
ı · ~ No. &793 KIRKINCI SENE 
~ 4~ -Gazi Bulvarı - IZMIR - 44 il 

imtiyaz sahibi : ALI ŞEVKET 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

ÇARŞAMBA 7 TEŞRiNiSANi 1934 lf "')\ 
l ' 

İSMAİL HAKKI 
.A.13C>~ Ş:E~Tİ 1 

Devamı müddei TÜ-;kiye için H~iç için! 
Scıır/ ik" • • , 1:1110- :!ıJOO -- 1 

11/ı 1111/ık. . 71111 1300 

TELEFON : 2&97 

i 
i 

. ' -··· .. . : ~~·· . . : 
. . . , 

GAZETEMlZ 
12 -

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Cuııılııo·iyetiıı Ve Cııııı1ııwiyet Eseı·iııiıı Brkçisı, Srıbalılan ! ıkw· Siyaı;i Gazetedir 

o 
Balkanlılar 
İktisaden De 

Birleşeceklerdir 
Son bir asrın milliyet cere

Yaııları Balkanları kana boya
~ış, Avrupanın bu parçası 
11Yasi intrikaların merkezi o'
~Uştu. Balkanlar denilince kan, 
•htilal, karışıklık, harp hatıra 
&'eli yordu . 
. Bügün vaziyet tamamen ak
~•ııedir. Balkanlılar uzun d 3-
~~Şmelerden sonra tarihe ait 
•hti(<l,f noktalarını araların :h 
1asfiye eylemişler birliklerini 
Y.eni zihniyetlere, yeni pren-
11!>lere uygun bir şekilde kur
~tışlardır. Balkan misakına 
•ııııa koyan devletler hariciye 
Yaıırlarının son defa Ankarada 
, aptıkları müzakereler hep 
hu büyük ülkünün ta-
akkukuna doğru atılmış bü

~iik hamlelerdir. Balkan misakı 
ılk esaslarile siyasi çalışma 
~~taklığını, hudutlar emniyetini 
lqtiva eyleyordu. Ankara mü
ıakereleri bu prensibin statü
a~ııü kurdu: Ve buna yalnız 
81Yasi değil iktisadi bir birlik 
~iicude getirilmesi lüzumunu da 
•la ve etti. Neşrolunan resmi 
~bliglere ilaveten Romanya 

ariciye Nazırı M. Titülesko
lluıı ve Yugoslavya hariciye 
llaıır muavini M. Puriç'in sa
llıiıııi ve candan sözleri vazi
~Cti tamamen tavzih ve tasrih 
'Yleıniş bulunuyor. 

1 " Ankarada büyük bir dev-
1'1 kurduk" denilmesi Balkan
;rııı yalnız siyasi cephede 
ı eğil bütün sahalarda birleşme 
::~arında olduklarını tebarüz 

1•rıniye kafidir. 
~ Bu birleşme yalnız sulh da
~~ına hizmet etmek şevkile 
le .ınıyacaktır. Balkan millet
a;ııe sulh içinde refah ve sa
k et Yollarını açacaktır. Bal
Ilı anlılar iktisadi bakımdan he
Ilı en birbirinin ayni olan bir 
tıara arzederler. 

de stibsal maddelerinde tam 
~~ecek bir benzerlik vardır. 
ille ışına ve yaşama tarzları he
isti~l~irbirinin aynidir. Hariçte 
ler· ak piyasalarında menfaat
hQ~ müşterektir. Binaenaleyh 
tik Utlarının emnizeti ve poli
kQ: Çalışmalarında kurdukları 
had "et[j cepheyi iktisadi sa
lr~ıı a d~ tahakkuk ettirdikleri 
a;~1 ırıılletlerine refah yollarını 
9U'l\ı ş b:ılunacaklarmda asla 
la~a .e e:lile;nez. Birliğin yara
llıi!ı~;e ~uvvet bütün Balkan 
llıiıı. rıne refah ve huzur te-

e ı· da. isf dı~ecektir. Balkanlıların 
~. e ıkleri budur. 
·~etek' .. 

t"!>lu b ıın Balkan konseymın 
11•~ırla llunduğu günlerde Elen 
d:ı_ b tı e hükumetimiz arasın-
eıtaf~~Ya? ticaret muahedesi 
ıl~t akı müzakereler mah
ıla.ha.Çerçive dahilinde kalmamış 
leşl'llelınumi ve daha şamil bir
lır. l~· arzusunu yaratmış
il.daını Urk - Yunan devlet 
her ik~ı üzüm ve tütün gibi 
~e Va ıfl [memlekette yetişen 
ıı. sı arı h · 
~ı llJ.üh· emen aynı olan 
tı~ta.rd ım mahsulün harici sa
taş1ına~ müşterek bir cephe 

<ea11arını göz _ önünden uzak 
l: araJı 2 tncı salıı/ede ) 
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M. Titülesko Sofyad 
Romen - Bulgar 

Mülakatları 
Ha. 

Uzun 
Nazırlarının 
Sürdü .. 

BULGARİSTAN BALKAN ANTANTINA GİRECEK Mİ? 
r::-----ı;c;:7'~-"~.;:".'~..,,,,_-,...,, . ~ 

IJııltJ!rı· J/111"iı'1ye .\'ıızırı M. llaf,ıl:ı{ 

Sofya 6 (A.A) - Ankaradan 
Biikre e d!inm~kte olan Ro
manya h'l•:ciye na?Jrı M, Titü
lesko Sofyaya gi!lmiştir. Bura
da kısa bir mdddet kalacaktır. 

Aynı Trenle Yugoslavya ha
riciye nazır muavini M. Puriç
te Sofyadan geçmiştir. Her iki 
nazır istasyonda hariciye nazı
rı M. Batalof kralın mb:ıaviri 

M. Gruef hariciye umumi ka
tibi M. Kristof ve Türkiye, 
Yunanistan ve Çekoslavakya 
sefirleri tarafından karşılanmış
lardır. 

M. Titü!esko Romanya sefa
retine gitmiş, M. Puriç ise tre-

• 

} H!JU''ICIL'ljll llrt ~,~._.::ır Jf11ı.rıui 

J/. Pııriç 1/ Tifıl •r /;o 
nin tevekkufu müddetince ha- bu ziyafette bütün hükumet 
riciye nazırı M. Bat.alof ile gö- erkanı ile diğer zavat hazır 
rü,tükten sonra yoluna devam bulunmuştur. 
etmiştir. İstanbul, 6 ( Hususi ) - Sof-

Sofya, 6 (A.A) - M. Titu- yadan bildiriliyor: Siyasi Bul-
lesko birbirini müteakip hari- gar mehafili Romanya hariciye 
ciye nazın M. Batalof ile baş- nazın M. Titüles!: Sofyayı 
vekil M. Gorgiyefi ziyare~ et- ziyaretine büyük ehemmiyet 
miştir. M. Titulesko Bulgar vermektedir. Gazeteler Bulgar 
hariciye nazırile takriben bir hariciye nazırı ile Romanya 
s at görüşmüş ve b:ı'jvekil ile hariciye nazırı arasında ilk 
mülakatı da oldukça uzun sür- görüşme.nin iyi netice verdigi-
ııiüştür. Saııt 19 da Romanya ne kanidirler. Bulgaristanın 
hariciye nazırı kral Boris tara- mukadderatını idare eden ze-
fından kabul edilmiştir. Dün vat Balkan antantında yer al-
akşam M. Batalof M. Titulesko mak fikrini müsait bir surette 
şerefine bir ziyafet vermiş ve karşılamaktadırlar. =========-=--- -- :..:..:;::==:::::;: 

Romada· Ne Görüştüler? 
Dün Resmi Bir Tebliğ Neşredildi 
Avusturya Ve ~facaristan TethişçiJeri İade İçin İtalya 

lliikfimetinin İttihaz Edeceği Karaı·ı mı Bekliyorlar? 
. 1 

Jf. lılııssoliııi 

ROMA, 6 (Hususi) - Başvekil M. Mussolini 
ve hükıimet erkanı Viyanadan gelen Macar baş 
vekili Ceneral Gömböes'i istikbal etmişlerdir. 
Ceneral Duce ile musafaha ettikten sonra selam 
resmini yapan askeri teftiş etmiştir. 

ROMA, 6 (Hususi)-M. Mussolini - Gömböes 
Venedik sarayında uzun bir mülakatta bulun
dular. Neşredilen resmi tebliğe göre Ceneral 
Gömböes'in Romayı ziyareti 17 Mart 1934 de 

İtalya - Avusturya - Macarhtan başvekilleri ara
sında imzalanan protokol ahkamına tevfikan 
üç memleket arasında iktisadi münasebetleri 
tetkik için vukubulmuştur. 

Roma 6 ( A.A ) - Macar Başvekili M. Göm
böş buraya gelmiş ve M. Mussolini tarafından 
istikbal edilmiştir. 

Kolonel Pertevlçln İadesi 
Viyana 6 ( Hususi ) - Avusturya hüküme

tince tevkif edilen Hırvat miralayı Perteviçin 
Marsilya suikastında zimethal bulunmak töhme
tile Fransa hükümeti tarafından Fransız adliye
sine teslimi istenildiği malumdur. Avusturya hü
kumeti Fransanın iade talebi hakkında henüz 
hiç bir karar vermemiş ise de Perteviçi 27 İlk 
Teşrinden beri mevkuf tutmaktadır. 

italyayı Bekllyorlar 
Paris 6 ( Radyo ) - Burada mevcut kanaate 

göre, Avusturya - Macar hükumetleri iadeleri 
istenilen Hırvat mevkufları hakkında İtalyanın 
takip edeceği yolda yürüyeceklerdir. İtalya hü
kıimeti Dr. Ante Paveliç ve Kvaternikin iade
sine karar vermedikçe bu hükumetler de karar
larını tehir edeceklerdir. 

Trenler! Uçuran Adam 
BUDAPEŞTE, 6 (H.R) - Cinayet mahkemesi 

beynelmilel trenleri nçuran Matujka'yı muhake
meye başlamıştır. Eski bir zabit olan Matujka 
iki yüzlü bir oyun oynamakta idi. Demiryolla
rına koyduğu bombaları bizzat hazırlıyor, infi
lakları müteakipte birbirine giren vagonlan ve 
facia sahnesini görmek için kaza mahallindeki 
seyirciler arasına karışmaktan adeta zevk 
alıyordu. Matujkayı muayene eden doktorlar 
katiyen deli olmadığı!1ı söylemi9lerdir. 

r 
Aydında Çok Feci 
Bir Motokar Kazası 

Altı Yaralıdan Birinin Kaburga Ke
mikleri Kırıldı Diğerinin Gözü Çıktı 

.lyılııı lıaflMıla İJ.l!JC, 111ofnl.-ııı/aı 

Aydın, 6 (Hususi) - Bugün yonlan arasında hattan çıkmış, 
sabahleyin saat dokuzda Aydın- devrilmiş, içinde mevcut oniki 
dan haket eden bir motokar yolcudan altısı yaralanmıştır. 
Germencik ile Ortaklar istas- -Sonu 9 uncu sahıtede -

On Beş Türk Genci 
Tahsil için Yakında Almanya, Bel

çika Ve F ransaya Gidiyorlar 

f:..'11 Htc.rbn uk 

İstanbul, 6 (Hususi)-Sümer 
bankın Avrupada muhtelif ih
tısas şubelerinde tahsile gön
dermeğe karar verdiği on beş 
genç yakında Almanya, Bel
çika ve Fransaya gideceklerdir. 

Ankara, 5 (A.A) - İktisat 
vekili Mahmut Celal beyefendi 
Elen meslektaşına kendi köş
künde bu akşam hususi bir 
ziyafet vermiştir. 

; 

BiHa.sı 

Ziyafette Yunan heyetinin 
bütün azaları hariciye vekili 
doktor Tevfik Rüştü beyefendi 
ve diğer vekiller, fırka katibi 
umumisi Recep beyefendi ile 
iktisat vekaleti erkanı.İş ban
kası umum müdür v~ '·ili Mu
ammer, Sümerbank umum mü
dürü Nurullah Esat beyler bu
lunmuşlardır. 
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J{adın - Kocacığım çantanı almayı unutmadın değil mi? 

• Koca - Hayır unutmadım .. Pantalonumun cebine koydu e. -
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Kooperatifin 
Manevi Hizmetleri 
Remzi bey tarafından Nadi 

beye istihfafla sorulan bir suale 
cevap olarak dün kooperatifin 
maddi hizmetlerinin bazıların
dan bahsetmiştim. Bugün de 
onun manevi hizmetlerine ge
liyorum. 

Kooperatifin manevi ilk hiz
meti; kooperasiyon namında 
dünyada birşey olup bunun zi
rai mahsullerin müstahsiller he
sabına satılması işlerine tatbik 
edilebilmesi mümkin olduğunu 
daha bundan yirmi sene evvel 
birinci derecede hatıra getir
'mesi, sonra da fikrin tatbi
kabna geçilmesidir. Aydın 
lncircüeri namına düşünülen 
bu harekettir ki o zamanın 
hükümetini bu hususta tetkikat 
yapmıya sevketmiş ve bu mak
satla Bulgaristana Ziraat ban
kası tarafından bir tetkik hey
eti gönderilmişti. Bu heyet 

1
memlekete. o zamana kadar 
Türkiyede hiç kimsenin bilmedi
ği bir takım malumat getirdi 
ve bu malfunata istinaden bir 
layiha hazırlandı. Bu layiha ko
operatiflere ait hukuki esasları 
ihtiva eden çok güzel bir kanun
du. Parlamentoya harbın son 
•enelerinda ancak tevdi edile
bilen bu Iayıhanın ben mazbata 
'muharriri idim. Aydın koope
ratifinin ilk manevi hizmeti 
budur. 
Aydın kooperatifinin ikinci 

bir hizmeti de memlekette 
kooperalifcilik fikrinin bir ker
re intişarına hizmet etmesi, son
rada " Kooperatif ,, bir şir
ket yapılıp bununla çalışılabile
ceğini ve böyle bir şirketin 

inkişaf ta edebileceğini, bu gi
bi işlere karşı çok şüpheli 
gözlerle bakmıya alışmış olan 

1
umumi efkira ispat etmesidir. 
1ıakikaten, hiç bir taraftan 
emir ve cebir olmaksızın, hiç 
fbir taraftan talimat almaksızın, 

f 
atrf liberal ve ihtiyari koopera
tifciliğin umumi esaslarına göre 
teıkil ve idare edilen bu mü
essese, son dokuz sene zarfın-
da o kadar inkişaf etmiş ve 
'yerleşmiştir ki bugün ortadan 
kalkıverse bırakacağı boşluk 
büyük olacak ve yerine yine 
onun getirilmesi zaruri olacak
tır. Bunu anlamak için Aydın 
mıntakası müstahsilJeri arasın-

~ da dolaşmak lazımdır. 
Aydın koopratifi bir terbiye 

müssesesi olmuştur. Orada ko-
1 operatifin ruhu, esası tekniği, 
Ye bunun incirciliğ\! ve üzüm
tülüğe tstbikine ait tatbikat 
teferrüatı her sene tedricen 
ileı {iyen bir inkişaf ve tekamül 
derecesi ile hem içinde, hem 

~de etrafında bulunanlara birer 
birer öğretildi. Herkes herşeyi 
öğrendı mi ? elbet hayır. Bu
nun için daha çok uzun sene
ler lazımdır . Lakin bugün 

1 Aydın muhitinde bir çok şey 
bilen bilhassa kooperatifçiliğin 
kaba tekniğini öğrenmiş olan 
yarı okumuş bir hayli köylü 
vardır. Hatta en cahil, en kü
çük ve en muhafazakar bir 
köylüde bile kooperatifin ne 
olduğuna dair müphem de olsa 
umumi bir fikir mevcut olduğu 
gibi müstahsil ile kooperatif 
arasındaki münasebetlerin ru
tinleri bile teşekkül etmiştir. 

Bu bakımdan denebilir ki 
kooperatif, Türkiyede koopera
tifçiliğin bir tecrübe enstitüsü 
olmuş ve bu vazifeyi muvaffa
kıyetle görmüştür. Sonra do
kuz sene içinde Aydın koope
ratifinin tekamülü ile başlayıp 
bu günkü kooperatifler ittiha
lmm teşekkülü ile nihayet bu
lan inkişaftan sonra bu mem
lekette hir kac sene evveline 

"rn zan : 1\1.1:'1b.1.1:1:i..u .. 
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gelinceye kadar tamamen na
zari ve birbirine eklenmemiş 

bir takım dağmık ve karışık 
bilgilere istinat eden koopera
tifçilik tekniği bu ittihatla en 
son, en modem, en tabii şek
lini almış ve bu suretle mem
lekete kooperatif teşkilati için 
en mükemmel bir nümune vücude 
gelmiştir. Henüz kanunlarımız
da böyle bir ittihat için gerek 
şekil ve gerek prensip itiba
rile sarih hiçbir delalet bulun
madığı halde İttihat bunun 
tatbikatını, nümunesini, hukuki 
esaslarını muntazam, güzel ve 
modem bir bina halinde mey
dana koymuştur. Bu binayı 
tetkik edenler bugün bunu 
belki fa:ıla mode~ bularak bi
zim ileri gitmiş olduğumuzu 

zannedebilirler. Onlara da söy
lenecek başka sözler vardır 

ve bunun en kısa hülasası şu
dur: "Biz başka türlü yapa
mazdık!,. 

Kooperatif, bugün müstahsi
lin kafası, gözü, eli, kisesi, ban
kası, hülasa bütün iktisadi var
lığıdır. Kooperatif incir ve üzüm 
işlerinin gerek ziraat ve gerek 
mübadele sahalannda bir tat
bikat enstitüsü, hatta bir da
rülfünun olduğu kadar müstah
silin hususi hayabnda da bir 
mürebbisidir. Belki bu son va
zifelerini tamam olarak ifa 
edebilmesi icin daha bir hayli 
müddet tekamüle ihtiyacı var
dır. Fakat, bu işi de görmeğe 
çoktan başlamış ve yolda da 
ilerlemiştir. 

İncir ve üzüm müstahsilleri
nin müşterek kafaları ve müş
terek elleri olarak İzmirin Ye
miş çarşısı denilen muhite gi
rip kuvetli bir yer işgal ettiği 
zamandan beri incir ve üzüm 
alıı verişlerinin ve ihracatının 
esran olarak ne varsa müstah
sil hepsini görmüş, anlamış ve 
öğrenmiştir. Bundan böyle çar
şımn ne komsiyoncu bey ve 
efendileri, ne de ihracatçı bey 
veya mösyöleri, eskiden oldu
ğu gibi, esrarlı tavırlan ve 
azametli kasalarile müstahsilin 
gözlerini kamaşbnp çarşının 

sularını bulandıra bulandıra 
balık avlıyamazlar. Çünki ko
operatif oradadır ve o müstah
silin gözü, kolağı, eli ve kafa
sıdır. Kooperatif Son üç sene 
zarfında incir piyasasını idare 
etti. Çarşının eski hakimleri 
kooperatifin arkasından gi
derek ve biraz para kazanma-
ya çalışmaktan başka bir şey 
yapamadılar. Ve işte, bilhassa 
bunlardan dolayıdır ki ona ha-

sım oldular. Kah etrafa bir ta
kım iftiralar neşrettiler; kah 
kooperatifin bangerlerine gizli 
imzalarla cumallar verdiler; kah 
Avrupada karşısına çıktılar, 

kah Amerikada vurmaya çalış
tılar. Mesela Remzi beyi ikti
sadi bir doktorin sahibi yapan 
da kooperatiftir. Eğer olma
saydı, Pemzi bey liberal olmı-

ya ya lüzum görmez. görse de 
her yerde liberalizmin vaizli
ğini yapmazdı. 

Bence kooperatifin en bü
yük manevi hizmeti ve hatta 

maddi hizmetlerinden de büyük 
olan hizmeti, günün birinde 
müstahsil namına çarşıya otu
rup müstahsilin modern gözü 
ve modern iş bilgileriyle mü
cehhez müşterek bir kafası ha
linde etrafa bakması ve ko
misyoncularla ihracatçıların fa
aliyetlerini günden güne artan 
bir kuvvetle kontrol etmesidir. 
Kooperatifin en büyük gunahı 
ve kabahatı da budur. 

MUHİTTİN 

----

• 
Sekiz Sene Evvel işlenen Cinayetin 

Esrar erdesi Yırtıldı 
h ..... ı:ım:ı ............................................. .. 

Bir Hukuk Davas ndaki Husumetten Dolayı 
eydana Çı ard 

Salise 
Hanım a ili 
-------~ .. ,.--....-.B.".»''"'.:-----------

926 senesinde Menemen ci
varında bir cinayet vuku bul
muş, faili ele geçirilememişti. 
Sekiz sene evvel Ali oğlu İb
rahim isminde bir hizmetkar 
bir tabanca kurşunile ağır bir 
surette yaralanmış tedavi için 
İzmir memleket hastahanesine 
nakledilirken kendisini kimin 
yaraladığı sorulunca yalnız: 

- Beni Mustafa vurdu de
, yebilmiş ve ondan sonra öl
müştü. 

Aradan geçen uz.un seneler
den sonra bu cinayetin faili 
meydana çıkmıştır. 

Hadisenin vukuunda Mene
men Müstantikliği tarafından 
yapılan tahkikat neticesiz kal-
mış takibabn muvakkaten tati· 
line karar verilmişti. 

Bu defa cinayetin faili şu 
şokilde meydana çıkmışbr: 

Salise hanım adında bir ka
dın bu cinayetin taşıdığı esrar 
perdesini yırtmıştır. 

Tütün 
Bir Haftada 

Rekoltenin Yarısı Sattı .. 
mış Bulunuyor 

Tütün satışlannın mıntakanın 
her tarafında hararetle devam 
ettiği alakadarlara gelen telgraf 
haberlerinden anlaşılmaktadır. 

Piyasanın açıldığı günden 
bugüne kadar sahlan tütün 
miktarı altı milyon kiloyu bul
muştur. 

