayatta en hatlerine içiyorum. şuaları altında anladığım kad 
nuzda ve sizin tasvibinizle ilan büyük faaliyetlere ötedeoberi Romanya Hariciye anlamamıştım. Evet, biz s 
etmekle bahtiyarım. yol açmış olan yürek ve fikir Nazırının Nutku istiyoruz. Tarihleri harple 

Beşeriyetin asgari bir saa- tes:ınüdünden doğmaktadır. Ve M. Maksimostan sonra söz tevalisinden ibaret olanla 
dete hakkı v~.-dır. Ve bu saa- bu neticeler karşısında katet- alan Romanya hariciye nazın hararetile sulhu istiyoruz. B 
de:.i on:ı bu'up vermek mes'ul miş olduğumuz mesafeyi ölçe- M. Titulesko şu nutku söyle- sulhu, ayni zamanda, en sa 
zimamdar:arın vazifesidir. Su!h eek ve müşterek siyasetimizin miştir: detli harbın insaniyete tek b 
vasıtasile refah ve bertarafta şimdiye kadar muvaffakiyetle Aziz Meslektaşlarım, Hanım- sulh senesi mesaisi kadar k~ 
sulh, Büyük Şefimin Türkiye- geçirmiş olduğu imtihanları dü- lar Efendiler! getirmiyeceği kanaatini verdig 
nio harici ve dahili siyasetini şüoecek olursak, yenmek mec- Mecburi ikinci içtimaımızı ateşle arzu ediyoruz. Fak 
istinat ettirdiği düstur işte bu- buriyetinde kalmış olduğumuz yapmak üzere Ankarada top- şunu da biliyoruz ki sulh ha 
dur. Ealkan itilafı bu düsturun mukavemetleri daha büyük bir !anmakla mazi ve istikbalin bi- bir kelimeden ibaret değildi! 
en müs'oet e,eridir. Ve tama- sükiınet ve müsamaha ile der- zim için tahribi gayrikabil bir Ve sulha malik olmak iç 
men kanüz ki en feyizli esı:ri piş edebiliriz. Zira bugün bili- nesç halinde ördüğü kat'i za- yelnız onu söylemek kifay 
de yine bu itilaf olacaktır. T '!· yoruz ki hiçbir müşkül balkan- ruretlere itaat ediyoruz. Yu- etmez. Onu tesis etmek 
!Misi kabil olmıyan bir zıya ile ma- !arda kurmak istediğimiz yeni goslavya gaddar bir darbeye lazımdır. Sulhu tesis etme! 
temde bulunan bizler Aleksan- al min tedricen teessüsünü dur- uğramıştır. Büyük kralı ölmüş- öyle bir askeri kuvvete mali! 
drı.ı hatırası önünde kahraman durabilecek kudreti haiz ola- tür. Balkan devletleri matem olmak demektir ki sulhu bo 
Kralın bilakaydüşart tasvip et- maz. içinde bulunuyor. Fakat yine mak istiyenler bunu ha 
miş olacağı ir imaoh doluyuz. Aziz meslekdaş, ve dostla- mümessilleri Ankarada toplan- düşüomeğe bile cesaret ed 

Kadehimi Yunan Reisicum- rım: mışlardır. Bu ispat ediyor ki mesinler. Eğer bir devlet co-
hur Hazretlerinin, Ha~met:u İti~atla dolu olan bu müşa- sulhun tarsioi siyasetine men- rafi genişliği ve nüfusu itiba 
Ro"'a'1ya !:ra'ı arol Hazretle- bedenin bugünkü şartlar altın- faatleri iktizasıııca engel olmak rile tek başına böyle bir a 
r:n.n, Haşmetlu Yugoslavya da niçin fevkalade bir ehem- ve bu siyasetin en salahiyettar keri kuvveti teşkil edemezs 
kratı İkinci Piyer Hazretlerinin, miyeti olduğunu söylemeğe lü- mümessillerini alçak bir cina- akıl ve scvkitabii ona kendisi! 
Fehametlu naip prens Pol haz- zum yoktur. Yugoslav milleti- yelle devirmek istiyenler he- ani vaziyette bulunan devle 
retlerinin ve niyabet meclisi nin hüyük şefine karşı daha ~aplarında aldanmışlardır. Fi- !erle teşrikimesaiyi emreder. 
azasının sıhhatına kalduıyor, geçen gün son• hürmet vazife- kirler, onlan şahıslarında te- İtilafımızı doğuran işte b 
asil ve dost Yunan, Romca ve sini yaptık. Asil ve kahraman cessüm ettirenlerle beraber öl~ olmuştur. Binaenaleyh Balka 
Yugoslav ınilletlerioin itila ve Yugoslavyanm uğradığı elim mez, bugün ölüler her zaman- itilafı sulhu en dürüst e 
refahlanna ve daima daha sıkı imtihan kar9ısında duyduğu- dan ziyade ve yaşıyanlardan nazikanı beynelmilel tahammül 
ve b:ışarıcı ittihadırıızın şere· muz heyecanı henüz canlı ola- fazla kuvvetlidirler. Bize icra- ler hizmetinde muazzam bi 
fine içiyorum. rak muhafaza ediyoruz. Bu atta bulunmağı yaşıyorlarmışça- kolektif kuvvet teşkili ile ida 

Yunan H. Nazının Nutku elim imtihanın ferdasında tesa· sına emredenler işte onlardır. me ettirmeyi kendisine gay 
Yunan haricıye nazırı M. dümüzün teyidi milletlerimize me- kendilerine icap eden hürmette edinen geniş bir :devletler ca 

Maksimos şu nutku söylemiştir: serretlerinde olduğu gibi elemli bnluomak içindir ki hiç bir mi asıdır. 
Aziz meslekdaşım ve dostla- anlarında da etraflarında ayni değişiklik yapmamağa karar Harp imkansız olunca mil· 

rım! yaralan taşıyan, ayni felakete verdik. Ve bugün onlara ve Jetler aolaşmağa mecbur ka 
Aranızda bulunuşumuzu beni uğrıyao dost ve sadık yürek· hatıralarına hürmeten Anka- lırlar. Evvela müttefikler ara 

cidden minnettar eden çok )erin çarptığını hissedecekleri rada bulunuyoruz. Bir fikir yo- sında milli emniyet mevzuun 
yüksek ve müheyyiç sözlerle emniyet ve kaoaatını vermiştir. !unda ölenler kahramandırlar. dan hariç meseleler üzerind 
beni selamladınız. Bundan bir Kaderin hiçbir şereften ve Ve onların vasiyeti şu tekke- itilaf edilir, Sonra müttefik ol 
sene evvel yine burada kendi- hatta vatan yolunda ölmek limeden ibarettir: mıyan komşularla itilaf olunu~ 
sine yeni bir delilini verdiğiniz şerefinden bile mahrum bırak- (Devam ediniz) bunu hayat- Ve nihayet hiç komşu o'. 
his ve dostluğumuzun samimi- madığı bu büyük kral, dava- ta bulunduğunuz müddetçe hiç mıyao devletlerle itilafa varılı 
yeti size şükranımı uzun uza- ınıza en büyük hizmeti yap- durmadan yapacağız. Fakat Sulhun feyizleri o kadar bü 
diya arzetmek vazifesinden beni mış oluyor. Nasıl nasihatlarile kahramanlar yalnız icraat iste- yüktür ki harbın imkansız bı 
vareste kılmaktadi. Ancak bu- bizi irşat etmiş ve düşüncele- mezler Adalette isterler. Ve rakıldığı her yerde hayat mü 
na bir şey ilave etmek memle- rioin yüksekliğile bize ilham vicdanımız bize diyor ki onlar teaddit ve muhtelif cephelerin 
ketimizio tahakkuk ettirdiği ve vermişse ölümile de bizi daha için adaletin manası tenvir ve de tam bir inkişaf bulur. Bal· 
şanlı bir teıahürünü gördüğü- müttehit kılmıştır. Binaenaleyh, cezadır. Arzularını yerine ge- kan itilafı dairesi gittikçe gc 
nüz muhteşem terakkiya- şimdiye kadar takibetmiş ol- tirmekte olduklarımız hem be- nişliyen bütün bu nevi anlaş· 
tın yürek1erimizi ne kadar duğumuz mukarenet gayretle- rikioi hem de ötekini elde edin- maların merhalesinden geçe· 
sevinç ve memnuniyetle dol- rioe bu feci hadisatın ferda- ciye kadar gayretlerimiz dur- cektir. Netekim şimdi iktisad 
durduğunu söylemek iste- sında daha büyük bir azimle miyacaktır. İnsanı zebun eden münasebatımızın ve münakale 
rim. Milletinizin yılmaz azmi devam edebiliriz. acılar vardır. Fakat öyle acı· yollarımızın ve bilhassa Tuıı8 
ve hükumetinizin kiyaseti saye- Elde edilen neticelerden !ar da vardık ki kuvvetlerimizi ile Kara denizden istifade ede· 
sinde ve her şeyden Türk mil- müftehir olarak maziden bir on misli artırır: Bizim acımız rek Balkan ve merkezi AvruP9 

!etinin mukadderatını idare eden itimat dersi alabiliriz. her ülkünün tahakkumuna kar- devletlerinin Asya ile olan ınii' 
büyük şefin dehası sayesinde Bu maziden kıyaset dersi şı çıkan engelden doğanlar nasebetlerini artıracak olanla. 
herkesin hayretle takdirini ve almalıyız. Çünkü bilhassa şim- gibi, bu son nevi acılardandır. . rının inkişaf ettirilmesini göriif 
dostlarının aynı zamanda me- diye kadar takip olunan usulün işte bunun içindir ki bugün mekteyiz. Komşulanmızla ınıı· 
serretini mucip olan neticeler itidali ve azimkarlığı sayesin- aranızdan artmış kuvvetleri allakta bulunan meseleleriınİ 
elde ettiniz. Bu tarzda çalış- dedir ki en çetin müşkülatın bulunuyoruz. Ve Türk cumhu- de cümlemiz için memnuniyet 
makla hem memleketinize hem mevcut birlik kuvvetlerinin te- riyetinio milli bayramına işti- mucip bir sureti hal bulınll~ 
de Avrupanıo bu ikamet et- zahür ve tekasüfüne imkan ver- rak ettik. Gördüğümüz man- üzere müzakerelere başladıl>· 
mekte olduğumuz parçasının mek suretile ananevi ve de- zara bizi müheyyiç etti. Ve Nihayet komşu olmıyan de~· 
lau7.ur ve sükiınuna hizmet et- vamlı bir terakki husule getir- istikbali ne kadar asil Türk !etlerde Balkan itilafı aynı de· 
miş olduğunuzu söylemezsem sa- dik. Bu terakki, hatta iktisadi milletine ve ona karşı samımi recede dostane münasebatl~ 
mimi düşüncelerime ihanet etmiş ve içtimai hayatımızı değiştire- bir dostluk besliyerek mukad- bulunmaktadır. Ve onlarla ar• 
olurum. Bunu kat'i olarak be- rerek daha zengin ve feyizli deratlarını onun mukadderatına sında menfaat ihtilafı yoktıl 
yan etmekle bahtiyarım. Çünki siyasi bir faaliyet için yol ha- bağlıyanlara ait olduğunu bize Balkan misakını imza e.~j 
milletlerimizin en yüksek ül- zırlam:ştır. Bugün dünyada hü- öğretti. Dün bize topraklarını- henüz bir sene olmadı. V~~'f~ 
küsü olan sulhun ancak onların küm süren ve memleket ara- zı ona dokunmak cesaretini zannediyorum ki bütün dull. 
kudret ve refahile en mükem- sındaki mübadelatı bozan bir- gösterecek herhangi bir kim- önünde şunu kafi olarak sor; 
mel bir şekilde temin edilebi- birlerinin iktisadiyatınl tecerrüt seye karşı müdafaa edecek liyebilecek vaziyetteyiz. Şıı~ 
leceğine kaniim, ve yine bil- ettiren iktisadi karışıklık bizim olan parlak ordunuzu göster- sulh bir gün bozulacak olıı el'' 
hassa herhangi birimizin elde mesaimize azim bir inkişaf sa- mekle kalmedınız. Aynı zaman- bu her halde bizim civarıın 1 ı ftl 

ettiği terakkiler karşısında hası açmaktadır. Ve eminim ki da sulha hadim kıldığınız had- olmiyacaktır. Başka bir tar.~~ 
duyduğumuz müşterek meser- .iktisadi münasebetlerimiz güç siz kuvvetleri tedarik eylediği- bozulduğu takdirde ise 0 1-ı 
rette Balkan siyasetimizin mu- olan yeniden tensik işi cesaret niz muazzam İnsan kaynağını zenoediyorum ki, yine şunu "j· 
vaffakıyetinin en parlak müey- ve basiretle başlamak suretile da gösterdiniz. Ve bilhassa bi- surette beyan edebilecelc " 
yidesioi l!'Ördüi(üm icindir ki az zaman iciode takdire deiler ze Türkiye Cumhuriyetinin bü- - l.ıilıen cevırınız 



1 1934 Yeni Asır Sahne s 

daMühimKa r 
1 

----------------------------.... ----------------------------
Kabul Resmi Siyasi Faaliyetle Geçti 
İSTANBUL, 31 ( HUSUSİ) - Evvelki akşam Ankaradaki ~~bul resmi muzik _çalın~aması~~ 
~ b h .. "n kadar devam eylemiştir Gazi Hazretlennın Balkanlılara hıtabesı çok ıyı 

Yazan: NIZAMETTIN NAZİF 
- 18 ragmen sa a ın uçu e · . . . k · · 

tesirler uyandırmıştır. Kabul resminde siyasi faaliye~ler ~lmuş ~ e_~ıllerunızle Bal an . H_ancıye 
nazırlan, sefirler siyasi mevzular etrafında görüşmuşlerdı_r. Bu. goruşm~lerden alınan ıntıbalara Daldan Dala Seken Serçelerin Gürültüsü Denizden 
göre Ankara içtimalannda mühim kararlar verileceği tahmın edılmektedır. 

Üzüm Müstahsilleri Kamil en Bir oı~·!~:~~:e;:pe=:a:ı::mı:!~m 
Gelen Dalga Seslerine Karıştı 
~--------------------·~-------------------nız olsun ... 

- Ahsen! 
Meş'alelerin aydınlığında bir 

K t .f 1· . d T I acaklar palanın kalkıp indiği görüldü, 00pera ı çın e op an_ . . . çatlak birsesişitildi.Akabinde 
Ankara, 31 (Hususi) - Üzüm işini faydalı bir şekilde tanzim eyle~ek uzere !ktasat. vekaletin- bir kaç ağızdan birden fırlı-

ce bir kanun layihası hazırlandığı tahakkuk etmiştir. L~yihaya g?re bır koop~rat~ teıkil olunacak yan aaklı, fakat boğuk feryat-
b"t" ü ·· müstahsilleri kamilen bu kooperatife gırecekJerdır. Kooperatıf Zıraat bankasının lar kulaklara ulaşb: 

ve u un zum d k . M afih la h A 
mali müzahereti altında çalışacak banka suretile kooperatife yardım e ece tir. aam yı a - aaay! 
etrafında henüz tafsilatlı malumat almak mümkün olmanuıbr. · - Aaaaay.. Aaah! 

