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· aarı ımıze 

İhtiyaca Uygun 
Bir İstikamet 
Vermeliyiz 

İnkılabın en büyük verimle
rinden biri de, memlekette 
okuma sevgisinin kuvvet bu!
ınasıdır. En büyük şehirlerden 
en küçük köylere kadar her 
Yerde mektep meselesi bütün 
ihtiyaçların üstünde tutuluyor. 
Yoksulluğun ısbrabı alhnda in
liyenler bile mektep mevzuunda 
her türlü fedakarlığı göster
llıeğe, sırtlarında taş taşımağa 
tiza gösteriyorlar. 

Bu kadar şiddetli bir sev
ginin, semerelerini vermemesi 
imkansızdır. İlk tahsil kadrosu 
her sene yeni yeni mektepler
le kuvvet buluyor. 

Fakat mesele bununla ta
~am olmıyor. Zira ilk tahsilin 
1nkişafı nisbetinde orta ve lise 
tahsilini verecek mektepler acı
~aınıyor. Bütçe zaruretleri bazı 
1clari tedbirleri istilzam eyliyor. 

İtiraf eylemek lazımdır ki, 
bu tedbirler maarif hayalımızın 
layikile inkişafına imkan bırak
nııyor .. Gerçi bu sene mektep
lere müracaat edenlerin. küçük 
bir kısmı müstesna, hemen kfi
J:nilen alınmıştır. Bu alınanlar 
tahsillerini hakkile görebilecek
ler mi?. İşte biz bu noktada 
tlıütereddidiz. 

Sınıflarda elli, altmış, hatta 
f etnıiş çocuk vardır. Muallim• 
er çok yüklü bir proğramı 
:tbık vazifesini Üzerlerine al
. ~şiardır. Bu proğramm tatbiki 
~ın muallimler talebclerile asla 
eşgul olamıyorlar. Çocuklann 

Çalışıp çalışmadıklarını kontrol 
~lınek için müzakereye fırsat 
tauia~ıyorlar. Yaptıkları, dersi 
t\" krır edip üst tarafını talebe-
ın kabiliyetine bırakmaktır. 
~ o.~a ve lise tahsilinin tedris 
ba~lu üniversiteden farksız bir 

8• almıştır. Halbuki terbiye 
ıstenı1 · d ı· h ·1· · · Ilı"· erın e ıse ta sı ı ıçm 

il U2:akerenin hocanın talebe 
eh ayrı ayrı meşgul olmasının 
bakl'llrniveti büyüktür. Netekim 
lllu alorya imtihanlanındaki mu
leli \'dffakıyetsizliklerin amille
Itştın en birinin de talebeyi ça
llt tnıak imkanının elde edile-
enıe · tur. 81 olduğunda şüphe yok· 

ı~:Ynı zamanda itiraf eylemek 
flto ?1dır ki lise tahsiline ait 
Yaçrraınlar, memleketin ihti
dir. t~na uygun düşmemekte
be " ı~eler universiteye tale-

J Cbşt' · L (!ukı ırır. iselere giren ço-
t arın k" ·1 Ü . . ahs·ı· amı en nıversıte 
ı . ı ın· 'k ıt:an t 1 1 mal eylemelerine im-

llu asavvur edilemez. 
leşkil~un rnisallerini yine aynı 
dttı t~n !etiş~rdiği efcndiler
dUt. İ~k aruz ettırmek mümkün
be ıirdi ~s.ınıflara yüzlerce tale
~ak gı halde son sınıfa an-
~adır ~tB~ı:ırk kişi kalmakta-
u va . 1 assa kız liselerinde 

Cd~r ııyet daha çok tebarüz 
İlk s~ flier sene Kız lisesinin 
t"l nı larına "k" .. .. .. 
~ eb ı ı yuz, uç yuz 
Olatı~ alındığı halde mezun 
ttttir.r on beş yirmiden iba-

bört b 
da ka h eş sene zarfında ara-

(li0;, olan, tahsilden çekilen 
.t 

0
'

0fi 2 tncı salıı/ede ) 
l'ba:ıı. El.akk.s 

Cumlim·iyeliu \'v C:.nw111ıtnyec Jı;.<;cr111111 Bc/,·çı::;i, Salmlllctn {'ıkcu· ~'!Ja::;i. Urı:cleau-

z • s 
F ansada Siyasi ütareke ;tiyor Mu ? 

Fırka Kavgaları Yeniden l\lli Başlıyacak?-Elize Sarayında 
Dün Sabahki T o lantının eticesi - istişareler Başladı 

Dünyanın her tarafında va
him bir fırtınanın kopmasın
dan endişe edildiği, sulhu 
korumak için büyük gayret
ler sarfedildiği sırada F ran
sada siyasi mütareke kabi
nesi istifasını vermiş bu!unu
yor. Bu suretle başlıyz.n buh
ranın liransada ye"niden fır
ka kavgaiar:ına geniş bir sa
ha açması ihtimali kuvvetlidir. 
BcynelmaeI s;y&:;ette Fransa-
mn ne kadar mühim evren
:;el bir rol oynadığı düşünü-
li!rse bu buhranın bütün Av
rupada niç;n bu kaciar bü
yük dil·kat v::! nlaka ile ta-

kip edildiği kol<!yca anlaş:
lır. Yeni kalJi.:ıevi kim te._-- . 
kil edecektir? Fransa daha 
umumi buhr<lnlara kapılma
dan müste!~ar bir kabine ku-
rufo.bilecek midir? Bugünün 

"'h' ' ... b .) en mu .m mese '.! ... ı ış'e u ... ur. 
Pa:-is. 8 ~H11 • ") - Hü'diır.~~ 

erkanı bu:ı-iln :.z~~ onda Eüze 
sarayında, reisicumhur L,Jl. Leh
run'ün reisliği cı tında ton!a;- 
dıla... Bu top\.n n n cicesi 
hakkında kimse ş.:phe b~.,:e-
miyordu. Dün yapılan an'a5!lla 
teşebbüsleri suya düştükten 
sonra radikal sosyalist nazırJa
mı istifası kabinenin de isti
fasını tahrik edeceği biliniyor
du. Saat 11 buçukta E!ize sa
rayının merdivenlerinde görü-

nen M. Herriot etrafını saran 
gazetecilere, M. Dumerg tara
fından kabinenin istifası veril
diğini bildirmiştir. Radikal Sos
yalist nazırlar kamilen istifala
rını verdikleri halde yalnız da
hiliye nazırı M.Marchandean ve 
maliye nazırı Lamoureux istifa 
etmemişlerdi. 

1-ransız buhranında en mühim ro~ oyniyan Radikal sosyalist {,rkasının reis;. mösyö Herriot'nun bu vesile _ ~ok i.lianıdar 
bir seri resm'ni neşrediyoruz. Okurlanmız bu resimlerin canlandırdığı vaziyeti şöylece sıra ile takip edebilirler: 

1 - HcsJJıt 2 - TlrrJJ»Cfli :J - ı\'c.~'r>li 4 - İJUrnlı 5 - Jf1n;m 6 lıfiikleli 7 - Dikkatli 8 - Bmiişcli 
PARIS, 8 (Hususi) - Reisi- Systeron azledilmiştir. "!miş ve yeni !<abineyi teşkile oldum. Aziz vatandaşlarımdan 

~~m~urA kabine hu~ranmın ~alli Laval Kabinesi memur etmiştir. Mösyö Laval son ihtilaflann halli için sükfi· 
ıçın ayan ve meb usan reısle- p · 8 ( H ) M d h t t ı b ı .1 .... t••kt . . arıs ususi - ösyö er a emas ~rına aş amıştır. netlerini muhafaza etmelerini 
rı e goruş u en sonra sıyası Doumerg'in Reisicumhura tak- D 1 B 1 
fırkaların reisleri ile temasa umerg n eyannames rica ederim.,, 
başlamıştır. Reisicumhurun bir dim ettiği istifaname Radikal Paris, 8 (Hususi) - M~syö BUyUk Heyecan 
mütareke kabinesi teşkili vazi- Sosyalis fırkasının egoizmine Gaston Dumerg Fransız mılle-
fesini hariciye nazırı Mösyö karşı şiddetli bir hücum teşkil tine hitaben kısa bir beyanna-
Pierre Lava!' a tevdi etmek etmektedir. me neşrederek diyor ki: "Ar-
niyetin.de bulunduğu söyleniyor. Mösyö Lebrun meb'usan ve kadaşlarımla aramda başgös-

p ARİS, 8 (Hususi) - Em- ayan reislerile görüştükten teren bazı ihtilaflar üzerine 
niyeti umumiye başmüfettişi M. sonra Mösyö Laval'ı kabul et- iktidar mevkiini terke mecbur 

Paris, 8 (Hususi) - Kabine
nin istifası haberi Pariste bü
yük heyec:ınla karşılandı. 

- Jhıllrıma ait Tıaberlel'iu 
souu iç saltifelerdf' -

cz:r:mmzz:&11CEmlM~~~--~MfN~~--:~;11~:~MWllıM~:Cılıl;tm~lllt~MitP.:am~L-~ 

on ya sa Ederse 
erika a 

Anlaşmayı 
ony aricinde Bi · 
Teklif · Edecektir. u 

Deniz tcsfi/ıalnu aDrilşmek iÇi1l toplamnı salluııat ~lO'll8l/W 
riyaset. eden Japou lmpamlorif 

Londra 8 ( A.A ) Amerikan 1 cağına dair Tokyodan gelen 
deniz heyeti Japonyanın Va- haberler gerçekleşirse bundan 
şington deniz anlaşmasını boza- çıkacak neticeleri dtişünınilf· 

• 

tür. Amerikalılar Japonya dış
ta kalmak üzere diğer devlet
ler arasında bu anlaşmanın ye~ 
nilenebileceğine inanıyorlar. 

Anlaşma bu suretle yenitendi
ği zaman buna hususi bir mad~ 
de eklenecek ve bu madde de 
Japonyanın 5-5-3 nisbeti aş
ması hali gözönünde bulundu· 
rulacaktır. Bu takdirde anlaş
maya girmiş olan devletler ara
larındaki nisbeti korumak şar-
tile Japonyanın mevcüt nisbeti 
aşmasına göre gemilerini artı
ra bileceklerdir. 

Mesele Vahlmıe,iyor 
Londra 8 ( A.A ) - İngiliz

lerle Japonlar arasında dün ya
pılan konuşmalar bir netice 
vermemiş ve bir uzlaşma for
mülü bulunmamıştır. İngilizler 
Japonyaıun istemekte olduğu 
beraberlik ile 5-3 niıbeti ara
sında tali mahiyette teknik ba
zı, değişiklik ileri süren eski 

- Sonu Dôıdilnca Say/ada -

ispanyol Randevusn 
Asturide ihtilalcılar kurdukları barikarlarda Sevgilileri 
tarafından teşçi ediliyorlardı. (Gazeteler) 

Lolita - Pedro.. Bu akşrm buluşacak mıyız ? 
Pedro - Saat dokuzda • . Hürriyet meydanında 

barikatta .. 

1 

j 

. Üçüncü 
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Halkevi Avcılar Kolu 
F aalif etle Çalışıyor 

Avcılığın İnkişafı İçin Düşünülen 
Yeni Tedbirler Vardır -·-·-·· Dört ay evvel teşekkül eden l 

Halkevi spor şUbesi avcılık 

kolu mevcudunu elliye ~arıp 
birçok köylerde m-teaddit ısü
rek avları yaparak domuz, 
kurt, çakal ve bir hayli de 
tilki itlaf etmiştir. 

Halkevi avcılar kolu. ·reisi 
Kemal Bey 

Dün muharrirlerimizden biri 
haJkevi avcılık kolu reisi Ke
mal beyden kolun işleri ve 
müstakbel faaliyetleri etrafında 
aldığı maliimab aynen vaxıyo
nız: 

- lık hamlede bize bu mu
vaffakıyeti temin eden İzmirin 
mahir avcılanmn kolumuzda 
mevcudiyetlerile beraber yine 
bu arkadaşlar tarafından güzel 
ve modem bir tarzda meydana 
getirilen ve avcının içinden 
gelen bir duygu ile mesai pro
gramımıza ciddi bir şekilde 
riayettir. 

Binaenaleyh yegane gayemiz 
avcılığın inkişafı ve milli bir 
gaye olarak Türk gençliği ara
sında sevgi ve alikasım uyan
dırmaktır. 

Bu şekilde çalışan ve avcı 
yetiştiren kolumuz bir taraftan 
da memleketimizin tabü ziynet 
ve servetini teşkil eden av 
hayvanatı nesillerinin muhafaza 

ve çoğalmasına da çahımaktadır. 
Bunu iki şekilde hazırlamak

tayız. 

Biri: Subaşı, çalı, kafes, ala
ca ve saire gibi hileli avlara 
mani olmak, diğeride av hay
v~nab. mevcudunun az olduğu 
hıssedılen mahallere diri çift-
ler bırakarak oralarda üretmek· 
tir. Hileli avlar için şimdiden 
ait olduğu makama müracaat 
edilmiştir. Vatanımızda sene
lerdenberi gazetelerden takip 
edip elde edilebilen avcı kulüp 
ve teşekküllerinin adedi otuz 
dörttür. Geçen sene bu kulüp
lere bayram tebriki yazmak 
suretile muhabere teminine ça
lışılmış isede başta İstanbul 
olmak üzere maatteessüf mek
tuplarımızın ekserisi cevapsız 
kalmıştır. 

Behcet Bey 
Enstitüye Muallim Oldu 

Belediye reisi doktor Beh
cet salih bey kız enstitüsü ço
çocuk bakımı muallimliğine 
tayin edilmiş ve keyfiyet dün 
Maarif vekiletinden mek
tep müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Binaenaleyh kulüp ve amiyet 
halinde bulUIUDIJaD teşekkül
ler hariç tut:.ahusa yirnıi kadar 
kulüp ve cemiyet mevcut oldu
ğunu kabul etmek icap eder. 
Bunların da bir kısmı Halkev
leri idaresine geçerek faaliyet
lerini arttırmaktadırlar. Mesela: 
Denizli, Milas ve isimlerini ha
tırlıyamadığım sekiz kadar ku
lüp Halkevleri idaresine geç
miştir. 

İzmir civarının da bize bu 
hususta müracaatlan vardır. 
Torbah. Tepeköy, Parsa, Ke
miJpaşa, Pınarbaşı ile Urla 
Halkevinde avcılık kolu açmak 
için hazırlık yapılmaktadır. Bu
ralarda Halkevi avcılık kolu 
açılırsa daha ciddi bir şekilde 
inkişaf ve avcıla.nn bir yerde 
ve eyi bir idare altında top
lanmalarına vesile olacaktır. 

- Kolun mevcudu ne ka
dardır? 

- Alb ay gibi kısa bir za· 
manda mevcudumuz iki yüzü 
tecavüz etti. Ve daha da ede
cektir. Halkevleri talimatna
mesi mucibince ne girerken 
duhuliye ve ne de aidat nami
lc on para bile alınmıyor. Bila
kis Halkevi bütçesinden kolu
muza çok müsait bir tahsisat 
aynlnıak suretile mesaimiz üze
rindeki ihtiyaçlanmız sühuletle 
temin ediliyor. 

Rençberimizin hayvanat ve 
mahsulabna fazla zararlar iras 
eden yabani hayvanatla bu se
ne daha ciddi bir surette mü-
cadele edeceğiz. Yunanistan
dan domuz eti ve derisi mü
bayaası için şimdiden müra-
caatlar vardır. Bu şekilde do
muzlara da bir mahreç bulmuş 
olacağız. 

Bir taraftan da Avrupadan 
getirtilen bir çok kitaplar oku-

tarak istifade ediliyor. Fransa
dan avcılık kanunlarını da ge
tirttik. Bunlar da tetkik edile-

rek memleketimizde kabili tat

bik olanlannın kabulüne çalı
şacağız. 

Avcılar arasında müsabaka
lar tertip olunacak ve bu mü
sabakaya kolumuz azasından 

iki Türk hanımı da iştirak ede
cektir. Kazanacaklara avcılığa 
yarar kıymetli hediyeler veri
lecektir. 

SUrek Avı 
Halkevi avcılar kolu busabah 

20 kişilik bir kafile ile Urlanın 
Nacibey çiftliğine sürek avına 
ç,kmıştır. 

Pis Kokular 
izale Edllecek mi? 

Mezbaha yanındaki lhğırsak
hanelerin etrafa ueşrettiği pis 
kokunun izalesi için Sıhhat mu
dürlüğünce çareler aranmağa 
ve bu hususta tetkikat icrasıua 
başlanmıştır. 

SPOR aleminin üç büyük şampiyonu 
Maks Baer - Primo Karnera ve Jack Dempsey ile 

Dilber yıldız MYRNA LOY tarafından 

Kadınların Sev.diği 
Fr~nsızca sözlü ve REVÜLÜ, SPOR, AŞK ve LÜKS filmi 

ilaveten : P A THE JURNAL [ Belgratta Kral Aleksandre 
Hz.lerine yapılen büyük cenaze merasimi - Pariste mösyö 
Poincare'nin cenaze alayı) 

Seanslar Hergün .~s.! 17; 19 ve 21.15.te" . 
Cuma gunu 11.30 ve 13 te ılave· seans 

B. Reisimiz 1 Sıhhat MüdürlügünCe· 
Alınan Bazı Kararlar 

Mekteplerin Teftişi Devam Ediyor 
Ameleye 5 Kuruşa Yemek Verilecek 

...... 
Dün Ankaraya 
Hareket Etti 

Belediye reisi doktur Behcet 
Salih bey dün Karadeniz va
purile İstanbula gitmiştir. Beh
cet Salih bey İstanbul yoliyle 
Ankaraya gidecektir.Ankarada 
Maliye, Dahiliye ve Nafia ve
kaletleri ve iş bankasile şehre 
ait mühim işler etrafında te
maslarda bulunacak ve on gün 
kadar kalacakbr. Reis beye 
burada bulunmadığı müddetçe 
eczacı Faik bey, Şehir meclisi 
riyasetinde de avukat Mustafa 
Münir bey veki.let edecektir. 

Behcet Salih bey vapurda 
bir çok dostları ve bir kısım 
Şehir meclisi balan tarafından 
teşyi olunmuştur. 

M.Gormezano 
Bugün Ankaraya 

Gidiyor 
Elektrik şirketi müdürü M. 

Gormezano Nafıa vekiletiyle 
halli icap eden bazı mesaili 
görüşmek ve bılhassa getirilen 
malzemenin döviz emrini istih
sal edebilmek maksadile bugün 
Ankaraya gidecektir. Mösyö 
Gormezanonun Vekaletle ya
pacağı temaslarda Basmahane 
ve Kordon tramvaylan işinin 
ğörüşülmesi kuvvetle muhte
meldir. Mösyö Gormezano An
karada on ğün kadar kala· 
caktı.r. 

Karar 
M .. dd . ·ı·k J u eıumunıı ı ve 
müştekiler tarahn-
dan temyiz edi-di 
İhracat tacirlerinden Hoca 

zade Ahmet, Kırkağaclı Ka .. 
zım, Şerif Riza Haleflerinden 
Salahettin beyler tarafından açı
lan neşren hakaret d&vasında 
beraet eden İzmir Ticaret Pos
tası gazetesi sahibi H. Raşit bey 
hakkındaki beraet karan müd
deiumumilik ve müştekiler ta· 
rafından temyiz edilmiştir. 

Şehir Asayişi 
Eınniyet 1'1üdürlü
ğüııde BirToplantı 

Dün Emniyet müdürlüğünde 
Feyzi beyin reisliği altında 
bütün kısım amirleri bir top
lantı yapmışlar ve şehrin asayişi 
etrafında görüşmelerde bulun
muşlardır. 

........ ,1 

Talebeler 
Tatil Zamnlannde Mek
teplerde bulunamazlar 

Tedrisat zamanlarından bq
ka günlerde yani mekteplerin 
tatil yaptıkları esnada mektep 
talebelerinin hiç bir suretle 
mektepte bulundurulmaması 
evelce mekteplere tamim edil
mişti. Buna rağmen bazı mek
teplerde talebeden bir kısmının 
tatil günlerinde mekteplerde 
bulundurulduğu görillmüştür. 
Bütün mektepler başmuallim
liklerin gönderilen bir tamimde 
evelce verilen emrin ehemmi
yetle tatbiki bildirilm~ aksi 
~akdirde mektep muallimleri 
hakkında kanuni takibat yapı
lacağı ilave olunmuştur. - ......... . 

