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Fabrikalar 
-Ulusun Varlığıııı 

Arttıracak Yurdu 
lıayındır la tacak tır 
Ulusal ökonomiyi acarlaştı

~•cak çalışma düzeninde iler
fYor. Kayseride büyük dokuma 
.•brikasının Temmuz ayında 
1'1eıneğe başlıyacağını öğren
llıekJe sevinirken dün de Kon
~a Ereğlisinde başka bir do
b Unıa fabrikasının temelleri baş 
, ~kan ismet paşanın kutlu 
lıle atıldı. Beş yıllık sanari 
~rkogramımızın içine giren fab
tı alarm çoğunun temelleri 
:tıl_ınış bulunuyor. Gidiş ve gös
_er:ş bizlere beş yıllık işin 
0ıenli çalışma ile umulandan 
tok uzel başarılacağını anlatı
Ykor. Fabrikalar yurdun yüzünü 
a edecek ulusumuzun içe ve 
dışa karşı başını dikleştire
t'.ktir. Hepimiz biliyoruz ki, 
I u!kiye ancak ekim ürün
erı yetiştiren bir ülke ola
rak tanınıyordu . Fabrika 
~~ramıyacağımız, işletemiyece
ı1nıiz yüzümüze karşı söyleni
Yordu. Öyle iken bugün yurtta 
talnız Türk şekeri yeniyor. 
1 iirk işçileri makinelerinin ba
şında çalışıyor. Biraz sonraları 
rurtta ancak Türk dokumaları 
~e geyineceğiz.Dün yapamadı
tlıııızı bugün ne için yapabili
Yoruz? 

Eskiden ulusal ökonomiyi 
bilıııiyor tanımıyorduk. Ulusun 
~ene! siyasalda sözü yoktu. 
O_konomi işleri yabancıların 
~~nde idi. Ulus için tanınan 
ıcolelikti. 

Yeni rejim ulusal başlık te
llıeline dayanınca söz ulusa 
ieçti. Ulusal ökonomi her nes
~'Ye baş oldu. 
lı! Ekim ürünleri değerinde sa
la lnıayınca ülkede sıkıntı baş
~ dı. Bundan kurtulmak için 
u endi gücümüzü kullanarak 
~Usal ökonomi yolunda savaşa 

Rıriştik. 
Beş yıllık proğram bu savaş

~ıı ulusun dilekler;nden doğdu. 
ij aııayi ilerilemesinin ekim 

0r~nlerile denk yürümesi göz 
ru~Utıden uzak tutulmadı. Ku
u· an her fabrika toprakla 
&taşanların da işini, kazancı-

:; arttıracaktı. Gerçek te öyle 
di~~· Şeker fabrikalarının işle· 
llııgı Yerlerde yoksolluk azaltal' sıkıntı kalmamıştır. Yarın 
f ŞDıağa başlıyacak dokuma 
abrıkaları da pamuk ekimini 
b~~ır:ıcak, bunun ekicileri de 
bu ~ga kavu~acaktır. Daha 
le ?~ııden paınuk ekicileri ürün
la tını değerinde satmağa baş-
llıışlardır. 

ııı Eger iç pazarlarda dilek ol
! asaydı bugünkü değere satı
b:llı~zdı. Uluslar arası pazarlar 

&un bile on kurnş aşağıdır. 
lııeG·örüyoruz ki, sanayi ilerile
de~!1 Yalnız işçilere yarıyacak 
~ l!'I • yelnız dileklerimizi iç 
d:~arl_a~dan alarak paramızın 
ta:erını koruyacak değil, top
~aııla uğraşanları da varlıklı 
YolJ acak onlara yeni kazanç 
~karı açacaktır; bolluk yarata-

8tır. Yurt bayındır olacaktır. 
~d Undan ötürü bugün Ereğ-
1tlııe teıııelleri atılan fabrikadan 

sal bir sevinç duymaktayız. 
C'--- :rsmn.:ll '1-.;fakkı 
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Bulgaristanda Soydaşlarımızı Eziyorlar 
• • 
ismet Paşanın Nutku Sabırsızlıkla Bekleniyor - iç Bakan 

T rakyada Yerleştirme Sahalarını Gezegelecektir 
-----·~··· 

tuluş yıl dönümü için büyük 
şenliklere hazırlanıyoruz. Edir
neliler E::şbakanı:ı Edirneyi zi
yaret edecaği m;ljdesini se
v'nçfo karşılamış bulunuyorlar, 
Şe!ıirde taklar yapılmaktadır. 

Rlfat 
EuCgar:standa Soydaşla

rımu:ı Eziyorlar 
İstanbul 29 ( Husus! ) - Bul

garis'.:anda ırkda'}!arımızı mu
h:!ceret yoluna zorlamak için 
y::~:i ve muhacir Bulgarların 
t.1:y:h!eri kesilmiş de~ildi:. Sık 
r:i.lc j;l!JI!'1il tec-ıvüz:erc dün bir 
yen:si daha ka.tılmıst;~. Türk-

Soryellrr l"içisiııiıı :::iuaf'rtııı.le bıı-~ lırii."aııııııı::/11 ıç l'I' dış !erin çokluk oldukları Yassıte-

.l 
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lm7mıılrırııııız ,<;·or!fcl r/ıJ~i oı·as11ula pe köyüne baskın yapan bir Ecliı'ııedeıı bi.ı· 1111ııı::11m 
Ankara 20(Hususi) - Edir- kurtu:uş gününde çok değerli çete Türk zenginlerinden Ah- cinayetten panıge tutulmuş gi- !iye bakanı Şükrü Kaya bey 

met ağayı canavarca, öldürdü. 
nenin kurtnluş yıl dönümü olan bir söylemede bulunacaklardır. bidirler. Bulgar torusunun ardı . yakında Trakya yerleştirme 

Ağanın paralarını nerede sak-
25 ikincı teşrinde Trakyava Dı~ s:yasadan, torumuzun ulus- ladığını öğrenmek için de iii- arkası kesilmiyen bu cinayet- sahalannı gezecek, muhacirle-
gidecek olan B3,'.n.kan İ~:ne~ lar r.r~~ı yöntemini nasıl gör- lenin diğer efradına İşkence !ere karşı Türkleri koruması rin yöntemlerini (Vaziyetlerini) 
paşa Hz. nin E·:;, ııe diinüşün- düğünden bahsedeceklerdir! ederek her birini ağır surette bekleniyorsa da temelli hiç bir sorup soruşturacaktır. Bu ge-
de Alpullu şeker fabrikasını Edirneden acuna hitap edecek yaraladı. Bu alçakça taarruz- tetbir alındığı görülmemiştir. zinti bir hafta sürecektir.ŞükrU 
da gezecekleri söyleniyc!. olan bu söyleme heyecania dan sonra evde çekide hafif, İç Bakanı Trakyayı Kaya bey Edirneden başlıya-

Ankara 20 (Hususi) - B:ış- be!deniyo7. değerde ağır ne bulduysa alıp Gezecek rak Kırklareli, Tekirdağı,Geli-
bakan İsmet paşa Edirnenin Edirne 20 (l-lususi) - Kur- götürdü. Yassıtepe Türkleri bu İstanbul, 20 (Hususi)- Dahi- boluyu da gezecektir. 
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Döğüşe azırlanıyorlar 
Almanya Bir Kaç Günde Beş Buçuk 
Milyon ·Kişiyi Silahlandırabilir ..• 

Alman orılıı bakaııı 

Paris, 20 (A.A) - Ordu 
bakanlığının bu yıl için istediği 
akça geçen yıl aldığı akça 
kertesindedir. Parlamento or
du komisyonunun raporundan 
beş milyar 689 milyon frank 
konulmuşturki ordu bakanlı
ğının istediğinden 380 milyon 
frank azdıı. 

Ancak sınırların pekiştiril
mesi için torunun istediği 800 
milyon frank bunun içinde de
ğildir. 

Raporda Alman ordusunun 
sayısı ve silahları uzun uzadıya 
anlatılmaktadır. Rapora göre 
bugün Almanyanın silah al 
tında bulundurduğu adamların 

sayısı 480 bin olup bunların 
300 bini Rayşverdir. 1935 yı
lında bu 480 bin kişi 600 bine 
çıkarılacaktır. Silah altında bu
lundurulan bu güçlü orduya ye-

FRANISl7. CRDU BAKANLIÖININ RAPORU 
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Alıııaıılal'ııı rıı uiiyıik tayyarelrı·iııde11 biı"i ·ı:e Alıııaıı hava 
nazırı Goeı·iıı[J ile Almaıı tayyarecili{Jiııiıı eıı meşlturlan11daıı 

binbaşı K1·isti11aııseıt - Voıı Gorııo - Löı·zer 

tiştirilmiş yedekler de katılacak bundan başkadır. Raporda Al-
olursa Almanyanın devşireceği manyanın yetmiş dört bin ka-
ordu sayısı 4,900,000 i bulur. dar pilotu bulunduğu ve pek 
~~35 te Almanya birkaç gün çok ta uçakları olduğu yazılı-
ıçınde beş buçuk milyon kişiyi dır. Krup fabrikaları top fab-
silah altında bulundurabilir. rikaları top yapılarını arttırdığı 
. • Sınırların sağlamca tutulması gibi barut fabrikaları da yapı-
ıçın kurulan gönüllü birlikleri !arını çoğaltmışlardır. 

1 ~ Raporun sonunda deniliyor ki: 

Z d G Almanlara ve silahların bıra-
ID an Üneşi kılması için verilen bunca 
••••••••••••-•••••••••••• emeklere rağmen Fransanın 

Rebia Arif Hanımın ÇoK komşuları döğüşe hazırlanıyor-
Nefis Bir Eserı 

Pek Yakında " Yeni Asır ,, 
Sütunlarında 

lar. Barışın bozulmaması iste-
niyorsa F ransanın güçlii bir 
ordu elde bulundurması ge
rektir. 