Dün F ethiyeden gelen bir 
telgrafta Geri kumpanyası ta• 
rafından orada da piyasanın 
açıldığı ve mübayaaya başlan .. 
dığı bildirilmiştir.Bundan başka 
inhisar idaresi tütün ekiaperleri 
de mübayaaya başlamak Gıere 
Fethiye köylerine gitmişlerdir, 
Fiatler elli ile altmış beş ara• 
sındadır. 

Kenan Bey 
Henüz Emir Alma· 
dığını Söylüyor 
Defterdar Kenan beyin ter~ 

fian Maliye Vekaleti varidat 
umum müdürlüğüne tayin olun• 
duğu hakkında dünkü gazete. 
lerde bir telgraf haberi intişar 
etmişti. 

Dün bir muharririmiz def• 
terdar Kenan beyi görerek bu 
haberin sıhhabnı sormuştur. 

Kenan bey, henüz kendisine 
böyle bir emir tebliğ olunma
dığım söylemiştir. 

Yeni Paralar 
İzmlre de Gönderilmek 

Uzeredlr 
Cumhuriyet bayramında pi~ 

yasaya çıkarılan yeni yüz ku~ 
ruşluk gümüş paralardan bir 
miktarı önümüzdeki hafta için
de lzmire getirilecek ve piya
saya çıkarılacaktır. --

Yangın 
Derhal Basttrıldı 

Karantina tramvay caddesin .. 
de 556 numaralı İngiliz tebaa
sından İlya kızı Marya hanımın 
evinin bacasından yangın çık-

mış ve yetişen itfaiye tarafın
dan derhal söndürülmüştür. 
Mezkür hane dört bin. liraya 
ve eşyaları da 1500 liraya si
gortalı bulunmakta idi. Yan
gında bir .kast eseri olmadığı 
anlasılmıstır. 

Salise ba .. ıımla Mustafa ara
sında Menemen hukuk mah
kemesinde bir dava rüiyet 
edilmektedir. Salise hanım bu 
davada kendisine a.vukat Mus
tafa Kemal beyi vekil tutmuştu. 

Bir gün avukatının yazıha
nesinde Salise hanım sözü sekiz 
sene evvelki cinayete intikal 
ettirmiş ve bu cinayetin failini 
bildiğini söz arasında avukata 
söylemiş fakat Hukuk mahke
mesindeki davası münaaebetile 
bunu ihbar edecek olursa ken
disinin garazkarlık yapbğı ze· 
habının hasıl olacağım da ilave 
etmiıtir. 

Hatta vaka failinin Emin 
oğlu mustafa olduğunu kendi
sinden daha iyi bilen eski Me· 
nemen belediye reısı Fadıl 
bey olduğunu da anlatmıştır. 

Keyfiyet Fadıl beyden so
rulunca hakikabn bütün çıp· 
laklığı ile meydana çıkacağını 

iddia eylemiş ve mesele adli
yeye haber verilmiştir. 

Fadıl bey isticvap edilince 
vakayı şöyle anlatmışbr : 

- Bir gün Emin efendinin 
yanma gitmiştim telaş içinde 
idi. Telaşının sebebini sordum. 

- Bizim çocuk Bedel İbra
himi yaraladı. Bu meseleyi ka
patmak için Atlahaşkına bana 
yardım et.. -Dedi-

Ben de: 
- Mesele mühimdir. Baka

lım ne olacak? -Diye cevap 
verdim-

Sonra Müstantiklikçe çağml
madığını için bu meseleye dair 
hiç kimseye bir şey söyleme
dim, demiştir. 

Yapılan tahkikatta Mustafa
nın suçu sabit olmuş ve ken
disi tevkif edilerek Ağırceza 
~mahkemesinde muhakeme edil

mek üzere şehrimize getiril
miştir. 

ihracat Ve ithalat için 
Kontrol istasyonları ... 

----------....... ;.AY ... · - ·----- ' 

Profesör Gasner Tetkiklerine Başladı ........ 
İhracat maddelerimizin temiz dürü Nihat Şevket bey de dün 

bir şekilde ihracını temin için lstanbula gitmiştir. 
memleketimizin muhtelif mın· Haber aldığımıza göre mem-
takalarında birer mahsul ihraç leketten harice çıkacak mah-
istasyonunun tesisine karar ve• sullerle memlekete girecek 
rildiği ve bu it için Ziraat mahsullerin temiz bir şekilde 
Vekiletince Anupadan müte- girip çıkmasını temin edecek 
haası~ bir de profes6r getiril· olan mahsul karantine istasyon-
diği malümdur. ları İstanbul, İzmir, Antalye, 

Vekilet tarafından getirilen Mersin, Dörtyol ve Samsunda 
mütehauıı profesör M. Gasner tesis edilecektir. İstasyonlann 
lıtanbuJa gelmiı ve kenditine teıkilatına ait kanwı layihası 
refakat edecek olu Bornova da Büyük Millet meclisine sevk 
emru ve hqarat enstitüsü mü- edilmiş bulunmaktadır. 

Terfi Edenler 
Zamlarını Ne Zaman Alacaklardır? 

• 1 •• 

Bir Eylülden itibaren kıdem 
zamları artbnlmış olan muallim-

lerin biitçede münakale yapı
lıncaya kadar maaşlarını eski 

miktar üzerinden alacaklan 
maarif vekiletinden vilayete 
bildirilmiştir. 

{ Münakale yapıldıktan sonra 
kıdem zamlanndan almaları la· 

zını gelen para muallimlere 
defaten verilecektir. 

933 senesi nihayetinde ilk 
mektepler muallimlerinden ka-

• • • 
nuni kıdem müddetini doldu
ran muallimlerin 'kaffesi maarif 

müdürlüğünce tespit edilmiş 

ve cetvelleri gönderilmişti. Ma-

arif Vekaleti bu muallimlerden 
yalnız vazifelerinde muvaffa
kiyet göstermiş olan kırk se

kiz kiıiyi terfi ettirmiş, diğer
lerini terfi ettirmemiştir. 

Vekaletin emrinde terfi et
tirilmiyen muallimlerin beyhude 

yere Vekalete müracaat etme
meleri de ilive olunmaktadır. 

ELHAMRA İ. M. Kiitüphaııe Siuenıası 
BU~ÜN yeni programında GÜZELLİK, MODA ve ZE

RAFET aleminin melikesi şöhretini kazanmış olan 

NORMA SHEARER'in 

Gönüller Birleşince 
isimli büyük filmi muvaffakıyetle devam etmektedir. 
İlaveten : P A THE JURNAL [ Kral Aleksandre Hz.lerile 

M. Bartou'nun vefatı, Pariste ve Marsilyada merasim. 
Seanslar : 15,30 - 17 - 19 ve 21,15 te. 

Perşembe Gününden itibaren : 

Kad~nların Sevdiği 
. Temsil edenler : Dünyanm üç 
Maks Baer - Primo Kamera -

7 T8frlnıaanı t•a. 

Balkanlılar 
İktisaden De 

Birleşeceklerdir 
- Baştaıaıı I nez schıJede -

tutamamışlardır. İki komş• 
devlet arasında kurulacak bi: 
teşekkülün her iki memlek 
istihsalcılarına temin eyleyeb' 
leceği faideleri bugünden göz 
Jerimizle görür ellerimizle tuta 
gibi oluyoruz. 

Yugoslavya ve Romanya il 
de ayni şekilde menfeatle 
birleşik olan mahsüllerimiz iç' 
hususi anlaşmalar yapmak ço 
mümkündür. Ankara müzak 
relerinin iktisadi mesail üz 
rindeki birleşmeye verdiği kı 
met ve ehemmiyetin kuvvet 
bu kararların henüz imzal 
kurumadan tatbik arzulan 
canlandırmasile sabittir. 

Ankarada kabul edilen esa 
lar dahilindı:: başlıyacak çalı 

manın sür'atle inkişaf edec 
ğini, çok kısa bir zaman 
iktisadi birleşmenin fiili ese 
lerini göreceğiz. 

Zira Balkanhlann müşter 
ve karşılıklı büyük menfaatle 
müzakereleri kolaylaşhraca 
:ıamleleri hızlandıracakbr. 

:I8o:ıa:i.1 ~akk.ı 

Alman Sefiri 
Busahah Şehrinıiz 

Geliyorlar 
Almanyanın Ankara bUy" 

elçisi Dr. Von Rozenberg 
sabah İzmir vapurile İstanb 
dan şehrimize gelecektir. M 
şarileyhe refikası ve kızı rif 
kat etmektedir. Dr. Rozinbe 
Almanyanın şehrimiz cener 
konsolosu cenaplarının Buc 
daki evlerinde misafir kalaca 
lar ve bu müddet zarfında B 
gamaya ve Efeze giderek as 
atikayı tetkik edeceklerdir. 

Mezbahalarda 
.Bir Ayda Kesllen Hayva 

Miktarı 

Teşrini evvel ayı içinde 1 
mir mezbahasında kesilen ha 

van miktarı Vilayet paytar ın' 
dürlüğünce şöyle tesbit olu 
muştnr: 

614 Karaman, 4165 Dağlı 
83 kıl keçi, 51 kıvırcık ke 
ve 2117 kuzu, 1 manda, 17 
sığır, 1 deye, 1 domuz, olın. 
üzere 8739 hayvan kesilmiş 

Bu hayvn:ılardan birisin 
yapılan muayene neticesin 
veremli, 2 si cüzzamlı, biri 
Y erekanh olduğu anlaşıldığı 
dan imha edilmiştir. 

Burnova belediye mezbeh 
sında 37 koyun, 82 keçi, 
kuzu, 185 sığır ve iki donı. 
olmak üzere 477 hayvan ke51 

miştir. 
Bergama m z :ahas n :la 2 

koyun ve keçi. 2 manda, 2 
sığır olmak üzere 518 har'a 
Tire mezbahasında 682 kd 
ve koyun, 277 sığır ve bir 
ve olmak üzere 909 ha~ 
Dikilide 72 koyun, 26 keçi 
36 sığır olmak üzere 134 ha 
van kesilmiştir. 

Hilaliahmer 
Menfaatına MUsarner• 
Hilaliahmer haftası nıunas 

betileCemiyet menfeatına geJlÇ 
güzide musiki amatör saıı: 
karlarımız tarafından meınl~ 
timizin her tarafında ko di 
ve müsamereler verilmekte .. .. 5 .. 
Ezcümle Perşembe günıı • 

·te'" 20,30 da Elhamrada v~rı ç,J• 
müsamereye pek itina ıle e 
şılmaktadır. Müzik, dans, t pe 
ve emsalsiz dekorlarla ·ıetle 
muhteşem olacaktır. Sı 
Elhamra gişesinde satıhY0t 

Ölçüler MUfettlf 
Mıntaka ölçü ve ~~arbe 

müfettiş vekili Leın 1 lcİ 
Denizli ve Sarayköyde te~ti' 
tını bitirerek Burdura i 
haber alınmıstır. 



~azan; Reb'la .A.ri.:f 
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Söyle To ris, Sana Uzanan Ellerime 

Tu\ nmak İster Misin ? 
-~· -~-----------~ 

Fakat bu akşam Nerime ha
nım dada yerine oturmadan. 

- Çocuklar, sizin gazetele
rinizden, şu bitmez tükenmez 
ınünakaşalannızdan bir şey an
lamıyor, sıkılıyoruz.dedi. Sanki 
~eden bu piyanonun kapağı açıl
!Jlıyor.. Bize niçin biraz musi
ki dinletmiyorsunuz ? Gü
ler hanım kızımız bugün öyle 
güzel çalıyordu ki.. 

Güler T omrisin yüzüne baktı: 
- Bilmem ki efendim.. Ben 

Tomris sıkılır sanıyorumda ... 
- Bilakis. Onun da uyuşan 

parmakları sen çalarken açılır 
kızım. 

Tomris Teyzesini bozmak is
lemedi: 

- T ey.zemin keyfini yapmalı 
güler.. Sen bana bakma .. Musi 
ki kimine zevk kimine de hüzün 
ıunar. İnsana kendi kalbini 
dinletir. 

Semih yavaşça T omrisin elini 
ııkarak fısıldadı: 

- Acaba kalbini dinlerken 
yanı başında çarpan bir kalbi 
de duyacak mısın Tomris?. 

Genç kadın mahzun ve mü
teessir başını salladı: 

- Benliğimin acısı o kadar 
derin ki Semih ağabey o çar
pıntıyı bu acıyı duymıyanlara 

duyurmanı tavsiye edeceğim. 
- Tomris!.. 
Gene adamın parmakları 

gevşedi.Başı önüne düştü .• 
- Semih bey, siz nofaJanmı 

çevirir misiniz? 
Semih piyanoya yaklaştı. 
Nermin hanım: 
- Aman kızım alaturkadan 

taşma ... 
Güler, bir taksim ile başladı. 
Yavaş yavaş sesi de yükse-

lerek odanın sessizliğini yarı· 
Yor, onları piyanoya ve bu gü
le} şarkılara çekiyordu .. 

Tomris dirseğini koltuğa da
Yaınış, ~başı avuçları içinde 
gözleri müphem bir noktada .. 

bu ,,yeşil gözleri" arıyan sev
giliyi görür gibi oluyordu. 

Kulağına muttasil: 
- ,, Tomris asıl çözülmiyen 

bağlar, iki kalbi birbirine ki
litliyen dudaklar arasındadır11 

diyordu ... 
Adeta kendinden geçmişti. 

Semihin sesi ile birden silkindi. 
Ne vakit piyano kesilmiş? 

Ne vakit gece yansı olmuştu! 
Her akşam böyle oluyordu. 

Zehra çocuğun başı ucunda .. 
Onlar da Tomrisi silrükliycrek 
Nihal hanımda toplanıyorlardı. 

Güler piyanoya geçer, Semih 
ayakta notaları karıştmr, kah 

· bu güzel şen kızın tatlı sesine 
tutunmak, kah T omrisin yakıcı 
cazibesine sarılarak dinlenilmi
yen aşkına ağlamak isterdi. 

Zavallı Semih iki his arasın
da çarpışıyordu. T omrisin bir 
sozu, donuk bir bakışı ile 
ezildikçe Gülerin içleri gülen 
gözleri kırılan umgularını ok
şar gibi o:urdu. Hayır ar
tık bu kararsızlıktan kurtulmalı 
T omrisle anlaşmalı idi .. 

, .. 
o ş 

- Tomris en son beni din
liyecek, gençliğin sesini duya
caksın. Of!. Nasıl anlatayım?. 
Seni ebediyen kaybedilmiş san-
dığım o günlerde bile aşkını 
gönlümden koparamadım. Bu-
günse hiç kaybetmemek için 
sana sarılmak istiyorum .. 

Semih, ..bahç~nin sık ağaç
ları altında ona .sokulmuş söy
lüyordu. 

Genç kadın cevap vermiyor, 
dalgın ve düşünceli dinliyordu. 

Semih bu sükuttan cesaret-
lenerek devam etti: 

- Biz birbirimize en yakın 
olduğumuz halde en uzak ve 
yanlış yollardan yürüdük. Bu 
yolun dönümünde yine birleşe-
biliriz. Evet niçin olmasın? 
Söyle Tomris sana uzanan el
lerime tu .. unmak ister misin?. 

- Sorıu Var-

ALMANYADA iHTİKARLA MUCADELE 
...................................................... 

F evkalaCle Salahiyetleri 
• • 

Haiz Komserlik ihdası 
-·-·-·· llalkın Büyiik 

Buhranın Öuiine 

Endişesi - Hükfıınet 

Geçebilecek ~li ? 

b· BERLiN, 6 (Hususi) - ~a
~ne dünkü toplantısında fıat
ı~ r~ nezaret için fevkalade sa-
ahıyetleri haiz bir komiserlik 
ihdasına karar verdi. Bu mak
~alla hazırlanan kanun fiatlar 
0nıserinin şimdiye kadar ikti

sat · h . Zıraat ve iaşe nazırlarının 
t aız bulundukları salahiyetleri 
t~şıyacağını tasrih ediyor. Bü
eun eşy;ı piyasasında ve bilhassa 
orzak fintlarındaki ihtikarın 
1.~üne geçmek için bu kanuna 
Uzunı g·· ·· ı ·· t·· B h ft , oru muş ur. u a a 

içinde Breslavda ihtikar yapan 
24 kasap kapatılmıştır. Müca
dele şiddetle devan edecektir. 
Muhtekirler ağır surette ceza
landırılacaktır. Büyük endişe 

içinde olan halk bu cezri tetbirleri 
memnuniyetle karşıladı. Hüku-
met istihlakten çek fazla olan 
sütlerin sarfı için yüzde 97 ,5 
un ve yüzde iki buçuk süt to
zundan ekmek yapılmasına ka
rar vermiştir. Bütün büyük şe
hirlerde ekmekler bu suretle 
yapılacaktır. 

~.::::..ı ASRIN EN BÜYUK HARIKASI 

A LI EJDER 
İzmirde ilk Defa 

h ~~ha hayatında hiç kimsenin aörınediği mucizeleri herkes 
h Ugun bu filmde görecektir. Kudurmuş denizlerde ejder
~ların kökremesi ve tahtelbahirlerin muharebesi görülme

nıış harikalardır. 

l<:~gün: KANLI EJDER 10 kısım - KART ALLAR UÇAR-
10 kısım - Türkçe FOX dünya haberleri. 

Bunların hepsi bugün Lale Sinemasında 

Fransız Mebusanında 
Radikal Sosyalist Nazırlar Başvekile 

İstifalarını Verdiler 

. 
Kardeş Iran 

. Tayyareleri 
DUn Ak,am Diyarıbeklr

den irana Hareket Ettlle 
Diyarıbekir 6 (A.A) - İran 

tayyareciler' dün Kayseriden 
şehrimize gelmiş meydanda va
li beyle, belediye, tayyare ce-

- - • ·-,. -· ~ el miyeti, halk eyi reisleri tayyare-
Fı rka (;ruhunda lleyecaıılı Bir Toplantı - Radikaller citer ve haık tarafından karşı

laşmıştır. Tayyareciler halke-
1\'[ebıısanııı Dağılnıasına l\1uhalefet Edecekler vine misafir edilmişlerdir. Ko-

PARİS, 6 (Huşusi)- Meb'u- :•••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.:.:.::_•••••••••••••••••••••••• ••n ••·- -· ·: nuklar şerefine tayyare cemi-
san meclisi . bugün mesaisine A : yeti tarafından 100 Kişilik bir 
başladı. Kral Aleksandr, M. ./~' E akşam yemeği verilmiştir .. Ko-
B h .rAI nuklar bu gün saat 9 da Irana 

artu ve M. Poincare'nin a- / _ · • !'.'. 

tıraları taziz edildi. Matem ala- ı: ... - hareket etmiş ve çok samimi 
meti olarak müzakerat tatil bir surette uğurlanmışlardır. 
edilir edilmez Radikal Sosyalist l Sinopta 
mHeb'~sl~rdan bfir gr

1
udpl M. . Tayyare Cemiyeff 

errıot un etra mı a ı ar ve , ~ / , Çok Çahşıyor 
kendisini sual vağmuruna tut- : : Sinop 6 (A.A) _ Sinop tay-
tular. Meb'usan koridorlarında E : yare cemiyeti şubesi Vali beyin 
da fevkalade bir hararet vardı. : • reislıği altında rüesayı memuri-
Hakim olan hava buhranın baş ; . nin iştirakile fevkalade bir top-
göstermesi gecikmiyeceği his- : lantı yapmıştır. Toplantıda aza 
sını vermektedir. ~ kayıt ve teberrüat temini etra-

Radlkal Nazırla.un : · fında mühim tedbirler alınmış-
istifası E' . tır. Mahsulatı arziyeden yüzde 

Paris, 6 (Hususi) - Meb'u- : bir tahsilat esası kabul edil-
sanın toplantısından evvl na- ~ ~ miştir. Cemiyetin bu kararile 
zırlar meclisinde başvekil M. ! alakadar olan belediye meclisi 
Doumergue siyasi mütarekenin ~ ' cemiyetin bu kararında halkı 
devamı için M. Herriot tara- : ./ ~ : ve tüccarları alakadar eden 
fından teklif edılen hal şeklini ~ maddeleri şehir namına mütte-
reddettiğinden Radikal sos- : , '

1111 
/-' /_ fikan tasdik etmiştir. 

yalist nazırlar başvekile is-~ (}/ _./ ·/~.J--~.~. 1 
J.. • d Vazı.yet 

tifaıarını verdiler. ve meb'usan E V . ~, . ?<o~J<~ p1r e 
meclisinde nazırlar mevkiinde :...................................................................... .................. Atina 6 (Hususi) - Atina 

d la F k C h : Dumer2'İ devrilmekten kurtaran Paraşüt.. (Herriot\... Aı"ansına göre, Arnavutların 
oturma ı !lr. a at um ur : •••••••••••••• ~·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··'··••••••••••••••• 
reisi M. Lebrun'ün ricası üze" to grubu fırtmalı bir içtima Bu hususta bir çok teklifler İpirlilere karşı yapmakta ol-
rine vaziyetin nezaketini bir aktedmiştir. M. Herriot bu iç- ileri sürüldü. Nihayet M.Herri- dukları mezalim halk arasında 
kat daha arttırmamak ve bu timada M. Donnıerguele mü- ot'nun takriri kabul edildi. Bu büyük bir hiddet uyandırmış-
matem celsesinin mahiyetini zakerelerinin neticesini anlatmış takrir muvakkat bütçe aley- tır. İpirliler çocuklarını Ama 
ihlal etmemek için hükfunet elde edilen tavizatın hududunu hinde rey verilmesini, adi büt- vut mekteplerine göndermek-
sandalyesine geçmeye muvafa- izali etmiştir. çenin kabulünü, kanunu esasi- ten çekinmektedirler. Gazete-
kat ettiler. M. Herriotton sonra yirmi nin, meh'usanın feshine taal- ler Arnavutların hu hareket-
Fırka grubunda Hara- hatip söz söylemişlerdir. Mü- Ilık eden hükümler olmaksızın lerine karşı Yunan efkarı umu-

retll Müzakereler nakaşa bilhass Raidkal Sosyalist daha mntedil bir şekilde tadi- miyesinde hasıl olan hiddeti 
Paris, 6 (Hususi) - Mebu- nazırlarmm bu akşam mı yoksa }ini, memnuniyet verici bir kaydetmekte ve bu halin va-

san meclisinin bugünkü top- perşembe akşami mı istifa! formül bulunmak şartile siyasi him hadiselere sebebiyet vc-
lantısını müteakip . Radikal larını vermeleri icap edeceği mütarekenin muhafazasını ta- rebileceğini ilave eylemekte-
Sosyalist Fırkasının Parlamen- meselesine taalluk ediyordu. zammün ediyordu. dirler. ..... B~i"Çik;·· .. H~Y~if ··oü~ ............. M~ği~d~ .. Tiitii~· .. ·s~t~ş; .. . 

