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iyarıbekir D. Yolu Bir Yılda Bitece~ 
Yolculukta 
Güven Olmalıdır . 
. Son günlerde otomobil dev
~eleri, çarpışmaları çoğaldı. 
~rttaşların canile oynıyanlara 
() l'f~ ~yanık bulunmak ger~kti'.. 
~:~hılıye Bakanlığı otomobıl g1-
""I felişlerinde iyi bir düıen ku
~asını iste!llektedir.Böyle ol-
~gu halde gene ötede beride 

tıırekler acısı ölümlerin, ev sön
llıelerin önüne geçilememektedir 
Fe:çi büyük kasabalarda be
ı'dıyeler bu iş üzerine düşmüş
tr, bir çok aksaklıkları or~a
daıı kaldırmışlardır. Büyük ka
labalarda otomobiller makine 
llıiihendisleri tarafından kontrol 
'dilınekte, gidiş geliş işleri 
bkı tutulmaktadır.Küçük kasa
alarda köylerde yöntem böyle 
~eğildir. Buraların belediye ge
rleri az olduğundan makine 
~ijhendisi kullanamamaktadır
ar. Otomobilin yürüdüğünü 
2Örünce kütüğe yazmakta 
layı vermektedirler . 
. Büyük kasabalarda işleme
liııe izin verilmiyen çürük 
Çtrık makinalar ucuz ucuz iç 
tlaabalara satılmakta, oralarda 
lJontrolsuz çalıştınlmaktadır. 

•ta olmıyan şoförler elinde 
~üklere (1) yol açılıyor. Bu 
lfe daha fazla usallık göster
llıek doğru değildir. Bir yanda 
~kı bir bakım öteyüzde usal-
k (2) birbirine uymıyor. 
llu yurtta yaşıyan heryerde 

Yolculuk gilvenine kavuşmalı
dırı.r. 
~ Giditgeliş güvenini bir düzen 
lıııa almak ta kolaydır. 

~·Gelir azlığından dolayi ma
L •ııe mühendisi kullanmıyan 
"tlediyeler köy odaları oto
~0hilleri kontrol edemezler. 

tıı. lJ. işi onlardan bekle
~ tıneliyiz. Hatta onlara bu işi 
~l>ınağı yasak etmeliyiz. Tür
' l'eyi sayılı beş on parçaya 
~tarak otomobil kamyon oto

lıt • Yoklamalarını mııkine mü
lleıı lldisi bu:unan belediyelerin 

llzuna yükletmeliyiz. 

~~tice bakılmamış, makine mü
~lldisinin kontrolündan geçme-

~ o.tomobiller hiç bir bele
\ tnın kütüğün: yazılmamalı 

ııı_,llayı alamıyarak çalışama
~ır. Bu küçük diizenin ku
lit.. aması yüzünden ne evler 
~kte, ne ana!ar, yavrular 
~ aktadır. Daha bir iki gün 
'ti Burdur ile Antalya arasın
~frensiz bir kamyon devrilmiş, 
~lk~ltı yurttaş ağır yaralanmış 
~ .. • de bir ikisi şu dakikada 
'il 11ştUr. Bir kaç adamın beş 
'-k~ııru, kazanması için çürük 
>"lııtı'na!arın işlemesine göz 
~~ llıak, canlara kıymak çok 
~ 1ktır. Dahiiiye bakanlığı 
~ bııyurgu ile bu işi düzenine 
~t;ıhilir. Aksaklık ortadadır. 
~~ 0'.'1obil'.crin bakımı kontrolü 
''ıtı . 81

Z ellere bırakılamaz. 
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l<ıtyıtsızhk 
Kaz• it "·· 

v::~Pta-ıVtiÇhul Geçit 
A.· Şıngton 19( H. R )- Bir 
;,...trjl 

ıtan tayyaresi Cenubi 
tta meçhul bir geçit bul
llr. 

Cenevrede Uluslar Cemiyeti Toplandı 
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Yugoslavya Notasında Milletler Cemiyeti Misakının 
On Birinci Maddesinin Tatbikini istedi 
Muhtırada: "Dünya Tethişçilere Karşı Lakayt Kalırsa Büyük 

Felaketlere intizar Etmek Lazımgeldiği,, Kaydediliyor 
Paris 19 ( H. R ) - Cenev

rede Uluslar Cemiyeti meclisi 
bugün açıldı. Ce:ıevrede!ti dip
lomasi faaliyetinin hiç bir nc
t:ceyc varmadığı hakkındak: 

zanlar y:ın'.ışhr. G'ir:ilen isle· 
büyüktür. Ölmüş zanr.ediıeı• 
s!lahsız!anma meselesi yakınd., 
yeniden ye~il masaya ge!ece!r
tir. Mösyö Henderson buzü~ 

Sovyetler Hariciye Kom!s~•·. 
l\lösyö Litvino"::ı uzun bi-
mülakat~a bu'.u:ıdu. Mösyö 
Litvinof milletler cemiyetinin 
eylül içtimaındaki tekliflerini 
hatırlattı. Daimi komitenin teş
kili hakkındaki Rus teklifi gö
rüşüldii. 

KuçUk İt!laf Nazırları 
Taplıu11Jılar 

Cenevr~, lJ (. l.R)- Küçük 

l11ıı'i Hallimı Jlaı·iciye JJakaııı 

Balkan konseyuıin Ankara saat yirmi ikide Cenevreye ha-
{ 'e .. ıı."ınıı/i lla. Uaı.rıııı J;ı•;ı<'lj görü,meleri hakkında Çekoslo- reket etti. 
iti:iif hariciye nazırları öğ-Ie vakya Hariciye nazırına izahat tt ncl Maddenin 
yemeğinde:ı sonra topland•lar. verdiler. Tatbiki İsteniyor 
R'>ınanya hariciye nazın mösyö Mösyö Laval Yolda Paris, 19 (H.R) - Yugo-
Ti!;ilesko ile Yugoslavya hari- Paris 19 (H.R) - Fransız slavya hariciye Bakanı M. Yev-
ciye nazıı ı mösyö Y evtiç Hariciye Bakanı Mösxö Lava! tiç Ronıanr,a haricixe bakanı 

lllllllll!lilllllllli"iti;tiCttlilli!iiıttl+ICtt ~~~ lll11lllllllllllllllllllllllllllltlllllllllll11I 

M. Titulesko ve Çekoslovakya 
hariciye bakanı M. Benesle 
görüştü. . 

M. Y evtiç Ul!Jslar Cemiye
tine verdiği notada onbirinci 
maddenin tatbikını istemiştir. 
Yugosalvya hülcUmeti muhtı• 
rasına suikast etrafında toplanan · 
delillere ve vesikalara ragmen 
Dünya tethişçilere karşı la
kayt kalırsa büyük felaketlere 
i~tizar atmek lazım geldiğini 
bütün etrafile izah etmektedir. 
Mösyö Yevtiç bu tahriri notayı 
Uluslar cemiyetiııde izah ede
cek, hadisenin ehemmiyetini 
ve mevcut delilleri şifahen an
latacaktır. 

Tevfik Ru,ıu Beyle 
Balkan Hariciye nazırları bu 

akşam Tevfik Rüştil beyle uzun 
bir mülakatta bulunacaklardır. 

Maarif Bakanhğında . ·- - ,.... ·- - . 

imtihan Tarzları Değiştirilecek 

Trenleri Uçuran 
Canavann Muhakemesi 

Hazırlanan Projeler Encümende Tetkik Olunacak 
Ankara 19 (Hususi) - Maa

rif bakanlığınca bu günkü im
tihan tarzının iyi neticeler ver
mediği dikkatle göz önüne 
alınarak değiştirilmesi için maa
rif bakanlığında tetkikler ya
pılıyor. l-:azırlanacak projeler 
bakanlıkta kuru'.ucak encümen
ce tatkik olunacaktır. Burada 
imtihan tarzı kat'i olarak tes
bit edilecektir: 

o. M. l\Jlecllsinde 
Ankara 19 (Hususi) - Bü- Jloarif Bakaıılığı 

yilk Ulus Kurultayı perşenbe- yaribekir demir yolunun inşa- ışlemesi milmkün olacaktır. 
ye kadar hergün toplanarak sına d~am ediliyor. Bir yıla Yolda biiyük' tüneller açılıyor. 
layihaları tetkik edecektir. kader demir yolu Diyaribekire Ulusal Demiryol Sayasamız 

Dlyaribeklr Yolu varacak ve 1935 yılının son ateşli bir hızla anayurdun her 
~akara 19 (Hususi) - Di- yazında ilk trenin Diyaribekire köşeşini sarmaktadır. 
=-==~=--~==::.==:=..;=::::==..:===== ~ 

Kuru Üzüm - inci; Ve Fırka Reisi 
Tütünlerimiz için Avni Doğan Bey 

Dün Geldi 
Basmahanede Hararetle 

Kar,ılandı 
Fırka işleri etrafında büyük

lerimizle görilşmek ilzere bir 
müddettenberi Ankarada bulu
nan Cumhuriyet Halk Fırkası 
vilayet idare heyeti reisi Yoz
gat meb'usu Avni Doğan bey 
dün akşam Afyon treniyle şeh
rimize avdet eylemiştir. Basma
hane istasyonunda idare heyeti 
azaları, Fırka teşekkülleri, es
naf ve işçi teşekkülleri mümes
sileri ve daha bir çok zevat 
tarafından hararetle karşılan
mış, Tilkilik Bandosu tarafın
dan da selamlanmıştır. --lstanbulda sis 

İstanbul 19 ( Hususi ) - Bu
gün sis yllzllnden vapurlar mun
tazam if)emedi. 

Müddeiumumi Caninin idamını 
istedi. Hüküm Bu · Gece Verilecek 

Budapeşte 19 (H.R) - Ma
tuska davası bugün bitti. Müd
deiumumi iddianamesini serd
ederek trenleri uçurraak yüz
lerce adamın felaketine sebe-
biyet veren Matuskanın idamını 
istedi. Canavarı ölümden kur
taracak birnokta bulunmadığı
nı, caninin cinayetlerini şuuruna 
sahip olarak işlediğini beyan 
etti. İddianameyi suçlu vekili
nin müdaffa!:ı takip etti. Mah
keme bu gece geç vakıt ka
rarını verecektir. 

- Dava tafsilatı 
iç sahifelerimizde- ,lla/ 11ska ;:al.ıifkeıı 
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Atina, 18(Hususi) 
Elen ulusal ökonomi 
bakanı M. Pesmez 
oğlu gazetelere be
yanatında Türkiye
Yunanistan arasın
da kuru ilzüm, incir 
ve tüti.in gibi mah
sullerin dış piyasa
larda daha milsait 
surette satılmasını 
temin maksadı ile 
sarfedilecek müş
terek mesai zeminini 
hazırlıyacak olan 
Tiirk - Elen komis
yonunun 16 ilk ka
nunda Ankarada 
toplanacaklarını söy 
!emiştir. Nazır şu 

sözleri ilave etmiş

tir: "Her iki mem
-Sonu sahi/t 9 da - Yımaıı musal ökoııoıni bakaııı ........ Nipnlı bakteryolog olunca bir öpücük neler hatıra getirir .. 



Oz TURKÇllı 

·ırlasik Y azılar:Odiseden 
Merkür be Kalipso . ·-· ... ·· Merklr Kali.,.op: "Tu

riçe" dedi, "Bir tannya size 
ne bi'direceğini soruyonun~ 
kendi i:ı yarlık buyurcluj-uaK 

• d~L..:- -L içia •• • .. ... • .,..._. a~ 
-.k SÖ) ·yecejim: e.a,. he-
ni jilpite yöLclı, kendim 
s&alümle iatemedimee 4e. 
Çliakü bu a engin deaialeri 
kendi gö 'ü ile kim •11Mk 
İlter, yoha •riacle taanlara 
ylzerli kur ısai bo;adar 
ı.ık, kent olı tdıimı Wlirkea? 
Ancak jlpiter. n lt.,ralrlaruu 
ıamak, ya savsaklamak taan
lardaa birine verilmemiftir. 

O diyor ki, yan•nwla, Pti
pmıa balkı önünde tiim dokuz 
,.ı dlriftlkten, ve onunca yıl 
ona çapul ettikten sonra yer· 
leriae dinmek iizere gemile
riae biaealeria en kara dilr
llllbll tata19nanm: Onlar gi
derken Minerva'JI gticeadir
miflercli; ba taariçe ilkesi için
de, yaman bir bona kopArtb, 
blazlwn ayaklanchnlı; ba ara• 
ltk onun femileri lanlclı, ba
tla arbdqlan dalialana iPae 
slmllclO; kendili de lllmle naa 
--••qbktaa IOlll'&, aialer 
elyle bu yakaya ablclı. jlpiter 
itte bu adamı gecilcmaizin 70· 
la çıkarmanızı yarhk buJlll'llyor. 
çlnldl upr yum lllkeaiad• 
azak llmeıini memiyer. Park, 
dla&fbla iplijini blldlyor: 
seYclikleriae, aarayına, amrat 
m)'lll'Cluaa ı....-..... itti-
yor." 

Ba- tizler ~ ..,..._ 
al acı ile, DJI' ile ......._, 

teai lrpıırrdi ... ''"'"" ~ açtı: .. Sizler., o .... 
otana··~ -kati,.... ... 
nlditinhd Sblenl• dalaa im-
baç ldm.e var ..t.r? T.arı
çeleria lllmlllenl• lıleadile
riae koca seçmelabııl hir tir
li çek-iyoa--. Gkel Er
te• ıeaç Orioa'a bir MY• 

si balata atar atma laep 11-
Mllf iciatle IMah=•a o ban· 
.............. ~hkoda 
,....., Ye aacak an IİI DiMa 
tenrik• oldariyle o tamipJl 
amrat ........... eltlktea 
........ 1. 
K-ı Sena de Wlp Ja· 

... _ ylzlne .... .. ... 

llmaemu,Jiipit•'ia laskac ti
zi açıldı, ve o kara alilrll 
hu onun okluma muç old& 
Ben de tizleri lmbndanaaua, 
batan ıeminia IOD lanaba 
olu bir tahta &zerinde ,a-
ıerken ölllmdea kurtar-
clıiım adamı keaclime 
baibyamıyorum; onUD ıemiaini 
jlpiter bir yılcbnm çarplfl ~ 
eafin deniz orta1mda parçala• 
llllfb, bütün arbdaw'an, can 
Yel'llÜftİ, yalnız ODU ....... Ye 
dalplar bu yakaya ahnıfb. 
Ben onu öl6aab elinden çeke
rek fimdiye detin yaamcla bat· 
bam; dlişünebilcliğim blt8a iyi
likleri ona yapbm; Oll1lll illlm
llz kılmak, oaa ilatiJarlamu 
bir dirildik Yermek bile İlti• 
yordum; ancak Satlra oflmum 
yllce törüleriadea el...,. pkmak 

baıka bir tannya Yerilmemif
tir. O tanrının dileti Ye yarlı
;. böyle olunca, o lil;&ril kara 
engin denize açı.lam, bari. Ben 
ODU yola çıkanunam, çllakl 
ona verecek ne ,...an ae kl
rekçilerim var. Beaclen aynl
mak istene, kencU.iae aacak 
yurduna dinmek için bihnelİ 
gereken öğütleri verebilirim. " 

T annlann yalvacı bu sözleri 
İfİtİnce şöyle dedi: Bu tekini 
yola çıkarın, T~e, jilpiter'
ia acığuu üstlmtizdea uuklat
bim;. sonu Iİzİll içia JOIU1ll 
-1-L!I!_ 
UlaUllll"o" 

yamadan aynlarak OJimp'e 
doğru uçuşuna bqladı. 

Kallpso ite 011• 
Gbel peri, Jüpiterin JUh

t- Jerine seıiımek içia, de
- yolma tutarak Olia'i ara
map gitti. Onu deniz kıyısında 
bu du. 0, orada gündüzlerini 
•ilaJlp inlemekle geçirirdi. 
Çlinkl K•lipH artık göynüaii 
awtmuyorda. Geceleri iatemiye 
istemiye Opana gider, yatardı. 
T annçe yanma gelerek fiyle 
.ayledi: 

"Kara diib'lll tekin, arbk fU 
kıran llzerinde oturup kaygı
lanmaym; sizi bugün bile 
yola çakarmaja amğun. Şim
dicik ita ormanclaa ajaç
lar keainis, bir ul çabp listil
al talatalarla lıtiln6z. Ôyle 
kim mi dalgalar üzerinde gö
ttlnllll. Size ıereldi olan azık
lan yerecep, bunlara llİzİ 

boralardaa koruyarak iyi giye
liler btacapa. Sizi 1aiJdda, 
eı-•le ana ,.Maaua gMllr
miye elYeritl hir elİll de göa
derecejia Olmp'te omran. 
bead• daha rlPB tunlar 
size Jmtla bir dlnllt RJ111"P• 
mak iderlene.., 

BIJle dedi ve Olis, ba bil
dirit iizerine iirpererek lizün· 
ttıler içinde yanıt verdi: "Tan
nçe, prtihiyor ki, amcanız beni 
yola salmaktan başkadır; çünkü 
ba• bunca çetin, bunca kor
knç bir denizi bir sal üzerinde 
af1Mmı yarbk bu~orsunuz. 
Blyle bir denizi en eyi, en 

ı · 1aiı.ıii gemiler, es..Pygmı yel
lim ,ardn\Diyle- bile korkum 
ı-cememr. SiH atlnüriba ki, 
h dihıii olma«'kça ve tath 
t;nDM bqı yam bir dlizea 
brmadapma ea b1Jiik anda 
et.••çe yerimdea kmılda
mak me-iyoıw.., 

O b1J1e llylcli, Tunçe de 
sGlmet• baılaclL. Onu elindea 
ltltarak flJle dedi: "Şua lly
lemeli ki, mı çok ince, diifl
.... çok der n bir ad•m•aıı • 
Şimdi bana .ayledijia.iı lkler 
buna Mlpliclir. Öyle ise 
size ut içerim. Yer, rlk 
Ye Stib sulan talQldanm 
oı.a. ( taanlarm edehilece
ji utlana ea ~. en 
korkunca budur ) • Size ant 
içerim ki, canıaııa brp y,avuz 
bir kurgum yoktur. Size, ancak, 
buluadutumuı: orunda ken
düa de bulun1ayclım tutacatım 
ltlltleri veriyorum. Benim esİID 
dojruluk, kiail6k yollanndan 
&Jnlmıyor, ylrejim de demir
den dejildir, duygulu ve acı
ma dola bir yürektir. " 

Bu sizleri bitirince ylretime 
koJ11idu. Olia de arkamwlan 
pti. Birlikte opana pldiler, 
Olia Merklr'ln az ince iistila
dea blkbiı ıedire oturdu. 
Taançe •- lalae aclamlann 
yiyebilcliti qlarla irtll6 bir 
dirri koydu. Kendi de kUfl• 
11D1L ıeçti. Peri kızlan başka 
bir .mi &zerinde llmezleria azı
ja olu ambrozya ile nektan 
ıetircliler. 

At bitince, Kalipmo söze bat· 
hyarak ona dedi : " Laert ot· 
lu, işte IİI ptık amn; yurda
auıa dlalyonaam. Beni bırak
mak iltiyonunuz r Kab yüre
ibaize halrmıyarak size her 

ttlrltl kut, rlneaç dilerim. An· 
cak, ba dinifte çekeceğiniz 
batla yamaalıldan bilseydiniz, 
bayık ki burada benimle kal
mayı Yet bulurdunuz ve anı11 
gece gOndtb anağuuzdan çık
mayan kanmza kavuşmayı bun· 
ca izleaeaiz dahi, sizi beldi
yea Ja,mlara, &z,olere aı.eı
Jiii WBn tutarclum. Ne p... 

imlan mltlıditt• - zellilııte. ne eım&Lte. 11e ay-

Vali Kizım Paşanın 
Beledi;~'·ôefter- Şiddetli Bir Tamimi 
leri H~zır~ıyo~ Kamyonlann Üstüne Binmek Ya11Ia-

Bnytık MDlet. mechin~ yem 

intihabat 

seçilecek aza için belediyede nna Asılmak yasağı Dinlenmiyor 
timdiden bazırhklara başlan- • 

1 
_ • _ 

1 
mışbr. Belediye meb'us seçimi Evvelki glin Çeşmeye gidip lunun burnunun dibinden geç-
içia lizımgelen defterlerini ma· gelen Talimiz Kima pqa yol- miflerdir. 
hallelerde bazırlatmaia batla- larda rastladığı kamyonlana Dlj'er ildliacle de &çer beter 
m1fbr. vuiyetiadea çok müteeair ol- ldpyi blylece gird&m. lnaacbm 1 

••• • • • ... k 1-! .J__ bel-.1! el mutlu, fazla yolcu alan am· ııô; iware lmirleri, awy er, Ecnebi Gemiler 1on1ann iyi koatro1 edilmeme- karakoDar vazifelerini yapmı-
Nasal Erzak Alacaklar •iadea alakadarlara qajadaki yorlar. Bu acı hldiaelere karp 

Ecnebi gemileriaia limanla
nmızda kalaca;. mlddet zar
fında vapur mlrettebat ve yol
culanam iqelerine aarfedilmek 
lizere memleketimizden tedarik 
edecekleri erzak için ihracat 
beyannamesi vermeğe mecbur 
tutulacaldan haber ahnmışbr. 

pddetli emri bildirmiflerdir. böyle dikkatsizlikler fena izler 
- Dün Çeşmeye gidip ge· bıralrmqbr. 

lirken bana azap veren imi- BunUD maddi mea'uliyeti ya-
0 mada Tlrk çoculdarmuı ana 

babızh1dar g&rdüm. ç otomo- ve babalanna kup otomobil 
bili yeniden cezaya çarpbrdm. kaıalarınclaa dojaa manevi 
Alaçab şoförü Recebin idare mes'uliyeti hudllbuz bulurum. 
ettiği bir kamyonun iiat&nde Bu teealflerimi bildirirken 
ve yanlannda 1 O - 13 yolcu bir daha tekrarLmmamaıını ve 
amlı •ardı. Bunlar alaçabdaa en klçok bir clikkataizlip ve 
ve UmalmJUDUD içiadea nabi- giz yummanın bmdu somaki 
ye 1ılk6metile, karakol kumu- darbeaiaia blyiik olacajuu 

---[· 
Yoklamalar 

A'/ Sonunda Bitecek 
Eytam ve miitebidiynia alta 

ay' ık yoklama.lan yapılmaktadır. 
KinUDuenelin birinde ilçer 
ayhk ma•tlan •eriJmete başla
nılacaktır. 

d•maın, T atarçqmelİ karako- bildiririm. 