Kaytt ea,hyor 

Sıhhat müdürü doktor Cev
det bey mektep binalarının sıh
hi vaziyetlerini, aınıflarda tale
be adedini ve saireyi teftişe 
devam eylemektedir. Cevdet 
bey dün de İtalyan,Fransız kız 
ve erkek mekteplerini, Gazi 
ilk mektebini, Bayraklı mekte
bini, Karşıyakada Ankara mek 
tebini Dumlupınar mektebini 
ve Sakarya ile Yusufriza mek
tepleri binalannı gezmiıtir. · 

Müdür bey bu tetkikabnın 
neticelerini bir raporla alikadar 
makama bildirecektir. 

••• 
Belediye doktorlan arasında 

Cevdet bey tarafandan bir iş 
bölümü yapılmışbr. Doktorlann 
vuifeleri mıntaka, yakın ma
halle ve caddeler it bölümün· 
de doktor beylere gösterilmiş
tir. 

• • • 
Sıhhat müdürii Cevdet bey 

Alman Konsolosu 
Dün Akşam Bir 

Ziyafet Verdi 
Şerimizde bulunmakta olan 

Almanyanın Türkiye büyük 
elçisi doktor Fon Rozınberg 
dün sabah Kızılçulludan Selçu
ğa gitmiş ve a>1ariatikayı ge
zerek akşam avdet eylemiştir. 

Şehrimiz Alman konsolosu 
Her Holiştayn biiyfik elçinin 
lzmirde bulunması münasebe
tile Vali Kizım ve refikaları 

Maide hanım ıerefine dün ak
şam bir ziyafet venniıtir. Mi
safirler yemekten sonra Kazım 
paşa refakabnda Elhamrada 
verilen HiJlliahmer müsame
reıine gitmişlerdir. 

Kazım Paşa 
BayındıraGittiGeldi 

Vali Kizım paşa dün sabah 
Bayındıra gitmiştir. Paşa dün 
o civar kaymakamlarının yap
tıktan toplantıya Bayındırda ri
yaset etmiş ve akşam avdet 
eylemiştir. 

MuAla Ziraat MUdUrU 
Muğla Ziraat müdürü Cemal 

bey Muğla merkezi için bazı 
tohumluklar sabn almak üzere 
şehrimize gelmiştir. 

Verilecek ikramiyeler 
Hayvanlar vergisi tahakku

katında çalışan muhtar ve ehli 

vukuf ile mümeyyizlere verile
cek ikramiyeler hakkınna Ma
liye veki.letinden viliyete ta
mim gelmiştir. _ _,_ 

Emsal Ha. 
Afyon Yüzünden 

Mi Öldü? 
Tepecikte Sürmeli sokağında 

Küçük Hidayetin umumhane
sinde sermaye Nadir kızı Hu
riye Emsal hanını gezmek üzere 
sokağa çıkbğı sırada üzerine 
birdenbire fenalık gelmiş ve 
bayılmıştır. Kadın derhal mem
leket hastahanesine kaldırılmış 
ise de dün sabah ölmüştür. 

Emsal hanımın bazı defalar 
fazİ~ca . afyon istimal etmesinin 

Sonbahar koşuları kayıt mu
amelesine yarından ·itibaren 

' baytar mudürlüğünde baılana
• caktır. 

· alüme sebebiyet verdigi söy
lenmekte dir. 

fabrikalardaki tetkikatı sıra
sında işçilerden çoğunun ye
meklerini it tezgahlan başında 
yediklerini görmüş ve işçilere 
mahsus yemekhaneler yapıl
masım müessese müdürlükle
rinden istemiştir. 

Halkapınar iplik ve şayak 
fabrikalarında birer yemekha
ne yapılmasına baılanmıştır. 
· Bundan başka Cevdet bey 

Hililiabmer reisi doktor Cev
det Fuat beyle de amele 
için bu yemekhanelerde Hilili
abmer tarafından ucuz sıcak 
yemek hazırlanması hususunda 
görüşmüş ve beraberce yapılan 
tetkik ueticesinee bu da karar 
aJbna aluumıbr. Bu usul gün 
geçtikçe bütün iş kaynak.lanna 
teşmil edilecektir. 

işçilere kalorisi tamam veri
lecek sıcak yemek ekmeği ile 
beraber beş kuruşa temin olu
nacaktır. 

Tapu Memuru 
Şehrimizde Mnhake

me Edilecektir 
Bergama eski tapu memuru 

Şahap efendi zimmet ve ihti
las suretile para yemekten 
maznun olarak Bergama Ağır
ceza mahkemesinde beş sene 
ağır hap•e mahkiım edilmişti. 
Temyiz mahkemesi Şahap efen
dinin kaza rüesayı memurinin
den olduğundan dolayı muha
kemesinin başka bir yerde gö
rülmesi li.zımgeldiğini beyanla 
bu kararı nakzetmiş ve aidiyet 
kararile şehrimiz Ağırceza mah
kemesine göndermiştir. 

Dün Ağırcezada bu davanm 
rüyetine başlanmı.şhr. Müddei
umumi muavini Şevki bey ha-

dise şahitlerinden İsmail, Mus
tafa ve Haticenin celbedilme
lerini istemiştir. Fakat mahke-_ 

mece bu şahitlerin celbine lü
zum görülmemiş ve ihtilas edi-

len paranın tesbitinde çalışmış 
olan ehli vukufun dinlenmesi 
için muhakeme başka güne 
bırakılmıştır. 

Üç Memur 
Ankaraya Ça§ırlldı 

Haşerat enstitüsünde Salih 
~ , 

Tevfik ve Akil beylerin vazi-
felerine nihayet verildiği dünkü 
nüshamızda yazılmıştı. 

Aldığımız maliimata göre bu 
iki gencin vazifelerine nihayet 

verildiği haberinde bir yanlışlık 
mevcuttur. 

Salili, Tevfik ve Akli beyler 
lzmirde dört aylık sitajlarını 
bitirdikten sonra vekalet tara
fından pedagoji kursu görmek 
üzere Ankaraya çağmlmışlar 

dır. 
Bu gençler yüksek ziraat 

enstitüsünde ihtısas şubelerine 
devam ğdeceklerdir. --

Bir Katil 
Onheş Seneye Mah

kôm Oldu 
Menemenin Görlü çiftliğinde 

arkadaşı pehlivan Mehmedi beş 
tabanca kurşunile yaralıyan 
Veli oğlu Mehmet Emin ağır 
cezada 15 sene ağır hapse 
mahkiim ·edilmiştir. 

, ... 
1 t • 

Maarif im ize 
~ .. 
İh~yica Uyg~n·, 

· ·Bir İstikamet ,, -
--~Vermeliyiz : 

- Haştaıa/ı l ncı schitedt -
talebe ne oluyor ! Bizce bunu 
hakkile tayin ve tesbit etmek 
imkansızdır. Eğer liseleri yal· 
nız üniversite tahsili yapmak 
istiyenlere ayırarak enstitülerin 
adedini çoğaltırsak hem haya-

. ta bilgili aile kızları yetiştir
miş hem de liselerdeki izdiha
mı hafifleterek onlara esaslı 
bir tahsil imkanım yaratmış 
oluruz. Erkek liselerinde de 
vaziyet aynidir. Orta tahsili, 
ikiye ayırmak zarureti vardır. 
Kısa bir tahsille hayata abla
caklara başka bir program 
üniversiteye gideceklere başka 
hir program tatbik eylemeliyiz. 

Bugünkü maarif teşkilab, 
ihtiyacın ifadesi olmaktan zi· 
yade bir taklidin neticesidir. 
Binaenaleyh bu teşkilatı mem
leket ihtiyaçlanna göre tanzim 
etmek çocukJanmızın kabiliyet 
ve maksatlarına göre ayn ayn 
~ektepler açmak mevkündeyiz. 
Ilk tahsilin arzettiği inkişaf 
birkaç sene sonra bu teşkiliho 
kaldıramıyacağı bir vaziyeti 
ortaya koyacaktır ve liselerden 
yetişen çocuklar da üniversite 
tahsilini takip kudretinden uzak 
bulunacaktır. 
Yapacağımız iş, liselerin ade

dini tahdit eylemek hayat bil
gisi veren orta mekteplerle 
münevver aile kadını yetiştiren 
enstitülere kuvvet vermektir. 

Jis nıal.1 ~ak.k.ı 

Bir Kadın 
Katil Cürmü İle 

Muhakemede 
Urlanın Göndence köyünde 

ortağı Melek hanımı sopa ile 
döverek öldürmekle maznuo 
Mustafa kansı Eminenin muha
kemesine ağırceza mahkeme" 
sinde devam edilmiştir. Dünkii 
celsede Kezban isminde bif 
kadın şahit sıfatile dinlen~iştit· 

Kezban, Melek ve Eminenill 
birlikte bulundukları eve koro'" 
şudur. • 

Vak'a gecesi evin da~nde 
yatarken Melek ve Emineniıt 
birlikte oturdukları evden baı1 
sesler duyduğunu ve yatağıfl'" 

dan kalkarak yakında bulun~11 

pencerenin yanına gittiğiııİr 
orada " yapma Emine abl• 
aman diyem,, diye bir ses dıı( 
duğunu ve bunun Meleğin sesi 
olduğunu söylemiş ve soıır' 
sesler yavaş yavaş kesildi, de' 
miştir. 
· Kezban tekrar yattığı yet' 
gelince suçlu Eminenin pence' 
re önünden geçtiğini de ili"' 
eylemiştir. 

Bilahare dinlenen müdaf•' 
şahitleri Kezbanla Emioelli' 

l' arasının evveldenberi açık 0 

duğunu söylemişlerdir. 

· Üzerinde kan lekeleri bul' 
nan sopadaki kanın insan le_,, 
olup olmadığı anlaşılmak nıet' 
İstanbul tıbbıadli müessese!~ 
gönderilen kanlı sopaya d , 
rapor henüz gelmemiş ol j 
ğundan raporun biran e"' 

gönderilmesi için müessese "'~ 
dürlüğüne tezkere yazılıuafl; 
karar verilmiş ve muha~e 
21 T eşrinisaniye bırakılaııttıl'' .... 

.~nı,teslnl Yaraıad~~ 
Odemişin Hacı imanı 111 !> 

lesinde hacı Mehmet oğlıı e' 
aralarında çıkan bir kavga ;f 
ticesinde eniştesi Ali oğlu ~ 
tabanea kurşunile sol "_ . .ttf 
sından ağır surette yaral~f 

Suçlu yakalanarak adil 
verilmiştir. 
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Ben . u r..11a( ığnn n·r Saadete ~. eni l ıan
du· ıak; oınauskj Yaşatnıa <- stiyoruın 

Nefretle bir iki adim attı. lerimi o genç zabite bağlamış 
Elile köşkii göstererek: tım, ne! kadar aldanmışım .. 

- Evet çocuğuma buradan, Çünlci o ... 
babasının evinden daha uygun T omrisin rengi kül gibi ol-
bir yer olmadığı gibi, bana da muştu .. 
Ôzdemirin yanından başka is- - Aldatmak.. Yapılan bir 
tikhal yok ve olamaz.. vadı verilen bir sözü tutma-

Sizi çok dinledim.. Özüm makla olur. Özdemir, sevdikle-
uyanmış beni arıyor!.. rini aldatmak küçüklüğünü gös-

Cevap beklemeden ark?sını termez, göstermemiştir. Eğer 
Çevirip hızlı adımlarla kayboldu. seni sevmiş olsaydı, beni sev-

- Gidiyorlar mı Tomris?. mezdi.. 
O da gidiyor mu? Sen ona sevdiğini söyledin 

- Kim?. mi? O sana bir vaitte bulun-
Titrek bir sesle: ·du mu? .. 
- Semih.. - Söylemedim fakat her ha-
- Evet yarın giderler sanı

rını. Bir hafta derken bir ay 
lraldık diyorlar. 

- Fakat anlayamıyorum sen 
ile oluyorsun Güler?. 

Güler derinden içini çekti .• 
- Anlamıyor, yahut anlamak 

istemiyorsun. İşte saklamıyor 
•çık söyliyorum ... 

- Semihi, senin ağabey de
diğin! Tiyenin oğlunu seviyo
rum .. 

Tomris düşünceli .. 
- Demek bunun için?. 
- Evet bunun için soruyo-

rum, sana bir şey söyledi sa
llıyorum. Demek gene aldan
lllış, gene kafamda büyüttüğüm 
(Romansın) kırıkları üstünde 
ağlıya cağım .. 

Birden coşarak: 
- Fakat neden her akşam 

bize gefr, piyanomun aşın a 
llotalanmı çevirirken gözleri bir 
•evgilile dalar gibi üstüme 
Çevrilir, ağzile söyliyemedikle
rini halile anlatmağa çalışır .• 
kalbime bu aşk aşısını damla-
tırdı ... Hayır, hayır ben aldan• 
llııyorum, o bakışlar, o duruş-
tr, bir sevgiliyi arayan bakış
b rdı.. Orada ikimiz, sen ve 
en vardık. Beni değilse, de
~ek seni.. O da, seni seviyor!. 
d 1Pkı öteki gibi. Birşey deme

en bir şey söylemeden gidi
Yor .. 

Genç kız hınçkırıyordu .. 

8 l' Umris şaşırmıştı. Elini uzatt. 
u Yaşlı gözleri silmek istiye

tek sordu: 

li - Bugün ne anlaşılmaz ba
n Var güler; o da kim? .. 
O şiddetle çekilerek .. 

J.t - Evet onu da söyliyeceğim. 
adem ki bilmek istiyorsun., 

ın·- Ben Özdemiri de sev
il ıştim. Onu senden önce ta
ınıış, görüşmüş, bütün 

Telefon 3151 

-1;AYYARE 

]imle anlattım, onun için nice 

talipleri reddettim. 

Çünki, onun da mütebessim 

yumuşak tavnna hiç kimseye 

göstermediği hususi çeKıci ba
kışlarına aldanıyor, büyük va
zifesi, şimdi söylemeğe bağlan
mağa manidir diyordum .. 

O, mağrur başını arkaya 
çevirmeğe bile lüzum görmeden 

cepheye gitti, ben yine ümit 

ediyor, bekliyordum. Top, ateş~ 
tüfenk yaylımı arasında bir ka
dın ona benim hayalimi unuttu-
racağına inanamıyordum .. Evet 
her şeye rağmen onun üstün
de bir tesirim vardı seni bui
masaydı, beni unutmazdı ... 

Tomris acı bir sesle: 

- Özdemir sağ olsaydı bu 
sözleri belki izzeti nefis, kiniy-

.. im. Fakat 

- Sorıu vaı -

Dünya ve zenginlik baki 

değil fakat, ihtiyaç ve ölüm 
hergün kapımızdadır. Veri

niz ki yoksulları sevindire

lim, çıplakları giydirelim 
kimsesizlere yardım edelim. 

Yaşasın lzmir 
İstanbulda Beyoğlunda To

katliyan sırasında büyük An
sitidis mağazası eczacı Kemal 
Kamil beyin kolonyalarının 
sabş merkezi olmuştur. İzmirin 
maruf Baharçiçeği, gönül,Altın 
ruya, Fulya, Yasemin, Leylak 
isimli ve Kemal Kamil markalı 
kolonyalarile Hilal eczahanesi 
şöhretli kokularından son ha
tıra Akşam güneşi, Menekşe 
esansları ıstanbullular arasında 
çok sevilmiştir. İzmir eczacı 
Kemal Kamil bey ile kokucu
luk aleminde Türkiyenin en 
meşhur bir beldesi olmakta 
çok haklıdır. Yaşasın İzmir. 

Telefon 3151 

SİNEMASI 
~-

BUGU1'T 
~ DUGLAS FAİRBANKS ve ELİZABETH BERG
Ea·ın temsil ettikleri şaheser film 

Büyük Katerina 
Ka~~s. tarihinin mühim bir safhası, Deli Petro ve büyük 

tınanın heyecanlı hayatları. 

eş Yıllı Plan 
İki Buçuk 
Edileceğe 

Ankara, 8 (Hususi) - Beş 
yıllık sanayi planmın iki buçuk 
yıl içinde tamamen tatbik edi
leceği kanaatı kuvvetlidir. 
Mensucat sanayiimizde elde 
edilen muvaffakıyet yüzde yüz
dür. Planın son parçasını teş-

• 
nzıyo ~ 

kil eden Bursa iplik, Nazilli 
üçüncü bez fabrikaları ile İz
mit sun'i ipek fabrikalarının 
~a temelleri pek yakında atı
lacaktır F abrikalqma işinin kısa 
zamanda başarılması Türk c.z
mine canlı bir misaldır. 

Deniz Konuşnıalarıni~. 
Bir Uzlaşma Bulmak İçin İnğil

terenin Teklifleri 
Londra, 8 ( A.A ) - Deyil 

Heralt gazetesine göre deniz 
konuşmalarında bir uzlaşma 
bulmağa çalışan İngiltere hü
kümetinin aşağıdaki teklifleri 
ileri siirmüş olduğu söylenmek
tedir: 

1 - Amerika - İngiltere 
bir beyanname imzalıyarak em
niyet meselesindeki beraberlik 
hakkını prensip itibarile kayt 
ve şartsız olarak teslim ede · 
ceklerdir. 

2 - Deniz edvletteri silah-

Petrol 

ların her hangi bir s:.::die lalı
. didini kabul edecek yerde her 
. biri tek. cihetli v~ ihtiyari bi

rer beyanname neşrederek de
niz yolile muhtemel her hanği 
bir taarruza mukabele için za
ruri gördüğü inşaat proğramı 
şumulünü gösterecektir. 

Amele fırkası . gazetesi bu 
yeni plan hakkındaki düşün
celerini öğrenmek üzere Fransa 
ve İtalyanın merkez müzake
ranna çağınlmalannı lüzumunu 
ileri sürmektedir. 

inhisarı 
lngiltere 
Edildi 

Japonyanın Cevabı Dün 
Ve Amerika ya· T eblig 

-Vaşıngton, 8 (A,A) - Hari- tere hükUnıeti"'Mançuride yapıl-
ciye bakanı Mançuride yapıl- mış olan petrol inhisarı dola-
mış olan petrol inhisarı dola- yısıle T okyadaki İngiliz sefiri-
yısile Amerikanın yaptığı te- nin Japon hükümeti nezdinde 
şebbüslere Japonyanın verdiği yapmış olduğu ueşebbüse Ja-
cevap hakkında beyanatta bu- ponyanın verdiği cevabı dün 
lunmaktan çekinmiştir. Buunla almıştır. Cevapta bu meselede-
beraber Amerika hükumeti ki mes'uliyetin doğrudan doğ-
Japonyanm katiyen mesul ol- rudan doğruya Mançüri hükü-
madığını iddia eylediği Man- metine ait olduğu bildirilmek-
çuri kanunları meselesi hak- tedir. 
kında Japonyada siyasal teşeb- Londrada, bu cevapta inan-
büslerine devam etmektedir. dmcı deliller olmadığı söylen-

Londra, 8 (A.A) - İngil- mektedir. 
••••• 

Ankarada Son Yunan Ha. Nazırı 
Bahar Kosuları ., 

ANkara, 8 (A.A) - Yarın 
Son bahar at koşularının altın
cm ve sonuncu koşuları yapı

lacaktır. At koşularının sonu 
olduğu için yarış programı çok 
zengindir. Yarınki koşulara 
girecek atlar çetin bir imtihan 
geçirecek ve koşular heyecanlı 
olacaktır. 

Teklif yapılmamış 

DUn Atlnaya DöndU 
İstanbul, 8 (Hususi)- Yunan 

Hariciye nazırı M. Maksimos 

İtalyan bandıralı Heluan vapuru 

ile Yunanistana hareket etti. 

Samimi surette teşyi edildi. 