Y R • Ol k işkence tulumlannı, ko111 ~ Kazım Paşa ine eıs a~ ::d;:;;~:~~:~e:n=· 
Ankara, 31 (Hususi) - B. M. Meclisi C: H. F. grubu bugün İs-:! paşan: ~e~~gınd~ liv•bir dınnışlardı. Merdiveni hnnanaıı 

toplantı yapmışbr. Bu içtimada Balıkesir M~b'~s~ Kiı.ım paşanın te B. · e 15 reıs gıne adam, halatın bir ucunu kesi-
nam:ıet gösterilmesine müttefikan karar verılmıştır. verince, yedi tulumun, yedisi 

B 1 "" K I y Yolunda Bir birden paldır küldür siloyu u gar ra ı arna - süsliyen heykellerin üstüne dü-

Kaza Geçirdi - Tren Y.anıyo_ rdu . 'ü~;~iş!ida.m, merdivenden 
inince hep birden tulumlara Sofya, 31 (Hususi) _ Bulgar Kralı Boris Strancadan Vamaya gıderken trenı~ tekerleklennde dojru koştular. 

yağ bulunmadığından vagonlar ateş almış, makinist elleri ve .. yü~ü .. Y•~ak suretile. yaralanmıştı~. lren de dayanamamıştı, o ta-
. Kral bizzat yaralı makiniste ilk pansımanı yapını~ ve ateş ~ondürüld~k~en sonra yıne kral maki- rafa koşmuştu. 

M-;~;;k VB~;;;kiii ~·nıc~;~;;si Günü ve;:;::.~=::rp;:y~:~ 
G • d • yırdı. Bir tanesini bağlıyan di-

Vi yana Ve Romay~ ı ıyor . ki~~::..~:ı::;.ar meş'aleyi uza· 
Budapeşte: 31 ( Hususi) - Macar başvekili jeneral Gombees ikinci teşrinin üçüncü Cum":'1esı tınca, İren korkak bir çığlıkla 

günü Romaya hareket edecektir. Ramaya !Pderken bir gün Viy:ı~ada kalacak Şa~ö!ye Şu~mgle geriledi: 
de görüşecektir.Bu mülakatta iki memleketı alakadar eden hancı meseleler göruşulecektir. M. _ Aaaay! 
Gomboes Ramada M. Mussolini ve hariciye müsteşan M. Suviçle mülakat edecektir. Macar baş- Sağ elife gözlerini örtmü.ştü: 
vekilinin 12 Teşrinisanide Budapeşteye dönmüş bulunacağı zannediliyor. Mumaileyh parlamento _ o ... o değil mi Teodos? 
hariciye komisyonunda Varşova - Viyana ve Roma mülikatlan hakkında izahat verecektir. . . O .. Değil mi? 
Budapeşte, 31 (Hususı) - Macar başvekili cenera~ Gomh?es Roma. seyab~tı.ndan sonra Berlını Hassa kumandanı da, tıpkı 

de ıiyaret edeceği hakkında Berlin gazetelerin neşrıyatını bızzat !ekz1p etmıştir. Vasilissa gibi ilk bakışta irkil-

T aarruzdaMı Bulunmak lstiyorl~rdı? ~~t:~~: ~~:~!~ .. :uluma 
Paris, 13 [Hususi] - Burada bulunmakta olan İngiliz ~~~lının yeni gelini Prens Jorjun nişa~- Ve palasını bir ikinci tulu-

lısı Prenses Mary otomobille gezerken üç kadın otomobılın basamaklarına atılmışlardır. Polıs mun dikiıleri üzerinde oynatır-
. derhal müdahale ederek kadınları tevkif etmiştir. Mevkuf kadınlar ilk tahkikatta Prensesten bazı ken mırıldandı: 
ricalarda bulunmak üzere bir mektup vermek istediklerini söylediler. Polis tahkikatını tamik ediyor. _ Evet o... Anemas zında-• . 

F d D 1 t 1 1 A h t 1 • nının kumandanı lvanidis ... 

ransa a eve sa a ı şı da8;~;~~~::::ir=h~t~ 
Paris 31 (Hususi) _ Fransada yapılacak devlet islahab hakkında BrşyekiJ M. Dumergue bu- buna da bir göz attı. Fakat 

gün M. Herriot ile üç saat görüşmüştür. M. Donmergue Rus büyük elçisini de kabul etti. bu defa daha büyük bir heye-
Paris 31 (Hususi ) - Kadınlann intihap hakkına malıkiyetleri lehinde olarak siyksi mehafilde can hissetmişti. Yine gözlerini 

bUyük bir faaliyet vardır. Başvekil M. Gaston Doumergue nazırlar meclisinin toplantısından sonra kapadı. 
kadınların rey hakkı lehinde mücadele eden milli birlik delegasyonunu kabul etti. Binlerce imzalı T eodos dişleri gıcırdadı. 
bir mahzar verildi. Bunda önümüzdeki belediye intihababnda kadınların da seçmek ve seçilmek Meş'ale tutanlardan biri Vasi· 
hakkına malikiyetleri isteniyordu. lissanm yanında değilmiş gibi 

Par:is 31 ( Hususi ) _ Reisicumhur M.Lebrun cenubi atlas denizini defalarca geçen 11 Arc-en- feci bir liübalikle sunturlu bir 
<:iel " ve Groix -du Sud ,, tayyarelerinin mürettebatını kabul etti. Mülakata hava nazırı Ceneral küfür savurdu. 

Denain'de bulunuyordu. . - Vay canına, anasının me-'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·~···•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ytteyiz, Balk an itilafı icraabm sini Belgr:atta. alakord~gund.an ğunu ben de ehemmiyetle kayd- zarında bellediğim vay! Bu ne 
diğer sulhperver anasırının ic- Ankaraya gehp bu ıçtima hız- etmek isterim. Balkan itilafı hal be? 
l'aatile 0 derece inbbak zat iştirak ~.dem.~e~ten ~ü- bilhassa ve her şeyden üstün Evet bu ne haldi? Çünkü 
ettirmiştir ki kendi evinde va- tevellit tees~urlennı sızler~ ıh- olarak Balkan istikliliııin en tulumun büklümleri arasında 
tiyet haki kal kb B" · lağına benı ~~ur ettı. M. kuvvetli ve en müessir silahı- bihareket yatan ceset, bizzat b:..ı-~ . mb I acak r. lızı Yevtiç gelmedıgıne çok müte- n·t ba . d" 

- Kim bilir nerede? Her 
halde dün gece Anemas zın
daru müthiş bir serencamın sah
nesi olmuş olacak.. 

- Bu muhakkak .. 
- Tulumlardan çıkanlann 

hepsi bizden: 
- Ahsen? Ya Ahsen? 
- Kim bilir nerelerde.. Cel-

lit ile dört yamağı .• 
- Eeeey? 
- •... Ve kumandanla mua-

vini.. İşte bu kadar.. Tulum
larda ba,ka kimse yok.. İren 
fena halde sinirlenmişti. Hın
cından mantosunun büklümle
rini sıkıyordu. 

Asabi bir asrar ile hiç din
lenmiyor, yalnız soruyordu: 

- Ya Ahsen? Ahsen? Ya 
Ahsen? 

- T eodos hizmetkarlara 
kısa bir emir verdi: 

I Tulumları derhal kaldın
nız.. Saraydan iki araba çıkar
bnız.. Hemen hepsi gömülsün, 
sonra frenin koluna geçti. 

- Vasilissam... Dedi. Mü
saade ediniz de size yardım 
edeyim ... 

Güzel kadın Hassa kuman
danının geniş göğsüne başını 
dayadı. 

Bir hizmetkir, önde meş'ale 
tutarak yürüdü. 

Üçü birden uzakJaşblar. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
. . . . . . . . . .. . . . . . . 

Sarayburuuunda Bir galer, 
Sur dibinde, kürek üstünde du
ruyordu. 

Teodos, i.renin gemiye bin
mesine yardım etti. Onu, Ga
lerin kıç tarafındaki müzeyyen 
köşldüğe çıkardıktan sonra 
önünde eğildi: 

- Bana itimat ediniz Vasi
lissam... Diye söylendi. Şimdi 
Anemas kulesine gideceğim. 
Hadiseyi mahallinde tetkik ede
ceğim. Gün doğmadan Elotere 
dönerim. 

İren çok düıünceli idi. 
Elini uzatb. T eodos güzel 

kadının tombul ellerine bir 
öpücük kondurduktan sonra 
koşa koşa Galerden çıktı .. 

G.. G.. G-- um... um.... um. .. 
Galer, nöbet davulundan 

~~ırımıze ağ ama ta o an . d" Hususile ki Balk dır. Ve bu istiklal Yugoslavya ce a şıy ı. 
tııu h d · k · · · b" essır ır. an kr l büt" har' · · t' · O cellat başı ki, Bizansta a e enın a ti ıçın ır sene tesanüdünün en imanh taraf- a ının un ıa sıyase mm • • • • • . . • • . . . . . • . • • 
~~el sarf ettiğimiz çetin gayret- tarlarından biridir. Ve ilk aıi- temeli ve başlıca endişesi ol- bizzat bir gün ona rastgelmiş Teodos hakikatan sözünü tu-

tempo alan küreklerin hıziyle 
denizi burunbyarak uzaklaştı. 

e~c bundan daha güzel bir lardanberi bütün gayretlerini muş ve daima da öyle olacak- olmak, bir çokları için öd pat· tan bir adamdı ... 
~ukafat beklenebilir mi? Bal- bu tesanüde hasretmiştir. Nam· br. Balkan istiklali prensibiBal- latan bir korku bir azap olurdu. Gün doğmadan tek kürekli 
an itilifının mukarrerabna dar büyük şefi Gazi vazife kan itilafına mensup olan bütün T eodos: bir sandalla Kalamışa ulaşml§b.. 
~ bi• itimatla kadehimi Ga· kurbanı kralın ölümile felike- bizler için büyük lualın terk - Ne tubaf? Ne tuhaf •• Diye Heyecanla bidisenin tafsilihm 
~ Mustafa Kemal hazretlerinin, te u~nyan _Yugosl~v milletinin ettiği siyasi bir akide olmuş- homurdanırken palasım bili bekliyen Vasilissanın sediri di-

.llnan reisicumhuru hazretle- badsız, denn elemı karşısında hır. Yugoslavya milli tarihi ihtiyar bir üç.üncü çuvala sürt- binde diz çökmüştü: 
~~ ~aşinetlfı Yugoslavya kralı g~rek. ~en~~inin gerek Türk ve coğrafi vaiifesini ayni azinı meğe başlamışb. - Aiılat Teodos .• 
kr ~· Pi yer hazretlerinin naibi mılletın~n asıl duygulannı ~~ ve sebatla yapacaktır. Cumhu- V asilissanın artık sabrı, ta- Hassa kumandam tam bir 

ol; Prens Pol hazretlerinin evvel ızbar edenlerden bın riyet hükümetine ve Tevfik kah kalmamııh: saat uğraşmışh bu mevzu llze-\'e • 

~thh nınbet meclisi azasının olmuştur. Rüştü beyefendiye gördüğü- Gidil Sen yok mu ? rinde ... Fakat ancak beş saniye 
el atletine kaldmyor, asil ve Teselli verici sözleri bütün müz hararetli kabulden dolayı - Ahsen! Ahsen! Diye. devam edebilen bir cevap ve-
llı~~l Türk Yunan ve Yugoslav Yugoslavya milletinin kalbinde teşekkür ederek kadehimi Re- Hassa kumandanı, hizmet- rebildi: 
:V etıerinin refah itilasına içi- yer etmiştir. Sarsılmaz dostlu- isicuınhur Gazi Mustafa Kemal karlara bir el işareti yapb: - Kalbimin hükümdan! Hiç 

orulll. ğumuzun bizce en kıymetli :za- hazretlerinin, haşmetlü Ro- - Şu tulumlan açm baka- bir şey öğrenmek mümkün 
Yugeslavya Ha. manı olan Gazi Mustafa Kemal manya kralı Karol hazretleri- hm.. Hayvanlar gibi alık alık değil ... 

\' Nazırının Nutku hazretlerine karşı bütün Yu- nin, Yunan reisicumhuru mös- yuzume bakmayın.. Haydi... - Nasıl? 
\>e\Q~&osfavya hariciye nazır goslav milletinin dnyduğu şük- yo Zaimis hazretlerinin şerefine Bunun üzerine bir hareket baş· - İşte böyle ... 
ı ....... 

1 

.it!. Puriç şu nutku söy- ran ve muhabbete ben ancak ve kahraman Türk milletinin ladı. Bıçağına sarılan tulumlara - Neden, Anemasa gitme· 
"'~lflir· tercüman olmaktayım. Üç. ha- saadetine kaldınyor, başvekil ealdırdı. Beı dakika siren hum- din mi? ~!:ıiail. hazretl.n, hanımlar, riciye nazırının beliğ ıözlerine ısmet paşa hazretlerüıiıı bari· malı ç•lıpna IODımda, !ren, - Gittim... Ve oradan d6· 
liari e~. bir şey ilave edecek değilsem ciye vekili Tevfik Rilftü be- Hasaa kumandammn •imıdan niyorum. 

halre Cl~e nann M. Yeytiç de Balkan itilifınm ancak bir yefendinin sıhhatlanna •e tahsi ıu sözleri işitti: - O halde bu ,eyleri öğ· 
~ devlet isleri kendi- sulh ve terakki vaııta.sı oldu· uadetlerine icİYOram. ~~.._ - Vuili11am .. laal'ardamcı·_ .. ltlllDeliYdin? Nicin ıeLlia? 

T eodos yutkundu: 
- Bir şeyler öğrenmedim 

değil.. Fakat bir netice elde 
edemedim. 

İren, her gece koynuna gi
ren adamın saçlanm okşadı: 

- Anlat öyleyse ... Ne duy
dun? 

- Duydum ki. .. 
Emrinizi Anemas zındanına 

ulaşbran asker vazifesini ifa 
etmiJtir. 

- Yani? 
- Yani emirlerinizi biızat 

kumandana bildirmiştir. Bunu 
bana zavallı kumandanın emir
beri söyledi. Sonra kumandan 
derhal cellitbaşıyı çağırmış .• 
Kısa bir emir vermiş ... 

- Ne emir? 
- Yani demiş ki, V asilissa~ 

mn arzusu budur, Ahseni he-
men zındandan çıkarıp cellada 
teslim etmiş ... 