Ergani Bakır Yolu 
~~~~.-....-....-..---~~~ 

1935 Ağustosunda Bitmiş Bulunacaktır 

iş Yasası Ökonorui Bakanlığında 
Ankara, 20 (Hususi)-Demir 

yollarımızın yapımı faaliyetle 
ilerliyor. Ergani bakır demir 
yolunun 1935 ağustosuna kadar 
biteceği bildiriliyor, 

iş Kanunu 
An!:ara. 20 (Hususi)-Devlet 

. şurasınca araştırmaları bitirilen 
iş y:ısl'-Smın (kanununun) yeni
den Ökonomi bakanlığınc;ı 
gözden geçirilmesi kararlaştı. 
Yasada sanayileşme ihtiyacı

mıza uygun düşecek değişik
likler yapılması muhtemeldir. 
iş yasası ancak yeni Büyük 
Ulusal kurultayında ( Büyük 
Millet Meclisinde görüşülecek
tir. O çağa kadar yasa anık
lanmış (hazırlanmış) olacaktır. 

1Ja~lokarıı 111 ı: 

1111 kmı ı 
ı·e ,\ ofia 

Ali lw!f 

Yugoslavyanın Dileği 
Cenevre 40 ( A.A ) - Kil· 

çük anlaşma toruları hükümet
leri dış bakanlarının dünkü 
toplantıları saat 16 ya kadar 
sürmüştür. Bu toplantıdan son
ra hiç bir tebliğ verilmemiş 
ise de Romen ve Çekoslovak 

dış bakanları Belgrat torusu

nun gösterdiği büyük souk 

kanlılığı değerlemektedir.ler Yu· 

goslavyanın Cenevrede istedik
lerini elde edeceğine inanları 
ölduğunu söylemişlerdir. 

Hayat Hep böyle tezatlarla doludur. 
Jı 



Sahife 2 

Dahiliye Bakanlığının 
Çok Mühim Bir Tamimi 

f'anı Asır 

Gelen Muhacirler Her Vasıtadan İsti- Kongre 1 Mutahassıs Profesör: 
fadeEdilerek DerhalY erleştirilecektir Ticaret Odaları Hak- Kasner Şehrimize Geldi 

Memleketimize yeni gelmekte gün devlet vesaitile (şimendii- kında Yeni Kararlar . 
bul~nan ve g~e~e~ olaa mu- ferler, vapurlar, de•!et ka~- Ticaret odaları kongresinin Pr. ithalat Ve ihracat T emizligı"'. ni 
hacll' kardeşlenmız:ııı en kısa yonlan, kamyoaetlen 't'esıur bugünlerde Ankarada toplana~ 
bir zamanda müstahsil hale v~t~ıe)mübacirleriıa. miil- cağ• arakadarJara haber ve- Mahsul Düşmanlarını Tetkik Ediyor 
geçirilmeleri ve derhal yurt tecılenn, naklolunanların ve eş- rilmiştiı. 
sahibi edilmeleri hakkında Da- }'.alarmın ye. hayvanlanuın nak- İç ticaret müdürlüğü kongre· 
hili B k lı - d a· t li meccanıdır. . t ı b . . t . ye a an gın an v ay~ e B ti b- _k b" nın op an ruznamesını anzım 
çok mühim tamim gelmiştir: u sure e ~yu ır mas- etmiştir. Tanzim edilen ruzna-

M 1 k ti . d b" t afta raf kapısı tahsısatsız kapan- mede ticaret odalarına verile· 
em e e mız e ır ar n m•c bulunmaktadır. 

h · l • di • t ft -. cek yeni şekil de vardır, Bu 
ta sısat . az ıgı • ~er . ara ~~ İskanda en mühim işlerden yeni şekil etrafında Odalar 
daha bırçok imillenn tesın biri olan; iskan edilecekleri 

ıd k "h 1 • kongresinin mütaleası da ahna-
altmda o u ça 1 ma e ugnyan bir yerde barındırmak ve bunla- caktır. Bu hususta tetkikat 
iakiu işleri bu kanunla yeni ra birer ev yapmak işi de ko- icra etmek üzere lstanbul oda· 
bir hız alınış ve yeni bir ,ekle laylqbnlmıştır. sında çalışan bir komisyon da 
girmiştir. Muhacirlerin ve diğer yer- vazifesini bitirmiştir. 

Ayni zamanda asırlardanberi leştirileceklerin süratle birle- iktisat vekaleti te~kilah mer-
mühmel bırakılın.ıt olan muh- şecekleri yerlerde barındırıl- kezde toplandığı için odalara 
telif Ull.lnrlarln temsili ve mem- ması ve az bir zamanda ve d h hi eskisine nazaran a a mü · m 
lekette ( dilde kanda kül- hiç olmazsa bir ay içinde müs- vaz:feler yüklenmiştir. 
tllrde birlik ya~mak ) i~ de bu tahsil bir hale konması en dik- Bilhassa İstanbul - İzmir oda-
kanunda yükıek bir mevki kat edilecek ve ehemmiyet ve- 1 1 f d 1 ki 

rilecek bir esasbr. an, mü ga ıcaret mü ür ü e-
tutmuştur. ri teşkilatının vazifelerini ya-

Bir taraftan yurdumuz dı- Muhacirler ve yerleşecek pacaktır. 
f!Dda kalıuış olan kan ve kültür diğer kimseler vakit kaybet- Diğer taraftan ticaret odala-
kardeşlerimizi ana •atana ge- meden ne kadar süratle müs- rı ile Türkofis arasındaki mü-
tirip yerleştirmek ve göçebeleri tahsil hale getirilirlerse 0 ka- nasebetler daha ziyade ge-
oturtmak, diğer taraftan yurt dar yurda nafi olacakları gibi nişliyecel.t"r. 
içinde mevcut muhtelif diller şaşkın, sefil ve perişan olmak- • 
konuşanları kendi milli varlı- tan ve hatti ölmekten ° ka- ilaçlara 
x.-ız ı"çı"nde kaynatmak i•leri dar çabuk kurtulacaklardır. T k 1. k 
a~ .. B k d 1 k l aı· o naca -bundan sonra iç aiyasetimizde unun için, is an e i ece 

daima ön sırada esaslı ve mü
him bir mevki tutacak ve bu-

kimseler gelir gelmez derhal 
iskiu olunacakları köylere veya 
şehir ve kasabalara gönderil· 
mek ve orada ev yapılıncaya 
kadar hemen barındınlmak bir 
zarurettir. 

llaçlar.ı nark koymak için 
bu ay sonunda Ankarada top
lanacak olan komisyon düşün
celerini danışmak üzere şehri
mizden ec:cı ve baharat depo
su sah:bi Ömer Lütfi ve eczacı 
Faik beyleri Ankaraya çağır-
mıştır. 

Ziraat Vekaleti tarafından 
Avrupadan celbedilen mahsul 
düşmanları mütehassısı profe
sör Kasner ve haşarat ensti
tüsü müdürü Nihat bey dün 
İstanbuldan şehrimize gelmiş
lerdir. Profesör, Istanbulda yap
bğı tetkikatı neticesinde ihra
cat ve ithalat mahsullerinin te-
mizlenmesi ve kontrol edilmesi 
için sirkcide bir binanın istasyon 
ittihazını münasip görmüştür. 

Profesör ve beraberinde bu
lunan Nihat bey İstanbulda bu
lundukları sırada lstanbulun 
meyvecilik enstitüsünü gezmiş
ler ve Profesör Kasner Türki-
yenin meyvecilikte en mühim 
rolü oynıyabilecek vaziyette ol
duğunu söylemiş ve müessese
yi takdir eylemiştir. 

Profesör İstanbulda ziraat ve 
orman mekteplerini ve Y eşilköy
deki tohum islah istasyonunuda 
gezmiş ve istasyon hakkında 
" Memleketin buğday siyase· 
tinde en mühim vazife yapan 
bir müessese olarak bu istas
yonu kabul ediyorum. " De
miştir. 

Bornova emrazı ve haşarat 

enstitüsü, ziraat mektebini gez
dikten ımnra İzmire dönerek 
Vali Kazım paşayı konakla-

nnda ziyaret eylemiştir. 
Profesor Bundan sonra tica· 

ret odasını, Borsayı ve Türk 
Ofisi ziyaret etmiş ve ihracat 
mahsüllerimizin ambelaj ve 
ihraç tarzları hakkında alaka
darlardan maliımat almıştır. 

Profesör, Nihat beyle birlikte 
İzmirde tesis edilecek olan 
istasyonun yerini tetkik ve 
tespit ile meşgul olıuaktadır. 
Bu sabah Manisaya giderek 
oradaki buğday hastalıkları 
hakkında tetkikat icra eyliye
cek ve akşam izmire dönecek
tir. 

Nihat bey tarafından bu ak
şam profesör şerefine bir zıya
fet verilecek ve bu ziyafette 
ilmi hasbihallerde de bulunu· 
lacaktır. 

Haber aldığımıza göre pro
fesör Perşembe günü Aydın 
tarikile lspartaya gideeek, ora· 
da buğday hastalıklarını ve 
Burdurda kükürt fabrikasını 

Antalyada ihracat ve ithalat 
vaziyetlerini tetkik eyliyecektir. 

Profesör Kasner Ege mınta
kasındaki çalışma tarzından 

son derece memnun olmuş ve 
bu havalide Türklerin çalışma· 
sile zenginlik helireceğini söy
lemekten kendisini alamamıştır. 

21_ Tefrlnısanı ı•3!-o-

Üzüm 
Busene Memle" 
kete Ne Kadar 
Para Getirdi 

Mevsim iptidasından şiındi· 
ye kadar muhtelif memleket· 
lere yapılan üzüm ihracatunıı 
25 bin tondur. Yüz kilosu va· 
sati olarak l 9 florina satılııııt· 

br bu beşapla huseue şiuıdiye
kadar üzümden memlekete 
giren para 4 milyon lirayı geç· 
miştir. 

Geçen sene bugüne kad~ 
olan ihracat 25 bin ton idi 
vasati fiat 14 florina olduğuı1• 
göre memlekete 2,5 milyoll 
lira girmişti busene 1,5 (bit 
buçuk milyon lira fazla girıııİ'" 
tir. Sene başı yortılarıudaJ 
sonra üzüm fiatlannınıu dalı' 
fazla tereffüüne intizar 011111' 
maktadır. 

Muğlada 
Tetkikat Bitti 

Muğla havalisinde zeytinci' 
lik tetkikatı yapan ziraat 1/e" 
kaleti zeytincilik mütehhusd' 
Feruh bey on beş gün o ıı.•~ 
!ide yaptığı tetkikattan d6'' 
müştür. 

Muğla havalisinde en miite
kasif zeytin, mıntakası MiJ;J 
ve Selimiye nahiyesi havalisİ' 
dir. Buralarda birer örnek ser 
tinliği yapılması için ziraat b•' 
kanlığıua teklifte bulunacalı 
ve tetkikatı hakkında bir r•• 
por hazırlıyarak gönderecek~· 

Bu sene o havalideki zeytil' 
yağı istihsalab 4 milyon ki}o· 
dur. Timar ve itina edilirse 
bu istihsalat miktarı artırıl•· 

na ehemmiyet ve hız verile
cektir. İdare işlerimizin tatbi
kat sahasıuda en yüksek ve 
en mühim mevkileri işgal et
mekte ve ön sırayı teşkil ey
lemekte bulunan vali ve kay

-makam arkadaşlarımız bundan 
sonra bu iki mnhim işi daima 
bütün işlerin linünde tutacak
lardır. 

İskan e oilecekleri derhal ba
rındırabilmek için hükumetin, 
idarei hususiyelerin, belediye
lerin ve halkın binalarından da 
istifade edilmesi için kanunun 
24 üncü maddesinde hükümler 

! Zeytinyağı K •• p } I bilecektir. 

!Diinya Rekoltesi Bu ı Oy OSta arı 1 Şoför 
Yeni iskin kanunu yurdun 

bu iki mühim ve köklü işini 
vali ve kaymakamların omuz
larıua yükletmiştir. 

Vatan bu iki çok mühim 
servisin dikkat, sihhat ve sür
atle yapılmasıuı onlardan bek
lemektedir. Yeni kanun vali 
ve kaymakamlan bu iş için 
ayni zamanda vesait ve sali
hiyetlerle techiz eylemeği de 
unutmamıştır. 

Bu işlerde istenilen memur
lın kullanmağa geniş salihi· 
yet verilmiş ve kanunun 45 ve 
46 ıneı maddeleri ile de bun
lara karşı ceza salahiyeti ile 
teçhiz eylemiştir. 

iskan işinde her şeyden eve! 
tahsisat habra gelmektedir. 

Daima da mazeret mukabilinde 
tahsisat yokluğu öne sürül
müştür. 

Vatanın yükqek menfaatleri 
iskan işini ne bahasına ve ne 
suretle olursa olııun behemehal 
vaktinde başarmağı ve mas
lahabn mahiyeti Hede işi ıur
atle bitirmeği icap ettirdiğin
den tahsisat yokluğu halinde 
de bu maslahatın behemehal 
görülmesini temin edecek im
kan ve salahiyetler kanunda 
yer almıştır. 

İskana lazım topraklar ka
nundaki yirmi birinci madde 
ile temin edilmiştir. 

Her tarafta milyonlarla dö
nüm topraklar mera, bataklık, 
fundalık, yaylak, kışlak namları 
altında köylerin, kasabaların 
ve şehirlerin sınırları içinde 
boş yatmaktadır. Almak ve ya
şatmak kabiliyeti çok yüksek 
olan memleketimizde bugün 
kilometre başına ancak 22 nüfus 
düşmektedir. 

Vatanın muhtaç olduğu 
kesafeti dolduruncaya · kadar 
bu boş yerlerinden istifade et
mek vatanın yüksek menfaat
lan icabından bulunuyor. 

15 inci maddeye ıöre bu-

konmuştur. 
Bu muhacirlerin ekserisi 

kendi yuvalarını kendileri ya· 
pabilecek bir halde bulunduk
larından bunlara derhal ev yeri 
ve evlerini kurmak için Devlet 
ormanlarından meccanen ke
reste, köylerden ve mümkin 
olan yerlerden sair temin edi
lecektir. 

Bunun için icabında yerli 
halkı bu malzemeyi temin et· 
meğe ve ve nakle, taş, kerpiç 
ve kireç ihzarına yardıma sevk 
etmek için kanunda madde 
vardır. Belediye, idarei husu
siye ve köy bütçelerindeki pa
ralardan da derhal tahsis ettir-
mek mümkindir. 

İskan edilenleri müstahsil 
hale getirmek için verilen ham 
toprakları açmak, bunlara bi
rer mıktar da toprak sürdürüp 
ektirmek ve behmehal ilk yıllık 
yiyecek ve tohumluk zeriyat 
yapbrmak hususunda halktan 
imece suretile istifade olunmak 
zaruridir. 

Halkımızın misafirlere ve 
muhacirlere karşı duymakta 
olduğu yükaek ve necip misa
firperverlik duyguları ve milli 
ve dini hasletleri vali ve kay
makam beylerin yüksek reh
berlik ve irşatlarile bu ışı se
vinç heyecanlan içinde başar
mağa kafidir. 

Kanunun 43 ücü maddesi 
iskan edileceklerin üç ay için
de barındırılmış olmalarını, ev
lerinin, yoksa yerlerinin ve top· 
raklannın, verilecek diğer şey
lerin üç ayda yapılmış olma
sını ve tapularının da kendile
rine teslim edilmiş bulunması
nı katiyetle emretmiştir. Evle
rin de bir yıl içinde ve göçe
belere ait evlerin üç yıl içinde 
yapılmış olmasını katiyetle is
temektedir. Dahiliye Bakanlı
ğının çok dikkat ve ehemmi
yetle takip edeceği ve hiç bir 
mazeret dinlemiyeceği bildi
rilmiştir. 

• 

Buss~~e !~~·~~y1!ıyağı Hakkında yeni Kararlar Feryada Kulak 
rekoltesi ve tahmini istihlak Asmamış 
miktarı hakkında aıakadarıarm Tecrübeden Alınacak Neticelere 
edindiği malumata göre cihan 
zeytinyağı rekoltesi 600 - 650 
bin ton, tahmini istihlah mik
tarı 500 - 550 bin tondur. 

İstibsalii.t; İspanyada 350 bin 
ton, Yunanistanda 100 bin ton, 
İtalyada 80 bin ton ve Türki
yede 30 bin tondur. 

Zeytinyağlarımızın başlıca 
müşterisi olan İtalya şimdilik 
daha ucuz verdiğinden dolayı 
zeytinyağ ihtiyacını Cezair ve 
Tunustan temin eylemektedir. 

Bu seneki mahsulden lngil· 
tereye bir miktar alivre zeytin
yağı satılmıştır. İtalyanın da 
yakında bizden külliyetli mik
tarda zeytinyağı alması bek
lenmektedir. Bundan başka 
zeytinyağlarımız için yeni ve 
mübim tedbirler alınmışbr. 

Panayır 
9 Eyliil için Hazır
lıklar Başlıyor 
Önümüzdeki İzmir Uluslar 

arası panayırı için derhal faa
liyete geçilmesi takarrür et
miştir. 

Bunun için derhal bir komi
te teşkil olunacak ve komite
ye Belediye reisi Doktor Beh
cet Salih bey riyaset edecek-

• tir. Katiplik vazifesini Türkofis 
müdürü Akil Emrullah Bey 
deruhte eyliyecektir. Komite
nin ilk işi Türkçe, Fransızca, 
Yunanca, ltalyanca, İspanyolca 
broşürler hazırlamak olacakbr. 
Ve komitenin muhaberatı Tür
kofis müdürlüğü tarafından 

tanzim edilecektir. 
lkbsat Vekaleti İzmir Ulus

lar arası 935 senesi panayırı 

için bütçesine mühim tahsisat 
koymağı kabul eylemiştir. 

Göre İş Düzenine Konacaktır 
Evvelki gün hükumet .,e 

.ı·· Basmahaneden yolcularını 
rak Bomovaya _gitmekte ol•P 
şoför Mehmet Alinin ~aresi"'. 
de halk ve şehir oto.ıerı 
birliğine ait 279 numaralı o~ 
büs Halkapınarda Hava gaJI 
şirketine ait demir direğe clilı' 
katsızlığı yüzünden çarpPJ!f~~ 

Köy Postaları hakkında 
vilayet makamı tarafından ha
zırlanan mühim bir tamim 
bugün kazalara ve nahiyelere 
gönderilmiştir: 

Bu tamimde deniliyor ki: 
- Askere çalışmağa giden 

evladının mektubunu günlerce 
yollayamıyan ve alamıyan; me
deni ihtiyaçları arasına giren 
gazetesini gecikmeden okuya
mıyan, zirai ve ticari muhabe
releri muntazam yapamıyan 
köylünün bu acı mahrumiyet
lerden duyacağı elemi her ve
sile ile anlamamak kabil de
ğildir. Bunun için her ihtiyaca 
cevap verir köy postalan teşki
latına süratle ehemmiyet atfet· 
mek, bu işi kuvvetli tutmak 
zarureti vardır. 

2 - Gerçi postanelerde köy
ler için posta kutulan yaptı
rılmakta ve ayrıca poı h cüz
danlarile ve zimmet defterle
rile evelce Tire, l',Jrla ve Mene· 
mende yapıldıgı gibi haftanın 
pazarına rastlayan günlerde köy 
korucusunun köye ait postayı 
getirip postaneye ve alakadar 
dairelere vermesi ve mütekabilen 
köyün postasını alması şeklinde 
tetbirler alınmış ise de bu işle
leri pek çok olan korucunun 
bir günden ziyade köyden ay· 
rılmaması gibi mahzurlara ila
ve edilen sür'ati ve hiç olmaz
sa haftada her köye üçer pos
tanın gidip gelmesini temin 
edememiştir. 

Bu mahzurların önüne geç
mek üzere vdemiş ve Kuşada
sı kaymakamlarınca umumi ih· 
tiyaçlara cevap verebilecek 
birer talimat hazırlanmış ve 
vilayete gönderilmiştir. Vilayet· 
çe bunların ana hatları etra
fında birer hülasa yapılmıştır. 

4 - Ödemiş ve Kuşadasın
da yapıldığı ııibi her yerde kay 

postaları teşkilii.b vücuda geti
rilınesi ve bu iş üzerinde tec
rübe mahiyetinde birinci ve 
ikinci kanun aylarıua mahsus 
muvakkat teşkilat yapılması 

münasip görülmüştür. 
Bu teşkilabn yapbğı iş kısa

ca tetkik edilecek ve bütün 
vilayette müşkülitsız ve pürüs
süz tatbiki için çalışılacaktır. 
Bu suretle köy idarelerini zor
luklarla karşılaşbrmıyacak ko
lay bir usul elde edilerek ona 
göre köy postaları teşkilatı 
ileride meydana getirilecek ve 
bundan azami istifade oluna
caktır." 

Vilayetçe her kaymakamdan 
yeni teşkilattan ne derecede 
iatifade kabil olduğu hakkında 
tecrübeye müstenit mütalaa 
istenmiştir. 

Bu ani çarpışma neticesıo . 
yolculardan birinin iki parııı•f, 
ezilmiş ve bu ha.~ise k'.':~ısın de 
şoföre durması soylendıgı bal. e 

·ıd•' (E .. ne olmuş parmağı ezı 
1 

diyerek alındırmamış yo!ııO 
devam etmiştir. • 

Belediyenin ve şoförler:;. 
miyetinin ehemmiyetle n• 
dikkatine vazederiz. 

Behcet Salih 6· 
Belediye reisi doktor ~: 

cet Salih bey bugün İstaJlb 
dan şehrimize ğelecektir· 

ELHAMRA İ. M. Kütüphane Sineınıt8 

VE 

John Gilbert 
PERŞEMBE 

gUnUnden ıtlbare11 

Kraliçe 
Kristill 

FRANSIZCA söı111 

b.. .. k . senli fil• ve uyu mızan tit· 
mı takdim ede~ 

GÖRÜNMİYEN ADAM 
Muvaffakiyetle Devam Ediyor 

15 - 17 - 19 - 21,15 



tat Tetrlniaanl _!!34 

Casusluk Hayatım 
RI ar Marthe'ın Hatu·aları 

-45-

Von Krohn Nasıl Oluyor Nasıl 
Oluyor Diyerek Dolaşıyordu -·-·-·· Von Krohn'u Kendi odasın

da bulmağa gittim. Masasının 
başında uğraşıyordu. Yüzümün 
düzgünlerindeki bozukluk, şap
kamın fena geyilmiş bulunma
ıı yüzünden onun karşısına 

liıüntülü bir tavırla çıkmıştım. 
Duruşumdan tasarlanarak üzgü 
içinde bana baktı. Bakışlarında 
tok şeyler anlamak istiyen, 
kıyafetimdeki dağınıklığın se
bebini soran bir hal vardı. Bit
kin olarak kendimi bir iskemle 
&zerine bıraktım, Uzun uzun 
Joluyordum. Konuşmak, söyle
llıek istedim. Beceremedim. 
Sinirlerim boşanmıştı. Hınçkıra 
hınçkıra ağlıyordum. Ve her 
hınçkırıkta Barona ağır haka
retler yağdırıyordum. Canının 

çok sıkıldığı, korka korka ka
pıya baktığı belli idi. Buyru
lunda çalışan zabitlerden biri 
çıkagelir de bu hakaret yağ
llıurunu işidirse ne yapacaktı? 

Sabrı tükenmişçesine hay
kırdı: 

- Marthe, buraya niçin gel
diniz? Skandal çıkarmak için 
illi? 

Söyliyeceğim sözleri hınçkı
rıklarım kesiyormuş gibi yanın 
Yarım cevap verdim: 

- Si... si ... sizi bulmak, bir
likte doktora gitmek için gel
nıiştim. 
Doğruldu. Merakla sordu: 
- Hasta mısınız? 
Gözlerimi, acık dolu gözle-

rimi onun gözlerine dikerek 
ıesimi yükselttim: 

- Hasta mıyım? Neyim var 
diye soruyorsunuz? Bunu ken-
diniz bulamıyor mısınız? Oran
~yamıyor musunuz? Anlayınız 
ışte.. iki ay oluyor ki.. evet 
iki ay oluyor ki ... 

Burada söilerimi yeniden 
keserek hınçkırmağa başladım: 

- Kaba Alman, duygusuz 
•dam anlamıyor mısınız? Yü
tüme abdalca bakıyorsunuz? 

Baba olmak hoşunuza gi
diyo galiba ... 

Sarardı, Sandığımdan çok 
fazla sarardı. O ince çehreden 
ilan çekildi sanki: .. 

Düşünceli, dalgın sordu; 
- Marthe emin misiniz? 
Yerinde duramıyor, kafesini 

P~rçalamak istiyen bir arslan 
gıbi odada bir aşağı bir yu
karı dolaşıyordu. Bakışların
~an, yerinde duramamasından 
ıçli bir korku beliriyordu. Bu 
•dam az daha aklını oynata
takb. 

- Nasıl oluyor Marthe? Na
•ıl oluyor? 

- Nasıl mı oldu? Bunu siz 
~k iyi bilirsiniz. Fakat şunu 

TAYYARE 

da bilinizki ben bunu taşımak
tansa ölümü tercih ederim. 

Masasının başına geçmek 
üzere idi ki bu namuskarane 
düşünce dudaklarından dökül
dü· 

' - Ne yumsuzluk.. Ben sizi 
kendime karı yapamam. Bunun 
sebebini bilirsiniz. 
Doğru idi: Zira evli bulunu

yordu, 
- Bununla beraber kurtuluş 

yolu bulmağa mecbursunuz. 
Yumuşak sakin görünmeğe 

çalışarak: 

- Size iyi bir doktorun ad
resini vereyim. Kanını da do-
ğuracağı çağda tedavi etmişti. 
işi ona anlatırsanız o kurtuluş 
yolunu elbette bulur. Çok vic
danlı bir adamdır. 

Bir kadının ilk aylarda gebe 
olup olmadığını kat'iyetle tayine 
imkan olmadığını biliyordum. 
Bu muayeneyi ne kadar iç s1-
kıntısı ile karşıladığımı anlat
mak için Baronun yanından 

· çıkarken acıklı acıklı ona 
baktım. Masa üzerinde ne 
varsa hepsini yere attım. 
Kaatlnrı yırttı~. Bütün bu coş-
kun sinir sıkın~i~arına karşı 
Baron sessizlikle davranıyordu. 
Ben ise rolümü iy?ce yaparak 
Pirenedeki gizli geçitten Fran
saya geçmenin yolunu bulmağa 
andiçmiştim. 

09ldorun Yanında 
Baronun tavsiye ettiği dok

tor beni dinledi. Von Krohn 
tarafından tavsiye edildiğime 
göre sözlerimden şüphe eni 
yordu. 

- Doktor ii;ülüxorum. İç.im
de bir sıkıntı var. Uyuyamıyo
rum. Çok tuhal bir hal bu. 

İşte tam buradan~ Tutunuz 
buradan istirap çekiyorum. 

Başını kaldırdı. Sonra }'anı
ma gelerek seslendi. 

- Çok sinirli görünüyor su
nuz madam, dedi. Önce kalbi
nizi kuvvetlendirmek gerektir. 
Hele dinlenmeğe çok ihtiyacı
nız var. Bir reçete verdi. Eve 
döndüm. İçimden seviniyordum. 
Zira bu yolun beni amaçıma 
eriştireceğine inamın vardı. 
Almanların Pirenedeki gizli 
geçitlerini, yurdama ölüm ve 
felaket soktuktan geçitleri öğ
renecektim. 

Evde baronu çok sinirli ve 
heyecanlı buldum. Beni sabır
sızlıkla bekliyor, birbiri ardın-
ca bromür tabletlerini yutu
yordu. 

Yorgun argın bir tavırla otur
dum. Ümitsiz görünüyordum. 
Reçeteyi uzatbm. Von Krohn 
yanıma sokularak reçeteyi aldı. 

SİNEMASI 
Telefon 3151 Bugün Telefon 3151 

Çin - Japon harbinin en feci safahatı ve bir aşk ihtirası 
birleştirilerek meydana getirilen bir şaheser 

Ceneral Y en'in Zehirli Çayı 
FOKS DUnya Havadlslerl ( En Son ) 

oı· kkat . Bu hafta çarşambadan itibaren geceleri 
• saat 8,30 da RAŞiT RİZA tiyatrosu tem- . 

silleri oJduğundan seanslar şu suretle tanzim edilmiştir : 
Her gün : 14 - 16 - 18 
Perşembe, cuma : 12 de ilave seansı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Raşit Riza Tiyatrosu 
Bu Akfam 

21 2 nci teşrin çarşamba günü akşamı saat 8,30 da 
ÜÇÜNCÜ TEMSİL 

öGEY BABAM? 
Komedi 3 perde Nakleden H. Kemal bey 

FİYATLAR 

8
. ~ususi mevki 150, Birinci mevki 125, İkinci mevki 100, 
•rınci balkon 7 5, ikinci balkon 50 
Mevkiler numaralıdır. Biletler aabahtan itibaren kiıede 

._tılnıaktadır. 

Yen• Aso· 'Sahife a 

UIU.sal Musikimiz Faik Bey 
iktisat Vekaleti 