Istanbula Döndü 
Heyete Ankaradan Ayrılmadan 

Evvel Bir Ziyafet Verildi 
İST ANBUL, 6 (Hususi) - mize gelmiş olan Belçika fev-

Belçika heyeti bugün Ankara- kalade heyeti bugün öğleden 
dan İstanbula gelmiştir. önce yüksek Ziraat enstitüle-

Ankara, S (P. t\) - Belçika rini kezmişler ve bir saat ka-
fevkalade murahhas heyeti bu dar kalmışlardır. Öğleyin Bel-
akşam eksprese bağlı hususi çika sefaretinde şereflerine bir 
vağonla İstanbula hareket et- öğle yemeği verilmiş ve ye-

mekte Büyük Millet Meclisi 
miştir. Heyet istasyonda Hari- reisi Kazım, başvekil İsmet 
ciye Vekili T efik Rüştü, C. H. paşalar Hazer atı ile Hari-
F. umumi katibi Recep beye- ciye ve Dahiliye vekilleri T ev-
fendilerle, Riyaseticumhur umu- fik Rüştü ve Şükrü Kaya 
mi katip vekili Hasan Riza B. beyler ve Cumhuriyet Halk 
başyaver Celal, muhafız kıtaatı Fırkası umumi katibi Recep 

. kumandanı İsmail Hakkı beyler beyefendilerle Riyaseticumhur 
ve Belçika sefareti erkanı ta- umumi katip vekili Hasan Riza 
rafından uğurlanmışlardır. baş yaver Celal, muhafız alayı 

Ankara, 5 (A.A)- Belçika kumandanı İsmail Hakkı beyler 
kralı Leopold Hazretlerinin ve Hariciye vekaleti erkanın-
tahta çıktığını Reisicumhur dan bazı zevat hazır bulun-
Gazi Mustafa Kemal Hazret- muşlardır. Heyet öğleden sonra 
lerine bildirmek üzere şehri- Gazi orman çiftliğini gezmiştir. .......... 
Adliyede Tasfiye Protesto Ettiler 

Ankara. 6 (Hususi)-Adliye 
tasfiye komisyonu çalışmalarına 
devam ediyor. Söylendiğine 
göre iki yüze yakın memur 
tasfiyeye tabi tutulacaktır. 

Hilaliahmerin en büyük 
takdirkarı en' çok elem ve 
ıstırap çekenlerdir. Siz de 
vatandaşlarınızın elemlerine 

iştirak ediniz ve Hilaliahmere 
aza olunuz. 

.. 

Londra, 6 (A.A)-Hükfunet 
Pekindeki sefiri vasıtasiyle Çin 

hükumetinin Y oushang ile 
Pingshiang arasında bir demir-
yolu inşasını bir Alman kum
panyasına ihale etmesini pro
testo etmiştir. Hariciye neza
reti umumi katipliği bu hususu 
Avam Kamarasına bildirmiştir. 
Ve henüz yapılan protestoya 
cevap alınmamış olduğunu ila
ve etmiştir. 

F ethiyede Piyasa Açıldı - Milasta 
Birinci Sınıf Tütün Kalmadı -·-·-·-MUGLA, 6 (A.A) - Bütün 

vilayet dahilinde tütün alış ve
rişi hararetle devam ediyor. 
Piyasa fethiyede açılmıştır,Fiat 
azami 65 tir. Burada alış veriş 
hararetlidi. 

Şimdiye kadar Mağlada bal
yesi vasati 60 kilodan 4000 
Glen, 3000 Asper, 1500 balye 
kadar Felemenk kumpanyaları · 
birinci sınıf tütün almıştır. Kilo 
fiatları azami 7 s -80 asgari 
60 tır. 

inhisar idaresi bu meynda 
nazımlık vazifesini görmekle 
beraber birinci sın{ olmak 
üzere en iyi tütün r.:' tibayaa
smda bulumuştur, 

Milasta da veziyet ~ynıdır. 

Milasta birinci sınıf tü ., kal
mamış gibidir. Karaova ütün
leri 70 kuruşa kadar r ·i:ılmış
tır. Daha bir çok t :.. ~arların 
gelmesi bekleniyor. \ erli tüc
carlar da tütü:ı dmaya başla
mışlardır. . .......... . 

Yedikule'de İbrahim 'fali B. 
Bir Vatman iki tramvay 

Arasında Ezildi 
İstanbul, 6 (Hususi) - Sa

bah Y edikulede feci bir tram
vay kazası eldu. Vatman Arif 
efendi Sirkeciden gelen ve 
Vatman İsmail efendinin idare-
sinde bulunan tramvayla ken
di tramvayı arasında kalarak 
ezildi. Arif aldığı ağır yara
lardan derhal öldü, Adliye ve 
şirket kaz.anın mes'uliyetini 
tayin için tahkikatta bulunuyor. 

1 tanhu a Geldi 
İST ANBUL, 6 ( Hususi ) -

Trakya umumi müfettişi 'bra
him Tali bey Edirneden { _hrı
mize gelmiştir. 

En yerinde zekat Hilali
ahmere verilir. 

1 Hilaliahmere senede en az 
yarım lira veren azası ol
makla sevinir. 

ASR Sinemada Bugün 
1 - Ankara Türkiyenin Kalbidir. Ulu Gazinin 

nurlu dehasının rehberliğile Türkün yılmaz irade ve ima
nından doğan milli inkılap harikalarının destanı. 

2 - Ma:-silya S u ikast. İzmirde ilk olarak görülecek 
500 metrelik en mufassal suikast filmi. 

3 - En son dünya havadisleri. 
4 - İs anyol şarkı ve dansları. 



Sahtle e 

Casusluk Hayatım 
RI ar Marthe'ın Hatıraları 

- 35-

y eni Apartmanda ... Baron Başlıca 
Arzularıma Boyun Eğmişti •. 

Kal Barkiloda 12 numaralı 
apartman iki daireden ibaretti. 
Bizim oturduğumuz daire dört 
odalı idi. Diğer kısımda ma
dam Ginestanın güzellik ensti
tüsü vardı. Aynı zamanda evin 
sahibi olan madam Ginesta işi
ni satmak niyetinde olduğunu 

söylemişti. 
v gün Von Krohn eve gi-

rerken: 
- Memnun mısınız diye sor-

du. 
Derhal tarizle dolu bi ce-

vap verdim: 
- Yalnız kendinizi düşün

müşsünüz. 

Endişe ile: 
- Neden? Ben ise sizi 

memnun edeceğim sanmıştım. 
Beni ne memnun edeceğini 

bilseydi ... Bu kavga dakikala
nnı seviyordum. Zira kinime 
açılmak, bir az görünmek im
kinım veriyordu. Beni emni
yeti umumiyeye karşı bir su· 
pap olarak kullanıyordu. Onlar 
olmasa bir gün muhakkak pat
lıyacak ve skandale sebep ola
caktım. Hiddetimin hakaret de· 
recesine çıkmasına müsaade 
ettim. Baron Von Krohn'u hot
binlikle ittiham ediyordum. 

O sadece soruyordu: 
- Canım ne oldu? Ne oldu 

söyleyiniz. 
- Anlamıyorum. Siz şikaye

timi mocip olan sebebi kendi
liğini:ı.den bulamıyor musunuz? 

Gözlerini etrafımda dolatırdı. 
Birşey bulmak istiyordu. Niha
yet izaha mecbur kaldım: 

- Bu apartmanda satılacak 
bir İ.f var.. Benim Fransaya 
tehlikesizce gidip gelmeme im
kan verecek bir iş... Bilhassa 
Madritteki Fransızlar nezdinde 
şüpheyle görülmemekliğime yar 
dun edebilir. Fakat siz bunu 
düşünmezsiniz. 

Tehdit edilmiş veya edilme
m.işim ne ehemmiyetı var. fhti
yacanız olan şeyi aldınızya .. 
Y anna gelince kurşuna dizilir
sem kılınız oynamaz. 

Beni teskine çalıştı. Ve ma
dam Ginestanın güzellik ensti· 
tüsünü benim namıma satın 

alarak bana hediye edeceğini 
vaadetti. 

- Biraz sonra bunu da dü· 
şünürüz. olmaz mı? Şimdi muh
telif i lerle çok meıgulüm. 

- Ya ben bütün bu meşgu
liyet dakikalannızda sizi bu 
apartmanın bir köşesinde bek
liyeceğim değil mi Halbuki ha-

reketsizlikten ne kadar nefret 
ettiğimi bilirsiniz.Şayet burada 
işşiz ğiiçsü:ı kalırsam çok geç• 
meden Fransaya döneceğim. 

Tekrar tekrar beni teskin 
ederek vakıt kazanmak istiyor
du. Zengin olmasına rağmen 

isteklerimden, çılgınca sarfiya· 
tımdan titriyordu. Elbette böy
le olacaktı. Tasarrufla hareket 
etmekliğime sebep yoktu. 

Baron bu vaziyet karşısında 
benim için hayati olan bir nok
tada arzularıma inkıyat etti: 

- Pek ala.. Madam ki sıkı-
lıyorsunuz, birlikte seyahat 
ederiz. 
Omuzlarımı kaldırdım: 

- Ya diğer günlerde bura
da mı pinekliycceğim. Hele 
Zevcenizin Madritte bulunaca
ğı günlerde... Doğrusu çok 
hoş ... 

Bu tekevvürümü hep kendi 
lehinde olarak tefsir ediyordu . 

- Beni dinleyiniz Marthe .• 
Haksızlık etmeyiniz bu salonda 
ajanlarımı kabul için bir büro 
tesisedeceğim. Şu halde ekse
r' ya yalnız kalmıyacaksınız. 
Kapıya Edvard Vilson ismi

ni taşıyan bir kart vizit iliştir

di. Baron bu takma isimle se
yahat ederdi. Ben de kendisini 
Hedillaya tayyare şenliklerimi
zin komanditeri olarak takdim 
etmiştim, 

Bu hareket tarzımla Baronun 
körkörüne itimadını elde et
miştim. İspanyada yaşamak ve 
mümkün olduğu kadar az Fran-

saya gitmek hususundaki ısra
rımı hep kendi şahsına karşı 

bağlantıma atfediyordu. Haki
kat ekseriya yalana yardım 
eder ve onu kuvveUendirir. 
Geçmi' günlerimden bahseder
ken biç yalan söylemeğe lü
zum görmeden yalnızlıktan ne 
kadar sıkıldığımı hayatta gör-

düğüm işlerin çoğunda dostluk 
duygusu hakinı olduğunu söyle
miştim. 

- Sonu Var -

F ransanın Geliri 
Ve Gideri 

PARls, 6 (A.A) - 1935 
senesinin gelir ve giderlerini 
meclise bildiren maliye encü
meni mazbata muharriri M. 
Yaoguler gelirin 46 milyar 985 
milyon ve giderin 4 7 mil ya 572 
milyon olacağını söylemiştir. 

Telefon 3151 

SİNEMASI 
IJUG .. I T 

UGLAS FAİRBANKS ve C::L ZABETH BERG
NER'ln tem il ettikleri şaheser filnı 

Büyü a e ·n 
Rus tarihinin mühim bir safhası, Deli Petro ve 

Katerinanın heyecanlı hayatları. 

A 

ARSLYA FACİASI 
Yugoslavya kralı Aleksandrr Hazretlerine Marsil~ada ya

pılan suikast, kralın ölümü, katilin kılınç darbelerı altında 
can verişi, cenaze merasimi, yeni kralın Belgratta i tikbali. 

FOX dünya havadisleri : ispanyada asilerin topa tutul
maları ve imhaları, Japonyada buga güreşleri, M. Puankare
nin ölümü ve hayatından bazı safhalar. 

Hergün 
Per embe günleri : 
Cuma günleri : 

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

Sar Davası Ön ünde 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Ha. Nazırı Bi lngiliz Mü-

• 
lngiliz 
daha esi Düşünülmediğini Söyledi 

-----------------------------... ----------------------------
Londra, 6 ( A.A ~ Alman 

sefiri hariciye nazın sir John 
Simonu ziyaret ederek Sarrede 
yapılacak plebisit esnasında 
kargaşalıklara meydan verme
mek ve bilhassa hudut civa
nnda nümayişlere ve üniforma 
giyilmesine mani olmak için 
Alman hükumeti tarafından 

alınmış oian tedbirler hakkında 
malumat vermiştir. 

lngl iz Hariciye Nazı
rının Beyanat. 
Londra, 6 (Husu i)-Hariciye 

nazırı Sir Jobn Simon Avam 
kamarasında amele fırkası re
isinin bir sorgusuna cevaben 
İngiliz hükumetinin Sarr me
selesinde takip edecegl vazi· 
yeti şu suretle izah ebnıştir: 

- Sarda asay· i muhafaza 
mes'uliyeti Sar hüktimet komis· 
yonuna aittir ve bu vazife 
şimdiye kadar liakkile yapıl
mıştır. Sar hllklimetini yabancı 
kuvetlerin yardımını istemeğe 
mecbur edecek vahim biç bir 
hadise olmıyacağını umarım. 

Avam meclisi her halde şun-

\ 
dan emin olabilir ki, lngiliz ı 
askerlerinin yardımına asla mü
racaat olunmıyacaktır. Bizim 
Sarda müdahalemiz dUşünUlmüş 
değildir. 

Jagiliz Haricıye nuıu ı 
Sir John Smıon 

Almanya Teminat Verdi 
Diğer taraftan Alınan hüku

meti de Londra büyük elçisi 
vasıtasile Sar hududundaki Na· 
zilere Plebisitin devamı müdde
tince üniforma taşımayı menet
tiğini bildirmiş ve Sar asker
lerinin Sar'ı istilaya asla teşeb
büs etmiyeceklerini temin et-

8 ........ 

miştir. 
Fransız büyük elçisi M. 

Corbin de Fransa hükümetin
ce alınan tedbirlerin ihtiyat 
tedbirleri olduğunu bildirmiştir. 

Herkes souk kanlılığını mu
hafaza ederse Sar plebisiti önü
müzdeki 13 son kanun 1935 
te büyük sükunet içinde vu
ku bulabilecektir.,, 

Londra, 6 (A. A) - Hariciye 
nazırı Sir Con Saymon avam 
kamarasında Mısırda buhran 
esnasında İngilterenin t kip 
etmiş olduğu hattı haretin 
Yahya paşa kabinesinin istifa
sını intaç etmiş olduğunu be
yan etmiştir. Sir Con Saymon 
ecnebi tebaanın mal ve canları
nın muhafaza ve himayesini der 
ulıte etmiş olduğundan dolayı 
lngilterenin Mısırda ağır mes' -
uliyetleri olduğunu ilave etmiş-

1ir. Mısırdaki İngiliz fevkalade 
komiseri Başvekile şimdiki ida
renin tesisi için zaruri olan ted
birleri arzetmiş ve bu tedbirler 
İngiltere hükumeti tarafından 
tamamen tasvip edilmiştir. 

Şimendifer S a tçısı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııııaaeııı••••••••••••••• 

1 
Moskovada 

YUksek Mahkeme kara
rını verdi 

Moskova, 5 (A.A) - Sovyet 
yüksek mahkemesinin Osnova 
istasyonunda 24 eşya vago
nun parçalanmasına ve bir 
kişinin ölmesine sebep olan 
tren kazası hakkındaki karan 
neşretmiştir. Mahkeme istas
yon şefinin servisi bozduğunu 

ve seyrüsefer emniyeti hak-
kındaki nizamnameye daim 
mugayır hareket ettiğini tes
bit ederek kendisini ölüm ce-
zasına ve diğer iki müttehemi 
de S ve 3 sene hapis cezala
rına muhOm etmiştir. 

Silah Ticaret· 
HUkOmet Tahklkallna 

Muhalefet Edecek 
Londra, 6 ( A.A ) - Hevs 

Chrinicle gazetesine göre libe
raU~r tarafından amele fırkası 
grubunun müzahereti ile veri
len ve beyelmilel silah ticareti 
hakkında aleni bir anket açıl
ması talebine dair olan t krire 
muhalefet etmeye karar ver
miştir. 

Panama Kanah 
Vaşington, 6 (A.A) - Hü

kumet Panama kanalı mınta: 
hakkinda yeni bir muahe , 
akdi için müzakerelere girişil-
miş olduğunu resmem haber 
vermektedir. 

M. Hendersoı: 
Bir Tebllg Neşretti 

CENEVRE, 6 (A,A) - M. 
Henderson tarafından neşredi· 
len bir tebliğde, ahvalin silah· 
sızlanma meselesinin halli için 
yapılan teşcbbUslerin 1935 or· 
talarma talikini zaruri kıldığı 

Tethi çi Matuskan eşte e M ha-
bildirilmektedir. M. Henderson 
buna binaen haklarında itilaflar 
derpiş edilen bazı meselelerin 
her biri ayrı yrı meriyete gi· kemesi Dün Baş am ş ır 

Büdapeşte, 6 ( H.R) - Eski kendisini merakla seyretmesine Meb'usanın DaAıtdma-
bir zabit ve muallim olan Ma- kızarak ayağından pabuçlarını sına Muhalefet 
t kanın Budapeşte cinayet çıkarmış, halka savurmuştu. Fırka grubu, aynı zamanda 
mahkemesinde dün başhyan Parçalanan camlarla birkaç meb'usatı meclisinin dağıtılması 
muhakemesi büyük alaka ile kişi hafif surette yaralanmış- aleyhinde bulunmuştur. M.Dou-
takip edilmiştir. Tethişçinin ti. Polis tethişçiyi zorlukla zap- mergue'in muvakkat bütçe ka-
muhtelif suikastlarında felake- tedebilmişti. Caninin Budapeş- bul edilmezse M.Lebründen 

·ı ı d ti teye kadar nakline bir çok ha- meb'usanın fesh0ı 'ıçı·n salahı'yet te uğrıyan aı e er ve os an 
k diseler olmuştu. Peşte garında · · · h kk k F k 

mahkeme salonunda kalabah kuvvetli bir zabıta müfrezesi ıstıyeceğı mu a a tır. •a at 
bir kitle teşkil etmişti. İddia- bu takdirde Ayanın muvafaka-

Matuskayı tesellüm ederek 
namede v1atuskanın bugüne hapishaneye getirdi. Canı tını almağa mecbur olacaktır. 
kadar işlediği suçlar sayılıyor- Avusturyada mahpus bulunduğu Ayan Radikal sosyalist gurubu 
du. Şimendifer suikastlarında zamnn sakal bırakmıştır. Buda- ise bu talebe muhalefet ede-
mütehassıs olan bu adam 12-13 peşte hapishanesinde kendini cektir. 
Eylül 1931 de Biyatorbagi Vi- çılgın gösteımek için bir çok Paris 6 ( A.A ) - M. Du-
yadükünü uçurmuştu. Burada tecrübelere girişmekten de hali merg öğleden sonra e.oki mu-
22 kişi ölmüş, 14 kişi yaralan- kalmamıştır. Muhakeme gününe haripler biliğinin murahhas he-
mıştı. kadar vaktini bir kanalizasyon yetini kabul etmiş ve heyeti 

Matuska 18 Haziran 1933 te planı çizmekle geçinni tir. mli rünileyhe tamamile itimat 
ayni mahiyette bir suçla Viya- Avusturya Matu kayı iade etmekte olduğunu bildirmiştir. 
nada tevkif edilmişti. Fakat ederken, o zaman Avusturyada Bundan sonra eski muharipler 
altı sene mahkumiyetle i<lam- idam cezası ilga edilmiş olduğu birliği " azası 950 bin kişiye 
dan yakasını kurtarmıştı. Ma- cihetle, caninin idama mahkum baliğ olmaktadır ,, bir tebliğ 
car hükumeti bu meşum cani- edilmemesini şart koymuştu. neşretmiştir. Bu tebliğde dev-
nin adliye sicilinde daha çok Fııkat son bAdiselerden sonra let otoritesinin iadeten tesisi 
ağır cinayetleri bulunduğunu Viyana hükumeti idam cezasını lüzumundan bahsedilmekte ve 
ileri sürerek Matsukanın iade- iade etmiştir. BinaenaleyhPeşte hükumet ile medusan meclisi 
sini istemiş ve bunu temine mu- cinayet mahkemesi azılı caniye arasındaki ihtilaflan milletin 
vaffak olmuştu. Azılı, Viyana ga- layık olduğu cezayı vermekte hakemliği ile halledilmesi tas-

recek olan ayrı protokollara 
dercini teklif etmektedir. Bu 
protokollar silah ve mühimmat 
ticaretinin tanzimine dair olaıt 
protokolla daimi silahsızlanın• 
komisyonu tesisi hakkında pro" 

ltokoldür. 