- Ala.. Sonra? 
- Ahsene sormuşlar: bir 

diyeceğin var mı? Vasiyette~ 
bulunacak mısm? Beşir'e bir 
işaret vermiş.. sonra arapça 
bir şeyler söylemiş .. Anlıyama• 
mışlar. Cellat yamaklannı ça- ' 
ğırmış esirin ellerini kollannı 
bağlamışlar ... 

- Sonra? 
- Kumandan emirberini as-

keri Mandıraya göndermiş .. 
- Bu Mandra nerededir? 
- Hemen oracıkta.. Ka1enin 

yirmi adım yakınında ... 
E N .. ? - eeey... ıçm. 

- Bir Dana aldırmak için .. 
- Ala... Sonra? 
- Asker vazifesini yapmış .• 

Danayı kaleye getirip cellada 
teslim etmiş.. Ve cellat derhal 1 

Danayı boğazlayıp derisini yü
züvenniş .. 

Buraya gelince Teodos du
l'akladı İrene baktı: 

- Maatteessüf Vasilissam .• ~ 
Dedi, bundan ötesini bilen yok. 
Nefer kıunandanı ziyaret etmiş .. 
Ona başka bir emri olup ol
madığını sormuş.. Sonra çeki
lip gitmiş ... . 

İren dalgın dalgın başını sal
ladı: 

- Ya öbür tulumları kim 
getirmiş? 

- Bu ciheti bilen yok.. 
- Yedi tulum birden kale- , 

den çıkıyor da bunun kimse; 
farkına varmıyor.. Hayret! Bu 
işe hayret ediyorum T eodos .• 

- Hakkınız var V asilissam .• l 
- Peki meseleyi sonra nasıl 

öğrenmiŞler .. 
- Ben söyledim .. 
- Demek sen söyleyinceye 1 

kadar ikimse işin farkında de
ğildi .. 

- Hayır ... 
Vasilissa sustu, dışarıda eşyaJ 

yavaş yavaş belirmeğe başla- ' 
mıştı: 

- Tan yeri ağarmıştı. 
Birer Bülbül öttü... Daldan 

dala seken serçeJeriıı gürültüsü 
denizden gelen dalga seslerine 
karıştı. 

Havada hafif bir lodos ılık· 
lığı vardı. 

lren yavaşça dogruldu. Du .. 
daklarında acı bir gülümseme 
belirmişti: 

" 

- Adam sen de... Diye mı· 
rddandı. Farzet ki, Ahsen kaç• 
mış olsun .. Ne çıkar? T emistok-
lis hayvanı yann cepheye gidi .. 
yor ya... Bir başkasını yaka~ 
lar .. Arabm abdalından çok yer 
yüzünde ne vardır. . 

-- So11J1. 'l'ats.-: m :J. 
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Tethişçilerin Kal Evinde • 
1 T • 

1 
Tirandan Yanka Pusztaya Bir Dolaşma 

Bütün Garp VeŞark Polisi TetikBulunmaklşaretini Almıştır. Tethişçi
ler Nasıl Toplanır? - Güzel Luludi Y anka Pusztayı Nasıl Anlatıyor? 
Marsilya faciasından sonra 

Avrupa ve Amerika gazetele
rinin muhabirleri Balkanlara, 
Bulgaristan, Yugoslavya ve 
Macaristana akın ederek tet
kiklere koyuldular. Detektiv 
gazetesinin bir muhabiri de bu 
meyanda tetkikatta bulunmuş
tur. Bu tetkikleri aynen nak
lediyoruz: 

Bari' denkalkanbirf tal yan vapuru 
ile Avlonyaya geldim. Üç mo
törlü bir İtalyan tayyaresi ile de 
Tirana hareket ettim. Hava 
sisli idi. Yeşil dağların tepele
rinde yırtılan ince bir yaşmak 
gibi, bulutları seyre daldım. 

Buraya, bu ihtiras dolu dağlar 
silsilesinin teşkil ettiği sevküc
ceyş hat boyunca, Arnavutluk 
Makedonya - Yugoslavya - Bul: 
garistan - Romanya - Avusturya 
ve Macaristan hudutlannda 
tethiş teşkilatlannın sırrını öğ

renmeğe gitmiştim. Üç yolcu 
idik. Önümdekiler yalnız sırt
larını görebildiğim bir çiftti. 
Arasıra başlarını çevirince yüz
lerini görüyordum.İkisi de genç
tiler. Fakat kadın cidden gü
zeldi, zarifti. Çehrelerinde Slav 
ırkının hatları beliriyordu. Ara 
larında kendi dillerile konu
şuyorlardı. 

Tiranda 
Tiran askeri kışlalan, bara

kaları, demir tel örgülerile 
müstahkem bir mevkii andırı
yordu. Yoldaşlarım acele indi
ler. Ben de atladım. Derhal 
badem içini andıran elbiselerile 
süngülü askerler tarafından 

ihate edildiğimizi gördüm. Bir 
kaç zabit yanımıza gelerek bir 
çok şeyler sordular. Yol arka
daşlarım diri diri cevap veri
yorlardı. Bana gelince ne söy
lediklerinden, ne istediklerin
den haberim yoktu. Sadece 
pasaportumu göstermekle iktifa 

ettim. 

Göz bile atınaksızın pasaportu
mu iade ettiler. Bizi yakında 

bnlunan barakaya götürdüler. 
Zabitler ve sivil memurlarla 
dolu bir büroda bulunuyorduk. 
Karı, koca, aldıkları emir üze
rine olacak, ceplerini boşalttılar. 
Ben de onları taklit ettim. Ar
ka cebimdeki tabancayı titre

yerek masa üzerine koydum. 
İçimden : " Hay aksi şeytan 

diyordum. Böyle nazik zaman
larda Balkanlarda tabanca ile 
seyahat edilir mi? ., 

Polisin Bakışları 
Polis amiri olan zat tabanca

ya dikkatle baktı. Sıra kaatla
rımızın tetkikine gelmişti. Bu 

.. d"" 

arkadaşlanm haylı sabırsızlanı
yorlardı. Polis amiri tetkikahnı 
bitirince ayağa kalktı. Ceple
rimden çıkardığım şeyleri, hatta 
tabancamı bana iade etti. Kara-

koldan çıktığımda ince bir yağ
mur yağıyordu. 

· Etrafıma şaşkın şaşkın bakı

narak beni şehre götürecek 
bir araba aradım. Nihayet bir 
otomobil göründü. Derdimi an
latmıya muvaffak olamıyordum. 
Bu aralık omuzuma bir el do
kundu. Başımı çevirdim. Kara
kol :ıabitini gördüm. Oldukça 
düzgün bir Fransızca ile: 

- Size karşı hizmetimi ya-

rım bıraktım. Mazur görmenizi 
rica ederim. Şehre kadar re
fakat edebilirim dedi. 

Yolda hem gidiyor hem ko
nuşuyorduk. 

Muhabirlerin Balkanlara 
Hücumu 

- Marsilya hadisesinden 
sonra Avrupalı muhabirlerin 
Balkanları doldurmasını bekli
yorduk. Siz ilk gelensiniz. 

- Fevkalade tedbirler almış 
görünüyorsunuz. 

- Evet bütün garp ve Sark 
polisi tetik bulunmak işaretini 

almışlardır. 
Tethişçilerin buradan geç

melerine veya memleketimizde 
toQ)anmalarına mani olmak is-

tiyoruz. Bugün Avlonyaya bir 
kaç şüpheli şahsın çıkacağın
dan haberdar edilmiştim. 

Tethişçller Kimlerdir? 
- "yanıldınız mı? 

- Hayır yanılmadık.. Ara
dığımızı bulduk. Y almz siz de 
fazla ümide kapılmaynız. Bura
da tethişçilerden kimseyi göre
miyecek, onlarla birlikte seya
hat fırsatını elde edemiyecek· 
siniz. Zaten bu tethisçiler kim
lerdir, bilir misiniz? En çoğu 
biraz siyaset yapan Köylüler 
ve işçiler... Onlar ki, sefalet 
yüzünden açlık ve işsizlik yü
zünden gayrimemnunlar kafi
lesine iltihak etmişler ve niha
yet yurtlarinı terke mecbur 
kalınca tethişçilere katılmış
lardır. 

Bu şuursuz insanlar hususi 
karargahlarda talim edilmekte 
ve günün birinde techiz edi
lerek meş'um rollerini oyna
mağa sevkolunmaktadırlar. 
Bunlar tebdili kıyafet edince 
beynelmilel seyahlar gibi ta
nınmadan istedikleri yere gi
diyor, istedikleri yere sokulu
yorlar.Marsilya sui kastını yapan 
Kelemenle suç ortaklarının te
peden tırnağa kadar yepyeni 
giyinmiş olduklarına bilmem ki 
dikkat ettniz mi? 

- Şimdi anlıyorum .. Yol ar
kadaşımın para dolu eski ke
sesine neden o kadar dikkatle 
baktınız ... 

Selinlkta 
Selaniğe hayal inkisarına uğ

ramış bir halde geldim. Seya
hatımın ilk merhalesi olan Ar
navutlukta fazla bir şey elde 
etmemiştim. Tethişçiler şebe
kesinin küçük bir İp ucunu bura

da bulabilir miydim? Yalnız bir 
ümidim vardı. Onu da kullan
dıktan sonra seyahatımı bu ikin
ci merhalesi hakkında hükmü
nü verecektim. Dört beş yıl 

evveldi. Yunanistanda faaliyet
leri sönen son haydutlar hak
kında bir tetkik yapmıştım. Bu 
münasebetle Dağlar Kralı adı
nı taşıyan Çaças ile suç arka
daşı güzel Luludiyi tanımış

tım. Luludi Caças'ın fevka-

iade ajanı idi. Atinada di
ğer büyük Yunan şehirlerinde 
yaşar, yapılacak taarruzları, 

dağa kaldırılacak zenginleri o 
tayin ederdi. Nihayet Yunanis-

tan şekaveti ezmeğe muvaffak 
olduktan sonra Çaças da unu
tulup gitti. Luludi ile tanışıklı
ğımız çok sürmüştü. Cidden 
büyüleyici güzelliğe sahip olan 
bu genç kadın Fransızca da 
biliyordu. Çaçasın bütün me
raklı hayatını bana o anlatmış
tı. Luludinin Selanikte olduğu
nu duymuştum. Onu bulursam 
çok şeyler öğrenebilirdim. 

Barlarda 
Son zamanlarda tavernalar

dan birinde çalıştığını öğren
miştim. Hepsini dolaştım. Lu
ludinin eski arkadaşı olan bar 
kızları ile saatlarca dansettim. 
Nihayet adresini öğrendim. 

Rıhtımda, tam oturduğum otele 
yakın bir yerde oturuyornu. 
Oraya koştum. 

Genç bir adam kapıyı açtı. 

Luludiyi sorunça: Kıskanç ve 
haşin gözlerini dikti. Fakat 
çok beklemeden Luludi görün
dü. Beni derhal tanıdı. İçeriye 
kabul etti. Dostuna birçok 
şeyler söyledi. Mııhakkak ki,
itimada şayan olduğumdan bah
şetmişti. Luludi değişmemişti. 

Yalnız biraz toplanmıştı. Ayni 
yaldızlı saçlar, aynı . yakıcı 
gözler ... 

Fakat bütün bu güzelliğ:ne 
rağmen, ben içimdeki heye
canla ona değil, yanındaki de
likanlıya bakıyordum. Sert ba
kışlı bir gençti. Baştan tırnağa 
kadar herşeyi, gömleği, kravatı 

elbiseleri yeni idi. Burada Ar
navut polis komiserinin sözle
rini hatırlad,m. Luludi odasına 
biraz daha çekidüzen verdi 
sonra karşımda oturdu. 

Çacas'ın ÖIUmU 
Olimp 'te jandarmalarla bir 

müsademede Çaçasın nasıl öl
dürüldüğünü anlattı. 

- Artık uslandım.. Macera 
bitti dedi. 

Büyük bir sükünetle muka
bele ettim: 

- Su halde bu Ustrani (Hır-

vat T ethişçisi) ne diye senin 
evinde bulunuyor. Şaşırdı. Yüzü 
kızardı. Sorgumun manasını an
lar gibi görünen delikanlı ye
rinden kımıldamadı. Sadece 

bir az daha öne eğildi. Kah
kahayı bastım. 

- Haydi gücenme Luludi .. 
Bunu gelişi güzel söyledim. 

Serzenişkarane yüzüne baktı: 
Ustraniler 

- Bilirim, bilirim dedi. Fa
kat ben Ustarni'lere mensup 
değilim. Dostum Stepan'a ge
lince o da tamamen kayıtlı bu
lunmıyor. 

Stepan karşımızdaki yeni 
elbiseli, yeni kunduralı gençti. 

ı 
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Şarktaki gizli cemiyetler ara-

sında garip bir rabıta vardır. 
Bütün tethişçiler, ihtilalciler, 
komitacılar, kanun harici ilan 
edilmiş şahıslar aşağı yukarı 
birbirlerini tanırlar. Makedonya 
ihtilal teşkilatına mensup ko
mitaların kaybolmadıkları,ancak 

şekillerini değiştirerek Ustar
nilere çevrildikleri muhakkak
tır. Bir sergüzeşt kızı olan ve 
Epirde erkek kıyafetile mu
sademelere giren Luludi
nin bütün bu işleri bilmemesi 
imkansızdı. 

Sıklaşan Ziyaretler 
Selanikte iki gün kaldın. 

Luludi ile sıklaşan temaslarım 
eski itimadı iade etti. Stepana 
gelince, bu adamın da bütün 
hüviyetini öğrendim. Vatanının 
neresi olduğunıı kendisi bile 
bilmiyordu. Çetinede doğmuş, 
babası Avusturya tabiiyetin
de oldui!:u halde Macar 

tabiiyetine girmiş. Şimdi de 
İtalyan pasaportu ile seyahat 
ediyor. Bunun içindir ki. Usta
ranilere iltihak etmeğe lüzum 
görmüştür. Hareketimden evvel 
Luludiye şunları söyledim: 

- Senden ve Stepandan bir 
ricam var. Yanka Puzsta'yı ta
nımak istiyorum. Masrafı bana 
ait olmak üzere, oraya kadar 
bana refakat ediniz. 

- Fakat orası gizli bir yer 
değil. .. Kolayca girebilirsiniz. 