Dahiliye Bakanlığı Yol Paralanndan 
Beladl,...... Sualler N- Vekald• Arnl• 

YolllMlı Hleeeler Heldunda T•llllm ••••• 
Çalınan Bonolar 
Bazı ifadeler Istan

hulda Ahnacak 
lskindan çal1nan 36 bin li

rahk bono tahkikatına iiçüncü 
müstantiklikte devam edilmek· 
tedir. l.taob.wl itldcleiumumi
liğiae yazdan • tahriratta bu 
işle alAbdar b*8up keaclile
ri l.tanbalda oı.-ı.,.. ifu.le-
. • 1 bS.l:.:1-:.tir• nnm a ınm.ası ~Mmlf • . ' ...... 

Bum ovada 

Belediyelerimizin plia, sa ve 
elektrik lıizınetleriain budak& 
va~'~tleriain ae halde Oldup 
ha da dahiliye bakanlıjl 
tarafından vilayete bir sorgu 
kiğıdı gelmittir. Bunda plAn, 
su ve elektrik lıizmetlerinia 
bugiinkü vaziyetleri hakkında 
malumat istenmekte ve &ali· 
mlizdeki ıene içinde bu iç 
mlbim İf için almacak tedbir
lerin ona gire yapalmuı için 
fimclidea bamlaaılmaa da bil
dirilmektedir. 

Cevaplann villyet makamı 
ile kaymakamlar vasıtaaile ta• 
kip eclilerek alikadarlara ha
arlahlmaa meamektedir. 

OcH Kongre itleri Terin 
Cumhuriyet Halk Fırkua Ziraat bankaa mulauebe b-

Barnova kly ve •aluılle ocak· lemi memurlanaclaa Omer N.& 
lan konrreleri bitmiftir. Bu bey BaJ1Ddır Ziraat baaba 
ayın yirmi yediainde nahiye memur muaYİnlipe naklea 
koarreai yapılacaktır. tayin edilmiıtir. 

....................................................................................... 
reldikte kanmzdaa •t kal- Tuak - Şahit 
madajmu da ivlaerek .a,liye- !Çarp - Taweipe 
bilirim. Ôllmll kadmlar lüçbir K&illak - ~clalet .. jatice" 
arta.da taançelerle Yarlf ede- Amrai - Aziz 
bilirler • ? Y etb•lmak - T en:ila etmek 

mı " Galaenç - Saadet AalaJlfla lJ&. ODA JADll Yer- Sam _ ffapl 
eli: "Sayın tanriçe, .Iİze .ay&- Aaak - Hafaza 
yecelderimdea bana brp acı- Kaym - Azap, ifkeace 
tınız parlam.an. Uslu Peae- Oırtı - Cefa, eziyet 
lopun gilzelli.çe ve kavutça Zeyreklik - Zeki 
sizden pek .Pi olduğunu pek Acık- Gazap, hiddet 
iyi bilir m. O, ancak bir ölüm- Penelop - Olia'in kqm 
ilidir, size 1(u.fl ise, ne öl&- Kawt-- HAfD!et "majeate., 
mlia ne Y&flD.: bir erki olabi- Ba,.k - Apapkir 
lir. Bu bayle ise de. ua yur· .. Ka..=:mak - Tazip etmek 
dama dlnmelttea bqka dile- pe er" 
.. • 1_.___ G ...n.-.ltız al Çadam - Sabır, tah•mmil 
fllD yoıuur. ece 5uuu y • Kanmuag - Kurbma 
mı ba kutlu dialt İçin iç çe- Ylıerlikun-.ut - Heca· 
kiyorum. Tunlardan biri beni t be 
c:lalplar arumda layınlamak oms k - ..__ __ ,_ bo k • • ... aJC.:..ıı _ .. __ .... IUnllll&, 111111 
11tiy.ona, , ... ..._-e \'AUtllll ver- _

1
_ 

mek ve emek çekmek yolunu Bu~ llma& - emre 
.. k _1..... muhalif hareket etmek • tutacarım. Gere cewue, ge- Balk _ tcbir 

rek deaizd~ b~ca emekler ve Tim _ tam 
acılar çektim ki, artık kamba- Karaal;arll- Kara t.laatla 
~ baluauyorum, bundu aoua betbalat 
relecek. ya~a'!Lldar ancak,. u- Buaa - Rliıprla futma 
ld çektiklenmm A)'lllDI çoial- Talu - girdaph mevce 
tabilirler. Blyle söyledi Olia. EIİD r1z..a. 
Giinq denizin içine batb, ka- - 5 .. 

ranhldar yeri kapladı. Kalipse Utar .~ - mukadderat 
ile Ulilı opaam dibine çekildi- "le Clatia .. • 
ler. orada bir birlerinia kolla- Park - "la ~arq~ UllU· 
n aruuıcla llztbıtüleriai unut· lana mkaadaratile aırqan iç 
tular, yaayana dinleadiler. taariçenia her bi_ri, .. 

Dilimize çeviren Amrai - Aziz, aevp 
.Ah.me1: C::eva1: G&aenç - Saadet 

Yeni ellzler: Tenrikea- ıemaYI "ceıe.te• 
Slijilr - Baht Amaç - hedef, aipa 1ıe-
Tekin - Prens defi 
Sayurgamak - b..an etmek Dirildik - hayat 

Villyetlerin aafia lıiaseai hak
kında Dahiliye Bakaahğmdan 
villyete bir tamim gelmiştir. 

Bunda 2562 1ayıh kanunun 
4 ve 7 inci maddeleri baklan
da bazı izahat verilmiftir. 

Kuanaa cllrdlncl maddesi 
mucibince villyetleria 934 sene-
si için Nafia Babdhğa lıisaeıi 
olarak verecekleri para yekünu 
800 bia liradu ibarettir. Bu mik
tar 934 bitçaindeki yol vergisi 
nakdi ..-h•·•eaata m.betinde 
vil&yetlere taksim eclilmittir. 

Yol ~ergiainia haliye ve 1&· 

baka ve bedeaiden nakdiye tah-
Yili clolaJllile taUil edllen mik
tan ne olana olaUD Yillyetin 
954 seaai blitçaiad• Nafıa 
•eldleti hilıai olarak konalan 
miktardaa fazla lüae iatenmi
yecektir. 

Villyetia la• aylık yol para-
11 tahtilltmdea ,aade oau aa-
fia veklleti hiıMli olarak der
hal tefrik edilecek ve veklle
te paderilecekt:ir. G&aclerimilen . ·ı .. ta. il il ıta e1111r ermıımm e mu• 
kellef tatalacaldanlar. Geçen 
aeaeler yol paruı maliye ve 
ubab tahaillbadaa tabklmk 
edipte Yillyetia mali vaziyeti 
dolayuile tediyuiae imkln ha-
111 obıllyaa aafia veklleti his
seleri istemniyecektir. 

KanUDaa 7 inci maddeaile 
tahmat dem uaaln ilga edil
miftir. 

Nakdi karphp bahmmabı
zm inpat Ye sair İfler için 
seçen seneler batçelerindeki 
tallıliıatlarm immaline imkia 
kalmamq oldaimaclu bualar 
933 bt't heuplan ile imha 
edilecektir. 

Sahipsiz 
Mallar 

••••• 
Belediyelere Ne 
Maksatle Bırakıldı 

Belediye ıımn dahilin 
sahipsiz arazilerin 
bUlancla Dalliliye vekiiletiiJlCl!I~ 
vilayete bir •..m pi~ 

Bu tamimde Belediye 
nunun yüz elli dokuzuncu 
desi hakkında Biiyük -.: .... 
Mecliaince ittihaz edilen 
1a,W kararda Belediye 1181'1 
içindeki sahipsiz arazi 
yetinde olan seyreagih, 

·man yeri, Ça)'IJ', mera, knnıı .... 
bataklık ve belediye marif:..-ı~ 
deniz, nehir ve fillerden ltiJ)}, 
dunılmut olan yerlerin ve .,r, 
kıhnıt kale ve kalelerin --~ 
anaları ve enka11nın tuarrm~ 
idare ve nezareti mutlak 
mha ve tumallle bel~ecti1· rel9~ 

taaınmıt oldup bildirilm.ekb....:-
Şlmdiye kadar bu kabil Jeti 

llzeriadeki tuarruf 
tapuya kaydettirmemit 
belediyelerin bu baklanm 
puya teacil ettirmelerinin 
lhımchr. Bu mretle ta•• 
yaptmlan yerlerin ibtiy 
fazla bulmmua mıuU11--.-. 

•••• 1 il • 

BelediyeReisi 
Yarın Geliyor 

iki haftadaaberi ~ 
ait bazı itler etrafuacla .alı..._ 
makamlarla temas etmek 
Aakaraya ritmit olu W 
reİIİ doktor Behcet Salla 
yana l.tubul tarikiyle 
miıe dinecektir. 

Dinin idareaiade bulunu 
yon BornoftDlll Bmarh&fl 
albada denedilmittir. S 
k&rfl içte olan bu hldile 
rine Bmarbqı jaadamui 
mahalline gelerek talı·--·-_. 

bqlamıfbr. Otomobil içe · • 
dirt blyük balya ile alb 
bulunmakta idi. 

- ---Bıçak Ellnllen a1...-
İrgat pazarmda t..k 

Çelelburunua tlzeriacle bir 
çak buhınm111 •e m&adere 
miftir. 

Kraliçe 
Kristi 

ve biyük miıanaed 
mi takdim ecl--

GÔRÜNMİYEN 
accorder Satlra oiha - Jibiter 
~ç - Hedef, istiaat olu- Tiril - Kaa• 

nan ıey Acık - guap, hiddet 

Otlm..ek - Anetmek Y...uz--.-
Ea-7.illia .. __ _ v.a..c - rual. ...... & .. 
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Casusluk Hayatım 
RI ar Marthe'ın Hatıraları 

Piren deki Gizli Geçitten F ransaya 
Geçmek istiyordum .. 

- 44-
Baron hiddetimi görünce sor

du: 
- Gene ne oluyor? 
- Ne olacak? Arkamı i 'rak 

ııııyor. Beni takip ettiriyor. 
Baron emniyet bulmuştu. Ye

rine oturdu ve güldü. 
- Bu defa yanılıyorsınız 

Marthe? Sizi takip ettiren o de
iildir. Zira dört günden beri 
burada bulunmıyor. 

- Şu halde beni takibeden 
kimdir. Beni bekliyen biri var. 
24 saattanberi arkamı bırakmı
Yor. Onunla karşılaşmadan bir 
•dım atamıyorum. Bıktım usan
dım bu işlerden.Bu kadar üzücü 
bir hayat istemiyorum. 

Baron Von Krohn İspanyol 
Polisinin kendi hissi sergüzeşt
lerine burun sokmasını istemez
di. Bu sözlerden benim polise 
llıüracaat etmek istediğime za
iıip olarak titredi: 

- h ica ederim Marthe .. 
Rezalet çıkarmıya mahal yok. 
Sükunet bulunuz. Teşkilatımın 
kuvvetli ve muntazam olduğunu 
bilirsiniz. Sizi takip eden ada
ının kim olduğunu bu akşamdun 
tezi yok öğreneceğim. 

Ertesi günü Baron odama 
bir az can• sıkılmış olduğu halde 
geldi. 

- Öğrendiniz mi, beni takip 
edenler kimlerdir? 

Biraz utangan bir çehreyle: 
- Fransızlardır. Dedi. 
Kendimi bir koltuk üzerine 

atarak başımı erdim. yanıma 

gelerek beni teselli etmeğe 
çalıştı. Başımı kaldırdım. Göz
lerimden yaşlar akıyordu: 

- Siz bir canisiniz, dedim. 
Beni bu mevkie düşürmek için 
tecrübesizliğimden, gençliğim
den istifade ettiniz. Ailem 
hepsi Fransadadır. Demek ki 
hen artık onları göremiyeceğim. 
Parise dönersem beni bekliyen 
•kibeti bilirsiniz. Vensanda 
llıuhakkak kurşuna dizilirim. 
Ne kadar ahmakmışım, 

Çehresinde derin bir vicdan 
azabının izleri görülüyordu. 

- Endişe etmeyiniz Marthe. 
Biz harbı kazandıktan sonra 
F' ransaya dönebileceksiniz. Te
llıin ederim, dönebileceksiniz. 
Biraz sabırlı olunuz. Harbın 
bitmesine daha pek az zaman 
kaldı. 
Hatasına kani olarak hiç bir 

~aınan göstermedigi bir şefkatla 
~itap ediyordu. Yemekten sonra 

il.na refakat etmeyi teklif etti. 

Tavsiyeme te~ekkür etti.So
ğuk kanlılığım hoşuna gitmişti. 

Kapiten Ladudan istediğim 
ve temine muvaffak olduğum 

gözcülerden Von Krohn artık 
şüphe edemezdi. Ladu mektup
larıma cevap vermediğinden 

onunla görüşmek için bir vesi
le çıkardım. Bazı mubayaatta 
bulunmak vesilesile Parise git
meğe mecburdum. Fran51z mu
kabil casusluk servisinin ihma
line hayret ediyordum. Pirene
de bulunan gizli geçitleri mey
dana çıkarmayı artık tesadüfe 
bırakmıştım. Halbuki gizli ge
çitler meçhul kaldıkça Fransa
ya casuslarla birlikte bombalar 
da geçiyordu. 

Bir gün M. N. den şu haberi 
aldım: 

- Kapiten Ladu Madrite 
gidecek ve sizinle görüşecek. 
Fransaya dönmeğe karar vermiş 
tim. Fakat doğrudan doğruya 

F ranHya gitmek için Von Kroh 
ndan müsaade almak imkansıı
dı. Şu halde onu Almanların 

gizli geçidinden beni F ransaya 
sokmağa mecbur etmekten baş 
ka çare yoktu. Bu çok cürel
karane bir proje idi. Ne olur
sa olsun muvaffak olmıya az
metmiştım. Bir komedi oyna
mağa karar verdim. Böylece 
Baronun bütün emniyetini hat

ta hayatımı da kaybetmek teh
likesine maruzdum, Fakat ka
rarım karardı. Hepsini feda et
mek pahasına da olsa projem
de devam edec.,ktim. 

:,u11t. \.Uf -

Italyan Vapuru 
Karaya Oturdu 

İstanbul 19 ( Hususi ) - İtal
yan bandıralı Heluan vapuru 

İmroz adası önünde karaya 
oturdu. 

Celal Bey Ankarade 
Ankara, 18 (A.A) - İktisat 

Vekili Celal Bayar bey, İş Ban

kası müdür vekili Muammer, 
Sümerbank umum müdürü Nu

rullah Esat beylerle birlikte 
bugün şehrimize donmüş ve 

durakta bankalar müdürlerile 
İktisat Vekaleti erkanı tarafın
dan karşılanmıştır. 

Buğday MUbayaatı 

Zile, 18 (A.A) - Ziraat Ban
kası burada mevcut buğdaylar

dan 6210 tonunu İstanbul ve 
Samsuna sevketmiş, yeniden 

mübayaata başlamıştır. Fiatler 
üç kuruş 30 paradan, 4 kuruş 
10 paraya kadardır. 

Yeni 

Türk - Elen Mesai 
Ortaklığının Temelleri 
İki Memleket Devlet 

Yardımları ile 
Adamlarının 

Atılmıştır 
Ankara, 18 (A.A) - Elen 

Milli İktisat nazırı M. Pezmez
oğlu ile İktisat Vekili Celal 
Bayar beyefendi arasında aşa
ğıdaki tel yazıları teati edil
miştir: 

İktisat Vekili Celal Bayar 
Beyefendi; 

Ankara 
Balkan itilafı konseyinde or

taya atmış oldukları iktisadi 
meselenin hallinin ilk merhale· 
sini gösteren sıkı bir Türk -
Yunan teşriki mesaisinin temel
lerini zatı devletlerinin münev
ver yardımları ile attık. Bu 
fırsattan bilistifade benim ve ar
kadaşlarımın mazh;ır olmuş ol
duğumuz unutulmaz misafirper
verlikten dolayı zatı devletlerine 
hararetli teşekkürlerimi arzede
rim. Sizinle beraber yapmış oldu
ğum hoş seyahat memleketini
zin sanayiine vermiş olduğunuz 
şayanı hayret hamleyi hayran
lıkla takdir etmeme müsaade 
bahşolmuş ve büyük Türk Mil
letinin yüksek dehasını naza
rımda bir kerre daha isbat et
miştir. 

Milli İktisat nazırı Pezma
zoğlu Hazretlerine 

Atina 
Zatı devletlerinin göndermiş 

olduğu telgraftan fevkalade 
mütehassis olduğum halde zatı 
devletinin şahıslarında feyyaz 
Yunan - Türk dostluğu zihni
yetinin bir timsalini bulmuş ol
maktan mütevellit derin mah
zuziyetimi peyan etmeği bir 
vazife addeeerim. Zatı devlet

lerinin pek münevver anlayış
ları sayesinde elde edilmiş olan 
ve Ankarada Balkan itilafı 

konseyinde ileriye sürülmüş 
iktisadi meselenin hallinin ilk 
merhalesini teşkil eden sıkı 

teşriki mesainin süratle ve mu
hakkak surette tahakkuk ede

ceğine olan tam ve sarsılmaz 
itimadımı beyan ederim. Zatı 
devletlerinden Türkiyenin de 

kendilerini daima coşkun bir 
surette karşılıyacağından emin 
olmalarını rica ederim: Dostluk 
hislerime itimat buyurunuz aziz 
meslektaşım. 