Sosyalistlerin 
Kararı 

Paris, 6 (A.A)-Tahmin edil· 
diği veçhile mfittehit sosyali~t 
grubu mösyö Dumergin takıP 
etmekte olduğu siyaseti °'.e 
kanunu esasinin yeniden tad!' 
lini ret ve cerhetmeğe ittl" 
fakla karar vemiştir. Sosyalist 
grubu binnetice üç aylık büt: 
çenin kabulü talebini redd~. 
meyi karar altına almış ve di 
Leon Blum ile mösyö Frossar 
parlamento kürsüsünden Jll~; 
dahalede bulunmaya meıtl 

etmiştir. ( 
ispanyada Kral yetçU~1 .. 

Paris, 6 (H.R) Madritten f1 .. 
diriliyor: Kraliyet taraftarı f;" 
ka faaliyetini artırmı tır. , 
fırkanın açtığı bir iane defe" 
rinin başında Kral AlfoP5~ .. 
gönderdiği 50 bin peseta go 

rmda trene bindirilirken halkın serbest bulunacaktır. vip olnnmaktadır. rülüyor. • •• ••'' 

············~·························~~·~~~~~··~~ .. ··············~~~~~~~··~~·········~~~~~·· 

nlaşma mkanı Şimdi 
zak Gör 0

lüyor .. 
ah 

Londra, 6 (A.A)- Dün M. 
Pouse tarafından yapılan çok 
nikbin beyanat Londradaki 
Amerikan mehafilinde esassız 
olarak telakki edilmektedir.Bu 
mehafilde şimdi itilaf imkanı 
Japonlar tekliflerini tevdi et
tikleri zamankinden daha zi
yade uzaktır. 

Japonya muhtelif zamanlar· 
daki hususi mükalemeler esna
sında Vaşington muahedesini 
sene nihayetinden evel ilga 
etmek niyetinde olduğunu bil-

dirmiştir: Fakat bunu resmen 
tebliğ etmekte hiç aceleye lil-
zum yoktur. Bu tebliğ en geç 
15 gün zarfında yapılması 
muhtemeldir. 

Ne GörUştUler? 
Budapeşte, 6 (A.A)- Macar 

ajansının Romadaki hususi 
muhabiri bildiriyor: 

M. Gömböş M. Mussolini ve 
Suviç arasında yapılan noktai 
nazar teatilerinde Roma muka
vele~inde mevcut hükümlerin 
tevsii mevzu bahsolacaktır. 

Filpin Şarklı 
• • • 

mıyetını 

ki-ir Devlet·n 
Tercih Ediyor 

1<ııo' Filipin adalan her ne ·1'1~ ManilJe, 6 (A.A) - Filipin 
üniversitesinde hukuk profesö
rü M. pioduran bir gazete mu
birine vaki beyanatında şöyle 
demiştir: 
Eğer Filipinin talii ve kaderi 

onun behemahal bir ecnebi ha
kimiyeti altında bulunmasını 
icap ediyorsa Filipinliler arklı 
bir devletin hakimiyetini tercih 
ediyorlar. Filipinin bir devletle 
birleşmesi garplı devletlerin 
iştirak edecekleri bir mukave
lename ile bu adanın fütaraf
laştmlmasına tercih olunur. 

en azı on sene daha A111efJ ;.se 
hakimiyeti altında kalaca~ o>' 
de Japon muharipleri. Jap:(İl'le 
ile Filipinin birleşmesı fı 511f' 

revaç vermek için gayr~tdıJ(fl~ 
fetmektedirler. M. fıu 1tıı''.' 
Japonyamn Filipinde etıf' 
usulü hareketler vücuda ~e~' 

.. 111CJY jıJ~ 
mesinde bir mahzur ~o~ o" , 
te ve Japonların Fifıpıo 01ıu, 
ve kenevirlerinin başht'.ııtJtl~t 
terisi olduklarını da 
maktadır. 
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Son Dakika: 
Fırka Gr bu Toplan ı 

Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

• 
Hariciye Vekilimizin izahatı Büyük 

-- 23 

alatyaaa Saraya Benzer Büyük Bir Konak Vardı 
Seraskerler Burada Otururlardı 

Takdirler Ve Alkışlarla Karşılandı 
Ankara 6 (Hususi) - Bugün Büyük Millet Meclisi Fırka grubu toplanmıştır. İctimada Hariciye 

vekilimiz Tevfik Rüştü bey Balkan konseyinde cereyan eden müzakereler hakkında izahat vermiş 
ve şiddetle alkışlanmış, izahatı takdirlerle karşılanmıştır. 

___________ ... __________ _ 
Hemen Atın üzerinde doğ

rularak gence sarıldı. Ak saka
lının gür tüyleri arasında du
dakları görülmiyen ağzını Ca
ferin alnına değdirdi. 

Bu manzara karşısında halk 
coştu. Ova birbiri ardı sıra üç 
defa neşeli ve içten gelen ava
zelerile inledi: 

- Yaşşaaa! 
- Yaşa genç reis! 
- Yaşşaaa! 

.. * • 
Bir Maceranın Hlkayest 

Dut ağaçları dar bir pati
kaya gölge salıyor ... 

Dar ve tozlu bir patika. Az 
ötede Murat suyu, şarıltılı bir 
akışla yatağını yalıyarak süzü
lüyor. 

Dar ve tozlu bir patika .. 
Bu patika, dümdüz gerilmiş 

gül renkli bir kordela gibi, 
ta uzaklarda bacalarından du
manlar tüten bir Ev kümesine 
doğru uzanır .. 

Bu Ev kümesi. Malatyaya bir 
saat çeken bir çiftliktir ... 

Bu çiftlik Uç beyleri seras
keri Abdüsselamın malıdır. Da
ha doğrusu bu çiftliğin varidatı 
serasker kim ise onun cebine 
girer .. 

Kaysı ağaçlarından kesif bir 
ormanın içinde, tenbel tenbel 
gerinerek havaya yükselen du
manlar... Şırıl şırıl akan dere, 
ve sonra şu dar patika.. Bulut
suz bir göğün altında )(ÖZ, 

böyle bir manzaranın hayranı 
olınaz mı? 

Dar ve tozlu bir patika .• 

Bu dar ve tozlu patikada 
iki Atlı aheste aheste yol alı
Yorlardı. 

Sabah .... 
Sabah ... 
Güneş, henüz solgun ve 

ılık, .. 
Baharı Yaza yaklaştıran gün

lerde, Malatyayı, cehenneme 
döndüren boğucu sıcak henüz 
başlamıştı. Atlılar dizginlerini 
hayvanlarının boyunlarına sal
tııışlar, sallana sallana ilerli
Yorlar. 

Bunlardan biri Malatyanın 
Yeni serasker Cafer Alp Ars
landı. 

Kır Atının üstünde bir kaya 
l>azçası gibi dik, sol elini dizi-
ne d • l'l · b ayamış, sag e ı e ınce ı-

Yıklarını buruyordu. 
Gözleri bulutlu ve dalgındı. 
Arkadaşı tam bir At boyu 

arkadan geliyordu. 

teı~u. uzun bir ak sakalın sık 
d erı arasına parmaklarını dal
y ırarak başını iki tarafa sallı-
0 aıı ve bir düziye omuzlarını 
Ynataıı bir adamdı: 
; Puf .. Puf.. Pufff .... 

Yol ır müddet reisimiz sadasız 
d ba_ldılar. Sonra, Caferin bir
eıı ır b rek e aşını arkasına çevire-
_:ıkıntile söylendiği duyuldu: 

Eeeh ... Kes artık be! 
.._ Puff.. Puf ... Puf... 
.._ Kes artık p ... 
.._ uf.. Puf ... 

411;:1 
Kes diyorum sana .. Kes 

-.a~k sak~lı adam, bildiğinden 
kt.fa eçınedı. Gözlerini yummuş, 
l>llflısını sallıyarak bir düziye 

Yordu 
G111ib b .. 
G 11 ır şeyler okuyordu. enç 0 ' nun vurdum duymaz-

lığı karşısında sinirlenir gibi 
oldu. 

Sol elin Atın sağrısına attı. 
Birdenbire geriye dönerek 
avazı çıktığı kadar haykırdı: 

- Eeey! Baba yadigarı!Sana 
söyliyorum anlatamıyorum? 

Hazret almış yürümüştü. Hiç 
tınmadı bile .. 

- Puf.. Puff! Puff! 
- Tavabil! 
- Puf!.. Puf.. Puf.. 
- Ta vabiü ... Ta .. vaaabi! 
- Pufff ... 
Cafer fena halde sinirlen-

mişti. 

Ani bir çekişle kır Atının 
gemlerini kasarak hayvanını 

durdurdu. Sonra onu, tam ya
nından geçerken omuzundan 
yakalıyarak sarstı: 

- Heeey Tavabiiiil! 
- Puff... Puff .. 
- Tavabiiil! 
- Horrr! Puff! Ne var? 
Genç rahat bir nefes almıştı: 
- Of be... Diye bağırdı. 

Bu ne hal.. Az daha gayret 
etseydin ikimiz birden kanat
lanıp uçuverecektik. 

Ak sakallı adamın alaca be
bekli gözleri vardı. 

Yaşiyle taban tabana zıt bir 
neşe ile güldü: 

- Neden uçacakmışız? 
- Ayol o kadar okudun 

ö kadar üfledin ki ... 
- Elbette okurum .. Okur ve 

üflerim zahir.. Sen bir az da 
benimsin ... 

Genç, ona hürmetli bir nazar 
atfetti: 

- Haklısın Tavabil .. 
- Haklıyım ya .. Ne zannet-

tin! Sen benim kucağımda bü
yüdün .. 

Baban, benim beyimdi. Ben 
onun At uşağı ... 

Bir an gözlerini yumdu: 
- Zavallı Kutlu bey .. Zavallı 

arslan .. 
Genç kaşlarını çatarak, ihti

yarın sözünü kesti: 
Sus! Babama zavallı derneğe 

nasıl ağzın varıyor? Öyle mert 
bir adama ... 

- Amenna .. Öyle mert ve 
erkek bir arslana zavallı de
nemez amma .. 

- Eeeey? 
- Zavallı olduğu da muhak-

kaktır. 

- Tavabil! Beni sinirlendi
riyorsun. 

Ak sakallı adam, pervasızca 
omuzlarını kaldırdı: 

- İstediğin kadar sinirlen .. 
Senin sinirin bana vız gelir. 

- Ne dedin? 
- Öyle işte .. 
- Fakat... 
- Fakatı makatı yok.. Sen 

dünyada her kesi korkutabilir
sin amma beni.. Hayır! 

- Yaa .. Demek ki, kendine 
bu kadar güveniyorsun ha .. 

- Hayır.. Böyle bir iddiam 
yok.. Yalnız senin yanında ben 
her zaman kendimi emniyette 
addederim de .. 

- ????! .. 
- Elbette.. Keyfim isterse 

suratının ortası budur der ... 
- Eeeey!.. 
- Basarım tokatı .. 
- Ne dedin? 
- Nl' diyeceğim? Böyle işte, 

çünkü bilirim ki, sen bana el 
kaldıramıyacak kadar alicenap 

ve asilsin. 
Gözlerini açarak gencin göz 

bebeklerine baktı. Gülümsedi, 
sonra sağ elile göğsüne vura
rak söylendi: 

- Bana... Lalana.. Seni şu 

kadarcıktan büyüten adama .. 
Sen nasıl kılınç çeker, nasıl el 
kaldırırsın .. 

Gözlerinde iki damla yaş be
lirmişti. 

Cafer lalasını bir an, seven 
bir gözle süzdü. Sonra sustu: 

- Peki amma lala, benim 
babam ömründe bir kerre bile 
sırtı yere gelmemiş bir adamdı. 
Nasıl olur da sen ona zavallı 
dersin?Dilin nasıl variyor buna? 

Tavabil güldü: 
- Muhakkak ki, zavallıdır 

ogul ! -Dedi- öldüğü güne ka
dar ona böyle bir sıfat vermek 
akla gelmezdi amma.. Abdüs
selamı, senin tepe taklak yuvar
ladığını gördüğüm zaman hisset
tim ki, Kutlu bir za\·allıdır .. 
Zavallı Kutlu! Zavallı .. 

Sesini garip bir heyecan 
içinde kapıp koyuverdi: 

- Evet oğul... Zavallı .. Kutlu 
oğlunun arslanlığını göremiyen 
bir zavallıdır. İstemez miydim 
ki o kadar ağyar arasında bir 
çif te baba gözü bulunsun.. Ey 
oğul? 

o kadar hazin bir ahenkle 
ağzından bu sual çıkmıştı ki, 
genç bili ihtiyar içini çekti: 

- Evet, -dedi- evet... Ne 
eyi olurdu! Ne güzel olurdu 
Tavabil! 

- Kim bilir ne kadar sevi
necekti .. 

Cafer, mahzun mahzun başını 
salladı: 

- Zavallı babam .. 
babam .. 

Zavallı 

Maamafih bu hal uzun sür
medi, birdenbire kendini top
ladı .. 

- Neyse, -dedi- olan olmuş 
biten bitmiş. Şimdi düşünecek 

başka işler var. Anamı çok 
bekletmeğe gelmez. 

Ve, birdenbire dizginlerini 
topladı. Aşikar bir yıldırım hı
ziyle dört nala kalktı. 

Kutlu Hüseyin beyin zevcesi 
Saide Malatyalı bir kadından 
çok ziyade Malatyalı bir cen-

Türk-Yunan Ticaret Anlaşması 
Prensipler Üzerinde Mutabakat Hasıl Oldu. 

Ankara 6 (Hususi) - Şehrimizde bulunan Yunan İktisat nazırı M. Pezmez oğlu ile iktisat 
vekili Celal bey arasında devam eden Türk-Yunan ticaret anlaşması müzakereleri son safhaya 
girmiştir. Prensip üzerinde tamamen mutabakat hasıl olmuştur. Mutahassıslar, tesbit edilen esaslar 
dahilinde anlaşma mukavelesini hazırlamakla meşguldurlar. Bir kaç gün zarfında imza merasiminin 
ikmali de kuvvetle ümit ediliyor. 

M. Titülesko Bulgar Kralı Ha. 
Nazırile Uzun Müddet Görüştü 

İstanbul, 6 (Hususı) - Romanya Hariciye nazırı ·M. Titülesko Sofyadan geçerken Bıılgar Ha
riciye nazırile uzun müddet görü~müş ve bulgar Kralı tarafından da kabul edilerek haylı müddet 
yanında kalmıştır. Siyasi mahafilde bu konuşmalara büyük bir ehemmiyet atfolunmaktadır. 

. M. Maksimos Patriği Ziyaret Etti 
fotanbul, 6 (Hususi) - Yunan hariciye nazın M. Maksimos bugün Patrikhaneye giderek Pat

riği ziyaret eylemiştir. Patrik M. Maksimos şerefine bir öğyle ziyafeti vermiştir. 

Belçika Heyeti lsranbulda 
İstanlıul, 6 (Hususi) - Belçika Kralı hazretlerinin tahta cülusunu resmen Reisicumhur Hazret

lerine bildirmiye gelen fevkalade heyet bugün Ankaradan geldi. Müzeleri, camiileri gezdiler. 

onya Ereğlisinde Kurulacak 
Mensucat Fabrikası 

Ankara 6 ( Hususi ) - konya Ereğlisinde kurulacak olan Pamuklu 
atına merasiminin on beş İkinci Teşrinde icrası kararlaştırılmıştır. 

mensucat fabrikasın:n temel 

- ::s::;:: --------- - - -==--=--=============:;:;:;:;:;;;ı 

a Kredileri Meselesi 
Japon Ordusu Ve Donanması için 
Bir Milyar 300 Milyon Yen isteniyor 

T okyo-Miyako gazetesi ya
zıyor: M. Fuji gelecek sene 
için harp tehdidi korkusuna 
kapılarak milli bir müdafaa 
programı kurulmasına aleyhtar
dır. Bu yüzden ötürü donanma 
ve ordu için istenilen muazzam 
tahsisat üzerinde genişçe ma
kas yürütmek niyetindedir. 
Zaten devlet ricalinden 1935 
1936 senesinin bir harp senesi 
olacağına inanmıyan yalnız M. 
Fuji değildir. Paris büyük 
elçimiz M. Saito da ayni fikir
dedir. 

MUdafaaya Hazır 
Olmak Gerektir 

tahsisat istiyor, Bu fevkal
ade tahsisat istekleri şüphe 
edilmez ki günden güne vaha
metleşen bir buhran karşısında 
1935-1936 senesi içinde baş
gösterebilecek beynelmilel teh
ditlere karşı koymak içindir. 
Bununla beraber Okada kabi-
nesinin geçen seneki bütçeden 
daha ağır bir bütçe teklif et-
miyeceğini ümit edelim. Askeri 
masraflar artarsa yeni obligas
yonları da artacaktır. Bu siya
set böylece devam edemez. 

Hoşi gazetesi diyor ki : " Ye
ni maliye nazın masraf bütçe-

gavere benziyordu. Şüphe edilemez ki memleke-
tin müdafaasına Iıer ihtimali 

sinin azaltılmasına tarafdardır. 

1932 - 1933 te ordu ve donan-
O, tam on beş senedenberi 

bu çiftlikte oturuyordu. göz onüne koyarak, hazır ol-
Bunun sebebi gayet basitti.. mak gerektir. Fakat milli mü

dafaaya tahsis edilen parayı 
Kutlunun şehadetini mütea- ulusun kazanç kaynakları za-

. kip, ordunun başına geçen Ab- rarına olarak şişirebilir miyiz? 
düsselam, pek namussuzca ha- Japonya halkının büyük ekseri-
reketler yapmıştı. Malatyada yetini açlığa mahküm edecek 
saraya benzer bir honak vardı. bir siyasetle refaha yol açan 
Bu konak mükellef bir şekilde siyasetten birini tercih etmek 
döşeli dayalı idi. Seraskerler mevkiindedir. 
burada otururlardı. KöylUlera Yardım 

Kutlu Hüseyin bey evlendiği Köylüler o kadar perişan ve 
zaman, Saideyi o konağa getir- ~efil bir vaziyette bulunuyor-
miş, Cafer o konakta doğmuştu. !ar ki onlara yardım milli mü-
Karı kocanın yıllarca mes'ut dafaamızın ikmal ve ıslahı ka-
bir hayat geçirdikleri konaktan dar müstaceliyet kazanmıştir. 
çıkışları cidden hazin olmuştu. Aranan Tahsisatlar 
Kutlunun şehadetinden bir Şugai gazetesi de şu malü-
hafta sonra, orduyu eline ala- matı veriyor: Ordu 600 milyon, 

ma bütçesinde geniş tenkisast 
yapılmasını teklif etmişti. M. 
Fuji memleket maliyesinin mu-
vazenesini temine çalışıyor. Şu

rası muhakkaktır ki bu muva-
zene yeni vergiler tarhı sure
tile değil, masrafları kısmakla 
elde edilecektir. 

Hilaliahmere yardım et-
mek her Türkün vazifesidir. 
Vazifesini seven insanlar 

huzur iç;nde yaşar. 

Analar, kardeşler, ınanın 

ki, Hilaliahmere edeceğiniz 
vardım en yerindedir . 

Sinop 6 (A.A) - Şehrimizde 
hanımlar yardım dernekleri teş
kilatına başlanmıştır. rak kendini serasker ilan eden donanma ise 700 milyon yen Jaı>oıt Maliye .Vatır• Fttji 

Abdüsselam, adeta cebren ko- -.===================== 
nağa girmiş, Saideyi kapı dışarı faletten kurtarmıştı. vermişti. gelmiş, eğer kira verirse ne 

d
. . t' Maamafih Saide, kendi.tine Ve kalmıştı da... ala, aksi tııkdirde çiftlikten 

e ıvermış ı. burada uzaklaşması lazımgeleceğini bil-
Bunun üzerine meseleyi ha- yapılan teklifleri kabul etme- Bu çiftliğe gelmit, dirmişlerdi. 

her alan Eşcaeddin bey, alel- mişti. Oğlunu Diyaribekir Emi- oturmağa başlamıştı. Zavallı Saide çarnaçar kabul 
acele yetişmiş, büyllk muhari- rine emanet etmltti amma, ken• Fakat Abeüsselam, yi~~ ra- etmiştir. 
bin zevcesini muhakkak bir ~e~ _diai _ Malaty~a kalma~ karar~hat dW111amı.tı. Bir Fin ikı allı.._, •• 
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lmanya hava harbine azır anıyor 
-

Bulutlar içinde Bir Harbi Nasıl Düşünüyorlar? 
• 

Jeneral Goering Almanyayı Muazzam Bir Hava Ordusu ile Techize 
Çalışıyor: "F rcinsayı Üç Günde Mağlup Edeceklerini,, U uyorl r 

Yıllardır Alman-

yanın silahlandı

ğından bahsedili-

yor. Silahlanma 
işinde denklik is-

~\I ~~7: 1 

tiyen Almanya
nın Silahları hı-

. rakma konferan
ımdan niçin ay-

rıldığı besbellidir. 
O günden bugü
ne Almanya öç 
savaşına ant et
mişe benziyor. 