Ayni vapurla Belçika kralının 

tahta kuudun\ı Gazi Hz. ne 
bildiren Belçika heyeti de gitti. 

ispanyada 
idamlar ini az Edlldl 
MADRiT, 8 (HUSUSi) -

Umumi grev teşebbüsü akim 

kaldı. Borselon da vaziyet tabii 

haldedir. Grevlerin en fazla te-

sir yaptığı yer Sargossadır. Ma

mafih burada da asayış bozul

mamıştır. Tatili işgale sebebi-

Londra, 8 (A.A) - Bugün 
İngilizlerle Japonlar arasında 
yapılan deniz toplantısında 
Müzakereleri, içinde bulunulan 
"çıkmazdan kurtarabilecek hiç 
bir terakki elde edilememiştir. 
Her iki taraftan da hiç bir tek
lif yapılmamış ve Royter Ajan
sının aldığı habere göre Japon
lar ilk tekliflerinin tadili yolun-
da hiç bir şey sürmedikten yet veren iki idam hükmü dün 
başka her hangi bir mütevassıt infaz edildi. Mahkumlar son 
sureti halli kabul etmek tema- dakikada büyük souk kanlılık MARSİLY A FACİASI 

PılY~go~lavya kralı Aleksandır Hazretlerine Marsilyada ya
can su_ı~ast, kralın ölümü, katilin kılınç darbeleri altında 

Verışı, cenaze merasimi, yeni kralın Belgratta istikbali. 

· yüllerde göstermemişlerdir. gösterdiler .• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

Fox d.. h . 
?lıalat u.nya avadisleri : ispanyada asilerin topa tutul- . 
ilin ölü v~. ımhalan, Japonyada buga güreşleri, M. Puankare

mu ve hayatından bazı safhalar. 

lierg·· Seans Saatları: 
p un · 15 - 17 - 19 - 21,15 
C etşeınb.~ gü~leri ; 13 - 15 - 17 mektepli seansı 
:::...:unlerı · 13 de ilave seansı vardır. 

GELECEK HAFTA : Lilii~ Harvey'in .,.,. 

"SARJŞIN KUKLA " sı 

KANLI EJDER 
Bunu gören hayatında büyük birşey görür 

KANLI EJDER 
Filmini gören çok şey görmüş olur 

ANLI EJDERi 
Fakat görmiyen ömründe hiç birşey görmemiş olur. 

Bugün L A L E Sinemasında 
AYRICA: KARTALLAR UÇARKEN 10 kısım 

KANLI EJDER 10 kısım 
Foks DUnıa Haberleri 

B. M. Meclisi Toplandı 
Yeni Nafia Vekaleti Binası 

Merasimle Açıldı Dün 
lKARA, 6 (Hususi}-B.M. 

ı ..... _ ısi bugün toplandı. Yugos-

· 1avya ve Fransız parlamentola
rından gelen cevabi telgraflar 
okundu. Müteakiben encümen
ler seçildi. Meclisin toplantı

sından sonra encümenler içti-

ma ederek reislerini seçtiler. 
ANKARA, 6 (Hususi) -

·Devlet mahallesinde yapılan 
yeni Nafia Vekaleti binası 
bugün merasimle açıldı. Gazi 
hazretleri, Vekiller, meb 'uslar 
merasimde hazır bulundular. ............ 

Japonya Israr Ederse 
-·-·-·· - Baştaıaıı l311 ınci sahıede - duğuna kanidir. Bu filo ko-

tekliflerinde ısrar eylemişler- layca krovazör haline kalbedi-
dır. Japon heyeti İngilizlerin lecek olan 38 mil süratinde 12 
bu tekliflerini Tokyoya bildir- petrol gemisinden müteşckkil-
meğe bile gerekli görmemiştir. dir. Japonya elyevm dünyanın 

Dün sabahki görüşmelere aykı- en modern gemileri arasında 
rı olarak tedrici beraberlik yer alan 34 vapura maliktir. 
tel<lifi de benimsenmsenmemiş- Bunlardan 21 i 18 mil süratin-
tir. Böyle bir teklifin İngiliz dedir. 
deniz mahafilinde ciddi bir mu- Nevyork, 8 (H.R) - Gaze-
halefetle karşılanacağı şüphe- teler iki günden beri toplantı-

sizdir. aında devam eden saltanat 
Glzll Bir Jrpon Filosu meclisinde bahriye nazırı ve 
Nevyork, 8 (Hususi) - "Nev- bahriye umum erkanı harbiye 

york Times,, gazetesine göre reisi tarafından mühim izahat 
Amerika bahriye mahafi!i Ja- verildiğini yeni bahriye bütce-
ponyanm gizliden gizliye bü- ~ sinin 800 milyon Yeni geçece-
yük bir filo hazırlamakta ol- ğini yazıyorlar. 

Hudutta .. -
Komisyon Vazi

fesini Bitirdi 
İstanbul 8 (Hususi) - Ay

lardanberi Edirnede çalışmakta 
olan Tiırk-Bulgar hudut komıs
yonu vazifesini ikmal ederek 
bu husustaki protokol imza 
edilmiş bulunduğu cihetle Bul
gar murahhas heyeti Bulgaris
tnna gitti. 

Üç İng·iliz 
Tayyaresi 
İştanbul 8 ( Hususi ) - Üç 

İngiliz tayyaresi bugün Londra
dan j{eldiler. 

Vehbi Bey 
lakan lşlerlle Meşgul 

Olacak 
İstanbul, 8 (Hususi) - Da

hiliye müsteşarı Vehbi bey An
karadan geldi. Müşarünileyh 
Romanyave Bulgaristandan ge
len muhacirlerin Trakyada is
kanlarma ait işlerle meşgul 
olacektır. 

Ankara da 
Yapı Kooperatifi 

Ankara, 3 (Hususi) - An
karada bir yapı kooperatifi ku
ruluyor. Bu kooperatif azaları 
parasını on senede ödemek 
üzere ev sahibi olacaklardır. 

Yedi T ethişçi 
Mahkum Oldu 
Liyon, 8 (A.A) - Ağırceza 

mahkemesi askeri bir Okranya 
heyeti azasından olup zabıta 
memurlarından Zolkni Leviyi 
öldürmilş ve daha bir çok sui
kastlar yapmış olan Okranyalı 
yedi tethişçiden ikisi ölüm ce
zas , beşini de beş ile on iki 
arasında eğişen hapis ceza
sına mahküm e~miştir. 

A 

Edirnenin ...... 
KurtuluşBayramı 

Edirne: 8 ( Hususi ) - 25 
İkinci Teşrin tarihine tesadüf 
eden, Edirnenin kurtuluş bay
ramı bu sene favJ:calade zengin 
bir proğramla kutlulanacaktır. 
Merasimin geçen senelere nis
betJe daha mükemmel olması 
için Vali beyin riyasetinde se
çilen komite, sık sık toplantı
lar yaparak isabetli kararlar 
vermektedirler. 

Haber aldığımıza göre Edir
nenin kurtuluş bayramında bu
lunmak üzere Ankara ve fstan
buldan pek çok zevat ve meb
uslar davet olunacaktır. Halkın 
da bu merasimde bulcnmasını 
temin maksadile bir g ün evvel 
İstanbuldan Edirneye hususi 
bir tren tahrik ed_ !cek ve 
ziyaretçilere azami t eshilat 
gösterilecektir. 

Şehirde evler dük · ur, ma
ğazalar resmi daireL , çarşılar 
fevkalade tezyin e ~ ce, ve 
gecesi Selimiye cami. ~- :ı.amile 
Bulgaristan ve Yuna 1:. andan 
görülecak bir şekilde , o jek-
tör1erle tenvir edilec _ . 

Geçit alayına işti:-a etmek 
üzere lstanbuldan i ~· ~rin ça
ğırılması da dür'.;nü ..ı... ektedir. 

Yapılacak me::-sim hakkın
da vali ve fır~rn ·!isi beylerle 
görüşmek ve c ;satı tespit 
etmek üzere vil. etimiz fırka 
reisi İbrahim bıc/ bugün İstan
bula hareket etıuiştir. 

RİFAT 

Neslin idamesine hi:..met, 

sıhhatın vikayesine grıyret 

sarfeden hayır ve şe!kat 

ocağı Hilaliahmeri unutma. 

Fransa - Avusturya 
Paris, 8 (Hususi) - Fran

sa - Avusturya arasında bir ti
caret mukavelesi imza edildi. 

ASRI Sinemada Bugün 
1 - Ankara Türkiyenin Kalbidir. Ulu Gazinin 

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

2 - Marsllya Suf !ti İzmirde ilk olarak gorülecek 
500 metrelik en mufassa. suikast filmi. 

3 - En son dünya havadisleri. 
4 - İs an ol şarkı ve dansları. 
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Von Krohn Bilmeden Bana 
V asıtacılık Ediyordu 

Boron vou Krohn magrurdu. 
Bu suretle içimi dökmekliğimi 
hep kendi lehine ahyor Te 

şahsımda kendine fula bağlı 
bir yoldq görüyordu. Kira1a
dığı apartmanı iki maksatla 
kullandığına göre şimdi beni 
mütecessis gözlerden uzak ola· 
rak görebilirdi. Apartmanın 
kendisine ayırdığı bir odasında 
casusları kabul ediyordu. Ka
piten Ladu' da Pariste Jakop 
sokağındaki dairesinde beni 
böylece kabul etmekte idi. 

Madritte birbirimizden ay
nlmadan yaşıyorduk. Bazen 
köpürdüğüm oluyordu. 

madrite döndüğümden beri 
Baronun zevcesi beni görmek 
istf'miyorda. 

Bir gün Barona sordum: 
- Hans kannız niçin ben

den kaçıyor? Galiba bir şey 
var. Siz benden gizliyorsunuz. 

Yemin ederim. birşey yok
Kannız hakkında doğruyu 

bana söylememiştiniz. Sefir ve 
Von Kalley'le a.ranizdakı reka
betten de bahsetmemiştiniz. 

Günün birinde bir tuzağa 
düşmekten korkuyordum. Et· 
rafımda hep aynı tehlikeler do
laşıyordu. Böylece hareket et-
mek ve Baronu sıkıştırmakla 
bir volkan fü~erinde yaşadığım 
intibamı taşıyordum. 

Birlikte oturmamız bazı gö· 
rüşmelerden haberdar olmak 
ve intikamımı hazırlamak fırsa
tını veriyordu. 

Baron kal Barkitodan gel
mişti. Elinde küçük, siyah bir 
valiz vardı. Vaadını hatırlata
rak: 

- Seyahata mı çıkıyorm:, 
dedim. 

- Hayır, şimdi değil. .. Ge
lecek hafta .. 

Salona girdik. Von Krohn 
meşgul benziyordu. Çok nazik 
bir tavırla müsaade istedi: 

- Marthe bir ziyaretçi bek
liyorum. Peni yalnız bırakır 

mısınız? 
Mutfaka gizlendim. Buradaki 

pencereden ziyaretçiyi görebi
lirdim. Diğer tarafta Baronun 
odasında sinirli sinirli dolaştığı 
duyuluyordu. 

Bir kaç dakika gözetledik .. 
ten sonra kısa boylu, şirman 
ve esmer bır kadının merdi
venden çıktığını gördüm. Kapı 
önünde dwdu. Mutbaktan ye
mek salonuna geçtim. Burası 

Baronun odasına bitişikti. D ı
vara dayanarak dinledim. 

12 ilk teşrin.. Barselon se
her isimlerini işitebildim: V on 
Krohn ara.sıra sesini yükselti
yordu. Concepcion müstear 
adını taşıyan castıCJUn birşey

den korktuğu belli idi. Zira 
sadece. 

- Ne puedo 9enor .. ne pu
edo senor (yapamam diyordu. 
Baron bu kadına 12 il teşrin
de hareket emrini vermişti. O 
günde kadını aynı yerde bek
fiyecekti. 

Concepcion parayı alınca: 
- T cşekkür ederim diyerek 

çıkb. 
Koltuğa gömiilerek başımı 

ellerim arasına aldım. Çok iyi 
etmiştim. Zira derhal kapı 
açıldı. Baron sordu: 

- Nen var Marthe? 
Şiddetli baş ağrısından şika

yet ettim. Bir antip;rin kaşesi 
almasmı rica ettim. 

Baronun bizzat Antipirin al
mağa koştuğunu görünce içim
den seviniyordum. 

Zira bu Antipirin Kapiten 
Laduya bir mektup yazarak 
casusu haber vermeme yaraya
caktı. 

Baron hususi oteline dön
mek üzere bana veda ederken 
ben Antipirinle mektubu yaz
mış, casusun eşkilini tarif et
miştim. 

- Karım gırnatadan avdet 
ediyor. 

Bu haberi beni endişenak 
etmekten hali kalamazdı. Zira 
madam Von Krohn, beni mah
vetmeğe yemin etmiş olan Al
man Ataşemilteri Kalyle çok 
eyi münasebetler idame et
mekte idi. 

Baron yeni bir sahneye in
tizar ediyordu. 

- Ben de Parise kadar bir 
seyahat yapacağım. Bu daha 
müddebirane olur, dedim. 

Başını egdi. 
Antipirinle yazdığım mektu

bu uzattım. 
Bunu postaya atmak zahme

tinde bulunur musunuz dedim. 
Zarfın üzerinde madam De
lorm 'ın ismi yazıyordu. Madam 
Delorm güya hemşirem oh
yordu. 

Von Krohn bilmeden bana. 
vasıtacılık ediyordu. 

- Sonn Yaı . ., ....... . 
Borsa Haberleri 

Dün Borsada Yapılan Satışlar 
Üz Um 100 

Çu. Alıcı Fiat 36 
384 S Süleyman 11 
357 H l Ahmet 7 50 
320 L Reciyo 11 
223 S Celardin 12 50 
192 Koo. ittihat 12 

15 33 
12 25 31 
13 28 

H Şeşbeş 6 75 
K A Kazım 12 50 
Ş Riza Halef 6 7 5 
B Franko 9 
M Sait 9 
M j Taranto 7 50 
S Bayazit 8 75 

6 75 
12 50 

6 75 
9 
9 
7 50 
8 75 

154 Jiro 11 25 
134 Ş Riza 12 
107 M j Taranto 13 75 

16 25 15 
13 13 
15 25 13 
17 50 1443 
16 50 

A Molano 9 50 
YEK ÜN 

9 501 
Zahire Borsası 

86 P Paci 12 50 
79 T rifonidis 10 50 
62 H Alyoti 13 50 
30 S Gamel 10 50 
22 F Z Aptul. 10 75 
21 Beşikçi 12 
19 K A Kazım 11 
13 O Egli 10 75 
13 E Raditi 13 
13 Y Kunyo 16 
8 TorbaKMeh. 16 50 

2229 8 YEKÜN 
incir 

12 50 
13 25 
13 75 
10 50 
11 
12 
11 
11 50 
13 25 
16 50 
16 50 

Çu. Alıcı 
1174 Ş Remzi 5 

Fiat 
15 

1 

Çu. Cinsi Fiat 
292 Buğday 3 70 4 
120 Arpa 3 25 3 23 

11 Burçak 4 25 4 25 
16 Bakla 5 5 
12 Mercimek 5 37 5 37 
20 Börülce 4 75 5 25 

211 Susam 11 11 
135 Nohut 4 87 4 87 
122 Kumdarı 4 25 4 62 

46 Kabuk ceviz 13 50 13 50 
1200 P çekirdek 2 30 2 30 
1976 Kepalamut264 470 
199 Bal pamuk 42 45 
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Berlin Protesto Ediyor 
Almanya F ransanın Sara Asker 
Sevketmek llakkını Kabul Etmiyor 

Goering ...... 
Vis Şansölye Mi 

Oluyor? 
Berlin, 8 (Hususi) - Jeneral 

Goering'in Von Papen yeriı:e 
Vis Şansölyeliğe tayin edileceği 
şayiasi devran ediyor. Laypıig 
belediye reisinin eua fiatlerini 
kontrol edecek olan teşkilat 

komiserliğine tayininden sonra 
ceneral Goeringln belli başlı 

vazifesi kalmamı~ gibidir. Bu 
bakımdan Şansölye vekilliğine 

tayini çok muhtemeldir. 

Berfin 8 (Hususi ) - Deut- f ı 
seher National Zeitung aşağı
daki resmi tebliği neşrebniştir: 

0 Paris Alman sefirinin Fran~ 
su Hariciye Nazın Mösyö La-
val ile mülikab hakkında fu.
vas ajansında neşredilen tebliğ 
Sar etrafındaki vaziyeti tama
men aydınlatmıyor. 

Alman umumi efkin Fransa 

tarafından askeri tetbirler alın

dığı hakkındaki haberleri tek
zip eden Mösyö Laval'm temı· 
natını sevinçle karşılamıştır. 
Diğer taraftan Fransız Harici-

ye Nazın, Framanın icabı ha
linde nizam ve asayişi koru
mak için Sara asker gönder· 

Alman II. 1Yazı.rı. Bar(m Yon 
.J.Yeuratlı ........ 

mek hakkım muhafaza ettiği· 
ni söylemiştir. 

Bu kabulü imkansız olan bir 
noktai nazardır. Zaten Alman 
sefiri de Fransız devlet adamı-
na bunu ihsas etmiştir. Pa.ri.s 
elçimiz hu hususta Berlinden 
talimat alacağını biliyordu. Pa

ıis - Londra ve Briiksel Alman 
sefirleri Sarda Fransız asker-

lerinin kullanılması fikrini pro
testo için emir almışlardır. 

Paris 8 ( Hususi ) - Fran
sız gazeteleri son Alman resmi 

tebliğini mevzuu bahsederken 
bu tebliğe fazla ehemmiyet 
vermemek icap ettiğini yazı-

yorlar, 

. 

İngiltere 
Mançurlye Bir Heyet 

MI Gidecek 
Londra, 8 (A.A) - Harici• 

ye bakanı Sir Con Saymondaa 

KızılMeydanda Geçit Resmi 

İngiliz sanayi federasyonunun 
Mançuriye bir heyeti gönder

mesine ehemmiyet verilip ve· 
riJmiyeceği ve İngilterenin ye· 

ni Mançuri hükiimeninin tanın
ması mes'elesine resmi hattı 

hareketi ne olduğu sorulmuş-

tur, Çünkü bir ticaret heye· 
tinin Mançuriyi gezmesi birçok 
yerlerde yeni devlete karşı 
İngiliz siyasetinde bir değişik
lik süretinde anlaşılmıştı. Sir 
Con Simon bir ticaret heyeti· 
nin Mançuriyi gezmesinin hiç 
bir siyasal minası bulunmadı
ğını çünkü federasyonunun 
hatb hareketinin hükfunetin 
arzusu ile yapılmadığını söyle· 
miştir. 

. .......................................................................................................... . 
Stalin - V oroşilof Ve Diğer Şefler 
Ordunun Geçit Resmi i Seyrettiler 
Moskova 8 (Hususi) -Teş

rinievvel ihtilalinin on yedinci 
yıldönümü Moskovamn büyük 
tiyatrosunda komünist fırkalan 

merkez izalannın huzurunda 
tes'it edildi. Mösyö Stalin, Mo
lotof, Kaanoviç, Voroşilof ha
m bulunuyorlardı. 

Mösyö Kalenin bu münase
betle bir nutuk irat etti. 

Moskova 8 (Hususi) - On 
binlerce asker, yüzlerce Tank, 
topçu ve suvari kuvvetleri Kızıl 
meydanda geçit resmi yaptılar. 
Stalin, Voroşilof ve diğer reis-

ler Lenin habrasmı taziz için 
yapılan mozolenin balkonundan 

geçit resmini seyrettiler. Yüz
lerce tayyare Kızıl meydan 

üzerinde uçuşlar yapb. Bu ge~ 

çit resmini yüz binlerce kadın, 

erkek ve çocuğun geçit resmi 
takip etti: ----

Bir Ziyaret 
V ARŞOV A 8 (A.A) - Ha

riciye nazın M. Bek Fransa 
büyük elçisi M. Larosu bugün 
kabul ederek kendisiyle uzun 
müddet görüşmüştür . 