27 ilk Kcinunda Ankarada Büyük Müsteşarı Oldu 

Musiki Şenlikleri Yapılacak 
Ankara, 20 (Hususi}-Ulusal 

musikimiz için çalışmalar ateş-
lidir. Münir Hayri bey salından 
(tarafından) yazılan, Necil Ka-
zım, Adnan, Ulvi Cemal salın
dan bestelen "Bay önder,, baş 
bebek, "Bir ülkü yolu,, adlı 

birer perdelik operalardan 
başka Karmen ve daha iki 
operanın birden anıklıkları 
(hazırlıkları) bitmek üzeredir. 
Bu üç operanın birden oynan
ması dolayısile 27 ilk kanunda 
burada musiki bayramı yapıla
caktır. Ankara radyosunun ala-

ca~ıtet birler özgesinde (sayesin 
de) operalar ülkenin her salın
da (tarafmda)dinlenecektir. 

Parmantiye - Moll 
Ankara 19 (A.A) - Londra 

- Melbum tayyare yarışı ikin-

l\uJ"i-Otılu Faik Hey 
Ankara, 19 (A.A) - İktisat 

vekaleti müsteşarlıgına Türkofis 
reisi kurtoğlu Faik bey tayin 
edilmiş ve bugünden itibaren 
yeni vazifesine başlamıştır. 

Siirtte Şehir Meclisi 
Siirt 20 ( A.A ) - Şehir 

meclisi açılmıştır. Memleketin 
cisi olup dün şehrimize gelen iktisadiyabnı tahrip eden alcı 
tayyareci Parınantier ve Moll inşaatının meni hakkında mü-
hugün şehrimizden ayrılmışlar- zakere yapılmıştır. 
dır. Bulgaristan Belgrada Yeni 

Tayyareciler Eskişehir üze- Elçi Yolladı 
rinden durmadan geçmişler ve Sofya, 20 (A.A) - Tanınmış 
İstanbuldan Atina istikametin- gazetecilerden ve eski demir 

yollar nazırı M. Kazasof Bulga-
de uçuşlarına devam eyle- ristanın Belğrat elçiliğine tayin 
miş!erdir. olunmuştur. 
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Ege'de Küçük Sanatlar YunanOkonomiBakanı 
Küçük Sanatlar Müdürii 'Saffet B. 

fspartada T etkikatta Bulundu 
İSPARTA, 19 (A.A) - Ege 

mıntakasının el ve ev sanayi
ini yakından tetkik etmekte 
olan İktisat Vekaleti küçük 
sanatlar müdürü Saffet ve sa
nayi müfettişi Etem beyler dün 
Burdurdan şehrimize geldiler. 
Ticaret odasile merkezdeki 
tetkiklerini bitirdikten sonra 
merkeze bağlı Eğirdir kazala
rına giderek orada dokumacı
lık sanayii üzerinde tetkiklerde 
bulunarak İspartaya döndüler. 
Ticaret odasında sanayicilerden 

mürekkep bir heyet olduğu 
ha:de mahalli küçük sanayii 
üzerinde konuşmalar yapılarak 
bazı not ve esaslar tanzim et
tiler. 

Yapılan bu tetkikat muhitte 
çok iyi tesirler bırakmıştır. 
Toplantıda bilhasa Segirgent 
nahiyesindeki 3000 dokuma 
tezgahının kumaşları ve o me
yanda halıcılık, mutfakçılık ve 
diger küçük sanayi gözden ge
çirilmiştir. Mütehassıs heyet 
bugün trenle Denizliye hare
ket etmiştir. ............ 

Gayrimübadillere 
Yakında Para Tevzi Edilecek 

İstanbul 20 ( Hususi ) - Gayrimübadil bonolarının kıymetle
rini artırmak için Maliye vekaleti nezdinde dileklerde bulunmak 
üzere Gayrimübadiller cemiyeti umumi katibi Ankaraya gitti. 
Yakında gayrimübadillere para dağıblacağı umuluyor. 

Y enicamideki Kuşçuların Bütün 
Kuşlarını Uçurttular 

İstanbul, 20 (Hasusi) - Y enicnmideki kuşçular kafeslerinde 
ki kuşların üç zebita memuru tarafından uçurulduğunu,zararlan
nın çok olduğunu, burada baş gösteren hadisede bir kuşçunun 
yaralandığını gazetelere söylediler. 

Cenevrede 
Türk Talebe 
Birliği Kuruldu 

Cenevre,20 (A.A)-Cenevre
de yüksek tahsil yapan Türk 
gençliği bir talebe cemiyeti 
teşkiline karar vererek ilk 
toplantısını yapmıştır. Gençlikle 
alakadar mvhtelif mevzular 
üzerinde söz söyliyen talebeler 
hasıl olan · arzunun ifadesi 
olarak gençlikle yakından ala-
kadar olan ve müzaheretini 
gösteren . Bem elçisi Cemal 
Hüsnü beyefendiyi ittifakla 
Fahri reisliğe intihap etmiıt~r. 
Elçi bey talebenin bu anuaunu 
kabul ctmiıtir. · 

Türk Sözlüğü 
Hazırlanıyor 

İStanbul: 19 (A.A) - T. D. 
T. C. umumi katipliğinden: 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
ileride yapılacak Türk sözlü
ğüne temel olmak üzere bas
ma ve yazma kitaplerdan Türk 
sözleri Taramasına başlamıştır. 
! aranacak kitaplardan en çoğu 
Istanbul kütüphanelerinde bu
lunmaktadır. Kendilerine tara
ma işi verilen arkadasların fiş-
lerini vermek, yeniden fiş almak 
cemiyetle haberlşmek gibi ih-
tiyaçları için lstanbulda maarif 
Vekaleti ile basma yazı Ye re
simleri derleme müdürü Selim 
N~het beyle temas etmeleri 
rica olunur. 

~ - Başbakan İsmet Paşa Hz. ne 
Bir Telgraf Gönderdi ... 

Ankara 19 (A.A) - Yunan 
ökonomi bakanı M. Pesmezağ
lu Başvekil İsmet paşa hazret-
lerine şu telgrafı göndermiştir. 
Hakkımdaki nazikane iltifat

larından dolayı milletinizin bü
yük şefine derin minnettarlığı
mı arzetmenizi zatı devletlerin
den rica ederim. Müşarünileyh 
Hazretlerinin bana söylemek 
lütfunda bulunmuş oldukları 
sözler memleketierine hizmet 
etmek istiyenlere kiyasetinin 
ve ruhundaki büyüklüğün gös-
termekte olduğu yüksek nü
muneyi gozlerimin önünde da-
ima ve canlı olarak buluudu
racaktır. 

Bu fırsattan bilistifade An-

Heluanı 
Kurtarmak İçin 
İstanbul, 19 (A.A) - Loyt 

Ticaretine kumpanyasının 7156 
tonilatoluk Heluan ismindeki 
lüks posta vapuru ltalyadan 
fstanbula gelirken dün sabah 
kesif sis yüzünden İmroz Ada
sında Atika burnunda karaya 
oturmuştur. 

Vapurun kaptanı tarafından 
telsizle vaki imdat talebi üze-
rine Türk gemi kurtarma şir
ketinin Çanakkalede bulunan 
Alemdar tahliyesi derhal yar
dıma girmiştir. Helouanın otu-
ruş vaziyeti oldukça 4'illıim 
olduğundan, yardımcı olarak 
Sezar tahlisiyesi de dün ım
roza gönderilmiştir. Kurtarma 
işine büyük bir gayretle baş
lanmıştır. 

Tavuk Hastalığı 
Salgın Halindedir 

Aydın, 19 [Hususi] - Tavuk 
hastalığı şehrimizde salgın ha
lindedir. Sokaklarda bir çok 
ölmüş tavuklara raslanmakta
dır. Hastalık yüzünden tavuk 
fiatlan dehşetli surette düş
müıtür. Halk alakadar makam
Jannın harekete gelmesini bek
!emektedir. 

karada geçirmiş olduğum unu
tulmaz günlerden ve vazifemi 
kolaylaştırmak için mesai re-

fiklerinizle birlikte etrafımda 

yaratmış olduğunuz itimat ha
vasından dolayı zatı devletle
rine minnet ve şükranımı yeni
den arzederim. 

Belal Bayar beyefendi ile 
vardığımız neticeler, bu neti
celerin Türkiye ve Yunanistanı 
bir birine bağlıyan bağları 
kuvvetlendirmeğe yarayacağı
na bende itminan ve yakın 

uyandırmıştır. 

İsmet paşa Hazretleri bu 
telgrafa Atina elçiliğimi:ı vası
tasile teşekkür etmiştir, 

Sırrı Bey 
Aydın, 19 (A.A) - Bir müd

dettcnberi mezun bulunan vi· 
layetimiz inhisar başmüdürü 

Sırrı bey şehrimıze dönmüş 
vazifesine başlamıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ı 

MAHŞER 
Kıyaınet Kopuyor 
DÜNYA BATIYOR ARZ 

ÇÖKÜYOR 
Kadınlar aglıyor, erkekler 

bağırıyor.. Fakat kıyamet yine 
kopuyor .. 

Ne kanun kaldı, ne ahlak .. 
Ne vicdan kaldı.. Ne medeni
yet.. 

Bütün medeniyetin yıkılıp 

mahvolması. 
Milyonlarca lira ile vücude 

getirilen ve emsali bulunmıyan 
film. 

İzmlrde İlk Defa 

Bugün LALE 
Sinemasında 

Ayrıca : 
F oks Dünya Haberleri 
Mahşer 12 kısım 

; .. -K'illpten Kalbe ){) kııım 
Komik 

\ 



Bir Aşk Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 

Heyecalı Maceraları 
-306-

Bundan dolayı aynlışm ken
dileri için pek fena bir tesiri 
olamıyacağına hükmedildi. 

Bir taraftan süvariler hazır
lanmakta olsun. 

ôte taraftan binba,ı Valer
yan da arkadaşlara vedaa ba.ş
ladL 

Bu veda çok acıklı idi. 
Hele Mayaniyaına, binbaşı

dan gördüğü babaca himayenin 
teşekkürünii her biri bir pır
lanta kadar göz yaşlarile ifaya 
başlayınca koca V aleryan genç 
kadım bağnna basıp bir de 
alnından bir öpüş öptü ki 
dünyada bn kadar saf, bu de
rece babaca puseyi hiç bir 
erkek bir güzel kadından al
mamışbr. 

Binbaşı Valeryan, Hayimdu
ran.iyi ve bölüğü alıp gilti. 

Y ambo da ınavunarun pa:ı:ar

lığını bitirmit olduğundan gel
di, arkadaşlan alıp oraya gö
türdü. 

Bu geminin tayfası üç kişi 
idi. Biri sahibi ötekiler gemi
ciler idi. 

Mavunanın kıç tarafında ka
maraya benzer iki yer vardi. 

Bunun biriaini F eritle Niya
maya verdiler. Ötekine diğer
leri girdiler. 

Mavuna yola düzüldü. Rüz
gar yoktu. Zaten ağır tekne 
pek yavaş gidiyordu. 

Gece olunca hepsi de rahat 
rahat uykuya vardılar. 

Yalnız Ahmet ağa, biliMmez 
nedendir, o kadar rahat uyu
yamıyordu. 

Yukanda, gemicilerden biri
nin söylediği şarkı galiba uyu
mamasına ıebep oluyordu. 

Gece yansından bir az son
ra Ahmet ağa gemicinin tek
rar şarkıya devam ettiğini 
duyda. 

Bir aralık herifin seıi bir
denbire kesildi. 

Şarkıya bedel boğulııyor

muşçasına bir sada çıkarınca 
Ahmet ağa yerinden fırladı. 

Hemen geminin üstüne çık
mak İltedise de küçük 
merdivenin yukarısındaki ka
pıyı kapalı görünce aklı başına 
geldi. 

Derhal arkadaşlarını da kal
dırdı. Hepsi birlik dayandıkları 
halde kapıyı açamadılar. 

Durdular. Bu bal, mutlaka 
Hayimduraninin yeni bir entri
kası eseri olduğuna hükmettiler. 

Kısacık bir müşavereden 

sonra gemici Beryeni pençe
reden çıkarmıya karar verdiler. 

Bu pençere yuvarlaktı. Ber
yene dar idise de arkadaşların 
yard.mile çıkabildi. 

Beryenden başkası olsaydı 

çıkar çıkmaz nehirc düşeceği 
şüphesizdi. 

Lakin o usta gemici yılan 

gibi luvnlarak kendini güpeş
teye .ı1tı. 

Oradan mavonanın içiai seyre 
başladı. 

Geminin üstünde hiçbir sada 
yoktn. İki tayfa da görünmü
yordu. 

Yalnız kaptan dümen yekc
sini tutmuş olduğu halde dim
dik ayakta duruyordu. 

Beryen etrafa iyice kulak 
verdi. Hiç bir şey işidemeyince 
kaptanın yanına sokulmağa lü
zum gördu. 

Birde herifin yanına varınca 
ne görse beyenirsiniz? Adam
cağızın kalbine bir hançer sap
lanmış, kanı yere akıp küllen
miş, ker..dici de cansız: olarak 
dümen yekesine bağlanmıştı. 

Bunu görünce Beryuın aklı 
başından gitti. 

Herifin bağlarını kesince 
ceset olduğu yere düşuverdi. 

Acele İle arkadaşlarının mah 
pu5 olduklan kamara kapısına 
yaklaştısa da kapının demir 
vidalarla vidalanmış olduğunu 
gördü. 

Beryen asla teliışa diişmedi. 
Manivela gibi bir ağaç kavra
yıp kapının kanatları arasına 

soktu, kanırttı. 
Ancak !<apı aÇJlırkcn mwuııa 

öyle bir takım hareke!ler gös
terdi ki Beryen, düşman clile 
delinmiş bir delikten sular gi
rip geminin batmakta olduğunu 
anladı. 

Halbuki kapı henüz a ;ılıp 
arkadaşlar kurtulmuş değildiler. 

Oldukları yerde bojuhr.aları 
lizım geliyordu!. 

Nasılsa Bcryen kanatlardan 
birisinin tahtasını söktü. 

Sonra ötekileri de ... 
Arkadaşlar hep birden ge

minin üstüne çıktılarsa da ma

vuna tamam batmak derecesi
ne gelmişti. 

Ferit Niyaınayı yakalayıp 
suya atıldı. 

Fakat Niyama pek güz:el 
yüzmek biliyor, kocasına hiç 
yük olmıyordu. 

Öteki arkadaşlar da yüze 
yüze kenara çıktılar. 

Fakat üstlerindeki üstlerinde 
başlarındaki başlarında olmak 
üzere çıktılar. 

Bereket versin F eritle Hanrİ 
ve Raulün kemerlerinde epi 
paraları vardı. 

Bu para ile en yakın bir 
köye gidip bir öküz arabası 

ve sefer tedariki alacaklardı. 
Ancak, can kurtarmaktan 

başka birşey düşünmedikleri 

bu esnada nehrin yine sol ya
kasını tutmuşlardı ki burası 
Nepol ile Bahar ayaletlerinin 
müşterek hududu sayılırdı. 

Şimdi yine çölün ortasında 
hayvansız, tedariksiz:, hiç bir 
şeysız kalmışlardı. 

- Sonu l aı 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada Yapılan Sahşlar 

Uzum 80 U Sait 7 25 12 55 
Çu Alıcı Fiat 63 Ş Remzi 11 50 11 50 
110 T. debbas 12 25 20 50 49 A Malamo 7 75 7 75 
83 V!tel 12 15 50 9 NA Hay. 11 11 
60 S. Emin 12 50 13 50 
59 L. Bencuya 11 10 12 50 306 YEKÜN 

43 S Süleyman 11 75 12 75 Zahire Borsası 

20 Ş Rıza Ha. 12 13 Çu Cinsi Fiat 

20 J Mibridis 9 13 50 806 Buğday 3 81 4 125 
8 K A Kazım 10 11 63 Arpa 3 375 3 375 
7 H Besim ıs 2s 15 25 14 Burcak 4 435 4 835 
3 Ümit Tah. 13 10 13 50 59 Akdarı 3 3 125 

422 YEK ÜN 128 Kumdan 5 5 195 
incir 2000 P Çekirdeği 2 20 2 30 

Çu Alıcı Fiat 903 Pamuk 44 45 
105 E B Ro. 53 35 5 3 35 1783 Palamut 210 435 

Mussolini - Şuşnig Çin 
İle Ame~ika 
Arasında 

....... _.. ..... _._ ................................................ . 
Orta Avrupa Meseleleri ile Balkan 

Müvazenesini Tetkik Ettiler Nevyork, 20 (A.A) - Pa
namerik Airvays Kalifornya ile 
Çin arasında bir hava yolu 
açmak için büy\ik bir deois 
uçaği yaptırmaktadır. Bu yol 
Havay ve Filipin Adalarında» 

Roma, 20 (A.A) - Musso
li · - Şuşnig görüşmelerinin 
ikincisi çok samimi bir hava 
içinde geçmqtir. Bu konuşma
larda fevkalade bir şey ol
mamış ve Avrupa meselelerile 
Balkan mnvazenesi tetkik edil
miştir. Ne;ıredilen resmi teb
liğde deniliyor ki: 

Mussolini - Şuşing mülakatı 
iki memleket arasındaki sıkı 
anlaşmayı teyit etmiştir. Bu 
mülakat esnasında iktısadi bün
yesi tarsin edilen ve ltalyanın 
ve Macaristarun muzaharetine 
mazhar olan Avusturyanın Tu
na havz:ısında mrrterafik kuv
vetler arasında muvazene te-

Amerika Alhn Alıyor 
Amerikanın Belçikaya Ödünç Para 

Verdiği Doğru Değildir 
BrUk.sel, 20 (A. A) - Ameri

ka birleşik torulannın (hükü
metlerinin) Belçikaya güya 25 
milyon dolar ödünç verdikle
rinin doğru olmadığı. Belçika 
Ajaıı~ı bildirmektedir. 

Pai.s, 20 1 A. A) - Amerika
nın Belçikaya ödünç akç:ı ver
diği ve Belçikanın Amerikadan 
bu borcu F;aıısa ile yaptığı 

;;onıı~malann boşa çıkması üze
rine aldığı yabancı gazetelerde 
yazılmaktadır. Fransız kaynak
lı:ırınd:ı soy:cndiğine göre Bel-

çika ve Fransa arasında sıkı 
elbirliği bulunduğundan Fransa 
Belçikaya yardımını esirgeme
miştir. Onun için bu yazılar 
doğru değildir. İşin iç yüz:ü 
şudur: 

Amerika Avrupadan altın 
satın alınak istemiş ve bunu 
Belçikadan yapmıştır. Ancak 
altının Amerikaya gönderilme
sinden evvel bunun değeri 
Belçikaya verilmiştir. Bu da 
arada kambiyo değişiklikleri
nin önüne geçmek için yapıl
mıştır. 

Amerika Birleşik T orusu 
Silah..sızlanmada Genel Bir Anlaşma 
dan Ümitlerini Kesmiş Bulunuyorlar ..._..,,. __ 

Amerib Silah Alışverı,ıerlşlnln Konti"olu İçin 
Bir Proje Hazırlandı 

Nevyork, 20 (A.A) - Ame
rika birleşik toruları silahsız
lanmad:ı genel bir anlaşmadan 
bütün ümitlerini kestikleri için 
siliıh getiren ve çıkaran bütün 
fabrikacıların işlerini kontrol 
edecek bir proje yapılmasını 
öteki uluslara şöylemiştir. Ame
rika Dış Bakanı M. Hull de
miştir ki: -

Silah alış verişinin uluslar 
arası kontrolu için Amerikanın 
çizdiği pro1enın Cenevrede 
toplanacak olan silahsızlanma 
konferansı bürosuna verilecek
tir. M. Mussolini Amerikan 
projesini soğuk karşıladığına 
dair M. Vilaondan hiçbir rapor 
almamışbr. 

ikinci At Koşulan 
Önümüzdeki Cuma Günü Yapılacak 

Yarışların Programı Hazırlandı 
Cuma günü yapılacak olan 

üç ve dört ya1ındalci yarım 
kan İngiliz taylarına mahsus 
olan birinci koşuya altı hayvan 
girecektir. 

Ceylan, Seha, küçük Nuna 
aralarında boğuşma olacaktır. 

Bunlardan en çok korkulan 
Ceylandır. 

Geçen koşuda yaptığı ters 
sürperize uğramıyacak olursa 
Sehanın kazanmak ümidi çok 
fazladır. 

Halis kan İngiliz atlarına 
mahsus ikinci koşuya üç hay

van girecektir. Bu koşunun 

mesafesi 1800 metre ve ikra
miyesi de 320 liradır. 

Bu koşuda Batar Gazbadalya 
arasında mücadele olacak, Ba
tarın kazanması kuvvetle muh
temeldir. 

Üçüncü koşunun mesafesi 
3000 metre mükafatı 190 lira
dır. Bu koşuya üç hayvan gire
cektir. Aldervişle Sada çarpı
şacaklardır. Aldervişin kazana
cağı ümit ediliyor. 

Dördüncü handikap koşusu, 
mesafesi 2800 matre, ikramiyesi 
600 lira olan bu koşu saf kan 
İn2iliz atlarına mahsustur. Bu 

koşuya üç hayvan girecektir. 
Kendilerine verilen sikletle

rinin yüksek farklarına nazaren 
Gazbadalya ile Grandeza çar
pışacaklardır. 

Gaıbadalya ıkinci koşuya 
iştirak etmediği takdirde Gran
deza ile haşhaşa gelmek ihti
mali veyahut kazanması bek
lenilir. En heyecanlı koşulardan 
birisi de bu koşu olacaktır. 

Beşinci koşu da hendikap 
koşusudur. Mesafe 3500 metre 
ikramiye 255 liradır. 

Bu koşuya haliı kan Arap 
atlarından iki hayvan yazılmış
tır. Birisi güzel Bandırma di
ğeri de küçük Hayattır. Bıı 
iki hayvan arasında fark bul
mak biraz küçtür. BaşbaıJa gel
meleri muhtemeldir. 

Çifte bahs birinci ve dördün
cü koşulara tahsis edilmiştir. 

Fransa 
Alınan Cöriismeleri 

Paris 20 (A.A) - Alman -
Fransız ökonomi görüşmeleri ti
caret bakanlığında başlamıştır. 
ilk toplantı çok samimi olmuş, 
iş proğramı çi:ı:ilmit ve her 
gün toplanmalar yapılmaıuna 

karar verilmistir, 

min etmek vazifesine tekrar 
başlanmasına imkan verecek 
şartlar tetkik olunmuştur. Bu 
mülakatlarda tripartit anlaş

malann bu üç memlekete in
hisar ettirilmesinin mev:ı:uubhs 
olmadığım teyit eylemiş ve 
İtalyan - Avusturya kültür mü
nasebetlerinin inkişafı lü:ı:umu
nu göstermiştir. 

"' 

geçecektir: Y apılınakta olaD 
deniz uçağı 32 yolcu alacak 
ve hiç durmadan 3000 mil gi
decektir. Tecrübe uçusları Mi
yamide yapılacaktır. 

Amerika Ayan Meclisi 
Silah Ticaretinin Uluslar Arası 
Kontroluna Alınmasını istiyor 

VELINGTON, 19 (A.A) - raftar olduğunu bildirmektedir. 
Silah ticareti ayan tahkikat Mektupta M. Dupont Birle· 
komisyonu riyasetine gönderi- şik Amerika silah ticaretinin 
len bir mektupla büyük bir hükı1met vizesi ile yapılması 
silah fabrikası müdürü olan M. lüıwnuna işaret etmektedir. 
Dukont fazla harp kirlanmn Bununla beraber M. Dupont 
önüne ge.çilmesini teklif etmek- sililı imalatı hükumet tarafın· 
te ve Uluslar arası silah tica- dan şiddetli bir tarzda mono-
retinin üstün görülerek, Ulus- pol altına alınırsa bunun ulusal 
!ar arası bir pakt ile hükumet müdafaayı zayıflatacağı kana· 
kontrolu altına alımnasına ta· atındadır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yüzde Çıkan Tüylerden 
Kurtulmak Çaresi 
Yüze Tazelik Vermek İçin 

Ne Yapmalı? 
Yüzde çıkan tüyler müz'iç 1 mendil üzerine serilir. Pencere· 

bir şeydir. Bu tüyler elektrikle ler kapalı olduğu halde yanııı 
kökünden öldürülebilir. Fakat saat bu vaziyette kalınır. Biraı 
bu pahalı bir şey olduğu içın sonra yüzden buhar ç.ıkbğı his· 
her kadın bunu yaptıramaz. soluııur, bu surefle yü:ı:deki 
Fakat yüzdeki tüyler görülmi- buruşukluklar, yorgunluk alaiJIJi 
yecek bir hale getirilirse kafi- tamamile kaybolur. Bir parçs 
dir. Bunun için o tüyleri okai- da yüzünüze masaj yapacak ye 
jen ile ağartmak lizımdır. Bir parmaklannızın ucu ile yanak· 
ölçü oksijene on ölçü su ka- lannıza vuracak olursanız; kır 
tılmalıdır. Biraz da amonyak mızı yanaklı, terütaze bir insıD 
katılırsa tesiri fazla olur. Bu oluverirsiniz. 
mahlıilün içine bir parça pa- Bu vasıta göz kapaklannııı 
muk batırıhr ve tüylerin üzeri- kızmasına ve şişmesine IQırŞ1 

ne sürülür. Bu ameliyeyi haf- da çok faydalıdır. Fazla oku• 
tada iki üç defa yapmalıdır. yup yazanlar, gözlerini yorall" 
En iyisi sabahleyin kalkar kalk- lar bu papatye cayını kullan..-· 
ma.z yapmaktır, Çünkü gündüz lıdırlar. Çalışırken ziyanın ki' 
ziyada oksijenli ıuyun tesiri fi olmasına dikkat edilirse ga• 
daha fazla olur. Bir zaman yorulmaz. Yatmadan evvel İÇ' 

mekten çekinmek te gözler içİJI 
sonra görülürki yüzdeki tüyler çok faydalıdır. 
gözle kolay kolay farkcdilmi- İki çeneli olan insanlar çe' 
yecek kadar ağarmıştır. Yal- nelerini bir sargı ile bağlıys' 
nu: bu ame iyenin bir kaç defa rak kaldınrlarsa faydasını ~~~ 
tekrar edilmeailiı:ımdır, çünkü rürler, Bu sargının içine ~ 
saç rengini kolay kolay kay- bir be:ı: konulması tesirini aıt• 
betme:ı:. tırır. Alı:şam ve sabah bu aı:oe' 

Yüzdeki tüyleri defetmek liyeye devam edilirse asıl çene'; 
iç;n mevcut olan ikinci bir ça- nizin altından sarkan ikiııc:' 

Çenenı·n yavaş yavaş kayboldıl" re de o tüyleri bir tuvalet ta-
ğunu görürsünüz. 

şı ile sürtmektir. Y alnu: çok 

sürtülmemelidir ki cilt bozul
masın, fakat aı: da sürtülme

melidir ki tesiri görülsün. Bu 
taşla sürtme ameliyesi gece 
yatmadan ve yüze krem sür
meden evvel yapılırsa iyidir, 
Tabi bu sürtme sayesinde tüy
ler düşer, fakat kökleri öl
mez. 

Yüze tazelik vermek için 
mükemmel bir vasi ta da ıudur: 

İki çay kaşığı papatye üze
rine kaynar su dökülür. Bunun 
üzerine bu papatye çayı yarım 
saat olduğu gibi bırakılır. Pa
patye çayı bu müddet zarfınaa 
soğur. Ondan sonra çayın içi
ne ince bir mendil batırılır ve 
çıkarılarak sıkıhr, bu ıslak bez 
yüze örtülür. Sonra kuru bir 
mendil daha alınır. arkası üstü 
yatılır ve kuru mendil de vat 

Sar Davası 
Bugün Göru,uıecei' 
Londrra, 19 (A.A)-Çarşaıır' 

ba günü Milletler cemiyeti 1ı;:; 
seyinde görüşülecek olan 
meselesi Romada F ransıı ~ 
Alman murahhasları ile jı1or 
umıımiyenio ortaya çıkardı~ 
meseleleri müzakere, üçle.r ."'İl' 
misyonu reisi Baron Alo!s~ ... 
istemesi üzerine tehir edılll"', 
tir. Bu meseleler çok karışılı~, 
yalnız gözden geçirilmesi ı• ,ıı 
nedildiğinden fazla bir ıaJIJ , 
zarfında yapılabilmiştir. R~, 
müzakerelerinin müşkilatsıı ~ 
rak devam ettiği ve mesel. ~ 
Milletler cemiyeti kons~~ı~ 
müzakeresinin tehir edılıŞı;li' 
uzun bir zaman için olınıY11 

haber verilmiştir. 
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Baş akan Ve Köylül 
İs~et' .. P~ş~·uı~k~·şi';·: .. Niğd~ ... V~ ... Boz 
istasyonunda Köylülerle Görüştüler Hiç Şüphesiz Ilk Bakışta Verilecek Karar 

Bizanslılann Lehine Olacaktı 
------~--------------------~------------------------------İstanbul, 20 (Hususi) - Başvekil paşa Konya şin yıldan yıla artacağı muhakkakhr. Fabrika 

Ereğlisinde bir dokuma fabrikasının daha te- Ereğlinin müsait olan inkişafında her hald; 