'' Le Petit Jo
umal ,, ın Berlin 
muhabiri Alman-
yanın hazırlıkları Oouin,cın talıla~arı b11 ka11kalıiıii 
hakkında şu satırları yazıyor: araştıralım : İlkin " Sportif ,, 
Açı.kça SilAhlanıyorlar mahiyette olarak bir tayyarc-
Almanya, artık herkesin gö- cilik teşkilatı yapılmıştı. Fakat 

zü önünde, açıkça silahlanıyor, bu teşekkülün gerçek maksadı 
Silah ve mühimmat fabrikaları ne olduğunda kimsenin şüphesi 
gece gündüz durmadan çalışı- yoktu. 
yorlar. Harbin eski müttefikleri, Rayş ulusal koruma bakan-
F ransa, İngiltere ve Belçika lığında üç genel müdürlük var-
Almanyanın bir kaç yıl içinde dır. Bunlar da milli müdafaa 
teslihatmı ne derece çoğalttı- "Ulusal Koruma,, ordu, do-
ğını, tamamladığını biliyorlar. nanma müdürlüklerinden iba-
Bu silahlanma işini, bugüne rettir. Ulusal koruma hava 
kadar protesto etmiş te de- kuvvetleri genel müdürlüğünün 
ğillerdir. Bu yumuşaklıktan büyük erkanı harbiyeye bağla 

Bomb01dımu11 tayyaıeırıındcn bu nümunr 
cesaret bulan Almanya - düne geniş teşkilatı arasınde, ikinci 
kadar yabancı memleketlerde büro yabancı memleketlerdeki 
yerleşen fabrikalar vasıtasile hava hazırlıklarını, tayyarecili-
gizliden gizliye .silahlandığı ğin takip ettiği tekamül sey-
halde - bugün taktiğini değiş- rini adım adım gözetliyen ay-
tirmiştir. 1934 - 1935 Alman rıca bir servisle takviye edil-
bütçesinde milli müdafaayı ala- miştir. 
kadar eden muhtelif fasıllar Esmer Gömlekliler 
bütçenin yüzde otuzuna varı

yor. Koskoca Alman bütçesinin 
üçte birinin orduya tahsis edil
miş olması sembolik bir işa
rettir. Almanya, bugün Dün-
yanın en kuvvetli hava fiiola
. ~dan birine sahipti. 

Resmisi .•. Ve Hakikat 
Almanya resmen askeri tay

/.:ırnden mahrumdur.Fakat tica
:et tayyareleri hakikatta avcı 
ve bombardıman tayyarelerin
den ibarettİr.Lufthansa'nın bü-

Hitlerin esmer gömlekliler 
ordusu muntazam ordu şeklin
de organize edilince bu yeni 
kuvvetin başkumandanlığı nez
dinde de derhal ha~a işleri 
ile uğraşmak üzere bir dördün
cü büro teşkil edildi. Dördün
cü büro mürettebat, techizat 
ve tayyarelere karşı müdafaa 
işile uğraşmak üzere üç şube
ye ayrıldı, 

Hava Nezareti 
Hitler 30 son kanun 1933 

tün tayyareleri bir saat içinde 
te hava komiserliğini teşkil et

savaş tayyareleri haline girebi-
lirler. Bu iş için eksik olan ti. 21 nisanda komiserlik hava 
parçalar fabrikalarda, depolar- nezaretine kalp olundu. Yeni 
da hazırdır. İstenilen dakikada nezaretin idaresi Jeneral Go-
tayyarelere tatbiki Alman tica- eringe verildi. Alman hava ne-
ret filolarını harp filolerı haline zareti model sayılabilecek mü-
koymağa yetecektir. Almanya kemmeliyettedir. En küçük 
daha bugünden derhal havala- teferruatına kadar muazzam 
nabilecek 2400 tayyareye ma- bir hava kuvveti organize edil-
liktir. Aldıgımız haberlere miştir. Alman tayyarcciliğ·i 
göre, bu sayı gelecek sene "Fliegesturm,, üçer tayyareden 
bitmeden, ikr mislini bulacak- ibaret döğüş grupları t.~meli • 
tır. Almanyanın Tayyarecilik . üzerine teşkil edilmiştir. Uçer-. 
sahasında ne işler ilördü2"ünü · lik · filolar kendi aralarında . 

}'vnJ;.eısın !ıawladığı nıütlıış bomborclıman tayy01cleıinin iç kısmı 
bölükler ve alayları "Fliegers
tandarte,,yi teşkil ederler.Bun
lar da hava fırkalarını yara
tırlar.Fırkaların merkezleri Kö
nisberg, Stettin, Kiel, Hanovr, 
Munster, Magdeburg, Berlin, 
Breslav, Dresden, Vaymar, 
Ko!onya, Frankfurt, Darmiştat 
Nürenberg, Münih ve Stütgart 
olmak üzere on altı daireye 
ayrılmıştır. Bu kuvvetlerin teş
kilatı sıkı sıkıya gizli tutul
muştur. Bununla beraber, yap
tığımız tahkikat Almanyanın bu 
gün lıerbiri onikişer tayyareden 
mürekkep 90 takip filosuna 
malik bulunduğunu iddia etme
mize müsnittir. 9 ar tayyarelik 
70 gece ve gündüz bombardı
man filoları da vardır. Bunlar 
umumiyetle "D.0.X,. "D.O.S,, 
"W.33, "Supperwal,. 11Junkers 
G. 52, G. 38,, modelleri üze
rinedir. Gene her biri dokuzar 
tayyareden teşekkül etmek 
üzere 70 istikşaf filosu, "D.0.X 
Rohrbah 11 modellerinde 14 de
niz tayyareleri filosu Alman 
hava kuvvetlerini tamamlamak
tadır. Bu teşkilat ilk nazarda 
2400 tayyarelik muazzam bir 
kuvveti ortaya koymaktadır. 
Her birinin ~yni sınıfa mensup 
yabancı memleketler tayyare
lerlnden daha seri ve daha 
perfeksiyone olduğuna da şüp
he yoktur. 

Yeni Hazırhklar 
Bundan başka, Almanya en 

geç 1935 sonunda teslim edil
mek üzere "Dessav,, fabrika
larına 300 Yunkers, Dorniyeye 
300 "D. O. X,, tayyare ısmar
ladığı gibi Pratt ve Witney' e 
de her biri 600 er beygirlik 

ciliğine mensup bulunan Binba
şı Von Helders " Luftkrieg 
1936 ,, 1936 hava harbi isimi 
altında bir kitap neşretmiştir. 
Muharrir Askeri kiymet 
ifade eden bir eserden ziyade 
bir romanı andıran bu kitapta 
Agadir meselesinden kopye 
edilmişe benziyen hadiselerin 
İngiltere ve Fransa arasmda 
nasıl bir harba müncer olacağını 
tasvir ediliyor. Binbaşı Helders 
karada, kelimenin tam manası 
ile küçülmüş bulunan İngiliz 
ordusu karşısına çok kuvvetli 
bulunan Fransız ordusunu çı
karıyor. Denizde de Fransa 
11 Dunkerk ,, sistemindeki kru-

. vazörleri sayesinde bUyilk kıs
mı onar bin tonilatoluk gemi
lerden ibaret olan İngiliz met
repoliten filosuna hakim bulu-
nuyor. 

Havaya Gelince 
Havaya gelince İngiltere top 

ve mitralyözlerle mücehhez 300 
büyük bombardıman tayyare
sine malik bulunması sayesinde 
( bpkı Almanların Junkerse 
sipariş ettikleri tayyareler gibi ) 
Hava hakimiyetini temin etmiş 
bulunuyor. Bütün İngiliz tayya
reciliğinin bir elde toplanmış 

bulunması da üstünlük sebep
lerinden birini teşkil ediyor. 

Harbin ilAnından Bir 
Kaç Saat Sonra 

Harbin ilanından birkaç sa
at sonra bu hava filosu Paris 
üzerine akıyor, Fransız takıp 
tayyarelerinin mütecerrit gay
retlerine rağmen Fransız pa
yıtahbna ölüm saçıyor. Birkaç 
dakika içinde· şehir harabe
lerle örtülüyor. Düşman tay-

Oot1inf!ın en ıazla ehen11111yeı ı·cıdiği tm 
1600 motör sipariş etmiştir. 
Daha bir kaç hafta evvel 
Pratt ve Witney fabrikalannın 
idare meclisi reisi Amerika 
Ayanı tahkikat komisyonu hu
zurunda şirketinin 1932 de 
Almanyaya 6000, 1933 te 
272000, 1934 te bir milyon 
445 bin dolarlık motör sattı
ğını söylemişti. Sipariş edilen 
tayyarelerden üç yüzü büyük 
bombardınian ta yyareleridir. 

Fransa Uç ·Günde 
MağfOp Edllecektnlf 

r Son avlarda· Alman" tayyare-. 

yareleri 'sıkletleri bin kiloya 
kadar varan bombalarla 25 ki
loluk sayısız yangın bombaları 
atıyorlar. Bu manevra, en uzak 
şehirlere kadar teşmil edilerek, 
silah ve mühimmat fabrikala
rına tahrip ederek, tayyare 
üssülharekelerini uçurtarak,halk 

arasında dehşet saçarak F ransamn 

harpta ve mukavemette devam 
azmini kırmıya matuf bulunu
·yor. Filonun metodik antren
man ve teknik faikıyeti saye-

.sinde bu netice tamamen· elde,. 

srı 1 ateşlı toplaı la miiceh/ıez tay} aıe 

ediliyor. Diğer taraftan Bove harririn hakiki maksadı daha 
üzerinde taarruza uğrayan İn- kolaylıkla anlaşılır. 
giliz tayyareleri Fransız takip Romandan Teknik Esere 
tayyarelerinin bu taarruzunu Helders romanının mevzuunu 
def etmeğe de muvaffak olu- Alman Tayyare zabitlerinden 
yorlar. Fransız tayyareleri da- Ritterin " Hava harbı musta-

kil mi olmalıdır?,, adlı eserin
ha seri ve kullanışlı olmalanna 

· den almışhr. Kapiten Ritter 
rağmen lngilizlerin büyük bom- kitabında hava harbında kat'i 
bardıman tayyarelerinin top ve bir netice almak için aşağıdak; 
mitralyöz ateşi altında mahvo- unsurlara malikiyeti elzem sa}-
luyorlar. Buna mukabil İngiliz- maktadır: 
ler bütün bu hareketlerinde 1 - Her biri 17 ton sıklc-
yalnız üç tayyare kaybediyor- tinde bomba ve mermi taşıya-
lar. İngiliz filosu üssü!hareke bilecek 200 - 300 bombardımar. 

ıı ıuı vu ı .. usıı . 

sine döner dönmez İnğiliz - tayyaresinden müteşekkil b11 

Fransız donanmaları arasında- hava k~vveti... f-
ki barba da iştirak ediyor. 2 - ikinci derecede hede . 

1 · · d h k .. ··k bo1 
Fransız filosu faikiyeti saye- er ıçın a a uçu 
sinde İngiliz filosunu imha et- da bombardıman tayyarele~ 

.. . işte asıl dikkate şayan oll 
mek uzere ıken dev tayyare- .h Al b heıı>' 

cı et te manyanın u e , 
ler Fransız gemileri üzerine miyette bir hava kuvvetine 1119• 

bombalarını yağdırıyorlar. De- Iikiyetini temin edecek bo~ 
nizde de ingilterenin galebesi- bardıman tayyarelerini sipıı 

0
, 

ni temin ediyorlar. etmiş bulunmasıdır. koınafl~0 
Fransız ordusu İngiliz sahil- da teknik eserde de zafe . 

lerine çıkmıştır. Bu ordu mu- bu kuvvete sahip olacak I!'e~r 
zaffer olmak üzeredir. Fransız lekette güleceği kanaatı ııb 

edilmiştir. bombardıman tayyareleri ise 

sun'i bulutlarla gizlenmiş bu
lunan Londra şehrini arıyorlar. 
Fakat tam bu sırada İngiliz 
bombardıman tayyareleri Fran
sız bombardıman tayyarelerine 
taarruz ederek düşmanın hava 
kuvvetini imha ediyorlar. Son
ra 100-200 metreden uçan 280 
bombardıman tayyaresi Fransız 
ihraç ordusu üzerine 25 şer ki
loluk 14000 bomba atıyor. 

Toplarının ve mitralyözleri
nin ateşile düşman piyadesini, 
toplarını tanklarını imha edi
yor. Bunu kafi hezimet takip 
ediyor. Fransa üç gün süren 
bir harptan sonra galiplerin 
şartlarını kabul ediyor. 

İşte bir roman.. Fakat bu
rada İngiliz kelimesi yerine 
Alman keliınesi konursa mu-

Rohrbsfl 
Rohrbah Alman firınasıtılf' 

tayyarelerini Madsen Dani~"i~ 
ka mitralyözlerile techiz ı{"~ 
Danimarkada yerleştiğindefl ç 
bahsedilmiştir. tP 

Almanların büyük gu~~# 
düşündükleri Dev tayyare b'~ 
başlıca evsafı bu isıne ı/ 
verecek mahiyettedir. Y~11 l 
Alman tayyareleri bütu0 ;f 
manyamn ticari hatlarında 0ı 
yorlar. Bu hatların ne le• 
olduğu ise malumdur. 51 

"D. 200,,, "G. 38,,, "y~.JI 
ısmını taşıyan tayyare! ıe~ 
başka Yunkersin lsveÇ ~ 
şubesi Plygindustri A· ti' 
Lymhamn ayni tipte harf' 
yareleri yapmaktadır .. (1')f 

Lymhamn tayyarelerı. fi 
ni (Krieg - Harp) joiS 

~ taşırlar ... 
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Son ..... myamların İnlerinde: 
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Bir Gazetecinin Tetkikleri 
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İhtiyar Bir Vahşi ,, Ömrümüzde 
Beyaz Adam Görmemiştik'' Diyordu 

-7-

Kafa avcılığı ister spor, is
er din olsun, elyövm Yeni Gi

ne' de geniş ölçüde tatbik edil
diği muhakkaktır. Yerlilerin 
itikadına göre, "tambaran,, 
adını verdikleri cinlere, perile
re vücut veren İnsan kafasıdır. 
Saadeti de felaketi de getiren
ler bu fena veya eyi ruhlar
dır. İnsanın mukkaderatını ida
re edenler de onlardır. Bu iti
ka tla olacak ki, yamyamlar 
"Ruhlar evini,, kafa tasları ile 
süslemişlerdir. Varlıkları üze
rinde mühim rol oynıyan sihir
baz' ıklara, cinlerin taarruzları

na kar~ı "Ruhlar evi,,nin bü
tün kabileleri koruduğuna ina
nırlar. 

Başımdan Geçen Vak'a 
Bu köyde başımdan bir vak'a 

geçti. Parari yerlileri bir kaç 
ay evvel zavallı lan Mack ile 
maiyetini parçalamışlar, yemiş
lerdi. İçinde bulunduğumuz ka
bilenin Ramu mıntakasındaki 

kabilelerin en müthiş muharip
leri olduğunu biliyorduk. Şim
diye kadar beyazlarla asla mü
nasebe.e ı;-irmemi şlerd i. Hep
sinden fazla İan Mack faciası 
hatırımızda idi. Bütün bu se
bepler bir araya toplanınca 
Parari'den geçmemek' en ha
yırlı olacaktı. Filhakika bu 
mıntakaya sokulmaınıya karar 
vermiştik. Heyhat.. Sallarımız

dan biri kullanılamıyacak bir 
halde olduğundan birlikte ge
tirdiğimiz malzemenin yarısı 

nehrin öte yakasında kalmıştı. 
Bu şerait dahilinde Parari yer
lilerile temasa gelerek kendi
lerinden biraz yiyecek aramakta 
muztar kai<l·k 1 

L.. 

Köye Ayak Basınca 
Biz köye girerken bütün 

Yerlilerin ayaklanmış bulunduk
larını gördük Vahşi piştarla
rının Tam - Tamları yaklaştığı-

1\iızı haber . vermişti. Uzaktan 

~~tbinlerimiz sayesinde köyde-
1 bütün kaynaşmayı tefrik 

edebilmiştik . Vahşiler kadın-
lar v ki . 1 . e çocu arını ın erme so-
kuyorlardı Diğer taraftan er
kek! · erın harp hazırlıkları yap-
tık! arını, yaylarını ve oklarını 

ellerine aldıklarını gördük. Her 
Şey b"t.. b ' u un u hazırlıklar yerli-
le · 

tın as b' t' . 'h d' . a ıye mı ı sas e ıyor, 

~etın bir .. d 1 · ı k I muca e e ı e arşı-

aşnıak 'ht' ı· . '" . ı ıma mı taşıyordu. 
oızını .. 
k'· ıçın de en müsait sev-

Uccey . 
ş yen seçerek yerleşmek 

Ve V h 'j . 
rıı k a şı erın hücumunu bekle

e ten b k aş a çare kalmamıştı. 

S Sabahın Altısında 
. abahın altısı olmuştu. Bir 
saat ·k· 

• ' 
1 ı saat, üç saat hadise-

sıı ge r 
b l ç ı. Beklenen taarruz vu-
u llıadı V . t' h' olrıı · azıye ı ıç anlamaz 

l\iii utuk. Nihayet yamyamlarla 
iki za er~ye girşmek için köye 

k Yerlı ask .. d ar er gon ermeye 
ar ve d'k baştenb r ı · Parari kabilesi 

asa feveran halinde gö-

- Y' a:za:ııı: E::d.ı:ıo. o:ııı :O e ı:ıo.a i -ıre 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

rünüyordu. Askerlerimiz yarım ömründe görmediğin en iyi 
saat sonra yanlarında bulunan tambaranı şimdi gördüğünü 
bir ihtiyarla birlikte döndüler. söyle.. Şayet bize ihtıyacımız 
İhtiyar reise kıymettar bil çok kadar sebze vermeğe razı 
hediyeler verdıkten sonra köy- olurlarsa kendilerine çok kıy-
deki feveranın sebebini öğren· mettar şeyler vereceğimizi de 
meye çalıştık. anlat .. 

Aldığımız Cevap Sözlerimi harfı harfına söy-
Aldığımiz cevap şu oldu: !emiş olacak ki az sonra bü-
- Korktuk ta onun için ha- tün kabile efradı ile beraber 

zırlandık. Sizlerin iyi tamaha- döndü. 

ran mı yoksa fena mı ou .. .,_, ... 
nuzu ne bilelim. Önde beyaz 
adamlar gördük. Halbuki Öm
rümüzde beyaz adam görmemiş 
tik Bunlar adam mı,cin mi? ... 

İhtiyar parmağı ile kafamı 
gösterdi. Saçlarım pek azdı. 
Vahşi ormanlarda sineklere 
yuva olmaması için de kkiin· 
den kazıtmıştım. Anlaşılan ta
mamen çıplak olan beyaz ve 
ciladar kafam yerli muhariple
rin harekete geçmelerini mucip 

olmuştu. İhtiyarın ifadesine gö
re yerli piştarları köyde şu 
h e :ri yaymışlardı: 

- Gelenler arasında omuz
ları üzerinde bir ölü kafası 
taşıyan beyaz adamlar da var ..• 

Yamyamların kafaya atfet
tikleri ehemmiyet ve bu hu
susta binbir hurafeye inanmış 
bulunmaları hasebile büyük bir 
paniğe niçin kapıldıkları ko
layca anlaşıldı. 

Bu hikaye karşısında gül
mekten katıldık. Ruzgara tu
tulan hezaran gibi tirtir titri
yen ihtiyarın elini elime aldım. 
Başım üzerine koydum. 

- Bu başı tutmak çok uğur
dur, dedim. Artık bu dağların 
adamlarından çok domuza ma
lik olacağına İnanabilirsin. Kö
yüne dön ve kardeşlerine 

Mahkeme 
Kararında ısrar Edecek 

Reşadiye nahiyesinin Çitak 

köyünde bakal Salih efendinin 

evini basarak silahla tehdit et

mek suretile ahız ve gasptan 

suçlu Osman, Kazım, Yusuf ve 

Mustafanın dün Ağırcezada 

nakzen muhakemelerine bakıl
mıştır. 

Bunlar evvelce muhakeme 
edilmişler ve beraet etmişlerdi. 
Mahkemece dosya tetkik edil
miş ve aynı kararda ısrar edil-

Uğurlu Tambar.: n 
- Size istediğin iz kadar 

sebze vermeğe hazırız. Ancak 
( beni göstererek ) bu adam 
köyümüzün ortasında oturmalı 
ve bütün kabile çocukları ile 
kadınlarının birer defa başına 
el sürmelerine müsaade etme
lidir. Bu uğurlu Tambarandan · 
hepimiz istifade etmek istiyoruz. 

İstedikleri gibi oldu. Ve saç
tan mahrum kafa tasım Yeni 
Gine halkının mucizeli nuskası 
haline geldi. Köy ortasında 
oturmuştum. İki silahlı a~ 
ker yanımda yer almışlardı, 
Yeryüzünün en acayip şekilde 

insanları birer birer önümden 
geçit resmi yaptılar. Her biri 
kafama elini sürerken hayreti
ni izhar eden bir ses çıkarı
yordu. Yavaş vayaş anlıyorlar
dı ki benim kafam da her han
gi bir insanın saçsız kafasın
dan başka bir şey değildir. 
Merasim bitince geniş bir oh 
çektim. 

Bir Kaç Yıl Önce 
Bir kaç yıl evvel yerliler or

maıılarda cennet kuşları avlı
yan dört Hollandalıyı yakala
mişlar dördünü de parçalamış
lardı Bu cinayeti işli yen vahşileri 
tedibe gönderilen sefer heyeti 
dört Hollandalının kafa tasını 
" Ruhlar Evinde ,, bulmuştu. 

- f,onu ı•a r -

Bir Kabadayı!!. 
Camları Kırdı 

Keçecilerde Fincancılar ha

nında oturmakta olan sabıka
lılardan Ali oğlu Ali Riza, son 
sarhoş olduğu halde Süleyman 

efendinin kahvehanesine gitmiş 
ve camları kırmıştır. Sarhoş 
zabıtaca yakalanmıştır. 
111111 111111111111111111111111111111111111 

mesin karar verilmiştir. Yalnız 
Hüseyin adında birisi 7 seneye 
mahküm edilmişti. Hüseynin 
muhakemesine tekrar bakılma
sına karar verilmiştir. 

Yenı A•ır 

Kış Gelince •• • 

Hanımların 
Kış gelince kadınların endi

şesi başlar: Manto)an yenile
mek, mevsimin son moda kürk
lerini tedarik etmek endişesi.. 
Gerçektir ki, zarif bir manto, 
güzel bir zibelin, kadını dekolte 
tuvaleti kadar süsler.. Güzelli
ğini aksettirir .. 

Fakat erkeklerin de en bü
yük kaygusu kıştır. Karısını, 
sevgilisini sevindirmek istiyen 
erkek önce onun asıl büyük 
kaprisini teşkil eden kışlık 
mantosunu, beyaz göğüslerinin 
dekoltesini örtecek kürkünü 
düşünecektir. 