Zagrep Yolunda 
Bizi Zagrebe götüren trende 

Luludi şunları anlatıyordu : 
"- Ustranis teşkilatı bir 

fesat deşkilatı değildir. Dikta
törlüğe karşı mücadele eden 
bir muhalefet gurubudur. Bu 
fırka taraftarlarını sizin fırka -
larınızın yaptıkları gibi tesni · 
ve talim etmektedir. Fransada· 
ki vatanperverler veya komü
nistler gençliği de ayni suretle 
çalışmıyorlar mı?Yugoslavyadar 
kaçmağa mecbur olunca budu· 
dun öte tarafında yerleşmişler· 
dir. Yugoslava hükümetin"1 
bütün teşebbüslerine rağmer. 
Macaristan, Hıryat muhacirle
rini taciz etmekte çekinmi• · 
tir. Beş yıldanberi bu te·· 
kilatın bir çok suikast!ar 
tertip ettiği muhakkaktır. Fa· 
kat şurası da bilinmelidir ki, 
polis ne zaman bir suikastçı) ı 
ele geçirse, Ustrani olduğ ı 
meydana çıktığı gün tahkikıı 
orada kalmağa mahkümdur.Us 
rani şefleri son suikastta al. • 
kaları olmadığını beyan e' -
mekle beraber suikastı yapa!l 
taraftarlarını reddetmiş deği !· 
!erdir. Dr. Ante Paveliçin Yu· 
goslav parlamentosunda mebus 
olduğu günleri bulmak içiıı 
çok gerilere gitmeğe lüzuııı 
yoktur. Onu hala Hırvat mub· 
tariyetçilerinin şefi olarak ta· 
nımak zaruridir.,. 

Zagrepte bazı siyasi ricııJ 
ile ve polis erkanı ile göM" 
tüm. Bu zevattan daha faz(ş 
malümat alamadım. Huduttaıı 
Macaristana geçerken de bİÇ 
müşkülata uğramadık.Asıl b:ı. · 
rete şayan olan Macar Stepı:.· 
nın evrakı üzerinde Yugoslıı~ 
polisi durmak lüzumunu bi!e 
görme•li. Luludi de AvusturY~ 
pasar ortu ile kolayca geç!•· 

e" 
Bilakis benim pasaportuııı jj% 

rinde dakikalarca duruld11·,d' 
Yanka Puzst~ Ji~· 

Yanka Puzsta yarı çı~ ~~ 
yarı şatoya benziyen bll{ııı.ı 
bir binadır. Muazzam bir P~ 3Jı 
çevrilmiştir. Burası daha ııY'f.0f' 
bir prevantoryumu, and1!°1jJe~ 
Ustranis erkanı harbiyesı~J<"~ 
bazıları Hırvaristanın e~ Je'' 
hakkında ateşli sözler soYııt~· 
ler. Burada ne silah dolu 1ı1· 
depolar, ne silah ve el b~~iıJel 
talimleri görmedim. J(d~ı;' 
gibi geyinmiş genç a ıı•l 
tarlalarda çalışıyorlardı. A. g6ı: 
olunca büyük konak ye11 'ııııı'1 gelerle doldu. Bunların ıJI ıııl 
rası içimi heyecanla doldf \ o~ 
kafi idi. Hergün birer a ~ıı l 
rak kullanılabilecek 0 f el1 

genç adamların tethişçile1,ııi11 
de ne kadar tehlikeli 0 

ceklerini düşündüm. 
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Bir Aşk Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 

Heyecanlı Maceraları 
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Bir de Haviın Ne Görsün?. Canının Düş-
manı KarŞısında Dimdik Durmıyor Mu! 

Niyama düşündükçe düşün
dü, Zihninde hep bir şeyler 
arıyordu. Fakat zihni o kadar 
karışmışti ki aradığı şeyi bir 
türlü bulamıyordu. 

Zavallı kızın katiyen karar
laştırdığı bir şey vardı ki o da 
şu fırsatı elden kaçırmamaktı. 
Kendi yalnız başına şu iki he
rife karşı galebe çalmak ümı
di de Niyamada kuvvetli idi. 

Malümdur ki Niyamanı:ı üze 
rinde daima bir küçük hançer 
bulunurdu. İşte şimdi bu dü
şüneeler daldığı zaman par
maklarile bu hançeri okşuyor, 

bu okşayışlar cür' etini daha zi
yade arttırıyordu. 

İşte Niyamanın zihninin sap
landığı nokta: Kudurmuş bir 
dişi kaplan gibi hemen Hayı
mın üzerine atılıp hançeri göğ
süne saplamak!. 

Bunu Niyama kolayca yapa
bilirdi. fakat sonra Filban ne 
olacaktı? 

Göz kuyruğu ile Filbana ba
kan Niyama, onun şimali Hin
distan ahalisinden div gibi boy
lu, boğa gerdanlı , pehlivan kuv
vetinde bir adam olduğunu 

ehemmiyetle nazara alıyordu. 
İşte Niyamanın dalgın dalgın 

düşünceleri hep bu zorluklara 
çare bulmak içindi. 

Nihayet zihninde bulduğu en 
muvafık geceyi beklemek oldu. 
Gecenin vereceği daha geniş 
fırsatla Hayiıni sessiz sadasız 
öldürebileceğini umuyordu. 

Öldürebileceğini düşünüyor
du ... Öldürmek!.. Bu kelimeler 
bile Niyamanın tüylerini örper
tecek şeylerden değil miydi?. 
Niyama adam öldürsün! Kan 
döksün! Öyle melek bir kız 
cellatlık etsin! Mümkin miydi?. 

Evet! Yeis öyle bir şeydir ki 
işte Niyama gibi bir kadını da 
bu derece cüretli eder. 

Niyama, Haymi öldürdükten 
sonra bir hizmet behanesile 
Filyanı da çağıracak, Herif 
gafletle gelir gelmez ona da 
hançeri saplıyacaktı. 

İşte bunları düşünüyordu. 
Ya şu iki kanı döktükten 

->Onra Niyama ne yapacak? 
Nereye gidecekti? 

B.ınu da düşünmüştü. En 
kestirme bir yüzden deniz ke
narına varacak, oradan ya Kal
küta yahut Şandarnaoz gibi 
bir memlekete gitmek ıçm 
hükümetin h'm:ıyesini istiye
cekti. 

Ondan sonra bütün dünya
ya me'eleyi ilan edecekti. Ar
tık sevgili F eridin o vakit ken
d' . 
ını bulmasına kadar beklemek 

güçmüydü?. 

Filin üzerinden Niyamanın 
Yataği ile bir de cibinlik ge
tirild' z ı· b. . 1

• o ıma bunları odalardan 
ırısine yaydı. 

Bu odanın karşısındaki bir 
odadada H . . b' h ayım ıçın ır asır 

Seriimi t - . Ş, a ın egerı de yastık 
makamında baş ucuna konul
ınuştu. 

b· liaymın eli erişecek kadar 
b ır Yerde birde otomatik ta-

anca duruyordu. 

B Bu akşam sığındıkları bu 
T ~~galov çok harap bir şeydi. 
y ~ladan dıvarları bir çok 
r ~erinden çatlamıştı. Bu ya
~ .. arın bazılarından dışarsı bile .. orij( .. 
t • uyordu. Hele Haymin yat-
ıgı od b' 

8 anın ır kaç yerinden 
ıvala t . 
başkarı ar.'.1amıle döküldükten 
h tuglaların arasındaki 

arçlarda düserek tuı}lalar 

birbirlerine yalnız kenarların· 
dan tutunmakla kalmıştı. 

Şimdi uzaktan uzağa bir de 
gürültü işidilmeğe başladı. 

Hayim kulak verdi.Gök gü
rültüsü idi. Biraz sonra şim
şeklerin parıltısı da odaları 
ışıklandırmağa başladı. Derken 
bir rüzgar çıktı; bir bora kop
tu ki maazallah!~ 

Hindistan taraflarının böyle 
boraları adeta kıyameti, yağan 
yağmurlar tufanı andırır: İşte 
bu akşam başlangıcı görülen 
bora da böyle bir kıyametti. 

Aşağıda, ahırda at ile fil de 
tepinmeğe, şamata etmeğe 
başladılar. Onlar da havanın 
fenalığından şikayet ediyor-

• 
!ardı. 

Havanın bu şiddetinden en 
ziyade korkan Zolima idi. 

Biraz geçtikten sonra bora
nın çığlıkları dindi. Zolimanın 
feryatları kesildi. Hayimin oda
sından da ses gelmez oldu. 

Artık Niyama kalkup yavaş 
yavaş Hayimin yanına yak!aş
mağa cesaret almağa . baş!ad ı . 

Şayet Hayim uyumamış olur 
da yaklaştığından kuşkulanırsa 
oda Zolima gibi fırtınadan 
korkup geldiğini söyliyecek, ve 
asıl tahmini üzere günkü yor
gunluk Brehmen efendiyi uyut
muş ise hançerini herifin bo
ğazına saplayıp gebertecekti. 

Zolimanın yanından sıvışmak 

için Niyama dizlerini üzerinde 
sürüklenmeğe başladı. Böy'e 
böyle odanın kapısına kadar 
vardı. Ve eşik üzerinden atla
yıp dışarı çıkacak iken acı 
acı bir tabanca patladığından 

olduğu yerde mıhlandı kaldı. 
Silah sesı üzerine Hayımın 

hayvan gibi bir homurtusu 
işidildi. 

Niyamanın şu anda tutuldu
hafakan büyüktü. Silahın ne
reden patladığını, kime isabet 
ettiğini bilemiyor, hele böyle 
müthiş] bir dakikada kendisi
nin kapı eşiği üzerinde bulun
masını en müthiş görüyordu. 
Geri yatağına dönmek için de 
kudret bulamıyarak hayret için
de kalmıştı. 

Hayim Duraninin sesi kesil
dikten sonra yine işidilmeğe 

başladı : Tabiat in anasırına va
rıncaya kadar her şey, kendi 
aleyhine ittifak ettiği ıçın 
Brehmen hazretleri o kadar 
dehşetli küfürler ediyordu 
ki bunu cahil birisi 
Bürehmen efendi onun 

yapsa 
kafa-

sını keserdi. 
Fakat Hayimi mazur da gör

mek lazım. Zira kendisinden 

ziyade fakir Cahudu düşünü
yordu. Vahşi hayvanlara yem 
olmak, yahut atı çatlamak gibi 
tehlikelerden başka şurada bu
rada üzerine yıldırımla vurul
mak, yahut tufan gibi sellerde 
boğulmak tehlikeleri de vardı. 

Amma zannetmeyin ki Ha
yimdurani, Cahut fakire acıdığı 
için bu vesveselerde bulunu
yordu. Ne gezer! O an
cak Cahut fakire bir hal 
olursa gönderdiği haber yerine 
varmaz, muhafaza askeri gel
mez diye endişe ediyordu. 

Bir aralık Haymin kulağına 

başka bir patırtı daha geldi. 
Adeta insan ayağı patırtısı idi. 
Kendi odasına doğru birinin 
yaklaştığını Hayma hissettirdi. 

Kalktı. Yatağı olan hasırın 
üstüne oturdu. 

Bu aralık parlak bir simşek 
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Kadınsız Memleke 
Korkunç Kafa Avcıları Aras oda 
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Son Yamyamların Ayak Basılmamış İnlerinde 
Dolaşan Bir Muharririn Müşahedeleri ... 
-2-

Avusturalya federal hüku
meti tarafından neşredilen sal
name ile Milletler cemiyetinin 
mandalar komisyonunda veri
len izahat arasında Yeni Gine
nin Goldfield arazisi hakkında 
mühim malumat vardır. 

Resmi BiUinço 
Bu bılanço son mali sene 

içinde Yeni Ginede ne kadar 
altın istihsal edildiğini, tasfiye 
işlerinde ne kadar kaybedildi
ğini, Avusturalya tabaasından 
kaç kişinin Dizanteriden ıstırap 
çektiğini yerlilerden kaç kişiy e 
tifo aşısı yapıldığını gösteriyor. 

Gerçek Bilanço 
Fakat Goldfield arazisinin 

insani bilançosunu, bütün ha
kikatleri taşıyan bilançoyu öğ
renmek isterseniz Rabaul barı· 
na inmek, altın arayıcılarının 
sefalet ve istirap taşıran çadır
larında yatmak, Edie - Greek 
boğazına kadar çıkmak, Moro
bedeki insanlarla birlikte ye
mek, içmek, gülmek, macerala
rını dinlemek, sırlarını topla
mak, onlarla birlikte yarını ol
mıyan rüyaları tehayyül etmek 
lazımdır. O zaman ve yalnız o 
zaman bu yaldızlı ülkenin feci 
bilançosu çizilebilir. 
insan Hayatının Kıymeti 

Bir iki adamın stat istikte 
ne kıymeti olabilir? Fakat be
yazları pek az olan Morobe'de, 
herkesin bir iki adam tanıdığı 

bu memelekette bir iki ada
mın kıymeti vardır. 
Burada Neler duyulur? 
Yamyamlar inlerinde altın 

arayan bu zavallı sergüzeştçi

lerle görüştüğünüz zaman ba- · 
kınız neler duyulur: 

- Almanyadan gelen Hel
muth Baum daha bir kaç ay 
evvel yanınızea idi . Bugün 
kafa tası, kafa avcılarından 
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çakarak odanın içi aydınlandı. 
Birde Hayim ne görsün? En 

çok nefret ettiği, canının düş
manı karşısında dimdik durmi
yor mu! 

Anladınız mı?. Bin defa 
lanet ettiği Y ambo idi. Karşı· 
sında durmuş hemen boğazına 
sarılmak üzreydi. 

İşte patlıyan tabanca Hayi
mın Y amboya bila ihtiyar attığı 
sıkı idi. Fakat kurşunu isabet 
ettirememişti. 

Hayımın bir daha ateş etme
sine imkan kalmadı. Zira bu 
anda duvarın bir tarafı kazma 
gibi bir şeyin darbile yıkılarak 
tozlar arasından ve karanlık 

içinden azim bir İnsan şekli 

belirdi. Dehsetli bir ses: 

birinin kulbesinde bulunuyor. 
Ya küçük Fransız mühendisi 

Louiye ne diyelim ?Kendini o kadar 
çok sevdiren bu delikanlı gü
nün birinde çıldırarak intihar 
etti. Cesur bir zabit olan kapi

ten Bernard Mac Grath, Ra- • 
mu' da yerlilerin zehirli oklan 
ile öldürüldü. Halbuki ne gü
zel sesi vardı? 

Na ylor ve Clarius birbirinden 
ayrılmaz iki arkadaştı. Kuku

kukus arazisinde öldürüldüler. 
Ya buldukları altınların bakır 
olduğu anlaşılınca kafa tasla
rını patlatan Damkohler, Page, 
Collins, Fisher ve Daves'e ne 

diyelim? 
Burada inzibatı temine me

mur olan müfreze zabitinin 
çadırda yaptığı tahkikatta ha
zırdım. Daves kanlar içinde 
yatıyordu. Yanında şöyle bir 
tezkere bulunmuştu: "Daha 
fazla yaşamağa cesaretim kal
madı.,, Müfreze kumandanı bu 
kağıt parçasını dikkatle port 
föyüne koydu. Sidneyde ihti
yar ı bir kadına şu satırları 
yazdı: 

,,Esefle bildiririm m~dam .. 
Oğlunuz silahını temizlerken .. ,, 

Daima yazılan mektuplar 
ayni formülü taşırlar. 