--~~~--~~~~- · 

Alp Arslan bey de cevap ve- nirlerini geren hadiseyi yabş-
1 ceği sırada Caf erin Atı şah- tırmak istedi. Muhvcrenin fazla 
lanmıştı, Bu At o kadar ırı sürmesine mani olmak için mü-
cüsseli bir hayvandı ki, iri cüs- dahale etti.. Bizans murahhas-
•esıyle Cafe,., bunun üstünde larile işi kısa kesti: 
bir Devi andırıyordu: kantar- - Anladınız ya .. -Dedi- ser-
ınalara asılırken kşalannı askerimiz, bu mesele için de-
çattı. Sonra bağırdı: ğişmez bir karar vermişti: Onu 

- Evet, ya Vahap! fikrinden vazgeçirmekte bir 
Ve akabinde elçilerin reisine fayda tasavvur etmediğimiz ise 

gayet dürüst bir Bizans şive- meydandadır. Haydi asil adam-
ıiyle Rumca cevap verdi. lar gidiniz ki, Uç beyleri, harp 

- Eeeey asil düşman! Ben için gelmişlerdir. Beyhude söz-
Kutıu Hüseyin bey oğlu Cafer lerle kaybedilecek vakıtları 
Alp Arslan: Uç beyleri reisi yoktur. 
Malatya kalesi beyi ve ordu Uç beyleri, hep birden kı-
&craskeri sıfatiyle senı dinli- lmçlarım çekerek düşman mu-
yorum? rahbaslannı selamladılar. Kır 

Kır sakallı zırhlı, sol elini sakallı Bizanslı, buna karşı ya· 
dizine dayıyarak bağırdı: pılacak bir şey bulamadı. O da 

- T emistoklis şunu ister derhal kılmcım sıyırarak düş-
ki ... Bir... manlannı selamladı. 

Dizginlerini koyuvermiş, sağ 
elinin parmaklarını aça aça 
ıöyliyordu: 

- Derhal teslim olasınız! iki 
Bağdat halifesi bugünden tam 
bir ay sonra, boynuna bir metre 
Şal takarak karargahımıza gel
ıin! Üç... Kutlu Hüseyin bey 
oğlu Alp Arslan Cafer, hemen 
kılıncını tesHm etsin! 

-Dört! 
Serasker Cafer, fena halde 

sinirlenmişti. Gözleri büyümüş 
ağzı köpürmüştü: 

- Dur -diye- tekrar bağırdı. 
Yetişir! Belki biz, bu kadar 
küstahlıklara mfitebammil de
ğiliz. 

Kır sakallı, bili fütur devam 
tlmek istedi. O zaman Cafer 
lcöpürüvermişti: 

- Sus, sus! -Diye bağırdı
fazla söyleme sus! Bir tek ke
liıne daha söylersen, senin bir 
elçi olduğunu onutur, çok fena 
bir beli getiririm. Başına .. Kafi .. 
Sus.. Ve git Ceneralının ka
rargAhına eeey küstah adam! 

Cafer çok kızmıştı. Fakat 
dçi de inatçı mı, inatçı mı idi. 
Hiç telaş etmeksizin cevap 
"erdi: 

- Kovmak kolaydır. Lakin 
Çiğ çiğ yenilmek, yahut, ince 
iteşte kızartılmak istemezsen 
teey genç adam.. Gel inat 
etme. Ceneralımız T emistoklis 
mert bir cengaverdir. Ondan 
•ana zeval gelmez.. Aksi tak
dirde bil ki, mukaddes Vasi
lissamızın başına yemin etmi
fİzdir. Malatyayı hak ile yek
tan edip, ta Bağdada kadar 
rideceğiz. Hem nasıl biliyor 
~Usu? Önümüze kim çıkarsa 
0ldürmek, hangi şehre tesadüf 
tdersek taş taş üstünde bırak-
ll:ııy w acagız ... 

1 
Caferin eli bili ihtiyar kı

•ncına gitmişti. Kim bilir ne 
~aPmak niyetindeydi? Galiba 

U hususta feci bir ders ver
llıeğe niyetlenmişti. Fakat bir-
denbire uzanan iki kol ona 
~ani olmuştu. Eşcaeddin ile 

ahap Gazi, ikisi birden onu 
takallimışlardı. Vahap Gazi 
Clflannı çatarak itiraz kabul 
t~ez bir sesle adeta emreder 
~· i şöylendi: 

- Elçiye zavnl olmaz oğul. 
; . Bu sırada T avabilin sesini 
•fıtij Cafer ... 
nı·- Ey .. Beyzadem.. Bu T e
t 1stoklis, o T emistoklis olsa 
h '~ek.. Ahseni esir eden de 
'- Ur. Vahap Gazi, gencin si-

Bir dakika sonra dört Bi
zansh,karargahlarına doğru dört 
nala, tozu dumana katıyorlardı. 

Vahap Gazi, bir müddet on
ların arkasından baka kalmış, 
sonra ak sakalını sıvazlıyarak 
homurdandı: 

- Cafer.. Eeey oğul.. Yavuz 
bir çarpışma yapacağımız an
laşılıyor.. Huda yardımcımız 

olsun ... 
Eşcaeddin: 

- AUah bizimledir, diye 
bağırdı .. 

Bu hitabı beyler bir ağızdan 
tekrarladılar. 

- Allah bizimledir .. 
- Abdülvahap Gazi iki elini 

havaya kaldırarak dua etti: 
- Nasrun minallah.. Nas

run minallah ve fethun karip! 
Vanlı Hüseyinin suvarileri 

hep birden tekbir getirdiler: 
- Allah ekber .. Allah ek

ber .. Lailaheillellah.. Hüvellah 
ekber ... 

Ordunun diğer efradı bu ga
rip ahenge uymakta gecikmedi. 
Az sonra on bin ciğerden kud
ret alan büyük kelime, ovaların 
otlarını diplernden yolacak bir 
kasırga şiddetiyle dağdan dağa 
kolan vurarak düşman karar
gahına doğru uzanıyordu. 

- Vallah ekber vallah ek
ber vallah ... 

. . . . . . 
. . . . . 

Mücadele Bathyor 
Vakıt, ikindiyi geçmişti. Ma

latya ordusu Attan inmiş, küme 
küme karargah kurmuştu.Oooh 
eğer, yabancı bir göz, şu iki 
karargaha, mukayeseli bir na
zar atfetmiş olsaydı karar ver
mekte hiç te geçikmezdi. 

Tefevvuk münakaşa kabul 
etmez bir sarahatla Bizanslılar
da idi. 

Bütün genişliğiyle bir ovayı 
kapladıktan sonra, iki tarafta, 
iki dağın, yayvan yamaçlarında 
gerinen şarki Roma ordusu 

kahhar bir kuvveti andınyordu. 
Halbu ki, beri tarfta Uç bey
lerise ufak bir küme teşkil 
ediyorlardı. hiç şüpheşiz ilk 
bakışta verilecek karar Bizans
lıların lehine olacakb bir ya
bancı göz, Bizanslılann pürih
tişam kararğahı karşısında, mu
hakkak ki. korku hissederdi. 

Fakat bizim arslanlar öyle 
lakayt idilerki .. demeyin gitsin. 

Hemde hiç uzaklara cekil-

mek lüzumunu hissetmemiş
lerdi. 

Yaklaşmışlar, yaklaşmışlar, 
gelmişler ta düşmanların bur
nu dibinde yere bağdaş kur
mutlardı çadır madır... Hakge
tire! 

Öyle fazlalıklara lüzum gör
memişlerdi galiba ... 

Gece yaklaşınca hepsi birer 
köşede kıvrılarak Tilki uykusu
na yattılar, her kıt'a hayvanını 
yere kakılı uzun mızraklara 
bağlamış, sonra herkes kuş tü
yü bir şilteye uzanıyormuş gi
bi toprak fistünde yan gel
mişti~ 

O gece mehtap vardı, sıcak 
bir memleketin, insana şehvi 
yollar veren mehtaplı bir ge
cesinde ölüm heyecanı duymak 
hiçte zevkli olmasa gerek .. 

Ve galiba bunun için olacak
ki iki tarafta tam bir sükfın 
içinde kaldı. Hiç kim!ie bir ta
tarafa bmıldamamıştı. Fakat 
vaktaki tanyeri ağannağa baş
ladı Uçbeyleri gözleri önünde 
saf ve harp teşkil eden koca
man bir ordunun taarruza hazır
landığını gördüler. 

fşte ozaman kızılca kıyame
tin yaklaştığı anlaşıhrdı. 

Bizanslılat' davul ve boru çr..
larak harekete başladılar. 

İll:i kararğah arasında ancak 
bin adımlık bir mesafe yavardı 
ya yoktu ... 

* •• 
Eşcaettin atik bir hareketle 

atına atlıyan gence sordu; 
- Saldıralım mı? 
- Elbette ... 
Diye cevap verdi Cafer ... 
Vahap gazi bu fikere iştirak 

etmemişti: 

- Ser asker! diye bağırdı. 
Bak! en önde ilerliyenlere bak! 

- Baktım ya gazi... Ne var! 
- Onlar düşmanın bazula-

nna ve kılınçlarına güvenen 
pehlivanlardtr ... 

- Ey!.. Ne yapalım? 
- Bizans usulü harbını ben 

pekala bilirim. Onlar bize mey
dan okumadan meydan muha
rebesine kalkmazlar ... 

Yah! 
- Şu en başta ilerliyenle; 

seçme kahraman addedilirler ... 
Şimdi onlar bize yaklaşıp te
ker teker meydan okumıya kal
kışacaklardır. 

- Aıa ... 
- Ve bittabi ordunun en yaşlı 

muharibi olan ben, hepinizden 
evvel kılınca davranacağım. 

- . Olmaz ... Vallahi olmaz .. 
Cafer, bunu, fedakar olmak 

istiyen bir ifade ile söylemişti. 
Fakat Vahap gazi buna oka
dar hiddet etti okadar kızdıki 

melini atmışlardır. İsmet paşa Hz. Ulukışla - seri bir amil olacakbr. 
Niğde - Bor istasyonlarında kendilerini coşgun Ereğlililer haklı sevinç duymakta, şükran his-
tezahüratla karşılıyan köylüler ve esnafla ko- !erini sık sık tezahür ettirmektedir. Tabiatın 
nuştular. Dileklerini dinlediler. Buğday sahş zengin mahsul kaynaklarına sahip olan Ereğlimiz 
işlerile meşgul oldular. medeni hüviyetinin eserlerinden birini de ya-

Ereğli, 20 (Hususi) - Ereğli mensucat fab- kında kavuştuğu elektrikle göstermiştir. 
rikasının temel al'lla merasimi buğün yapıldı, Yllbafı Piyangosu Hazırlandı 
Kony~dan da bir heyet ve bir çok kimseler İstanbul, 20 (Hususi) - Yılbaşı piyangosunda 
mcrasım~e bulunmak için buraya geldiler. (500) bin, (200) bin, (100) bin, (50) bin, (30) 

Fahrıkanın kuruluş ve iıe başlayışından bin, (20) bin ve (15) bin liralık ikramiyeler var-
sonra Ereğlinin bünyesinde ve çehresinde her dır. Yılbaşı piyangosunun biletleri bugün sabhğa 
yünden buyük değişiklikler olacağı ve ilcrleyi- çıkanlmışbr. ........ 
lngiltere Uluslar Cemiyetine Sadakat 

Siyasetinden A yrılmıyacaktır 
Londra 20 ( H. R ) - Kral Avam Kamarasını açb. Havanın fenalığı hasebile, 25 yıldan beri 

ilk defa olarak Parlamentoya saltanat arabası ile değil otomobille gitti. Kralın açılma nutkunda 
en mühim nokta şudur: Büyük Britanya uluslar kurultayına ( milletler Cemiyetine ) sadakat siya
setinde devam edecektir. 

Londra, 20 (H.R) - Parlamento bugün açıldı. Hühümet çok kuvvetli olan ekseriyete 
ra~en. muh~efetin gittikçe büyüdüğünü duymaktadır. işsizlikle mücadeleye, çiftçilere yardım 
edıJmesıne aıt kanunlarla Hindistanda kanunu esasi islihatı meselesi büyük münakaşaları mucip 
olacaktır. Halbuki hükumetin projeleri liberallerle işçi hrkasımn şiddetli muhalefetine uğrıyacaktır 
Muha~a~akarlann eski lideri olan Churchill'de hükumetin projelerine hücum edecektir. Eakat 
Baldvmın nihayet bu projeleri kabul ettireceği muhakkaktır. 

Fransız Ha. Nazırı Küçük itilaf 
Hariciye Nazırları ile Görüştü 

Cenevre, 20 (H.R) - Fransız Ha. Nazın M. Laval Marsilra suikasti hakkında Yugoslayyanın 
Milletler ceniiyetine tevdi ettiği muhtıra etrafında küçlik iti)i Ha. Bakanlarile görüşmüştür. 

Cenevre, 20 (H.R) - MilJetler cemiyeti meclisi Şako meselasini tetkike başladı. Paraguvay önce 
muhasamatın kat'i şartile ihtilafın hakeme havalesini teklif eden milletler cemiyetinin noktai na
zannı reddettiğinden uyuşma ümitleri pek zaiftir. 

Silahsızlannıa Bürosu Toplandı 
Avusturya Da Silahlanmak istiyor 

CENEVRE, 20 (H.R) - Silasızlanma konferansının Bürosu Mösyö Hendersonwı reisliğinde 
toplandı. dk celsede Kral Alekıandr. Mösyö Barto ve Şansölye Dölfos'un hatıralarını taziz için 
bütün murahhaslar ayakta olduğu halde bir dakika sükut edildi. 

Bundan sonra murahhaslar sırasile söz aldılar. İtalyan başmurahhası konferansta sadece müşahit 
sıfatile bulunduğunu hatırlatb. Avusturya murahhası, Avusturyanın istiklalini korumak için 
komşuları gibi silahlanma hakkına malik olmasını istedi. 

Fransız murahhası M. Masigli konferansın muvaffak olması için Fransanın hiç bir yardımı 
esirgemiyeceğini söyledi. M. Litvinof silahsızlanma konferansı bürosunun daimi bir sulh organi-
zasvonu haline konulması için geçen konferanstaki tekliflerini tekrar etti ve bir çok devletlerin 
burada hazır bulunmamaları hasebile konferansın evrensel mahiyetini kaybettiğini, faidelı bir it 
görmek istenirse bütün milletlerin iştiraki elzem olduğunu söyledi. 

Konferans bürosu mesaisini tatil etti. M. Henderson lüzum gördüğü zaman konferansı taplanmağa 
çağıracakbr. 

"Üç TaraflıBir Anlaşma 
Yapıldığı Takdirde,, 

Londrada 
-· Sisi Yenecek Bir 

Makine Bulundu 
Londra, 20 · (A.A) - Lond

rada gidiş gelişe engel olan 

Londra 18 ( A.A) - Bu ak
şam M. Matsudaire lngiltere 
Hariciye Nazırına Japonyanın 
İngilizlerin ileri sürdükleri fi
kirlere cevap verdiğini ve İn
giliz Japon murahhaslannın he-

gözlerini açarak tahkiramiz bir yeti umumiye halinde toplan-
eda ile bağırdı: 

sisin yine belirmesi üzerine bir 
f sviçreli mühendisin sisi dagıt· 
mak için bulduğu ultravleli 

makine etrafında yeniden ko

nuşwmağa başlanmı§tır. Mü
hendis yedi sekiz makine ile 

Londra sisinin yenebileceğini 
söylemektedir. 

Japon T orusu malan işi halledilince deniz 
- Y ook delikanlı! Bak iı-

te bu olmaz... Herşeye eyval- müzakerelerinden yeni bir saf-
lah edilir amma böyle bir tah- ha açılmış olacakbr.· fngiltere-
kire asli!... nin noktai nazarı için hulasa 

Ve elile ak sakalını göaterdi: olarak herkesin kabul edeceği 
Bu hak, bize bu sakaldan bir anlaşma zemini bulunacak 

gelir ... Dedi. Bilki allahın Va- denebilir. Japonya tarafından 
hap kulu bu sakalı ermeydan-
lannda döğüşerek kazanmıştır. istenilen müsavat Japonyanın 

Bu sırada Bizanslılar yaklaş- bu noktada tatmin için muhak-
mışlar, Üçbeylerinin yüz adım kak bir çare bulabilecek olan 
kadar uıaklannda saf tutmuş- İngiltere için bir mütkilit ar-
lardı. zetmektedir. İngilizler bu mü-

Vahap gazi, hiç kimseye ta- aavab vermekle beraber ayni 
DlfllllY• lüzum gormem.İfti. zamanda filen alAkadar üç bab-

-- Sonu V aı ~'ii: _ riyeniıı misil hacimlerini_ ~n-_ 

Va,lngton Anlaşmasını 
Hangi Çağda Bozacağını 

Kararlaştırmışbr 

Londra, 20 (A.A) - İngiliz 
dış bakanı Sir Con Saymon ile 
Japon elçisi M. Matsudeira de
niz işinin siyasal görünüşle
rini konuşmuşlardır. İngiliz kay
naklarında söylendiğine göre 
Japon torusu, [hükumeti} Va
şington anlaşmasını hangı çağda 
[zamanda] bozacağını karar
laşbrmıfbr. Ancak bunu sonra
dan bildirecektir. 

I 
l 
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KÖYCÜLÜK 
··-·-·· -[ Değerli Ve Sevglll Vallmlz K3zım 

Pa,aya Sunduğum Yazının Arkası] 
Her m;iletin milli ruhunu, 

milli tarihini daha derin, daha l 
ıeniş bulmak gayretile yaşadı
ğı bir asırdayız. Medeniyeti 
asaletle korumak, medeniyete 
özlü ulaşmak. medeniyette öz
lü yaşamak milletlerin en bü
yük ihtiyacıdır. 

Milli ruhu, milli tarihi bul
mak ilimlerde dallı, budaklı 
yollar, şubeler açmıştır. He.1 
şubede ayrı ayn tetkik saha
ları vardır ve bu bahis u
zundurr. 

Milli rubu, milli tarihi bul
mak yollarından birisi de yu
karıda saydığım, döktüğüm ği
bi halkçılık, köycülüktür: 

Cumhuriyet hükümeti buna 
lazım olduğu ehemmiyeti ver
miştir. Bize düşen vazife açılan 

bu yolu kendi samimiyet, sev
gi ilim bahşayişlerimizle süs
liyerek derinleş.irmek, açılan 
bu çığırdan ifrata sapmiyarak, 
yanlış anlamıyarak yanlış adım 

atmıyarak yürümektir; önü
müzde rehberimiz var. Garbın 
Folk Lorda usulu yaratan Vu-

van Jenep, Şarlon Bom, Jül
yen Tirso ve ne bileyim bir 
çok adamları varsa bizim de 
hem de hem usul yaratan hem 
usulü tatbik eden ameli bir 
alim, bir dahimiz var, Gazimiz 
var. 

Harpta, harsta, idarede vel
hasıl herşeyde onu takip etmek 

onun yürü! dediği yolda yürü
mek bizi refaha, saadete, şan 
veşerefe ulaştırmıştı Bu yolda da 

onun gösterdiği yoldan yürü
yecek ve onun dediğini tuta
cağız. Çünkü görüşlerinde al
danmıyan bir öndere uymak 
husran vermez, aldatmaz. 

Köycülükte öne gelen dü
şünceler şunlardır: İkhsat, iç
timaiyat, milli hars ve edebi
yat bu üç bakımdan köylüden 

alacağımız, köylüye vereceği

miz bilgiler, kuvvetler pek 
çoktur. İktısadi yüntemin ne 

kadar mühim, ne kadar üze
rinde nezaketle duracak bir 
mevzu olduğunu hepimiz biliriz. 

Bunu kendi ilmile düşünmek, 

söz söylemek hakkı mütehas
sıslarına düşen bir borçtur. 
İçtimaiyat ve edebiyat yüntem-

lerinde ayrı ayrı durmak ve 
tahlil etmek bu yazının dar 
çerçivesine sığmaz ve her biri 
kendi başına birer ehemmi
yettir. 

Yalnız; Bu sahalarda büyük 
tesirler yaratacak köy muallim-

lerinden fedakarlıklar diledi
ğimiz gibi hükumetten de köy
lere gidecek muallimlerin bil

hassa şehir muallimlerinden 
daha kudretli olmasına ehem-

miyet verilmesini yalvaracağız. 
Zira: Muallim yalnız mektebinin 

değil, köyünün de muallimi 
olmalı. Köylünün safiyet ve sa
mimiyetini bozmadan onu daha 

etrafh medeniyet, fen yaşayişine 

saadet içinde ulaştırmalı dirli
ğine yarayan yolları göstermeli, 
ve onun temiz, saf ve asil ru-

hunun yarattıklarını, yaşattık
larını yani milli ruhumuzu bize 
nakledebilmeli ve muallimin 

çocuk okuturken vazifesi yal
mz okumak, yazmak öğret
mek olmamalı. Çünki: Terbiye 
sahasında çok ehemmiyetli ro
lü vardır, Köylerde ise daha 
başka şekle girer. Oralarda 
baba ocağında terbiye görmüş 
çocuklar ahlaklarında ve yaşa
yışlarında bir başka manzara 
arzeder. Muallim bunları tahlil 
edebilmeli ve bir formül üze
rinden yürümiyerek köy çocu
ğunun ahlakını nemalandırmak

ta çocuğun gösterdiği saf ve 
11amimi cepheden ilerlemeli. te-

miz ananelerine ve onlardan 
doğma hallere asla dokunma-

malı. Zira milli ruh orada ya
şar. Zira batıl olmayan, hurafe-

si bulunmıyan ananeler bir 
milletin en büyük gururu, en 

içli özü ve en özlü içidir. Ge
rek muallim, gerek köylünün 

üzerinde müessir olacak idare 

adamları köylünün bu temiz 
anane ve ahlaki adet erine 
dokunmaktan, incitmekten çe
kinmelidir. 

Köy mualliminin mesuliyeti 

böyle büyük olmakla beraber 
Türk gencinin bu yolda vazife 

ve borçları yok değildir, edebi
yatına, musikisine, tarihine mal-

zeme tedarik etmek için köy1ü
yü en iuce yüzüne kadar tet
kik etmelidir. 

Türkülerinden masallarından 
yatır dedikleri evliyalarının,de
delerinin hik~yelerinden yaz ve 
kış, ev, oda hayatlarından, 
kır, harman alemlerinden, dü
günlerinden bayramlarından, 

ahlaki gösterişlerinden, adat 
ve ananalarından içtimai, edebi 

hayatımıza ne şaheserlerler he
diye edilmez. İrfan hayatı bunn 
çok muhtaçtır. 

,Sonra öyle köy!er vardır ki 
bir tarihin kıymetli izlerini ka-

ranlık dehlizler inde saklı yan 
topraklar üstüne kurulmuştur. 
Mutlaka o hazinenin bulundu
ğunu gösteren bir tırnak ucu 

vardır ; Taşlar, toprak yığınla

rı, çöküntüleri kıymetli eşya ve 
paralar gibi. Böyle köyler pek 

çoktur desem aldanmam hele 
volkanik araziler üzerinde kuru 
lu köylerin madeniyat itibarile 

Zenginliği... Yazılarımın biri

sinde alamınyoum. b risinde bir 

başka maden vesaireden bah
setmiştim. Bunlar sathi ve ih

tısassız görüşlerdir. Ya acaba 
bir mütehassıs Anadolunun 

bucak bucak topraklarını, dağ
larını arasa neler bulmaz! 

Köylüye lazım olduğu ehem

miyeti vererek hayatı ıçm 

noksanlarını temin etmek, 

köylüyü tetkik ederek kültü

rümüzü zenginleştirmek, el sü

rülmemiş tarihi topraklara 
Türk arama kazmasını indir-

mek ve madenlerinden istifa

de etmek temennilerile içim do
lu dolu. 

Yiğit köylüyü, koçak köylüyü 
fedakar ve sevımli köylüyü, 

kanı sicak köylüyü yüreğimin 

bütün aşkile severken hepini

zin yüreğine, gönlüne o aşkın 

ateşini uzatıyorum. Sular coş

kun bir çay olmak için, bir 

kudret olmak için nasıl etrafı 

sağlam bir yatağa girerse bu 

aşkımu.da gayeli, manalı özlü 

olmak için samimiyet, ciddiyet' 
ilim ve endişe oluklarından 

akmalı .. 
Kardeşim, Aziz Türk genci 

bu aşk senin aşkındır. Bu se

nindir daha doğrusu bu sensin, 
onu layık olduğu yerde tut. 

Seni ısıtan yünde onun ko
kusunu, seni besliyen ekmekte 

onun kokusunu kanına ateş 

veren şekerde onun kokusunu, 
milli zevkinin içinde onun ko
kusunu tarihinde onu bul ve 
sev, sev ki; Bu sevgi cihana 
değer. 

Milli imanım kadar yüksek 
Türkköylüsün e, milli imanımı 
gururla göğsümde taşımak için 
kahramanlar yaratan Türkün 
asil ve necip evladına, o kırmızı . 
ve şen yüzlü köylüye canımdan 
içimden, ruhumdan selim .. 

· Tok Dil 

Almanya Trenler Uçuran Adam 
Rus Hava Filo

a tuska Gece idama Mahkiim Oldu sundan Endişede 
----------------------------~ ..... ------------------------------

Azılı Cani Asılacaktır 
Budapeşte, 16 (İkinciteşrin)

Mahkeme bugün de şahitleri 
dinlemekte devam etti. kanlı 
facia gecesini yaşıyan üç şahit 

şunları anlattılar: 
- O yommız geceyi 

hiç unutmıyacağıuı. İnil-

gizli Macar polisleri arkasına 
takılmışlardı. 

Matuskanın itirazları 
Matuskanın bu ifadelere iti-

karanlığında şahitlerin Matus
kayı tanımaları kabil olup ol

. madığı keyfiyetinin tespitini ve 
Leo tarafından hipnotize edil

diklerini iddia eden 

bazı şahitlenn dinle

nilmesini istedi. Mah-
tiler, feryatlar <ırasında keme bu talebi de 

şaşırmış kalmıştık. Ben reddetti. 
de yaralılar arasında Budapeşte 20 (H.R) 
idim. Fakat yaram ha- Matuska hakkındaki hü 

fifti. Matuskayı ilk defa kmün dün gece veril-
olarak orada gördüm. rnesi bekleniyordu. 
Yüzünde, ellerindeki çiz- Buna imkan olama-
gile · pansıroan edildik- dığından mahkeme bük· 
ten sonra facia hakkın- munu bu akşam geç 
da fikirler y~rütüyordu. vakıt tebliğ edecek-
Hatta polis Biyo ·r er- lVinLusl'anm karısı ve kızı ile bir resmi tir. 
bayg Viyadukünü uçur~n yerde razlnrı ehcmm'yetsizdi. Şahit- Şurası muhakkakbr ki cani 
tahkikat başiayınca ~atuskada lcr d"nlenirken cani başını eğ- ister deli sayılarak bir timar-
oraya yaklaşmış. kazanın nasıl miş duruyor, ses çıkarmıyordu. haneye atılsın; ister müebbet 
olrı.bileceği h:ıl<kında fikirler Bir aralık samiin sıralarında küreğe veya idama mahkum 
yürütmeğe koyulmuştu. İki ray kahkahalar koparan bazı söz- edilsin, hükmün tebliğinden 
:ırasındaki elektrik telleri mey- ler söyledi. Tebessümlerle baş- sonra Avusturyada daha üç 
dana çıkınca küçük bir elektrik lıyan kahkahalar o hali buldu buçuk sene kalan ceza müd-
dersi verdiğini bugün gibi hatır- ki reis daha bir defa mahke- detini bitirmesi için Avusturya 
lıyorum. Bu adamın işlediği meyi boşaltmak tehdidinde bu- adliyesine teslim olunacaktır. 
K k · t k d luııAu. Reı's·. Hüküm idam olduğu takdirde 

or unç emaye arşısın" a- "' Matuska ilk mahkumiyetinden 
ki souk kanlılığına hala hay- Kabarede değiliz. Mahkeme- istifade ederek Viyanada daha 
ret etmekteyim. Matusknnın niu sükutunu ihlal edenleri dı- üç buçuk sene ömür sürecek 
suikastta m 0 thaldar olması ih- şarı attıracağım. Dedi. demektir. 
timali düşünülmüştü. Halbki Matuska kendisinin vaktile Budapeşte, 20(H.R) _Tren-
cani kendini facianın kurbanı bir fabrikanın müdürü oldu- Ieri uçuran azılı canavar .idama 
olarak gösteriyordu. ğundan şüphe eden sözleri pro- mahkum oldu. cani asılacaktır. 