Biz İzmirliler, şükredelim ki, 
kürk modası, İzmirin hanımları 
arasında o kadar almış yürü
müş değildir. f.stanl:.ul g;bi, 
Ankara <ribi şehirlerimizde kı . 
demek k

0

:rrk demektir. Kürk: 
'"rİn çeşitleri, 
nadide inciler. 
ırlanta!ar ka

dar kadını çe
ker. Kürkü sev
miyorsanız ka
dından, kadın 
zevkinden an
lamazsınız. Çün 
ki kadın açıl
mayı sevdiği 

1.:adar kapan· 
mayı da sever. 
Tıpkı bir ipek 
bôceğidir o .... 

Mevsime göre 
baze.ı çıpiak 
kollarını , yal
dızlı kanatlar 

En Büyük 

Sahne 7 

Kaygusu 
gibi çırpmaktan,bazen 
de bir Rönar Arjan
tine, Zibelin kozasına 
girmek ister gibi sa
rılmaktan hoşlanır. 

Erkekler , zavallı 
erkekler. 

İsteseniz de, iste
meseniz de kadın zev
kinin esirisiniz .. 

Sevgilinizin dudak
larından bir tebessüm 
koparmak için bu de
ğişikliği yalnız hoş gör· 
mekle kalmıyacak,mo

da ilahına tapacak
sınız da .. Onlar gibi: 

- İşte yaz geldi .. 
- İşte ilk yaz. 
- İşte sonbahar .. 
- işte kış diyecek 

kürkleri takdis ede
ceksiniz .. 

Daha öğrenemedi

niz mi, kadın yılda bir 
kaç defa şeklini, ren
ğini, hatta kokusunu 
değiştiren nevi kendinı 
mahsus lüks çiçektir. 
Her vesile değişmesi
"le yardım eder. 

l 
ı 
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Ehli Hayvan 
ergisind~ 

Mükafat Kazanan Bu An
kara Kedisi -e Kadar 

Sevimlidir 
Londrada ehli hayvanat sergilerinden birind~ 

bu Ankara kedisi çok beğenilmiş büyük müka

fat kazananlar arasına girmiştir. Bir gazete An

kara kedilerinden bahsederken beynelmilel şöh

reti olan bu sevimli hayvanların tereddisine ma

ni olmak için himmet sarfedileceğini ümit edi
yor. 1 
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AL TAY - İZMİRSPOR 
Bu Cuma Bu İJ<i Takımın Maçı Var 
Bu Cuma yapılacak olan Al

tay - İzmirspor maçı mevsi
min en mühim ve heyecan top
layan karşılaşmasıdır. Altı yedi 
aydır sahada görmediğimiz 
İzmirspor takımı bu Cuma ilk 
defa olarak Alsancak sahasında 
oynıyacaktır. Altayın da Tür
kiye ikincisi ve halen İzmirin 
en kuvvetli ve şampiyon takımı 
olması bu maçı bir kat daha 
ehemmiyetli kılmaktadır. Her 
ne kadar İzmirspor takımı ge
çen seneki kuvyetli kadrosunu 
mahafaza edememiş ise de 
yine eldeki elemanlarla kuv
vetli bir takım manzarası ar
zetmektedir. 

Altay takımı Türkiye birin
cilikleri dolayisile formunu 
muhafaza etmektedir. Buna 
mukabil İzmirspor takımının 
ekzersiz cihetinden zaif kala
cağı tahmin ediliyor. 

Maç mühimdir. Çünkü hangi 
taraf kazanırsa birincilik yo
lunda kuvvetli bir adım atmış 
olacaktır. 

Hülasa meşhur diskalifye ta
rihinden beri sahada görünmi
yen İzmirspor takımının ceza
larının müddeti bitmiş olmakla 
yeni kadrosunun kuvveti Tür
kiye ikincisi Altay takımının 
oyunu ile karşılaşınca ortaya 
enteresan bir çarpışmanın can
lanacağı muhakkaktır. 

Hamburg Piyasasında 
Tütün· Ve Zeytinyagı Fiyatları 
3 ıkinci teşrin tarihinde Av- Renk, koku ve görünüşe gö-

rupa borsalarının kapanış fiat- re Yunan adi malları 0,15 - 0,35 
farı hakkında şehrimiz Türk filorin, orta mallar 0,40 - 0,70 
Ofis müdürlüğüne telgrafla filorin, iyi mallar 0,80 - 1,80 
aşağıdaki malumat gelmiştir. filorindir. 

Tütün: Renk, koku ve görünüşe gö-
Hamburg borsası; renk, ko

ku ve görünüşe göre Türkiye 
mahsulü adi mallan 0,15 - 0,36 
filorin, orta mallar 0,40 - 0,85 
1.20 filorindjr. 

runuşe göre Bulgar malları 

adi 0,30 - 0,40 florin, orta mal
lar 0,50 - 0,75, iyi mallar 0,80 -
1,15 florindir. 

Bu fiatler Hamburg depoların-

Faşist Ameleleri 
Ve Sanayi 

Roma, tı ( A.A ) - Faşist 

amele konfederasyonu ile faşişt 

sanayi erbabı konfederasyonu 

arasında iş meselesini tanzim 
hususunda mühim bir itilaf ak

dedilmiştir. Haftada çalışma 

saati kırka indirilmiştirr. Müş-

terek bir sermaye sandığı ih-

das edilmiştir. Bu sandığın ser-

ma yesi ile ailesi efradı çok 

olan ameleye yardım edilecek

tir. Sandığın sermayesi amele 

ve patronların gelirlerinden ya

pılacak yüzde bir tevkifat ile 

temin edilecektir. 
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da yüzde iki dara tenzilinden 

sonra bir kilo içindir. 

Zeytinyağı 

Hamburg borsası vadeli ilk 

taksırİspanya mallaı 225 peçete, 

vadeli ilk taksır İtalyan malları 
500 liret,vadeli ilk taksır Fransa 

malları 550 franktır. 

Bu fiatler iki yüz kiloluk de

mir Fiçı içinde sif Hamburg 

yüz kilo içindir. En az on ton 

olmak üzere yemeklik garanti 

maldır. 



Yeni Asır 

Bir Aşk Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 

Heyecanlı Maceraları 
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Gençli Hilaliahmer Derneği Şimdi
ye Kadar Neler Y apmışhr? 

Yalnız Kasaha1arımızda Dört Bin Mektep Var IIer Jfe tep 
• 

On Lira Toplasa Ne işler Göriilmez? 

Al1 Çok Bahtiyardım elek 
Gördü Bana Bunu 

- Ah 1 Bana ettikleri işken
_? in cezasını çekeceklerdir. 
f.n müthiş eziyetler içinde ge
berdilderini göreceğim. 
Bağınyordu. 
Bu aralık gözlerine Sanga.n;ta 

ılişmesin mi? Şu tesadüf Bü
rehmeni daha ziyade küplere 
bindirdi. Her kelimesini birer 
yıldınm gibi ihtiyarın kafasına 

vura vura: 
- Vay sen burada mısın? 

Emrimin zıttına olarak bizi ta
kip ediyordun; öyle mi? İşte 
bilmiş ol ki kızın onlarla bera
berdir! O mundar aşıkının 

kolları arasındadır.: 
İhtiyar bu haberi alınca yü

zünde bir sevinç peyda oldu. 
Bürehmen daha ziyade hiddet
lendi: 

- Seviniyorsun öyle mi? 
Sen de dinine hiyanet eden
lerdensin, Dilenci herif! Senin 
itikadınca kızın kurtulmuştur. 
Büyük mabut Brahmaya nezir 
edilen bir mukaddes kızın bir 
Türkün mundar şehvetile mun
darlaştığına seviniyorsun ha! 

Evet Hintlerin itikadıncaMaya 
Niyamanın Kocası koynuna gir
miş olması o zamana kadar 
ki mükaddesliğini mahavetmiş 
demektir. Bundan sonra Niya
ına ıçin ölümden başka temiz
lenmek çaresi yoktu! 

Nihayet Brehmen efendi aya
ğa kalkabildi. Şarley boynun
daki matrayı uzattı. Hayım için
deki romdan bir kaç yudum 
içti. Kendi mezhebinde böyle 
içkiler haram idise de bunu 
düşünmedi bile!. 

Kemiklerinin her biri ayrı 

ayn sızhyordu. Olanca kuvve
tini tophyarak bir kaç adım 
ettı. 

Genç mülazimi şöyle bir ta
rafa çekti. Düşmanlar eline 
nasıl düşdüğünü tafsilitile an
latb. 

Binbaşı V aleryan kafilesi, 
Bürehmeni çuval içinde o yağ
murlar, tufanlar albnda gün-: 
!erce dönüp dolaşbğı sırada 
ıuvarilere rast gelince sisten, 
fırtınadan bunlann kim olduk
lannı anlıyamamış, bu çöllerde 
dosta rast gelmeyip kimi gör
seler düşman olacağını hükm 
ile kaçmışlardı. 

İtte şu kaçıf esnasında Bü
rehmeni taşıyan çuvalın beyğir 
sarsıntısından ipleri koparak 
yere düşmüştü. 

Çuvalın yere düşmesi en ev
vel Ahmet ağa ile Beryeni 
müteessir. etti. Şu maymun 
herifi istediği gibi öldüremeyip 
te kaybettiğinden ötürü çok 
meyus ve hiddetli bir tavırla 
T7 ·::le döndü: 

Bu emrinizi dinlememeli 
. ~-•n beyimi Dedi. Hiç enge
reiin kafaııı ezilmez mi? işte 
herifi elden kaçırdık. 

Beryen de Hanri ile binba
~ıya öfkeli bir gözattı: 

- Keratanın kaçmuına siz 
sebep oldunuz: 

Zira gerek Ferit gerek ar
kadaşları Bürehmenin öldürül
mesi taraftarı değildiler. Bu
nun için Ahmet ağa ile Ber
yene sıkı sıkı tenbihler etmiş
lerdi. 

Bürehmenin elden çıktığı nı 
haber alınca Maya Miyama da 
çok yeis getirdi : 

- Ahi dedi. Çok bahtiyar
dım. Felek bana bunu çok 
gördü! 

Herifin elden kaçtıjma hepsı 
de meyus oldular. C.:ünki Ha
yimin ne yaman biyanetlere 
muktedir oldujunu hepsi 
öıireıımişlerdı. 

Biz yine mülazim Şarley ta
rafına dönelim : 

Çok 
Hayimduraniyi yedek atlardan 

birisine bindirdiler.Brehmen H z. 
tutulmuş azasını kırılmış gibi 
kemiklerile kendini pek güç 
zaptediyordu. 
Şu halde Patna yolunda de

vamın imkanı yoktu. Sellerle 
bunların peyda ettiği göller ' 
bahusus Hayımın söylediği söz
ler millazime yolunu döndürt
müştü. 
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Sol taraflanndan gelen bü
yük bir gürültüyü mülazime 
işaret ederek Hayim! 

- Birbirimizi tebrik etme
liyiz. Bu gürültü Gandah şeh
rinin gürültüsüdür. Düşmanla

rımız o tarafa gittilerse mu
hakkak mahvolurlar. Yok Ne
pol tarafını tuttularsa bizim 
elimize düşmüşler demektir. 
Çünkü bütün Nepol ahalisini 
kaldırıp Üzerlerine hücum etti
rebilirim. 

Brehmen şu söylediği ümit
lerdeki kuvveti Mülazim Şar
leyden ziyade Binbaşı Valer
yan takdir edebilirdi. Zira bir 
yandan devam eden şiddetli 
yağmurun artırdıkça artırdığı 
seller kendileri için Patna yo
lunu bütün bütüne kapamıştı. 

Hangi istikamette bir ümit 
görseler biraz gittikten sonra 
önlerine bir su yahut bir göl 
çıkıyor, bu sebeple istikamet 
değiştirmeğe ve mutlaka Ne
pol hududuna doğru yünelme
ğe mecbur oluyorlardı. 

O zamana kadar bir çok tu
haflıktan görülen Binbaşı Va
leryan neş'esini kaybetmeğe 

başladı. 

Adeta önde müthiş bir teh
likeyi gorup anlıyormuş da 
ölüme hazırlanıyormuş gibi bir 
tavırda bulunuyordu. 

F eridin bütün aklı fikri Ni
yama ile meşgul olduğu için 
ne yoldaki tehlikenin ne de 
binbaşıdaki ümitaizliğin far
kında idi. 

Fakat Hanri ahvali pek gü
zel anladı. Binbaşıdan IOTUf

turmağa girişti. 

Cessur binbaşı bir aralık 
tehlikeyi Hanriye anlatmamak 
istedise de delikanlıyı aldata
mıyacağını görünce dediki : 

Bu yıl, gençlik Hilalıahmer 
derneğinin kuruluşunun üçüncü 
yıl döniımüdür. Başka millet
lerde yirmi sene evvel kurul
mağa başlanan "Gençlik Sali
biahmeri,, nin o zamanlardaki 
canlılığına bakacak olursak bi
zim "Gençlik Hilaliahmeri" nin 
daha yavaş ilerlediği göze çar
par. 

Geçen ders yılında bize 
adını bildırmiş olan demek 
kollanmn sayısı 352 ve der
nek subelerinin sayısı da 
48 dir. Bizim tahminimize 
göre şimdiye kadar demeJ.: 
kolu kurmuş olan mekteplerin 
sayısı binden fazladır. Fakat 
henüz bize adlarını bildirme• 
mişlerdir. 

"Gençlik Salibiahmeri" kur
mak fikrinin ilk olaral< Kıo.nl'· 
nadada bir eyalet Salibiahmer 
cemiyetinde doğduğunu hepi
miz biliriz. Kanadada bu teş
kilat a,_ zamanda çok ileri 
gitmiş ve Kanada mekteple
rindeki çocuklarm hemen he
men hemen heps; teşkilata 

girmişlerdir. 
" Gençlik Salibiahmeri" teş· 

kil fikri bunda1' sonra Am~ 
rikada uyanmışbr. Birleşil: 
Amerika: büyük barba girdik· 
ten biraz sonra erkek çocuk
lardan; yaralılara ilaç ve sargı 
hazırlamak, hastalara ufak te
fek yardımlar yapmak, kız ço
cuklardan da; çamaşır yıkamak 
sökük, düğme dikmek gibi iş· 
lerden çok istifade edileceğini 
düşünerek hemen teşkilata gi
rişmiş ve Kanada Gençlik Sa• 
lipiahmerinin Proğramını aynen 
kabul ederek ilk hamlede 20 

liiMlialwıu rııııııııı Merkezi 
milyondan fazla çocuk aza 
kaydetmeye muvaffak olmuş
tular. 

Harptan sonra Amerikalılar 
bu teşkilib; Salibiahmer ce
miyetinin ·sulh zamanındaki 
çalışmalarını genişletecek bir 
yardımcı cemiyet haline koy
muşlar ve bu suretle ertaya 
çıkan gençlik Salibiahmeri: 
gençler arasında sevgi bağla
nnı kuvvetlendirmek, birbirle
rine karşı yardll!' duygulannı 
arttırmak için çalışmağa koyul
muştur. 

Amerikada hu tefkilat o ka
dar kökleşmiştir ki, bugün 
Amerika Salibiahmerinin Genç
lik Salibiahrnersiz hiç bir işi 
yok gibidir. 

J Amerika Gençlik Salibiah-
meri kendi aralarında topla
dıklan para ile çocuklara mah
sus kütüphaneler, bahçeler, 
oyun yerleri, sinemalar yap
mı~lar ve kendi ellerile yaptık
lar:. yüzblnden fazla oyuncak
lau ve çam.:ışırları Avrupadaki 
fakir çocuklara verilmek üzere 
Salibiahmerlere göndermiş

lerdir. 
İtte bundan sonra "Gençlik 

Salibiabmeri,, teşkilatı diğer 
milletlerde de başlamış ve bu
gün Avrupada gençlik Salibi
ahıneri fakir çac:uklannın, tale
benin en kuvvetli bir yardım
cısı olarak ön safta gelmekte
dir. 

Bugün dünya, gençlik Salibi
ahmerleri ülkülerini tamamen 
tahakknk ettirmişlerdir . Şimdi 
gerek kendi aralannda ve ge
rek ecnebi mektep teşekkülleri 

Halimiz, mevkiimiz pek de 
beğenilecek bir yolda değildir. l•-----.. ------1111------~--• Şu tufan bizi buğacak diye lovda Brehmeni yalnız bir Fil- nin küçüldükçe küçüldüğüne 

ban ile bulduk. Halbuki onun dikkat ediyor musunuz? 
korkmasak bile işin ilerisi zor-

yanında yerli süvariler de var- - Eveti Nihayet bir zaman 
dur. dı. Etrafa mutlaka bunlarla gelecek ki epeyce bir duş·· mana 

- Bu zorluk ta Haym Du-
haber gönderdi. Ben eminim ki karşı silah kullanmağa mecbur 

raninin pençeııine düşmektir 
değil mi? şu anda etrafımızda bir çok olacağız. 

- Evet, öyledir!. Bir meydan noktalar duşman kuvvetile tu- - Orası öyle! Hem de hep-
maharebesi edecek olsak he- tularak bizi bir daire içine al- miz ölünceye kadar çalışacağız. 

mı şiardır. Raul de söze karıştı : 
pimizi de hayatımızı pahalıya İki arkada• bu lafları eder-
satar, namusumuzla ölürdük. ken Ferit se;gilikansile şaka- - Fakat azizim kumandan, 
Fakat Bürehmenin işkencele !ar yapıyor, halin tehlikesinden yalnız bir şey zihnimi yoruyor. 
rine uğramak keyfe gidecek Onu size söylemek bir de rica 
şey değildir, haberi bile olmiyordu. etmek istiyorum amma... Bir 

Hanri ile binbaşı başlarını türlü dilim varmıyor. 
- Rıcatta sürat göstersek- öne eg· erek bir az daha iler-

t d.. kend" · t' - Söyleyiniz azizim Raul, e uşmanı ımıze ye ış- lediler. 
tirmesek nasıl olur ? ıiöyleyiniz. Böyle bir günde 

Bu sefer gittikleri istikamet- söylenmedik söz kalmasın. 
- Görüyor musunuz artık te de iki Hintli sivari görün-

mamur yerlerdeyiz. Her tarafı- dü. Kendilerine dikkat eder - Hepimiz öleceğiz. Hiç 
· · 'd t J ı ·ı birimizde ölüm korkusu denilen mız pırınç, cıvı ar a an e etmez geriye tiöndiller. 

dolu. Hayım elbet Hintlilere Binbaşı da bunu görünce alçaklık yok. Fakat hemşirem 
haber uçurabilmiş olmalı ki istikameti tekrar değiştirdi. Niyamayı ne yapacağız? 
arada bir Hintli süvarilerere Şu suretle döne dolaşa yo- - İşte ben de onu düşün-
rast geliyoruz. Bunlar bizi gö- ruldukları halde selamet sem- düm amma bir şeye karar 
rür görmez kaçıp gidiyorlar tine doğru bir mesafe alamı- veremedim. 
bilir misiniz? Zaten bizim yo- yorlardı. Belki harman hayvan- - Azizim Valeryan 1 Ben 
lumuzu gözlemeğe memur ol- !arı gibi hep bir nokta etra- sizden evvel ölürsem Niyamayı 
duklan için arkadaşlarına ha- fında dönüyorlardı. Hintliler eline düşürmiyeceği-
ber venneğc! Bir aralık Hanri ile Valer- nize, kendi elinizle öldüreceği-

- Sakın bunda mubalaganız yan yine hasbehale başladılar. nize söz veriyor musunuz? 
olmasın kumandan? Binbaşı dediki: - Of! Ne müthiş teklifi 

- Asla! Bastığımız Bunıı-a- - Etrafımızı ceviren daire- - Sonu Var -

ile mübadele ettikleri Albüm
ler, oyuncaklar, elişleri, fotoğ
raflar, kitaplar V. s.. Mektep
lilerin bilgilerini arbnnağa çok 
yaramaktadrr. Bu hediyelerden 
bize de yirmi kadar gelmiş ve 
dernek kollanmızdan bazılarına 
gönderilmiştir. Fakat bir sene
den beri biz onlara henüz kar
şılık veremedik. 

• 
" " Bütün dünya Gençlik Salibi 

ahmerlerinin aza taahhütlerine 
nazaran bizim Gençlik Hilali
ahmer derneğinin aza taahhü
dü en az olanıdır. Bizde aza 
taahhüdü (bir ders yılı dokuz 
ay itibar edilerek) kırk beş 
kuruş olarak kararlaştırılmış 
ve bu taahhütlerden toplanacak 
paranın yansı da demek kol
lanna bırakılmışbr. 

Senelik taahhade göre be
her aza ayda beş kuruş gibi 
hiç denecek bir para verecek
tir.Bu parayı vermekte de ko
laylık gösterilmekfedirBinaena
leyh aza isterse seneliği birden 
verir, isterse iki ayda bir verir, 
isterse günde on para vererek 
borcunu öder, ki bu kadarcık 
bir yardımı ( yardıma muhtaç 
fakir çocuklar müstesna) hemen 
her talebe yapabilecek demek
tir. 

Şimdi aşağı yukan bir hesap 
yapalım: Memleketimizde alb 
binden fazla ilk mektep var
dır.Buna ona,lise, meslek mek
teplerini de ilave edersek ye
kônu yedi bine yakın oluur. 
Bunların içinden köy mekteple
rini çıkaralım, geriye dört bin 
mektep kaldığını farzedelim. 
Her mektep dernek kolunun 
senede üstüste on lira topladı
ğını farzedersek bir senede 
40,000 lira toplanabilecek de
mektir. Bu kırk bin lira ile de 
binlerce yetim. öksüz yavrulara 
yiyecek temin edilebilir ki, bu 
da Gençlik Hilaliahmer teşki

latının en büyük zevki ola
caktır. 
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GömmUf 
- Nasıl duymadınız mı ? 