Pezmazoğlu Celal Bayar 
~~~__;;;.-.~----~~~ 

An~ara Sanayi Sergisi 
1Dün Kapandı .. 

Aııkarıı Saııayi Sergisi 
Ankara, 18 (A.A)- 934 An- iktisat ve tasarruf cemiyetinin 

kara sanayi sergisi dün akşam tertip ettiği Lozandan önce ve 
saat 20 de kapanmıştır. Ser
giyi beş bini ilk, üç bini lise, 
orta ve yüksek mektep tale
beleri olmak üzere 90 bin kişi 
ziyaret etmiştir. Sergiyi gezen
lerin en çok dikkatlerini çeken 
pavyonların başında gelen milli 

sonra pavyonu halkımızın bu 

yakın alakası dolayisile bir 

müddet daha kaldırılmıyacak 

ve bu suretle halkın daha ge
niş bir surette istifadesi temin 
edilecektir. 

Tarif el erde Ucuzluk 
Calle Alcala'dan geçerken 

iltısızın ona şunları söyledim: 
•. - Dönünüz. Takip edildi
ll1ınizi hissediyorum. 
Ağ dikkatle vazifesini görü

~Ordu. Birkaç adım arkamızda 
~di. Baron hiddetle dönerek 
astonunu kaldırdı. Bizi takip 

'deni dövecekti. 

Tiirkiye- Bulgaristan B l k F" · 
Sofya, 19 (A.A) - Türkiye a ı ıat ve Satışlarını iyileştirdi 

Ben mani oldum: 
-- Haans.. Dikkat et .. Re

~alete meydan vermiyelim de
diııı. 

Telefon 3151 

TAYYARE 

ile münakit 1929 dostluk ve İstanbul 19 (Hususi) - Şehrimizdeki balık bolluğundan fiatlar 
bitaraflık muahedesinin 3 Ka- müthiş surette düşmüştür. Devlet demiryolları balık nakliyatında 
nunuevvel 1934 tarihinden iti- tarifeleri ucuzlattığından Anadoluya sevkiyat artmış fiat ve sa-
baren beş sene temdit edildi- tışlar üzerinde keyfiyetin müsbet tesirleri görülmüştür. 

ğine dair olan 23 Eyliıl 933 H K h 1 
tarihli protokol kral tarafından ava a raman arı 
tasdik edilmiştir. 

Telefon 3151 

SİNEMASI 

Hollandalı Tayyareciler Atinaya Uç
tu.lar Amerikalı Tayyraeci İstanbulda 

. Bugün Halk Giinüdür 
FIATLAR: 25 - 30 - 40 kuruftur. 

lstanbul, 19 (Hususi) - 1931 senesinde Atlantik denizini ge
çen Amerikalı meşur tayyareci Blank Ankaradan şehrimişe gel
miştir. 

LİLİAN HARVEY'in 
en güzel ve en büyük filmi 

KUKLA SARIŞIN 
FOKS Dünya havadisleri muvaffakıyetle devam ediyor 

15 - 17 - 19 - 21,15 

Dün Hararetle karşılandıklarını bildirdiğim Londra Melbrun 
yarışında ikinci gelen Hollandalı tayyareciler de Ankaradan 
doğruca Atinaya uçmuşlardır. 

İstanbul Gazeteleri 
İstanbul 19 (Hususi) - Ga

zeteler Gazi Hazretlerinin buy

rukları üzerine öz Türkçe ma
k•lelerle çıktılar. 

HUgonun Heykeli 
PARİS' 19 (H.R) - Dün Sen 

sahillerinde Viktor Hügo na

mına dikilen heykelin açılma 
resmi yapıldı. 

ıAdana' da Gazi Abidesi 
Türkiyeni~ En Büyük Ve En 

Güzel Abidesi Olacaktır 
Adana 19 ( A.A) - Şdhri

mizde Gazi Hazretlerinin nam
larına yapılmakta olan büyük 
abidenin toprak kaleden taşla
n ve İstanbuldan da mermer
leri gelmiştir. Tamamile Türk 
sanatkarları tarafından yapıl
makta olan abide Türkiyenin 
en büyük ve en güzel abidesi 
olacaktır. İl.bidenin projesi mi
mar Abdullah Ziya bey tara
fından yapılmıştır. 

Mimari kısımları da yine 
kendisi tarafından, heykeller 
heyke!traş Hadi bey tarafın

dan yapılmaktadır. Şehrimizde 
büyük bir parkın ortasına ko
nacak olan bu eserin üzerinde 
altı heykel vardır. Heykeller
den birisi Gazi hazretlerini 
temsil etmekte diğeri de Ada
nanın kurtuluşunu göstermek
tadir. Abidenin önünde büyük 
bir merıner havuz vardır. Bu 
havuza su şellale halinde ak
maktadır. Toprak kaleden getiri-

len koyu zeytin rengindeki bazalt 
taşlarile de abidenin merdiven 
ve a~ka kısımları yapılmakta
dır. Işlenmemiş ocaktan binbir 
zorlukla Türk işçileri tarafın
dan çıkarılan bu taşlar yine 
aynı ustalar tarafından büyük 
bir maharetle işlenmektedir. 
Abidenin en karakteristik ci
heti sade ve temiz bir çizgi 
içinde ve maksadı derhal ifa
de edebilmesindedir. San'at
karlar abideyi Adananın kur
tuluş günü olan 5 kanunnsani
ye yetiştirmek için çalışmak
tadırlar. Türk san'atkarları ta
rafından Türkün asil ve yük
sek ruhuna uygun olarak ya
pılmakta olan bu abide 5 ka
nunusanide merasimle açıla
caktır. 

Adana, 19 ( A.A) - Merkez 
kazaya bağlı ve merkez nahi
yesinden maada yedi nahiyede 
ocak kongreleri bitmiş idare 
heyetlerile nahiye mümessilleri 
seçilmiştir. 

Parmantiyer'nin Ankara 
Üzerinde Uçuşları .. 

Ankara: 18 (A.A)- Londra 
Melburn arasında yapılan bü
yük hava yarışında ikinci mü
kafatı kazanan tayyareci Par
mantier ve Moll bugün saat 
13,30 da Bağdattan şehrimize 
gelmişlerdir. 

Tayyarecilerin saat llbuçuğa 
doğru gelecekleri bildirilmiş 
olduğu halde gecikmeleri, Ha
lepte tevakkufları esnasında 

yolculardan bir kısmının şehir
de yaptıkları gezintide fazla 
vakıt kaybetmelerinden ileri 
gelm ştir . Ankaraya geliş 
saatında bu yüzden gecik
miye rağmen tayyareciler hava 
meydanında gümrük ve inhisar 
lar vekili Rana bey ile milli 
müdafaa vekaleti hava müste
şarı Selim Cevat paşa, Hollan
da elçiliği erkanı, büyük er
kanı harbiye hava müşaviri 
Mecit, iktisat vekaleti hava 
işleri müdürü Avni, nafia ve
kaleti namına tayyareci Ham
di, idman cemiyetleri ittifakı 

reisi Erzurum mebusu Aziz 
beylerle beynelmilel havacılık 

federasyonunu memleketimiz
de temsil eden tayyare cemi

yetleri murahhasları, şehrimiz

de bulunan tayyarecilerle ga

zete mümessilleri ve kalabalık 
bir halk tarafından karşılan
mış ve kendilerine çiçek de
metleri verilmiştir. Hava is
tasyonu binasında hazırlanan 
büfede tayyarecilere ikram 
edilmiş, karşılamaya gelenlerle 
tanıştırılmıştır. Kısa bir müd
det istirahattan sonra tayya
reci Parınantier ve arkadaşı 

Moll kendilerini karşılamağa 

gelen zevatı tayyare ile bir ge
zintiye davet ederek Ankara 
üzerinde bir uçuş yapmışlar
dır. Tayyareciler bu uçuşu yap
tıkları esnada milli müdafaa 
vekili Zekai bey hava meyda
nına gelmiş v.e biraz sonra ye
re inen tayyarecilere hoş gel
diniz demiştir. 

Saat üç buçuğa doğru Baş
vekil İsmet Paşa hazretleri yan
larında maliye vekili Fuat bey 
olduğu halde hava meydanına 
gelmişler ve burada kendileri
ne tayyareci Parınantier ile 
Moll takdim edilmiştir. Başve-

kil Paşa hazretleri tayyarecile
re iltifatta bulunarak yarışta 

elde ettikleri muvaffakıyetten 
dolayı takdirlerini söylemişler 
ve tayyareyi gezmişlerdir. 

Tayyarenin bir gösteriş 
uçuşu yapması için gösterdik
leri arzu üzerine tayyareciler 
bu uçuşa Başveki ismet Paşa 
Hazretlerinin de iştiraklerini 
rica etmişlerdir. Kabul eden 
İsmet paşa Hazretleri yanla
rında Milli müdafaa veki!i Ze
kai, maliye vekili Fuat bey
lerle bazı meb'uslar olduğu 

halde tayyare ile Ankara üze
rinde bir uçuş yapmışlardır. 

Rarmantier ile Mollun bin
dikleri P. C, Fokker Duğlas 
tipinded!r. 

Hollanda hava şirketine ait 
olan tayyare iki pilot, bir ma
kinist ve bir muavinden mada 
on iki yolcu taşımaktadır. Va
sati olarak saatta üç yüz kilo 
metre gitmektedir ve bugünkü 
seyahatı esnasında Bağdat ile 
Ankara arasındaki 15000 kilo 
metrelik mesafeyi bu sür'at 
üzerine almıştır. Parmantiye ile 

Moll birinci teşrinin yirminci 
günü Londrada başlamış olan 

hava yarışına çıktıklarından 

bugüne kadar 3500 kilometre 
yol almış olmalarına rağmen 

hiç bir yorgunluk gösterme
mekte ve neş'eli görünmekte
dirler. 

Bu akş:ım şehrimizde misafir 
olarak kalmakta olan bu iki 
tanınmış tayyarecinin bindik
leri tayyare ile şehrimize biri 
Amerikalı, biri İngiliz ve üçü 
Hollandalı olmak üzere beş te 
yolcu gelmiştir. 

Şarkikarahisarda 
Şarkikarahisar, 19 (A.A) -

Memlekatin yeni yapılan müs
takbel planı belediye meclisince 
tasdik edilmiştir. 

Şarkikarahisar, 19 (A.A) -
Halk için istiklal ilk mektebin
de gece dersleri açılmıştır. , 
Zından 

9' 

Güneşi 
············~············ 

Rebia Arif Hanımın ÇoK 
Nefis Bir Eeerı 

Pek Yakında " Yeni Asır ., 
Sütunlannda 

• 



• 
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Bir Aşk Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 

Heyecalı Maceraları 
- 305 -

bir de dumandan boğulmak 
tehlikesi ilave edilmişti. 

mazdı. 

Bundan başka dünyanın altı 
:istüne geliyormuşcasına bir arz 
sarsıntısı da biçareleri enkaz 
altına gömmek tehlikesi aynca 
meydana çıkmıştı. 

Bu müthiş sarsıntıyı hiç bir 
muharririn kalemi tarife . yeti
ıem~z. Zira sademe bir kaç 
saniyelik bir şey olduğu halde 
bütün ahvalini tasvir lazım gelse 
beş on cilt kifayet etmezdi. 

Bir an olmuştu ki gerek F e
rit gerek Ahmet ağa kendile
rini kaybederek adeta ölü g;bi 
bir hale gelmişlerdi. 

Ondan sonra gözlerini açtık
ları zaman ne olduklarını bi
lemdiler. 

Kunıldanmağa bile kudretleri 
yoktu. 

Nihayet kendilerine yakın 
bir yere kadar mağaranın altı 
üstüne gelircesine göçtüğünü, 

fakat kendi bulunduklan nok
tanın selamette olduğunu gör
düler. 

Ümit ve cür' etleri arttı. 
Etrafı keşif için kibrit ça

karak F eridin b.ila elinde tut
tuğu sönmüş meş'alelerini yak
tılar. 

Suyun gürültüsü hala geli
yor mu diye etrafı dinlediler. 

Buna hacet yoktu. Zira son 
hızla yirmi dakikadan fazla ko
şarak üç kilometroya kadar 
yakın yol almışlardı. Demek ki 
ıu ile aralarında dört kilomet
reden fazla mesafe vardı. 

Yani en doğrusu, gelen su, 
dört beş kilometre bir ankaz 
karşııında kahp durmuştu. 

Ne kadar sevindiler 1. 
Biran önce arkadaşlarının 

yanlanna varmak için tekrar 
tabanlan yağladılar 

Hem koşuyorıar Hem de 
birbirlerine aevinçlerini söy
liyorlardı. 

Bir buçuk saat kadar daha 
gittikten sonra Ahmet ağa: 

Müjde beyim! Diye bağırdı. 
İşts önümüzde aydınlık peyda 
oldu. 

Bu aydınlınlık bir büküntü 
arkasından geliyordu. 

Orayı döner dönmez mağa
ranın agzını uzaktan bir yıl
dız: ğibi gördükten başka ar
kadaşları da tamam mağara
nın ağzında birer karance 
gibi fark ettiler. 

Daha şevkle koştular. 
Yedi sekiz dakika sonra 

arkadaşlann yanında idiler. 
Hem koşmanın hem de se

vincin verdiği helecan Ferit 
ile Ahmet ağayı helak dere
cesine getirmişti. 

Arkadaşların da gözlerinden 
döktükleri sevinç yaşları tarif 
edilemezdi. 

Hele Niyama ile F eridin 
sarmaşdolaş ol;nası bir daha 
ayrılmak istemediklerinin en 
büyük alameti idi. 

Mağaranın bu kapısı yanın
da bir de turna gözü gibi pı
nar vardı. Dört bir tarafını 
latif gölgeli ağaçlar kaplamıştı. 

Karşıda Gandah nehri çivit 
renkli bir şerbet gibi akıyordu. 

Bu ırmak kendileri için se
lamet yolu derr e~<ti. 

Binbaşı Valeryan kumandayı 
verdi: 

- Bu geceyi su başında 
geçireceğiz. Kaç gündür çeki
len yorgunluklar burada din
lenecek .. 
Akşamdan sonra su başında 

bizim arkadaşların neşeleri gö
rülmüş olsaydı. Bir az evvel 
ha yatlarından ümitleri kesilmiş 
kimseler oldu<7una kim~e İnan-

·--

Hatta o tehlikeleri o ısbrap
ları kendil~ri bile unutmuş. 

yiyip içip zevküsefaya koyul
muşlardı. 

Ertesi sabah yola çıktılar. 

Gandah nehrinin kenerma 
vardılar. 

Birçok mavunalar yük bo
şaltıp yük alıyorlardı. 

Bunlardan biraz alargaya 
demir atmış bir tanesi var:l ı 
ki temi:r.liğinden yolculara mah
sus olduğu anlaşılıyordu. 

Burası bir şehir bir köy de
ğil yalnız bir iskele idi. 

Yambu, bir yolcu mavuna
sını kiralamak için Şehrin kı

yısına inmişti. Arkadaşlar neha 
bir çeyrek mesafede güzel bir 
ağacın altına oturmuşlardı. 

Burada birbirlerile şakalaşa
rak eylenmekteler iken birde 
uzaktan kırk elli kadar suvari
nin kendi Üzerlerine yürüdük
lerini gördüler. 

Bir kaç dakika sonra bunla
rın İngiliz nizamiye suvarisi 
oldukları anlaşıldı. 

Binbaşı V aleryan dürbünle 
bakarak: 

- Hem de birim sivariler
den! Dedi. Nah işte mü!azim 
Ş.ırley de beraber! Lakin ~u 
sarılclı Hayim Durani değil mi? 
Hem de ta kendisi! 

Hanri - Öyle ise mutlak 
gene bir belaya uğradık de
mektir. 

Vakia sivariler avcıya dağıl
mış tertibi ile ve hücum adımı 
ile yaklaştıklan için bu geliş:n 
dostça bir geliş olmadığı an
laşıldı. 

Binbaşı Valeryan derhal 
atına bindi, ilerledi. 

Sivarilerin karşısına gelince, 
sivari kumandanı tavrile: 

- Bölük!... Durrrr!... 
Kumandasını verdi. 
Güya bölük yalnız bir kişi 

imiş gibi hep birden durdu. 
O zaman Şarley de bölüğü

nün önüne geçerek binbaşısını 
selamladı. 

Fakat hırçın gencin çehre
sinde bir damla kan kalmamış
tı. Anlaşılıyordu ki binbaşısının 
şu zuhuru Şarleyi ziyadesile 
hiddetlendirmişti. 

Fakat askerin asıl kuman
danı binbaşı olduğundan bu 
hiddetini meydana vuramıyordu. 

Binbaşı, mülazimi yanına ça
ğırdı. 

Bir şeyler konuşmağa baş
ladılar. 

Bu sırada Hayim Durani de 
yanlarına sokubu. Fakat Va
leryan gayet hiddetli bir sözle 
herifi yanından defettikten baş
ka dört neferi de Hayimin mu
hafazasına tayin etti. 

Brehmen efendi adeta tevkif 
altına alınmış demekti. 

iki zabit uzun uzadıya konuş
tuktan sonra Binbaşı Valeryan, 
arkadaşların yanına geldi. De
di ki: 

- Sevgili arkadaşlarım ! Bir 
selamet yakasına kadar tabii 
beraber gidecektik. En büyük 
ar;;um bu idi. Lakin Hayim 
Duraninin son bir melanetinden 
korkarım. Kendisini mevkuf ola
rak Patnaya kadar bizzat benim 
götürmem lazımdır. Onun için 
sizden aynlmağa mecburum. 

Arkadaşların hepsi bu ay
rılıştan müteessir oldular. 

Maamafih mülazım Şarleyin 

malüm olan hali iktizasınca 
Hayım Duraninin onu vasıta 

ederek bir bela daha çıkar
masını men için binbaşının biz
zat bölüğe kumanda etmesi 
zaruri ise Gandah nehri kena
rı da arkadaşlar için bir sela
met yakası sayılabilirdi. 

- Sonu var -

Yeaı A .... 

Cenevrenin Endişeleri 
Macar Başbakanı Romada iken 

lngiltere 
Tavassutta 
Bulunuyor 

Sııikast Meselesinin Uluslar Kurultayında Görüşülme
Londra, 19 (H.R) - Son ha· 

berlere göre, Japonya hükü• 
meti, deniz teslihatı işinde bir 
anlaşmaya va."'lllllk için baJI 
tavizatta bulunmağı kabul et· 
miştir. İigiltere Japonya ile 
Amerika noktai nazarları ara· 
sında tevassutu muvaffakiyetle 
idareye çalışıyor. 

mesi İçin Mussoliniden Yardım İstemişti 
PARIS, 19 (H.R) - Marsil

ya suikastının Siyasal neticele
ri hakkında Yugoslavya tara
fından Uluslar cemiyeti nezdin
de yapılan teşebbüs bu işin 
Uluslar C. Meclisinin müzake
rat ruznamesine yazılması ga
yesine matu~ur. Bu teşebbüsü 
haklı göstermek için veri
lecek bir Y ngo~lav muhtı
rasında genel adalet sebepleri 
ile yap'1an araştırmaların neti
celeri ileri sürülecektir. Şimdirk 
tahkikattan çıkan neticeler 
belli edilmiyecek ise de bu 
da gecikmiyec<!ktır. 

Bundan önce ki K. itilaf 
hariciye bakanlan arasında 
bir görüşme olacaktir. 

Paris, 19 (H.R) - Siyasal 
ortalann düşüncesine göre Yu
goslavyan:n Uluslar birliğine 

baş vurması kendi 
hir işe atılmasından 

korkuludur. 

kendine 
daha az 

Bununla beraber bu işin 

Cenevrede ileri sürülmesi Bü
) ük devletler hariciye bakan
larında ve U. B. Genel yazan
lığında sinirlik uyandırmış

tır. U. B. genel yazanlığı bu 
yolda bir konuşmanın önünü 
almağa çalışıyor. Büyük Dev
letler Marsilya suikastının Ce
nevrede görüşülmesi için gü
d"Jlen yolu pek beğenmiyorlarsa 
da bunun barışı bozacak bir 
yol olmadığını da görüyorlar. 
Elde edileiı inanca değer ha
berlere göre Macar Başba

kanı Romada iken Uluslar bir
liğinin bu işe el uzatmaınası 
için İtalyanın çalışmasını iste
miş ve bu yolda pek ağır bas
mıştır. 

Moskova Fransız 

Müsadere Edllen Evrak 
Sofya, 19 (H.R)- Makedon

ya il.tili.l teşkilatının müsadere 
edilen evrakı arasında bulun
duğu iddia edilerek hariçte 
neşrolunan bazı vesikalar bu
rada tekzip edilmiştir. 

Mirin Yazısı 
Sofya, 13 (H.R) - Mir gaze

tesi Bulgar münevverlerine 
Atinada yapılan iyi kabul re~
ınini mevzuu bahsederek diyor 
ki: "İstikbal Balkan milletlerine 
bir müsamaha ve kardaşlık 
havası içinde yaşamağı emre
diyor .. Buna yardım edenler 
şükranla anılacaklardır. Yuna
nistana gelince muallak mese
lelerin halli tehir edilmiş olmasi 
iki millet hesabına işlenmiş bir 
günahtır ve her iki memlekete 
zarar vermektedir . ., 

Belçika Kabinesi 
Brüksel, 19 (H.R) - M: 

Theunis kabinesinin teşkiliDI 
ikmal etmemiştir. Bu gece bi· 
tirmesi muhtemeldir. 

Bürksel, 19 (H.R) - Jas· 
par Theunis kabinesine mnza· 
herette bulunmaktan istinkaf 
etmiştir. Kabine ekseriyet fır
kalarına dayanacaktır. 
Kardinal Gaspari Öldil 

ROMA: 19 (H.R)-Kardi11al 
Pietro Gaspari 82 yaşında ol• 
duğu halde vefat etti. Kardi11al 
Gaspari Sen Siyejin hariciye 
nazırı vazifesini ğôrmekte idi. 

Fransız - Alman 
Ticaret Muahedesi 
PARİS: 19 (H.R) - Fransıı 

ticaret nazın M. Marehanda~ 
Almanya ile ticaret muahedesi 
müzakerelerini bugün açmışbr· 

Londra'da Düğün 
Bir Ziyafet 

Sefiri 1 

Verdi .. 
Fransız - Sovyet Dostluğu Etrahııda 

Nutuklar Söylendi .. 