Altln Meydanında 
Ölenler 

Altın meydanında ölenler 
işte bunlardır .. Ya yaşıyanlar? 
Hasta, t itiz, hırçın, haşindirler. 
Burada gençlikler;ni çürüte çü
rüte ihtiyarlıyor ve geç kaldık
ları zaman, kaybolan gençlik
lerine ağlıyorlar. Bir kamptan 
bir diğerine, dağdan dağa, va
diden vadiye, Morobe'nin hazin 
hayaletleri şeklinde sürünüyor
lar. Bu sonsuz çekiden kendi
lerini kurtaracak ya nagehzuhur 
bir kazayı yahut ta malar
yayı bekliyorlar. Cesetleri 
yanında bir tüfek, bir kaç 
menni, boş bir çanta buluna
cak ... Belki de yamyamlar ül
kesinin altınlarını ele geçirme
ği vaad eden adamın memle

kete dönmesini bekliyen güzel 
bir sevgiliden sevgiler, has
retler taşıyan bir mektup ta 
bulunacak ... 

Parmaklarda Dur
mıyan; Altınlar 

Şansları yardım edip te al
tına kavuşanların hayati da 
faciadır. Meşhur altın arayıcı
lardan bu sayede muazzam ser
vet sahibi olan Levien ölmüştür. 
"Les Grand Six" de Avustu
ralyada servetlerini eritmişler
dır. Yıllarca süren en korkunç 
istirap ve mahrumiyetlerden 
sonra Sidney' de yerleşince baş
ları donmüştü. Sefahate. zevke 

kapılmışlardı. Ziyafetleri ziya
fetler takıp ediyordu: En mu
tena eğlenceler tertip ede
rek istirapla ele geçirilen 
altınları israf ede ede erittiler. 
Meşrubat olarak yalnız Fransız 
şampanyası İçiyorlar, Rus hav

yarından başka birşey yemi
yorlardı. Bugün bir penileri 
bile kalmamıştır. O muazzam 
servet, Altın ülkesindeki ru

yalar gibi yarını olmıyan bir 
hayale çevrilmiştir. Maruf mil
yonerlerden Bi!l Royal' da bu· 
gün Merri - Crek'ten verilen 
bir lokma ekmekle yaşamak-

tadu. 

Altını Kaçırtmıyan 

Ele geçirdiği altınları koru
mıya yalnız bir kişi muvaffak 
olmuştur. O da Camgöz Park' -
br. Kanadaya çekilmiş, şimdi 
milyoner hayatı suru yor. 

Fakat Sidneyede birçok binalara 
sahip olduğundan arasıra on
ları teftiş etmek, tamiratını 
yaptırmak, boyalarını yenilemek 
için bu şehre gider. Park şu 
kanaatttedir: "İnsan ne kadar 
zengin olursa olsun tasarruftan 
müstagni olamaz.,, 

Yeni Gineye Dönü' 
Şehirlerde servetlerini kay

bedenler yeni Gineye dönerler. 
Raboaul ve Salamana barla
rında yamyamlar tarafından 

öldürülen, yorgunluktan veya 
hastalıktan eriyerek ölen, akıl
larını kaçırarak intihar eden 
altın arayıcılarının sergüzestle
rinden istenildiği kadar bahse
dilsin, altına hücum fasıla sız 
devam etmektedir. Cüretkar, 
azimkar insan kafileleri hayal 
ve ümit ormanlarına dalmak
tadırlar; 

Yolları üzerinde küçük taş 
mezarlara rast gelince bir da
kika durur, bir dua okurlar. 

Sonra yerlilerin mızrakları pa
rıdıyan tepelere doğru ilerle
mekte devam ederler. Nihayet 
ırmaklarından altın akan 
ülkeye, ele geçirmek için yaşa

dıkları, çarpıştıkları, i~tirap 
çektikleri ve hayatlarını 
feda edecekleri, altına kavuş
mak için koşarlar ... 

Taahhüt Senedi 
Goldfielde girmek için ıngi

liz memurları benden aşağıda
ki teahhüt senedini aldılar: 

" Kontrol edilmemiş olan 
topraklara ikisi İngilizce ko-

do"rdu·· silah nuşan ve en az 
kullanmayı bilen altı adamdan 
az bir mefrezenin himaye si 
olmadan girmiyeceğimi teah
hüt ediyorum. Muhafızlara iy
cap eden mühimmatı vermeyi 
kabul ediyorum. Kontrolsuz 
topraklar halkından eşyamızı 

taşımak için de olsa kimseyi 
almamayı teahhüt ediyorum. 
Yerli köy ve karargahlarına 
fevkalade bir tehlike ile kar
şılaşmadıkca gece vakti girme
meyi teahhüt ediyorum. Tifo 
aşısı yaptırmayı teahhüt edi
yorum. 

Yanımıza ihtiyaca yetecek 
miktarda tentürdiyot, bandaj, 
süplime ve afyon ruhu almayı 
taahhüt ediyorum. Yerli köyü 
yakininde kamp kurmamayı 
teahhüt ediyorum. Seyahatım 
esnasında başıma gelebilecek 
her hangi bir kazanın bütün 
mesuliyetini bizzat deruhte 
etmeyi teahhüt ediyorum. Ve 
ne İngiliz imparaforluğu hükü
metinin ne de mandater hüku
metin emniyet ve selfımtimi 

tekeffül etmediklerinden haber 
dar bulunuyorum. ,, 

Bu teahhütnameyi imzaladım. 
Hükumet mümessili bu vesika 
üzerine bir çok mühürler koy
du. Sonra bir kopyasını bana 
verdi.Ancak bundan sonradır ki 
Yeni Ginede yamyamlar inle
r;nde seyahat serbestisini ka
zanabildim. 

Vesikanın Manası 
İmzaladığım vesikanın ma

nasını ve ehemmiyetini anla
mak için bu fevkalade memle
ketin coğrafyasını biraz olsun 
tanımak lazımdır. Yeni Gine 
Groenland 'tan sonra dünyanın 
en büyük adası olup İngilte
reden üç defa büyüktür.Papua 
nehri ile Kukukukuş mem
leketi arasında kain bulunan 
cenup kısmına Papua denilir. 

Burası Bir İngiliz müs-
temlekesidir. Adanın garp 
kısmı ise Ho1lında müs
temlekesidir. Şimal ve şark 

kısımları eskiden Kayser 
Vilhelmsland ismini taşıyordu. 
Almanyaya ait olan bu kısım 
Versay muahedesile Avustural
ya'nın mandası altına geçmiş
tir. Ceneral Griffith'in idare
sinde bulunan bu kısmın mer
kezi Rabul'dur. Mandaya tabi 
arazi harita üzerinde ayrı ayrı 
renklerle · gösterilen dört kıs
ma ayrı lmıştır . Hükumetin 
mutlak surette kontro!u altın
da bulunan arazi v rdır. Yani 
hu kıs ımda silahsız bir polis 
herhangi bir yerli köyüne gi
rerek i stediği şahsı endişe et
maden tevkif edebilir. 

Şayet polis memuru silahlı 
olarak köye girmek lüzumunu 
duyuyorsa bu mıntakaya kıs

men kontrol altında bulunan 
arazi denilir. Üçüncü kısım da 
hükümetin nüfuzu altındaki 
topraklardır ki, bu mıntakanın 
sakinleri bir müfreze geçince 
o kadar fazla husumet göster
mezler. Nihayet hiç kontrol 
altında olmıyon arazi vardır. 
Buraya girmek için musellah 
kuvvetlerin yardımına müra
caat etmek zarureti görülür. 
Harita üzerinde kontrolsuz ara· 
arazi beyaz lekelerle gösteril· 
miştir. Heman şunu ilave 
etmek !azim dır ki Yeni Gine· 
nin haritasısına hakim olan da 
beyaz, yani kontrolsuz kısım
dır. Adanın üçte ikisine henüz 
ayak basılmamıştır. Diğer üçte 
biri de, eğer Camgözlü Park 
Bulolo nehri sahillerinde altın , 
hem de pek çok altın bulma
saydı ayni halde kalmaktan 
kurtulamıyacak, altın hırsı ile 
hayatlarını istihkar eden kolo
niler kurulmıyacaktı. 

- ::ıanu vat -
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IKTISA ABERLER SAYFASI 

.A.rpa, Bakla, 

Geçen Hafta Pamuk Fiatleri Yükselmiş üzüm iki Kuruş Düşmüştür .. 
Yeni Mahsul Zeytinyağı Muameleleri Başlamıştır .. 

mla!I-::=-~--=.,--~~~~~~~~~~__:=-~~~~-=-~~~~~~~~ 

Palamut Satışlarında Fiatler Müsait ise De Satıcılar Fazla Miktarda Mal 
Haftalık Umumi Muamelede Bir iki Kalem Müstesna istikrar Vardır .. 

Arzetmiyorlar. 

Son haftaya ait Sorsa satışlarda işbu suretle tespit olunmuştur: 
Cinsi Satış miktarı Asgari fiat A:zami fiat 

Uşak Buğday 4264 çuval 3,85 4,375 
3,875 ,, Çavdarı 858 ,, 3, 70 

Yerli ,, 158 ,, 3,60 3,80 
5,00 
3,25 
3,50 
3,125 

, Tohumluk 30 ,, 5,00 
uşak arpa 170 ,, 3,1875 
Yerli ,, 660 ,, 3, 125 
Sigara ,, 144 ,, 3,125 
Çavdar 42 ,, 2,90 2,90 

5,25 
4,00 
3,75 
3,25 
4,25 

Bakla 36 ,, 5,125 
Burçak 40 ,. 3,9375 
Mısırdah 8 ,, 3,375 
Akdarı 7 ,, 3,25 
Lumdan 85 " 4,25 
Fasulye 269 ,, 6,875 7,125 

12,50 
5,00 

5,0625 

,, horos 33 " 11,SO 
Böğrülce 8 ,, 5,00 
Nohut 137 ,. 5,00 
Mercemek 12 ,. 5,75 6,00 

10 
47 
42 
47 
47 
46 

Sısam 174 ,, 9,875 
Pamuk Perese birinci 571 baly-' 44 

,, ikinci S ,, 42 
,, 1 nci vadeli 1452 ,. 44 
,, ,, eski satış 137 ,, 43 

Kaba birinci eski satış 50 harar 46 
Pamuk çekirdeği 188800 kilo 2,40 2,40 

440 
320 
250 
275 

?alam tırnak 1278 kental 420 
,. kaba 2186 ,, 250 
,, ,, engın 97 ,, 250 
,, ,, eski 202 ,, 275 

Zeytiyağı sabunluk 5350 kilo 24,50 24,57 
26,13 
27,50 

,, yemeklik 9900 ,, 25,74 
,, lapant 10700 ,, 25, 7 4 

Tatlı badem içi 7519 ,, 48,00 51 
41 

856,00 
gösteril-

Acr ,, ,, 1051 ,, 39,00 
Afyon 1263,7/10 ,, 575,00 

Üzüm ve incir atış miktar ve fiatlan ayrıca aşağıda 
miştir: 

Haftalık borsa satış miktar 
ve fiyatları bu suretle tespit 
edildikten sonra belli başlı ih
racat eşyasının mezkür müd
dete ait piyasa vaziyetlerini 
ayrı ayrı mütelea edebiliriz: 

Arpa 
Son hafta içinde borsaya sa· 

tış muhmeleleri kaydettirilmiş 

olan muhtelif nevilere mensup 
arpa miktarı 974 çuvaldır ve 
bu miktar mal 3,1875 ile 3,50 
kuruş arasında satılmıştır. 

Geçen hafta keza muhtelif 
nevilerden 5994 çuval olup 
fiyatları 3 ile 3,25 kuruş ara
sında bulunmuştu. 

Geçen senenin bu hafasında 
ise kilosu 2,35 ile 2,40 kuruş 
arasında fiyatlarla 431 çuval 
arpa satışı olmuştu. 

Geçen hafta bazı arpa ih
racat evlerinin hararetli mu
ameleleri fiyatları: biraz daha 
yükseleceği ihtimalini göstermiş 
ve satıcılar fiyatları biraz yük
seltmek arzusunu izhar etmiş
ler ise de &.lıcıların bu noktaya 
yanaşmamaları hafta muame· 
lelerinin geçen haftaya nisbet
le azalmasını intaç eylemiş ise 
de fiyatlar da bir miktar yük
seklik göstermiştir. 

Bakla 
Piyasada ihtiyacı karşılıyacak 

mal mevcudu kalmadığından 
fiatler yükselmiştir. Bu hafta 
bütün bakla satışı 36 çuvala 
münhasır kalmış ve bu mıkta-
.n beher kilosu 5.125 ile 5,25 
kuruş arasında muamele gör
müştür. 

Geçen hafta sıra malı 130 
çuval bakla kilosu 5 kuruş 
fiatle muamele görmüştür. 

Geçen senenin ayni haftasın
da ise 2813 çvval bakla 2, 70 
ile 2,75 kuruş arasında mua
mele olmu tu. 

cirler alivre satışlarını tazminat 
vermek suretile kapatmak mec
buriyetinde kalmışlardır. 

Pamuk 
Son hafta içinde borsaya 

kaydettirilmiş olan pamuk sa
tış muameleleri aşağıdaki su
rette tespit edilmiştir: 

Mıktarı Fiati 
Nev'i Balya Kuruş 

Prese birinei 574 44-47 
" 1 ci vadeli 1452 44-47 
"2ci 5 42 
" 1 ci eski satış 137 43-47 

Kaba " " " 50 harar 46 
Yekiin 2218 

Geçen hafta ise 2546 balya 
Prese birinci mal, 100 balya 
Prese birinci vadeli mal ve 42 
harar kaba birinci hazır mal 
satılmış ve kaba birinci hazır 
mallar 42,5-45, vadeliler 41-44 
ve kaba hazır mallar ise44-45 
kuruştan muamele görmüşlerdi. 

Geçen senenin bu haftasında 
ise 30,5-32 kuruştan 210 balya 
hazır Prese birinci ve 30,03 
kuruştan 176 balya prese bi
rinci vadeli pamuk muamelesi 
olmuştu. 

Geçen hafta bu sahifemizde 
arzettiğimiz gibi pamuk fiatla
rı ipi tereffu amareleri göster
miş ve 25110/934 tarihinde fi
atler 45 kuruşa kadar yüksel
miştir. 

Yükselme keyfiyeti son haf
tanın ilk günlerine kadar de
vam eylemiş ve hafta muame
latının kısmı azamı 47 kuruş 
üzerinden yapılmıştır. 27/10/934 
tarihinde fiatler düşmemekle 
beraber muamulelerde mahsüs 
bir gevşeklik ve alıcılarda bi
raz isteksizlik kaydedilmiş ve 
bu ahvalden pamuk fiatleri te
nezzüle meyal bir manzara ar
ııeylemiştir. 

30-10-934 Tarihinde muame
lelerde sükün belirmiş ve fiat-

10-934 tarihinde yapılan satış
larda a:zami fiatı 46 kuruş teş
kil eylemiştir. 