Geçen ay kocamı gömdüm. 
- Yok canım .. 
- Evet, evet öyle yapmak 

icap ediyordu. Zira ölmüıtü .• 
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Kiiçük Haberler: 
K, 1lık Ekim 

Kışlık zeriyat miktarı hak
kında mıntaka ziraat müdürlü
ğince bütün kazalardan malü
mat istenmiştir, 

Bu malümat alındıktan sonra 
bir rapor halinde Ziraat veka
letine bildirilecektir. 
Kuşadesında Zelzele 
Evelki akşam Kuşadasında 

t am saat 21 de hafif zelzele 
olmuştur. 

Belediye Enc ümeninde 
Belediye daimi encümeni 

dün oğleden sonra doktor 
Behcet Salih beyin riyaseti 
altında toplanmış ve bazı yol
ların tamiratını müteahhitlere 
ihale etmiştir. 

Şehir Meclisi 
Şehir meclisi bugün saat on 

altıda mutat toplantılanna de
vam edecektir. 

Dikili Kaymakam. 
Dikiliye ait bazı işler etra

finda vilayetle temas etmek 
üzere evelki gün şehrimize ge· 
len dikili kaymakamı Edip B. 
bu akşam Dikiliye avdet ede· 
cektir. 
Jandermada Tayinler 
Bornova Jandarma karakol 

kumandan muavini Mehmet 
onbaşı terfian Narlıdere kara· 
kol kumandanlığına tayin edil
miştir. 

TahslUH Esasları 
934 senesi mali sene içinde. 

tahsilata azami germi verilmesi 
dahiliye vekaletinden belediye
lere tamimen bildirilmiştir. 

Zeytinlikleri Tahrip 
Edenler 

Arapderesinde hazineye ai~ 
zeytin ağaçlarının tahrip edil
mekte olduğu şikayet edildi· 
ğinden mütecasirler hakkında 

kanuni takibata girişilmesi lü~ 
zumu defterdarliktan icabeden· 
lere bildirilmiştir. 

Fakir Çocuklara Yar::lın 

Bınarbaşı ihtiyar meclisi mek· 
tepte bulunan 32 fakir çocuğa 
elbise ve iskarpin almak sure
tile değerli yardımda bulun
muştur. Köy meclisi azalarının 
bu insani hareketini takdirle 
karşılanz. 

Sayım Günü için 
Hazırlık 

lzmir şehrinin numaratajı 
hakkında başveki.let istatistik 
umum müdürlüğünden gelen 
bir cevapta 927 senesinde lz
mir şehrinin esaslı surette nu
maralanmış olduğandan ve bu 
esasın şimdiye kadar muhaf ııı 

edilmiş bulunduğundan, an....ık 
yangın yerlerinde yapılan toplu 
inşaat için yeniden numaralan· 
ma ameliyesine devam edil
mesi ve bunun da 935 senesi 
Şubabna kadar başanlması bil
dirilmiştir. Sokaklara isim ve 
bütün binalara numara talikin· 
den maksat sayım günü hiçbir 
ferdin sayım harici kalmaınıı· 

sını temin edecektir. 

Belediye 
Doktorları 

Sıhhat MUdUrlUğUnde 9lr 
Toplantı yaptılar 

Belediye doktorları dün sa' 
hah sıhhat müdürlüğünde sılı' 
hat müdürü doktor Cevdet be' 
yin riyasetinde bir topJıııı11 

yapmışlardır. Bn toplantıd' 
şehrin muhtelif yerleriııd.~ 
umumi sihhat kanunu IJlılcı 
hince yapılması lazım g~· 

dı' len tetkikler hakkında keıı 
!erine izahat verilmiştir. •re 

Doktorlar bu talimata &'0
0
, 

kedilerine ait mıntakalat ~ 
sıhhi işler hakkınca esll5 

tetkikata başlıyacaktır. ' 
Müsadere Edilen ı<a~ ~ 

Zabıtaca Keçecilerde yaP1 ~, 
silah ara,tırmasında celep r.f e ı( 
met oğluHasanın tiı:erinde ~~r· 
bulunarak müsadere ediJıııı~ 

1 
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YAZAN : Andra Marlo 

TUrkçaya çeviren : Nasuhi Eset 
BiRiNCi KISIM 

- 99-
Kiyo hayab müddetince bu 

teması unutamıyacağını hissetti; 
duyduğu acıdan değil, şimdiye 
kadar hayatın ona bundan da
ha iğrenç bir mecburiyet yük
lememiş olduğundan.... Elini 

\ti ahırın tahtaları üzerine • 
\ ,küverdi ... Gardiyan tereddüt 
etti. Kamçının sapı ile kaşıdığı 
başını salladı. Masas•nın başı
. , döndü. Deli hıçkırarak aç
yordu, 
Hepsi biribirine Lenziyen 

sonsuz bayağılık saatleri... Ve 
nihayet memurlar gelip Kiyo-' 

• alarak hususi polis idaresi
" götürdüler. Şüphesiz onu 

ölüme götürüyorlardi; böyle 
olmakla beraber öyle bir neş'e 
ile çıktı ki bu neş' enin şidde
'İ kendisini şaşırttı: ona, biuat 
,,endinin iğrenç bir parçasını 

orada bırakıyorum bibi geldi. 

Giriniz. 
..;inli muhafızlardan biri Ki

yo'yu omuzundan hafifçe ite
rek içeri şoktu. Muhafızlar, 
vabancılarla karşılaştıklan za-
ıanlar (ve bir çinli için, Kiyo 

Japon veya avrupalı olsun, her
halde yabancı idi) herkese 
karşı göstermeğe mecbur ol-

,•, !arını sandıkları kabalıktan 
ıiyorlardı. Bunlar, König' -

ıir işareti üzerine dışarda 
.' dılar. Kiyo, şişmiş sol elini 
• '1inde saklıyarak ve gözle

' için bakmakta olan kar
ıdaki adamın gözlerinin içi
bakarak yazıhaneye doğru 

· ·;edi. "Sizi muhakkak suret
. öldürtecek bir adam herhal

herhadgi bir adama ben-
.. ,. König elini masasının 

~erinde duran rövelverine doğ
. ::ığru uzattı: hayır sigara pa
•etini alıyordu. Paketi Kiyo'ya 
uzattı. 

- Teşekkür ederim, sigara 
·mem. 

- Hapishane yemekleri iyi 
deiil. Öile yemeğini beraber 
yiyelim mi? 

Masanın üzerinde kahve, süt 
iki fincan, ekmek vardı. 

- Yalnız ekmek yeter. Te
şekkür ederim. 

König gülümsedi: 
- Siz ve benim ıçın ayri 

ayrı fincan yok... Görüyorsu-
nuzya ... , 

Kiyo ihtiyatkarlık etmeğe 
karar vermişti. Zaten König 
de ısrar etmiyordu. Kiyo bir 
çocuk gibi ekmeğini ısıra ısıra 
masanın karşısında avakta dur
du. Oturacak iskemle de 
yoktu. 

Hapishanenin bayağılığına 
nisbetle dışannın her şeyinde 
inanılmaz bir hafiflik vardı. 
Hayatının bahse konmuş oldu
ğunu biliyordu, fakat geldiği 
yere dönecek olan için ölüm 
alelide bir şeydi. Bir polis şe
finin insaniyetperverliği ona 
kafi itimat telkin etmiyordu. 
Bununla beraber bu adamın 
kayıtsızlık dolayısile nezaketi 
davraem;ısı da kabildi. beyaz 
cinsten olan bu adamin bu işe 
tesadüfle veya para kazanmak 
isteği ile sürüklenmiş olmasi 
muhtemeldi. 

Telefon çaldı. 
König: 
- Allo, dedi. Evet. Jisor, 

Kiyoşi (1) evet, tamam, şimdi 
benim yanımda .... 

Sonra Kiyo'ya dönerek: 
- Hala hayatta olup olma

dığınızı soruyorlar. 
- Beni niçin buraya gt:tirt

tiniz? 
- Anlaşacağımızı umuyo

rum. 
Gdne telefon: 
- Allo! Hayır. Ben de za

ten kendisine herhalde anlaşa
bileceğimizi söylüyordum. Kur
şuna mı diz!lmiş? Baııa habr
latınız. Bakalım. 

Kiyo içeriye girdiğindenberi 
König'in gözleri onunkilerden 
ayrılmıyordu. 

Telefonu yerine takarken 
sordu: 

- Bu hususta ne düşünüyor
sunuz? 

- Hiç. 
König gözlerini önce yere 

ve sonra kiyo'ya çevirip gene 
sordu: 

- Yaşamak ister misiniz? 
- Evet ama nasıl? 
- İnsanlar türlü türlü öle-

bilirler de .... 
- Fakat. bunların biçimini 

tayinde de muhtar değiller-
d. ' ır ya .... 

- insanın yaşama şeklini 
tayin edebildiğinden emin mi
siniz? 

Sonıı Var -

Aydında Çok Feci 
Bir Motokar Kazası 

li<1 .ıcıaıı / ıncı sohitdde 
Yaralıların ikisinin vaziyetleri 
çok ağırdır. Bunlardadan biri
nin kaburga kemikleri kırılmış 
Ve diğerinin de gözü çık
nııştır. 

Yaralılar Aydın memleket 
hastahanesine getirilince hadi
se şayi olmuş ve muhitimizde 
~e~in . bir tesir uyandırmıştır. 

udcln_umumi ve hükümet dok
t~ru l.eyler derhal kaza mahal
lıne hareket eylemişlerdir. 

Yapılan tahkikata göre ka
zaya bir telgraf direği sebebiyet 
Vermiştir. 

d Ortaklar ile Germencik arasın 
•ki telgraf direklerini tamir 

be~:n işçiler bu direklerden 
ırıni k b 

1 ray enarına ırakmış-
ardır D' - . b' h · ıregın ır ucu da 
attın üzerinde kalmıştır. Sür' -

atıe il 1. . er ıyen motokarın şoförü 
nu Vaziyet· .. · k lek . _ ı gorememış te er-
b' dırege temas edince onu 
ır müddet sürüklemiş ve fakat 

1 
ayni zamanda hattan fırlayarak 
devrilıniştir. 

ani kazadan yolcular büyük 
bir telaş ve heyecan içerisinde. 
birbiri üzerine yıkılmışlar neye 
uğradıklarını bir müddet anlı
yamamışlardır. Yaralılar ara
sında Aydın muhasebei husu
sıye başkatibi Fahri, vilayet 
daimi encümeni katiplerinden 
İsmail, orman memurlarından 
Abdullah beylerle kooperatif 
müdürü Nail beyin akrabasın
dan bir hanım da bulunmak
tadır. 

İlk tahkikat hitam bulunca
ya kadar Germencikte telaki 
yapan iki posta treni hattan 
geçememişler tahkikat netice
sini bekliyerek teehhürle yol
yallanna devam eyliyebilmiş
lerdir: 

Adliye tahkikata devam 
eylemektedir. 

Çok Muhtaç Bir Aile 
Bınarbaşında 6 kız ve 2 oğ-

Tayyare Piyango Biletlerinizi 
· MUTLAKA 

Yeni A81P 

OUnUn:Maaelasl 
••••••••••••••••••••••••••• 

Dilimizin Düzelmesi 
Üzerinde Düşünceler 

Fransızca Ve İngilizce Nasıl Düzelmiştir? 
Yaz ... n. :ı::uı J:>ok:toru. Şu.k.rü. 
••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çağımızda bir dilin düzelme- ge~e kurmuştu. 
si, yani temizlenme ve geniş- Öz başına ~irer dil olan 
Ietilmesi üzerinde dü~ünce yü- Fransızca ve lngilizce blltün 
rütmek için ilkin Fransızça ve orta devir boyunca kullanılarak 
İnbrilizceyi gözden geçirelim: kendi kendilerine açılıp geniş-

A - Bu iki dilin kuşbakışı !erken !itince ayni çağda bu 
tarihçesi: Hindu Cermen, yahut milletlerin müşterek bilgi ve 
Hindu Öropeen denilen Avru· san'at dili olarak 15 inci yüz 
pa dilleri; milattan önce be- yıla kadar y~dı . 
şinrı yüz yıldan önde, Av- Nasıl ki, bizim Türk dilleri 
rupalıların yabancı soylarile dü- de aşağı yukarı ayni geçitler-
şüp kalkmaları yüzünden Cer- den atlamıştır: 
mence, Latin, yahut Romence Orta Asyada ilk medeniyet 
lslavca gibi dallan bölünmüş- beşigi kurulduktan sonra bü-
tü Bu yabancı denilen soylar yük göçümde Türk dili dallara 
esasi ulu Türklenn büyük bir ayrılmıştı. Bu aynlınanın neti-
kolu olan Finlilerdir. Avrupa celerini, eski Sümer ve Eti 
dilleri; bu bölüme geçitini aş- dilleriyle bugünkü Japonya 
madan, oldukça derlitop!u ve Amerikada, hatta Av-
bir kılıkta idi; rupada oldukça açık delil-

Sadalı, sadasız harflerle infi- !erle tespit edebiliyoruz. Yal-
liki denilen sadalar sistemi nız bizim tarihimiz. dolayi-
kurulınnştu. Bu ana dilde yeni sile dilimizin tarihi çok eski 
sözlerin doğmasına yarıyan şu olduğundan, buna karşı bu yol-
yollar aç lmıştı: da yapılmakta olan araştırına-

1 - Türlü kelimelerde vo- lar çok yeni bulunduğundan 
kal sesleri, aksanın değişmesi Türk dillerinin geçirdiği basa-

ı yüzünden başkalaşıyorlardı. makların açıkça kestirilmesi 
2 - Kelimelere ön, i\, son bugünkü gençlikten beklenen 

heceler eklenebiliyordu. büyük milli vazifedir. Bununla 
1 - İki veya daha arbk ke- beraber Avrupa dilleriyle bizim 

ilme özleri birleşerek yeni ke- Türk dillerinin geçirdikleri ko-
limeler çık,yordu. naklar mahiyeti itibarile aynı-

4 - Ör., son ekler konarak dır. Göçmeler, istilahlar dola-
yapı'an tasrif sistemi çok ge- yısile hasıl olan değişikliklere 
ni ti. nisbetle din teJiri dolayısile 

5 - isimler erkek, dışi, bi- olan değişiklikler her iki grup-
taraf olarak Uç türlü idiler. ta da dalıa belli ve daha sü-

6 - İsimlerde sekiz türlü 
ahval vardı, 

7 - Fiillerde malüm, meç
hul ve saire şekilleri vardı. 

İşte her birinin ayrıca değeri 
olan bu lıususiyetlerin Hindli -
Cerman ana dilinden dallara 
geçişi bu dillerin açılma~ı için 
en gerekli şartlan daha önce
den hazırlamış bulunuyordu. 

Hindu - Cermen dilinin bir 
dalı olan Eermenicede ( 1000 ) 
yıl kadar bir varlık göstererek 
milattan beşinci yüz yılda İngi
lizce, Almanca, lsveç, Felemenk 
ve saire gibi ikinci dallara,yani 
müstakil dallara ayrılmıştı ve 
ortade bir Cermanca ana dil 
de kalınamı:Jtı. 

Bu ikinci yarıtma işi de 
Hun hakanlığının Avrupada 
kurulınası yüzünden doğan 

coğrafi değişiklikler dolayısile 
olmuştu. 

Germanca gibi ayni çağda, 
yani milattan önce beşinci yüz 
yıldan önde ana gruptan ayri
lan latince de milat çağlannda 
umumi çevre dilinden bir nevi 
jargon biçiminde mahallı leh
çelere bölünmüştü. Latin - Ro
ma imparatorluğunun düşmesiy
le bu da Fransız, lspanyol, Ro
manya, Belçika ve saire sure
tinde ayn dillere aynlınıştı, 

Demek ki, söz gelimi olarak 
gözden geçirmek istediğimiz 
Fransızca ve lngilizce milattan 
sonra beşinci ve altıncı yüz 
yıllarda öz başına birer dil ol
muşlardı. Lakin, latince yüksel
miş bir bilgi ve sanat dili ol
duğundan kendisinden aynlan 
dallardan ayn olarak varlığını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lan babası bulunan Hüseyin 
oğlu Recebin vaziyeti acınacak 
derecede bulunduğu idareha
nemize bildirilmekte ve vali 
Kazım paşanın yüksek yardım 
elinin bu aileye uzatılması rica 
olunmaktadır. Himayeietfal ce
miyeti ile Kazım paşanın kıy
metli yardımlarının esirkenmi
yeceğini ümit ederiz. 

reklidir. 
Avrupa dillerine hiristiyan' k 

yüztinden latince, humanizim \'e 
rönesans yüzünden eski yu
nanca nasıl tesir etmişse, türk
çeye isliınlık dolayisile arap
ça, siyasi, coğrafi temas do
layısile de farsça ve saire aynı 
tysiri yapmıştır. 

B - Fransızca ve İngilizce
ye yabancı dillerin tesiri: 

Bir taraftan ana grubu olan 
diller (söz gelimi cermen ve 
!atin dilleri) birbirine karşılıklı 
tesir yaptıkları gibi diğer ta
raftan da ana grubu bir oldu
ğu gibi ortık ayn bir dil şek
lini almış olan diller de (söz 
gelimi Fransızca ve İtalyanca) 
birbirine tesir yapmışlardı. Ay
nca medeni, siyasi münasebet
lerde bu işte müessir oluyor
lardı. Lakin latincenin Avrupa 
dillerine yaptığı tesir çok a,ırı 

idi. 
Latincenin Roma imparator· 

luğu düştüğü halde bir takım 
kollara ayrılmakla beraber ge
ne bütün Avrupanın bilgi ve 
sanat dili olarak varlığını ko
ruduğuna önce işaret etmiştim. 

Orta çağ boyunca kilisenin 
civdan öz benliğine karşı yap
tığı baskı duygulu bilginleri 
yaman köpürtuyordu. Bilgi ve 
inanma alanlarında körükörüne 
uysallıktan vazgeçilmesi, usun 
(Aklın) kılavuz olması sözleri 
her yönden yükseliyordu. Böy
lece başlıyan hareket her nevi 
yabancı kültüre, bilhassa Ia
tincenin tesirine karşı çevrildi. 
Lakın, !itince kapalı bir kül 
halinde 1000 yıl boyunca Av
rupada bilgi ve san'at dili ola
rak yaşamıştı. Vakıa matbaa• 
nın icadı bütün Avrupada, 
inçilin tercümesi Almanyada 
yabancı ke!ime özlerinin tem
siline çok yaradlıe de 
latincenin kapalı bir kül 
halinde yaşayışı, halkın kul
lanmakta olduğu çevre diline 
geçmesini çok güçleşmişti. Çüu-

1 

ı 

Sah••• 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada Yapılan Sahşlar 

Ozum 127 Koo. ittihat 6 37 6 37 

Çu. Alıcı Fiat 97 T rifonidis D 9 50 17 

267 S Süleyman 11 
240 Kooperatif 9 25 
207 Ş Riza 11 
191 K A Kazım 10 
190 H Z Ahmet 12 50 
187 F Solari 11 75 
153 M J Taranto 10 

13 75 23 Ş Riza Halef 6 75 7 
Cemal Cen. 7 259 13 75 12 25 

12 17 50 10 

~~ ~g 1098 

M Suphi Ba 12 

53 Beşikçi Z 10 50 
46 S Gamet 12 25 
37 Trifonidis 12 
37 H Şeşbeş 12 
32 L Reciyo 10 50 
28,5 H Alyoti 10 50 
25 D Arditi 11 50 

5 O Egli 9 25 
3 Y H Ceıı::al 19 

1737,5 YEKÜN 
incir 

15 25 
12 62 
13 75 
13 25 
12 75 
13 75 
14 25 
13 50 
12 25 
9 25 

19 

YEK ÜN 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 
266 Buğday 3 70 3 90 
10 Börülce 5 25 5 25 
65 Kumdarı 4 12 4 50 
10 Fasulye 7 25 7 25 
40 Nohut 5 5 
14 Susam i :l "il 10 50 
16 Mısı 3 4 
62 Burçak 4 25 4 25 

509 Balye pamuk42 46 
34 Harar " Ç Alı Fiat u. cı 

829 Ş Remzi 5 50 15 ••••• ~~?!!.~.~!:~~.~!~.~~•••••••~~~•••• 
'kij''~··~~ğ'ı~;;;~·h;~ü~'dii'i;iİ~si hazmetmek isteyişi müthiş bir 
yoktu. Onun için mesleki istı- işti. .. . 
!ahların tercüme suretile ana Bu hususta talim mazhanye-
d'li ki' · k" yoktu tine en çok uğrayan Frl'nsızca 

ı ne na ıne ım an · . . . 
Y b t hı 1 kısmen ana idi. Çünkü, Fransızca, lngıliz-

a ancı ıs ı •8 ar, · d d • · 'kl'klerı'nden . k d' cenın sa e egışı ı 
eılinin, k•smen de en ı men- d - b' kı 'd' T ·ı d'I . . k ogan ır zı ı ı. emsı e ı -
sup oldukları dılın gramer a- . . hl 
· · .. kil almışlardı. mek ıstenen latınce ıstıla arın 
ıdesıne g ore şe . özlerine dokunulınaksızın, yal-
Yunanca kelimele~e. Latınce nız kelimelerin sonları Fran-

k( · ·ı· d'ldıg" ı de olu- · · .' ld e enn ı ave e ı . . sızcanın vaktılc g _~ırmı• o u-
yordu Fak at Avrupa dillerıne, • d t h .1. . • 1 • , , ld .. ' . . - d · gu se a a vı ıne t<' Jı , u u-
ezcumle hızım goz en geçır- lar Şu suretle bir v .ırı• . ger-
mek istediğimiz Fransızça ve . · l 'h . t 1 hl 'ili · d gı o an ı tısas ıs ı a an mı -
İngilizceye en çok tesır e en l fi B · yapılan ke-
Latince idi. Latince ıstı- .eş 1 er: u yenFı b 

- .. . . . lımelerın sonları ransızcaya en 
!ahlan~ . tercuı~e. edılmek~ızın zediklerinden yabancılıkhrı du-
halk ~ılıne geşışı-tıpkı Turk- yulmuyordu. Ö:ı:leri asıl şekil-
çedeki arapça ve farsça ıstı- !erini koruduklarından daha 
!ahlar gibi - dilin tekiıııülün- önce başka mefhumlara alem 
de garip bir mer~ale . teşkil olmamışlardı. Yeni bir kelime 
eder. Yabancı kelımenın asıl ötedenberi bir manaya alem 
imlasına sadakat gösterildiği olmuş iken bu dil düzelınesi 
halde halk dilinde mahalli leh- dolayısiyle yeni bir manaya da 
çeye, kaideye göre değişiyor alem olarak iltibasa yol veril-
ve her dilde başka bir şekil memişti. Meseli, Fransızcada 
alıyordu. Avrupada müşrerek ikişer şekil gösteren Chose -
bilgi dili olan latincenin böyle Cause kelimeleriyle Sfrete - Se-
inkisama uğrıyarak her dilde curite kelimelerinin tatince Cau-
başka şekil alınası umulmıyan sa ve Securitas kelime'" ·inden 
güçlükleri ~oğurmuştur. Mill~t: alındığı gibi (Almancada Sech-
lerde kendı ruhi mahsullennı hnute Schnauze de böyledir.) 
kendi dillerinde ifade etmek İngili:ı:cede iş bira:ı güççe 
arzusu çok kuvvetlenmiştir. idi. İngilizce, aslen cerman dili 

Buna rağmen bir taraftan 
olduğundan latince hayli aykırı 

kısmen şekil değişmiş olmakla geliyordu. Yalnız, normanların 
beraber türlü dillerde ayni ma- İngiltereye getirdikleri Fran-
naya alem olan müşterek ıstı- sızca dolayisile temsil (Hazın) 
!ahların bulunuşu ve bu ıstı- edilen Romen kelimelerinin sa-
lahlerın münevverlar tarafından yısı 0 kadar çoktu ki İngilizce 
kolaylıkla anlaşılınış bugünkü doğrudan doğruya Cerman ve 
beynelmilel ilmi nilin çıkmasına Romen dillerinin bir karışması 
yol açmışken diğer taraftan olmuştu. 
vabancı ıstılahlar halkın konuş- Onun için latineeden yeni 
makta olduğu çevre dilinde ıstılahlann alınması latince ke-
temsil edilmek isteniyordu. 