Bu şahidin ifadesi Matuska testo etti: Matuska idam hükmü tebliğ 
üıerinde tesir yapmadı. Yalnız - Hapiste olmama rağmen edilince souk kanlılığını kaybet-
şurnsı biliniyor ki Macar poli- yine müdürüm efendim. Bu ün- medi. Sadece kimsenin hayatına 
si Matuskanın sözlerinden şüp- vanı benden kimse alamaz,de- suikast yapmak istemediği key-
heye düşmüştü. Cani ertesi di Caninin avukaktı facia ye- fiyetinin göz önüne alınmasını 
gün Viyanaya hareket edince rinde istikşaf yapılarak gece istedi. 

ınzQ•••M• 
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f. ANÇESTER GARDİYAN ihtilakı bir ruh taşımakta ve 
GAZETESİ VAZİYETİ NA- öldürülen Röm ile öteki reis-

SıL GÖRÜYOR? lerin intikamını almak için fır-
9 İkinciteşrin tarihli Mançes~ sat kollamağa başlamışlardır. 

ter gazetesi yazıyor: Fakat henüz mükemmel bir 
Zahirden görünüşe rağmen teşkilat yapmış değillerdir. 

Almanyada diktatörlük bugün Her ne kadar komünist ve 
her zamankinden kuvvetlidir. sosyalistlerin gizli muhalefeti 
Bununla beraber Hitlerin iş çok esaslı ise de bunların sa-
başına geçtiği giinden beri ilk yısı az olduğu için diktatörlük 
defa olarak Almanyada hoş- için korkulacak bir şey sayıl-
nutsuzluk bu !rndar şiddetli mamaktadır. 
bir dereceyi bu!mamıştır. Hatta Noye Novarts ve Gegenan-
bu hoşnutsuzluk Naziler ara- grif ve saire gibi milliyetçi ga-
sına bile yayilınış bulunuyor. • zetcleri her ne kadar hayal-

Almanyada bayat pahalılığı hanelerinden uydurup her nüs-
artmış, fiatlar ve aylıklar düş- hada Almany' da diktatörlüğün 
müş, verdiler arttırılmıştır. İr- zayıfladığını, mukabil ihtilalin 
tikap ve irtişa cumhuriyet za- patlak vermek üzere olduğunu 
manındakinden çok ileriye git- ortaya atıyorlarsa da böyle bir 
miştir. şey yoktur. 

Memlekette ham maddeler Halbuki diktatörlüğün orada 
bayiiden hayliyi azalmıştır. kuvveti vardır ve bir kuvvet 
Önümüzdeki kış mevsiminin iyi kullanılacak olursa gün geç-
1923 - 4 enflasyon kışından tikçe tesir ve nüfuzunu arttı-
daha kötü olması ihtimal da- rır. Hala ulus bu rejinmin te-
hilindedir. Memlekette hürri- siri altındadır. Muhalefet eden 
yet kalmamış, sanat durmuş yoktur. Her ne kadar ~dikta-
ve tethiş her tarafı bürümüş- törlüğü yıkmak istiyen bir ta-
tür. Bütün bunlarla beraber kım sinsi muhalefetler varsa 
tiktatörlük kuvvetlidir. Alman- da bunların tehlikeli olabilmesi 
yada bugün hiç bir muhalefet uzak bir istikbal meselesidir. 
fırkası yoktur. Hitlerin Rayhverler elinde 

Protestanların muhalefetini olduğu haberi de doğru değil-
hesaba katmamak lazımdır; zi- dir. 30 Haziran hadisesi vakıa, 
ra bu siyasal bir muhalefet ol- Rayhverlerin bir zaferi ve kah-
maktan uzaktır. Bu muhalefet, v ~rengi gömleklilerin hezimeti 
olsa olsa, Sarda plebisit yapıl- idi. Fakat her ne kadar bu 
dıktan sonra vahim olabile- hezimet nihai olmuşsa da bu 
cektir. zafer nihai olmamıştır. 

30 Haziran vakasına kadar Üçüncü Raylı bir temelini 
üçüncü Rayhın temelini teşkil yıkmış başka bir temele geç-
etmekte olan kahve rengi göm- miştir. Fakat bu yeni temel 
leklilerin şimdi adları bile anıl- Rayhver değildir. 
mıyor. Bu kahve rengi göm- Kahverengi gömlekliler, ulu-
leklil~rde~ binlercesi şimdi sal sosyalistliiin vücudu de- · 

. ki: Al 
ş 

mekti; bunlar, re sleri Röm'le 
birlikte ortadan kaldırıldı. Fa
kat elan bu parti yaşamakta 
ve Almanyayı her zamankin
den daha kuvvetli olarak ida
re etmektedir. Şimdi kahve
rengi gömleklilerin yerine Rayh 
verler rakip olmak üzere bir 
S.S'ler yani siyah gömlekliler 
teşkilatı kurulmuştur. 

Almanyada normal manasile 
bir hükumet buluduğu pek te 
söylenemez. Her halde Alman-

yanın bugünlerde gayet seyrek 
toplanan kabine tarafından ida
re edilmediği şüphesizdir. 

Hitler, bugünlerde kendisine 
yaklaşılmaz bir şahsiyet halini 
almıştır. Göbels ile Göring'in 
gayet az nüfuzları kalmıştır. 

S. S. kitalarının kumandanı 
olan Hitler'in bugünkü kuvvet 
ve nufuzu Cöbels ile Görin'in 
nüfuzları mecmuundan fazladır. 

Fırka reisi olan Hes de kuv
vetlidir. Bundan başka doktor 
Şaht'a ökonomik diktatör de
memek yanlış olmaz. 

Şiyah gömleklilerin kaç kişi 
oldukları bir sırdır. İhtimal ki 
bunlar 300 bini aşmaktadırlar. 
Bunlar şuradan buradan dev
şirilmiş kimselerdir. Bunlar da 
kahverengi gömleklilerin ço
ğunda görü'müş olan heyecan 
bulunmamaktadır. Yalnız ıyi 
talim görmüş, iyi silahlanmış

lardır. Bunlar, Rayhverın bütün 
vasıflarını haizdirler fakat va
zifeleri hariçte harp etmek 
değildir. 

Bunlar, Rayhverin Hitler'e 
tahakküm ettikleri şaytasını 

tekzibe kafidir. Rayhverlerin 
de bir kuvvet olduğu muhak
kaktır. Fakat bunların dahili 

Entransijan gazeresinin Ber
lin muhabiri yazıyor: 

"Yeni Rus elçisi Suriç yol-
daşın M. Hitler' e itimatname-

"' sini verdiği gündenberi AJmao 
hükumetinin Rusya'ya karşı 

olan tavrının değişeceğinden 
çokça bahsedeliyor. 

Bununla beraber, bazılarinııt 
göstermek istedikleri gibi,hari
çiye bakanlığının büsbütün baş-
ka bir tarzı hareket takip ede
ceğinden bahsetmek mübale· 
galı olur. Şimdilik bir nevi 
platohn yaklaşma ile istifa edi-
lip ileride daha müsbet netice
lere varılmak isteniJiyo.r. 

Buna rağmen M. Hitler'itı 
yeni elçiyi ilk resmi ziyaretin· 
de ne kadar müsareatla kar· 
şıladığını ğören siyasa mebafr 
lin çok hayrete düştüğü de 
muhakkaktır. · Bu gibi ziyaret
larde bir diplomabn umumi DJll 
biyette bir kaç soz teati 
etmesi ve konuşmaları on beş 
yirmi dakikadan fazla süt 
memesi usulden iken M. Hit· 
ler'le Suriç yoldaşın konuşması 
bir saatten fazla ve ayrıldık
ları sırada M. Hitler SuriÇ 
yoldaşa behlenilmiyen bi ilti· 
fatın eserlerini göstermiştir. 

Alman hükumetinin evveli 
ökonomik sahada bir takıJ.11 
menfaatler elde ederek sonra· 
dan siyasal sahada da teşeb· 
büslerde bulunmak için Rusya· 
ya karşı ciddi mukaddemelet 
yaptığı şüphesizdir. 

Bundan epey zaman evvel 
Alman sanayiciler!nin teaebbu: 
büsü üzerine Alman kkonoıll1 

bakanile birleşen Alman öko· 
noınik servisleri Rusya ile ao: 
laşmalar yapmak yolunda yeıı1 

esaslar araştırmasını hükumet· 
ten istemişlerdi. Bu yoldaliİ 
müzakereler şimdiden başla· 
mıştır. 

Dyi haber alan mehafildt 
şarka doğru yaklaşmaeın lüzU' 
mu saklanmamakta ve gösteri· 
len korku da, her şeyden oıı· 

ce büyük bir tehlike telak~ 
edilen rus hava filosundP1' 
ileri gelmektedir. Onun içİ11 

iki memleket arasında vüctı1 

bulması istenilen daha eyi ınO' 
nasebnttan maksat yeni esııs· 
lar üzerinde bir modüs vivret1" 
di aktetmektir. BinaenaleYb 
Almanyada sovyetlere karf 
Fransızların takip ettiği sı· 
yasa körletilmeğe çalışıhn81'' 
tadır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
işlerle alakaları yoktur. Dış sı' 
yasasında ise Rayhverlerin b~' 
yük bir tesir ve nüfuzları olclıl' 
ğu görülür. Bununla bera~~ı 
bütü sıyasa bunların isteclı~ 
ve dilediği yolda yürütülınet 
Üçüncü Rayh askeri bir diki'' 
törlük değildir. 

Üçüncü Rayh, ulusal sos'!' 
list partisi, isimlerine evvel'' 
Gestappa, şimdi ise GestaP~ 
denilen gizli polis kuvvetle:ı 
siyah gömlekliler ve Dr. Şa 
üzerine kurulmuştur. ~ 

Hitler ve partisi zaf ercl 
ıl' 

zafere, muvaffakiyetten tıı 1 
vaffakiyete girmişlerdir. f8Jc'

1 
bununla beraber, hiçbir şı~ 
eskisinden iyi değildir, beı . 
fenadır. Bunlarm bundan soflf 
ra da birçok zafer ve _ın.u"'j. 
fakiyet kazanmamaları ıçıo t~ 
sebep yoktUr. Fakat vaziY~1 
de bu günkünden daha ~o~ 
olmaması için de sebep Y0 

tur. . )cf 
Şurası bellidir ki flıt ,, 

kendisi bahtiyar değildir. :ef 
nekadar yeni muvaffakiye. i~ 
gozunu dikmişse de pesı~~ 
olmuştur. Bu üçünçü Raftııl 
içinde bulunduğu parado~~el 
Zaferleri büyük olduğu 1115 

te boştu. e 
Nazi dikratörlüğü her f f 

başarmış, ve hiçbir şeyi b• 
ramamışbr. 

j 
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Radyo Tayyarelerin Yoldaşıdır 
Acunu Birbaştan Birbaşa Kulaçlıyan Tayyareciler 

-- -·· 

Bulut Denizlerinde Telsizlerden Uzanan Dalgalarla Yoldaş Olurlar 
Acunun En Büyük Tayyaresi Olan Maksim Gorgiye Bir Bakış 

İlk Teşrin, Mart, Nisan ayla
ları ile yılın başka aylarında 
bile, po>ta uçaklarının(tayyare
lerinin)gerçek bir güvenle uça
bilmeleri için biricik yol telsiz
lerin yardımına dayanma

larıdır. Amerika tayyare
cileri Radyolara o denlü 
( o kadar ) bel bajlıyo.-
du ki, büyük Londr:ı -
Melburn yarı<;mda, 
bu klavuzun yardı
mından uzak kalanlaı 

korkunç boşluklar • 
içinde uçtular. Düz-
cesi kayboldular.Yol-
lannı ancak teisizlerin 

sesini yeniden duyma 

ğa başlayınca, onlarn 

belgile:m.\naberlerini alınca bul
. dular. Denebilir ki, tayyareci

lerin Radyolara bu denlü bel
bağlamaları yazıktır. Biz böyle 

~ düşünmiyoruz. Havanın yaman
sı!lıkları(şeametleri)ile karşılaş

mamak ıçın klavuzlanmakta 
ne fenalık olabilir? Geçmişin 

kurallarını( usullerini) bir kenara 
bırakmak gerektir. Öyle gün
ler oldu ki pilotlar bulut de
nizlerinde kayboldular, toprağı 
görmi•r,.cel<le·)n-1 " ko-l·ı.·ak 

• 

1(,yı·ıw·ııı ı· ::-.;ıcsr!fl cılw:lan 

Yerlerini sağlamlamak için çatı
lara kadar indiler. Bu moda
sı geçmiş teknik yüzünden 
ile denlü çelik kanatlar kırıldı. 
llzaklara, çok uzaklara gittikçe 
Pamuktan bir acunda (dünyada) 
II>ınak, boralara göüs germek 
&erekleşirken toprağın sanısı 
(hayali) gözlerde tüter. Telsiz
lerden uzar.an dalgalarla yol
daş olmak kereksenir (ihtiyacı 
duyulur). Amerikalılar bu yo
~~n önderidirl~r. "Douglas,, !ar, 
Boeing,, ler gibi sayımlı tay

Yareciler acunu bir baştan bir 
~~şa kolaçlarken bir dakika 
( ıle radyoların önderliğinden 
rehberliğinden) uzak kalına
llıışlardır. 

1 
Bisiklet yar19ına giren bisik

et ·ı . çı er yarış meydanının yeşil 
Pısr d l ın en nice ayrılınazlarsa 
Ş~s Angeles'ten Demuvan'a 

' ıkagoya yollanan pilotlar da 

onca telsizlerin dalgalar deme
tini bırakmazlar. Birbirini ko
valıyan istasyonlar çizgileri (işa
retleri), selenleri (havadisleri) 
verirler. Pilot tayyaresinin 

ler konuşan ulusların ülkele
rinde çok güçtür. Buna karışık 
lehçelerin zorluklarını da kat
mak gerektir. 

3 - Uluslar arası konferans-

-----~~-

aynı hava yolu üzerinde uç
malarının yasak edi!İnesi bile 
beklenir. 
Maksim Gorkl Tayyaresi 

Sovyet yazganlarından (Mu
harrirlerinden) Mişel Koltzof, 
1932 Eylülünde Sovyetlerin, 
Acunda en büyük tayyareye 
eğe (sahip) olmaları düşünce
sini ortaya koydu. ,,Motlzof" 
(Bu dev tavya~e, b, ·u teknik 
:ı-ücü bakımından yabancı ül
kelerd ! yapılım teyyarelerin 
ü~tür.e çıkmalı, bir propaganda 
tayyare filosunmı başı olmalı
dır.) diyordu. 

Bu dav:aniş (teşebbüs) ciir
el:kiirana ve o~jınaldi. Dev tay
yy:ıre11·, yapısı hakkında da
nışılan teknisyeler bu• iş ola
'lilir, dedi!er. Pro jc öte' yandan 
ulusun d::. hoşuna - gidiyo~c!u. 
Büyük gazeteler, ~ayısı yüz
binlere varan okurlannın yığın 
yığın mektupları ile sanki bom-
bardıma:ıa tutulmuşlardı. Bu 
mektupların bütününde dev 

1 - Maksim Gorgi tııyyarc~;nin i d ~·uzu 
2 - Rus pilolları Maksim Gorgi'de 

t:ıyyarenin yapılınası için orta
ya konulan proje alkışlanıyor-' 
du. Y alnı bu kadar değil ... 
Mektep ;alebesi, işçi, köylü 
entellektüel, asker ve teknis
yen yüzbinlerce adam düşün
celeri ile birlikte projenin ger
çekleşmesi için küçük miktarda 
olarak para da gönderdiler. 
Böylece dev tayyarenin ilk ya
pısına temel olmak üzere altı 
milyon .-ubla toplandı. 

y c:ur.u ölçerek nerden geçti
ğini bulur. Sanki raylar üze
rinde gider. Bu güvenle i~te

diği gibi yükselir. Göğsünü 

gere gere kendisini alatlarına 

bırakır. Amerikalıların "Gyro
scope Sperry,, adı verilen alat
ları başkalarından çok dalıa 
mükemmeldir. Londra - Mel
burn yarışçılarının bütünü bu 
afatı kullandılar. Yurtseverlik 
duyl{u'arı ile, lngiliz malı olmı
yan nesneleri kullanmaktan 
çekinen İngilizler bile mald'la
larına "Gyroscope Sperry,, a!a
tını koymadan uçmadılar. Baş
ka ülkelerin tayyarecileri de 
bu atatın değerini kavramışlar
dır. A:nerika pilotlarının, ınış
lerde "Altimetre,, !erini ayar 
etmelerini kolaylaştıran ha
va tazyikine ait savları (ha
berleri), bulutların durumu
m.1, (vaziyetini) tels'zle og
ren:l.:'deri, te!s:zin önderliğile 

(~·cJ.beer:izi!e) 3'..!v;!nii!~·~n:11 (cm· 
niyetlerin:n) ar!tı~ı d:iş<:m;jlür~.:: 
y anke pi!otla.-ınm rr;ttikçe b;, 

lokomo~iİ makinistine neden 
benzedik' er:ni anlarız. He:e 
ş:mdi L:.i':.: • i~i kendi kend:ne 
g:lrece'.= bit m:ıkina pi.ota sa
h:p olunca, canlı pibtların ro
lü bakanlık\an (nezaretten) iba
ret kalacaktır. 

Bir lokomotif makinisti ma
kinasının muvazenesini, direk
siyonunu nasıl düşünmezse Pi
lot ta tayyaresm:n bu en ince 

işlerile uğraşmayacaktır. Böyle
ce hava binc:derin;n idaresi 

kolaylaşmış, güveni artmış ola
caktır. Böyle bir tayyare saatta 
320 kilometre o·iderek amacına 

" (hedefine) varT. 
Avrupalılar, Amerikanın ha-

vacılıktaki ilerleyişine imreniyor
lar. Fakat bu mükemmeliyetin 
Avrupada yapılmasıııı imkan
sız görüyoralr. Bunun sebepleri 
şunlardır: 

1 - Avrupa, Amerika gibi, 
birleşik değildir. Aralarında 
uyuşamıyan u:u3larla (halkla) 
doludur. 

2 - Yalnız tek dil kullanan 
bir ülkede telsiz telefonun kul
lanılması, pilotların durumların

dan, vaziyetlerinden böylece 
bilginlenmeleri kolay ise de 
Avrupa gibi başka başka dil-

lan toplanmak için yılbra, ka
rarlar verebilmek için ise ay
lara kerektir. Bunun içindir ki 
posta tayyarelerinin pilotları 
telefon yerine telgrafı yeğbu
lurlar. (tercih ederler) Telgrafın 
veya sadece "Graf,, ın sese 
kar11 ü~tfü.ı.lüğün~ inanırlar. 

llurp tıryyan'icl'i.ıi.ı ııçıış/11ı·ı Bil' lıal"J• 
Bunun böyle olması lehçele- Propaganda Tayyareleri 

rin karışıklığından, işaretin da- Propaganda tayyare filosu-
ha çabuk anlaşıldığına inanıl- nun kurulması, dev tayyarenin 
mış olmasındandır. Avrup:ılı yapılması için bir komisyon se-
pi!otlar diyorlar ki ulus~ar ara- çilerek işe koyuldu. İlkin tay-
sı kotlar özgesinde (sayesinde) yareye verilecek ismi bulır.ak 

iki üç harf bir cümle yerini tutuyor. gerekti. Bugünkü Sovyet ede
Bu şekli, ~n!aşılmaz bir şive ile 1 biyatının başkanı sayılan Mak-
söy!enen lngılizceye yeya bir sim Gorkinin ismi beğenildi. 

Alman spi!<erin İsp:ınyolcasın:ı Bundan sonrası teknisiyeniere 
yeğebuluyorl:ır. İngilizler zor- kalıyordu. Bunlar realiteye uy-
lukları yenmek hususundaki ~un bir proje yaptılar. Tayya-
tedbirler genişleyinciye değin renin kabataslağını yapmak 
ülkeler;nde bir sis mmtakası için çok uğraştılar. Zagi ens-
a; ırmışlardır. titüsUnün Aerodynamique tüne-

Telsiz cıhazı olmıy<m tay- !inde denemeler yapıldı. Böy-
yarelerin bu mıntakaya girme- lece Maksim Gorki tayyaresi-
leri yasak edilmiştir. nin bütün incelikleri bu kaba 

Telsizleri olmıyan tayyarele- taslak üzerinda yer buldu.Dev 
rin pilotları Tayyare istasyon- tayyare Nikola Tipolyef'in baş-
larından hangi mıntakalara gi- kanlığı altında yapıldı. Nikola 
rebileceklerini sormağa borç- Tipolyef, Sovyetler tayyarecili-
ludurlar. Bu mıntakalarda uçan ğinin doğru olarak eşsiz tek-
herhangi bir yolun tayyaresi bu- nisyeni sayılır. Yabancı mü-
lundukça amatör tayyarecilerin hendisleri İmrendiren A. N. T. 

serisinin bütün tayyare tiple
rini Nikola Tipolyef yaratmıştır. 
Maksim Gorklnin Montajı 

Maksim Gorkinin montajı o 
güne değin bilinmiyen mese-

relik bir yol üzerinde hiç ak
samadan saatta 220 kilometre 
aşabilir. Kanatlarının açıklık 
genişliği 64 metredir. 23 kişilik 
tayfadan başka kırk yolcu için 

Amcrih·ada fayyareleriıı ııçıı.~larıııı kolayla:;lımıı fcl8i: islaısyoııları 
leleri ortaya çıkardı, Tayyare
nin iç omurgasını ve kanat
larını tayyare istasyonuna taşı
mak için beş gün, beş gece 150 
işçi soluk soluğa çalıştılar. Tay
yare cıkış hangarında kuruldu. 
Sekiz motörü yerleştirildikten 
sonra ıç bölmelerini yapmak 
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yeri vardır. Yoku kabineleri 
otomatik olarak ısıtılır, serin
letilir. İçerde yolcu kabinele
rinden başka bir ön salon, 
kumanda yeri, telsiz salonu, 
baskı salonu, büfe, bar, sine· 
ma salonu, mikrofon odası, 
telsizleri alına kabinesi, bagaj· 
lar, yeyecek için yerler vardır. 
Gorkinin elektrik kurumu mo• 
dern tekniğin güzel bir şah
eser:d;r. Kabinelerin, salonla• 
rın ışıklandırılması için yirmi 
beş vatlık 620 elektrik lamba· 
sı konmuştur. Bu ışık, 200 evin 
aydınlatılmasıca yetecek kadar 

dır. Tayyarenin etrafında 12 
kilometrelik elektrik teli iki 
m;Iyon 800 bin mumluk elek· 

tr :k ışığını idare etmektedir. 
Tayyare gece inişlerinde kul
lanılmak üzere yaman fener
lerle donanmıştır. Tayyarede 
saatta 8000 n;ısha basan rota
tifle bir gazete çıkarılmaktadır. 

Telsiz savlar:nı (haberlerini) 
almak ve vermek için üç ope
ratör çalışmaktadır. İçerdeki 
büyük salonda güçlü bir opar
lör yo!culara muzikle günlük 
savları (haberleri) dinletmekte
dir. Tayyarenin her kabinesin
de otoma'.ik telefoniar çalış

maktadır. Ahizeler sesli ve 
görüşlü işaretlerle dürgülüdür 
(mücehhezdir). Güvenlik;( emni-

12 (i. il. it. İ) 8iliııılirli llisııııru ıııcıloJ't/ı• ıııiicelı/ıı•;;: lııııııııı·e/l'I· 

kalıyordu. Do. X ten daha bü- yet) dürgüsü çoktur. Yolcula-
yük olan Maksim Gorki en rın canları sıkılmaması icin tay-
hafif madenden yapılmıştır. rede zengin bir kütüphane 
7000 beygir kuvvetinde olan vardır. Maksim Gorki şimdiye 
sekiz motörü ile bin kilomet- kadar üç rekor kırmıştır. 
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Şarki Avrupa ahvalıni iyi bi
fen!erin verdikleri malümata 
göre Yugoslavya kralı Alek
sa'ldr Haz:etlerinin öldürülme
s:yle neticelenen cinayette giz
li cemiyetlerin çok taşkın va
tanseverlikleri büyük bir amil 

• .L 
o.muşıur. 

Hakikatte bu gizli teşekkül
ler 1929 yılında öldürülen kral 
tarafından diktatörlük ilan edil
di<{i zaman buna muhalif dav
ranmışlar, o günden bugüne 
kadar da bu yüzden Balkan 
yarmadasmda bir çok entrika
lar çevirmişler,cinayetler işle
mişlerdir. 

Hırvatların teşkil etmiş ol
olduklan Ustaşa isimli gizli 
cemiyetin bu cinayette ne de
receye kadar mesul tutulabile
ceğini anlıyabilmek için Bulgar 
tarihini biraz kRnŞtırmak la
zımdır. 

1912 yılında Bulgaristan Bal
kanların en kuvvetli devleti 
idi. 1918 de ise en zayıf devlet 
vaziyetine düşmüş ve 1913 se
nesinde muhalefet ettiği bir 
hadiseye, Makedonyamn Sır
bistan tarafından işgalıne bo
yun eğmeye mecbur olmuştu. 

Her ne kadar 1934 yılı ma
yısında yapılan hükiimet dar
besinden sonra Makadonya 
komitesinin ortadan kaldırılması 
için Bulgarlar tarafından bir 
teşebbüs vaki olmuşsa da gene 
komiteciler Yugoslavya'ya karşı 
derebeyce olan faaliyetlerini 
durduramadılar. 

İmro ismini taşıyan Make
donya ulmlar arası ihtilal ko
komitesinin, bütün ülküsü bu 
fesatçı hareketlerde devamdan 
ibaret bulunuyordu. 

Hırvatların Ustaşa'sına örnek 
teşkil etmi~ olan İmro komite
si 1893 yılında Balkanların en 
korkunç adamı olan lvan Mi
hailof tarafından kurulmuştu. 

Bu kurum, kanunu esasisi, 
gizli kanunları ve sairesiyle 
alelide bir eşkıya çetesinden 
çok farklı sıyasal bir komite
dir. Bunların maksadı Sırpların 
eline geçmiş olan Makedonya
ya muhtariyet temin etmekti. 

Bu tetkikat o kadar gizlidir 
ki İıiıroya mensup olan bir 
adam, aynı teşkilata mensup 
bir başkasına tesadüf eder ve 
onu tanıyamaz. 

Makedonyada bunların bir 
merkezi komiteleri vardır. Bu
raya Makedonyanın her tara
fından murahhaslar seçilir. Bu 
toplantında komitenin faaliyeti 
gözden geçirilir, masraf ve 
varidat tetkik olunur. 

Bu teşkilat gönül rızasile 
verilmiş bir takım teberrularla 
vaziyetini düzeltir. 

Buraya bağlı olanlar, o ka
dar bağlıdırlar ki buna misal 
olmak üzsre şunu sayabiliriz: 

Bütün ailesi efradı bu ko
miteye hizmet yolunda ölmüş 
olan ihtiyar ve fakir bir kadın. 
Kendisine miras olarak kalmış 
olan bir kutu mücevherab, bir 
tanesine el sürmeksizin bu teş
ki'ita teberrü etmiştir. 

Bu hadise, mensuplanmn 
teşkilata ne kadar candan sa
dık olduklarını gösterir delil
lerden biridir. 

Bu komiteye azalıkl ihtiyari
Jir. Hiç bir yaş kaydı yoktur. 
Komite içinde onsekiz yaşında 
çocuklar ve seksen yaşında 
ihtiyarlar bulunur. Dadınlar da 
faal bir surette vazife alabi
lirler. 

BuJgaristanda bir Bulgar kızı 
bir Bulgar zabiti ile evlenmiş, 
ondan sonra Yugoslavyadaki 
Slrnplj kasabasına giderek ora-

lar 

da modistralık yapmağa baş
lamıştı. 

Her ne kadar bu kadın ken
di işile uğraşıyor ve Sırp or
dusundaki zabitlerin karıları 
da kendisine elbise yaptınyor
lar idiyse de gene kendisine 
şüpheli bir gözle bakılıyordu. 

Lakin bu vaziyet modistra ka
dını tatil günJerinde elbisesi 
altında bir silahla dolaşmaktan 
menetmiyordu. Bu kadın, bir 
hainin idamına memurdu. Bir 
gün aradığına rast geldi, onu 
öldürdü ve sonra silahını ken
disine çevirdi. 

1925 yılında da komiteye 
ihanet etmiş olan Poniça isim
li bir adam, şimdi Türkiye'ye 
iltica etmiş olan Mihailofun 
kansı tarafından öldürüldü. 

İmro komitesi namına yapı
lan her faaliyet ve işlenen 

her cinayet derhal uluslar ce
miyetine bildinlmektedir. 

Bu bahislere Amerikanın 
adı bile karışbnlmışbr. Bir gün 
Bulgaristan'daki Amerika kon
soloshanesine bir adam gel· 