Bu tarihte gerçi borsaya 50 
balyelik bir satış 47 kuruş fi
atla kaydettirilmiş ise ae bu 
satışın eski kaydile geçmiş ol
masına mebni 30-10-934 tarih
li borsa satış fiatı 46 kuruş 
olarak tespit edilmiş bulunmak
tadır. 

Bu hesaba bazaren pamuk 
fiatları bundan bir hafta evel 
38 kuruştan 47 kuruşa fırladı
ğı halde 28- 30/10/934 tarih· 
Jeti arasındaki müddet içinde 
bir kurut tenezzül etmiştir. 

Şimdilik umumi kanaat fiatn 
lann tenezzllle meyal bulundu
ğu merkezindedir, 

Afyon piyasası şimdilik çok 
sakindir. 

Palamutı 
Mevsimin tamamile gelmiş 

olması hasebile Palamut sa• 
tışlarına hararetli bir surette 
devam edilmekie ve borsa 
idaresininin ittihaz eylediği te
dabir neticesi de satışların 
borsaya· kayıt ve tescili hesa· 
bına gidilmektedir. 

Son hafta içinde bdrsaya 
kaydettirilmiş olan palamut 
satışlarının tasnifi neticesinden 
ketalı 420-440 arasında fiattan 
1278 kental tutan, 250-320 
kuruş arasında fiatlarla 2186 
kental kaba, kentali 250 ku· 
ruştan 97 kental kaba engin, 
kentali 275 kuruştan 202 ken
tal kabıı. eski mal satışı ol
muştur. 

Şu hesaba nazaran haftalık 
satış yekünu 3763 kentatden 
ibaret bulunmuş ve fiatlar 
250-440 kuruf arasında bu· 
lunmuştur. 

Palamut piyasası halen sağ
lam ve sıcaktır. İyi ve temiz 
mallar müsait fiatlarla satıl
mıİkta ve kolayca müşteri 
bulmaktadır. 

Afyon: 
Haftalık satış miktarını ve 

Hatlarını gösteren yukarıdaki 
tablodada görülmüş olacağı 

üzere son hafta içinde borsaya 
kaydettiriımiş afyon miktarı 

1263 kilo ve 700 gram.dan 
ibarettir. Muhtelif partiler ha-
1.nde satılmıs olan bu afyon
ların aıığari fiatı 576 izami 
fiatı ise 856 kuruştur. Bu sa· 
bşlar ise morfin derecesi tize· 
rinden yapılmamış olduğundan 
fiatlar doğrudan doğruya kilo 
lizerinden tesbit edilmiş bu 
lunmaktadır. 

Zeytinyağı 
Son hafta içinde yni mahsul

den bazı muameleler borsaya 
kaydettirilmiştir. 

Netice itibarile Hafta satış· 
laından borsaya kayt ve tescil 
ettirilon zeytinyağı nevi, miktar 
ve fiatları aşağiya işaretlemiş

tir: 
Nevi Miktarı 

kilo 
Lapant 10700 
Yemeklik 9900 
Sabunluk 5350 
Yekün 25950 

Fiatı 
Knruş 

25,74 27,50 
25,74 26,13 
24,50 24,57 

İhracatçılar umumiyet itiba
rile mübayaat için icap eden 
hazırlıklarını ikmal etmiş gibi· 
dirler. 

No. Geçen 

5 
Hafta 

1275- 9,50 
6 11,75-10,70 
1. 12,50-11,50 

13,25-12,25 
14,75-13,50 
15,75-14 
18-15,50 
20-19 

8 
9 

10 
11 
12 

· Geçen 
Sene 

6, 63- 6,13 
9,775- 7,02 
9,652- 8,93 

11,115- 9,75 
13,845-11,30 
16,38-14,04 
16,38-16,38 
19,50-19,50 

Hafta satışları bu suretle mu-

esaslı mübayaata başlanılacağı 
tabiidir. Ancak rekoltemizin 
bu sene oldukça müsait bulun
ması ve rakip memleketler 
mahsullerinin şimdilik halihazır 
piyasamızdan daha düfkün fi. 
atlarla istihlAk piyasalarına 

teklifatta bulunmaları fiatları
mızın geçen seneden biraz da
ha düşkün olacağı ihtimalini 
telit eylemektedir. Şu kadar 
var ki fiatlann tavazzuhu piya-
says bol miktada mal arzedil- kayese olunduktan sonra haf-
mesine mütevakkıf olup şimdi- talı fiat temevvüçleri hakkında 
lik bıı bapta kat'i bir fikir ve bir fikir vermek için muhtelif 
kanaat dermeyan edilememek- günlere ait fiatlar aşağıda gös-
tediJ. terilmektedir: 

No. 111101934 201101984 21/10/934 
6 11 -11,5 10 -11,25 10 -10,75 
7 11,75-12,25 11,5 -32 11 -11,75 
8 12,50-13,25 12,25-12,75 12 -12,50 
9 13,50-14 13 -13,5 12,75-13,24 

l'J 14,25-15,25 13 -15 14 -15 
11 15,5 -18 15,5 -18 15,5 -18 

işbu rakamların tetkikinden haftanın sair günlerinde yani 
anlt . ılacağı lizer haftanın ilk 24 ve 25/10/934 tarihlerinde de 
günlerinda 1-1,5 kuruş arsında bir miktar daha tenezzül gös-
düşkünlük gösternn fiatlar termiştir. Şöyle ki: 
Nu. 14-10-934 25-10-934 30-10-934 
6 10 - 10,5 9,5 - 10 9 - 10 
7 10,75 - 11,75 10,25 - 11,25 10,25 - 11 
9 12 - 12,25 11,50 - 12 11,25 - 12,50 
9 12,5 - 13,5 12,5 - 13 12,25 - 13 
ıo 13,75 - 15 13,25 - 14,25 13,25 - 14,25 
11 10.5 - 11,50 15,20 - 11,50 ıs - 11,50 

Hafta bidayetlerinde satış 10 kuruş arasında satılmıştır. 
mıktarı da nazarı calip bir su- Geçen sene aynı tarihe ka-
rette azalmış ise de bu hal bir dar epeyce satış miktarı 1077-
iki güne münhasır kalmış ve 11 cuval olup fiatlar 3,315 ile 
ıair hafta günlerinde satış mik- 21,84kuruş arasında bulunmuştu. 
darlannda tabiilik görülmüştür. Son hafta içinde satılıp bor-

Yaptığımız tahkikat netice- saya kaydettirilmiş olan inçir 
ıinde fiat1enezzülleri son neşri- miktari ile nevi ve fiatları aşa-
yabmızda da aszettiğimiz gibi ğıda gösterilmektecir. 
mevsim icabı ve ay sonu olması Nevi Miktar Ç. Asgari Azami 
hasebile yeni siparişler alınmış Süzme 481 900 15,00 
olmasından alıcıların mal mü- Elleme 1997 6,50 10,50 
bayaası hususunda gösterdikleri Paçal 2296 0,25 7;50 
istignadan ileri gelmektedir, Natnrel 627 S,25 S,25 

Teşrinisani siparişlerinin vu- Y ekün 5301 
rudını müteakip Hatların biraz Geçen hafta yapılmiş olan 
yükseleceği tahmin ediliyor. . muameleler berveçhiati idi: 

I.ncı"r·. Süzme 1951 8,oo 16,00 
Elleme 2803 6,00 12,00 

Bu sene incir mevsimi ipti
dasından 30-10-934 akşamına 
kadar İzmir borsasına kaydet
tirilmif olan muhtelif nevilere , 
mensup incir miktarı 137,523 
çuvaldan ibaret olup mezkur 
miktar muhtelif incirler 3,5 ile 

Paçal 2795 4,50 6,75 
Naturel 50 4,50 4,50 
Hurda 129 3,50 4,50 
Yekün 7729 

Geçen senenin bu haftasında 
Borsaya kaydettirilmiş olan 
incir satışları şu suretle tespit 

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

Borsa Haberleri 

edilmiştir: 

Süzme 1331 
Elleme 5595 
Paçal 2592 
Naturel 359 
Hurda 612 
Y ekfın 10489 

8,98 
6,24 
4,68 
4,68 

3,315 

21,84 
12,08 ' 

7,02 
4,73 
4,29 

Son hafta muameleleri geçen 
haftaya nispetle az olmuş ise 
de fiatlarba şayan kayt bir şey
ler yoktur. 

Çekirdeksiz 
Üzüm 

Bu sene çekirdeksiz üzüm 
mevsimi iptidasından 30/10/934 
akşamına kadar borsaya tesçil 
ettirilmiş olan çekirdeksiz üzüm 
mıktan 193230 çuval olup bu 
mıktar mal 5 ile 25 kuruş 11ra
sında muamele görmüştür. 

Geçen sene ayni tarihe ka
dar satış mıktan 194134 çuval 
olarak hesap edilmiş ve fiatler 
5,46 ile 24,43 kuruş arasında 
tespit adilmişti. 

Son haftanın çekirdeksiz 
üzüm satışlarının numara itiba
rile mıktar ve fiatleri aşağıda
ki surette tespit edilmiş bu
lunmaktadır. 

Asgari Azami 
No. Çuval Fiat Fiat 
5 111 8,00 9,50 
f 363 8,50 10,00 
7 1267 10,25 11,75 
8 2062 11,50 12,00 
9 1937 12,50 13,50 

10 1453 13,25 15,25 
11 361 15,50 17,50 
12 235 17,50 21,50 
Yekün 7789 

Geçen hafta ve geçen sene· 
ye ait satış fiatleri aşağıya 

işaretlenmiştir. 

İncir mevsimi tedricen geç
mekte olduğundan satış mik
tarlarının günden güne azala
cağı tabii ise de iyi mallar 
fiatlerinin tereffü ihtimali faz
ladır. 

Piyasa şimdilik sakin ve 
sağlamdır. 

Hülasa 
Buğday fiatlerinde mahsüs 

tenezzüller görülmektedir. Ar
pa muameleleri azalmakla be
raber fiatlerde değişiklik yok
tur. Sair hububat ve bilhassa 
kuru fasulye üzerine oldukça 
hararetli muameleler yapıl· 
makta ve iyi mallara talip bu· 
lunmaktadır. Susam fiatleri 
tedrici tereffü alametleri gös· 
termektedir. 

D •• B d Y } S t 1 Pamuk ve üzümden maada un orsa a apı an a iŞ ar sair eşya fiatlerinde istikrar 

Çu. 
546 
306 
256 
243 
229 
173 
158 
156 
89 
24 
35 
20 
16 

2251 

Uz Um 65 
Alıcı Fiat 60 

jiro 11 50 17 45 
Y i Talat 11 12 42 
P Paci 11 13 38 
H Z Ahmet 10 75 13 50 37 
S Süleyman 9 25 17 25 6 
Şerif Riza 12 16 25 1013 
K A Kazım 11 13 

Ş Remzi 7 
Cevahirci Z 7 
H Şeşbeş 6 50 
H Besim 10 
S Bayazit 9 
S Em. ve FM 9 
B Franko 9 
YEK ÜN 

vardır. 

7 lf.Z(fr/.:l!-Cl'..z.tL/-LJtzzc,zc..r=z~1 li 50 ~!!~~be~~~~~~z- ~ 
12 50 ~ dek! pazartesi gü?ü akşam! ~ 

yanı salı gecesıne şerefı ~ 
12 50 müsadif olacağı ilan olunur. · 

9 İzmir müftüsü 
~ Rahmetullah 
tZ/7/LZL/.JJ<;ZZJ Zahire Borsası 

Ç C. · F. Kazım Paşa u. ınsı ıat 

546 Buğday 3 70 4 37 Mektebinde MUsamer6 

S Celardin 12 14 
Trifonidis 11 25 12 
Ş Z Galip 13 50 13 50 
S Gamel 15 16 50 
Şımlak zade 13 50 17 
Beşikçi zade 12 12 50 
YEKÜN 

incir 

384 Arpa 3 18 3 62 Vali Kazım Paşa mektebinde 
Cumhuriyet bayramı şerefine 

150 Bakla 5 37 5 37 bir müsamere verilmiş, civa' 
44 Fasulye 1 12 9 halkına çok heyecaniive neşe· 
24 Sıısam 9 87 9 87 li bir gün yaşatılmıştır. 
10 Mısır 4 4 Ruam Mücadelesi 

Çu. Alıcı Fiat 57 Nohut 5 5 Baytarı olan kazalarda ruaııı 
189 Kumdarı 3 87 4 75 mücadelesi tamamen bitmişti~· 267 B S Alazraki 5 50 14 

176 , Koo. ittihat 6 75 6 75 
106 A R Barki 9 25 9 25 

Muhtar 9 9 

Ne kadar hayvana malle1.~ 
212 Bal pamuk 45 46 50 tatbik edildiği hakkında bı 
100 Ton P çekir. 2 30 2 30 rapor hazırlanacak ve baY.~a~ 
590 Ki Ta. Ba. iç 49 49 müdürlüğünden vekalete goıı 



1 Tetrlnlnnı 1934 

Bayındırda Bayram Çok 
Heyecanlı Geçti 

Hararetli Nutuklardan Sonra Bir 
Çok Küşat Resmi Yapıldı 

Ba yına111n umumi ınanzaıası 
Bayındır, 30 [Hususi) - Ba- bir nutkunu mektep t~l~bel~-

yındırda büyük Cumbnriyet rinden Memduh :fendinın hır 
bayramı çok iyi ve canlı olarak hitabesi ve şube bınbaşısı Asım 
tesit edildi Merasime saat on- beyin kızı Muzaffer hanımın 
da Cumhı:riyet meydanında okuduğu biı· şiir takip. e.~· 
başlandı. Mektepliler, mülki ve Halk alay halinde şehitlıge 
adli memurinle kesif bir halk gitti. 

bayınau bdeaıye ıeisı Küni bty 

kütlesi ve Esnaf birlikleri hazır 
tabesinde Cumhuriyetimizin ge
niş bir tarihçesini anlattıktan 

•oııra rejimin kudret ve eşsiz• 
liğini gayet selis bir ifade ile 

teşribi dinleyiciler üzerinde iyi 
bir tesir ve tatlı bir intiba bı
raktı Müteakiben kürsüye ti
caret odası katiplerinden İb
hulunuyordu. 

Evveli kaymakam bey biri
ken halka bayramı tebrik etti. 
Bunu belediye reisi Kani beyin 
güzel bir nutku takip eyledi. 
Bundan sonra da müddeiumumi 
Ahmet Gündoğdu bey bir hi
rahim bey çıktı. Bunun kısa 

Canlı bu hitabede bulıınan Ba}· ını/11 

miiddeiumıımısi Ahmtl OündOı!dU bey 

Öğleden sonra parkın ve 
fidanlığın küşat resimleri ya
pıldı. Sebze halile mezbahanın 

temel atma merasimi icra edil
di. Gece Cumhuriyet meyda
nında mektep talebeleri tara
fından bir müsamere verildi. 