C - Yabancı tesirlere karşı 
alınan tetbirler: 

Dil bilgisınin henüz ortaya 
çıkmadığı çağlarda, çevre dili
nin bu yabanci mesleki ıstılah
ları temsil ederek adeta 

,. . 
-.. ~ -c:·~- ...... , . 

limelerin sayısının artmasından 
başka bir şey değildi. Ve bu 
yüzden İngilizcenin mahiyeti 
değişmemişti. Fakat, yeni alı
nan kelimeler Fransızcaya nis• 
petle daha ziyade göze çar
pıyorlardı. 

1 n~"ntınır.iı;in atideki ihtiyaçlarınızı pek ucuz 
ıtımn etmek i~toraeniz Halim aıı-a çarşısında 

Kavalalı Hasan Nuri 
ticaretbanesin11 müracaat ediniz 

Ç•MENTO 
Çubuk demir ve her neı~ çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden tavhalar ve bunların 
teferrüatı envaı banyolar ve teımosıfonlaı ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlaı rekabet kabul etmez · 
Yerli Çlmentol•r, BDtDn Markal•• 

En aalt Şeraiti• 
••i•z•••zda Satllı•.,_~..,.-

Kiralık Ev 
Göztepede tramvay caddesi

ne ve vapur iakelellİlle iki da
kika mesafede gayet havadar 
ve büyük bahçeyi havi bir ha
ne kiralıktır. Borsa sarayında 
Fehmi Simsaroğlu beye müra-
caat. Telefon: 3039 

1-10 S S) 

Ankarada· 
iti Olanlara 

Ankaraya gitmeğe lüztilD yok, 
Ankarada karaoğl&J> caddeal 
Hocapaşa çıkmazında 7 Numa 
ra Muhittin bey adresin JDÜ-t 
racaat kafidir. 

Fazla tafsilAt, altı kuruş'u 
Posta pulu ile mektupla lalen 
melidir. 1-S 

-
SAADET_. Gişesind~JL Alınız Çorakkapr 

No. 
354 

HASAN TAHSiN 
Telefon: 7Ma 



SahHe to 

izmlr Slclll Ticaret 
Memurluiundan ı 

İzmirde mimar Kemalettin 
bey cadddsinde Bili numarada 
ticaret yapan müseccel "Fan .. 
tazi mensucat limitet şirketi 
İzmir şubesi,,nin 5 - 11 - 1934 
tarihinden itibaren faaliyetine 
nihayet verildiğine mütedair 
beyanname ticaret kanununun 
mevaddt mahsusasına tevfikan 
sicilin bin iki yüz doksan nu
marasına kayt ve tescil edil
miş olmakla mezkur şubenin 
kaydı terkın kılındığı ilan 
olunur. 
İzmir sicili ticaret resmi mü

hürü imza H. Fehmi. 
Beyanname 
İstanbul birinci noterliğinden 

tasdikli otuz temmuz 932 tarih 
ve 7149 numaralı vekaletname 
mucibince merkezi İstanbulda 
kain "Fantazi mensucat,, un
vanlı limitet şirketinin temsil 
eylediğim İzmir ticaret sicilinin 
sekiz yüz yetmiş numarasında 
mukayyet İzmir şubesi muame
latını 5 - 11 - 934 tarihinden 
itibaren tatil ve ticarethaneyi 
seddeylediğimi ve kanunun ta
rifab dairesinde muamelatının 
kat'i tasfiyesi icra kılınacagın
dan terkini kaydının lieclil 
ilan tasdik buyurulmasını rica 
ederim efendim. Fantazi men
sucat limitet şirketi İzmir şu
besi namına Cemil Refik. 

5 - 11 - 934 tarih ve Fan
tazi mensucat Limitet şirketi 
İzmir şubesi firması ve Cemil 

Refik imzası 
Umumi No: Hususi No. 
13142 15-132 
Dairede okunan ve manası 

anlatılan bu 5-11-934 tarihii 
beyanname altındaki imzanın 
zat ve hüviyeti dairece maruf 
ve dairemizde bir sureti saklı 
İstanbul birinci noterliğinden 
musaddak otuz temmuz 1932 
tarih ve 7149 umumi ve 131 
Hususi No. lu veki.letname ile 
"Fantazi mensucat Limited şir
keti İzmir şubesi namına imza
ya mezun olduğu anlaşılan Ce
mil refik beyin olup bizzat hu
zurumuzda münderecatmı ka
bul ettikten sonra vaz eyledi
ğini tasdik ederim. 1934 senesi 
Teşrinisani ayının beşinci Pa
zartesi günü. 

İzmir Üçüncü noteri Ha
san Tahsin Resmi mühü
rü ve namına muavin Ali 
Raif imzası 

Umumi No. 13143 Hususi 
No. 15/132 

Bu beyanname suretinin dai
rede saklı 5/11/934 tarih ve 
13142 umuni No. lu aslına mu
tabakatı tasdik kılındı. 1934 
senesiT eşrinisani ayının beşinci 
pazartesi günü İzmir üçüncü 
Noter Hasan Tahsin Resmi 
mühürü 

N. Ali Raif. imzası 
4764 (772) 

DOK.Tok 

Hatip Oğ. (sat 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 

Hastalannı her gün öğle-
den sonra Beyler - Hacı 
İmamlar sokağında 

No. 12 - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder. 

Telefon No. 3331 
s. 7 

Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastahkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

Doktor 

Kemal ~atir 
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) 

Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

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

mütehassısı 
Muayenehanesini Birinci 

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

:; -;; ::::ıca:ıv.JS 2 s 2 s t 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
İkametkahını Birinci Kor-

donda Tayyare Sineması civa-
rında 222 Numaralı eve nak:
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 5342 

H. 3 (25) 

Toptan Satıf 
Mahalll: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DE.POSU 

Muhterem 

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

isteyiniz. 

ADEMİ İKTİDAR, ERKEKLERDEKİ UMUMİ 
ZAFİYETE KARŞI MÜESSİR BİR İLAÇ 

HOBllOBIN 
Tabletleri fennin en son nazariyelerine tevfikan ihzar 

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

Hayı~i Rif at ve Müiıir Şahin 
Tıbbi müstahzarat şirketine mektupla lütfen müracaat 

edebilirler. 20-26 573 H 3 

ı mesinden: 
İzmirde mukim Mehmet kızı 

Şadiye hanım tarafından ko
cası Ayavuklada Rana soka
ğından No. 43 hanede mukim 
Üsküplü Recep oğlu İbrahim 
efendi aleyhine açtığı boşanma 
davası üzerine ikametgahı meç
hul bulunduğu mübaş~r meş
ruhabndan anlaşılmakla bu 
baptaki tebliğabn ilanen icra
sına karar verilmiş ve arzuhel 
sareti mahkeme divanhanesine 
talik edilerek tahkikab 3/12/ 
934 Pazartesi gunüne bırakıl
mış olduğundan müddeaaleyh 
İbrahim efendinin mezkur gün
de saat 10 raddelerinde asa
leten veya vekaleten tahkikat 
celselerinde hazır bulunması 

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 

aksi halde aleyhinde gıyap 
kararı verileceği tebliğ maka
mına kaim olmak üzere H. U. 
M. K. nun tebliğat faslına tev
fikan ilan olunur. 4765 (773) 

• 

D o y ç e Or i ya n t b a n k 
J)RESDNER BANK ŞURESI 

~Sanin 
IZDliB 

.MEHKEZl : HıiRLİN 

Almanyada 17/i Şubesi Mevcuttur 
.~foı maye ve ihtiyat akçesi 
165,000,000 H.ayhsmark 

Tıirkıye<le Şnbelori : lSTANBUI.1 ve 1.ZMJ H. 

Mıııırtln Şubeleri: KAHİRE ve 1 KENDERIY E 
Hor türlü banka muaıaelatnı ifa ve kabul eder ·~ 
c AJ.J:\lı\NY AHA seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

f'n E'bven ~eraithı REOJSTERMARK satılır. > (h-1) -
ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

ızm:ıJL 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her çeşit kazmirleri 

toptan satışa arzedilmiştir. Gayet sağlam, şık ve zariftir. 
SATIŞ DEPOSU: . 

Yeni Manlfatur•c•l•rd• 3 num•r•ll 
No. 8 Telefo n •o. 3942 

502 h - 1 

Yeni neslin 
ve bütün kibar 
halkın diş ma
cunudur. 

SANİN'i 
Bir defa tec

rübe etmek ona 
ömrü oldukça 
alışmak demek
tir. 

SAN İN 
Diş l e r i n i zi 

beyazlatır, par
latır, diş etleri
ni kuvvetlen
dirir. Ağzınzıa 

ferahlık verir, 
dişlerinizin çü
rümesine mani 

olur, gayet sıh
hidir. 

Sanlıi 
Diş macuun 

Birinci Sınıf ~1utahassıs 

Operatör - Doktor 

Tahsin Htıseyin 
Hastalarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has

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

·r ahsin Bey Hastanesi 
3-26 (764 

Bristol Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 

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

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

Dl• kk at • Bütü~ Egelilere Brı·stol s.irke-
< • Beyoglunun cıde 

OsmanİJ-"e oteıi~~!:~siye 

Eczac,başi Süieyı.:rıan Ferit 
Ko'ooya ve esansları çok latif çok sabit ve hahiki çiçek 

kokuları o!du~unu her Türk bilir 

Bahar 
A1tın<lan1lasl 

Yasen1in 

~luhabbet Çiçeğ . 

Unntn1aheni 
Senin k 
Ful 
Dalya 
lsımler inuı .> •• nıı r &:.t<lT kolon· 

yalanna ait o '.duğunu da öğrenmi ş
tir. AJuken Ferit is!m ve etiketine 
dikkat ite taklitlerini red ediniı. 

Umunıi depo: 

S. FERiT 
Şifa Eczanesi 

Hükumet. Caddesi 

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

• 
IL.A.C 
Hamdi Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Baş<lnrak Riiyiik Halepcioı?la har1 knrşııunda 

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

Taze Hususi 

Kemal Kimil 
ISalıkyağı Geldi 

Bilkin1ya iki defa süzülnıüştür 

HiLAL 
ECZANESi 

BU 
SEN"E 

Bu Balıkyağını başka 
erlere ver mi yecektir 

Merkezi Hilal Eczanesi 



"•''" n 

Ir-19aı Pazarında Azizler Sokaiınd-a 
• ---------· 

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

•·• 

lue er. ı , e uı u Hüı , ar , a oı. ,_, n ora. i BP. 
ııaıe. iı e · alt er ·: ,ürü · .vra ı a na aıı ır 

• 

NUllA.BA.YA. 
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Ze & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

TUEBINGEN vapuru halen 
limanımızda olup Anvers 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 
,\JİEDERWALD vapuru 19 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 21 ikinci 
tcllrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

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

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

HANSBURG vapuru 17 
ikinci teşrinde bekleniyor. 

Hamulesini çıkanp Anvers 
Rotterdam ve Hamburg li
manlarına hamule alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 28 teşri

nisade bekleniyor. Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXCELSIOR vapuru 8 
2 nci teşrinde bekleniyor. Nev
york, Boston Filadelfiya ve 
Norfolk için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 12 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork: 
Boston ve Filadelfiya ve Nor
folk için yük alacaktır. 

EXMINSTER vapuru yirmi 
dokuz teşrinisanide bekleniyor. 
Nevyork, Boston, ' Filadelfiya 
ve Norfol için yük alacaktır. 
GANDIAN PACIFIC STEAM 
SHIP AND RAIL W AY CIES 

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

Fratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

TELAMON vapuru on bir 

teşrinisaniden 15 teşrinisaniye 
kadar doğru Anvers Rotter
dam, Amsterdam ve Hamburg 

için yük alacaktır. 
GANYMEDES vapuru 15 ikin 

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

ORESTES vapur yirmi beş 
teşrinisaniden yirmi dokuz teş-

rinisaniye kadar Anvers Rot

terdam Amsterdam ve Ham-

burg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

BLALAND motörü 18 teş
rinisanide beklenmekte olup 

Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote-
borg ve Skandinavya limanları 

için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 

SUÇEA VA vapuru yirmi üç 
teşrinisanide beklenmekte o!up 

günde Malta, Barselon, Mar

silya ve Cenovaya hareket 

edecektir. 
Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için İkinci kor

donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLı 

SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon : 2004-2005 

lzmlr Beledlyesindan: 
İtfaiyede mevcut iki adet tu

lumba aksamı 1/12/934 de saat 
15 te pazarlıkla satılacaktır. 

Taliplerin Söylenen gün ve sa

atte itfaiye merkezinde bulun
maları. 4770 ( 774) 

Makine Ve Jnşaatı Bahriye Mütehassısı 

EitlAI~ 
J\1akine ln1alathanesi 

llnlımaJ1n Qarşısı Kum rn fl' 1 

l\1 üetı3o emin 
ınnmnlfıtı 

o'nınk 

n<lct ııınl, ıne 

lzmırıle 

fnnlıyt'ftcdır 

A l'il.::ıdnrlı. 
rın lııı makine 

orırı f alıyet 
hı~l:ırı 1 ııkl,ırıdn ıı.:ı fııırnı tdınAlnrırıı fl\\"ıöll\1A oılf'ı ? • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} af]hane Ve ün Def}ırmenıerl 

il lıılııınnın nlnt vo Eıılıı\"al ııııal uılılıı. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

üazozgen 
lit•r boyda vo her kuvvet 

her ciııe mahrakııt üzerine 
mı:ıl olnnnr. 

Bilumum Dlinlz Jşlerl 
Dorbıııler, tıılunıhnlar 

tcsısatı mıbırnikiyo asamıör Tf 

v!nçler l"e sair ışler Jornhtı 
"'" lrnhnl ı·ılılır 

. ' ~~:· . . 1 . • ._ • 

Türkiye Ziraat Bankası Jzmir 
Şubes 

11 nden: 
5-11-934 tarihinde açık arttırmadan temdiden ihaleleri yapı

lacağı 28-10-34 te Ticaret 3-10-934 te Milli Birlik 1-11-934 te 

Anadolu 3-11-934 te Halkın Sesi gazetelerinde ilan edilen 
Yunanlı emvalinin ihaleleri 3-12-934 tarihine pazarlığa bırakıl

mıştır. Satış gayri mübadil bonosu veya peşin para ile nakden 

yapılır, Kıymeti muhammenesi iki bin lira veya daha ziyade olan 

emvalin ihalei kat'iyeleri istizana tabidir. Malın satıldığı seneye 
ait devlet vergi ve belediye resim ve sair bütün masraflar 
müşteriye aittir. lstiyenlerin yüzde yedi buçuk teminatlarile bir

likte ihale günü saat 14-30 da Ziraat bankasına müracaatları. 
477g 1775) 

Y= Asır 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELi HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

TAHMİL İÇİN BEKLENİLEN 
VAPURLAR 

LONDRA HATTI 
ALGERIAN vapuru 20 

ikinci teşrinde Londra ve 
Hulle yükliyecektir. 

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

VAPURLAR 
ROUMELIAN Livcrpool ve 

Swanseadan on ikinci teşrine 
doğru 

ALGERIAN Anvers, Hull 
ve Londradan 20 ikinci teş
rine doğru 

GOURKO Anvers, Hull ve 
Londradan. 30 ikinci teşrinde 
doğru 

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

m~lı:uı ( ihlamur ) 
çiçeği geldi. Geçen sone ço!.
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kaJmıyan hususi pa
ketlerimizin ihzarına başlan
mışhr. Dükkanında satın ak 
üzere bizden paket alan esnaf 
ihtiyaçlarını temin etsinler . 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz malı 

Salep tozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku-

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

Işıldak Bulaşık ve ~ila 
tozu emsalıne 

I JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
İZMİR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK İÇİN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 
Seyahatın müddeti İzmir 

Triyeste 5,1/2 gündür. 

Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 

7/11/934 S.S SRBIN 

14/11/934 S.S BEOGRAD 
21/11/934 BLED 
281111934 SRBİN 

DlKKA T: vapurlar Çarşam

ba günü sabah yük almıyacak

lardır. 

Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü

racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

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

faik va daha ucuz olmasına rağmen iki türlü hiz~e .. t ifa eder. 
Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atıla, Blak Fl~g, 

Flayozen sinek ilaçlarınm her boyda kapalı kutuları vardır. Dok
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 boyasın! 

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

Turan tuvalet sabunu ECE vlm tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 
karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kakao, . kolonya, kola, 
tutkal demirhindi limon tozu, her nevi asit, lastıkten muşamma 
musta~da, çiçek b

1

oyaları, zamkı arabi, çam~ş.ır için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehın v. s. 

TELEFON : 3882 

• ' .•. 1 
~ . c....:.... • - ·•. • • • ' ' . 

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

neticesi lüzum gösterilen p~l~tlu, pilotsuz kauçuk ko~sala~! 
kasık bağları, düztabanlar ıçın taban korsalan gayrı tabu 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci~ 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrulbnak 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 AMiL 
ve MÜTEHASSIS! 

Fahri Blza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
14 - 20 (355 S.7 

Saç Losyonu 

Kom ojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 

saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

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

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

7 Teşrinisani 1934 ----· 
Ecz esi 

Müstahzeratı 

lzmir ~ektepleri übayaat 
Komisyonundan: 

Mekteplerin senelik ekmek, koyun eti, dana eti, Sadeyağı, T e

nekc peyniri, pirinç, patates, kuru soğan, süt, yoğurt, yumurta 

ve kok kömürü ihtiyaçları13/1l/934 tarihine müsadif Salı günü 
saat 15-te ihaleleri yapılmak üzere 24/10/934 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Bunlardan yalnız 

ekmek ile kok kömürü kapalı zarf usulile, diğerleri de açık 

münakasa iledir. İsteklilerin şartnamelerini görmek için hergün, 
münakasaya girişmek için de şartnamelerinde zazılı o~ 7,5 mu

vakkat teminatlarını muteber bir bankanın mektubile veyahut 

' vezne makbuzlarile ve kapalı zarf içinde ayrıca ve şartnamesin
deki tarifatı veçhile hazırlanmış teklif mektuplarile tayin edilen 

gün ve saatinde erkek lisesindeki komisyona müracaatları. 
24---28---2-7 4523 710) 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

I A1'1DAR ÇIKRIGI 

E = ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 İZMİR 
1 j I' 

J..amhalarırıı toıcıh 
edenler hiç bir ı•· 
man aldanmaını~· 

!ardır. 

Çünki: 
lzmir ithalat Gümrüğü Mücür· 

lü~ünden: 

.Emsaline nar.•· 
ı an earfıyall 9» 
ı~ı~ı hol yegf,oll 
hun hıu'Jı r. 

Kilo Gram Eşyanın cınsı 

1 168 Nikel üzerine gümüş kaplama kaşık ve çatal 
O 475 Nikel üzerine gümüş kaplama saplı biçak 
Yukarıda yazılı eşya açık arttırma suretile satılacağından is

teklilerin 20/11/934 Salı günü saat 14 te ızmir ithalat gümrü~ü 
satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 1-7 4676 (747) 

~ 

zmir Tramvay Ve Elektrik 
Şirketinden: .. 

Şirketimiz Karşıyaka yazıhanelerinin 10.11.1934 tarihinden iti .. 
haren Rayegan Sokağında 35 numaraya '.nakledileceği muhterem 
abonelerimizin malumu olmak üzere ilan olunur. 

T ,.Jefon numarası yine eskisi ıribidir. 

H~r hayideıı 
arayınız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

lıeııl' elektrık uıa 

tıcarethan••' 

niEfO"ti~ 