miş ve daireye girer girmez 
bu binanın kime ait olduğunu 
öğrenmek istemiştir. Binanın 

Amerika hnkfımetine oit oldu· 
ğu kendisine bildırilince adam 
cebinden çıkardığı bir silahla 
kendısini vurmuştur. 

Öldü!den sonra cebi aran
mış ve orada bulunan vasiyet
namesmde kendisinin Amerika 
konso!osu tarefından öldürül
düğü, bu binanın bir ölüye ait 
olduğu için usulsüz surette 
satıldığı, binaenaleyh konso
lostan para alınıp f mroya veril
mesi yazılı olduğu görülmüştür. 

Bu cereyanı ilerletmek için 
bu kabil hareketlere baş vurul
duğu da görülmüştür. 

Gerek bu komite, gerek 
bundan türemiş olan Ustaşa 
gizli cemiyeti ti 1929 yılında 
kral Aleksandr tarafından dik-
ta.törlük ilin edildiği zaman 
kendisini ölüme mahkfun etmiş
lerdi. 

İsmi ifşa edilmiyen bir ada
mın verdiği malUınata göre 
diktatörlük ilan ettiğı zamana 
kadar gizli teşkilat kral Alek
sandr' a hiç bir ehammiyet ver
memekte; varlığını, yokluğunu 
müsavi saymakta imiş. 

Fakat ondan sonra Yugos
lavya ulusal birliğini kurmak 
ve korumak için yapılan bütün 
icraatın bu kral tarafından 
geldiği anJaşılınca her ilri ce-
miyetin gizli mahkemeleri ida
mına karar vermişlerdir. 

Bu gizli teşkilabn mevcudi
yeti, cihan harbından sonra 
merkezi Avrupamn şarkında
ki ekalliyetlerin muahedelede 
kötü vaziyetlere düşmesinden 
ve büsbütün ber taraf edilmek 
istenildiği halde buna imkan 
bulunamadığından ileri geldiği 
söylenmektedir. 

Bu vaziyet devam ettiği müd
detçe, bu gizli cemiyetlerin 
faaliyetten geri dunmyacakları 
da tahmin edimektedir. 

(Liferm·i Dayr.est - Amerika) 
••• 

Heyelan 
Bir Dafi Yolu Kapadı 
Konyamn Hadim kazasının 

Perilerkondu, yahut Pirlevgan
da nahiyesinin Cenubunda ve 
karşısındaki sathi bahirden bin 
yediyüz metre irtifaındaki da
ğın heyelan halinde bulunduğu, 
vadiye, nahiyeye doğru kay
makta olduğu haber verilmek
tedir. 

Heyelan yüzünden Hadimden 
Ermenake açılan yeni yol da 
kapanmış ve geçilmez şekle 
girmiştir. 

TÜRKOFiSİn TEBLIGLERİ 
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----~----------------~-----.... -----------------------------Son zamanlarda bir çok Av
rupa sergilerinden ve fuvarla
rından i~rak için davetler 
alınmaktadır. Bu münasebetle 
bilcfü.nle Ticaret odalarına ve 
ihracatçı tacirlerimize aşağıda
ki tamim tebliğ olunur: 

1 -Mahsullerimizi ve ihracat 
firmalarımızı diş memleketlerde 
tanıtmak ve alıcıya, rakip mem
leketler malları ile memleketi
miz malları arasında yan yana 
gömıeğe müstenit bir mukaye
yese imkanı vermek için, sergi 
ve fuvarlara iştirakin kıymet 
ve ehemmiyeti ~on d:!rece bü
yüktür. 

Uluslar arası sergi ve pana
yırlara iştirak, rakip memle
ketlerin ma!larım v~ nasıl ça
lışbldarını ve muhtelif piyasa
ların istek ve temayüllerini 
yakından ve topluca görmek 
noktasından ayrıca bir kıymeti 
ihtiva eder. 

2. - İleri memleketlerde 
iştirak tarzlan şöylece hülisa 
edilebilir: 

1 - Devlet namına ve Dev
let tarafından açılmış milli bir 
pavyon dahilinde iştirak. 

11 - Ferden iştirak 
111 - Kollektif şekilde iş

tirak. 
iV - Bu kabil iştirakleri 

temin eden şirket ve müesse
selere nümune gönderme sure
tile iştirak. 

V - Acentelerle acentalık 
mukavelesi yapılırken sergi ve 
fuvarlara iştirak kaydı da ko
narak temin olunan iştirak. 

Bunlardan; 
1 - Devlet namına pavyen 

inşası ve alakadar tüccarları

mızın masrafsızca iştiraklerinin 

temini iki noktadan şayanı mü· 
lihazadır. 

a) Bu kabil iştirakler umu
miyetle umumi propaganda he
defidir. Maddi ve pratik neti
celer için ya şahsan da teşhir 
edilen malının başında bulun· 
mak ve yahut bu malla alaka
dar olanların fiat; ve tafsilat 
gönderilmek üzere kartlan 
atmalarına mahsus kutu iba
resini havi bir mektup kutusu 
o malın baş ucunda asılı tut
mak lazımdır. 

b) Devlet hütçesin;n müsa
adesizliği her sergi ve her pa
nayıra iştirake mütehammil 
değildir. 

lI - Ferden iştirake, ancak 
büyük fırmalar için kabil ve 
çok defa çok masraflıdır. Uzak 
memleketlerde bu günün ikti
sadi şartları içinde her firma
mız için maatteessüf iştirak 
güçtür. 

III - Kollektif şekilde işti
rak : Dünyanın her tarafında 

en çok müteammim olan ve 
çok masraf sızca iştirak ede
bilen tarz budur. Misal olarak 
Japonlann tesis etmiş olduğu 
ecnebi sergi ve fuvarlara işti

rak milli komitesini zikrede
biliriz. 

ların kartlarım atacakları hu-
susi bir mektup kutusu ile 
birlikte ambalajını yaptırıp, ta
yin edilmiş adrese gönderirler. 

Komite bu suretle toplanmış 
milli mallan en müsait tarife 
ve şeraile sergi sergi, panayır 
panayir dolştırır ve masrafı 

alakadar arasında paylaşılır. 
Devletçe yapılabilecek yar

dım da komiteye verilir. Ko
mitenin adres kitabı ve muhtelif 
ticari ranseyyimanı ihtiva eden 
bir de enformasyon kısmı olur. 

Sergi ve fuvarlar bittiği za
man veya bir sergi ve fuvarla 
iştiraki düşünen diğer sergi 
veya fuvar arasında bir müd
det geçmek icap ettiği zaman 
iki şekilde hareket edilir: 

a) Ya bumallar en yakın sefa
ret veya ticaret ateşeliği Büro
sunda muhafua ve teşhir 
olunur. 

B) Yahut teşhir İçin vakit 
yoksa, serbest antrepolara ve
ya transit antrepolarında bek
letilir. 

Ecnebi sergilere iştirak mil· 
li Komitenin hariçte bu işleri 
yapmağa memur adamı bir 
reis bir katipten ibarettir. Dak
tilo ve tercüme işleri en yakin 
Sefaret Konsoloshane veya 
ticaret Ataşeliğince temin olu
nur. Her sergi veya fuvarın 
hitamında raporu yapılır, ve 
mektup kutularına atılmış mü
racaatlar alakadarlara gönde
rilir. 

Bu kabil sergilerde bir de 
perakende satılabilen kısım 
vardır. Bu tarz satışlar safi 
karının yü:ıde ellisi Komite 
masrafına ve bu sabşı yapmak 
için mahallinden tutulmuş me
murlara verilir. Komitenin 
masraftan ve hesaplan, iştirak 
etmiş tüccarlar veya mümes
sillerinden ve devlet namına 
alakadar daire amirinden mü
rekkep bir heyetçe tetkik ve 
tasdik olunur. 

iV - Bu kabil iştiraklere 
tavassut eden müesseseler yo
lile iştirak: 

Yukarıdaki şekilde milli ma
hiyette umumi teşkilat olmıyan 
memleketlerde muhtelif ajan
lar bu vazifeyi yapar. Ve mak
tu bir ücret mukabilinde, mal 
sahibi namına teşhiri yapmak 
ve neticeyi bildirmek üzere 
mal teslim alır. Mesela bir 
Türk konserve fabrikasının 
Londrada ajanı olan bir zat, 
24 kutu konserve ile 1932 de 
yedi muhtelif Avrupa sergisine 
iştirak etmiş \Te beşinden altın 
madalya almıştır. Masrafının 

yekfuıu yirmi sterlin lirasını 
bile bulmamışhr. 

Bu kabil sergilerde alınmış 
madalya ve takdirnameler bü
yük ticaret evlerine sabş ve 
tekliflerde çok müessirdir. 

V. - Acentelerle yapılacak 

mukavelelere sahalanndaki ser
gi ve panyırlara iştirak mec
buriyetini de ilave ederek. 

Ticarethanelerimizin mahdut 
Ticaret ve sanayi odaları bu bir kısmı bu tarzda acentelere 

komitenin tabii muhabirleri ve malik olduğundan bu da umumi 

den, Milli Komite şeklini umu
mi noktadan en mühim telekki 
etmekteyiz. Halen önümüzde 
ihracat ticaretimiz için şu veya 
bu şekilde iştirakimiz çok fay
dalı olacak mühim sergi ve 
panayırlar vardır: 1935 Brüksel 
Üniversitesi sergisi 1935 Brük
sel nümune panayırı, Bari pa
nayırı, Laipzig panayırı, Mayıs 
1935 Paris panayırı ... ilh. 

Bunlara iştirak imkanını bu
lursak aynı zamanda bu kabil 
sergi ve panayırlarda: 1) Mem
leketimizle ali.kası · olmıyan 
Osmanlı İmparatorluğuna ay
rılmış ve bu sergi ve panayır
lann açıldığı memleketlere ser
pilmiş bazı kimselerin Türk 
malı diye, Türkiye ile müna
sebeti olm.ıyan teşhirlerine, 2) 
Türkiye inkılabile tam tezat 
halinde olarak yaptıkları ha
rem, kahve, gibi muhtelif sah
nelere de mani olmuş oluruz. 

İbretimiz bir misal olmak 
üzere, son sergilerden bir ta
nesinde, Türklükle ne ırkan ne 
de Vatanda.şhk itibarile hiç bir 
alakası olmıyan bir eski Os
manlı tebaası tarafından yapıl
mış Türk lokantasını zikrede
biliriz. Bu lokantada çarşaflı, 
paçeli ve çetikli yerli kadınlar 

Türk olarak dekor teşkil et
mekte ve ahçı bir frank muka
bilinde, eline tükürerek şiş 

köftesi yapar taklidi yapmakta 
idi. 

Diğer bir fuvarda, hemen 
bütün mümasili fuvarlarda te
sadüf edilen ve bu tarzı ken
dilerine san'at ittihaz etmiş 
olan, keza ırk ve vatandaşlık 
itibarile bizimle hiç bir alakası 
gayri mevcut bir kütle, Türkiye 
ile münasebeti olmıyan en fena 
malları Türk malı diye teşhir 

etmek istemiştir. 
4 - Teklifimiz: 
A) Gelecek bütçemizde yar

dım ciheti de düşünülmek üıe
re dış ülkelere sergi ve fuvar
lara iştirak Milli Komitesi na
mile İstanbul Ticaret odasında 
İstanbul Türkofis müdürünün 
de iştirakile bir komite vücude 
g·etirmek. 

B) .Komite ile ihraç merkez
lerindeki Oda ve borsalarımız 
arasında devamb temas tesis 
etmek. 

C) Sene içinde sergi ve fu
varlardan hangilerine iştirak 

edileceğini bu Komite yolile 
tespit etmek. 

D) Alakadar Tüccarlarımız 
Türkofis Şubeleri, Odalar ve 
Borsalar yolile. karardan ha
berdar edilerek yukarıda taf
sil edilen şekilde kollektif iş
tirake davet olunmak. 

E) Ve iyine Komite yolile, 
dış memleketlerdeki Türkofis 
şubeleri, Konsoloshaneler ve 
Elçiliklerimizde devamlı sergi
ler tesis etmek. 

F) Ve bu seneden itibaren 
bu şekilde Bari, Paris, Brük
sel teşhirlerine iştirake çalı
şılmak, 

Katil 
şubeleridir. Komite iştirakinde bir şekil olmakla beraber, asla 12 
milli fayda gördüğü sergi ve şayan ihmal değildir. B çuk Sene 
pan:ıyılara nazarı dikltah cel- 3 - Mallarımızı satmak, ha- H d•J k 
bederek, alakadar tüccarın nü- riçte tanıtmak, firmalarımızı ve apse 1 ece 
munelerini hazırlayıp, kendi- markalarımızı tanıtmak istiyo- Şehitlerde Ahmet oğlu Hü-
sinin Japonya dahilinde tayin ruz. Bunun esaslı iki yolu var- seyini, aralarında çıkan kavga 
ettiği adrese gönderilmesini dır: sonunda bıçakla üç yerinden 
talep eder. istiyenler nümune 1 - Hariçte bizzat şube aç- yaralıyarak öldüren Halil oğlu 
kolleksiyonlannı hazırlıyarak,ti- mamız. İbrahim ağır cezada on iki 
cari vasıfları teslim ve tediye 2 - Hariçteki sergi ve fu- buçuk sene ağır hapse ve beş 
şartları, fotoğraf, prospektüs... varlara iştirak etmemiz. yliz lira ölüm tazminahna mah-
gibi vesaik ve alakadar ol~~- Yukarıdaki İ§tirak ıekilleri_n-___ k_6~ edilmiştir. 

C. H. F. 
İdare Heyeti 

Dün Toplandı 
Cumhuriyet Halk fırkası ida

re heyeti dün öğleden sonra 
toplanmıştır. İçtima çok uzun 
sürmüştür . Bu toplantıda 
evvelki gün şehrimize avdet 
eyliyen vilayet idare heyeti 
reisi Avni Doğan bey Ankara· 
da yaptığı temasların neticeleri 
hakkında arkadaşlarına izahat 
vermiştir. ·-· ... 
Gizli Nüfus 
Yazımı Kanunu 

Hakkında 
Hiikumet gizli nüfusun ya· 

zımı hakkındaki kanun müd
detinin uzahlınasına dair Mil
let meclisine bir layiha ver· 
miştir. Bu liyilıada gizli nüfu
sun bildirim ve bunların sebep
siz yazım müddetinin ve ayni 
kanunun ikinci maddesindeki 
gizli doğum, ölüm ve evlenme 
defterlrrinin belediyeler ve muh· 
tarlaraca vali ve kaymakamlara 
verilmesi ee beşinci maddesinde-
ki cezaların tatbik edilmesi müd
detinin bir şubat 1935 tarihine 
kadar uzablması teklif olunmak· 
tadır. Gizli doğum ve ölüm ve 
evlenme yazımı işini gerek hal
kın ve gerek hükümet teşkilatı· 
nm lazım olan ehemmiyetle ta
kip ettiği · hükUınetin meclise 
verdiği esbabı mucibe mazba
tasında kaydedilmektedir. 

Birinci teşrinin on beşine ka
dar 2,865,216 gizli doğum, bir 
milyon 726,701 gizli ölüm ve 
890,593 gizJi evlenme ya
zılmış ise de memlekette daha 
bir çok mıktarda gizli doğum 
ölüm ve evlenme kaldığı vila
yetlerden gelen cetvellerin mu: 
kayeseli tetkikinden ve balkın 
arkası kesilmiyen müracaatla· 
rından anlaşilmış ve kanundaki 
müddetin uzatılmasına lüzum 
görülmüştür. 

• •• 
ÖZTÜRKÇE 

Dil Ylunda 
Doğru doğru yürüyorum, yok 

kurulu bir pusUJJI 
Görüyorum ben önümü, baştDl" 

da var bir usum 
İşte size arkadaşlar kısaca bir 

lakırdı 
( Millet ) demem şimden" 

sonra varken ünlü {ulus) um! 
* •• 

T eslik etmek sevmez içim, dik 
kafalı değilim· 

Apaydınlık duruyorken aına 
benim şu dilim· 

Y abancmın biçağıle etmem o· 
nu bin dilim· · 

(B lim) varken (Bilği) varke~ 
demem artık ben (ilim)· 

* . .. 
Yiğit gibi yürürsen sen bırakıp 

da utancı 
kolaycacık iyi olur canın' 

daki şu sancı· 
Ülkülerin arkasında tanı" 

mazsan usancı 
bugün olsun, yann olsun dU' 

yacaksm kıvancı· 

* •• 
Doğruluğa, iyliğe, güzelliğe 

durma taP· 
T atlıhkla konuş oğul, oJına~ 

acı, ölma, şal' 
Boşboşuna tek bir günün gedÇ" 

mesin şu acun .3 

Ululuğa temeller kur. güzeU•j 
ğe yapı yal' 

* • • • 
Sevğilerim için beni çekmeyinıt 

sorğoY' 
sanmayın ki içimdeki beni11' 

çorak bir hınçtıt· 
Yalnız bir gönül verdimben bıJ 

yalçın duyğuY~~ 
Bence onu sevmemek türk o~ 

Juna kıyıııçtl ' 
* 

.. o " Başım belki karanlıktır, 1~1e. 
azdır özii0° 

Ancak şunu biliniz ki göııliiJ1l;. 
de bin güneş " 11 

11 
Ne kara var, ne deniz var .. 'je 

evimin gözUP Je 
Ama o bir köpürdü mü ne 

111
! 

ona bir eş " 
Fazıl Ahın•t 

' 
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Adam, alçak sesle : 
- Oraya işkence edilecek 

olanları koyuyorlar, dedi: 
Katof anladı. Hepsi bunu 

biliyor ,fakat söylemekten kork
tukları veya ona: Katofa söy
lemeye cüret edemedikleri içi:ı 
•US11yorlardı. Bir ses : "0 da 
ö. . d : •• : grenır .. ,. em~ 

Kapı açıldı. Bir takım as
kerler girerek getirdikleri tez
kereler üzerinden yaralıları 
Katofun yanı başına, po-rta 
paketi atar gibi attılar. Gece 
oluyor ve fare sesleri gibi 
biribirine karışan iniltilerle be
raber yerden müthit bir korku 
yükseliyordu : Oradakilerden 
çoğu kımıldıyabilecek halde 
değillerdi. Kapı tekrar kapandı. 

Zaman geçti. Yalnız nöbet
çİleriD ayak seıleri ifitiliyor ve 
)'a)nız ıüngüleriD zaman zaman 
Çakan panlblan görülüyordu. 
Birdenbire, sanki karanlık sisi 
ılaha kalııılaştırm~ ~bi, çok 
uzaktan, lokomotifin düdüğü 

daha boğuk, öttü. Karnı üze
rine yatmakta olan yeni gelen
lerden biri, ellerini kulaklanna 
kenetliyerek uludu. Ötekiler 
bağırmıyorlardı, fakat deminki 
korku gene oraları kaplamıştı. 

- Alçaklar katilleri 
Nöbetçilerden biri ilerliye

rek, boşböğrüne doğrü saY\11'
duğu bir tekme ile yere yu
varladı. Adam sustu. Nöbetçi 

Uzaklaştı. Adam sayıklamağa 
başladı. Şimdi etraf iyice ka
rarmış olduğundan Katof onun 
gözlerini göremiyor, fakat se
sini işitiyordu. Adam nıınldanı
yorda : • "-· Kurşuna di;ı:miyor
la.r ... Lokomotifin ocağına diri 
diri abyorlar. Her ahp da 
düdüğü çalıyorlar .. " nöbetçi 
yaklaşıyordu. Ses sada işitil
llıiyor. lsbrap hisıolnnuyordu. 

Kapı tekrar açıldı, bu ıefer 
el fenerlinin lf!ğl ile aşağıdan 
JUkarı doğru aydınlanan sün
güler göründü. Bir Kuomintag 
zabiti yalnıı: b~ına içeri girdi. 
Kalabalık arasında vücutları 
gömıemekle beraber Katof, 
bepmain ayn ayn gerindiğini 
•ezdi. Akşam sonunda fenerin 
•ydınlatbğı :zabitin hacimsiz Yii· 
cudiyle nöbetçiye bir takım emir
ler verdiği görünüyordu.Nöbetçi 
Yaklaştı, Katof'u aradı, buldu. 
Dokunmadan, bir şey söyleme-

Küçük Haberler: 

Tütün 
8 abflar On Milyon Ki

loyu Buldu 
Mıntakanın her tarafında 

tütün mübayaası hararetle de
"aın eylemektedir. 

Piyasanın açıldığı günden 
bugüne kadar satılan miktar 
10 milyon kiloyu bulmu~r. 

Hususi Muhasebe 
Tettı,ıerl 

Defterdar Kenan bey muha
sebei hususiye müdürlüğü mer
kez kısmını dünden itibaren 
teftişe baılamıştır. 

Yumurta Kontrolü 
Yumurta kontrolü komisyonu 

Yarından itibaren faaliyete ge

~-ecektir. kontrol muamelitında 
azını olan alat hazırlanmıştır. 

Poliste Değişiklikler 
L··Karşıyaka merkez komiseri 

utfü bey Kemer merkez ko
~iserliğine, lkiçeşmelik merkez 

0 miseri Saim bey Karşıyaka 
merkez komiserliğine, Kemer 
~~rkez komiseri Bahaettin bey 
_.•çeşmelik merkez komiserli
~~ne nakil ve tayin edilmişler-
ır. 

den hiirmetle kalkma.ııını işaret 
etti. Katof zorla kımıldadı, za
bitin hala emirler vermekte 
olduğu kapıya doğru döndü. 
Asker, bir elinde tüfeği, öte
kinde feneri Katof'un soluna 
geçti. Sağında boş kalan yerde 
beyaz duvar vardı. Nefer tüfe
ği ile boşluğu gösterdi. Katof, 
ümitsiz bir ğururla acı acı gü
lümsedi. Fakat kimse onun yü• 
zünü görmüyordu: Növbetçi de 
istiye istiye bakmıyordu ve 
henüz ölmeme! üzere olan bü
tün yaralılar, tek kollarına, tek 
bacaklarına, çenelerine daya
narak kalkıyor ve onun işkence 
duvarında büyüyez ve henüz 
çok koyn renkli görünmiyen 
gölgesini seyrediyorlardı. 

Zabit çıktı. Kapı açık kaldı. 
Nöbetçiler selam durdular; 

bir sivil içeri girdi. dışardan 
"A kısmı., dediği işitilen bir 
sesten sonra kapı kapandı. 
Nöbotçilerden biri homurdana 
homurdana sivili boşluğa gö· 
türdü. Oracıkta duran ve hay
retten dona kalan Katof, Ki
yo'yu tanıdı. 

Yaralı olmıyan Kiyo'yu iki 

:zabit arasında görerek ken
disini Şankayşek'in yabancı 

müşa irlerinden biri sanmış

mışlardı: şimdi yanlışlıklanm 

anlıyarak ona uzaktan klifür 
ediyorlardı. O da karanlıkta 

Katof'un yanına çömeldi. 
Kotof sordu. 
- Başımıza geleceğini bili

yor musun? 
- Onu haber vermekte hu

susi bir itina gösterildi. Umu• 
nımda değil. Siyani!rüm yanım
da. Seninki de yanımda mı? 

- Evet. 
- Yaralı mısın? 
- Ayaklarımdan. Fakat yü-

rüyebiliyorum. 
- Çoktanberi burada mısın? 
- Hayır. Seni ne vakit ya-

kaladılar? 
- Dün akşam. Buradan 

kaçmak kabil değil mi? 
- İmkinı yok. Hemeıı hepsi 

ağır yaralı. Dıprda hemen 
her tarafta asker var. Kapının 
önündeki mitralyözleri de gör
dün mii? 

- Evet. Sen nerede yaka-
landın? 

Sonu - ~ar -

Suçlu 
sooo Lira Kefaletle 

Bırakıldı 
Kuşadasımn Acarlar köyün

de Sağır Aliyi öldürmekle 
maznun Kubur Süleymanın 
suç ortaklarından Çolak Ab
dül oğlu Musanın Kuşadası. 
ceza hakimliğinca (5000) lira 
kefaletle tahliyesine karar ve
rilmişti. Suçlu bu kefaleti bul
duğundan dün serbest bırakıl
mıştır. 

Borsada Toplantı 
Borsa idare heyeti dün öğ

leden sonra Cevahirci zade 
Şükrü beyin riyaseti altında 
mutat toplantısını yapmıştır. 

Tayin 
Maarif Bakanlığı tarafıntan 

Almanyada meslek pedagojisi 
tahs 1 ettirilen Alaşehirli Rıfat 
Nazmi bey Aydın sanat mek
tebi muallimliğine tayin edil
miştir. 

l\1ukabil Dava 
Karşıyaka Selimiye sokağın

da oturan İbrahim Nüzhet efen
di kendi aleyhinde dolandırıcı
lık iddiası ile yapılan şikiyetin 
yersiz olduğunu ve mukabil 
dava açtığını bildirmiştir. 

Yea&A.ır ....... 
Adliyede: 

Soyguncular 
Mahkum Oldular 
Torbalı kaıuının Çapak ka

yünden Şaipler köyüne gider· 
ken kasap Ali oğlu Mehmedin 
yolunu keserek kendisini yara• 
hyan ve ustündeki parasını alan 
Osman oğlu Bekir, Mustafa 
oğlu Ömer ve Mehmet oğlu 
Ömeriu şehrimiz ağ:rce:za mah· 
kemesindeki muhakemelari bıt· 
miş ve dUn karar tefhim edil
mittir. 

Bunlardan Bekir yedi sene, 
Ömer yaşının küçüklüğüncen 
3 sene 6 ay agır hapse mah· 
küm edilmişlerdir. Suçta alaka
dar bulunmadığı anlaşılan İb· 
rahim berat etmiştir. 

Kavganın Sonu 
ikisi de MahkOm Oldu 

Beyler sokağında Zekiye ha
nında metresi Necmiye hanım 
yüzünden aralarında çıkan kav· 
ga sonunda topal Ahmedi bı· 
çakla yaralıyarak ölümüne se· 
bebiyet vermekle suçlu Mehmet 
oğlu Mehmet ağırceza mahke· 
mesince on iki sene alb ay 
ağır hapse mahkum edilmiştir. 

Ka-5a sırasında Mehmedi 
yüzünde daimi değişiklik bıra
kacak ve gözünüa görme ka
biliyetini üçte ild derecede 
azaltacak surette yaralıyan Ha· 
lil oğlu Abdullah ta bir sene 
beş ay on beş gün ağır hapse 
mahkfım olmuştur. 

Çirkin Tecavuz 
Kemslpaşa ka:zasımn Ansızca 

köyünde Hüseyin oğlu İbrahi
min evine girerek kansı Emi
neye zorla tecavuz eylemek 
istemekle suçlu Konyalı Hü
seyin oğlu Mustafa muhakeme 
edilmek üzere şehrimiz ağır 

ceza mahkemesine ğetirilmiştir. 

Zabıta Haberleri: 

Aile Kavgasa 
Namazgahta İkinci Hacı Sü

leyman sokağında kahveci Ce
mal ve Mustafa oğlu Niyazi 
efendiler arasında ailevi bir 
meseleden dolayı kavga çık
mış ve C.-mal Niyaziyi yumruk
la sol gözünden yaraiımıştır. 
Blçaldı Ve Kamalılar 
Kemerde Siirmeli sokağında 

üzerinde kama biçak taşıyan 
Ahmet oğlu Recep ve Mustafa 
oğlu Emin Demir oğlu ıbrahim 
ve Hüseyin oğlu Halil yakalan 
mışlar ve ellerinden silahları 
alınmışhr. 

Sabıkalı Aranıyor 

Orhaniye mahllesinde Yokuş 
başı sokağında Halil efendinin 
evine taarrz eden sabıkalı Talat 
zebıtaca aranmaktadır. 

Hırsızlık 
Keçecilerde Zühre sokağın

da Sami efendinin bodrum ka
pısından giren hırsız tarafından 
beş parça •karyola eşyası ça
lınmıştır. Hırsız. :zabıtaca aran
maktadır. 

Pulları Satamadı 

Birinci Kordonda Katip so
kağında tüccardan Tranto efen
dinin mağazasından çaldığı 515 
kuruşluk damga pulunu Yol 
bedesteninde tütün ve pnl ba
yii Mehmet Raif efendiye sat
mak istiyeo Yuda oğlu Davi 
tutulmu ıtur. 

Kömür Yerine 
Para Almıtlar 

Kadiriye mahallesinde Ho
rasancı camii sokağında kö
mürcü İbrahim efendinin dük
kanına kömür almak bahane
sile giden iki kişi çekmeceden 
mumaileyhin 30 lirasını çalmış
lardır. 

-.-~:t"'lil .... .,,. ............... ... 
Aydın Demlryolu Umum 
MUdUrlUğUnden: 

1052 numaralı zeytın tarifesi 
22-11-934 tarihinden 31-10-

935 tarihine kadar Bayuıdır
dan İunire taşınacak zeytinin 
beher tonundan beş yüz kuruş 
ücreti nakliye alınacaktır. 

Ankara Birası 

Umduğumuzdan Üstün Çıktı 
~~~~~~~~-.. ı~~~~~~~~-