Ve çok şen bir gece yaşanıl
dı. Merasimde ve müsamerede 
Bayındır bandosunun büyük 
hizmetleri oldu. Bu hizmet, 
bandonun hakiki varlığını ifa
de etti. 

Bayram bugün de hila de
vam ediyör. Halk sevın~ ve • 
şadümani içindedir. 

demiş'te Ziya Gök Alp 
Günü Kutlulandı 

liiınayeietfal Ve Halkevinde Dikkate 
Ş~Yan Bir Faaliyet Görülmektedir 

Ödemiş, 30 (Hdsusi) - Ka- heyetine orte mektep muallim~ 
zaıtıız muallimleri bir toplantı !erinden Eyip Hamdi, maarif 
taparak (Ziya Gökalp) gününü memuru Halil, Tüccardan Boz-
t Utlulamış!ardır. Tezahürat or- yakali Hüseyin, tüccardan Av-
a mel·tep binasında yapıldı. ni ve Kemal beyler seçilmişti. 
~ektebin salonunu münevver Kazamız Halkevi şimdiye ka-
d ır halk kiitlesi hıncahınç dol- dar yedi şube halinde çalışı-
Urınu,tu. yordu. Bu defa " içtimai yar-
1' 0Plantıda tarih coğrafya dım da açılmış ve bu suretle 

llıuaUi · H ' " 'bl" • d'l · t' G··k mı İmmet bey (Ziya şube sekize ı ag e ı mış ır. 
u 

0 
alp) merhum hakkında Ev etrafındaki çalışmalar çok 

lı~un bir konferans verdi, Ve iyididir. 
~a~ını anlattı. Mevcut şubelerden spor şubesi 

zılar uteakiben talebelerden ba- bir kol daha açmış ve bu kolda 
bı bı . tarafından merhum edi- avculuk işine ehemmiyet ver-

n ırka .. · k K I · d' rak h ç parça şun o una- meğe haşlamıştır. o a şım ı-
lil atırası tazelendi. den altmış kadar aza kaydo-
G trıayeleffal Kongresi !unmuş ve henüz bir senelik 

eçen hafta .. ·· Öd · b' · 1 H Ik · llıişte hi . cuma gunu e- yenı ır mıiessese o an a evı 
ırre . ınayeıetfal umumi kon lşlerincle devamlı çalışmalar 
-..!1 aktedil~ş~yeni idare gösterilmeye koyulmuştur. 

la yyare Piyango Biletlerinizi 
MUTLAKA 

Yeni A91r 

Cunıhuriyet Bayramı 
Bütün Türkiyede Nasıl Geçti 

Bodrum 30 (A.A) - Büyük \ 
Gazinin eseri cümhunyetin yıl

dönümü merasimi parlak teza
hüratla kutlulandı. Büyük emek 
ve fedakirlılda bitirilen su te
sis:ıtının a ılma merasimi ya
pıldı. 

Elaı:iz 30 (A.A) - Cumhu
riyetin 11-ci yıldtn"mb ayra
mı şehrimizde, on binlerce hal
kın tezahürntıyla tesit edilmiş
tir. 

Eskişehir, 30 (A.A) - Cum
huriyetin 11 inci yıldönümü bu
rada çok parlak tezahüratla 
kut;ulanmı ,tır. Miisamere,er, ba 
!olar. konferansl<.r verildi. Se
vinç tezahüratı sabahlara ka
dar sürdü. 

BAFRA, 30 (A.A)-Cumhu
huriyetin 11 inci yıldönu ü 
parlak tezahüratla kutlu!andı. 
On binlerce halk ve miıesse
seler teşekküller sanayi fabri
kalan mensuplan mektepliler 
halk fırkası ve halkevi erkanı 
merasime iştirak etti.Her taraf 
bayraklarla taklarla süslendi. 
Gece elektrik tezyinatı emsal
siz derec~de ol:iu Gece 1 ~ki'ı
met salonunda ba' o ve:i! i. 
Bayram çok büyük bir sev;nç':! 
~eçti. 

RİZE, 30 (A.A) - Cuml:•ır 
-iyetin 11 ci yıldönümü şehri
miztle çok parlak tezahüratla 
kut'u'.andı. Yapılan asri mezba
haeın küşat resmi yapıldı. 

Bilecik, 30 (A.A) - Vilaye
timiz halkı büyük bayramı 

ka!p!en g::'.en coşkun tezahü
ratla kutlulanmıştır. 

Vilayet merkezinde spor 
meydani!:! bir ilk me!ctebin 
resmi küşadı yapılmıştır. 

Tekirdağ, 30(A.A) - Cum-
hariyet bayramı yüksek bir 
heyecanla kutlulandı. 

Uluborlu, 30 (A.A) - Cum-

huriyetin 11 ci yıldönümü bü
yük tezahüratla kutlulandı. Bir 
senede başarılan işlerit küşat 
remi yapıldı. 

Köylere varincaya kadar her 
taraf bayraklarla donatıldi. 
Gece de fener alayı yapıldı. 

Siirt, 30 (A.A) - Cumhu
riyet bayramı binlerce şehirli 
ve köylünün iştirakile kutlu
landı. ~esmi geçit canlı oldu. 
Gece halkevinde balo verildi. 
Fener alayı yapıldı. Hatipler 
hususi kürsülerde hitabeler 
söyledi. Resmi geçide iştirak 
eden Lı' aat ve halk Gazi te
pesındeki Gazi heykeline çe
lenk koyduiar. ----

Borr.cvada 
a , ars LY1ektebl111de 

Müsamere 
Evvelki akşam Bornova Kars 

mektebinde talebe tarafından 
verilen müsamere Bornova hal
kına müstesna bir gece yaşat
mağa vesile oldu. 

Merasime bütün talebe veli
leri ve halk davetli idi. İstiklal 
mar~ile başlanıp Cumhuriyet 
marşile nihayet bulan bu mü
samerede tal el:: elerin aldıkları 
rolleri ifada gö~terdikleri mu
vaffakıyet her türlü takdirin 
fevkinde görülmüştür. 

Bilha •sa hep bir ağızdan söy
leneıı Gazi mar~ı hazirun üze
rinde iyi intibalar bırakmış ve 
talebeden Ali Riza ve Fadıl 
efendilerin kavalla söylediği 
çoban şarkısı da çok alkışlan
mıştır. 

Her sene Cumlıuriyet Lny
rarr.ında Bornovalılara böyle 
müstesna bir gece yaşatan Kars 
ıneketebi heyeti talimiyesi ve 
hassaten Baş muallim Mahmt 
beyi tebrik ederiz. 
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-96-
Şimdi dikenli tellerin önünde 

duran bu gölgeden Hammerlih, 
ta zihninden geçenlere kadar 
nefret ediyordu: Bu bahtiyarlar 
sürüsünün onları öldürmesi yet
miyormuş gibi bir de haklı ol
duklarını sanmaları icap edi
yordu. Şimdi bir insan vücudu 
ol:m bu halet, yağmurlu bahar 
sabahının sonsuz sükğnu içinde 
uzanıp giden telgraf telleri üze
rinde fevka!ide gergin duru
yordu. Bir pençereden bir ça· 
ğırma işidildi ve adanı da buna 
cevap verdi. Bu cevap avluyu 
doldurdu, Hammedih'in etrafını 
devretti. Adam süngüsünü çe
kiyordu. Artık o bir adam de
icil, Hammerlih'in o vakte ka
dar çemiş olduğu ıstırapların 

ta kendisi idi. 
Karanlık koridorda, kapının 

ötesinde pusu bekliyen mitral
yözcülerin, yaklaşan bu düş
manın karşısında Belçıkalı kin
den çıldırıyordu. " Hepimizin 
canını çıkaracaklar ama ceza
sını da bu çekecek, cezasını bu 
çekecek. .. ., Adam, süngüsü 
elinde, adım adım yaklaşıyor

du .. 
Hammerlih çömeldi ve ha

yaletin büyüdüğünü, birer di
rek gibi kuvvetli bacakların 
üzerinde gövdenın küçüldüğünü 
gördü, Süngünün tam başı 
üzerine geldiği sırada Hammer
lih birdenbire ayağa kalktı, 
sağ eli ile adamın gırtlağına 
sanltp sıktı . Çarpışın sert
liği yüzünden sünğü düştü. Bu 
boyun, bir tek el için çok ka
lındı; beş parmakla öteki par
maklar, soluk alışın mukave
metinden fazla bir hızla ete 
giriyordu. Öbür el ise, bir deli 
gibi, nefesi kısılan yuzun 
üzerinde, bir fırça iınişçesine, 
sürünerek dolaşıyordu. Ham
merlih boğuk bir sesle : "Le
keyi sen sileceksin, sen sile
ceksin lekeyi,, diye bağırıyor
du. Adam sallanıyordu. İnsi
yaki bir hareketle duvara 
tutundu Hammerlih adamın 
başını, bütün kuvvetile duvara 
çarpıı, sonra bir an eğildi;Çinli 
kocaman bir cismin içine gir
diğini, bağırsaklarını parçala
dığını duydu: Süngü. Ellerini 
açtı, tiz bir bağırtı ile onları 

kamına doğru uzattı, omuz
ları ileride, Hammerlihin ba
cakları arasına yuvarlandı ve 
sonra birdenbire gerindi; açık 
elinin üzerine süngüden bir 
damla kan aktı, sonra bir 
damla daha.. Saniyeden sani
yeye lekelenen bu el,sanki onun 

Altay 
Istanhula Gitti 

Bursada Türkiye birincilik 
maçlarında İzmiri temsil ederek 
bulunmuş ve Beşiktaş takımı 

ile final maçını yaparak 3 - 1 
mağlup olmak suretile Türkiye 

ikinciliğini kazanmış olan İzmir 
şampiyonu Altay takımı Bursa
dan İstanbula geçmiştir, Spor
culanmızın Cumartesi veya 
Pazar günü gelmesi bekleniyor. 

lylik Ederken ... 
Orhaniye mahallesinde otu

ran karpuzcu Ahmet oğlu Feh
mi, sarhoş olan arkadaşı İsmail 
oğlu Aliyi evine götürürken 
yolda ikisi arasında kavga çık· 
mış, Ali Fehmiyi öldürmek 
kastile yaralamıştır. Yaralı has
taneye kaldırılmış, yaralıyan 

tevkif edi!nıi~ş~r. 

öclinü almış gibi, Hammerlih 
de kendi eline hakmağa 
cesarat etti ve nihayet, ondaki 
kan lekesinin saatlerdenberi 
silinip kaybolmuş olduğunu an
ladı. 

Ve belki artık ölmiyeceğini 
de keşfetti. Zabiti çabuk ça
buk soyarken kendisini kurtar
dığı için şükran hisleri duyu
yor ve sanki elbisesinin çıka
rılmasına engel oluyormuş duy
gusuna kapıldığı için de ona 
kızıyordu. Nihayet, adamın el
bisesini giymiş ve kasketinin 
viziyerini iyice yüzüne indirmiş 
olarak kapı penceresinde gö
ründü. Karşı evdeki düşman
lar bağıra bağıra pencerelerini 
açtılar. 

Hammerlih "Onlar bur.ıya 
gelmeden kaçmıyalım" diyeı·ek 
sokak tarafından çıkıp, öldür
düğü adamın kendi takımı ile 
birleşmek için yapacağı gibi 
sola saptı. 

Penceredeki adamlar bağır
dılar: 

- Esir var mı? 
Kendilerine iltihak e!. • !si 

lazım gelenlere doğru müph~m 
bir el işaretile cevap verdi. 
Üzerine ateş etmemeleri hem 
tabii, hem de budalaca 'Jir 
şeydi: Artık onda hayret et
mek denilen şeyden eser kal
mamıştı. Gene sola dönerek 
imtiyazlı mıntakaya doğru iler
lemeğe başladı. 

İmtiyaziı mıntaka muhafaza 
altında idi, fakat Hammerlih 
İki cumhuriyet caddesindeki 
iki kapılı evlerin hepsini hep
biliyordu. 

Altıncı Kısım 

Saat _J 

Nöbetçi: 
- Muvakkat, dedi. 
Kiyo kendisini umumi ha

pishaneye tıktıklannı anladı. 
Hapishaneye girer girmez, 

etrafına bakınmıya bile vakit 
bulamadan iğrenç kokudan 
başı döndü: Mezbaha mı, kö
pek sergisi mi, leş kokusu mu 
idi o? Eşiginden geçtiği kapı 
biraz önce bıraktığına benziyen 

bir koridora açılıyordu; sağda 
ve solda kocaman tahta par

maklıklar vardı ve bu parmak
lıklann ardında da insanlar 

vardı. Ortada, oturmakta olan 
gardiyanın önündeki masanın 

üzerinde bir kamçı duruyordu: 
Kısa sapı, el kadar geniş, par
mak kadar kalın bir ucu olan 
bir kamçı: Bir silah .. 

- Sonu Var-

ır(iralık Ev 
Göztepede tramvay caddesi· 

ne ve vapur iskelesine iki da· 
kika mesafede gayet havadar 

ve büyük bahçeyi havi bir ha· 
ne kiralıktır. Borsa sarayında 
Fehmi Simsaroğlu beye müra· 
caat. 

Telefon: 3039 
1-10 (S 5) 

• İzmir Beledlyeslnden: 
Belediye akarından Baştu

rakta 110 numarlı dükkanın 

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

İzahat almak için başJ. tip-
liğe müzaydeye iştirak de 
söylenen gün ve saati , ")-
zito makbuzile belediy._ .. ~ 
menenine müracaat. 

1-12 4683 (748) 

SAADET Gişesinden Alınız 
Çorakkapı 

No. 
354 

HASAN TAHSİN 
Telefon: 7943 
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Ç CU HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
CümhuriyetBayram!_!ld~ 

Tüı·kiye Cüınhuı·iyeti Yıl Dönümü ~faııı 

İkametkihını Birinci Kor-
donda Tayyare Sineması civa
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalannı eskisi 
gibi ikinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Bozkurt Marşı Kurultay Marşı 
Plakları Hiç Bir Evde Eksik Olmamalıdır. 

SAHiBiNin SESi 
Evin Telefonu: 3053 

Muayenehane Telefonu: 534 
H. 3 (25) 

DOKTOR 

AX 1933 

Hatip Oğ. [sat ~Öz. Tabibi 

0""~ H ... "~.. Lutfu Kır~ar 
Mutehassısı 

Hastalarını her gün öğle-
den sonra Beyler - Hacı 

İmamlar sokağında 
No. 12 - Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder. 
Telefon No. 3331 

s. 7 

Memleket hastanesi 
göz hastalıkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

Lütfen Dikkat 
Bu sakallı bir alameti farikadır. Bu resmi taşıyan teneke 

kutular içinde baş ve diş ağrıları; nezle romatizma sancı-

ları için 5ok f.aideıi ve (Alkopan Cevat) var-
pek musekkın olan dır. 