Londranın 

Haftalık 

Başlıca Caddeleri Bit 
Şenlik İçin Donanıyor 

Mo~kova,19(H.R) 
Fransanın Moskova 
sefiri mösyö Alp
hand Fransaya ça
ğırılan ataşemilter 

kolonel Mandras 
şerefine b:r ziyafet , , -
vereli.Ziyafette Sov
yetlerin birçok ri
cali hazır bulundu
lar. Mo3kova gar

:r:: 
nizon kumandanı bu ,,-•,_ 

.. btl ··ı ;)~i munase e e soy e- 'ik 
diği nutukta Fran- ~ 
sa - Sovyetler ara- , 
sında kurulan kuv- · 

vetli dostluktan bah
setmiş ve kolonel 
Mandras'ın yeni va
zifesi başında bu 
dostluğu asker ar- i!'U 
kadaşlanna daha 
kuvvetle ya 1Jacağı 
ümitlerini göster
miştir. 

Miralay Mandras 
Sovyetler ulusunı:1n 

kendi varlığından 
yarattığı Kızıl or
dunun kuvvetinden 
bahsetmiştir. Fraıısaııın lıfoskova Sefiri nııjsyö Alp/ımıd. 

Habeşistanda 
Mühim Bir Hadise 

Çıkmıştır 
İl Giornale d, ltalya 1 O Son 

Teşrin 1934. 
Malum olduğn veçhile Habe

şistan imparatorunun taç geyme
sinin yıl dönümü dolayısile Ad
dis Ababada imparator sara
yında mutantan merasim ya
pılmıştır. Bütün ecnebi dev
letlerin mümessilleri ve sefirle
ri saraya davet olunmuşlardır. 

•• • 
Kuru Uzüm, incir 
Ve Tütünlerimiz .. 

- Başı.-taıı bilinci suhifedt -
leketin mütehassısları bu ko
misyonda yer alacaklardır. Ma
mafih şunu da kaydetmeliyim 
ki dış piyasalara karşı bir i~
tihlak inhisarı yapmak ve sun'i 
surette fiatleri yükseltmek mev
zuubahs değildir. Sadece her 
iki memlekette yetişen bu 
maddelerin evsafını ve mikta
rını tanzim ederek mahsulleri
mizin dış piyasalarda satışını 
yaymak içinmüşterek gayrette 
bulunulacaktır . ., 

Lond:a, 19 (H.R) 
- İngiliz kralı
nın en küçük 
oğlu Kent Dü
kası Prens Jor
jun Prenses Ma
rina ile evlenme 
hazırlıktan hara
retle devam edi
yor. Şehrin baş

lıca caddelerinde 
düğün günü fev
kalade donanma 
şenlikleri yapıla

caktır. 

29 ikinci teş

rinden 4 birinci 
kanuna kadar 
sürecek olan şen
lik haftasının 

programı çok 
parlaktır Dov-

... --:-....-

ning Street' deki 
mağazalar cemi- EııKıiçiik ogluıııt el'leııdirrıı İııytliz krolı /{! 

yeti Londranın bu en büyük - Yunan ve Danimarka baf 
caddesinin tezyinini deruhte raklariyle süslenecektir. Dil~ 
ebniştir. alayını herkesin takıbedelı 
Düğün günü Londra İngiliz mesi için tedbirler alınmıştı!' 

~---nmn..a ............... -.ı-----~....., 

.. Biraz Da İlim 
HAYAT VE ÖLÜM 

Birleşik Amerika sefiri, se
faret erkanı ile saraya gider
ken, bir askeri müfreze otomo
billere silahlarını uzatarak oto
mobilleri durdurmuştur. Sefa
ret erkanının bulunduğu otomo
billeri Birleşik Amerikanın bay
raklarını hamil idiler. Netice
de : Habeşistan hükumeti Bir
leşik Amerika hükumetine iti
zarda bulunmus ve teessüfünü 

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

Bu serlev
ha altında se
ri halindeki 
yazıl arım ı z 
her hafta pa
zartesi gün
leri çıkacak
tır. Çok en
teresan olan 
bu yazıları 

bilhaısa mek
tepli okurla
rımızın dik
katle takip 
etme 1 erini 
tavsiye ede
rız. 

bildirmiş ise de, Birleşik Ame-
rika hükümeti bu mazereti ka-1 
fi görmemiştir. 

Bugünlerde Birleşik Ameri
ka sefiri Habeşistan hükumeti
ne şiddetli bir protestoda bu
lunmuş ve bu mesele hakkın
da uzun bir nota vermiıtir. 

ilk makale 
dünkü sayı

mızda çık 
mıştır ... 
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Caferi Genç Ve l'üysüz Gördiiğii İçin Kale Bile Alınıyordu 
Gözlerini Ak Sakallı Ahdiilvahaha Dikmişti 

Kadehler havaya kalktı, do- Cafer, en önde gidiyordu, 
hılar boşandı. Maliye nazırının Abdülvahap Gaziyi sağına, 
•alonunda bir ihtılal Gülbanki Eşcaeddin beyi ise soluna al-
gibi bu nida bir daha çalkandı: mıştı. Bir At boyu arkasından 

- Hayha/... lalası Tavabil geliyordu. 

. Ziyafet bitmiş, misafirler da
tılnııştı. Tan yeri ağarırken 
Leon da sarayı terkediyordu. 
~İsefor onu yan':l.klarından öper 
en, garip bir heyecanla mınl

dandı: 
- Yarın Sabah olmıyacak, 

biı, tabiaten daha cevval ola
Clğız.. Bizansı karartan geceyi 
<anlı hançerlerimiz yırtacak! 
V, güneş bu yırtık Canfes ar
lttıından gösterecek çehresini! 

HARP! 
On bin kişinin yirmi bin 

fÖtü; bütün bir ovayı kaplıyan 
düşman karargahını görünce 
0n hin kalp birden çarpmıştı. 

Bu ne haldi? 
B:ı bir ordu değil, bütün bir 

l!ıenıleketti. 
Yemyeşil mer'alarda sayısı 

belirsiz çadırlar üstünde renga
tcnk bayraklar dalgalanıyor, 
kim bilir nasıl yer altından çı
kan acı bir ses, havayı yırta
tak kulaklara ulaşıyor, kulak
ları burguluyordu. 

On bin atlı, bir an dalgın 
bir düşünce içinde.. Bunalır 
fİbi oldu. 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
Malatya, Bizans ordusunun 

~~la çıktığını haber alınca hiç 
Uşünmeye lüzum görmemişti. 

~af er kalelere sailer çıkarmıştı. 
. uhtelif kuvvetler yirmi gün 
(inde tahaşşut mevkiinde yer• 
~ştirmişlerdi. Her keste garip 
ır heyecan vardı. 

h Bu harp, yeni seraskerin ilk 
lrbı olacaktı. 

d Alınan haberler, Bizans or
Usuna Temistoklisin kumanda 
tdcceğini gösteriyordu. 
r emistokliı .. 

h Eeeey nede o!sa bu adam, 
t lün hayabnı harp meydanla

"ııı :la geçirmişti. 
. Cafer kudretini, erkekliğini 
~at etmişti amma .. O iş başka 

• hu iş gene başka, .. 

J· acyler aralarında, bir ayak 
k~\'ilnı yapmışlardı. Bunda ef-•l' ikiye ayrılmışb: 

1 air kısmı, bekliyelim demiş-
~ .. di . biu · Gelsınler... Biz araziyi 
, Yoruz.. Bırakalım, içeriye 
d""ksınlar. Dört bir tarafların
-v:11 çevirir, pusuya düşürür, 

Ih.asarız palayı .. 
d:/ 1nci kısım ki, doğrudan 
d~ ~~uy" Caferin ileriye sür<iü fikri müdafaa ediyordu. 
. lla k . t" lJ arar vermış ı. 

trı~tiç heyleri isek Uç beyi gibi 
ilı~lc n olalım.. Arkadan cevir
bqd• Yok, pusu yok.. Hile ve 
ı-~ı· a Yok, erkekçe göğüs ge-

lttı .• 
)}•v 

~clk~er taraf belki haklı idi. 
~\'\t : h~rp demek her şeyden 
lak~ hıle ve hud 'a demekti. 
<l;q. 

1? Cafer Alp Arslan oka
daf •nat ve ısrarla fikrini mü'a etnıişti ki beyler itiraza 
~:et edememişlerdi. 
~ ~ ordu bunun üzerine ta
~' ~ .. nıevkiinden hareket et
'h uınıan ordusunu karşıla

çaJanııb. 

Ahsen, Vanlı Hüseyin beyin 
suvarilerile yanyana ilerliyordu. 

Vanlı Hüseyin, Caferin sayini 
en eyi karşılıyan ve ağırhyan 
adamdı. 

Caferin bir zamanlar en bü
yük hasmı olan bu bey. artık 
fikrini değiştirmişti. 

Baştan savma ve lakayt ha
reket etmemişti. Bilakis, mü
kemmel bir kuvvet cemederek 
bu kuvveti tepeden tırnağa ka
dar, mükemmelen teslih ede
rek tahaşşut mevkiine gel
mişti. 

Bizans karargahını görünce 
Cafer Atının gemlerini kastı. 

Abdülvahaba baktı: 
- Ne dersın Gazi? 
Büyük cengaver, kendinden 

emin adamların grursuz dürüst-
lüğü ile: 

- Ne diyeceğim .. Dedi deh
şeti 

- Evet Gazi baba.. Cidden 
dehşet veren bir manzara kar
şısındayız. Acaba kaç kişileri 
var? Abd:ilvahap elini alnının 

üstüne değ·direrek özengilerine 
bastı, doğruldu: 

- Vallab .. Ne desem yalan. 
Fakat hiç yoksa bu karargahta 
bizim on mislimiz kadar eli si
lah tutar adam var. Her halde 
var .. 

- Yani yüz bin kişi kadar 
öyle mi? 

- Eeeh... Aşağı yukan .. 
- Ala. Sen ne dersin baba? 
Eşcaeddin de ayni fikirde bu-

lundu .. 
- Benim tahminim de böyle. 
- O halde ne yapacağız? 
Bu sırada yirmi otuz adım 

geriden gelen beyler de onlara 
yaklaşmış bulunuyordu, Cafer, 
bu suali bir defa da onlara sordu: 

- Ne yapacağız? Ne yapa
biliriz? 

Eşcaeddin acı acı güldü: 
- Sonnağa ne hacet oğul? 

-dedi- her halde sataşacağız ... 
Bu muhakkak ... 

- Öyle -diye- tasdik etti. 
Abdülvahap: -Elbette harp 

edeceğiz ... Bu muhakkak. .. 
-Fakat nasıl diye Ahsen bey 

sormuştu. Vanlı Hüseyin beye 
bakarak devam etti: 

- Elimizdeki ufak kuvvetle 
böyle bir orduyu korkutamıya
cağımız muhakkaktır. Bana ka
lırsa ... 

Kim bilir ne noktai nazar 
beyan edecekti, son sözlerini 
tamamlıyamadı. Çünkü tam bu 
sırada Abdülvahap onu kolun
dan tutmuş ve düşman karar
gahını işaret ederek bağırmıştı: 

- Ahsen bey! Beyler.. Şu

raya bakınız.,. Şuraya ... 
·-Ne var? 
- Ne tarafa. 
- Nn.h, i şte şurada .. 
- Ne tarafta canım? Göre-

mıyorum ... 
Eşcaeddin gösterilen istika

mete tekrar dikkatlı dikkatlı 
baktı: 

- Vallah göremedim .• -Diye 
söylendi- vallah göremedim. 

Diğerleri de görememişlerdi. 
Bir ağızdan sordular: 

- Ne tarafta? 
- Sa{rda mı. ıolda mı? 

- Nah şurada canım .. 
- Göremiyorum .. 
- Ne yapayım göremiyorum. 
- Orada bir şey yok ki.. 
- Yok mu? Şurada .. Baki 

Tam karşı tarafta .. Büyük ça
dırın istikametinde .. , 

- Evet .. Fvel. 
- Gördün mü? 
- Beli .. Üç dört Atlı .. De-

ğil mi? 
- Evet ... Ne yapıyorlar? 
- Buraya doğru At koştu-

ruyorlar. 
Abdülvahap, izah etti: 
- Bunlar bize geliyorlar.Bi

zanslı kumandan da bizi gör
müş olacak .. 

Cafer: 
- Acaba -dedi- taarruza mı 

kalkışacaklar ... 
- Zannetmem.. Bizanslılar 

kolay kolay barba başlamazlar, 
onlar merasimi seven adamlar
dır. 

- O halde? Bu adamların 
maksatlan ne olabilir? 

- Tahmin ediyorum ki, bun
lar bize gözdağı veı-mek için 
geliyorlar .. 

- Yani mükaleme memur
ları, öyle mi? 

- Zannederim., 
Cafer, sakin bir tavırla Ah

sene döndü: 
- Bey kardeş -dedi- Hüse

yin beyin atlılarından bir kaç 
kişi al da karşıya çık: 

Vanlı Hüseyin başını geriye 
çevirdi. Eliyle bir işaret yaptı. 
Derhal beş suvari aynldı, Ah
sen dolu dizgin uzaklaştı. 

Bizans ordusundan gelen mü
kaleme memurları, Malatya 
beylerini ellerini havaya kaldı
rarak selamlamışlardı. Malatya 
beyleri ellerini göğüslerine ko
yarak mukabele ettiler. Cafer 
ordunun seraskeri sıfatiyle Atı
nı bir iki adım ileriye .sürerek: 

- Asil dostlarım! -Diye hay-

kırdı- ne istiyorsunuz? Niçin 
geldiniz? 

Bizans heyeti gök demirlerle 
garkolmuş müheykel dört si
lihşörden mürekkepti. 

Bunların atları da kendileri 
gibi zırhlara bürünmüşlerdi. 

Biri yaşlı ve kır sakallı idi. 
Diğerleri tüysüz ve bıyıksız 
gençlerdi. 

Sakallı adam gayet fasih bir 
Arapça ile cevap verdi: 

- Biz, yer yüzünde İsa Pey
gamberin şefaatiyle saltanat 
süren Vasilissamız büyük ve 
muhteşem lrenin cenup kuv
vetlerine kumanda eden cene
ral T emistoklis tarafından gön
derildik, Bağdat Halifesinin şi
mal ordusuna knmanda eden 
seraskere söyliyeceklermiz var
dır. 

Caferi genç ve tüysüz gör
düğü icin. kale bile almıyordu. 
Gözlerini, hafif bir rüzgarla 
telleri yelpazelenen ak sakallı 
Abdülvahaba dikmişti. 

Gizi, ince bir adamdı. Bi-
zanslıları tenvir etmek ıçın 
izaha lüzum gördü: 

- Asil düşmanlar! -Dedi-
o halde söyliyeceklerinizi söy
leyiniz.. Şimal ordusu kuman
dam Cafer Alp Arslan bey, 
sizi dinlemeğe imadedir. De
ğil miya? 

-:.. Sonn Vaı ...:= ........... _ 
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Belgradın Teşebbüsü 
KüÇiik"iliiif"\j~ .. B~ik~~··A~f ~~t; ... T a-

rafından Birlikte Korunacak 
Şako Harı Baştanbaşa Bir Faciadır 

Paris, 19 (Radyo)- Cenevrede deveran eden yüksek konseyince tasvip olunmuştur. 
bir rivayete göre Küçük İtilaf hariciye bakan- 2t ikinci Kiinun Ruznameslne Kalacak 
ları ile Balkan antantı hariciye bakanları yarın Cenevre, 19 (H.R) - Son haberlere göre 
müşterek bir toplantı aktederek Yugoslavya Marsilya suikastı mesalesi Milletler cemiyeti mec-
mnhtırasında serdedilen noktai nazarın müda- lisinin bu içtimaında sadece mevzuubahs edilecek 
faası için iki zümrenin Uluslar cemiyetinde bir· ve ancak milletler cemiyetinin 21 ikinci Kanun-
likte hareket etmelerini karar altına alacak- d ki · k 1 k M il l · a rumamesıne onu aca tır. i et er cemı-

lardır. yeti konseyi Şako ihtılifını tetkik edecektir. Bu 
Te,ebbUs Yaplldı 

Cenevre 19 ( H. R) - Küçük İtilaf Harici
ye Nazırları arasındakı görüşmelerden sonra 
Yugoslavya Hariciye bakanı M. Yevtiç Yugos
ya Kralı aleyhindeki suikastin Macar toprağın
da hazırlandığını gösteren dosyayı milletler ce
miyetine vermiştir. Bu teşebbüş küçük itilaf 

ihtilafın bütün safhalarını tetkik için 24 devlet 
mümessilinden müteşekkil yeni bir komite teşkil 
edilecektir. Bu komite raporunu altı ayda ha
zırhyacaktır. Bugüne kadar alman malümattan 
Şako harbinin Bolivyaya 50 bin ölü ve 12000 
esire mal olduğu anlaşılmıştır. Paraguvayın 

ayiab henüz %tespit edilmemiştir. 

Fransada iki Kanun 
----------------------------------------------------------

Toplanmalar Ve Silah 
Sıkı T ahdidata Tabi 

Taşinması 
Tutulacak 

Paris, 19 (HR) - Yarın Elizede reisicumhur 
M. Lebrun 'ün riyasetinde toplanacak olan na
zırlar meclisinde ehemmiyetli görüşmeler ola-
caktır. 1932 - 1933 buğday rekoltesinden fazla 
kalan stoklar piyasayı ezmektedir. Çiftçiler 
buğdaylannı devletçe muayyen bedelle ellerin
den çıkaramayınca bir dakika evvel stoklarını 

1 
asayişi korumak için iki mühim kanun layihası 
hazırlanmışbr. Bu layihalar halkın toplanmala
nna ve silah taşınmasına dairdir. Silahlı olarak 

satmak için gizli olarak fiatleri kırmak suretile 
satıyorlar. Halbuki müstehlikler ekmeği kanuni 
nark üzerinden satın almaktadırlar. Şimdi piya
saya serbestisini bahşetmek mevzuu bahstır. 

Hükumet buğdaydan sonra diğer maddelerin 
mübadelesindeki serbestiyi iade edecektir. İç 

toplantılar kat'i surette yasak edilecektir. Bir~ 
toplantı yapmak istiyen şahıslar veya teşek• 
külier mahalli belediyeden ruhsat alacaklardır. 
Hükümet bu kanunu hükümsüz bırakmak ıisti
yen teşekkülleri dağıtmak hakkına malik ola
cakbr. Milli müdafaada hullanılmıyan silahların 
imali ve sabşı sıkı tahdidat& tabi tutulacaktır. 

Sivil hiç bir şahıs polis müdüriyetinin izni ol
madan silah taşımıyacaktır. 

ismet Paşa 
Vekilleri 

Ve iktisat Nafia 
Hareket Ettiler 

ANKARA, 19 (Hususi) - Başvekil İsmet paşa ile Nafia vekili Ali, İktisat vekili Celal beyler 
ve daha bazı davetliler bu akşam (dün) hususi trenle Konya Ereğlisine haraket eylemişlerdir. 
Yann (bugün) büyük mensucat fabrikasının temeli ablacak ve bu münasebetle Başvekil paşa 
mühim bir nutuk söyliyecektir. 

ismet paşa dönüşte Eskişehirde tevekkuf ederek Devlet demiryollan idaresinin yeni hastanesinin 
açılma resmini yapacaktır, 

1935 Senesi Bütçe Projesi 
ANKARA, 19 (Hususi) - Maliye Vekaleti 1935 senesi bütçe projesini hazırlamağa başlamıştır. 

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

Japonyanın Cevabı 
Londrayı Kızdırdı 

Mösyö .J'tfakdonalrl 
Londra, 19 (H.R) - "Daily 

Express" gazetesi İngiliz hü
kftmetinin deniz aşm tayyare 
kuvvetlerini f~~kalAde olarak 

. çoğaltmağa ve bütün bombar
duman filolarını lngilterenin 
Cenup sahillerindeki üssülha
rekelerde bulundunnağa karar 
verdiğini yazıyor. Böylece şimdi 
İskoçyada bulunan tayyare 
kuvvetleri yeni karargihlara 
nakledileceklerdir, Yakında bir 
bombarduman tayyare filosu 
Singapura gidecektir. 

Londra, 19 (H.R)- Japonya 
büyük elçisi M. Matsudeira bu
gün hericiye nazın John Si
monu ziyaret etmiştir. İngiliz 
tekliflerine Japonlann cevabı 
gelmiş bulunduğundan M. Mat
sudeira bu cevaptan lngi'\z 
hükümetini haberdar etme 
istemiştir. Japon cevabı lngiliz 
tekliflerinin kifayetsizliğini 
kaydetmektedir. Japonyanın 
noktai nazannda ısrar ederek 
bu derece uyuşma düşmanı 
olarak hareket etmesi lngilte
renin liberaller ve işçi fırkası 
ortasında kızgınlık uyandır
mııtır. 

News Chroniele gazetesi ln
filiz hiik6meti noktai nazannı 

Alman yada 
Yarın Yolu 

Berlin, 19 (A.A) - Ökono

mi bakanı M. Şaht dün söyle

miş olduğu bir nutukta her 
halde ve her çareye baş vura

rak ihracat yapmak gerektir 

dedikten sonra şunlan söyle
miştir: 

.. Şimdiki güçlükler harbı 

takip eden senelerdeki güçlük

lerden daha az değildir. Fakat 

istikbalin yolu Nasyonal Sos· 
yalizme güvenmek gerektir. 

Mark fiatının indirilmesi Alman 
iktisadiyabna bir faide vermez. 
Fransada Bir Nehir Taştı 

Paris 19 ( H. R ) - Sağnak

lı yağmurlardan Var nehri taş
tı. Yollar su altında kaldı. Bu 
civardaki tayyare talim meyda

nı ile inme meydanı da su al
tındadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tasrih ederek Amerika bükü-

meti ile japon müddeiyatına 

karşı bir lngiliz - Amerikan 
uzlaşması imklnını göriiımeğe 
davet ediyor. 



Gecesi 
Trenlerl Uçuran Adamın Muhakeme 1: 

-KOrkuDÇ Facia 
------------------------------------

a·SU a 
lçakça 

Budapeşte 15 (İkinci Teşrin) 
- Matuska davası, Budapeşte 
halkı için, yalnız heyecanlı bır 
muhakeme almakla kalmıyor. 
Aynı zamanda cemiyetin her 
sınıf halkını heyecanlandıran 

bir münakaşa, dedikodu kay
nağı teşkil ediyor. Caniyi bir 
deli sayanlar olduğu gibi, onu 