Kat'i Netice 
NEV:YORK 8 (A.A) -Ayan 

meclisinin intihabının neticeleri 
hakkında son alınan rakamla.ra 
göre Demokratlar, 25 izilık 
kazanmışlardır ki, evvelce ma
lik olduklan a:ıalıklarla bera
ber. 68 etmektedir. A.yan mec
lisi 96 azadan ibaret olduğuna 
nazaran demokratlar üçte iki
den fazla bir ekseriyet kazan· 
mış oluyorlar.435 azadan iba
ret olan meb'usan meclisinde 
de şimdiye kadar 263 azah~ 
elde etmişlerdir. 

Alman Protestosıı 
LONDRA 8 (A.A) - Frao" 

sa kıtaahnın Sar hududu!J$ 
doğru hareketini protesto içİO 
Londracaki Alman sefaretioe 
Berlinden talimat gelmiştit· 
Hariciye nazırı M. Saymon ço1' 
meşgul olduğundan Alman se: 
firi de dün yapacağı zıyareb 

Rw.;yaum Kt:ıl Tla ı:a Onlwmmla Kaclm Tayyarecileri bugüne bırakmıştır. 
fi • ....... • ....... 

Mussolini Ve J. Gömböes Kafkas Kabilelerinde 

... V. .M ussuli 11 i 

ROMA. 8 (A.A) - M. Mus
solini ile Macar başvekili M. 
Gömböş iki uzun konuşma 

yapmışlardır. Bu konuşmalarda 
İtalya - Avusturya - Macaristan 
protokoluna dayanarak genel 
siyasala müteallik meselelerle 
iki memleketi alakadar eden 
meseleleri tetkik etmişler ve 
iki hükumetin direktiflerinde 
hiç değişmemiş tam bir bera
berlik ve ve her iki hükfımette 
Avusturya ile çalışma birliğini 

genişletmeye devam arzusu hu-

l!fi Yitzitciidür 

funduğunu görmüşlerdir. Geçen 
Martta yapılmış olan protokol~ 
daki şartlara göre bu proto
kola diğer devletlerin de gir-
meleri imkanı vardır. Protoko
lun iktisadi münasebetlerde 
eyi neticeler vermiş olduğunu 

gören M. Mussolini ile M. Göm
böş iki memleket arasında 
daha sıkı kültür mün1ıebetleri 

olmasını ietemişlerdir. Bu mak
satla iki memleketin maarif 
bakanları pek yakında toplanıp 
görüşeeeklerdir. 

Yüz Yaşını Geçmiş Olanlar Pek 
Çoktur - Çok Yaşamanın Sırrı -·-·-.·- ... 

MOSKOV A: 8 ( Hususi ) - herediteden ileri gelmesidi': 
Sovyet Antropologları Kafkas Bir çok ailelerde uzun Y~ 
kabileleri arasında tabii ömrün manın ecdattan intikal ed 
diğer yerlerden daha uzuu bir meı.iyet olduğu görüldlOf' 
olmasının seboplerini araştır- tür. 
maktadır. Ezcüle Apşaz kabi- Bu kabilenin en ibtİ~ 
lesinde elyevm dünyanın en adamı 152 yaşındadır, Hatıtr", 
ihtıyar adamı yaşıyor. Bu ka- yerindedir. Çocuklan 132 t:, 
bile içinde yüz yaşı geçmiş şandan haşlıyarak 110, 90 il'' 
olanlann sayısı pek çoktur. ili olmak üzere hayattadır.,cl' 

Asıl dikkate şayan olan Aynı kabileden 130 y•~ .1e 
nokta bu uzun yaşama keyfi- bir ihtiyarin ailesi 71 k•f' 
yetinin Aportif olmaktan riyade baliğ oluyor. 

İZMİRPALAST A ·k 
Her akşam Mayestro Albertiyano idaresinde altı ~iş;~,.i 

ÇIGAN orkestrası konserleri Cuma, Pazar, Çarşamba gıı0 

TE DANSAN 
2-3 (7 49) S-4 
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· amyamlar ülkesinde 
~~~~~~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~~~~~~ 

iki Vahşi Kabile Arasında Sulh 
Y apmağa Çalışan Bir Gazeteci 

Şimdi maliye işine gelelim. 

"Yaza:n.· ~dı:xıo:n. :ı::>e:n:ıai"tre ............... ~ ........................................... . 
kabilesile harp halinde oldu- Bilmukabele Umminifenitaslar 
ğunu öğrendik. Aymontina da öldürdükleri bir kaç adam_a 
köyü dağın öte tarafındadır. mukabil diyet olarak Aymonı
Zehirli oklarla rahatsiz edilme- tas kabilesi şefine iki domuz 
den çalışmak istediğimiz cihet- vermeğ'e razı olurlar. Sulh ak
le iki kabile arasında sulh aktı tedilince iki kabine reislerine 

Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 
25-

• 

Metrepolit Rütbesinin Alametlerini Başındaki 
Serpuşta Taşıyan Baş Papas 

Bir kabile reisi burada sık sık 
haşgösteren salgınlar yüzün
den kadınlarını ve domuzlarını 
kaybedince Taro tarlalarını iş
lemek için başka kadınlar ve 
domuzlar tedarik etmeğe mec
burdur. 

Kulbesinde gömülü olan se
def kolyeleri çıkararak başka 
kadınlar ve domuzlar tedarik 
edebilir. Fakat bir kabile reisi 
için bu vasıtaya müracaat et
etmek ayıptır.Bir palavra mec
lisini içtimaa davet ederek bu 
İşi ortada halletmeyi tercih 
eder. Yaylar yağlanır. Birkaç 
gün sonra da kabilenin erkek
leri köyden ayrılırlar. Dönüş
lerinde bir miktar kadın ve 
domuz getirirler. Fakat hiç bir 
zaman reisin ihtiyacına yetecek 
kadarını tedarik edemezler. 

• - Eeeey oğul - dedi - biz geçti.. Yavaş yavaş yürüdüler. 
l Hazer boylarından geldik.Har- Çiftlik binasının büyük kapı

. ~ ze miyim.. Bizim kulübemizde sından geçerken Cafer, Zeyne-

- Muşar ... Muşarın sarp gra- l 
nitlerle örtülü mağaraları var
dır. Orada sürü sürü keklikler 
tavşanlar, neler, neler yoktur 
lşte oraya, gene oraya gitmiş· 
tik .. Bir yaz günü idi .. Akşam 
üzeri.. 

Bunları Nereden 
Bulurlar 

Bu kadınları ve domuzları 
nereden bnlurlar. Bunun için 
kafa yormağa lüzum yok .. Yağ
ına ederler. Fakat köyden ge
Çen bir müfreze zabiti işi tah
kike koyulunca kabilenin se
hirbazı icap eden şeyleri yap
tığını ve ormanın bir tarafında 
bir mucize eseri olarak bu 
kadınları ve domuzları bulduk
larını söylerler. İyi T cmbaren
ler yollamış olacak.. Müfreze 
Zabiti kafi miktarda mühimma
ta malikse bu masala ehem
miyet vermez. Bilakis adamları 
sıtmadan tifodan kırılmışlar da 
elinde bir kaç mer.ni kalmışsa 
"Elbette.. Bir mucize olduktan 
sonra niçin bulunmasın .. ,, De
nıekJe iktifa eder. Bu kabil mü
dahalelere en az inananlar köyle
ri baskına uğnyanlardır. Harp 
ateşi yakılır. Kabile şefi en gü
'-el cennet kuşu tüylerini başına 
geçirir. Geceylen akın yapan 
~~Ye mütekabil akın yapılarak 
B·r kaç barakaya ateş verilir. 

ır kaç adamın kafası kopa
~hr ve gaspedileıı kadınlarla 
0nıuzlar kadar kadın ve do

llıuz yağma edilmeğe çalışılır. 
ICabileler arasında bu kabil 

kay 1 llıüsga ar hiç bitmez. Bu ikinci 
ti.ıı adenıedl". maktul düşenle
İntik akrabaları kardeşlerinin 
ler ~nıını almağa yemin eder-

D.. Tnıanda saklanırlar. 
buıu~f nıan kabilesinden kimi 
d arlarsa öld.. .. J B efa d urur er. u 
kabil ~ öldürülen bu ikinci 
alına :nın akrabaları intikam 
"ası g·~ k •lkışırlar. Bu kan da
llilne 

1 
• kabileyi de günden 

Onı erite erite devam eder. 
lı arca 

ilrp) sene devam eden 
kabil ~rda tamamen mahvolmuş 
"eya e ;r vardır. İki üç kadın 
lı1.tp b onıuz yüzünden çıkan 
11.ra u neticeye varır. Salgın-

sebebiyet verir. 

lllll lf~rpıa Kar,ı1a,tık 
~erit Uoıfentina köyünden ge

t:n bu kabilenin Avmontina 

için tevassutta bulunup bulu
namıyacağımızı sorduk. 

Bu maksatla çavuş Gvalinin 
idaresinde dört askerden mü
teşekkil bir müfreze gönderdik. 
Ummunifentina kabilesinin şe

fini kampımıza davet ettik. 
aynı zamanda diğer bir kaç 
adamımızı da Aymontina kabi
lesi reisini bulmağa gönderdik. 

İlk Gelen Reis 
İlk gelen reis sulha yanaşı

yordu. 
- Kadınlardan behsetmiyo

rum. Onlar zaten ihtiyardı 

dedi. Fakat domuzlarımızı iade 
etsinler. 

Diğer kabile reisi şu cevabi 
verdi: 

- Domuzları yedik. Fakat 
kadın başına bir domuz 
verirlerse aldığımız kadınları 
iade ederiz. Aldığımız kadın
larla domuzların onlara ait ol-

duğunu bilmiyorduk. 
Müfreze zabiti: 
- Nasıl olur dedi. Adamla

rın onları Umminifenta köyün· 
den almadılar mı? 

- Evet oradan aldılar. Fa
kat bunlar pek güzel başı boş 
gezen başka bir köyün kaybol
muş kadınlan ve domuzlan da 
olabilirdi. 

İki saat süren müzakerüden 
sonra Aymonitaalann kadınlan 
iade etmesi sartile ıulh yapıldı. 

de hediyeler verdik. Aymoni
tas kabilesi reisi giderken ba
şını rakibine çevirerek yavaş 

sesle şunu söyledi: 
- Ne dersin? Bütün bun-

lan tercümanlık eden yerli 
askerlerden anyalım mı? 

- Beyaz master gidince 
kadınlarını, domuzlarını alalım, 

.kafalarını, bacaklarını keselim. 
Üç hafta sonra ayni köy is

tikametinden gelen bir müfre
zeye rastgeldik. Aymonitas ka
bilesi reisi sözünü tutmuş .. Yal· 
nız biz gittikten birkaç saat 
sonra Ummunifitas kabilesi re
isi hücum etmiş .. Galipler böy
lece yeniden barba girmişler 

ve Kaynatus köyünden geçer
ken gördükleri kadın ve do
muzlardan birer hatıra almak 
arzusuna dayanamamışlar .. 

- Sv• ıı \ıır -

Bir Muhtar 
t'?O Kuruşun Hesabını 

Veriyor 
Görece köyü sabık muhtarı 

Hüseyin oğlu Osman efendi 
salgın ve saire paralarından 

170 kuruşu zimmetine geçir
mek suçile evvelce üç ay hapse 
mahküm edilmişti. 

Dün bu davaya nakzan de
vama başlanmıştır. 

Hesap üzerinde tetkikat yap
mış olan ehli vukufun ifadele
rinin alınması, suçlu tarafından 
istenmiş ve bu talep kabul edi
lerek muhakeme başka güne 
bırakılmıştır. 
Bir Cinayet Davası Daha 

Halkapınarda Çingane Os
manı öldürmekle maznun Ha
san oğlu Abidinin muhakeme
sine dün ağırcezada devam 
edilmiştir. Başka bir meseleden 
yalan yere şahitlik etmek su
çundan hakkında tahkikat ya
pılmakta olan ve bu davada 
şahit bulunan İbrahim oğlu 
Hüseyin gelmemişti. 

Mahkemece bu phidin din
lenmesi mühim görülmllş ve 
Abidinin zorla ıretirilmeslne 
karar Yerilerek muhakeme bat· 
ka bir güne bırakılmlfbr. _ 

kanın büyük ehemmiyeti vardır. bin kendisine göz ettiğini ça-
- Bunu biliyorum.. kar gibi oldu. 
- O halde neden babanın O anda kapı kapanıverdi: 

intikamını almadan, evine gir- T avabil: 
meğe kalkışıyorsun! Anladın - Haydi, beyzadem dedi 
mı serasker? Bana lazım olan dönelim .. 
budur. Kutlu Hüseyini alçakça - Dönelim Tavabill 
öldüren ölmeden, onun kellesi Anamın istediğini yaptıktan 
senin heybene girmeden şu eve sonra gelelim. Fakat anlat bana 
ayak basamazsın! Öyle değil mi babam nasıl öldü? 
Zeynep? - O ölmedi seraskerim .. 

Bu sonuncu suale muhatap Onu öldürdüler .. 
olan, genç bir kızdı. Tatlı ve - Biliyorum .. Kim öldürdü! 
billur bir sesle: Onu söyle bana .. 

- Haklısın hala! -Diye ce- - Bir nefer .. Bir Bizans ne· 
vap verdi- Kutlu eniştemin in- feri ... Adına Teodos diyorlardı. 
tikamı alınmadan bu evin eşiği• - Teodos mu? 
aşılamaz! - Evet seraskerim .. Bu adam 

Ses, öyle bir sesti ki.. babanı arkasından vurmuştu .. 
Cafer ona can gözü ile bak- O zaman bir neferdi. Bizans 

tı. Kız muhteşem bir şeydi. ordusuna kumanda eden Emirin 
İri boyu, bir fidan kadar narın At uşağı idi amma .. 
hatlı endamı, şayanı hayret - Eeey. 
derecede mevzun bacakları, - Şimdi ... 
bizim seraskeri alığa döndür- Tavabil, bir iki kerre yut-
müştü. kundu: 

H 1 b. " I · d Of - Söylesene Lala? e e ır goz en var ı .. 
f d. f - Şimdi Bizans melikesinin eenımo ... 

Cafer, hayretle baka kal- Hassa ordusu kumandanıdır. 
mıştı. İzini her zaman takip ettirdim 

Saide hatun: sırf bu mesele için. Emir Eş-
- fşte böyle yavrum .. Diye caeddin orada bir adam tuttu. 

mırıldandı.Evvela intikam sonra Bu bir Araptır. Bir casus ki, 
ben... yegane vazifesi onun hakkında 

Fakat anlat bana onun ser· malumat vermekten ibarettir. 
encamını.. Babamı öldüren - Ala.. Babam nerede öl-
kimdir?.. dürüldü? 

Saide, oğluna bakmadan ce· - Bu uzun bir serencamdır 
vap verdi: arslanım. Bir gündü, onunla 

- Bu ciheti T avabilden öğ· gene her zamanki gibi ava çık
renirsinl Hadisenin yegane şa· mıştık. 
hidi odur. Hee anlatırsın de- Tavabilin ırözlerinde genç 
ği1 mi Tavabil? bir ışık yandı: 

- Elbette hanımım.. - Bilsen -dedi- ne avcı idi 
Cafer. baban! Ne avcı .. Ne cesur avcı! 
- O halde Allaha ısmarla- Yerimiz malum .. 

Öyle tatlı tatlı anlatıyordu ki 
Caferin ağzı açık kalmıştı. 

Belliydi ki, bu adam, eski 
ğençliğinin av peşinde, heye
candan heyecana koşan sergü· 
zeştcu hüviyetini içinde şirin 

bir hatıra halinde saklamış bu
lunuyordu. 

Birdenbire onu silkti. 
- Uyan Lala! Diye bağırdı. 

Uyan bu tatlı rüyadan, bu hi
kayenin yeri burası değildir. 
Haydi sür atını, Allaha ısmar· 
ladık ana! Allaha ısmarladık 
Zey .. 

Galiba, Zeynep! Diyecekti. 
Fakat demedi. Aşikin şöyle 
bir mahmuzladı. Bağırdı: 

- Verelini Muşarl 
Hayvanlar dehhaş bir süratla 

ileri atıldılar, dar patikadada 
tozu dumana katan suvariler 
az sonra gözden uzaklaşmış 
bulunuyorlardı. 

• • • 
Pantokrator Ba, Papası 

- Geçmiş olsun mukaddes 
peder .. 
Teşekkür ederim .. 
- Bizi cidden endişeye dü

şürmüştünüz mukaddes peder. 
Mihraba bin Mum adamışbk. 

- Berhurdar olunuz evlat· 
!arım. Berhurdar olunuz .. 

Büyücek bir oda.. Tavanda 
iki büyük yağ kandili sarkıyor. 
Bir köşede yorganları yere 
düşmüş genişçe bir yatak.. 
Tam ortada, üstü süt beyaz bir 
mermerle örtülü cevizden bir 
masaM Masa başında bir adam. · 
Ve yanında ayakta duran iki 
adam daha ... 

dık ana.. - Diye mırıldandı- in- - Neresi? - Sonu Var - ı 
şaallah uzun sürmez gelirim.. __ G ____ ,.k_...., .. _M _______ _ 
laı.e bir sıçrayişte atına at- Bu ün ü üsabaka 

Fakat mahmuzlarını, Atın 

kamına birleştirirken Saide Altay - lzmirspor Karşılaşıyor 
elile bir işaret yaptı: 

_ Dur: Halkevl Llklerlne Devam Edlllyor 
Sonra kıza seslendir Lik maçlarının ikinci hafta rinciliklerinde aldıkklan neti- 1 
_ Zeynep! müsabakalanna bugün Alsancak celer göz önünde olduğu için l 
_ Emret Hala! sahasında devam edilecektir. fazla bir şey yazmağa !üzüm 1 

_ Getir 0 bazubendi: Fikistüre göre sabahleyin saat görmiyoruz. İzmirsporla Altay; 
9 dan 13 çe kadar B takımla- takımlarının aşağı yukarı aynı 

Genç kız şuh bir koşuşla eve nn müsabakası yapılacak ve kuvvette olmaları bu müsaba- ' 
daldı, ve yine koşa koşa ge-
riye döndü: 13 te de birinci takımların mü- kaya bir kat daha heyecan ver-

- Al Hala! sabakalarına başlanacaktır. lık mektedir. 

B b b müsabaka Türkspor - Karşıya- Gayri Frederelerln ir azu ent uzatın:~(" 
ka takınılan arasında olacak MUsrbakaları Saide, oğluna: 
ve Albnordudan Mustafa bey Halkevi liklerinin son müsa· - Eğil ... -Dedi-
idare edecektir. bakaları geçen hafta yapılan Cafer, Atın üzerine doğru 

İkinci müsabeka saat 15 te gayri fredere takımları lik maçeğilerek kolunu uzatb. Yaşlı 
k Atletizm heyeti reisi Hliseyın" !arının muhtelif sebeplerdenyapı• adın itina ile, yavaş yavaş 

ag· abeyı"n idaresinde lzmirspor lamıyarak tehir edilenlerine oğlnnun gömleğini çözdü. Ko· 
1 d B. • Altay takımları arasında ya- bugün başlanacak ve iki haf-unu sıva ı. ır saniye sonra, 
Caferin çelik bazusu llstünde pılacaktır. Bu müsabakanın bi- ta daha devam edecektir. Haf-
zarif bir bazubent ıanlı duru- rinci devrenin belki de lik maç• ta arası toplanan Halkevi spor 

d !arının en hararetli maçı ola- kolu idare heyeti bu tehir 
yor u. edilen maçların fiküıtürünü 

Genç serasker, buna ıöyle cağı tahmin edilmektedir. tanzim etmiştir. Bu haftaki mü-
bir baktı: lzmirıporlular geçen seneki aabakalar ıabah aaat 11 de 

- Enfes şey bel -dedi- AI- müessif hadile dolayısıle ceza başlıyacakbr. ilk müsabakayi 
!ah razı olsun senden ana. .. Bu gören oyuncularının yerine da- Eşrefpaşa - Tepecik rTürkyur
güzel şeyi nereden buldun?Bu ha enerjik gençlerden müte- du takımları ikinci müsabakayı 
senin hediyen değil mi? ıekkil bir takım yapmışlardır. nat !2 te Turan - Kurultay, 
Kadın cevap vermedi. Tava• Bu takım lik maçlanndan sonra üçüncü müsabakayı saat 14,30 

bilin yüzüne b•km•kla lktifıı muntazaman Mısırlı caddulnde- da Hacıhüseyinler • Demiryolu 
etti. ki aahalannda çalqmıf Ye bu takımları yapacak son ve dör

Solırun dudaktan arumdan çalıımalarının ıemereainl de düncü müsabakayı da saat 16 
hafif ltlr ııeale mınJclancbr ıon zamanlarda yapbklan se- da Bayraklı takımı ile Altın-

- O allauu itilir .. Ona tor! rahatlarda ır&rmilşlerdir. ordu ecnebi takımı arasında 
Ve 111111'11. ~li kıP klllll!.!.JIJ~dil!~l'linS.e &!'il.~!: yapılacaktır. _ . 



Sinema ve saoat sayfası 
Büyük Katerina 

Rus Tarihinin Mühim Bir Safhası 
Beyaz Perdede Canlanıyor 

Tayyare sineması bu hafta tanımadığı halde sevdiğini, 
Duğlas F airbanks ile Elizabeth çünkü küç.üktenberi onunla ev-
Bergner'in temsil ettikleri tari- leneceğini söyledikleri için kal-
hi bir filim göstermektedir. bini ve kafasını ona göre ha-
"Büyük Katerina,, ismi altında zırladığım itiraf ediyor. Bu söz-
geçen bu filim Rus tarihinin ler Petronun hoşuna gidiyor, 
mühim bir safhasını canlandır- Katerinle evleniyor. Evlendik-

maktadır. 

Rusyanın ikinci banisi adedi
Ien ikinci Katerinanın, kocası 

Deli Petronun elinden taht ve 
tacını alması ve bunun için 
çevrilen intrikalar, deli Petronun 
Katerina ile evlendiği günden 
ö:dürüldüğü güne kadar olan 
hayatı bu filimde çok sanat
karane bir surette tasvir adil
miştir. 

iki büyük ve meşhur sinema 
yıldızının bütün san'at kudret
lerini sarfederek çevirdikleri 
bu filmin mevzuunu kısaca ya
zalım: 

1745 senesinde Rusya impa
ratoriçesi Elizabet, veliaht Pet
roya Alman prenseslerinden 
Katerinayı almak istiyor. Veli
aht, görmediği, tanımadığı bu 
prensesle evlenmiyeceğini söy
lüyor. İmparatoriçe Petroyu 
hapis ile tehdit ediyor. Bu sı
rada saraya gelen prenses red
dedildiğini öğreniyor ve saray
dan kaçmak istiyor. Koridor
larda tesadüf ettiği Petroyu 
bir yüzbaşı zanniyle ondan yol 
soruyor. Veliahtm sorduğu sual
lere cevaben de Grandoku hiç 

.. 

ten sonra da pişman oluyor. 
Kansını ihmal ederek ev köş
künde kurduğu sefahat alem
lerinde yaşamağa devam ediyor. 
kurnaz Katerin iki sene sebre
diyor, nihayet veliahtı kıskan-
dırmağa başlıyor. Bu suretle 
emeline muvaffak oluyor ve 
iki sene sonra veliahtm ha-

... kiki karısı oluyor. Bir müddet 
sonra imparatoriçe oluyor,Petro 
saltanatı ele elıyor. Zalımane 

ve delicesine idaresile herkesi 
darıltıyor, Rusyayı mahvuhara
biye sürüklüyor. Hükümet er-
kanı katerinadan idareyi ele 
almasını rica ediyorlar. Petro· 
nun bir tahkirine maruz kalan 
Katerina kocası aleyhine bir 
hareket hazırlıyor ve muvffak 
olarak ikinci Katerina ünvanile 
tahta geçiyor. Kocasını esir 
ediyor. Bir zabit Petroyu men
fasına götürürken öldürüyor. 
Bundan sonra da katerin genç 
aşıklarile yaşamağa başlıyor. 

Filimde teknik çok kuvvetli 
olduğu gibi ses ve fotograf ta 
mükemmeldir. Dekorlar çok 
muhteşemdir.Diyebiliriz ki filim 
mevsimin en yüksek filimlerin
den biridir. 

•••sea••••••••ıaaııaııaaw•C•• -·~~ ••• •••w•••••ı•c••a•e ııeıaeııaııeıııı•ı••ıııııaıaıı••• 

Oran Demazls ••Afllel .. Filminde 

Bu Artisti Tanıdınız Mı? ______________________________ .... ____________________________ __ 

Marlenin Beyaz Perdeye Girişi 
Bir Peri l\1asalını Andırır 

Bir artistin hayatında herşey 
iyi gitmez. Fakat şu da mu
hakkak ki her yıldızın haya
tında unutulmaz bir dakikn 
vardır. Jozef Von Stemberg, 
Ufanın bu kudretli sahne vazii, 
Haynrih Manın "Profesör Uıira' 
Yeşil Melek,, filmini beyaz per
deye çekmiye karar vermişti 
Bütün roller tevzi edildikten 
sonra başlıca kadın rolünü 
teşkil eden "Lola-Lola,, yı. t~m
sil edecek ofan artisti bulmak 

· ljizımgeliyordu. Bir alcşaiiı 
Berfin tiyatrosunda Albersi 
görmeğe gitmişti. Küçük "biı 
artist dikkatini celbetti. Sotd•ı: 

- Bu kim: 
- Marlen Dietrich, cevabını 

verdiler. 
Stüdyoda büyük heyecan 

vardı. Sterberg Marleni davet · 
etti. Bir tecrübe sahnesi çe -
meğe başladı. Marlenden bir 
şarkı söylemesini istedi. B~ti
nün büyük saJlatkarı •heye
can içinde Yeşil Melev in 
çok _ beğenilen şarkıla ı 
söyledi Ya ız Marlen degıl, 
bütün stütyo halki heyeeanda 
idi. Çünkü bu sahne bir şahe'ser 
sayılıyordu. Operatör filmın 
çekilmesini bitirince: 

Sternberg mükemmel dedi. 
Marlen kendini gülünç bulu

yordu. Heyeeandan, sinir:<!_:O'" 
ağlıyordu. Sonra küçük ~arle- ' 
nin asıl rakibı olan günün ma
ruf sanatkarlarından birinesıra 
geldi. O da ayni sahneyi çe
virdi. Filhakika sahne güzeldi 
ama Stemberg: 

- Ben Marlen Dietrichli 
aliyorum, dedi. 

İşte bir peri hikayesi .. 

Üç Namlı Dünya Şampiyonunun 
İştirak Ettiği Film 

On giin evvel Elhamra sine
masında bir spor komedisi görw 
müştük. Deniz sporunu, biraz
da karikatürize eden ve " çıl-

sın<ladır. • ,. 
Bu yazılarımızdan filiııin ıa-' 

dece bir boks maçını göster 
mekte olduğu anlaşılmasın. 

Tam bir saat ve kırk beş da
kika devam eden bu uzun fil
min pek tatlı ve pek eğleneeli 
bir de meuzuu vardır. Spor 
sahneleri bu mevzuun içine pek 
mahirane bir surette yerleşti
rilmiş ve bir sportmenini aşkını 

· hikiye : eden roman spor müsa
bakalarile ·heyecanlaıtmımıştır. 

. - -min dans, şan ve revu sahne-
lerindeki ve b"'ar şarkıcıhğmda-
ki rolleri filmin muvaffakiyeti 
kadar mevzuun tenevvüü üze
rine de müessir olmuştur. 

Filimde Amerikankari boks 
maçlarından başka çok ze:ıgin 

ve yeni varyete numaraları ve 
zengin pasajlar vardır. Biz bu 
filmi genç sporcularımızın 

-Bilhassa- görmelerini ve boks 
meraklısı gençlerimizin boks 
tekniğini etüt etmek için tek
rar tekrar seyretmelerini tav
siye ederiz. 

Henüz on yedi bahar göre~. 
ve çok güzel olan Danyel 
Daryü kudretli sanatkarlar ara
sma karıştı. Albert Prejanla 
üç film çeviren bu yeni yıldız 
şimdi Vagonli kontrolörü fil-

t• 

ı Gizli Defin ...... 

-

•. e~teJı 
minde baş rolü gorıll 11 l 

• • çD~.,i 
Danyel Daryü k~dı!erı sel~.) 
ver. Evinde kedılenn rJP" 
yone edilmiş bir çok 
vardır. 
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·mai Tetkikler: Yeni Rusyada A 
a Güzel Bir Damızlık Bulmak Kolay Değil.G 
~~~~~~~~ 