Ucuz -Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 

lzmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 
siparişini kabul ediyoruz. Ankara ()rnıan Çiftli~i ~1ü<l~rlugürıe müra
caat. Fazla izahat için lzmirde Ege Palas ve Şehır gazınosu müstecir! 
Türkmenoğlu Murat beyden alınabilir. 

lzmir ikinci Hukuk mahke
mesinden: 

Kadriye hanım tarafından 
Karşıyakada Şemikler köyünde 
Hacı Emin sokağında kain 
hanede mukim iken tagayyüp 
eden Hoca Ahmet efendi oğlu 
Abdullah efendi aleyhine ikame 
olunan dava ve icra kılınan 
ruuhakeme neticesinde müddei 
aleyh mumaüeyh Abdullah 
efendinin bir ay zarfında karısı 
mezbure Kadriye hanımın nez
dine avdetle evliliğin üzerine 
yüklettiği vazifeleri yapması 

lüzumunun kendisine ihtarına 
ve masarifi muhakeme olan 
1462 kuruşun müddeialeyhe 
aidiyetine 4-11-934 tarihinde 
müddeialeyhin gıyabında karar 
verilmekle H. U.M. kanununun 
maddei ~~hsusaaına tevfikan 
tanzim kılınan ihbarnamenin 
müd ' eialeyhin elyevm bulun
duğu mahallin meçhuliyetine 
mebni tebliğ makamına kaim 
ulmak üzere mahkeme divan
haoeıine tlllik kılındığı ilan 
olunur. 5038 (968) 

Ço4cUK HASTALIKLARI .. 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali AgB~ 
İkametkihını Birinci Kor

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

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 534 

H. 3 (25) 

Kırkağaç Hukuk Hakimli
ğinden: 

Kırkağacın Geleobe nahiye
sinin hark mahallesinden Meh
met kızı Fatma hanım tarafın
dan ayni mahallede Mehmet 
oğlu Mustafa efendi aleyhine 
kocası mumaileyh Mustafa efen
dinin yedi senedenberi aile 
evini terkederek semti meçhu
le gitmiş ve bir daha avdet 
etmemiş olduğundan avdetinin 
ilanen ihtar edilmesi talebi 
üzerine mumaileyh Mehmet 
oğhı Mustafa efendinin mede
ni kanunımun 132 inci madde
si mucibince eYlilik vazifelerini 
ifa etmek üzere tarihi ilandan 
itibaren bir ay zarfında gelen
be nahiyesinin bark mahalle
sindeki aile evine dönmesinin 
ihtarı ilin olnnur. 5037 (969) 

Azimet dolayısile 
acele müzayede 

ile satış 
Önümüzdeki cuma günü ya

ni teşrinisaninio yinııi üçiincü 
günü sabahleyin saat on bu
çukta Gündoğdu Birinci kor· 
donda Tayyare sinemasını ge
çince 218 numarada iki lükı 
aile eşyaları bilmüzayede satı

lacaktır. 
Lüks kristal saybor, tek ye 

çifte kanabı aynalı dolaplar, 
sarı kesme karyolalar, Şam 
mamulabndan tekmil mi
safir odası takımı, perdeler, 
dıvar saatı, 2 ceviz karyolalar, 
buzluk, vazolar, dört köşe 

masalar, oyun masaları, sandal
yalar, salıncaklıklar, etajerler, 
müteharrik elektrik lambası, 
yağlı boya levha, mavi yemek 
odası, 8 sandalye, büfe, büyük 
masa, etajer, küçük ceviz orta 
masası, konsola, şejlong, kol
tukl:ı.r, tualet, kesme ayna, 2 
lake aynalı dolap, komodinolar, 
bakır termosifon, çingo banyo, 
bide, halı, kilim ve seccadeler 
vesair bir çok mobilyalar bil
müzayede satılacaktır. Satış 

peşindir. 
Büyük Kardiçalı İbnhim bey 
hanında Emniyet müzayede sa
lonu müdüriyeti. t - 3 (970) 

lzmlr Beledlyeslndan : 
1 - Peştemalcılar cadde

ıinde 104 numaralı odun depo
IW11Dl senelik icarı açık müza
yede ile 1/12/934 saat 16 da 
ihale edilecek. 