haydut, tethişçi te akki eden
ler de çoktur. Her gün mah
keme açılmadan evvel Tahkikat 
hakimliğinin büyük salonunda 
Budapeştenin bir çok artistle
rini, yüksek sosyeteye mensup 
kadınlarını, sinema yıldızlarını. 
hatta maruf şahsiyetlerini gör
mek kabildir. 

Kadınlar 

Mahkemede samiinin en çögu 
nu kadmlar teşkil ediyor, Hal
buki bu kadar çok kadının 
huzuru, muhakemeyi merakla 
takip etmelerı matuskayı ra-
hatsız ediyor. 

Cani güzel, zarif kadın vü
cutları karşısında mevkiini unu
tarak tatlı aşk sahneleri yaşat
mağa çalışıyor. Dün gece baş
gösteren hadisede suçlunun beş 
gün zindana ablması gibi bir 
cezaya çarpbrılmasına ramak 
kalmıştı. Bugtin ayni mahiyette 
sahnelerin önüne geçmek için 
reis kadınların, hatta kadın 
gazetecilerin bile müttehemin 
arkasında, Maluska tarafından 
görülmiyecek surette yer alma
larını emretti. 

Facia Gecesinde 
Dava en heyecanlı, en ala

kalı safhasına girdi. Şahitler 
Bia Torbagydeki korkunç sui
kast gecesinin tatsilabnı anlat
tılar. Hepsi Matuskayı cinayet 

0 ok torlar 
omedi er 
yerinde görmüşlerdi. Bugüne 
kadar meçhul kalmış bazı nok
talar ortaya kondu. Şahitlerin 
ifadele .. i caninin bir, deli, şuu-

MutusJ.-cmm korıs1 re kı:ı 
ranu kaybetmiş bir bedbaht 
olduğunu şüphe blrakmıyor. 
Bakınız bir şahit ne diyor: 

- Matuska doktor huzuruna 
çıkarılan ilk kafile arasında 
bulunuyordu. Kazanın kurbanı 
olduğunu iddia etti. Çok sa
kindi. 

lıla 1t ·,,a 1 ı u.rt; < .ı ı.-<!-

~inde ilN'il l'cıdrnlaı-la 

bö!Jle eqleuiııord r 

Yüzünde, ellerinde ç;zikler, 
yarıklar vardı. Doktorların 
yüzlerce yaralıyı tedaviye ça
lışbkları bu korkunç gecede 
Matuska da onlar tarafından 

Dünya Piyasala 
hracat 

24 
Madde erim· z · n Son 
Saatlık Vaziyeti 

ANKARA, 19 {Türkofis) -
17/11/984 te Hamburg borsa
sında tütün ve zeytinyağı Ham-
burg ve Londra borsasında 
yumurta Nevyork ve Londra 
borsalarında incir, Londra ve 
Hamburg borsalarında uzum 
fiatlarında bir gün önceye göre 
değişiklikler olmamıştır. Liver
pol borsasında pamuğun dünkü 
kapanış fiatll\rı şöyledir: 

Amerikan pamuğu İkincika
nun teslimi 6,64, mart teslimi 
6,62, mayıs teslimi 6,62, tem
muz teslimi olanlar 6,61, Mısır 
pamuklarının sakalaridis cins
leri ikincikanun teslimi 8,43 
mart teslimi 8,38 mayıs teslimi 
8,37, temmuz teslimi olanlar 
8,36; upper cinsleri ikincika
nun teslimi 7 ,22, mart teslimi 
7 ,25, mayıs teslimi 7 ,25, tem
muz teslimi olanlar 7,27 peni
dir. Nevyork borsası birincika
nun teslimi 12,28 - 12,29, ikin-

ci kanun teslimi 12,32 - 12 - 33, 
mart teslimi 12,38 mayıs tesli
mi 12,36 - 12,37, temmuz tes
limi 12,33 - 12,34, eylül teslimi 
olanlar 13,05 - 13,06 senttir 
fiatlar libre başınadır. 
Buğday Şikago borsası bi

rincikanun teslimi 88.3/8 mayıs 
teslimi 92. 7 /8, temmuz teslimi 
olanlar 93.3/4, Winnipeg borsası 
birincikanun teslimill l-1/8 111. 
114, mayıs teslimi 109.112 - 109. 
519, temmuz teslimi olanlar 
113.3/4 - 113 7 /8 senttir. Fiat-
lar busel başınadır. Liverpol 
borsası birincikanun teslimi 
4.08 7 /8 mart teslimi 5.01 1/4, 
mayıs teslimiS.03 1/4 şilindir. 

Fiatlar 100 libre içindir. Mısır 
ikinci teşrin teslimi 30 03, bi-
rincikanun teslimi 30.10 1/4 
ikincikanun teslimi olanlar 31.06 
şilindir fiatlar cif plata 480 
fibre içindir. 

TürKolis 

7 olay ık 
• 

işleri 

Göstermiyen emurlar 
den Çıkarılacaklar 

Mektum nüfusların kolaylıkla 
{e süatle tescilleri hakkında 
Dahiliye vekaletinden vilayete 
bir emir gelmiştir. 

Bunda deniliyor ki: 
Bazı yerlerde nüfus dairele

rinin mektum nufusları kaydet
mek için muhtar ve belediye 
ilmühaberlerinden başka bir de 
polis ve jandarma tahkikatı is
temekte oldu2'u ve bu vü:ıden 

mektum nüfus sahiplerinin da
irelerde sürünmekte oldukları 
şikayetlerden anlaşılmıştır. 

Hükumetin takip ettiği hedef 
azami kolaylık ve sürat göste
rerek mektumların behemmehal 
kayıtlarının yapılmasıdır. Bu 
hususta halkın sürünmesini ve 
sikayetini icap ettirecek şekil
de muamelelere meydan bıra
kılmaması sür'at ve kolavlık 

E •• n 
ynıyord ••• 

muayene edildi. Yaralarının ağ
rısından imdat treninin geç kal-
masından ateşli ateşli şikayet et 
ti. Bacaklarında barut yanıkları 
olduğundan pantolonunu çıkar
mak iste.nedi. 

Cansv~~Dn l'~eralu 

Doktorların y:mına ğei.:irilen 
bütün yaralıfo.?"ia alakadar o!u-
yor,Ma. ushı oMlerin ço'duğun
dan endişe izhar edij1or, va-
gon1ar aH:ı::ı ia da ha kaç ceset 
kaldığını ötrcnmete çalışıyor
du. 

Fac:.:ı O'eces·n·n bu tafsilatı
nı d~11l:y~n yüzlerce kişi o fa-
ciayı yaşıyorla uş gibi heye
can içinde titr:yorlardı. FeJa-
ketzedele.-in aileleri kendilerini 
zaptedemiyerek lıınçkıra hmç
kara ağlıyorlardı. Matuskaya 
gelince kaşlnrını bile oynatma-
dı. Bütün bu söylenenlerden 
bu derin heyecandan habersiz
di sank: .... 

Bugün -:aninin avukatı hip
notizmacı Leonun şahsiyeti hak
kında izahat verecek daha üç 
şahidin dinlenmesini, Avmıtur-
yada bütün Macar komünişt-

• li!rin listesi o dlığuna göre fs-a
tuskamn dü bu listede dahil 
o1up olmndıfrmın so:u!masmı 
:.A:e:r. Reiı:; bu tıı1ebi redde ti. 

Re·_, M!l':u .. kaya muhtelif 
bo .. ~'Ja~a:rmın fo~.J0tafhrmı gös
t.!r~!'ck 1 ''-ın ',7ı bombanın 
c ·~= h-ı'c ... "1 lı ı Ilı a. bted·. 
r._.,__:L ·a ~o!oj'.a: :h'ı d,l\.lrn' .: 
te::k·k c:t~kten sonra ~u cevabı 
verd:: 

- Ben böyle bir ~eye ben
zemiyE>n bom ... yapm~dım. Hiç 
b:r cani höy e saçma bomba
ları kul~a.ımaz. 

Sizin bombalarınız bir şeye 

yaramaz, reis efendi. Hatta 
patlamaz bile .. 

H STA A 
Gandi Ve Hindis an 

Kongresi 
Statesman aııd Nation, 3 -

Teşrin 1934 
Hindistan milli kongresinin 

Bombayda aktedilen senelik 
içtimaında Gandinin siyaset 
aleminden çekilmesi kabul eil
mek mecburiyetinde kalındı. 
Gandi siyasetten çekiliyor, 
çünki dahili itaatsızlığın bir neti
ce vermiyeceğini gördü. Bun
dan başka siyaset makinesinin 
bazı fena intibamsızlıklarından 
da müştekidir. Mamafih şimdilik 
evvel kanunu esaside esaslı 
değişiklikler yapılmasını tavsiye 
ve bu tavsiyeleriyle köylerin 
temsil kuvvetlerini bir kat daha 
artırdı. Filhakika çekllmesin
deki maksatlardan biri de, 
köylerde teşkilat yapmaktır. 
Gandinin bundan böyle faali-
yetini hasredeceği köycülük 
cemiyeti, intihabata iştirak et-
memesı itibariyle gayri siyasi 
bir gurup teliikki edilebilir. Fa
kat bu cemiyet Gandinin pek 
garip iktisadi ve ahlaki dokt- · 
rinlerini köylüler arrasında yay-
mak hususunda müessir hizmet 
gösterebilir. 

Görülüyor ki Gandi köylüleri 
şehirlilerin iki temayülü aley-
hinde kuvvetlendirmek arzusu
nu besliyor. Kendi tarafından 
tasvip edilmiyen bu iki tema
yül de sosyalizm ile kapitalist 
sanayiciliğidir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
gösterilmesi lazımaır. 

Muhtar ve ihtiyar heyetleri 
veya belediye ilmü haberleri 
üzerine mektiim kayıtlarının 

icrasında müşkilat gösterecek 
memurlar derhal işten menedi
leceklerdir. 

Bu işle valiler ve kaymakam
lar ehemmiyetle· meşgul ola
caklardır. 

Birinciler ....... 
Nobel Mükafatı 

Lu:gi Pirandello, 1 ~34 senesi 
edebiyat nob"l miildifatmı k:ı

zanmı::t·r. 

B:.ı küçük kız Birleşik Ame
rikanın e.ı küçük Polis\Voma
n'ıdır. Atışlarda isabe(ile şöh:-ct 
kaz·• mı:}t' ·. 

Bu genç Javalı kadın Sond 
ada 'arın.da en güzel şapkası ' 
olan olan kadındır. 

r 
Görüş e erinde 
Müşkü at 

Londrada bugün toplanmak
ta olan deniz işleri ihzarı gö
rüşmelerinin ne netice verece
ği henüz malum değilse de 
üç devlet arasında mevcut bazı 
esaslı ihtilaflar, görüşmelerin 
muvaffakıyetini şüpheye dü
şürecek mahiyettedir Şimdiki 
halde bütün dünya ef-
karı umumiyesi yalnız Japon 
yanın müsavat talebini görüyor, 
bunun yanında yine Japonya 
tarafından yapılan deniz silah
larının mütesaviyen azaltılması 
teklifini nazarı itibare almıyor. 
Japonyanın böyle bir tekliften . 
maksadı, dünya harp gemileri 
tonajını, azaltmak ve bu suretle 
ileri gelen devletleri aşırı bir 
masraftan kurtarmaktır. 

Japonya müsavat talep eder
ken gemileri adedi, top mik
tarı ve top hacını gibi tam bir 
müsavat istemiyor; çünkü her
memleketin kendi ihtiyacatma 
göre gemilerinin cins ve hacmı 
değişebilir. Yalnız japonyanın 
israr ettiği bir nokta varsa, o 
da: Vaşington konferansının 
tayin ettiği nispet japonyanın 

ilelebet muvafakat edemiyece
ğidir. Japonyanın tonaj· tevzi
atında daha büyük bir elasti
kiyet istiyor. 

Japonyanın deniz kuvvetle
rindeki nispetin kaldırılmasın

da ısrar etmesinin sebeplerin
den biri de, bu sistemin milli 
emniyeti garanti edememasidir. 
Japon . teklifleri Amerika ve 
ln2'iltere've rnülivım ~elmiyc 

20 ı eşrnu anı . ts34;;,;;;;a 

Amerika' da Güzellik 
Çehrelerin 

Yeni Bir 
Düzelten 

Edildi 
Kusurlarını 
Makine cat 

Amerika güzellik ens
titüleri, dünyanın bütün 
güzellik enstitülerine te
fevvuk etmektedir. Bil·· 
hassa son zamanlarda 
saçları ondüle eden ma
kineler gibi çehrelerdeki 
kusurları da düzelten bir 
makina icat edilmek su
retile enstitülerin ehem
miyeti bir kat daha art
mıştır. Bu makinalarda 
en · maruf cilt mütehas
sısları çalışmaktadırlar. 

Güzelliği yalnız koru
mak değil, iade etmek 
ıçın de muvaffakiyetli 
adımlar atılmıştır. Klişe

miz çehre kusur1annı dü
zelt..!n makinayı ğösi:eriyor. 

I(emançeyi 
• • 

evım ı 

Çok zengin Avus
turalya ormanları ku;? 
cinsleri itibarile dün
yanin en zengin or
manlaından sayılır. Bu
rada tetkikatta bulu
nan heyetler şimdiye 

kadar cinsleri tespit 
edilmemiş bir çok 
koşlar bulmuşlardır. 

Bunlar içinde çok çir
kin ol<!nları olduğu 

gibi cidden zarif olan
ları da vardır. Fotoğ
rafını naklettiğimiz şu 

huş tıpkı bir kemen
çeyi andırır. Güneşin 
ziyası altında kanat
ları yaldızlanmış !j:bi 
parıldaı. 

Andıran Çok 
ş Cins eri 

-----------·-------
Dün Borsada Yapı an: :Sat~şlar21, 

UzUm 113 A Muhtar 8 1
1 

Çu. 
109 
49 
36 
34 
33 
33 
30 
13 

Alıcı Fiat 100 Y Kunyo 11 14 
Vitel 12 13 75 45 N Ali Ha 8 50 

1
9 50 

S Süleyman 9 50 13 50 28 B Alazraki 9 50 1 50 
Koo ittihat 12 50 12 62 31 Ş Remzi 9 8? ~S , 
S Emin 12 75 14 14 H Şeşbeş 13 9 'P 
H Z Ahmet 12 12 25 12 F z İzzi 9 25 

14 50 12578 YEKÜN 
M S Bayazit 12 25 ı 

~:) 
13 50 

Zahire Borsas 
S Celardin 14 ' ' Çu. Cinsi Fiat A ı} 
Y Kunyo 14 14 d 3 90 lf ıı,' 806 Buğ ay 4 } 
YEKÜN 19 Börülce 4 75 lO ~ 337 

Çu. 
lncEr 49 Susam 1 O 25 4 ~· 

3 Fasulye 4 50 5 c" Alıcı Fi at 
1007 K A Kazım 3 25 13 

712 Jiro ve Şü s 50 17 

323 P Paci 6 50 10 
193 Zeki Şahin 6 50 8 25 

Bir Hiznıetci 
.~ 

Yükte Hafif, Pahada Ağlr 
Eşyayı A!dı Mı ? 

Karşıykada Şeref sokağında 
İtalyan tebaasından Piyer oğlu 
aşilin evinde yatak odasından 
bir altın saat ve elmas taşlı bir 
mücevher, bir pırlanta taşlı 

altın yüzük ve daha bazı 300 
lira kıymetinde e.şya çalınmış-

tır. 

Bu eşyanın hizmetçisi Sakızlı 
Civadis tarafından çalındığı 

iddia edilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bilir, fakat bu vaziyet Japon-
yanın dostluktan ayrılan bir 
zihniyet taşıdığına delalet 
etmez. Teknik sahada he-
men heman hiç bir anlaş
manın elde edilemiyeceğine 
kaniiz. Mamafih silahsızlanma 

itilafnun en büyiik gayesi, mil
letlerin sırtına daha fazla yük 
ilavesinin önüne geçmek ve 
sulh davasına hizmet atmektir. 

Yalnız son zamanların tarihi 
gösteriyor ki, teknik E>ısper
lere fazla salahiyet verildiği 

takdirde, münakaşalar ve mü
zakereler daima muvaffakiyet
sizlikle netice verıyor. 

"1'i111r:;ı., 

16 Bakla 5 12 z l 
1200 P Çekirdeği 2 30 435 
1460 KePalamut 225 45 

29 Bal Pamuk 44 

"at ·ı brahil1!1e 
üddelümnmi 15 5e~I 
MahkQmiyetlni ıste .111i, LJ··ser. 
Şehitlerde amele r-ı\l ebjJC 

ı d k. . b" seb , ara arın a ı ıg ırar tıf' 

bıçakla üç yerinden yat11tJııl 
rak öldürmekle maznun siıı' 
oğlu İbrahimin muhakefll:d~' 
dün ağır cezada davaı1l . 

miştir. . . şe"~1 

Müddeiumumi muavı111 5ııç~ 
bey iddiasını serdetmiş ~;le el 
sabit olan maznunun 'f ıı dde' . mıı , 
za kanununun 448 incı ~ııP 
si mucibince 15 sene ağı~ tif· 

hk~ · · · · teı1llş <' se ma umıyetını ıs . blh 

Muhakeme müdafaa jçıtl t 
tı . 

kah~ 

Ev enme 1'o~ 
B. A. GOMEL ve JAll-~F 

R BENCUY A EFENV rJI~~' 
iLE REFiKALAR• fl.A re~· 
LAR evlatları SAMİ ~~i 6tı~ 
LANIN evlenme merası il~ s-' 

··o J' 
müzdeki Çarşamba g~ rJo· , 
15 te birinci kordon 23 ,cııS1~, 
kain evlerinde icra 01011 

0 tef 
dan akraba ve dostlarıoı 
riflerini rica ederler. 51 

5023 (961) 
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svel Muvaffak Olmuş Mudur? 
~ 

Nevyo A nası Amerikanın Çehresini Gösteremez 
c~,~~ l'trilyon Çiftçinin Roosvelt' e Şükran Duygusu Beslemesinin Sebepleri 

~.\Jedir? - Roosvelt'in Kurduğu · Sistem Nasıl ölçülmelidir? 
Birleşik Amerika cumhuri

yetlerinde yapılan son seçim 
süpriz oldu. Demokratlar, yani 
bugünkü günde düzeni elin
de tutan fırka çok yer kay
betmiyeceğini umuyordu. 

En iyi görüşlü sezişlerde , 

yer kaybedilse bile, bunun 
Cumhuriyetçlerinin kazancına 

olarak yirmi yeri aşmıyacağı 
söyleniyordu. Anlaşılan mis
tik Roosevelt, kendi dostlan
nın sandıklanndan bile çok 
fazla güçlü ımış ki ulu
sun seçim danışmasından yer
lerini berkiterek, danılmı ac~ k 
bir zafer kazandı. Aşağıda

ki satırlarda bu yüce beceri
ğin sebepleri görülecektir. 

Bir Bulm:ı1ca 

" Roosevelt vak'ası ., Avru
p1h!a• rı rr()~ ü'lde anla~ılmaz 

bozğuna uğramıştı. Roosevelt 
fırkası ise ikinci teşrinin ilk 
haftasındaki seçimden muzaffer 
çıkmıştır. Şurası iyice bilinmeli 
ki Roosevelt'in kalkınma işinde 
uğradığı bazı beceriksizlikler 
maddi ve manevi bakımdan 

o kadar vahim değildir. 
Bu görünüşteki tezadı an

latmak için iki unsuru göz 
önüne getirmek gerektir: Öncesi 
şu ki 1933 darlığında demok
ratik ruhtan ayrılmamak sure
tile, Roosevelt' e diktatörlük 
salahiyetleri verilmişti. Bununla 
beraber bugün Amerikadaki 
rejimin bir diktatörlükten farklı 
olmadığı da gerçektir. Manevi 
unsuru yapan hususatta, bil
hassa matbuatın serbestisinde 
Amerika diktatörlüğe tabi bu
' ·- • ., Avrupa ülkelerinden hiç 

l .'1ı1J81'cı'// /111::111(' 1111.:ır ıııa ı ıı· ııJı•ll• ri 

birine benzemez. Hatta 
daha ileri gidilerek de
nebilir ki Amerikaaa 
devlet ( ulus ) reisine 
ve hükumete karşı 

muhalefet imkanları en 
geniş ölçüde olcırak 
vardır. Amerika gazete 
!eri İngiltere ve İskan
dinavya demokrasile
rindeki m:ıtbuatta:l eh.
ha şiddetli ne~riyatta 

bulunu~l:ır. Bu "Tahkir 
ve tezli! serbestisin en,. 

hükümet etrafında top
lanan sevgiler ve hatta 
onun muvaffakiyetleri 
hakkında bir netice çı

karmağa çalışmak çok 
yersizdir. Amerikanın 

sayasal havası etrafın
da doğru bir fikir edin(f ıı/11 1 ı !fill' 

bir bulmacayı andırır. Amerika 
reisicumhuru tarafından alınan 

tetbirler. aleyhinde olarak her 
ı; ün bir çok tenkitler okumak
tayız. Roosevelt sisteminin yeni 
muvaffakıyetsizliklere uğradı
ğından, pek yakında büsbütün 
iflas edeceğinden bu sayasal 
ve ökonomik planın Amerika 
ve Avrupadaki korkunç netice
lerinden bahseden yazıların 
ardı arkası kesilmemiştir. 

Dığer taraftan M. Roosevetiu 
Amerika ulusunun yüreğinde 

mek gerekleşince daha büyük 
ehemmiyet arzeden başka bir 
unsur meydana çıkar: 

Nevyorknn Aynası 
Avrupa, Amerika işlerini 

Newyork'un aynasından gör
meğe alışmıştır. Newyorkta 
anlatılanlar, bu şehir gazete
lerinin yazdıkları, Birleşik Ame
rika hakkında acunda yerleşen 
fikirlerin temelini kurar. Bu 
dün ne kadar yanlış3a bugün 
de o kadar yanlıştır. Şuurlu 
bir Amerikalı bir ğün bana 

Xı' l '!/urkfcı ıı ·~l'lll'i ıııl e ıı bi ı· ıııa ıı.:o nı 

uyaıı ... ırdığı sevgi azalmak şunu söyliyordu: " N ev, :ı ;kta 
şöyle dursun arttıkça artmıştır. bulundukça kendinizi vapurda 

Hoover'e Gelince .sayabilirsiniz. .. Gerçektir ki, 

Roosevelt'ten önce gelen 
Reisicumhur Hoover, uluş'un 
düzenini eline geçirdiği günden 
b' ır buçuk yıl sonra yapılan 

ıı.rlemento seciminde büvük 

Nevyorkla Amerikayı, Paris'le 
Fransayı veya Londrayla İngil
tereyi teşhis etmek yanlış. yo
la sapmaktır. Zaten Ncvyorkta 
seçim danışmaları öteden beri. 
Dcmokratlar.vani·Roosevclt fır-

kası lehinde netice vermiştir. 
Fakat Nevyorklular bambaşka 
demkratlardır. Buradaki de-
mokrasi Vali Street'in, Borsa 
bankalar ortasının avuçları 
içindedir, onun damgasını taşu" 

YAZ ŞO_NtJ 

mik ve soysal proğramı bundan 
ibaretti. Bu suretle birtaraftan 
şehirler ve köyler diğer taraf
tan patronlar ve işçiler arasın