Bu __ üşünce O Kadar Tahammül Edilmez, O Kadar Muhakkarane Bir 
Şej .. di Ki Briyukof Hiddetten, Acızdan Doğan Hınçkırıklarla Ağladı .. 

-2-
Brjyukof, ~:.ı c! .etinin Sovyet

ler ülkesi için, şin .e1akki edil
diğ: ni işidiyordu. Maaşınm 
üçte birini nafaka olarak ver
meğe mahkum edilm.r,ti. Hepsi 
bu kadar mı sanıyorsunuz? 
Kadın, ansızın ba~mı kaldırarak 
şunları söylemişti: 

" Nafakayı reddederim. Ço
cuğumu yalnız başıma besle
meğe muktedirim. İcap ederse 
devlette yardımeder.Çok şükür: 
Sovyetler diyarında her kadın 

sedecek mi? Belki de beni bu 
yola sürüklemeğe çalışacak. 

Korkacak bir şey yok.. Asla 
muvaffak olamaz. Bir Sovvet 
vatandaşı, bu budalalıklan 

nnutalıdan beri zaman geçmiş
tir. Zaten Lelya doktordur. 
Doktor cemiyet hesabına çalı
şan bir işçidir. Fakat ... Kadın
lar birbirinin aynidirler. Bu 
defa da mahkemeye gitmeden 
kurtulacağımı zannetmiyorum. 
Gerçi bundan bir şey çıkmaz. 
Fazla olarak, ona bir şey vaa-

l\oçiık U<l11<1 
kimseye muhtaç olmadan ana detmedim. Sadece iki defa 
olabilir. Size gelince Briyukof, "Daima,, sözünü söylemek bu-
ahlak terbiyenizi ıslah etmeniz, dalalığını yaptım. Bu cidden 
bu vak'ayı hatırlamanız için budalalıkti. Haydı canım .. Bu-
sizden dava ettim.,. nun da ne ehemmiyeti var .• 

Sonra hınçkınkları arasında Küçük bir cümle... Günes al-
şu sözleri ilava etti: tında ebedi olan ne var ki ... 

" Sizi bütün kalbimle sev- Zaten ödeştik. 
miştim.. Sizse ... ,, Gözyaşlan Fizik temasın zevkini birbi-
sağnak gibi solgun çehresinden rimize verdik. Bundan daha 
süzülüyordu. Mahkemede bulu- iyi ne olabilir? Asıl denkleşme 
nan bütün diğer kadınlar, onun- buradadır. Bir kadın kafasının 
1a sözleşmişler gibi, göz yaşları bu gerçekliği kavrıyamaması 
döktüler ... Gerçekten felaket! yazıktır. Belki şimdi, Lelya 
Sözün doğrusu, mahkemede kaybedilen bekaretine ağlıyor. 
pek te kuvvetli değildim. Hep- Oraya dönmegi, ne halde bu-
sini inkar ettim. Çocuğun ben- lunduğunu merak ediyorum. 
den olmadığını ispat ettim. Ne söylenirse söylensin kadın 
Bilmem ki kanunun hangi mad- zaif mahluktur vesselam. Onu 
desine dayanarak beni meh- Biraz daha sık sık görmeğe 
kum ettiler. Hiç bir şey vadet- gitmeliyim. Unutmıyalım ki ka-
memiştim. dın burjuva hereditesinden he-

Briyukof ilk çağda erkek nüz kurtulmuştur. Marya·tva-
ol anın saadetini düşünmege nova ne diyecek? Burjuvazinin 
: .. dı. Süleyman peygambe- bu batıl düşünceleri olmasaydı 

orada kalabilirdim. 
rin 1800 karısı, cariyeleri esir-
leri vardı. İnsanın bizzat ne 
kadrr kama 01J1r unu biline-, 
mesi, şüphe yo.~ k·, fazla.,. 
Bununla bNabe · .. , O zaman 
bu · l ı b •t • ış e: ··- K __ a.- ası mış. 

Söylendiğine bakılırsa, Süley
ınan üzerinde ,,bu da geçer 
Yahu" cümlesi oyulmuş bir yü
zük taşırın... Karılarından bir 
Belkis \'eya bir Sulamit canı
nı sıkmağa başladı mı hafifçe 
omuzunu okşayarak:,, Sağ ol 
sevgilim. Bir daha birbirimizi 
g~~~miyeceğiz. Şu küçük yü
zugünü aJ.. Uzerinde ne ister-
sen var. Niçin ayrılmalıyız. Bu
nun sebebini d~ orada bu-
l~~aksın. Haydı oğurlar olsun 

liSudl~ymanı hatırla." diye bi
r ı. 

Ya şimdi? Mahkeme .. Nafa
~a.,: Erkeğin işi ne kadar güç-

tı. Fakat ne yapmalı. 
Mezara kadar evlenilemez 

Ya ... 

;. Lelyam çok sevimlidir ..• 
E . nyukof ayakla gidiyordu. 
1' v ne varı?~aya kadar en ya
t. u . geçmışm hatırasını bile 

u ... 

.k. • azık.. telefonu yok.. Bir 
1 1 •• k 
d 

1
soz onuşabilirdim." Ka-

ın ar hatırlanmaktan boşla
nıt1"r. 

"Yann, kandırmağa çalışı
rım .. Evi ne kadar hoşuma gi
diyor. Orada kadının varlığı 
hissediliyor. Bütün o küçük 
örtüler .. Resimler ... Yastıklar ... 
Çeşit çeşit çay bardaklan ... ,, 

Altın yaldızlı e•ki büyük bir 
çay fincanı, bilhassa, Briyuko
fun boşuna gitmişti. 

"Çayımı o tas içinde içece
ğim. Benim tasım olacak ... Ka
dınlar da bunu severler. Lel
yamın evi cidden güzeldir işte 
böylece tatil günlerini uydura-
rak boş vaktımı orada geçire
bilirim. Sağlam bir duvar bizi 
komşulardan ayırır. Her şey 
yolunda ğider.,, 

Briyukof, münasebetlerinden 
bir diğerini hatırladı. Bir artist 
tanımıştı. Küçük Lidya tahta 
perdeyle aynlmış bir odada 
oturuyardu. Komşular, fısıltıla
nm bile işidiyorlardı. Tali ken
disine yardım etmiş, oraya bir 
gramofon getirmişti. En gürül
tülü parçaları çalıyor, Macar 
marşının,Sovyetler birliğini teş

kil eden bütün milletlere ait 
marşların ahengi altında sarı

şıyorlardı. Vaziyeti ancak böy
lece kurtarabilmişti. Briyukof 
bu vakayı hatırlatınca kahka
hayla güldü, Adımlannı sıklaı-

eylenmek lazım... Her kes, hu
susi hay~tında eylenmek hak
kına maliktir. 

* • • 
Ertesi gün, Briyukof, ışını 

bitirince fabrikanın muayene 
odasından geçti. Orada hiç 
tanımadığı ~işman bir doktor 
gördü. 

Doktor Briyukofu hasta bir 
işçi sanarak: 

- Siz sonuncu oluyorsunuz 
yoldaş .. Neniz var .. Söyleyidiz?. 
Dedi. 

- Yoldaş Elena Pavlovnayı 
görmiye gelmiştim. 
-Elena Halkuzlara gitti. Ora

da muayene merkezleri, kreşler 
kurmıya memur edildi. Ancak 
2-3 ay sonra dönecek. Kendi
,,.·nc ben vekalet ediyorum. 
Konsültasyonlar ayni saattedir. 
Dışarda başka kimse var mı? 

'Gıtmiş .. Zavaliı kız .. Alaha
ısmarladık derneğe bile vakıt 
bulmadan gitmiş.. Dün, .. kimbi
lir k ç defa, telefon etmiş, 
beni h rt ra ta aramışbr. Elbet 
te mektup yazar.. O zaman 
herşeyi anlatırım. Şimdi her 
zamandan ziyade ona lazımım. 
Kadınların fizyolojik hususiyet
Jer0nden biri de bu~·., 

başka ne yapabilirdi? Uzun 
zaman onu görmemekle üzülü
yordu. Ve asıl garibi Briyukof, 
Elena Pavlovna burada olma
dığı için sıkıldığını hissediyor 
onın sesini duymak,açık gümüşi 
renkteki gözlerini doya doya 
seyretmek arzusunu duyuyordu 
Aşık mı olmuştu. Birde bu ek
sikti? Evlenmek mi? Bunu asla 

' istemiyordu. Bağlanmak ta ni
çin? 

"Yine taliimiz var ki. biz de 
izdivac bağları Burjuva cemi
yetlerde olduğu gibi ebedi de
ğildir. Herşe7 eçer. Bu d~ 
geçecek..,, 

Fakat işte bu geçmiyordu. 
Briyukof, bir gün ansızın Elena 
Pavlovnaya fabrikada tesadüf 
edince bir sevinç -alevı~iu bü
tün vücudunu kapladığını duy
du. Elena uzaktan tebessüm 
etti:Konuımadı. Müdür Briyu
kofu bazı şeyler anlatmak için 
tutmuştu. Briyukof serbes ka
lınca Elena Pavlovna fabrika-
dan çıkmış bulunuyordu. İşten 
sonra çorl>asını içti. Kotletini 
bitirme en elena Pavlovnaya 
koştu. 

"Yazık dedi. Yanımda biraz 
çiçek götürmeli idim. Kadınlar 
bundan hoslanırla?'. 

llolgm·lu nl<tki çoc1t/. f(lJ• 

. Bir hafta geçti. Bir ikinci ı Kanaatkardırlar. Bir kaç se-
ci hafta daha geçti. Bunu kos- vimli söz, Bir dal Leylak, ya-
koca bir ay takip etti. Elena but ta bir zanbak gönüllerini 
Pavlovna bir satır bile yazma- almağa, çiçeklenmelerine kifa-
dı. Halbuki arkadaşlarına ce- yet eder.,. 
saret ve heyecanla dolu mek- Sabırsızlıkla zili çekti. Elena 
tuplar yollıyordu. İşe nasıl ko- Pavlovna bizzat kapıyı açb. 
yolduğunu, kreşleri nasıl kur- Briyukof etrafına bakbktan 
duğunu anlatıyordu. Holkuzlar- sonra dudaklarını uzattı. Fa-
da çocuklar iyi besleniyorlar. kat Eleoa Pavlovna acele oda-
Doktorların nezareti altında bu- nsıa yürüdü. Briyukof girince 
lnnuyorlar. Humali bir faali- kapıyı kapadı. 
yet içinde bayatın Jıakiki şekli Yumuşak ve tatlı sesile: 
burada görülüyor. Elena dö- - Seninle konuşmak iste-
nüşünden müphem surette hah- rim, Briyukof, dedi. 
sediyordu. Briyukof hakkında 
küçük bir şey bile sarmıyordu. 
Briyukofla aynı dairede çalı
şan Voronikaya mektubunda 
şunlari yazıyordu: 

" Şayet Briyukofu görürsen 
benden selam söyle .. ,, 

Briyukof bu küçük selamla 
müteselli oldu. İçini çekerek 
" darılmamış ,, dedi. Halinden 
belli ki kızmamış... Kendisine 
bir kaç satır yazmalı idim. Me
seli " Canım sıkılıyor. Ya sen 
ne haldesin ,, diye sorabilirdim. 

Bir gün, Voronika şu haberi 
verdi: Elena Pavlovna Dinyep
rostroy' da bir hafta geçirecek. 
Brıyukof hemen şu telgrafı çek
ti: " Geliyorum. Burada sıkılı
yorum. Küçük kedin. ,, 

Adresi dikkatle yazdı. Tel
grafın acele gönderilmesi için 
de üç ruble ve bir baç kapik üc

ret verdi. 