2 - Namazgahta Misakı Mi
sakı Milli mektebi yanındaki 
44, 46 ve 48 numaralı dükkan
lann ıenelik icarı açık müza
yede ile 1-12-934 saat 16 da 
ihale edilecek. 

3 - 85 adanın 44 numaralı 
arsa sabfı 1-12-934 saat 16 da 
ihale edileçek. 

4 - 25 bin adet bandırma 
taşı mübayaası kapab münaka
sa ile 1-12-934 saat 16 da 
ihale edilecek. 

5 - Basmahane ile Kemer 
arasında bozuk olan eski taş
ların sökülerek yeni Bandırma 
taşı ile tefrİ4İ işi kapah müna
kasa ile 1-12-934 saat 16 da 
ihale edilecek. 

l:zahat için bqkitipliğe ifti
rak için de söylenen gün ve 
saatta depozito makbuzlarile 
belediye encümenine müraçaat. 

11, 21 4842 (900) 

Jn,ııatınıııüçin atideki ihti1açlarıaızı pek otııı:ı: 
temın etmek isterseniz Halım aj!'a ç.arşı11nda 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcaretbanlll'İn" mü racaaı e<lı nız 

ÇIMEUTO 
Çubuk demir ve her rre- . çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhı}·eden lıhhalar ve bunların 

te/errüatı envaı banyolar ve term~ı/onlar ve her ctns 
musluklar ve kanalizasyon içın demu dökme boıular 
ve Jngiliz lı.ünkleri ve bunların teJerruatı vesaue ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çime nt olar, B ten MaPkalaP 

En Mhalt Şeraitte 
Ma azamızda Sattlfl" 

Milis icra Memurluğundan: 
İzmirde mukim Di Oryantel 

limitet halı şirketi hukuk mü
şaviri F evıi beye borçlu Mi
lislı Salilı efendi zade Halil 
beyin uhtei tasarrufunda olup 
alacakh mumaileyh Fevzi bey 
namına 2/51931 tarih ve 39 -
105 cilt ve varak No. lı Milia 
tapu idaresinden bir kıta ipo
tek ıeııedile alacaklı muma
ileyh Fevzi bey namına birinci 
derece Ye sırada ipotekli Ha
ziran 324 tarih ve 68 No. lı 
tapu senedine merbut ve sa
tılarak paraya çevrilmesine 
karar verilen Milis kazasının 
ağaçlıyük karyesi boztoprak 
nam mevkiinde vaki tarafları 

şarkan Galip bey, garben çay, 
şimalen Vesile hanım, cenuben 
yine Galip beyle mahdut ve 
mukaddema tarla ve halen in
cirlik olup derununda (2650) 
sak incir ağacı mevcut olup 
ma eşcar vesaire heyeti umu
miyesi yinni beş bin lira kıy
meti muhammeneli 313 dönüm 
miktarındaki bir kıta incirliğin 
tamamı 22/12/934 tarihine mfı
sadif Cumartesi günü saat 
14 ten 16 ya kadar Milas icra
sında açık artbnna ile satıla· 

caktır. 

1 - İşbu gayn menkul art
tırma şartnamesi 12/12/934 ta
rihinden itibaren herkes tara
fından g&rülmesi için açıktır. 

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

3 - Muayyen günde arttır
ma bedeli gayrı menkulün 
muhammen kıymetinin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde artbrma on beş gün da
ha temdit edilere 7 /l/935 tari
hine mü.sadif Pazartesi günü ay
ni saatta eıı çok arttıranın üze
rine ihale edilecektir. 

4 - haklan tapu aicillile sa
bit olmayan ipotekli alacakh
larla diğer alakadarlann Ye 
irtifak hakkı sahiplerinin Ye 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialannı işbu ilin tari
hinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte 
bildirmeleri icap eder. Aksi tak
tirde haklan tapu sicillile sabit 
olmayanlar satış bedelinin pay
laşmasından hariç bırakılır. 

5 - Gösterilen günde art
tırmaya iştirak edenler artiır· 
ma şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu malômatı almış ve bun
la.n tamamen kabııl etmiş ad
dolunur. 

Üstünde bırakılan gayri men
kulün bedeli zamanında veril· 
mezse on beş günlük ikinci 
bir arttırma ile satılır, bedel 
farkı ve masraflar diğer za
rarlar bükme hacet kalmaksı
zın evvelki alıcıdan tahsil olu
nur. 

Fazla malümat almak isti
yenler H. K. 933 - 29 numara 
ile Milas icrasına lüzumu mü
racaatları ve sehven 18/11/934 
tarihinde Yeni Asırda 8802 
numaralı nüshasının 9 nncu sa
hifesi 4 üncü sütununda intişar 
eden ilanın hükmü olmadığı 

ve bu ilan dairesinde muamele 
yapılacağı ilan olunur. (971) 



~· 
Toptan Satıf 

Mahalli: 

Bahçe 
· kapı 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

Şehrimizdeki 
ecza depola
rile eczane
lerdede var -
dır. Israrla 
ALGOPANI 

isl eyiniz. 
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f zf"'İr Maarif üdürlüğünden: 
Karşıyaka Cumhuriyet mektebinde yaptırılacak tamirata ait 

keşfi görmek üzere taliplerin her gün ve pazarlığa girmek üze
re de 25 - 11 - 934 tarihine tesadüf eden pazar günü saat 1 O <la 
idaremizde müteşekkil komisyona müracaat etmeleri 5031 (964) 

t"'" 

Satılık 
İncir Bahçesi 

Aydının Germencik nahiye
sinin Üzümlü karyesi civarında 
bir kıtada yüz seksen dönüm 
incir babçeıi satılıktır. Arzu 
edenlerin Aydında Çankaya 
caddesinde 5 numaralı hanede 
Vodinalı Hacı Abrürrauf beye 

müracaatları. (5-10) 934 · 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

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

(363) 

DOKTOR 

Hati~ Oğ. [sat 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 

Hastalarını her gün öğle-
den sonra Beyler - Hacı 

İmamlar sokağında 
No. 12 - Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder. 
Telefon No. 3331 

s. 7 
7 

Muhterem Müşte
rilerimize Müjde 
Yeni Emniyet Hasan Bas
ri terzihanesi bayram 
mUnasebeltle halka ko
layhk için açıldı. Hemen 

kof unuz 
imalathane 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. 

~ " ·iracaatları rica olunur. 
(945) 3-6 

• 

Satılık Depo 
İkinci kordonda Eski gümrük 

sokağında (6) numaralı depo 
satılıktır. 

İki kattan ibaret olup birinci 
katı gayet geniş ve ikinci katı 
ise depo o!arak kul!anılmağa 

elverişli büyük bir salon ve iki 
büroyu muhtevidir. Taliplerin 
İkinci kordonda Kardiçalı Hü
seyin bey hanında Umum ga
zeteler bayii Hamdi Bekir beye 
müracaatları. 4-15 

1 ae•c e&1!:91 

Dr. Ali Rıza 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN 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
allim ilk ve orta mektep tale
belerine hususi dersler ver
mektedir. 

lstiyenlerin idarehanemizde 

(Zeki) bey namına tahriren ve
ya şifahen müracaat edebi-
lirler. 4-6 

Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastahkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 
4-

' 
Talebe Velilerine 
ilk mekteplerde okuyan ve 

her hangi bir dersten geri kal
mış çocuklara ders verilir. Mu
allim derslerini talebelerin ev
lerinde verir. l.teyenlerin İzmir 
borsasında zahire ıimıan Şem
aettin beye müraeutlan. 

(S-10) 

Dahiliye 

DOKTOR 

ZEKAİ İBRAHİM 
Muayenehane: İkinci Beyler sokağı No. 45 Beyler hamamı 

karşısında. 
Cumadan maada 3-6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

Telefon: 3806 

San in 
Yeni neslin 

ve bütün kibaı 
halkın diş ma
cunudur. 

SANıN'i 
Bir defa tec

rübe etmek ona 
ömrü oldukça 
alışmak dem ek
tir. 

SANIN 
Diş l e r i n i zi 

beyazlatır, par
latır, diş etleri
ni kuvvetlen
dirir. Ağzınzıa 
ferahlık verir, 
dişlerinizin çü
rümesine man 
olur, gayet sıh-
hidir. 

Sanin 
Diş macunu 

L·ı ııı ha in ı ı ıı ı torcı b 
tlı ıılu iııç hir za. 

a ı .ı ır 

Çünki: 
hmealirıe ııa:ıa 

ı aıı ıarfıyah az 
ı ~ ı hol yegAoe 

ı ıulııu1ır. 

Hı·r hayidın 
H rayınız 

·'eposu 

hl EH MET 
TEVFiK 

•"kır ı k ma!ze ııH ~ 
t ıcı:ı rt>llıı11ıt-tn 

P•'3't1ın~ l cılttr 

iflffON 3323 

Türkiye Ziraat Bankası Izmir 
Şubesinden: 

12/11/934 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri yapılacağı 7 /111934 
de Anadolu 8/11/934 de Yeni Asır 9/11/934 de Ticaret ve 
10/111934 de Işık gazetelerinde ilin edilen Yunanlı emvalinin 
ihaleleri 10112/934 tarihine pazarlığa bırakılmıştır. Satış gayri 
mübadil bonosu veya peşin para ile nakden yapılır. Kıymeti 

muhammenesi iki bin lira veya daha ziyade olan emvalin ihalei 
kafiyeleri istizana tabidir. Malın satıldığı seneye ait Devlet 
vergi ve belediye resim ve sair bütün masraflar müşteriye aittir. 
lstiyenlerin yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale günü 
saat 14,30 da Ziraat Bankasına müracaatları. 4922 (967) 

Tire Belediye Reisliğindec: 
1 - Kapalı zarfla ihalesine imkan bulunmıyan ve tahmini 

keşif bedeli 147608 liradan ibaret şehrimiz su tesisatı 5/12/934 
1 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 te pazarlıkla ihale edi
leceğinden taliplerin % 7,50 muvakkat teminat akçeleri ve şart
namesinde yazılı evrak ve vesikalarile beraber muayyen gün ve 
saatta belediye dairesinde hazır bulunmaları. 

2 - Tesisatın muıaddak keşifname ve plin ve şartnamele
rile mukavelename esaslarım görmek ve izahat almak ve 25 lira 
mukabilinde bu evrakın bir doıyuını tedarik etmek iıtiyenlerin 
belediyemize müracaatlan llnmu ilin olunur. 4995 (965) 

21 

li.IS GEI~DI 
-::11 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRSJ~T 
Topan Halis Zon!!uldak 

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

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de geJmiştir. 
İngiliz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satış mahalli : Kestahe pazarında No. 10 
885) Telefon 3937 

Ne Van\us, 
Ne Havlu, 

Ne Ihlamur 
T. diyot 

'.ezlen zi Geçi rcn1c.~z 

En birinci 

N EZ IJ E 
düşmanıdır. 

Ağzı, burnu, ciğerle · 
gazı .mikroptan koru •. 
İsme dikkat 

SELA .'.1ET Fi:.l( 
Un1un1i depo : 

c: """°. FERiT 
Şifa Eczane"İ 

Birinci Sınıf l\iutahas'iıs 

Operatör - Doktor 

hsln Hüseyin 
Hastalarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has

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

ı·ahsin B<~y Hastanesi 
14-26 764 

Umum Hastalarıo ıazarı Dikkatine 
En son sistem mide, koırm ,bağırsak, böbrek ve doğum 

neticesi lüzum gösterile!\ pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlaı için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarmdaki 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 ESERLERİ 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'İ AZA AMİL 
ve MÜTEHASSISI 

Fa,hrl Hiza 
Bey taraf mnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam 

f Bristol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lznıirliler Burada Buluşurlar 

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

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

Dl.kk'll • Bütü~ EgeJilere Brı·slol S_irke-
< • Beyoglunun cıde 

Osmani ye oteli:id!~~siye 

lzmir Emrazı Sariye Hasta ne
si Baştababetinden; .... ,, 

Hastaneye bir yemek sobası pazarlıkla satın alınacaktır. 1 .. 

)iplerin şeraiti anlamak üzere hergün ve kat'i alın~cak giifl~ 
olan 3 Birinci Kanun 934 Perşembe günü ıaat 15 te lzmir sab 
sıhhıye merkezinde toplanan komisyona müracaatlan. 

21-28-~12 5006 (966) 



Yt-nf Aıır Aflhfte 11 

Irgat Pazarında Azizler Sokağında ____ .. ____ _ 

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş 11apan matbaasıdır 

NUJIABA.IA. 
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I 1
• V. 

\\T. F. 1-1. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
.JıEDERW ALD vapuru 19 ikinci 
teŞrinde bekleniyor. 21 ikinci 
'eşrine kadar Anvers, Rotter
iam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

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

ALIMNIA vapuru 15 birinci 
kanunda bekleniyor 18 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam Hamburg ye Bremen için 
yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 24 

ikinci teşrinde Hamburg ve 
Anvers limanlarmdan 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 
EXMıNıSTER vapuru lima-! 

nımızdan Nevyork Boston Fila
!elfiya ve Norfolk için yük al
maktadır. 

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

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

JOHNSON LINE L TD. 
QTERNMORE vapuru 25 

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

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

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
·2007 - 2008 

Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

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

nasül hastahklas-ı 
mütehassısı 

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

Fratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru yirmi iki 

teşrinisaniden 28 teşrinisaniye 

kadar Anvers, Rotterdam ve 

Hamburg limanları için yük 

alacaktır. 

OBERON vapuru 24 teşrini 

saniden 28 teşrinisaniye kadar 
Anvers, Amsterdam, Rotter

dam ve Hamburg iç.in 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 kanunuevvele ka

dar Anvers, Rotterdam, Ams

terdam ve Hamburg için yük 

alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
BLALAND motörü 19 teş

rinisanide beklenmekte o!up 

Rotterdam, Hamburg, Kopen

hage, Dantzig, Gdynia, Gote
borg ve Skandinavya limanları 

için yük alacaktır. 
HEMLAND motörü 2 kanunu 

evvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hanıburğ, Copen

hage, Dant:cig, Gdynia, Gote
beı g ve lskandinavya liman

ları için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 22 ka

nunuevvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Copen

hagen, Dantzig. Gdynia, Go
teborg, Os1o ve İskandinavya 
için yük alacaktır. 
SERVİCE MARİTİM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 

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

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

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

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acentn mes
uliyct kabul etmez. 

Fazla tafsil~t için İk:nci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasmda FRA TELLı 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon : 2004-2005 

Makine Ve inşaatı Bahriye Mütehassısı 

CTP UE 
ı\1akine h11alc\thanesi 

llaliwa_!?a f'l.:ırşıın .Nıııııarn 5' ı 

M üet1ıesemin 
manı u latı 

nlanık 

ıulut ıııtık ı ne 

lzmirde 
fnnlıyottcdir. 

A llikadnrlrı 
ı ın bu makine· 

fanlıyet 

l:ıı ılıırı lıaklcında mnlfıımır sılmnlıırını tavtıİVf\ ""· ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} aghane Ve lJn Değırmenleri 
lı:ın hılnmnm rıliit 'Çf\ N1PVJıl ııırnl ctlilır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gazozyen 

Her boyda ve her kuvvet 

her cfııı mabrokııt üzerine 

Bilumum DPnl~ lşlcrl 
Dorbın!er, tıılumbalnr 

tesisatı mibanikiye asanı-ıör Tt 

v!nçler vo s:ıir ışler Jcrrıbtı 
çA krıhnl Pflılır 

c."' 

Oliver Ve Şü. ~ 1 · JADRANSKA 
LİMİTET PLOVIDBA D. D. Susak 

Vapur Acentesi tzMiR, P1RE TRiYESTE vE 

CENDELİ HAN BİRİNCİ SUSAK İÇİN MUNTAZAM 

KORDON TEL. 2443 

DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TAHMİL İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
LONDRA HATTI 

ALGERIAN vapuru 20 
ikinci teşrinde Londra ve 
Hulle yükliyecektir. 

ROUMELIAN vapuru on se
kiz ikinci teşrinde · gelip 21 

ikinci teşrine kadar Liverpool 

ve Glaskov için yükliyecektir. 
T AHLIYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
ROUMELIAN Liverpool ve 

Swanseadan on ikinci teşrine 
doğru 

ALGERIAN Anvers, Hull 
ve Londradan 20 ilc'nci teş
rine doğru 

1 

GOURKO Anvers, Hull ve 
J.ondradan. 30 ik.nci teşrinde 

doğru · 
1 NOT: Vürut tarihleri ve 
1 vapur~arın isimleri üzcrir.e mes'u 

liyet k<4bul edilmez. 

m~::uı ( ihlamur ) 
çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa
ketlerimizin ihzarına başlan
mıştır. Dükkanında satmak 
üzere bizden paket a!an esnaf 
ihtiyaçlarım temin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler 5 - 1 O 
kuruştur. Karadeniz malı 

Salep ~ozunun zarif kutu
.arı yalnız 15 ku-

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

Işıldak Bulaşık ve ~ila 
tozu emsahne 

HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti 

Triyeste 5,112 gündür. 

Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 

öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 

21111/934 BLED 

281111934 SRBİN 
5/12/934 s.s 
DİKKAT: vapurlar Çarşam-

ba günü sabah yük almıyacak

lardır. 

Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl-

mıştır. 

Yoku ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

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

Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag, 
Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapalı kutuları vardır. Dök

mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

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

elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 

Resmi ruhsatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç boyasını 

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

Turan tuvalet sabunu ECE vim tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 
karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kakao, ko!onya, kola, 

tutkal, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 

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

TELEFON : 3882 

ELE 
am~I Beye 

L h"'· - ~ ,,,. c ı '· •C ıKtıu&l hfuuıl boyın (Uo11ul) koion1ııeııı ı 
kılım fldelıı lır mıyııııf! 

l\iiçiik lrnnı ın- Çok meni, Kemal Klimil bey HilA.l eozaba 

ıreınclo Bnhnr çiçf!l?İ. Altın raya, Y:uemin, Fnlya kolı:oları 

ı; ınıh·n hanımlara (Gfırıül) de nriyormoş. 
.Erkek - Şu y«ıni yaptığı Giini\I kolonya11n1 mı'! 
Küçük Hanım - l~vet. Gönülde öyle 11bbar bir koku ö1lr 

fiiııunkAr ·u hayali hir snk ·n zarafet var ki,. Vellıa11l bl11i 
,;ıcıklayıcı nılor ur bir bilıtınis •• 

Saç Losyonu 

Komojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 

saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi yağlı 

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

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

Ecza anesi 
Müstahzeratı 

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

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

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

reş şubelerinden diplomalı Minik kadın berberi B. Sıtkı 
bey mükemmel bir salon açtı. Son defa yaptığı tetkik .se
yahatından yeni sistem ve fennin bir harikası olan ondüle 
makinelerini de getirdi. Bunlar biri elektrikle diğeri buhar 
ile işliyor. Altı aydan bir seneye kadar dalgalı kıvırcık veya 
lüle bükle veya geniş ondüle şeklinde olmak üzere devamlı 
öndüle yapıyor. Saçları taze ve nemli tutar. kırmaz, bozmaz 
sarartmaz yakmaz. Boyalı boyasız oksijenler her çeşit saçı 
öndüle yapar. Bütün bunlar yarım 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 vasıtalarını da ucuzca satıyor. Doğrusu bu salona 
"Hanımların saadet kaynağı,, demek yaraşır. 

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

yeni binada B. Sıtkı. 

\ ,,,.. ~· ; l ' • . - •. ' . . - ' · .. 
. . ' . ~,. - . , . ~-

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇI~RIG1 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 İZMİR 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SüzUlmUştUr 
Yegane Deposu 

Baş durak 

Ba.müi Nüzhet 

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