da yeni bir müvazene kurmayı 
hedef ittihaz ediyordu.Roosevelt 

Yl\ ı .SONÜ ' 

borçların kefili olmuştur. Bu 
sistem belki bazı tehlikeler 
saklamaktadır. Fakat şimdilik 
çiftçinin bu sistemden kazanç 
gördüğü muhakkaktır. Bütün 
bu sebepler hasebile Birleşik 
Amerikada çiftçilerin yanı 

otuz milyon insanın M. Roos
ve!te karşı şükran duygulan 
beslemelerine hayret edilemez. 

Sanayi Programı 

1 

çiftçinin 
yardımına 
koşmak 
için dolan 
düşürdü. 
Bu tecrü
be bütün 
umutların Roosevetin sanayi proğramı, 
üstüne çık zirai proğramı kadar parlak 
tı Ame- neticeler vermemiş, hele iç pı-

ıikanın iki yasadaki ileri hamleleri umul
başlıca ürü duğı: derecede çabuk olmamış 
mü olan 
buğday ve tır. Amerika reisicumhurunun 
p-ımuk fi- bu son zamanlarda karşılaştığı 
at•eri do- zorluklar, bilhassa teşkilata 
iann kıy- tealluk etmektedir. Roosevelt 
m etinin Amerika sanayiinin kudretli 
düşür ü I - ' :ıi' f d'I · k .. d 1 d . .. ıı e en ı erme a'sı muca e e e 
m~sı uze- 1 

. h ' '• rıne ız.a , 
yükseldi .1 
Hatta · al- ~ 
tın mik":. 
yası dev• 
rine ' failıı 

• olan ~ 
· yükseli~ ' ı 
- Ruzveltin 

tecrübe
sinden ön
, ceki sevi- • 

yeye asli 
düşmedi. 
Son Hoo
ver hükıi
me tinı ·n 

yıkıldı ğ 1 

günden
beri buğ
day ve pa 
muğunfi

atı iki , 
hatta üç 
misline 
çıktı. Ta-

bii şekil-
Jluose ı•eltiıı zırojeleri Aınerikada bir kallı·ııııııa ya- de olan 

ratııııştıı-. Bu cctveı kallmııııa nisbetiııi göstenııektedir temevvüç· 
Bunların ökonomik kazançlan !er istisna edilirse hala bu se • 
Tröstlerin ve milyon avcılan- viyede duruyor. 
nın kazançlan ile uyuşur. Ya- Çlftçllerln Gellrl 
ni ellerinde tuttukları manevi Çiftçilerin geliri 1932 yılının 
ve sayasal kudret bakımından 2, 1 milyarına mukabil 1933 te 
Roosevelti'n aleyhlerinde sava- 3, 3 milyara yükseldi Bu yüzde 
şa giriştiği grubu teşkil ederler. 55 nisbetindeki yükseliş Dola-

Roosevelt'in tecrübelerine rın kıymetinden ancak bir çey-
karşı bunların da amansız bir rek kaybettiği, sanayi ürümleri 
mücadeleye girişmiş hulnnma- fiatlerinin de bu sukutu henüz 
!arı ne bir mucize, ne de bir takip etmemiş bulundukları 
tend:lf e3~ri de~ildir. Va~ing- bir devirde temin edildi. Şu 
ton v :! Vail Street bugün yek- halde bu fazla çiftçiler için 
d:gerinin tamamen zı:ldı iki 

safi bir kazanç sayılabilir. 1933 
ku ~u;ı te~kil eder!er. 

Raos2velt Sistemini yılı 1926 dan beri geçen yıl-
. !arın en iyi yılı olmuştur. 1934 

Olçm~k için... t - "l . b' k kik e goru memış ır ura ı 
Roosevelt tarafından tatbik 

e:l i~en siste:nin muvaffakiyetini 
veya muvaffakiyetsiz!iğini ölç
mek için Nevyork aynasından 

~end :mizi çekmek ve vaziyeti 
doğrudan doğruya tetkik et
mek gerektir. Roosevelt'in ni-

yüzü::ıden rekoltenin fena olınası 
çiftçilerin ümitlerini tehakkuk 
ettirmesine mani olmuş ise de 
bu yıl için de bile çiftçiler buğ
da ylanm yüksek fiatlerle sattı
lar. Bu sayede 1934 ge
liri 1933 teki gelirin pek az 
dununda kaldı. 

Fi3tlerin Yükselişi 

,V, l :Ozl'C/t 
bulunbilmek maksadile meşhur 
"N.R.A,. teşkilatına vücut ver· 
miştir. Bu teşkilatın başın« çok 
enerjik bir adam olan Jene
ral Hugh J. Jonson geçmiştir. 
,.N R.A" daha ilk günden 
Ökonomik - Siyasal bir teski
lit olmaktan ziyade Sosyal 
- Siyasal bir teşkilat olmuştur. 
Sanayün muhtelif kollarında 
çalışma şartlannı yeknasaklaş
tırmak, gündelik çalışma saa
tını ve asgari yevmiyeleri 
tayin etmek vazifesinini de
ruhte etmiştir. Bu teşkilat işe 
başlayınca büyük sanayi fer
yadı kopardı Bu feryat Jeneral 
Jhonsonun tayin ettiği 
gündelikleri çok yüksek bul
duklarından ileri gelmiyordu. 
Onlar için bir prensip mesele-

olmasa bile Amerikanın kapı
larını bolşevizme açan bir Ke
ranskidir, dediler. "N.R~A" 
bir buçuk yıl süren faaliyetin
den sonra aldığı neticeler tet
kik olunursa bunlarda sosyalist 
bir ökonomi sisteminin izlerini 
bnlmağa imkan yoktur. N. R. 
A.nın Ökonomik - Siyasal ni
yetleri daha ziyade Avrupada 
görülen Korporasyon sistemine 
yanaşır. 

N. R. A, bilhassa 
Sosyal sahada bazı 
elde etmiştir. 

Siyasal -
yenilikler 

Jonson yüzlerce sanayi ka
nunlan ile Amerikanın her ta
rafında yeknesak bir iş kanu
nıı yaratmıştır. Büyük müca
deleler sayesinde temin edilen 
bu yeknasaklık ta ortaya yeni 
bir dava çıkarmıştır. Patron
larla ameleler arasında koUek-

tif mukaveleler akto-
lunduğu zaman sadece 
patronlann organize 
olmı>.sı yetmez. İşçi
lerin de resmen ta
nınmış bir organizas
yonlan olması şarttır. 

Halbuki bugüne 
kadar büyükAmerika 
sanayiiuin büyük bir 
kısmı bu islabata 
muhalif kalmıştır. 

f ord sendikalara gi

ren işçilerle uğraş

mayı reddetmektedir. 
İngilterede sendika
lar iki nesildenberi 
tanınmış bulunuyor-
lar. Avrupanın sanayi 

şehn ._.inde de sendikalar bir 
asırdanberi mühim rol oyna
mışlardır. Amerikada henüz 
bu fikir etrafında mücadele 
edilmektedir. Bu mücadelede 
mösyö Roosevelt işçiler yanında 

· yer almıştır. Refah yıllannda 

Amerika işçileri bütün bu me
selelere ehemmiyet vermezdi. 

Bugün bu himaye tedbirlerinin 

ehemmiyetini takdir ediyor ve 

M.Rooseveltin kendi lehlerinde 

mücadele ettiğini biliyor. 
M.Roosevelt'in buhranı kö

künden yok ettiği söylenemez. 
Fakat istihsalatın artırılması, 

devlet hesabına yapılan büyük 
inşaat, mevcut işin daha iyi 
şekiller dahilinde tevzii saye-

yetlcri, muarızlarının iddia et
tik:eri gibi Amerikayı sosya
I:-+ 'eştirme~. Birleşik Amerika 
cuıchuriyetlerinden bir Sovyet
ler birliği yaratmak değildir. 
Onun hedefleri çok daha mah
duttur. Roosevelt çifçinin va
ziyetini düzeltmek, oradan ge
nel ökonominin yenilenmesine 
doğru bir hareket noktası bul-

Fiatlerin y:ikselmesi, Roos
velt hükümetince ekim ekono
misinde elde e:iilen ilerleme
nin bir p:ırça~ıdır. Hükümetin 
türlü türlü şekiller altında çift
çiye açtığı krediler daha büyük 
bir ehemmiyeti haizdir. 

Cn1jİllf/lu11 .~elıriııdı•ıı biı' ıııaıı:anı 

mak için toprak ürümlerinin 
değerini yükseltmek istiyordu. 
Bundan başka büyük sanayi
cilerin ellerinde tuttukları kud
ret ve kuvveti azaltmak, işçi
nin soysal vaziyetini sağlam

laştırmak, iş sahalarının daha 
iyi surette bölümü sayesinde 
işsiı:lerin sayısını azatmak az-

. mibde idi. Roosevelt'in ökono-

Mahkemelerd ~ çiftçiler aley
hinde alacak davaları eksik 
olmamakla beraber Amerika 
çiftçisi borç altında ezilmiyor. 
Ekim Bankalarının iflasları ar
tık işidilmiyor Yeni iflaslar 
görülmiyor. Çiftçiler toprakla
rını işlemek için muhtaç olduk
lan kredileri buluyorlar: Dev
let, ızcniı ölcüde olarak eski 

si mev!~-. :ı!ıs oluyordu. O gü- sinde işsizlerin sayısı 13 mil
ne kadar Amerikada patronlar yondan On milyona indi. Ve 
işlerinin inkar kabul etmiyen bugün işsizler, Hoover zama
hakimleri, efendileri olarak ta-

üında olduğu gibi dilenmiyorlar. 
nınmıştı. Şimdi ise bir devlet "v·· 

u., R. L 
müessesesi bu efendilere emir 
vermek salahiyetini kendinde 
buluyordu. Bu hal onların öko
nomik telakkilerine, ökonomik 
serbesti telakkilerine uymıyor
du. Genel efkarı kendi yanla
rında görmek için Roosevelt'i 
kızıl bir sosyalist olarak gösterme 
ıi:e çalııtılar. Şimdilik bir Lenin 

-·-
Kazım Pş. 

DUn Biraz rahatsızdı 

Vali Kazım Pş. rahatsızlığı 

dolayısıyle dün makamına ge

lememiş ve konağından çıkma
mıştır. 
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Eski bir mektep teneffüs 

yeri olan büyük sa!ond'l, iki 
yüz yaralı komü'l!st, gelip iş
ler;ni tamamlıyacak o!anları 
be!diyorlardı. Son ğetiri!enler
den Katof, dirseğine dayanmış 
etrafına bakıyordu. Hepsi ye
re uzanmışlardı. İçlerinden ço
ğu, şa,ılacak bir intizamla, inil
diyorlardu. Bazıları da sigara 
içiyorlar ve dumanlar - avru
pakari büyük pencerelere rağ
men - aksam karanlığı ve sis 
do!ayısile esasen loşlaş:nış olan 
tavanda, kaybolup gidiyordu. 

Katof, bütün bu uzanıp yat
mış olanlar arasında, gayet 
büyük görünüyordu. Güneş 

büsbütün çekilmemiş olmakla 
beraber manzara, gece manza
rası idi. Katof kendi kendine 
soruyordu. " acaba yaralardan 
dolayı mı, yoksa hepimiz yat
mıs olduğumuz için mi bir şi

mendifer durağında imişiz sa
nıyoram? Burası bir durak; öy
le bir durak ki oradan nereye 
gideceğimizi tann bilir!... İşte ... ,. 

Dört çinli nöbetçi, tüfekleri 
süngü takmış. yaralılar arasın

dan üç aşağı, beş yukarı dola
şıyor düz ve çıplak süngüler 
üzerinde de günün kuvvetsiz 
ışığı parıldıyordu. 

Dışarda, sisin içinde sarı ay
dınlıklar - şüphesiz şokak lam
baları - vardı ki onlara neza
ret ediyar gibi idiler ve sanki 
bu ışıklardan geliyormuşçasına 
bir düdük sesi yükseldi. Mınl 
hlarla iniltileri sildi: bir loko
motif düdüğü: Şapey şimendi
fer durağı yakınında idiler. 

Bu geniş salouda öyle ıstı

raplı bir gerhinlik vakidır bu
na ölümü beglemenin üerdiği 

gerginlik denilemezdi. Katof 
bunu kendi gırtlağından anla
dı: bu susuzluk ve açlıktı. Du
vara dayanmış sağa, sola ba
kıyordu: oradaki çehreleriu ço
ğu tanıdık çehrelerdi, çünkü 
esirlerin hemen hepsi Çon '!ar
da çarpışmış adamlardı. Salo
nun boyunca, üç metrelik bir 
boşluk bırakılmıştı. 

Katof yüksek sesle sordu: 
- Esirler böyle üstüste otu

racaklarına bu boş yere gitse
ler olmaz mı? 

Kotof, son getirilen yaralılar
dandı. Duvara dayanarak aya-

Raşit Riza Beyi 
Bu ak,am Şehrimize 

Geliyor 
Piyeslerini 

müdürlüğüne 

matbuat umum 
tasdik ettir-

mek üzere temsillerini ke
serek Ankaraya giden Raşit 

Riza bey yann şehrimişe av
det eyliyecektir. Ankaradan 
hareketetini burada arkadaş

larına bildirmiştir. Çarşamba 

gunu Tayyare sinemasında 

Kemal beyin ,.Evdeki Babam" 
piyesile temsillerine başlıya

caktır. 
Parayı Kapınca kaçmı' 
Karşıyaka istasyonundan evi

ne gitmekte olan Reşat oğlu 
Mehmet efendi, cebinden men
dilini çıkarırken 75 lirasını dü
şürmüştür.Paranın düştüğünü gö 
ren Cemal Mehmet oğlu Hasan 
yerden parayı kaparak kaç
mıştır. Hasan, zabıtaca aran
maktadır. 

Bir Fotoğraf İçin 
Şehitler caddesinde Halil 

oğlu Mehmet ve arkadaşı Ha
san oğlu Ibrahim arasında 

umumhanede Hüsniye adında 
bir kadının fotoğrafını seyretmek 
meselesinden kavga çıkmış ve 
İbrahim Mehmedi tokatla dö
verek üzerine bir el de silah 
atmıs ve kacmıstır. 

ğa kalktı . Yaraları acımakta 
olmasına rağmen ayakta dura
bileceğini umuyordu; fakat he
nüz yarı kalkmış o'.dJğu halde 
durdu: bir kelime işitmemiş ol
masına rağmen etrafında öyle 
kavrayıcı bir korku hissetti ki 
adeta bütün vücudu katılıver

di. Bu korku bakışlardu mı 

idi? Fakat etrafını ancak gö
rüyordu. Vaziyetler de mi idi? 
Halbuki duruşlar. o~uruşlar yal
nız kendi acılariyle uğraşan 

yaralılara mahsus duru1lar ve 
oturuşlardı: Bununla beraber, 
ne biçim intişar ederse etsin, 
korku, beşeri olmıyanın karşı

şında hayvanların, yalnız baş

larına kalmış insanların tedeh
hü~ü orada, adeta elle tutulur. 
gözle görülür gibi idi. Katof, 
duvara dayadığı eline vücudu
nun yükünü vererek a:·: .a daşı
nın üzerinden atladı. 

Yerden gelen bir ses: 
- Sen delimisin? dedi. 
- Niçin? 
Bu cümleler hem birer sor

gu, hem birer kumanda idi. 
Fakat kimse cevap vermiyordu: 
Beş metre ilerde duran gardi
yan ise onu yere çalacağına 

korku ile yüzüne bakıyordu. 
Bir başka ses: 
- Bilmiyor, dedi. 
Sonra, daha yavaş kon nşan 

bir başka ses: 
- O c a öğrenir, diye ilave 

etti. 
Katof tekrarladı: 
N .. ? 

ıçın. 

Bu suali, bu sefer, yük~k 
sesle sormuştu. Bu kalabalığın 
tereddüdünde korkunç bir şey 
vardı. Bütün bu adamlar onu 
tanımak lazımdı: duvara takılı 
duran tehlike oradakilerin hep
sinin ve tahsisen Katof'un üze
rine çöküyordu. 

Yaralılardan biri: 
- Hemen yerine yat, dedi. 
Neden yaralılardan hiç biri 

kendi adıyle çağırmıyordu: 
Sonra, neden gardiyan işe ka
rışmıyordu? Demin, yerini de
ğiştirmek istiyen esirlerden bi
rini tüfeğinin dipçiği ile bir 
vuruşta yere serdiğini görmüş
tü... Kendisi ile son defa ko
nuşmuş olana yaklaşarak yanı
na uzandı. 

- So u ıra 

Napolide 
ltalya HUkOmetı Bk 
Sahra Sergisi Açb 

İl Popolo d'İtalia 10 son 
Teşrin 1934 

İtalya hükümeti Napoli şeh
rinde Spoğ oli Palozz adı ile 
tanılan sarayda bir sahra ser
gisi vücuda getirmiştir. Bu 
sergi Fransa hükümetinin geçen 
sene Trocaderoda yaptığı 

serginin bir eşi olacaktır. 

Sahraya müteallik vesikalar. 
eserler ve saire bu sergide 
görülecektir. 

İtalya veliahtı prens Um
berto bu sergiyi geçen pazar 
günü açmıştır. 
Bir Dolandırıcılık İddiası 

Karşıyakada Cumhuriyet kı
raathanesi müsteciri Mehmet 
Beşir efendiyi dolandırmakla 

suçlu Karşıyaka Selimiye soka
ğında oturan İbrahim Nüzhet 
efendi hakkındaki tahkikat 
evrakı üçüncü müstantikliğe ve
rilmiştir. 

Boru Hırsızı Yakalandı 
Bir ay evvel Urlanın Yelki 

köyünden Hacer hanımın su 
borularını çalarak İzmire geti
ren ve ismet paşa bulvrnnda 
demircilere satınak istiyen Gu
müşhaneli Bilal oğlu Hüseyin 
zabıtaca yakalanmış ve adliyeye 
verilmiştir. 

ış Pazarlarımızda 
...................................................................~ 

J_Jmanyada Tütün Piyasası Hak-
kında Alınan Son Haberler 
·~~~~~~~~~~~~~-.... ~~~~~~~~~~~~~~ 

Türl~ofıs Berlin Şube- Ieketlerden ithalatın menne-
!>lain Rapı>rundan : dilmesi üzerine, imalatlarında 

Türk piyasasının inkişafı, şark tütünü kullanmağa muztar 
sigara sanayiiııin bulunduğ'lı kalmışlardır. Bu Firmalar bil-
vaziyeti i:e ço!~ alakadardır. hassa giil'üniiş ve içim itibarile 
Yaz ayları zarfında tütün pi- Virginia tütünlerine en ziyade 
yasası cansız bulunmakta idi. benziyen partileri aramamakta-

Bu m:iddet zarfında bilhassa dırlar Binaenaleyh şinıdiyekadar 
küçük Firma!ar anca't gün!ük Alınanyada bu sahada hiç kul-
ihtiyaçları için mübayeada bu- !anılmayan Marmara, Edirne, 
lunmu,'ar ve bir tfüi;n evinin Taşova gibi Türk tüt ·nıerine 
alelade surette bnlundunnası yeni bir sürüm sahası açılınış 
hlzımgdoıı mıktarda stok bile bulunmaktadır.Argos ve Olymp-
tesis eylememişlerdir. ros Yunan tütünlerile açık 

Ancak buyük bir kaç firma renkte ve fazla kuvvetli 
hu p:ya~ada mühim miktarda olmıyan Bulgar tütünleri de 
Makedonya, Bulgarisbm ve aynı guruba girmektedir. An-
Türkiye partileri mübayaa ey- cak bu sanayi mübayaabnda 
!emişlerdir. Eylülden beri siğara en fazla yeni senelerin mahsul-
satışlarının artması üzerine kü- !erini aramaktadır, sonra evsaf 
çük ve orta firmalar da tütün itibarile de hafif ve ucuz mal-
taleplerıni arttırmışlardır. lan tercih etmekte ve bu mal-

Kesme tütün işleyen bazı lar için 0,30 Hollanda filorinin-
fabrikaların da fazla mübaya- den fazla fiat vermemektedir. 
alarda bulunmaları üzerine pi- Piyasada aynca Cebel ve 
yasa daha ziyade hararetlen- Makedonya tütünlerine dahi 
miştir, Evvelce imalatlarına sigara imalatı için, talep mev-
deniz aşırı tütünü kullanan cuttur. Bir müddettenberi bura 
- ezcümle Virginia ve Çin tü- piyasasında bekliyen eski stok-
tünlerini kullanan - bu fab- lar kesme tütün fabrikalarına 
rikalar da ahiren bu mem- satıldığından yeniden tütün 

ithali için alaka uyandırmıştır. 
lzmir tütünlerine gelince eski 

mahsullerden Dresden de epiy
ce stok mevcut iken yeni mal 
ihtiyaca kafi gelmemektedir, 
Bilhassa orta fiatta mallar pi
yasada hiç mevcut değildir. 
Tütün fiatlannın hariçteki sey
rine müvazi olarak Almanyada 
da fiatlar yükselmiştir. 

Piyasadaki umumi kanaata 
göre Türkiyecle eski sene mah
sullerinden zikre değer stoklar 
kalınamıştır. Türkiye pazarla
rından son haftalar içinde ya
pılan külliyetli mübayaalar Türk 
tütünleri piyasasına tabiatile 
iyi bir tesir yapmıştır. 

Yakında açılacak olan yeni 
mahsul piyasasının dahi hara
retli olacağı ve Türk tütünleri 
için müsait fiatlar istihsal edi
leceği umumiyetle beklenmek
tedir. 

Tütün piyasasına ve fiatları
na müsait tesirler yapan diğer 
bir amil de İzmir mıntakası 
mahsulünün 1933 rekoltesine 
nisbetle bir hayli küçük tahmin 
edilmesidir. 

iktisadi Yeni şekiller 
Yeni OrtaAvrupaya Giden Yol Para 

Politikasında Hantosun Planı 
N ues Wiener Tagblatt ya

zıyor: 

On seneden beri Elemen Han
tos, sözleri ve yazılan ile yeni 
daha iyi ve yaşamağa daha 
ziyade kabiliyetli orta bir Av
rupa uğurunaçalışmaktadır. Mu
maileyh bu yoldaki ğayretleri
nin ilmi esaslarını bir takım 
yazılan ile neşretmiştir. Onun 
bu yazılan yavaş yavaş bir ik
hsadi birlik sistemi kurmuştur. 
Muayyen hedef ve planları ih
tiva eden bu sistemi programlı 
feraziye ve mütearifelere isti
nat eden şekli ile geniş mu