T amaıtı... Şimdi başlıyacak. 
Bütün kadınlar birbirinin ayni
dirler. Onu yeniden görmek 
zevkini kaçırmak.. Ne sefalet..,,, 

- Lelya telgrafımı almadın 
mı? 

- Evet.. Fakat bundan bah
sedecek değilim. Şunu söyle
mek istiyorum. 

Elena Pavlovna bir dakika 
durdu. Sonra kararını vermiş
çesine acele : 

- Gebeyim dedi. 
Briyukof hayret ifade eden 

bir bakışla : 
- Gebe misin ? 
Sonra işin mahiyetini anla

yınca büyük gözlerini açarak 
oturdu. Bir ölüm darbesi yemiş 
gibi sarsılmış, ezilmiş, mahvol
mustu. Bir dakika kadar dal
gın durdu. Sonra ağ:&ını açtı. 

Ne söyliyeceğiDi bilmiyordu. 

gibi kızarmıştı. Şun!arı mırıl

dandı : 
- Benden olduğuna emın 

misin? 
Elena Pavlovnanın çehresi 

buruştu. Cevap vermedi. 
Brivukof ncfe-; nefese, he

yecanla söylemeğe başladı : 
- Bu olamaz. Yanılıyorsun. 

fşitmesinden bile titredim. 01-
mıyacak şey ... 

Elene Pavlovna hayretle sor
du ı 

3u olmıyacak şey de ne? 

le ... Namuslu bir adaoı:m. Hiç 
hiç birşey vaadetmedim. Eğer 
"Daima,, sözünü kullanmışsam 
bunu edebi manasında alarak 
boğazıma sanlmak mı lazım, 

Elena Pavlovna Briyuko 
fun feveranını hayretle ta
kip .ediyor ve itidalini 
sükunetini hiç kaybetmiyordu. 
Sükunetle sordu: 

- Bu vaadin de manası ne 
oluyor? B<>ğazınıza kim sanlı
yor? Herşeyin burada bittiğini 
zannediyordum. Sizden daha 

l\lal J,Puıe I . ,,, H .J' il diye lH,r912·a' ~.-aarn 

Söyled'ğim masal d'!öildi•. Ya- faz!a birşey st~nmiyor. 
nılmıyorum da ... Ben doktorum. Briyukof de:l!1al sakinleşti. 

Briyukof haşin bir sesle ce- Bu kadar bayağı bir şekilde 
vap verdi : ""5rünmenin nahoş duygusunu 

- İhbarınızı nasıl anlıyayım. taşıyordu. Ne d:y~ceğini bilmi-
Nafaka mı istiyorsunuz? yordu. Elena "B.rşey istenmi-,,. 

Bütün sevgisi şefkab kay- yor,, diyor. Fakat bu laftan 
bolmuştu. Elena Pavlovna artık ibarettir. Bunu mahkeme ve 
ona bir kadın, sevilen bir var- hicap takip e:dec~k ..• Bu işi 
lık gib• gözükmiyordu. Karşı- iyi fena halletmek b.ımdır. 

smdaki erkeğe tuzak kuran - Lelya ~ücenm~dın ya . 
ebedi diişman kadındı.Briyukof Kusurumu dfet. Bir sürprizi~ 
şunu düşündü: " Yakala .. Bu karşılaştım. Bunu beklemiyor· 
sana boş saatlarını münevver dum. Beni iyice dinle... Dışar · 
bir adam gibi geçirmek iste- da bıı· vazifeye ~önderiliyo-
menin cezasını öğretecek..,, rum. Nereye oldugunu henfü: 

Elena Pavlovnaya gizliyeme- bilmiyorum. Şu halde aile ba-
diği bir huşunetle fena fena yatını düşünebilmem imkinsız-
bakıyordu: "Yakala .. Ziaf olan dır. Aksi takdirde seninle ev-
bu mu? Müdafaasız ve hima- lenmek beni bahtiyar edecekti. 
yesiz olan erkektir. Kadının Aile hayatı şüphe edilemez ki, 
tuzaklarına, hilelerine karşı güzeldir. Rahattır. Ulvidir. Fa-
kanunlar yapmak lazımdır.Şim- kat ben bahtiyar olmak için 
di bu işin içinden nasıl çık- yaradılmadım. Kızım.. İki mü-
malı ? Mahvoldum. İşte mah- nevvcr kolayca anlaşabilir. Söy-
voldum.,, lediklerim doğru değil mi? 

Ansızın kafasından bir ümit Elena Pavlovna gülerek: 
ışığı geçti. Tıpkı boğulmak - Tamamen Onegine'nin 
üzere olan adamın ayakları Tatyana'ya sözleri ... Anlaşmak 
altında toprağı duyması gibi.. elbette ki kabildir. Fakat bu-
Bu kurtarıcı fikri yaltaklanan rada asıl yok olan anlaşma 
bir şive ile anlattı: mevzuudur. 

- Canım, belki henüz bun- Briyukof ·sevinçle haykırdı: 
dan kurtulmak için vakıt geç- - Nasıl? Şaka mı yapıyor-
memiştir. Dşktor değil mısın? dun? Bu bir tecrübe, bir imti-
Çocuğu düşürmek senin için handı demek.. Anlaşıldı be-
üç defa daha kolaydır. nimle alay ettin.. Benim de 

Elena Pavlovna alaylı bir söylediklerim latife idi Lelya .. 
eda ile Benımıe alay etmek, gülmek 

- Üç defa daha koiay mı? istediğini anlayınca bu zalima-
Doktor olduğum için bunun ne latifenden dolayi seni ceza-
şakaya gelmiyer. bir iş olduğu- landırmak istedim. Bu kabil 
nu bilirim. Ço..:uğu düşürmek şeylerle oynanılmasını sevmem. 
ananın hayatına, hiç olmazsa Ben nizamlı bir adamım. Şu da 
sağlığına mal olur. muhakkak ki hiçbir şey vadet-

Briyukof son dayağından da mediıiı. 
mahrum edilen bir adam gibi - Asla bunu mevzuubahs 
ellerini yukarıya kaldırdı ve etmiyorum. Beni anlamıyorsun. 
kaba bir sesle haykırdı: Seninle latife de etmedim. 

- Rica ederim söyleyiniz. Bütün söylediklerim gerçektir. 
Benden ne istiyorsunuz? Ço- Fakat ne vaitlerine, ne de 
cuğunuzu tanımamı hayatımı seninle mesai ortaklığına ihti-
bayabnıza bağlamaklımı mı? yacım yoktur. Hiç te kızmıı 
Nafaka vermekliği mi? Asla.. değilim. 
Bunlann hiç biri olamaz. Bö - Br · 
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. Bouisson Ve M. Laval Kabul Etmeyince ~~ 
lanedin Yeni Kabineyi T eşkile Memur Edildi 

M. Herriot, Ceneral Petain, Ceneral Denain Yeni Kabineye 
Girmeğe Muva'akatlarını Bildirdiler 

Fransız buhranında en mühim rol oyniyan Radikal sosyalist fırkasının reisi mösyö Herriot'mın bu vesile ile çok manidar 
bir seri resm · ni neşrediyoruz. Okurlanmıı; bu resimlerin canlandırdığı vaziyeti şöylece sıra ile takip edebilirler: 

1 - Safdil 2 Meşgul 3 - ]fii.telwyııi•· 4 - 1llıanıcı 5 -- Nııtkederkeıı 6 - Şiipheli ? - Mer-aklı 8 - Sevimli 
P ARİS, 8 (A.A) - Kabine tareke ve ulusa 1 birlik kabi- arhadaşlarile birlikte istifa edildi. Müşarünileyh saat 14.5 

buhranının önüne geçmek için nesi teşekkül etmelidir.,, mektubnnu hazırlamıştır. istifa te Elized~n çıkarken şunlan 
yapılan çalışmalar boşa gitmiş- Pöti Jurnal diyor ki: M. Le- eden on radikal naztrdan dör• söyledi: 
tir. M. Dumerg iktidar mevki- val kabine teşkiline memur dü M. Dumerge gönderdikleri - Reisicmnhur beni yeni 
inden çekilmeği kat'i surette edilecektir. Fakat kendisinin bir mektupta M. Dumerg tara• bir mütareke kabinesi teşkill-
kararlaştırmıştır. bu vazifeyi kabul edeceği ger- fından derpiş edilen siyasi ma• ne memur etti. İst:ifarelerimi 

Şiı_ııdi bütün mese!e m":tbua- çekleşmiş değildiı. Zira hari- hiyetteki mühim ıslahatın mu• çabuk bitirerek derhal netice-
t~ ısteme.kte oldugu sıyasal ciye bakanlığına gelelidenberi kavele harici olduğunu izah den reisicumhuru haberdar 
mutarekeyı koruma ve kalkın- bütün çalışmasını yalnız banş- etmişlerdir. . edeceğim. 
~a işine. devam eylemeğ~ ~n manın devam ve !nkişafı me.s- Kabul Etmlyenler M. Fltndin, Doumergue, Je· 
zıyade liyık olan şahsıyetin elesine hasretmek ıstemcktedir. Paris 8 ( Hususi ) - Buhran anr.lentıy Bouiuon Herriot 
kim olduğunu bilmekten ibaret Ancak kendisi yapılacak ısrar- devam ediyor. M. Lebrun yeni Tardieu' ve Mare~ Petain'l 
kalıyor. . . . . . .. !ara acaba day~nabilecek mi? kabineyi teşkil vazifeainl önce ayn ayn ziyaret ederek gö-

Ekselsıyoz dıyor ki: Bızı go- ( Ekodöpan) ( Övr) gazetele- M. Gaıton Dounıergu'e sonra ıolifttı. Yeni kabine kombine-
zetmekte olan yabancı memle- ri de M. Tardiyonuıı yeni ka- M. Femand Buissona tevdi et• sonunun bu ~ece yanımda ha-
ketlerde memleketimizde derin bineye girmiyeceğini Mareşal miş ise de her igisi de kabul ili' 1 ı;., temın' dili' 

0 b. 'htiJ•f h""k- - kt P · •· h b" b k nlı" d tm · dir M B · 0 acaa• e Y r. ır ı_ a. ın u um surme e et~~.~ ıye a. a ~ an ~ e~ışle~ : . wson mec• Paril 8 (Hususi -M. Flan-
oldegu ıntıbaının hasıl olma- çekilecegını ve yenne mıralay listekı vazifesınde kalmayı ter- din • - d ti ) il · ti 

1• dı Ç" k' b F b . , . 1 - • • k cih . • . . _ 1 . tir R . • ııyuı oı an e ıs şare· 
ması azım r. un ı ya ancı- a ner nın ge ecegını sanma • ettigın~ soy emış . eıaı· I • d d di M ht 
!ar bundan istifade fırsatını tadırlar. M. Leval hariciye ba- cumhur öğleden sonra uat ~nn e e~am. e yor: .. u e-
kaçırmıyacalı:Jardır.Bütün Fran- kanlığında kalacaktır.Kabinenin 13 te M. Laval'ı kabul etti. lif fırka reıslenle de gorupnüş-
sızların en büyük vazifesi sü- diğer azası değişmiyecektir. Uzun uzadıya görüştü. Kabi- ttır.Söylendiğine göre M. Her-
künu korumaktır. Sosyalist Popularie gazetesi neyi teşkile çalışmasını istedi. riot yeni kabinde •1'11portfqy 
" "Maten,, gaz~t~si diyor. ~i: şim~iki vaziyette ye~i hükii- M. Laval itizar beyan ederek na%1r veya Maarif nazırlığını 
Bu akşamdan ıtibaren hızım metı ancak M. Lavalin kura- bu vaı;ifeyi kabul etmedi. kabule hazır olduğunu ıöyle-

kusurlanmızı kollamakta olan bileceğini söylüyor. . M. Flandl e MUı-acaat mi tir. Mare·-' Petainle cene-
yabancılara Fransanın yoluna Paris, 8 (A.A) - Radıkal n f . ,.'1"' 
devam etmekte olduğunu ve nazırlar kabine içtimaında isti- P~is, 8 ( Husust} - Sabık ral .~enam ın de M. ~oumer-
onun zahndan istifade etmek falarını M. Dunıerge tevdi et- Maanf nazın M. Etiyen Flan- gue ın teşebbüsll üzenne Flan
zamanımn gelmemiş bulundu- mişlerdi. Onların hareketini din Elize sarayına davet edi- din kabinesine girmeye muva-
ğunu gösterecek yeni bir mü- müteakip M. Dunıerg diğer lerek kabineyi teşkile memur fakat ettikleri söyleniyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
düştüğünü hissetti. Filhakika istediğim adamdınız. Sadnmzın retine tabi tutulan kar gibi bir yağmur yağıyordu. Briyu-
Elena Pavlovna kızmamıştı. genişliği, çiğerlerinlz, kalbiniz eritmeğe değerdi. Ruhunuzun kof nereye gideceğini bilmi
Sevimli tatlı, şen tebessümler kusursuzdur. Bir gün Rontken kabalığını göstermemiş olsay- yordu. Can sıkıntısı, yüzüne in-
saçıyordu. muayenesine tabi tutulduğunu- dınız yine arkadaş kalabalirdik. dirilen hakaret sillesi altında ser-

- Yaptığınızdan memnun zu, vücudunuzdan bir mıktar Faka bundan sonra bu- ıemll!tnişgibiyürüyor,buduygu-
kalmasaydım, belki kızacaktım. kan alındığını b~~m ki ha- nu sizin de istemiyeceğinizi !ar içinde büyüdükçe k~ini ya• 
istediğim asl.a nefsimi bir izdi- tırlar mısınız? But_Wı bunl~ı sanınm. Görüyorsunuz ya hiç k!yordu.D!11gın ~algın ~derke.n 
vaçla size bağlamak değildi. ben yaptırdım. Nıhayet hır darılmış değilipı. Hatta ıize hır ıoakagın donemecınde bır 
Buna ne vaktım vardı. Ne de kişifsiniz. . dalma minnettar kalacağım. taksi altında kalmak tehli-
sebep.. insan bizzat mes'ut Elena Pavlorna Bnyokofa Bu kadar güzel bir... kesini geçirdi. Şoför Briyukofu 
olmayı, sonra da başkasına sa- zaferini ilan e~en b~kışlarla Elena Pavlovna söyliyeçeği sarhoş zannederek alaylı alaylı 
adet vermeyi bilmelidir. Bu baktı ~e . ~u. Bnyukofun kelimeyi anyarak ilave etti : güldü ve haykırdı: 
o kedar basit bir iş değildir. çehresı gıttikçe ~!?r?u. .. - Etalon ( Damızlık ) bul- - Yoldaş .. Makine serbest-
lzdiv~sız si~nle_vey~ ~ir b~ş- .. - Hoşunuza gıttigımı go- mak kolay değil ... Teşekkür tir .. Hizmete amadedir. 
kası ıle tatil gunlenmı geçır- runce ne kadar .memnun ol- ederim. Ve 0 zaman Briyukof,içinde 
mek arzusunu da duymuş deği- ~'!ştum. Oyna~ hır ~adın d~- Sevimli bir jestle iki elini henüz tayin edümemiı, fena 
lim. İstediğim bir çocuktu. Bir ~: ErkekJ.~n teshir e~esı- Briyukofa uzattı. Fakat o ken- tasrih edilmiş olan duygulan 
çocuğa ana olmaktı. Hayalimin nı. ?~em .. ~ıger t~aftan. ıst~- disine uzanan iki eli tutmadı. bu tek "makine" sözünde te-
gayesi bu idi Güzel ve sağlam dtgım ış ıçın mutekabil bır B"T' k k k d- - 1 • • bellür ettiğini duydu. Evet..En 

. · • cazibeye ihtiyaç vardı. Siz bu u un or a ça uşunce ennı, • 'di k' O 
bır çocuk.. mensup oldugum .. .•. . . . kabalılı:Jarlnı unutmuştu. Bu dogrusu bu ı .. Ma ıne .. nun 
aile bu evsafı haizdir. Babam ~~ellıgı?Ule hoşumb~ gıtmb ış- işten hiç bir mesııliyet payı için ben bir makine idim. Bir 

tinız Bnyuaof acı ır te es- · ti"h al ki · anam koylüdürler. Hayatlarında _ · deruhte etmeden çıkması bile ıs s ma nesı .. 
hastalık nedir bilmemişlerdir. sumleT: kk.. d nm' ded' sevinç vermekten uzak bulu- Bu .. düş:ın~ede o kkaddar ta-
Ba 1. d . 'b' ·ı eşe ur e e ı. d E b .... k h k t hammül e ez o a ar mu-na ge ınce emır gı ı ıag a- _ Fakat huşuma gittiğinizi nuyor u. n uyu a are e . • • 
mım. Köyde büyümüşüm. Şu . . .. . dim H· ug"ramış terzil edilmiş haldey- hakkarane bırşey vardı kı 

. • . ılkin ben soyliyemez . a- . ' · B · k f - ..n)d" 
hbalbde b ~ütünk ış c_acuglll!la ~ı~ disat yardım etti. Bu iş kendi dı. Elena Pavlovnaya ısıncı hır 

5
nyu o f"once acı b~lcı. ııtw u. 

a a wma tan ıbaretti. Sızı k d" ld B' • kaç söz söylemek istedi. Hiç onra şo ore otomo ı ıı eme-
t d"f ti"' · · en ıne 0 u. ır çocugum b' d d k 1 d'"' · 1 b' · tt b 1 
d~sa u en 

1
seNç gıkmıd mı zanne- olacak... Çok bahtiyanm. Ar- ır şey eme en şap asını a - ıgını an atan ır Jes e u u-

ıyorsunuz e a ar zaman k b d b" . . . kal dı. Pardesüsünü geydi ve ilik- narak kaldınmın kenannda 
sizi tetkik ettiğimi bilmezsiniz. tı ura a ır ışınız mıyor. . • d ' 
P d · · -1 b' d d Size karşı bazi duygular bes- lemeden Pavlovnanın odasından ıslak granıtler üzennde otur u. 

e erınız sag am ır a am ır. k . . H'dd dan d • h 
Ananız Almandır. Güzel bir !emiş bile olsaydım manı-vi çı l', gıtti. ı etten, acız. ogan ınç• 
boyunuz, vücudunuz var. Ha- değerinizin düşüklüğü, ah! kı Hava kararmıştı. İnsanın ilih- kınklarla ağladı. 
zırlattı2'Jm fişe ıröre tamamile sefaletiniz. onlan ırünesin hara- lerine isliyen dondurucu ince Oaema Drıtjimna 

e Tefı-lnlsanı 1934 

Bir Aşk Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 

Heyecanlı Maceraları 
-298-

Kahraman Kız, Arkadaşları Meyus 
Etmemek İçin Ses Çıkarmıyordu 

1 

- t7 - yavaş yavaş sararttı. Nihayet 
Etrafta ~~lu ,~§le~ Feri-. ateşler bütün bütün kayboldu. 

din d7°dikkat gözleri;i açtı: ' Yalnız" Çerıe"'~de görünür gö-
0 'da meseleyi niliayet anla- . rİiilmez bire( duman kaldı. 

mıŞb. . Binbaşi kumandasındaki ka-
- Ltvallı delikanlı ~a en ka- ; file·ı'~ hareket emrini verdi. 
J,jıh~tl7':daiı';miş--;lbi binbilşının 1 ~. · P.1laksadını anlatmamak için 
Y:Mııia '7cıku~ali' bu k";dir be-' bir· k~ç {istikamete doğru baş 

' .. ~ ....... - -.-... ,.__. .. ~ 

. lilara ancak kendisi sebep ol- · vurdu: Her geçitte, heriki yo-
ci:{ğiıid"":ıi ötürli ·. af ·diledi ve · ; lun birlt'~i yerde Hintli nö
etraft~ yakılan itCŞl~n ·mut- ' ~İ>ejçil:riniliördükçe istikameti 
laka bir ~uıias-.U.a r ~attı "oldu~. ~i.'Ji ~Jiğiştire geceleyin 
~u· sö~le2i. , . ~ . .., • . · i _ ..., , ~kat naı:arını çeken 

V ~ryanın. mel~ ~r. gülüşü semte Öğru .at_'"'s~rd~. 
tas_d_!lr cevabı oldu. Bınbaşı de- · 

1
... A,!lcak,. ~fıf maıl • bır yokuş

diki: tan çıktıktan sonra öte tarafı . . ~ 
. '"'...:. Hiçbirimizin ötekinden · dinldik bi~ kayalık olduğunu, . ... 
6Zlir diliyecek • hakkı .. yoktur. . kimbilir kaç metre derinliği 

Ht:!ıiııı_iz l>ur;r,."':.1~ndi '"arzu-, olan af~nd~ vadiden de 
mU":ı:Ill ve iXdemizle geldik. ' gaye kuvvetli bir sel aktığını 
.Yalnız bu · diireden ~çıkmak · görünce tersine pürsüne döndü. 
eıtİnizde değildri ... · . Tam bu aralık yine Beryen, 

• - Irıi'rada ~ li:ahramanca öl- Yam boyu tutmuş yine on .. 
meli: elimizdedir ya? , Brehmeni nasıl öldüreceğini 
~ SusuıiÜz •yavaş söyleyiniz. · l!!llatıyordu. 

refi~ız duymasın.Son dakika- ;j.-, Yambo başını salladı: 
ıına . kadar kendiiıi" mes'ut - Bizim için bir akıbet kal-
gllrıriin. dı ise o da şu uçurumdan aşa· 

- Niyamanın birşeyden ha- ğı yuvarlanmaktır. 
beri yoktur. Dedi. Binbaşı Y ambonun bu 

Halbuki hepsi de yanılıyor- sözünü işidince onu yanına ça-
lardı. Niyama herşeyi anlamış- ğırdı. Bu uçuruma dair ne bil-
tı. Hele etraftaki ateşlerin diğini sordu. Y ambo : 
ne demek olduğunu hepsinden -Vadinin hertarafından gelen 
ziyade o biliyordu. Fakat kah- patikalar bir köprüde birleşiyor· 
raman kız, arkadaşları meyus du Fakat şimdi o köprü gözüme 
etmemek için ses çıkarmamak- ilişmiyor. Mutlaka Hintliler 
ta idi. mahsus kırmışlardır. 