Ellilik Altılık 12 lik 
7,5 40 75 

TOPTAN SATIŞ MAHALLİ: 
Kuruştur 

lstanhul 
Bahçekapı ZAMAN Ecza 

Deposu 

' 
Dr. Ali Rıza 
DOGUM VE CERRAHİ 
KADIN HASTALIKLARI 

MÜTEHASSIS! 

Başturak Kestelli cadde
sinde 62 numaralı muayene
hanesinde her g\in saat 3 ten 
sonra hastalarını kabul eder. 

Telefon : 2987 

s 7 248 

- ı. ağhane Tesis 
Edeceklerin 

l azarı Dikkatine 
Müceddet 12 incelik bir yağ 

rv7 ////./ 7 /// .L7Y///z.//LL'A" 

Bir Alınan Kadını ~ 
iş arıyor 

İngilizce, Fransızca ve İtal
yanca konuşan bir Alman 
Guvernant veyahut dam de 

compangie olarak iş ara
maktadır. 

İstiyenlerin tahriren (K. 
L.] rumuzule gazete idare-
hanesine müracaatları. ::; 

(741) (2-3) : ı 
//////./.L//////////.//.&"/h 

1 
~._._._._._._._..,: 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
presesi ve bir de müceddet Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
idrolik tulumba satılıktır. ıkinci Muayenehane Birinci Bey-
i ordonda su kumpanyası kar- !er soka/• numara 36 Tele-
ş•sında Marko ınçevin tamir- fon 395 

ve AX 1934 numaralariyle 
Ba ilerinden Ara ınız 

Kars Sütü 
Kars SUtü : 3000 metreden yüksek yaylaların Binbir 

çiçekleriyle beslenen İneklerinin sütüdür. 
Kars SütU : Son sistem makinelerde el değmeden ha

zırlanan en sıhhi inek sütüdür. 
Kars SütU : Ekşime bozulma tehlikesi olmadan istediği

niz zaman kullanacağınız halis inek sütüdür. 
Kars Sütü : içme sütü, muhallebi ve sütlaç gibi tatlıla

rı yapacağınız en temiz inek sütüdür. 
Kars SütU : Dünyanın en iyi sütü olduğuna dair son 

İzmir panayırından ve Almanyanın Bey
nelmilel Eksperler heyetinden fevkalade 
takdirnameler kazanan saf inek sütüdür. 

Kars Sütünü Bakkalınızdan İsteyiniz 
( Kars Süt Fabrikası ) 

• Umumi Satış Yerleri 

İstanbul : Taşçılar 17 No. 
Telefon 23771 

İzmir : Şekerci Ali Galip ti
carethanesi 

Ankara : Hacı Ethem zade 
lbrahim ve Mahtumu 

Can~nı Sevenlere 
Sıhhatına dokunmıyan saçları katiyen yatmıyan kırmıyan 

dökmiyen ve başka bir aletin yapamadığı oksijenli ve bo
yalı en güç saçları bile en kısa bir saat zarfında yapan en 
mükemmel 1934 Almanyanın altı aylık ondüle buhar ve 
elektrik makineleri Minik kadın berberi SITKI bey-

yalnız deki makinelerdir. 
Uzun seyahattan yeni dönen SITKI bey bu harikulade 

makineler ile daimi ondülasyon yapmağa başlamıştır. 
İzmir Keçeciler caddesi 122 numara 3 kat
lı yeni binade Minik kadın berberi B. 

Sıtkı adresine dikkat ediniz. 

.i~ 
Dişlerinin Bozulup Çürümiyeceğinini Bilir 

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

RADYOLİN 
Kullanınız 

Evi Karantina tramvay 
hanesine müracat ediniz. dd . k k ı k d lzmı·r Ith~· .. t Gu··mru··g"'u·· M:· ·u··r-ca esı ara o arşısın a ~~ , ,.., 

H: 3 9-10 (655) No. 596 Telefon No. 2545 

s:µA•y•d•ı•n•o•e•m-ir•y•o-ıu•u-m•u•m- --------(•3•631iı)-ır: 1 Ü~Ünden: 
Müdürlüğünden : Kilo Gram Eşyanın cınsı 

1030 Numaralı Pireseli üzere Tireden İzmire taşınacak 1 168 Nikel üzerine gümüş kaplama kaiık ve çatal 

1 . 

' i 

K d Pireseli kendirin beher tonun- O 475 N'kel üzerine gümüş kaplama saplı biçak 
en ir Tarifesi Yukarıda yazılı c.,}a açık arttırma sure.tile satılacağından is- ,. 

1-11-934 tarihinden 30-10-935 dan 525 kuruş iicreti nakliye I teklilerin 20/11/934 Salı günü saat 14 te lzmir ithalat gümriiğü 
tarihine kadar muteber olmak alınacaktır. satıs komisyonuna müracaatları ilan olunur. 1-7 4676 (747) 

CUMHURİYET BA YRAMIND 

ŞEHİR GAZİNOSU 
Büyük Giine Layık Gayet Zengin Bil· 

Eğlence ~fertip Eylemiştir 
Havanın müsaadesine göre eğlence bahçede veya kışlık 

salonlarda ya ılacaktır. Güzel sürprizler hazırlanmıştır. 

fi.lak/ne Ve inşaatı Balırlye Mütelıat11Jıt11 

EYlJP UEitlAL 
ı\lakine lnıalathanesi 

~ LI .. " ' 

l'ı1 iie~ıeseıııin 

ıııaıııııl:i ı 

olar:ılı 

:l.~ııe \' 
( 

lırnıi rcle 

laaliyottc•lıo 

A Jrılia<lıırl 

rın lıu ına kiııı 

erın faalı' •t 
t:ıızları ı.,ıl;l<ınth ıırnlılrıı:ıı ~ınrnl:ırını tın•ıvA ~·l~riz. 

IWllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllllllll 

} aghane Ve Un DeiJlrmenlerl 
lc;ın lıılnınnın :ıl:il ~P Pclevat iınal eılılır. 

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

ller hoyıl" "" her kuvvet 

her c'ııR ınahrıık:ıt ii1.erine 

Bilumum Dl'niz lşlerl 
Durbinler, 1 nlonıb<ılar 

tesisatı ınibRııikiye aean~ör n 
v!nçleı· ve e:ıi r ışhır Jerııbtf 
vA kalın! eılilir 

Bristol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün Iznıirliler Burada Buluşurlar 

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

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

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

Osmani}·e oteli~d!:~siye 

.••••.•.•............•.............................................•.. . 
TAZE TEMiZ UCUZ . 

• . 
IL.....A..C .... 
Ha.m4i Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
H:ı~clnrak Hiiyiik ~alnpriot?ln hnn kıtrşı~ınıl:l 

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

METALLüM 
Lambalarını ıercıh 
~,.. ~ . 

, edenler hiç bir 1& 

ın:ın nlılaıımaıııı:· 

lardır. 

·J .. Cünki: 
:Euı~alıue n~t.3 

:ran aarfiyatı ~t 
...... "ııe 
.h ıııı lıol yegıı 
Jaıııbatlır. 

·. Her \ıayiıJeıı 

arayını/. 

c~.oeposlJ 

,~-~MEHMET 
~~TEVFiK 

ı ,,ııc 
eıektnk rott t 

tıoaretbaıı••' 

..._..___ ,_...,T-.--EL(FoNcai~ı 
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N. V. 1 
~1• F. H. Van Der 

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

ANGORA vapuru 29 birinci 
teşrinde gelip Anvers Ham
burg ve Bremenden yük çı
karmıştır. 

TUEBINGEN vapuru altı 

ikinci teşrinde bekleniyor. 9 
ikinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 
FRİESLAND vapuru 3 2 ci 

teşrinde bekleniyor. 5 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen'e 
yük alacaktır. 

ARMEMENTH.SCHULDT 
HANSBURG vapuru yirmi 

birinci teşrinde bekleniyor. 
Hamulesini çıkarıp Anvers 

Rotterdam ve Hamburg li
manlarına hamule alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 

Fratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

HERKULES vapuru yirmi 
teşrinievvelden yirmi üç teşrini 
evvele kadar doğru Anvers 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham
burg için hamule alacaktır. 

UL YSSES vapuru yirmi do
kuz teşrinievvelden üç teşrini 

saniye kadar doğru Anvers ve 
Amsterdam için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNIEN 

HERMES vapuru 11 teşrini
saniden 15 teşrinievvele kadar 
Anvers Rottcrdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 

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

GOTLAND motörü 3 taşri
nisanide Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Goteborg 
Gdynia ve Skandinavya liman
ları için yük alacaktır. 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şij. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TAHMİL İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
LONDRA HATTI 

THURSO vapuru 20 birinci 
teşrinde Londra ve HuJl'e 

STORK vapuru 30 birinci 
teşrinde Londraya. 

DAGO vapuru 10 ikinci 
teşrinde Lonara ve HuUe 

LİVERPOOL HATTI 
LESBİAN vapuru 3 ikinci 

teşrinde Liverpool ve Glaskova 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
THURSO vapuru 16 birinci 

teşrinde Anvers, Hull ve Lon
dradan. 

OPORTO vapuru 25 birinci 
teşrinde Liverpool ve Swan
seadan 

DAGO vapuru ay nihayetin
de Anvers, Hull ve Londra
dan 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

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

SUSAK iÇiN MUNTAZAM 
HAFTALIK POSTASI 

Seyahatın müddeti İzmir 
Triyeste 5,112 gündür. 

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

ilk hareketler: 

24/10/934 S.S BEOGRAD 
31/10/934 S.S BLED 

7111/934 S.S SRBIN 
14/11 /934 S.S BEOGRAD 

DİKKAT: vapurlar Çarşam
ba günü sabah yük almıyacak
lardır. 

Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 
J. PUSSİCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 L YS vapuru halen limanı
mızda olup Anvers, Direkt 
için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİMROUMAİN ;- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

m~~!u1 ( ihlamur ) THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

" EXCELSIOR vapuru üç 

2 nci teşrinde bekleniyor. Nev
york, Boston Filadelfiya ve 
Norfolk. için yük alacaktır. 

EXMINSTER vapuru 29 2-ci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork, 
Boston Filadelfiya ve Norfolk 
için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 14 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork: 
Boston ve Filadelfiya ve Nor
folk için yük alacaktır. 

JOHNSTON LINE LiMiTED 
JESSMORE vapuru otuz 1 ci 

teşrinde gelip yükünü çıkar
mışbr. 

Burgas, Vama ve Köstence, 
Galaç, Sulina ve Braile 
için yük almaktadır. 
GANDIAN PACIFIC STEAM 
SHIP AND RAIL W AY CIES 

Liverpul, Montreal, St. Jhon 
ve Halifaks tarikile Kanadanm 
tekmil şehirleri ve transatlan-
tik vapurlarla şimendiferler 
arasında mürettop seferler. 

Vurul tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka-
bul edilmez. 1 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Garbi Akdeniz için ayda bir 
muntazam sefer. 

PELES vapuru 4 teşrinisa
nide beklenmekte olup ayni 
günde Pire, Malta, Cezair, Va
lensiya Marsilya ve Napoliye 
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 TELLı 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon : 2004-2005 

Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

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

nasül hastahkları 
mütehassısı 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı ( Elhamra si
neması arkasında ) 55 nu
maraya nakletmiştir. (1145)h3 
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Kema Kim il 
Balık./ağı Geıd· 

Bilkinıya iki defa süzü ' nıüştür 

LAL 
ECZANESi 

Bu Ba l ı kyağ ı nı ba . a 

e r ere vermiyecektir Ciillll' 

Muhterem 
ADEMi İKTiDAR, ERKEKLERDEKİ UMUMİ 

ZAFİYETE KARŞI MÜESSİR BİR İLAÇ 

Tabletleri fennin en son nazariyelerine tevfikan ihzar 
edilen bu çok faydalı müstahzar hakkında fazla izahat ve 
meccanen nümune almak istiyen doktor beyler İstanbulda 
Karaköyde Zülfarus sokağında (17) numarada 

Hayri Rif at ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat şirketine mektupla lütfen müracaat 

edebilirler. 17-26 573 H 3 

çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa-
ketlerimizin ihzarına başlan
mıştır. Dükkanında satmak 
üzere bizden paket alan esnaf 
ihtiyaç]arını temin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz malı 

Salep tozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku-

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

Işıldak Bulaşık ve ~ila 
tozu emsalıne 

faik va daha ucuz olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 
Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag, 

Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapalı kutuları vardır. Dök
mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

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

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

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

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

TELEFON : 3882 

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

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 

. doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci-
hazları , kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır-
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
iLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'I AZA AMiL 
ve MÜTEHASSISI 

a ,hri Rlza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : izmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 

, ·~·'·,~.ftc ... '-:r..'4-·~··lol.'.A. ...... ;_._, .. . ..-. ~ -w. .,~r:r~--....,..~~..:.. ··!"• _:.r:r 

ruşat 
Fesçi Zade 

1 
9 - 20 (355 S.7 

ağazası 
A. ihat 

elef o.n 2254 
Mefruşata müteallik en son moda döşemelik kadife, 

Gobelen, İngiliz kretonlan, file, cibinlik ve perdelik tüller, 
hasır stor ve keten perdeler, bronz korniz, çocuk arabalan 
ve sandalyeleri, taban, otomobil, masa muşambaları ve 
saire bulunur. 

Izmir - Yol Bedesten ıru. 29 
5 - 26 323 

.- 1 Tef rlnlsanı t93 • 
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Eczac.başi Süleyman Ferit 
Ko'ooya ve esanıları çok Jitif çok sabit ve hahiki çiçek 

kokuları olduğunu her Türk bilir 

VE 
Bahar 
Altındamlası 
Yasemin 
Muhabbet Çiçeği 

Unntmabeni 
Senin için 
Ful 
Dalya 
İsimlerinin yalnız FERiT kolon· 

yaJarma ait olduğunu da öğrenmiş
tir. Alırken Ferit isim ve etiketine 
dikkat ile taklitlerini red ediniz. 

Umunıi depo : 

S. FERiT 

Şifa Eczanesi 
Hükümct Caddesi 

Saç Losyonu 

Kom ojen 
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) 

Eczananesi 
Müstahzeratı 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR Çll(RIGI 

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

Adres : 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 İZMİR 

CEBBARZA.DE 

Yorganc tuh rrem 
Ust ahdumları 

Hisarönü Yorgancılar Çarşısı No. 7 - 9 - 1l 
TELEFON : 3755 İZMİR . 

Kuştüyü pamuk ve yün ile her model üzerine el ve JU3 • 

kine dikişler son moda fantazi yorganlar ve karyola takı~· 
ları, süs yastıkları ve teferruatı, kordonlu yataklar, tül cı• 

binlikler, kadife ve kumaş üzerine farbalabos ve güneşlil< 
perdeler, kanape sandalye kılıfları, şark oda takımları ~~ 
saire mağazamızda imal edildiğinden ucuz fiyatla tedarı 
edebilirsiniz. Toptan ve perakende sipariş kabul edilir· 
Pamuk üzerine de iş yapılır. 13-13 (440) 