hitlere tanıtmak vazifesi, muma
ileyhin bu günlerde intişar eden 
yeni eserine düşmüştür. (*) 

Hantosun muhtelif tali şube
lerdeki ilmi mesaisine ait ev
velki yazılarmda ortaya atılan 
fikirle~ bu aralık proğranı ma
hiyetinde kalmaktan çıkarak 
bir dereceye kadar Realite 
olmuştur. Bununla hnraber onun 
koyduğu hedefler karşısında 
yine b sit bir ticaret mukave
lesi aktedebilmek için izale 
edilmesi lazımgelen müşkülata 
tşaret edilmektedir. Binaen
aleyh burada ileri 'sürülen yük
sek planların tahakkuk etmesi 

nasıl beklenebilir? Fakat siyasi 
ve iktisadi birliklerin tarihi bize 
hemen herbirliğin daha teşekkül 
etmeden kısa bir zaman evvel 
hülyavi ve teşekkülünden kısa 
bir zaman sonra tabii görün

düğüne dair mükerrer haki
katler göstermektedir. Birligin 
tahakkuku ekseriy.t tedrici bir 
yakınlaşma ile vukubulmaz, 
bilakis partilerin düşmanlığı, 
birlikten eve! en son haddine 
yükselmiş olur. Bu görüş zavi
yesinden bakılınca orta Avru
padaki vaziyetin artık anlaş-

(•) "Yeni orta Avrupaya gi
den yol., İktisadi yeni şekiller. 
Yazan: Macar kraliyeti müte
kait müsteşaı ve Budapeşte 
üniversitesinde profesör Elemer 
Hantos, Berlinde Mitteleuropa 
kitao ve nesrivıat evi. 

mıya elverişli ve olgun bir hale 
gelmiş olduğu artık hiç şüphe 
götürmez. Hantos bu hususta 
takip edilecek yollar ve muh
telif vasıtalar balısinde ayrı 

ayn görüşler ve fikirler olabi
leceğini teslim ediyor. O, pa
tenteli bir hal tarzı teklif et
miş değildir, onun iktisadi si
yaset sistemi aşağıdaki direk
ler üzerine kurulmuştur; ticaret 
politikası, sanayi politikası, 

ziraat politikası, münakalat 
politikası ve para politikası 
Planın ticaret politikası kısmı, 
orta Avrupanın küçük devlet
leri ile bunlarla hem hudut 
olan büyük devletler arasında 
menfaattevazünü noktasına da
yanır. Almanya, İtalya ve Le
histan kendi aralarında bir ti
caret politikası akti suretiyle 
yapacakları bir birlik yüzünden 
tehdidata maruz kalmıyacağı
na dair ellerinde bir teminat 
bulundurmak isterler. Hantos, 
Tuna devletlerinden kendi ara
larındaki mütekabil münasebet
lerin takviyesinin onları Avru
pa cemiyetinin daha kötü de
ğil, daha iyi azalan meyanına 
sokması beklenebileceği fik

rindedir. Hantos planının sana
yi holitikası kısmı, muhtelif 
İstihsal şubelerinde teşkilat 
yapmak yolu ile harp ve 
Autarchie yüzünde orta Av
rupanın tahrip edilmiş olan 
beynelmilel mesai taksinıatını 
ve fiat teşekkülünü tekrar te
sis etmek gayretindedir. Sana
yide beynelmilel birlikler, ikti
sadi dağılınanın önüne geçmek 
için elverişli bir vasıta gibi 
görünmektedir. Alman sanayii
nin orta Avrupadaki faik mev
kii dolayısiyle sınai menafi bir
likleri yaratmak, orta Avrupa 
Sendikaları teşkil etmek işleri 
ilk sırada Almanyadan başla
mak lizımgelir. 

Planın Ziraat politikaıı kıı
mında orta Avmp zirai buhra
nının husnıiyeti, eıki müttehit 
istihsal ve istihlAk aahasının or
tadan kalkmaaından ve ıiraabn 

daha ziyade köylü bir şekil 

ve usule tabi bulunarak deniz 
aşırı memleketlerde istihsal 
masarifini bir hayli aşağı dü
şürmüş olan teknik terakkiyat 
ile muvazi gidememesinde ara
mak lazım geldiği ispata çalış
maktadır. Ziraat Devletlerinin 
maruz bulundukları ve daima 
artan ihracat müşkülatlarına 

kendi mahsullerinin ihracı için 
itilaflar yolu ile müessir bir 
tarzda karşı koymak ve Deniz 
aşırı emtianın gaıbetmiş eldu
ğu iç pazarı tekrar kazanmak 
tabii bir ;uzudur. Bu arzuların 
tahakkuku için ziraat buhranı
nın orta Avrupada bir hal 
tarzı olarak bir taraftan ziraat 
Devletlerinin birik hareketleri 
diğer taraftan da satıcılar ve 
alıcıların orta Avrupa teşkilatı 
yapmaları teklif edilmektedir. 

Münakalat politikası sahasın
da Hantos, bütün münakale 
vasıtalarının hedefini bilir müş
terek tesir ve faaliyetleri lüzu
munu tavsiye ediyor. Demir
yollannda vahdet ve iştirak, 
bilümum orta Avrupa demir
yolları idarelerinin Alman de
miryollar idareleri birliğine 

celbedilmeleri suretile elde edi
lebilir. Alman demiryollan ida
releri birliğinin az bir müd
det eve! ismini, (Beynelmi
lel birlik) diye çevirmiye 
karar venniş olması keyfiyeti 
de bir kolaylık teşkil etmek
tedir. Demiryollarından başka 
orta Avrupada büyük bir ikti
sadi rol oynıyan ve milletleri 
yekdiğerine bağlıyan deniz ve 
nehir yollan da, Orta Avrupa 
seyrisefain teşkilatında müşte
rek noktai nazarlara yer ve
rilmesini icap ettiren bir hu
sustur. 

Orta Avrupa münakalat sis
teminde Tunanın hakim mevkii, 
orta Avrupa da Tuna havzası 
sahaları arrsında bir nehir yolu 
şebekesi kurmağı arzuye değer 
bir mahiyette göstermektedir. 
Bir orta Avrupa posta birliği 
teaiıi, orta Avnapada ayni ve 

lsviçre Takas Ofisi 
İsviçre sefaretinin Harıciye 

vekaletine vermiş olduğu nota 
ile İsviçre Federal meclisinin 
bir kararnamesi mucibince ha
len meri şimdiye kadar İsviçre 
milli Bankasına mevdu kliring ve 
takas itilaflarına müteallik vazi
feler 1 Birinciteşrin 1934 tari
hinden itibaren "İsviçre takas 
Ofisi .. ne intikal ettiğinden 
aramızda mevcut kliring itila
fındaki " Milli Banka tabirinin 
"İsviçre Takas Ofisi ., ne tah
vili talep edilmektedir. 

" İsviçre Milli Bankası ,. ala 
kadarlar ve ecnebi merkez ban
kaları ile kliring tediyatı mua
melesine devam edecek fakat 
bu muameleleri 1. Birinci Teş
rin 1934 tarihinden itibaren 
" İsviçre Takas Ofisi ., namına 
yapacaktır. 

Kavganın Sonu 
Kemer civarında Alman ku

lesinde damcı Hasan oğlu Meh
met ile boşnak İlyas arasında 
bir keser meselesinden kavga 
çıkmış, İlyas sopa ile Mehmedi 
başından yaralıyarak kaçmıştır. 

Niracı ea,ı 
Geçenlerde umumhaneler ara· 

sında fazla sarhoş olarak nara 
atan ve zabıta memurlarına 
hakaret eden Yaylacıklı Ali 
oğlu Mehmet yakalanarak ad
i.yeye verilmistir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

müsavi poıta ücreti, orta Av
rupa milletlerinin cihan posta 
birliği çerçivesi dahilinde posta 
münasebetlerinde daha sıkı bir 
iştirakleri, müttehit bir müna
kale planının istilzam ettiği şey
lerdir. 

Para politikası sahasınde 
Hantos'un planı mevcut döviz 
nizamlarının yıkılmasını ve müş
terek bir para vahidi ve dev
let bankalarının kooberation 
yoluyla orta Avrupa para kar
telinin tesisini tavsiy etmekte
dir. 

Burada kısaca işaret ederek 
geçtiğimiz planlar Realite ba
kımından ciddiyetle tetkike 
değer mahiyettedir. İktisat 
meseleleri üzerinde ciddiyet 
ve itina ile ve souk kanlılıkla 
düşünmek, vaziyeti islah için 
yegane faydalı ve yeğane 
mümkün olan metottur. 

Hantosa göre orta Avrupa 
mes' el esi bugün yalnız iklisadi 
bir surette halledilebilir, zira 
umumi sebepler, iktisadi sa
hada bulunuyor ve bu galipler 
mağlupları müşterek vasfa 
tibi tutan sefalet iktisadi se
falettir, Fakat haklı olarak 
ümit edebiliriz ki malul ve ik
tisadi bir hal tarzı siyasi ger
ginliği hayli gevşed~cek ve si
yasi başlıca mes'elelere tedri
cen vuzuh verecktir. Hantos 
siyası başlıca mes'eleleri ese· 
rinin bundan sonraki cildine 
mevzuu olarak almak niyetin
dedir. 

55? 
Dakikada 

Buharla 
Bukle ve geniş ondulasion 

A. Necati 
Alsancak - Mesudiye 99 

T. No. 3997 
S 7,8 4-13 919 H 3 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
İkametkahını Biy;'lci Kor· 

donda Tayyare Sineması civa· 
rında 222 Numaralı eve nal<: 
!etmiştir. Hastalarını esI<isı 
gibi İkinci Beyler sokağındıı 
84 Numaralı muayenehane· 
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 534 

H. 3 25 



.. T .. rınıunı 1•.., 
Adliyede: 

Kumar Kavgası 
Adliyeye Verlldl 

Kemerde mektep sokağında 
Hasan Ali oğlu Mehmet, "kız
lcardeşinin şerefine zar atıyo
rum" diyen Ahmedi bıçakla 

ağır sürette yaralamıştı. Meh
nıet, Sulhceza mahkemesince 
tevkif edilmiş ve tahkikat ev
rakı üçüncü müstantikliğe ve- 1 

rilmiştir. 

Ağırcezada 
Enaiııe H. ııı Muha· 
keınesi Yeni Bir 

Safhada 
Urlanın Gödence köyünde 

ortağı Melek han mı kıskanç
lık yüzünden öldürmekle maz
nun Mustafa kansı Eıninenin 

nıuhakemesine dün ağırcezada 
bakılmışhr. Eminenin hadise 
•ırasında kullandığı sopa üze
rindeki kan lekelerinin tahlili 
İçin sopa İstanbuldaki tıbbı 
adli müessesesine gönderilmiş
ti. Dünkü celsede tahlil hak
kında gelen rapor okunmuştur. 

Bu raporda sopa üzerindeki 
lekelerin kan lekesi olduğu an
laşıldığı, fakat zamanın fazla 
reçmesi hasebile insan kanı 
lllı, yoksa hayvan kanı mı ol
duğu anlaşılamadığı bildiril
nıckte idi. 

Suçlu kadın bu cinayetin 
başkaları tarafından yapılmış 
olduğunu söylemiş ve bazı mü
dafaa şahitleri göstermiştir. 

Bunların celbi için muhake
me başka bir güne bırakılmıştır. 

Davas •cra memurluğundan: 
Davastan Müftü zade Ömer 

beye ipotek senedile 1200 lira 
varıneğe borçlu Samanlık ma
hallesinden Hacı Ömer ağa 
oğlu Halil kızı Fatma hanı
nım işbu borcunun temini için 
İpotekJi bulunan iki kıt'adaki 
aşağıda evsafı yazıla gayri men
kullerin açık arhrma ile sa
tdmasına karar verilmiştir. 

1 - Kanunuevvel 932 tarih 
41 numara ile tapuya merbut 
Yukan çarşıda etrafı cami av-
lusu Hacı Hüseyin ağa kızı 
Ayşe hanımın Fatma hanım 
kahvesi yol ve Kurayış zade 
Hacı Mehmet efendi mağazası 
ile mahdut 59 metre 17 santı
blctre mikdarında ve 350 lira 
kıymetinde mağaza. 

2 - Aynı tarih ve 42 nu
maralı ile tapuya merbut şar
kan cami vakfına ait dükkan 
Iİmalen ve garben yol cenu
hen Hacı Hüseyin ağa kızı 
Fatma hanım mağazalarile 
tnahdut 80 metre 5 1 santı

tnctre miktannda ve 400 lira 
kıymeti muhammenesinde kah
Vehane 

1 - İşbu gayri menkullerin 
ilrtırma şartnameleri ilan tari
binden itibaren herkesin görc
bilnıesi için dairemizde açıktır. 

2 - Artırmaya iştirak için 
Yukarıda yazılı muhammen kıy
llıetlerin yüzde 7,5 nisbetinde 
tcy akçası veya milli bir ban-

a teminat mektubu tediye ede
cektir. 

l 3 - İpotek sahibi alacaklı
ar}a diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
llıenkuller üzerindeki hakları
:1~ hususiyle faiz ve masrafa 
t aı: .olan iddialannm işbu ilan 
ditrıhınden itibaren 20 gün için
t e evrakı müsbitelerile birlik-
~ tnemuı iyetimize bildirmeleri 

it •si halde hakları tapu sicillile 
Sabit olmndıkça satış bedelinin 
Paylaşmasından hariç kalırlar. 
t 4 - Gösterilen günde ar
~trna ya iştirak edenler şartna
I· eleri okumuş ve lüzumlu ma
~tnatı almış ve bunları tama-
01eıı kabul etmiş at ve itibar 

Un urlar. 

~ S - Tayin edilen zamanda 
'"Y . cl.ı~.rı menkul üç defa bağrıl-
'~n sonra. en cok artbrana. 

Zabıta Haberleri: 

iki Arkadaf Aracında 
Tilkilikte berber Vehbi oğ• 

lu Kenan efendi ile arkadaşı 
Mustafa oğlu Şarlo Hüseyin 
efendiler arasında birbirinin 
aleyhinde söz söylemek me!:e

lesinden kavga çıkmış ve Hü
seyin tabancasını katil kastile 
Kenana 3 defa ateş etmiştir. 
Mermiler isabet etmemiş ve 
Hüseyin zabıtaca yakalanmıştır. 

Saati Aşıranlar 
Mezarlık başında Konyalı 

Osman efendinin aşçı dükka
mnda yemek yiyen şoför Hak
kı efendinin cebinden 8 lira 
kıymetindeki 'Saatini yankesi
cilik suretile çalan Cafer ve 
Ahmet hakkında zabıtaca tah
kikata başlanmıştır. 

Sandalyeyi Başına 
Geçirmiş 

l,met paşa bulvarında fıs
tıkçı aziz ile ciğerci İbrahim 
arasında kavga çıkmışbr. İb-
rahim sandalye ile Azizi başın
dan yaralamıştır. 

Niçin Girmiş, Ne Yapmış? 
Kahramanlarda sepetçi çık

mazınd k bakkal Ali efendinin 

dükkanına tütün almak baha
nesile giren ve çekmeceden 715 
kuruş çalan arabacı Kazım oğ
lu Şükrü kaçcirken tutulmuştur. 

---------------------ihale edilir. Ancak arttırma 

bedeli muhammen kıymetin. 

% 75 şini bulmaz veya satış 

isteğinin alacağına rücham o!an 

diğer alacaklılar bulunup ta 
bedel bunlarm o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklarının 
mecmuundan fazla çıkmazsa 

en çok arttıranuı teahhüdü 
baki kalma : üzre arttırma 

on beş gün müddetle uzatılır. 
Ve 15 inci günü ayni snatta 
yapılacak arttırmada bedeli sa
tış isteyenin alacağına rUchan 
olan diğer alncaklılann o gay
ri menkul ile temin edilmiş 

alacaklıların mecmuundan faz
laya çıkmak şartile en çok 
artbrana ihale edtlir, Böyle 
bir bedelle isteklisi çıkmazsa 

ihale yapılmaz ve satış talebi 
düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet İçinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzu etmiş olduğu bedelJe al
mağa razi olursa ona razi ol
maz veya bulunmazsa hemen 
15 gün müddetle artırmaya çı
karılıp en çok artırana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için % 5 ten 
hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. 

7 - Satış 10-12-934 tarih 
Pazartesi günü saat 15 te Da
vas çarşısında yapılacaktır. Ta
liplerin ve bu hususta daha 
fazla malumat almak isteyen
lerin 934/818 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaatları 
lüzumu ilan olunur. 

5026 (962) 

f'Mf A8tr 

1 LAN 
Umum merkezini Moskovada ittihaz eden TORGSIN tqld.lltuıuı 

Sovyet Rusyanın bqhca şehirlerinde sabı mağazalan Yardır. 
TORGSIN ticaret müessesesinin feyizli mesaisinin ehemmiyetini 

isbat eden en kavi delil, muamelih ticariyesinin günden güne 
arbnakta olmasıdır. Son zamanlarda TORGSIN müessesesi 
Moskova, Leningrad, Minsk, Gomel, Vitebsk, Kief, Jitomir, 
Odessa, Vinniza, Şepetovka, Berdiçef, Proskurof, Kamenez -
Podolsk, Harkof, Rostov/Don, Semferopol, Tiflis, Gorgi, 
Voronej ve Saratof şehirlerinde faaliyetine büyük bir vüs'at ver
meğe başlamışbr. Bu şehirlerde büyük "Üniversal,, satış mağa
zaları açbrmakta olduğu gibi buralarda ruül:emmol ve zengin 
çeşit mallar ile her tiirlü mevaddı gıdaiye bulundurmaktadır. 

Havale çıkaranlann veya havale bedelini alacak olanların 
isteğine tevfikan her hangi bir siparişin ve Sovyet Rusyanın 
her hangi bir mevkiine istenilen emtianın posta paketlerile sev
kını icra ve: 

1 O Kiloya kadar olan paket başına 50 şer Kapek 
20 " " " " " 80 " " 

gibi cüz'i bir ücret mukabilinde mahalline isalini temin eder. 
TORGSİN müessesesi ticaretini tevsi ve müteaddit "Üniversal,, 

satış mağazaları açarken küçük şehirlerde mevcut bazı küçük satış 
magazalarmı tasfiye etmektedir; bu mahallere yapılacak sevkı
yatın bunlara en yakın mücavir şehirlerdeki depolarından temin 
edilmesi düşünülmüştür. 

Daha fazla malumat Almak istiyenler adresleri aşağıda gös· 
terilen müesseselere müracaat edebilirler. 

İstanbul da Roskombank - Bahçe kapu No. 16 - 18 
Iskenderiyede Banka Kommerçile İtaliana 

" Banço ltalo - Egiziano . 
Yafa da The Anglo - Palastine Bank Ltd. 
Hayfa da Hollaotse Bank Üni N. V. 
Tel Aviv de " " " " 

" Mr. Hos lt! Co. 
S.12 D. 10-1 (963) 

B ...., ı ''' agcı ar ..... 
Bağlarınızdan yüksek ve tam verim alabilmek için dünya 

bağcıhğında muvaffakıyetle kullanılan 

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

Pek az masrafla bağlarınızın verimi artacağını ve üzümün 
cinsi de yükseieceği muhakkaktır. 

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

Adres : HACI DAVUT ZADE RAHMi 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Y .... miş Çartısı Cezalr Han 
4 - 30 Telefon : 3809 t Z M İ R 

Alameti Farıka 

Algopan Cevat 
Baş ve diş ağnlan, romatizma ve siyatik sancılan için 

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

neden arayınız. 
Toptan satış mahalli : 

lstanhul ZAMAN Bahçekapı 
Şehrimizdeki ecza depolarile eczanelerde 

ALGOPANI ıste iniz. 

Ecza 
Depos1ı 

vardır. Israrla 

Ankara Birası 
-------------~-------------Umduğumuzdan Üstün Çıktı _________________ .. ________________ _ 

Ucuz- Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
---ııı:;m:---~---:S.:3a0AW __ .. ,, ; "W* W 

Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 
lın1irde acentanıız voktur. Beş sandıktan yu~{an her ticarethanenin 

~ . 
siparişini kabul ediyf)ruz. Ankara Orman Çiftliği Alüdürlügiine ınüra
caat. Fazla izahat için lznıirde Ege Palas ve Şehir gazinosu nıüsteciri 
Türknıenoğlu l\1.urat beyden almabilir. 

....... 

Onu senelerden beri tanır, a(inlarda ve soQuk 
a1gtnlıQındaki çabuk tesirini bilirsiniz. 
Ef? markasının tekeffül ettiOi ASPiRİN, sfzi bun• 

dan sonra dahi memnun edecektir. 

israrla tASPİR • 
~~2 ..... ve 20 komorımetık ambalajlarda bulunur. 

B Ambalajlarda ve komprİ· 
A melerin üzerinde ® 

BAYER markasının mutlaka 
E bulunmasına dik· 

kat ediniz 1 

TürkİJıe Ziraat Banlrası lzmir 
Şubesinden: 

Sokağı Cinsi No. Muhammen K. 
İstasyon C. arsa 122 500 
~~~c hl~ 300 ,, 