Arkadaşlar, son dakikalarda Dedi. Anlaşılan yalnız bun· 
onu Hintlilerin eline bırakmamak dan da ibaret değildi. Her ta· 
için nasıl öldüreceklerine karar raf sanldığı halde yalnız uçu· 
verirlerken, Niyama kendisi rum tarafının açık bırakılması 
bunu da düşünmüş, kati kara- kendilerini o tarafa doğru sü· 
nnı bile vermişti. Bildiğimiz rüp içine düşürmek olduğuna 
elmaslı hançeri yanında idi. hüküm ettiler! 
işte Hintlilere teslim olmamak Hintliler ahmak adamlaı 
için en son hizmeti bu hançerle değildir. Mükemmel surette 
kendi görmeğe, bu hançerle 
kendini vurmağa azmetmişti. 

Ahmet ağa ile Beryende saf
hk, tuhaflık eksik mi olurdu? 
Etraftaki ateşleri görünce Ah
met ağa Y amboya demişti ki: 

- Bana bak Limon! Hiç bir 
kaplan, porsuk sesi gelmedi
ğine dikkat ediyor musun? 

Beryen - Eşek anırtısı bile 
yok! 

- Ateşlerden ürkmüşlerdir 
de onunçünl 

- Eveti Hintlilerin ateşleri 
bize bu hizmeti ediyor Amma 
mundar herifler vahşi canavar
lar gibi ormanları doldurmuş

lar. 
- Hepsinin dişleri bizim ta

rafa çevrili! 
- Hını! Gözünü aç Beryen! 
- Hım! Başla ateşe haı:ır ol 

Ahmet! 
Binbaşı Valeryan, ateşten 

muhasara dairesinin bir tarafı 
karanlık olduğuna dikkat et
mişti. Bu ateş dairesinin se
kizde birine müsavi bir yerinde 
hiç iteı yoktu. 

Buranın neden dolayı karan-
lık olduğuna bir türlü mana 
veremedi. Keşfini ertesi güne 
bıraktı. 

Valeryanın ertesi güne kadar 
sağ kalmak ümidi şaşılacak 
bir şey değil miydi? Kendisine 
bu ümidi veren Hintlilerin 
henüz hücuma başlamamış ol
malanydı. Ya bekledikleri bir 
ihtiyat kuvveti vardı, yahut 
muahasara hattını daha ziyade 
darlaşbrmak için o gece hiç 
ıes ıada çıkarmıyorlrdı. 

Sabah açılmağa başladı. Gün
clthün 11121 atqlerin ziyaıını 

silahlı ve gayet cesur, atıcı 
olduklarını öğrendiklert sekiı 

on kişinin üzerine açıktan gi· 
derek muharebe edip te bir 
çok telefat vermek ihtiyatsız· 
lığını yapamazlardı. 

Ürküte ürküte düşmanlarını 
uçuruma dökmek planını kur 
muşlardı. 

İkinci gece ulunca Valeryaıı 
yine evelki yere karargahını 

kurdu. 
Etraftaki Hintlilerin ateşleri 

bu gece daha ziyade çoğal· 
mıştı. 

Vadi tarafı yine karanlıktı. 
Bu gece dün gece gibi sii· 

kütla geçmedi. 
Güneşin battığından iki saat 

sonra Hintliler gök gürüitüsO 
gibi naralarla velvelelerle 
yürümeğe başladılar. 

Gelen seslere göre HintJiJel 
birkaç bin kişi vardı. YavııŞ 
yavaş muhasara hattını darlııf 
tırmakta idiler. 

Valeryan Yamboyu yanııı' 
alarak kafilesinin önüne düŞ~ 
tü. Kulaklan arkada gözle 
ileride olarak vadi tarafııı' 
doğru hızlıca yürümeğe başlaıl1 • 

Gece gayet karanlıktı• 
Gündüzleri gördükleri bir1<11ç 
patikayı bulmak imkanı yoksa; 
da Valeryan, büyük kayalık!~' 
siper alarak son kurşunlarıJ'.11 el~, 
atmak için oraya sığınıyor1 f 

Hintliler bir taraftan yal< ~ı· 
makta olsunlar. Valeryan tıı 
mı atlardan indi. 

Herkes kendisine bi~ >': 
ararken Yambo genişçe bır :eı 
bularak geldi, binbaşıya b3 

verdi. .... 
- Sonu vor, 



-Yeni A9tr ""--""- ....... _.... 

Son Dakika: 
Leh Diyet Meclisinde 

Muhalefet 
Siyasetini 

-Reisleri Hükilmetin Ha. 
Şiddetle Tenkit Et iler .. 

Vaqova, 8 (Hususi)- Diyet meclisinde bütçe müzakeresinde muhalefet reisleri hnldbnetin 
harici siyasetini şiddetle tenkit ettiler. Birçok hatipler söz alarak Fransız - Leh ittifakmm Lehis
taııın milli siyasetine temel olması lüzumunda ısrar etiiler. Romanya ve Çekoslovakya ile Lehista
nuı münasebatını sıklaştırmanın hayati bir ehemmiyeti oiduğunu söylediler. Sosyalist lideri Zuioski 
hariciye nazırı mösyö Beck'in siyasetini şiddetle tenkit ederek dedi ki: "Bu siyaset Almanya ile 
Yakınlığa bedel Fransa ve Çekoslovakya ile dostluklarımızı zaafa uğrattı. Macar dostluğu hiçbir 
zaınan Çek - Fransız dostluğunun yerini tutamaz. 

M. Midinski hükümet namına istizaha cevap verdi ve FrADSa ile ittifakın bir anane olduğunu 
ŞöyledL "Bu ittifakın hibrası bütün Lebistanda yaşamaktadır.,, dedi. 

Dünyanın En Büyük Deniz Tayyaresi 
Paris, 8 (Hususi) - Fransa dünyanın en büyük deniz tazyaresini inp ediyor. Bu tayyare 

Büyük Atlas denizi üzerinde (70) yolcu taşıyacak ve sikleü 32 ton olacaktır. Tayyarede ikişer 
kİfllik 12 lüks kabine bulnnacaktır. Bu kabineler en lüks vapurların kamaxalan kadar rahat ola
caktır. Bundan mada birinci ve ikinci mevki olmak üzere (52) kişilik yer bulunacakbr. Bu mu
azzam hava Tram Atlaotiği bir kaç aya kadar uçuş tecrübelerine baıbyacaktır. 

···························································· ....................................................................... . 

Vali Paşa Riyasetinde 
Hilaliahmerde Toplantı . . ..................................................... . 

lzmirde Geçit Resmi Nasıl 
Yapılacak - Toplantı Merkezleri 

Hili:iahmer haftası mün.ase· 
betile üçünci içtim•rnı yapan 
komite valimiz Kazım paşanın 
başkanlığı altında toplanarak 
cuma günü yapılacak geçit 
resminın proğram.ını kararlaş

tırmıştır. 
1 - Hililiahmer gençlik teı

kilatı 9/11/934 cama günl saat 

kolun toplanma yeri Basma
hane önünde Himayeietfal bi
nası önüdür. Bu kolda lkiçeş

melik caddesi ili! Gazi bulvarı 

ve Kemer caddesi ara<>ında 

bulunan mektepler gidecek· 
Ierdir. Üçüncü kolun toplanma 
yeri Alsancak istasyonu önü
dür. Ba kolda kız ve erkek onda Cumhuriyet meydanında 

Gazi heykeli önünde tezahü- liselerile Gazi ve Alsancak 
ratta balmıacakbr. mektepleri buJunacakbr. 

2 - Bütün orta. muallim, 4 - Her kol toplanb ye-
lise mektepleri talebeleri ile rinde bulunmuş ve buradan 
ilk mekteplerin son sınıflan saat 9,30 da hareket etmiş 
h11 tezahürata iştirak edecek· olacaktır. • 
lerdir. 5 - Tam saat onda her üç 

3 - Tezahürat üç koldan kol Cumhuriyet meydanında 
baıhyacaktır. Birinci kolun bulunacak ve burada mevki 
toplanma yeri Halkevi bahçe- alacakbr. Muzika istiklai mar-
sidir. Bu kola İkiçeşmelikten şını çalacak müteakiben kız 
Etrefpqaya çıkan yolun sağ Ye erkek liselerinden ve Dum-
tarafından Güzelyalıya kadar lupınar mektebinden birer ta-
olaı\ mektepler dahidir. ikinci lebe söz söyliyecdderdir. 

. . ........ 
l<arşıyaka ve Bornovada 
Bugün Hilaliahmer Miinasebetile 

Geçit Resimleri Yapılacaktır ··-·-·· 

Seferihisarda 
Orman Memurunu 

Öldüren Katil 
Scfcrihisarda orman memuru 

Celal efendiyi öldürmekle suçlu 
Kamil oğlu Hamdinin muhake
mesine dün Ağırcczada devam 
cdilmiıtir. 

Evvelce Hamdinin gös1:ermiş 
olduğu müdafaa şahidi Maksut 
efendi CcW efendinin yoğurt 
almak üzere Hıımdinin dükka-
nına geldiğini, borcu olduğu 
için Hamdinin ona yoğurt ver-
mediğini ve kavganın bundan 
çıktığını anlatmışbr. Diğer mü-
dafaa şahidi Fehmi efendi de 
maktul Celal efendinin Hamdiye 
defol buradan dediğini söyle
mişti. 

Dünkü celsede iddia maka-
mını işgal eden Müddeiumumi 
muavini Şevki bey iddiasını 

serdederek müdafaa şahitleri
nin ifadelerinin birbirini tutma
dığını, hadisede suçlunun söy· 
lediği gibi müdafaa kasti bu
lunmadığını ve Türk ceza ka
nununun 448 nci maddesi mu
cibince cezalandınlmasını, Ham
di ile birlikte silah atmakla 
maznun halilin de 460 ncı mad
deye göre tecziyesini talep 
etmiştir. 

Maktul Celil efendinin vere
sesi ölüm tazminatım 3 bin lira 
olarak istemi~lerdir. 

Müdafaa ve karar yazılmak 
içinmuhakeme 21 Teşrinisaniye 
bırakılmışbr. -...... 
Zabıta Haberleri: 

1 - Hililiahmer cemiyeti j talebesi, Dedebaşı ilk mektep 
!ıa.ftas, münasebctile bugün talebeleri, Sağır ve dilsizler yolunu Beklemiş 
~•t 15.30 da Karşıyakada M. talebesi, iki Ku.-.unla Yaralamı' 
rulunan bütün mekteplerin iş- Her mektep önde fırması Ödemişin Küçükulucak kö-
~takile (Hililiahmer gençlik ye bir Türk ve bir de hilali- yünde bır cinayet olmuştur. Kır 

er?ekleri) Karşıyakada bir ahmer bayrağı taşıyacaktır. bıyık oğullanndan Mustafa oğlu 
ieç.ıt resmi yapılacaktır. Geçit resmi tam saat 16 da 2 molla Hüseyin köy kahvesinden 
l . - Umum mektep talebe- mahfelden hareket ederek evine dönerken evvelce arala-
~tt cuma günü saat 15,30 da Salih Paşa caddesi köşesinden nnda husumet bulunan ayni 
fe~;~ıyaka Halk fırkası mah- dönerek Fahrettin paşa cad- · köyden hacı Tahir oğullarından 

3 nde toplanacaktır. nesiui takiben Tahir bey - Ömer oğlu Mehmet yolunu bek-
te . - _T a!ebelere Hillliahmer kağına avdetle Gazi cadde:~i lemiş ve ansızın tabancasını iki 

tnıyeti tarafından {Kırmızı . d f ay) işar tr k lb vl •
1 

takiben Soukkuyuya kadar gi- e a ateı ederek molla Hüseyni 
Cekt:Q. (eGı . 0 ag ~r~ vehr~ e- dip dağılacakbr. kamından ağır surette yarala-
..... • eçJt resmmm ıta- A "b t ·ı Bo ..+. V kad k .... Uıda b lar . . d ynı terli a ı e rnova- mı., ... r. a an sonra açan 

d. un cemıyete ıa e . · · M h t · da ı f d e ılecekr ) da bır geçıt rumı yapılacak- e me ıan rma ar tara ın an 
4 _ ~· •t . tır. İçtima Bomovada Cumbu- tabancasile birlikte yakalanmış, 

il eçı reanu şu sıra . d d l cak adli ·1m· ti e YÜrüyecekti rıyet mey anın a yapı a , yeye ven lf r. 
Askeri m·· .kr. H'J.ıtı· hm ismet Pap caddesi, küçük ve Acaba Dellrmlt miydi? 

t uzı a, ı cı ıa er AJ kt H b k k . Cztıaili Kız u· k b" büuük çarşı dolaşılarak alay sanca a acı e ir so a-
•ı ·ı ' mua un me te ı kt gv ınd M b t w l N" ilkcı eri ve talebeleri, Ankara hükümet önünde dağılaca ır. a e me og u ıyari 

efendinin evine taarru~ eden 
tiYet~cktep talebeleri, Cunıbu- Hırsızhk ve camlan kıran Necip oğlu 
Darnd~lk mektep talebeleri, Fatih mahallesinde Mahmut Süreyya tutulmuştur. 
tc1>· ısyon ve S. PolikaJl> mek- ağa sokağında Emin oğlu izzet Tabancası Ahnmıt 
ta ~etalcbc:ıe~, ~arşıyaka Or- efendinin evine giren hırsız ta- Tepecikte kahveci Hüseyin 
Fe11ıi ktcp ızcılen ve talebeleri, ırafından bakır tepsi ve sair oğlu Mustafanın üzerinde bir 
bcıe . p~ ilk mektep talc- bazı eşyuı çalınmııtır. Hırsız tabanca bulunmuş ve müsade-

Teahhüt 
·-· Kazanç Vergileri 

Hakkında Tamim 
Müteahhitlerin kazanç ver

giıi hakkında Maliye Vekale
tinden vilAyete dtbı bir tamim 
gelmiştir. Bu tamimi aynen 
n~ri faidell bulduk. 

2395 numaralı kazanç vergisi 
kanununun 8 inci maddesinin 
1 numaralı · fıkrasında yaxılı 

daire ve mliesseselere karşı 

taabbnde girişenlerden ne gibi 
ahvalde kazanç vergisi tevkifi 

icap etmiyeceği 27/8/1934 tarih 
ve 19062/126 numaralı unıumt 
tahrirat ile tebliğ edilmişti. 

Meıktlr umumi tahriratın 
ikinci sahifesindeki ( bu kanun• 
Jarda cüz'iyeti ha • bu t.~

bil meruimden isbMa cdileı"ek 
pazarlıkla mübayaasına cevaz 
verilen ve mukaveleye rapbna 
mahal görillmiyen ktSJmlar ha-

riç olmak 6zere bu mik-..ıdann 
fevkinde olan ) ibaresinden 

ciiz'iyeti hasebile pazarlıkla 
icrası caiz olan ye ır . ·.'J ~:~eye 
raptına lüzum bulm .. :ı rnü
bayaat için mukan:!e ~.:ıpıldığı 
takdirde de vergi ke.iimiyece
gi gibi bir mana çıkarıldığı an
laşıldığınd b:ı hususun tek-

rar tavzihine Jüzilm gorülmüş
tür: 

Kanunun 8 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yanlı daire 

ve müesseselere karşı miktarı 

ne olursa olsun mukaYeleye 

merbut veya muhabereye müs
tenit olan bilftmum taahhüdat 

ile eski ve yeni münakasa ka
nunlarının cüziyetine mebni 

pazarlıkla mtibayaasına ce
vaz verdiği ve mukaveleye 
raptına mahal görmediği kı
sım müstesna olmak üzere ba 
miktarların fevkinde olan ve 

istihsal edilen müsaadeye bi

naen (Mukaveleye merbut ol
aun olmasın) pazarlıkla vaki 
mübayea bedellerinden kazanç 

vergisi tevkifi icap edeceği 
cihetle cüz'iyeti hasebiJe pazar-

hkla yapılan mübayeattan an
cak mukaveleye raptedilmemiş 

buhınanlann vergiden istisnası 
icap edeceği ve binaenaleyh 
vergiye ademi tabiiyet husu-
sunda mtibayaanın yalnız cüz'i
yeti değil mukaveleye merbut 

olup olmadığının da naz:an dik· 
kate alınması hu kabil cüz'i 
mübayaattan mukaveleye mer
but olanlarından vergi tevkifi 
lazımgelir. 

Akhna Öyle Esmlf 
Sarhoş olarak Kemerde Ka· 

ğıthane caddesinde şerbetçi 
Hasan Kadri efendinin dükka
nına giderek ve limonata şişe
sini kırmak suretile tecavüzde 
bulunan kuap İbrahim oğlu 
Hüsnü tutulmuştur. 

Sulu SarhOfluk 
Tepecikte :sarhot olarak 

umumhaneler arasında gürültü 
yapan Hüseyin oğlu Reşat efen
di tutubnuı •e zabıta memur
larına da hakarette bulundu-
ğundan adliyeye verilmiftir. 

Or. Ali Rıza 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HA8TALIKLARI 

MUTEHASSISI 

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

Telefon : 2987 

İNSANLIGIN HALI 
YAZAN : Andre Marlo 

Türkçeye Çeviren : Nasuhi Esat 
BİRİNCl KISIM 

-100-
König kendini düşünüyordu. mecbur olacak olursa yere dü· 

Kiyo ite eaaslı hiç bir mtisaa· ştımıekten korkuyordu. 
dekarlıktıt bulunmama;. ka- - t§'kence olunaD adamlan 1 

rar verm~ti, fakat karıııında- elbet gördüm: ben ihtilal yap· 
kini de kızdırmamak iftiyordu. ruış adamım. Benim öğrenmek 

Ben bilmiyorum. Siz ne dü- istediğim şey silahJann nerede 
tüncedesiniı: bulunduğuau niçin sormuş ol-

- Bana sizin hasiyet sevki- olmanızdır. Bunu •İz de biliyor-
le komünist olduğunuzu söyle- aunuz, yahut öğreneceksiniz, 
diler. Doğru mu bu? O uman ne olacak? 