,, " " 800 

" 
Mecidiye belediye ,, ,, 1000 

" Özdemir ,, 38/l 1100 

" 
,, mağza 44-34 2000 

" 
Zafer arsa 60/1-46/l 200 
M K ' b0ıla~ 3500 . ema.paşa ,, 
Kağıthane caddesi " 256/258-262 100 
Kilise ,, 20 200 

Bornova Asım bey hane 14-16 1200 
Karşıyaka Bostanlı yalı iki dükkan 248-249 1300 
Turan Menemen C. arsa 226 1100 

Yukarıda evsafı ve numaraları yazılı Yunanlı emvali 20/11/934 
tarihinden itibaren açık arttırma ve gayri mübadil bonosu veya 
peşin para ile sabşa çıkarılmışhr. Malın satıldığı seneye ait 
DevJet ve Belediye vergi ve resimlerile sair masrafları müşteriye 
aittir. Kıymeti muhaınmenesi iki bin liradan fazla olan emvalin 
ıhaleleri istizane tabidir. ihale 12/12/934 Çarşamba günüdür. 
Taliplerin kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nispetinde 
teminatlarile birlikte mezkür günde saat 14-30 da bankaya mü-
racaatları. 4988 (959) 

• 
Türkiye Ziraat 

Şubesinden: 
Bankası lzmr 

Mevkii 
Bornova 
Karşıyaka 

Buca 
Bayraklı 
İki çeşmelik 
Karşıyaka 
Dar ağaç 
Darağaç 

Seydiköy 
Buca 
" 
" 
" 

Reşadiye 

Darağaç 

" 
" 
" 
" 

Mubam-
Sokağı Cinsi No. men K. 
Topuz hane 37-29 6500 
Fevziye Fınn 39-35 5100 
Mecidiye Hane 82 10200 
Menemen caddesi Hane 24 6000 
asmahmesçit Dükkan 175-153 6000 
Meydan Hane 7 5100 
Demirhane kutu fabrikası 33-35 97800 
Sepetçi Pirina fabrikası 123-127 52400 
Mazgana mevkii 1/5 hisse F oskolo çiftliği 9700 
Gül hane 11-9 10000 
istasyon caddesi hane 77-21 17500 
Halk hane 23-9 15000 
istasyon C. hane 81-21 20000 
Bahçeler arası hane bahçe 8 10500 
Tramvay caddesi 7/24 hisse depo 123-121 15000 
Selamet arsa bila 12000 
Tramvay caddesi arsa 14 48500 

" " Kahvehane 53-69 7200 
" " l/6hisse un 119-117 15000 

fabrikası 

Mecidiye Forbes 7956 M 2 tarla 
Mesudiye caddesi Arsa 184 

" " arsa 162-192 
Köyaltı kandere 4/3 hisseli 76 dönüm 

zeytinlik 

6000 
10000 
5600 
8000 

ikinci kordon Hane 162-422 35000 
Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali 15/11/934 tarihinden iti

baren kapalı zarf usulile müzayedeye çıkanlmışbr. Sabş gayri 
mübadil bonosu veya nakten peşin para iledir. İhale 5/12/934 
Çarşamba günüdür. Malın sabldığı seneye ait Devlet ve be!ediye 
vergi ve resimlerile snir masraflar müşteriye aittir. Kıymeti iki 
bin liradan fazla olan emvalin ihalei kafiyeleri istizana tabidir. 
isteklilerin istedikleri malın muhammen kıymetinin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde teminatlarını havi teklif mektuplarilc birlikte 
ihale giınü saat 14,30 ızmir Ziraat Bankasına müracaat!arı. 

4826 (957) 

-İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Üçüncü Karataş Şüküfe sokağında 1153 numaralı hane 100 
Karataş Halil Rifot paşa caddesi eski taj 314/293 Nu.lı hane 120 

Yukanda yazılı emvalin mülkiyetleri pe in para ve mübadil 
ikinci tasfiye koponile ödenmek üzere 29-11-934 Perşembe crünü 
saat 14 te ihale edilmek üzere müzadeye konulmuştur. ~ 

Taliplerin o gün Milli Emlak müdürlüğüne müraacaatları. 
4831 (958) 



ıo Yeni Asır 20 ıe9rınsanı 1934 -
Sat lık 

· ncir Bahçesi 
Aydının Germencik nahiye

sinin Üzümlü karyesi civarında 

bir kıtada yüz seksen dönüm 

incir bahçesi satılıktır. Arzu 
edenlerin Aydında Çankaya 
caddesinde 5 numaralı hanede 
Vodinalı Hacı Abrürrauf beye 
müracaatları. (4-10) 934 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane Birinci Bey
ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

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

Dahiliye 

DOK OR 

ZE AI İB H. 
Muayenehane: İkinci Beyler sokağı No. 45 Beyler hamamı 

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 

Telefon: 3806 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
~ Si HAT BALIKY AGI 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 
İki Defa SUzUlmUştUr 

Yegane Deposu 
Başdurak 

amai Nüzhet 

t Eczanesı 
. 

•••••••••••••••••••••••••••m•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~2'!E~~:JEE~(363) 1 
Muhterem Müşte- ~~!il 
rilerirnize Müjde 
Yeni Emniyet Hasan Bas
ri terzihane 1 bayram 
mUnasebeltle halka ko- ı 

layhk için açlldı. Hemen 
koşunuz 

İmalathane ve atölyemiz ku
yumcular çarşısında 22, 24, 26, 
28 numaralara müracaat ve 
teşrif buyurunuz. 

Fiyatlar gayet ucuzdur. 
Yerli çulaki bir provalı te

miz iş 11 lira, Nezaket yerli 
iki provalı temiz harç ve dikiş 
15 lira. 

İyi kazmir çifte provalı temiz 
harç ve dikiş 22 liradır. 

Müracaatları rica olmıur. 
(945) 2-6 

İzmir İkinci İcra Memurlu

ğundan : 
İzmirde Karataşta kaldırım 

sokağında bir numaralı hanede 
mukim iken elyevm ikametgahı 
meçhul bulunan Sivasa tibi' 

Kangalden Kefe Mehmet oğul
larından İbrahim oğlu Süley
man ağaya. 

İzmir ticaret mahkemesinin 
1181934 tarihinde 934-90 nu-

maralı kararile ihtiyaten daire
miz tarafından haczedilip el· 
yevm yedi emine teslim edil-

miş bulunan tuğlalar hakkında 
alacaklı sıfatile icraya müra
caat eden İzmirde Maltızlarda 
kömür tüccarı Corci Kanuçi 

efendi, gerek mahkeme kara
nna ve gerekse İzmir üçüncü 
noterliğinde resen tanzim kı
Jınmış olan 14-7-934 tarih ve 
9326-119 numaralı senetle 140 
bin tuğlanın kendisine teslimini 
istemesi üzerine namınıza gön-
derilen icra emri, ikametgahızın 

meçhuliyeti hasebile mübaşir 

tarafından tebliğ yapılmadan 

iade kılınmış ve alacaklının 

talebi üzerine ilanen tebliğat 

icrasına karar verilmiş oldu
ğundan tarihi ilandan itibaren 
otuz gün zarfında mezkur yüz 

kırk bin tuğlayı teslim etmeniz 
ve eğer bir itirazınız varsa 
yine bu müddet zarfında tah-

riren veya şifahen 93417514 
dosya numarasile icraya müra
caat ederek bildirmeniz ve 

aksi takdirde tetkik merciin
den veya mahkemei temyizden 
veya iadei muhakeme yolu ile 
ait olduğu makamdan tehiri 
icra kararı getirmediğiniz tak
dirde cebrü icraya devam olu
nacağı hukuk usulü muhake
meleri kanununun maddei mah
susasına tevfikan tebliğ maka
mına kaim olmak ü:ı.ere ilAn 
olunur. t\024 (960) 

em 
Balı . )'&~ı Ge~di 

Bılkimya iki defa süzülrnüştür 

HiLAL 
ECZA ESi 

SE E 

Bu Balıkyağını ba,Ka 
erlere vumiyccektir 

Merkezi ilaı Eczanesi 

DiŞ ve 

MİNE 
GiZ BA.KII\f 

DİŞ MACUNU 
Diş ve ağız boşluğunun mükemmelen hıfzıssıhhasını temin 

ettiği gibi dişlere hiçbir zarar vermez. Ağız ve diş koruması 
bugünkü telakki ile yalnız dişlerin fırçalanmasından ibaret ol
mayıp ayni zamanda fırçanın giremediği çukurluklar ile fırça
lanmasına imkan olmıyan ağzın ve boğazın yumuşak kısımla
rının da mikroplarını öldürücü bir su ile yıkanması lazımdır. 
İşte (MİNE DİŞ MACUNU) bu ihtiyacı da temın etmektedir. 

Çünkü hafif 1 ılık suda kolaylıkla eriyebilen 
(MİNE DİŞ MACUNU) 

Gargara halinde de kullanılır. 
18-20-22 (944) 

lzmir L an Ve Şehir Bakteri· 
Mües~esesi M.üdüriye-yoloji 

tinden: 
Müessese binasında iki bin yedi yüz doksan seki:ı. lira altmış 

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

12-16-20-24 4850 (909) 

Dişlerinin llozulup Çiiriiıııiyeceğinini 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 

ahi • • • 
Dl es 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bey Müzeyyen Hanım -§ AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 

: Hicaz şarkı. Sevdamı dilim - anlatamaz ---
1795 Aman beyim. Duet 

Kadın kıyma canıma 

Saadet Hanım -Emel Celil Hanım ---
Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 

§ AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 
E Uşak şarkı. Gel gel 
: Mahmure Handan Hanım .. 
E AX 1801 Uşak şarkı. Endamına bayıldım 
:; Şetraban şarkı. Titretti beni 

Müşerref Hanım 

X 1797 Ey nazlı çiçek 
Seviyorum ayıp mı dır § Süheyla Bedriye Hanım 

Satılık Depo 
İkinci kordonda Eski gümrük 

sokağında (6) numaralı depo 
satılıktır. 

İki kattan ibaret olup birinci 
katı gayet geniş ve ikinci katı 
ise depo olarak kullanılmağa 
elverişli büyük bir salon ve iki 
büroyu muhtevidir. Taliplerin 
İkinci kordonda Kardiçalı Hü
seyin bey hanında Umum ga
zeteler bayii Hamdi Bekir beye 
müracaatları. 3-15 

Dr. Ali Rıza 
DOGUM VE CERRAHI 
KAOIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

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

Telefon : 2987 

s 7 (248 

Tecrübeli Bir 
Muallim 

Tecrübeli ve değerli bir mu

alJim ilk ve orta mektep tale

belerine hususi dersler ver
mektedir. 

İstiyenlerin idarehanemiıde 

(Zeki) bey namma tahriren ve
ya şifahen mliracaat edebi-

lirler. 3-6 

Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastahkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

DOKTOB 

Hatip Oğ. (sat 
1 

Dahili Hastalıklar 
Mütehassısı 

Hastalarını her gün öğ)e-
den sonra Beyler - Hacı 

İmamlar sokağında 
No. 12 - Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder. 
Telefon No. 3331 

s. 7 

Talebe Velilerine 
İlk mekteplerde okuyan ve 

her hangi bir deraten geri kal
mış çocuklara derı verilir. Mu
alllm denlerini talebelerin ev
lerinde verir. İsteyenlerin İzmir 
boraaımda zahire ıimıarı Şem
Httin beye müraeaatları. 

(4-10) 

§ AX 1802 İzmi~. Bergama türküsü 
: Gokçe karga olaydım 
E Süheyla Bedriye Hanım ve Satkı B. -

Ş GE 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

··y·· ' ,_ 
Topan Halis Zon~ulda 

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

Ticarethanesinde bulacaksınız 
~ilindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lngUiz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sataş mahalli : Kestane pazarında No. 10 
;;;;.p... ............. (885) Telefon 3937 

Ne Vantus, 
Ne Havlu, 

Ne Ihlamur 
T. diyot 

Nezlen'zi Geçiremez 

En birinci 

ı 1 EZLE 
düşmanıdır. 

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

SELA~IET I-1"EJ~rr 
U nıunıi depo : 

S. FERiT 
Şifa Eczanesi 

Birinci Sınıf ~lutahassıs 

Operatör - Doktor 

T· hsin 8üseyin 
Hastalarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has

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

Tahsin Bty Hastanesi 
13-26 (764 

. ,,. : . .. . ~>".. • . • .. ,. - # ••• J • ,,_ ... • 

" . . .. , 

Umum Hastaların ftazarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğurU 

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

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERi 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'i AZA AMİL 

MÜTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öğleden sonra 14 - 16 yB 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
4 - 20 355 S.7 
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Sahife 12 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

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

MACEDONIA vapuru 3 1 ci 
kamında bekleniyor. 5 birinci 

1 
teşrine kadar Anvers, Rotter
ô.am, Hamburg ve Bremen'e 
yük alacaktır. 

ALIMNIA vapuru 15 birinci 
1 • n ı-ııda bekleniyor 18 birinci 
kar.L N l kadar Anvers, Rotter
dam l ":ımburg ye Bremen için 
yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCI-lULDT 

HANSBURG vapu:u 24 
ikinci teşrinde Hamburg ve 
Anvers limanlarından tahliye 
ıçın bekleniyor . Anvers 
Rotterdam ve Hamburg li
manlarına hamule alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 2 birinci 

kanunda bekleniyor.Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXMİNiSTER vapuru 20 

:eşrinisanide bekleniyorNevyork 
Bostan Filadelfiya ve N orfolk 
için yük alacaktır. 

EXPORTER vapuru 30 teş
rinisanide bekleniyor Nevyork, 
Baston ve Filadelfiya Norfolk 
ve Kamden için yük alacaktır. 
EXİLONA vapuru 26 birinci 

!<anunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

JOHNSON LINE L TD. 
QTERNMORE vapuru 25 

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

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

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

. il = 4 ::ı: .. ...ı.a.''"::lllll:'""' 
Almanyanın Türbingen da-

rülfünunu Tıp fakültesi 
muavinlerinden 

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

nasül hastalıkları 
mütehassısı 

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

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru yirmi iki 
teşrinisaniden 28 teşrinisaniye 
kadar Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük 

alacaktır. 
OBERON vapuru 24 teşrini 

saniden 28 teşrinisaniye kadar 
Anvers, Amsterdam, Rotter
dam ve Hamburg için yük ala

caktır. 

ORESTES vapur 10 kanu
nuevvelden 12 kanunuevvele 
kadar Anvers Rotterdam Ams
terdam ve Hamburg ıçın 

yük alacaktır. 
CERES vapuru 26 kanunu 

evvelden 31 kinunuevve!e ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 

alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LlNiEN 
BLALAND motörü 19 tcş

rinisanide beklenmekte olup 

Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Danh.ig, Gdynia, Gote
borg ve Skandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

HEMLAND motörü 2 kanunu 
evvelde beklenmekle olup 
Rotterdall', Hamburğ, Copen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
beı g ve Iskandinavya liman
ları için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 22 ka
nunuevve!de beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Danczig. Gdynia, Go
tebor~, Os' '> ve İskandinavya 
için yük alacaktır. 
SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda bir 
muntazam sefer. 

SUÇEAV A vapuru yirmi iki 
teşrinisanide beklenmekte o!up 
günde Malta, Barselon, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

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

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

Yolcu ve hamule kabul eder. 
alandaki hareket tarihlerinde 

ki deği~iklik!erdcn acen!a mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için iki~ci tor
donda Tahmil Tahliye ~irketi 

binası arkasında FRA TELLı 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telrfon : 20011-2005 

Makıne Ve lnşaatı Bahrıye Mütehassısı 

~ TfTP tıEitlA 
,\lakine lnıalatlıanes. 

fl.uşısı !\uınarıı ' 
Hamur 
Maktnelert 
1\1 üe~ıesemin 
ıııanınlatı 

o 1nrak 

adcL ıııa k ı ıı " 
l~mırıle 

l•alıye ttcdir 

A liik:ıdulı. 
rııı lın mu.kine 
e rın fa:ılıyet 

t:ırzlnıı hnkkınd:. rııa l fioıHI :~l rı ., :ırını trı""''l'A Pı l ı• r ı1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} atJhane \le lln D~{}ırmenlerl 
l ı;ın 1ıılnınnın " ı'tt , . .__ • • ıl ı· v : ~f ırunl t•dıl ı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaz-.zyen 

Her boyrla ve her ku.-vet 
her ciııe mahrukat lizerıne 

Bilumum DPnlz Jşlerl 
Dıırbınler, tnlunılıalar Yı ' 

tesisatı nııbırnikiye asan~iir vı 

v:nçler ve s:ıir ışler Jerııbtı 
VP k•l•nl Pf]lllr 

Yeni Asn· 

Oliver Ve Şii. 1 JADRANSKA 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCi 

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

VAPURLAR 
LONDRA HATTI 

ALGERIAN vapuru 20 
ikinci teşrinde Londra ve 
Hul!e yükliyecektir. 

ROUMELJAN vapurıı on se
kiz ikinci teşrinde gelip 21 
ikinci te irine kadar Liverpool 
ve Glasl:ov için yüklivecektir. 
TAHLİYE !çiN BEKLENiLEN 

VAPURLAR 
ROU~~t::LIAN Liverpool ve 

Swan~eadan on ikinci teşrine 
doi.Tru 

ALGFR!AN Ar.vers, Hull 
ve Londraclı:.rı 21) ikiııci teş- 1 
rine do~ru 

GOURKO Anvers, Hull ve 
' J rırıdradan. 30 ikinci teşrinde 

doi'<ru 
~ 

NOT: Viin•t tarih1eri ve 
vnpurların irimieri üzer;r.e mes'u i 
liyet kabul edilmez. ~ 

m~lı:uı ( ilılamur ) 
çiçeği ge!di. Geçen ~one çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmayan hususi pa
ketlerimizin ihzarına başlan
mıştır. Dükkanında satmal· 
üzere bizden paket alan esna· 
ihtiyaçlarını temin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazar.:ın azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz mali 

Salep tozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

Işıldak Bulaşık ve c;ila 
tozu emsalıne 

PLOVIDBA D. D. Susak 

IZMİR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK İÇİN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti İzmir 

Triyeste 5,1/2 gündür. 

Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

lık hareketler: 

21/11/934 BLED 
28/11/934 SRBIN 
5/12/934 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. PUSS!CH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

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

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

ARTİ kumaş boyalarımızın tecrübesini uapmıyan kal, 1 
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. 

Saç Losyonu 

Komojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 
saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi yağfı 
değildir. Tesiri kat'i ve 
rayıhası latif bir los
yondur. 

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

20 Te;rinlsanı 

-~Eczaha esi 
Müstah1eratı 

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

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

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

reş şubelerinden diplomalı Minik kadın berberi B. Sıtkı 
bey mükemmel bir salon açtı. Son defa yaptığı tetkik se
yahatından yeni sistem ve fennin bir harikası olan ondüle 
makinelerini de getirdi. Bunlar biri elektrikle diğeri buhar 
ile işliyoı. Altı aydan bir seneye kadar dalgalı kıvırcık veya 
lüle bükle veya geniş ondüle şeklinde olmak üzere devamlı 
öndüle yapıyor. Saçları taze ve nemli tutar. kırmaz, bozmaz 
sarartmaz yakmaz. Boyalı boyasız oksijenler her çeşit saçı 
öndüle yapar. Bütün bunlar yarım saattan bir saata kadar 
bitiyor. Eskisi gibi insan için ıstırap değil eğlenceli bir 
şeydir. Fazla olarak Parisin son keşfiyatına Parisin en bü
yük üstatlarına göre makyaj nsullerini gösterdiği gibi mak
yaj vasıtalannı da ucuzca satıyor. Doğrusu bu salona 
"Hanımların saadet kaynağı,, demek yaraşır. 

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

yeni binada B. Sıtkı. 

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 boyalan, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça PLATT 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3aa2 

METALtüM 
L•ıobaluıııı t11rcib 
• <lrnltr hiç bir za· 
" '"n aldanınaını•

:u<lır. 

Çünki: -
J;;uısalio• naza

'n aarfiyatı 

•i!ı hol yegane 
· ıuba<lır 

J!nr bayiden 
a ray~!:! ı :ıı 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

. , ktrık malzeme 
tıcıı.retbane~i 
P~ş•eına lcı !ar 

TELEf ON 3323 

Liı ~an Ve Şehir Bakteri!zmir 
yolo.ji 
tinden: 

f "üdürive· 
• 

r· ü~ssesesi 
Müı·ssesemizin 941 lira 74 kuruş bedeli keşifli döşemelerinin 

tamir ve yeniden plaka döşemesi münakasaya konulmuştur. Ta
liplerin şartname ve keşifnameyi görmek üzere her gün Bahri
babada müessese müdüriyetine ve münakasaya iştirak edecekler
bir birinci Kanun 934 Cumartesi günü saat on beşte sahil sıh
hiye merkezinde müteşekkil komısyona müracaatları. 

12-16-20--24 4780 (908) 

Makina Fabrikasının 

NA~IDAR ÇIKRIGı 
·1. 
J; 
l 
1 
! ""--1 

~ı . 

i· .-.. 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 İZMİR 

Dluhteı•em 
ADEMİ İKTİDAR, ERKEKLERDEKi UMUMi 

ZAFİYETE KARŞI MÜESSİR BİR iLAÇ 

BOBitlOBi.N 
Tabletleri fennin en son nazariyelerine tevfikan ihzar 

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

Hayri Rifat ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat şirketine mektupla lütfen müracaat 

edebilirler. 25-26 573 H 3 