Kiyo ~nce anlamadı. Zihni - Komllnistler her taraftr. 
hep teminki telefon muhavere- ezilmişlerdir. 
sıle meşgul olduğu için bu - Olabilir. 
acayip sorgunun manasını an- - OlabiJir değil, olmuştur. 
lamağa uğraşıyordu. Nihayet: Düşünün bir kerre: bizim için 

- Bu sizi hakikaten alaka- çalışacak olursanız kurtulursq-
dar ediyor mu? dedi. nuz ve bunu kimse öğrenmeL 

- Umduğunuzdan ziyade. Sizi buradan kaçırtınm .... 
Cümlede değilse bile bu Kiyo kendi kendine: "Söze 

cümleyi telaffuzd b r tehdit b8yle bqlam••ı llzımdı,, dedi. 
vardı. Kiyo cevap ver.di: Fakat bi iyordu ki polis valai 

- Düşünüyorum ki komü· teahhütlere iktifa etmez. 
nistlik, kendilerıle elele vere- König gene slSze bqlaclı: 
rek mücadele ettiklerimi, im- - Bu işi yalnıı ben bile~ 
kan nisbetinde, haysiyet sahibi ğim... Bu kAfi... \ 
edecektir .. Fakat madam ki Kiyo gene kendi kendine 
beni dinlemiyecektiniz bu ıua- "bu kafi,, sözünde ni~in bu 
li neye sördunuz? kadar zevk duyuy~r, diye dl-o 

- Haınyet dediğiniz şey ne- şündn: 
dir? Bunda lbir mana yoktur. Hemen hemen kay,...sıı; bir ' 

Telefon gene çaldı. Kiyo ed~ ile: 
"hayabm buna bağlı" •özlerini - Hizmetinize gitmiyeceğim. 

· aklından geçirdi. König ahize- dedi. 
yi yerinden kaldırmadı. 

, . 
. ı...ıyo: 
- Muhakkar olmanın tersi 

dedi. insan, benim geldiğim 
yerden gelirse bunun bir ma
nası olduğunu anlar. 

Telefonun zili sessizlik için
de ç.abp duruyordu. König 
elini makinenin Ü.Zerine koydu. 
Yalnız: 

- Sonu ı1ar -

anlannda milletin ve ordu-

nun yardımcısı olan Hilali
ahmere liyık olduğu hürmet 
ve muaveneti ifa et. 

Burnovada 
- Sililılar nerede saldı ? Hırsızhk Vak'alar• 

dedi. Çoğaldı 
- Telefonu bulunduğu yer- Oiln gece Burnovada ine 

de rahat bırakabilirsiniz. An- bir bırıızlık vak' ası olmu ... tur. 
lıyorum: Bu telefon konuşması 
benim için tertip edilmiş sade G ül sokağında Gül hanımın 
bir mizansenden bqba bir evinin bir kısmında müsteciren 

d - "L oturan muhasebeci Emin beyin 
şey eıı ... 

Kiyo acele ile iğildi: K6nig, evine gece on ikide giren hır-
muhakkak ki boş olan, iki r&- sız mumaileyhjn yatak odasına 
velverden birini, az kalsın, ka- ka.!ar girerek elektrik fenerile 
fasına ahyordu; fakat eline al- etrafı aydınlatarak birtakım 
dığı ailihı gene masanın üze- elbiseyi ve cüzdanı içindeki 
rine bırakb. altmış beş lirayı abnııbr. 

- Ben daha eyisini yapma- Hırsız buradan ittisalindeki 
ğa da muktedirim. Telefona gaz şirketi müdürü mösyö Di
gelince: bunun hileli bir iş 
olup olmadığını g~receksiniz. rek'in evine geçmiş ve bu 
Siz bir adama hiç işkence edil- evin bahçesine elbiseleri bıra-
diğini biç seyrettiniz mi? karak kaçmışbr. jandarma 

Kiyo cebinde, tiımış par- tahkikata devam eaıyor. 
maklarmı sıkmağa çabalıyordu. Son günlerde pek sıklaşan 
Siyanllr de bu sol cebinde idi. hırsızlık vak'aları nazarı dik-
Ve onu ağzına götürmeğe kati calip bir hal almışbr. 

·············································••&••••··································· 

Doktor 

Kemal Şatir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sok!\ğı numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantina tramvay 
caddesi karakol karşısında 
N o. 596 Telefon N o. 2545 

{363) 

Zayi Nüfus 
Tezkeresi 

İstanbul Altıncı daireden 15 

Eylğl 1322 tarihinde almış ol

duğum nüfus tezkeremi zayi ey
ledim.Yenisini çıkartacağımdan 
eskisinin hiikmii olınadığını 
ilim edc.rim. 

İstanbul Sütlüce Mahmut ağa 
mahallesinde 27 numarada 

1319 doğumlu Ahmet 

Kırkağaç asliye hukuk ha-
kimliğinden: 

Kırkağacın Hıdır ağa ma
hallesinde Çal kazasının Bekirli 
karyesinden Hüseyin kansı 
F atnıa hanım tarafından kocası 
İsmail oğlu Hüseyin efendi 
aleyhine aÇtlan boşanma dava-

.sının tahkikab sırasında müd

dei aleyhin ikametgahının meç
hul bulunmt?sı hasebile arzuhal 
ve davetiyesinin tebliğ edilme
diği mübaşirin meşruhatından 
anlaşılmış olmakla istida ve 
davetiyesinin ilinen tebliğine 
ve muhakemenin 18/111934 ta
rihine tesadüf eden Pazar gü
nü saat ona talikine karar ve
rilmiş olduğundan müddeialeyh 
Hüseyin efendi muhakemenin 
muallak bulunduğu gün ve 
saatta Kırkağaç Asliye Hukuk 
mahkemesinde biz.zat vey2 bir 
vekil göndererek hazır ' tun-
ması usulün 141 ınd r ~ı-

ne t evfikan tebliğ ve < ; e 
makamına kaim olma... c. i! 
ilan olunur. 

rı, Turk birligi ilk mektep zabıtaca aranmaktadır. re olunmuştur. 

l ayY~re Piyan~~~J;!Ierinizi SAADET Gişesinden Alınız 
bey oğlu Abdi 

Çorakkapı 
No. 

354 
HASAN T AHSIN 

Telefon: 7943 



Sahife to 

Alameti Farıka 

Algopan Cevat 
Baş ve diş ağrıları, romatizma ve siyatik sancıları için 

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

neden arayınız. 

Toptan ıabt mahalli : 

lstanhul 
Bahçekapı ZAMAN Ecza 

Deposu 
Şehrimizdeki ecza depolarile 

ALGOPANI isteyiniz. 
eczanelerde vardır. 

San in 
Y e"ni neslin 

ve bütün kibar 
halkın diş ma• 
cunudur. 

SANİN'i 
Bir defa tec

rübe etmek ona 
ömril oldukça 
alışmak demek
tir. 

SANİN 
Diş 1 e r in i zi 

beyazlahr, par
latır, diş etleri
ni kuvvetlen
dirir. Ağzmzıa 
ferahlık verir, 
dişlerinizin çü
rümesine mani 
olur, gayet sıh-
hidir. 

Sanin 
Diş macuun 

' ~ ~ • • :·. . , 1 . ·O 

MiNE DIŞ rMACUNU 
En l\1ükenınıel Bir Diş J\lacunudur 

Çünki : İki yüzü mütecaviz müteahassıs diş tahiplerinden 
mürekkep bir heyet tarafından izhar olunmuştur.Ve hu heyet 
son terakkiyatı tetkik etmiş ve bütün dünya mütehassısları
nın da aradıkları bil'umum evsafı bir araya toplıyarak 

IVJINE DIŞ MACUNUNU 

ANKARA 
Çiftlik Birası 

A k Birası umduğumuzdan daha üstün çıkmışbr. 
D ara Ucuz, temiz ve sıhhi bir gıdadır. Milli bir 

fabrika mahsulüdür. 
• 
lzmirde Acentemiz Yoktur 

Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin siparişi kabul edilir 

Ankara Orman Çiftliği MUdUriyetine Müracaat 

F 1 I• h t ı• • İzmirde Ege Palas ve Şehir az a za a ÇID: gazinosu müsteciri Türk-
men oğlu Murat beye müracaat olunmalıdır. 

888 

Yeni A•ır 

lzmlr Beledlyealnden: 
1 - Belediye sahil Park 

gazinosunun iki senelik icarı 
10/11/934 de pazarlıkla ihale 
edilecek. 

2 - Yamanlar suyu mem• 
barından Çarık dere ile Döm
büldek arasında yapılacak tu-
nel işi 10/11/934 de saat 16 
da pazarlıkla ihale edilecek. 

3 - Belediye akarından Ha
lim ağa çarşısında yeni yolda 
6 numaralı dükkan senelik 
icarı 13/11/934 de saat 16 da 
pazarlıkla ihale edilecek. 

İzahat için başkatipliğe işti
rak için de söylenen gün ve 
saatte depozito makbuzlarile 
belediye encümenine müracaat. 

4822 (891) 

Askeri Hastanesi 
Dahiliye Mutahassısı 

DOKTOR 

Zetai ıl~ra~im 
Muayenehane: İkinci Bey-

ler sokağı No. 45 Beyler 
hamamı karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya 

kadar hastalarını kabul eder. 
Telefon: 3806 

2-26 (887) -Ankara da 
İşi Olanlara 

A11karaya gitmeğe lüzum yok, 
I n arada karaoğlan caddesi 
Hocapaşa çıkmazında 7 Numa
ra Muhittin bey adresine mü
racaat kafidir. 

Fazla tafsilat, altı kuruşluk 
Posta pulu ile mektupla isten-
melidir. 3-5 

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

BALIKYAGI 
1\-. veçyanın halis Morina balıkyağıd!r 

iki Defa SUzUlmUştu~ 
Yegane Deposu 

Baş durak 

Ham.ui !f itzh~t 

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

E lac. başi Süleyır an Ferit 
Ko onya ve esansları çok litif çok sabit ve ha~1iki çiçek 

kokp'.,, . · o · uğPnn her Türk bilir 

• Tefrfnsanı t934 

- * 
Satışta Büyük Kolaylık, Uzun 

iade, 7 Numaralı Kataloğu-
• • • muzu ısteyınız 

.TELEFUNICEN 

' • 

BOURLA BİRADERLER vE.şsı--....-. 
IS TAN BUL AN KAılA 

. . 
IZMIR 

HiŞ GEl"'DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Bü\Yi~K FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite hu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lnglllz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satrş mahalli : Ke'stane pazarında No. 10 
885 Telefon 3937 

Bahar 
Altındanı:ası 

Yasemin 
l\luhabbet Çiçeği 

Unntmabeni 
Senin İç;n 

~l 

Hililiahmer lV.ı1e .• ~ezi Umuı" i-J 
sinden: 1 
Eskişehir merkez ambarında tunç ve mermer havan sırlı tes ... 

tile, o;. sandık, müstamel muhtelif sedye ve araba, demirlerlr 
müstamel galvaniz saç parçaları, otomabil şaseleri. dökme soba 
hurdaları 10 T eşrinisanide eski ip ve hortum ve çuval ve mnh"~ 
telif bez ve sedye bezi 11 T eşrinisa!1ide galvaniz varil b~şJıkb 
eğer takımları, ayarlı kalay torna, zımpara makkap, tezgahlarf 
12 teşrinisadiden muhtelif ~omun anahtarları, demir çekiç "~ 
tornavidalar, bidonlar, zımpara kağıdı ve saire 13 Teşrinisaıı• 

Ful 
Dalya 
İsimlerinin yalnız FERlT kolon· 

yalarına ait olduğunu da öğrenmit· 
tir. Alırken Ferit isim ve etiketine 
dikkat ile taklitlerini red ediniz. 

Vnıumi depo: 

S. FERiT 
Şifa Eczanesi 

Hükümet Caddui 

:muhterem 
ADEMİ İKTİDAR, ERKEKLERDEKİ UMUMi 

ZAFİYETE KARŞI MÜESSİR BİR İLAÇ 

HOBllOBıN 
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 Rifat ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat şirketine mektupla lütfen müracaat 

edebilirler. 21-26 573 H 3 

934 tarihlerinde satılacağından taliplerin müracaatları. 
9-11-12 4814 

Bı·istol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada RuluşurJar 

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

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

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

Osmaniye oteli~id!:~siye (541) 

~~, 

lstanbul illi Emlak Müdürlil 
ğünden: ~ 

Mercan ağa mahallesinin Çakmakçılar yokuşunda kain d'3 ,e 
metre murabbai arsa üzerine mebni dört katta altmış o \ 5e 
altında dokuz dükkanı müştemil Yusuf yan hanının 240 . . h~u· 
itibarile.ıhazineye ait 30 hissesi 12 bedeli iki sene ve ıkı ı:ı~ 
savi taksitte verilmek şartile 15675 lira üzerinden kapalıt \s' 
usulile 11 111/ 934 pazar günü saat on dörtte sablacaktı ";ıı'' 
teklilerin yevm ye saati mezkfıra kad3r 1176 liralık t<:111 

mektuplariyle teklifnamelerini komisyon riyasetine tevdile(tl· 
22'- 28 -ı- 9 4463 
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W. }_,,. H. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
TUEBINGEN vapuru hilen 

limanımızda olup Anvers 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacakbr. 
NİEDERWALD vapuru 19ikinci 
teşrinde bekleniyor. 21 ikinci 
teşrine 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 çıkarıp Anvers 
Rotterdam ve Hamburg li
manlarına hamule alacaktv. 

ARMEMENT DEPP.E 
GIRONDE vapuru 28 teşri

nisade bekleniyor. Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

EXCELSIOR vapuru hi-
len limanımızda olup 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 Kanacfanın 
tekmil şehirleri ve transatlan
tik vapurlarla şimendiferler 
.... ·asında mürettop seferler. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

F ratelli 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, Vama ve Köstence 
için yük alacakbr. 

ORESTES vapur yirmi beş 
teşrinisaniden yirmi dokuz teş
rinisaniye kadar Anvers Rot
terdam Amsterdam ve Ham
burg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LINIEN 

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

NORDLAND motörü 18 teş
rinisanide beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburğ, Copen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote-
berg ve Iskandinavya liman
ları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITiM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 
SUÇEA VA vapuru yirmı uç 

teşrinisanide beklenmekte o!up 
günde Malta, Barselon, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

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

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

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ıllndaki hareket tarihlerinde 

ki değiıikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon : 2004-2005 

Makme \le lnfaatı Bahrlge Matehaul8ı 

ETUP UEftAL 
~1akine imalathanesi 

M üee1ıeaeıoı n 
ınaornlılh 

o'arak 

ıııa , ıı,l 

1 zınırdtt 
illa lıyette<lir. 

A l.ll,ad:ırla -

r ııı 1111 ııııt kıne· 

fHalıyet 

50 

t ·ıı :ıdarı lı ·ıkkında 11.a l iııı ı aı ,. ı ıı ııd ıtrını tav ;uve flıl e r ;1, 
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üazı•zyen 

Hı•r huydıt ve her kuvvet-

' l ı t r c ''" mahrnkııt iizerine 

Bilumum D~nlz lfieri 
J>orhınler, rulumbalar vt 

ıesısatı mılıırnikıye aeamtfir n 
vaıçltır ve s:ur ıtler Jerııhtı 
vA kahıı l •·ılılır 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Buca aşağı mahalle: 
Tahir sokağında 1, 3, 5, numaralı hane 60 
Nalbant Mehmet sokağı 46 eski 50 taj numaralı fırın 30 
Uzun sokak 27/1 eski 17 taj numaralı dükkan 42 
Çay sokağı 4 eski 2 taj numaralı 25 
Birinci kordonda balıkhane üst kabnda bili Nu. lı oda 60 

" " " albnda 4 Nu. lı dükkin 190 
Bayraklı Haliliye sokağı 18 Nu. h hane 25 
Kahramanlar Sepetçi ıokağı 53 numaralı dükkan 45 
Karataş Halil Rifat Paşa caddesinde 308 numaralı dükkan 11 
Halkapınar Kiğatane Çatal çeşme M. 104 eski 280 taj Nu.h hane 42 

Yakanda yazıla emvalin bir aenelik ican 15-11-934 Pertembe 
günu saat 14 te ihale edilmek &zere mika1ede.ye . konalmupur. 
Taliplerin o pn Milli Emlik nriidirlljlae müracaatlan. 

4551 (892) 

Yeni A .... 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRiNCi 

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 
ikinci teşrine kadar Liverpool 
ve Glaskov için yükliyecektir. 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
ROUMELIAN Liverpool ve 

Swanseadan on ikinci teşrine 
doğru 

ALGERIAN Anvers, Hull 
ve Londradan 20 ikinci teı
rine doğru 

GOURKO Anvers, Hull ve 
Londradan. 30 ikinci teşrinde 
doğru 

NOT: Vürut t&rihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

• 

m~h!uı ( Ihlamur) 
çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa
ketlerimizin ihzanna başlan
mıştır. Dükkanında satmak 
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. 

iş! ıdak Bulaşık ve ~ila 
tozu emsaline 

I JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Suuk 
IZMIR, PiRE TRİYESTE VE 

SUSAK iÇiN MUNTAZAM 
HAFr ALIK POST ASI 

Seyahabn müddeti lzmir 
ITriyeste 5,112 gündür. 

Her Pazartesi günii muvasa
lat ederek Çarşamba ıtınlerl 

öğleyin hareket edecektir. 

lık hareketler: 

7111/934 S.S SRBIN 
14/11/934 S.S BEOGRAD 
21111/934 BLED 
28111/934 SRBİN 

DİKKAT: vapurlar Çarşam-
ba günü sabah yük almıyacak

lardır. 

Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilit yapıl

mışbr. 

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 türlli hizmet ifa eder. 
Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atili, Blak Flag, 

Flayozen sinek iliçlannın her boyda kapalı kutulan vardır. J?ök

mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

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

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

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

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

TELEFON: 3882 

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

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

TÜRKIYENiN YEGANE MÜESSESESi VE ESERLERi 
iLE RAGBET ve iTİMAT KAZANAN SÜN'I AZA AMİL 

MÜTEHASSISI 

Fa,hrl Hiza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
16 - 20 (355 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Operatör - Doktor 

Ta.hsin Hftseyin 
Hastalanm her gün sabahtan akpma kadar kendi hu

taneaiade kabul, tedavi ve ameliyat yapar. 
A D R E s: Çivici H ........ MUftU llobk 

Tahsin Bey Hastanesi 
S-26 76' 

Saç Losyonu 

Komojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 
saçlan besliyerek dö
külmesine mani olur. 

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

Tanınmış eczahane
lerden ve pai-fümöri 
mağazalarından ara-

Fenni 

Hilal 
Ecza.nesi 
Gözlük çeşit ve 

ciııslerinin EN 
ncnzu ~:N sağla
mı, EN son mo 

Eczahanesi 
Müstahzeratı 

dR&ı, EN kliçük teferruatı, E~ lıol Ş"P kli, .E~ _.Yf1ni markası, ES 
ııırı , ı . EN. gN,EN h'ılf'l"I EN bQulik deoo11u 

PLATT 

E ı:s ufak yedek parçal&ıriyle beraber aşağıdaki TürI<::e 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. 2413 ~. K. No. 234 İZMIR 

J.11 ııı l>a lar rn ı ttırotlt 
rdenler biç bir,,.# 
mırn aldanmıuuıf1 
Jardır. 

Çünki: 
Em1alırıe u•ltlf; 

ı an ıarfiyata ~ 
ı~ıj?ı hol yegA-._ 
lam ballı r . 

Her bayidefl 
arayınız 

DeposLt 

MEHME 
TEVFiK.-! 

ıl " l.tıık mal•' 
tıcaretban.,1 

niEFi
10iJ 

------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__________ 

Leyli Mektepleri Mühayea • 
misyonundan : . . ııad'! 

Buca Orta mektep panaiyonunun mayıs 1935 mhayetiD~ ~ 
olan ekmek, koyun eti, dua eti, sade yağa, pirinç ibti~ 
yirmi f1D mllddetle mlln•kasaya konmufbu'. Talip o ~ 
teminab mUY&kbtalarile Tepiniaanmin on içindi .alı ~~ 
saat on bette Erkek liaelindeki komiayona müracaatlan(~ 

24-29 4 9 4549 1'171_ 


