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lstihla i Arttır-
mak Lazımdır 
Toprak mahsullerimizin de

ğer fiatla çiftçinin elinden çık
masını teminen bazı tedbirler 
alınmaktadır. Buğday koruma 
kanunu, koop.::ratiflere verilen 
kıymet ve ehemmiyet, klering 
anlaşmaları. dış pazarları takip 
eden Ofis teşkilatı ve saire bu 
meyanda sayılabilir. 

Birinci derecede matlüp olan, 
mahsullerimizi harice sai.mak 
ve memlekete bu yolla para 
sokmak tediye muvazenemizi 
temin eylemektir. 

İktisat Vekaleti bu hususta 
elden gelen gayreti sarfeyliyor. 
Her fırsatta her vesile ile mem
lekete, bizden mal alanların, 

mallarını sokacağımızı tekrar
lıyor diş pazarlara karşı alına
cak tetbir ancak mübadele ve 
takas esasına dayanmaktadır. 
Bu da yapılmaktadır ve yapıla
cağında şüphemiz yoktur. An-

cak memleket mahsüllerinin 
mukadderatını münhasıran bu 
esasa dayamak doğru değildir. 
Hariç alıcılarının eksilmesi, fi
atlcrin tayininde tesir yapılabil
mesi noktasından iç pazarlara da 
hususi bir kıymet ve ehemmi-
yet atfeylemek zarvreti vardır. 

Yurdumuzu sanayileştirnıeğe, 
ihtiyaçlarımızın pek çoklarını 
memleket dahilinden tedarike 
çalıştığımız cihetle ithalatımızm 
eksileceği şüphesizdir. Bu nis
pette dış pazarların da bize 
karşı mukabil tedbirler alma
ları varittir. 

Gerek böyle bir tesir ve ge
rekse ecnebi memleketlerin 

alacağı tedbirler yüzünden ih
racatımızın noksanlaşması ih
timallerini göz önünden uzak 
tutamayız. Nihayet rekolte-
1erimizin bir kısmının da
hilde istihlakinin fiatlar üze
rinde tesir ika edebilece
ğini ihmal eyHyemeyiz. Bu 

itibarla dış pazarlarda ol
duğu kadar dahili istıhlaka
tı da genişletmek çarelerini 
aramak mevkiindeyiz. Misali
mizi yine üzüm ve incirden al
mak mümkündür. 

Bu iki metaı memleket da
hilinde devasi mikyasta istihlak 
etmek imkan dahilindedir. Her 
şeyden evvel en kuvvetli iştih
lak membaı rakı ve şarap 
imalidir. 

İkinci derecede kuru mey
valanmızı sofralarımıza sokmak 
gelir. 

Birincisi, inhisar resimlerinin 
pahalılığından, bu istihlak kuv
vti hergün biraz daha hafif
li yor. İktisadi şartların derin 
değişiklik arzetmesine ve ha
yatın hayli ucuzlamasına rağ
men müskirat fiatlerinde hiç
bir tenzilat yapılmamıştır. Halk 
ucuz rakı temin edemeyince 
cins değiştirmekte veya ku!lan
maktan vazgeçmektedir. inhi
sar idaresinin istatistikleri bir 
çok hakikatleri anlatmağa kafi 
gelebilir. Görülüyor ki sarfiyat 
azalmakta halkımız ucüza rağ
bet göstermektedir. Üzümden 
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uikastı Makedonya lhtil A Komitesinin Kararı Üzerine 
Yaptığı T ehakkuk Etmiştir - Sofya Tahkikat Yapıyor 

Asılı Bulundu Kaçak Şelmi Rambuye Ormanında 
Belgrat 15 ( A. 

A) - Katil Kle
men namdiğeri 

Sukun ismi ha
kikatta VJadimir 
Gorgiyef l~abı 
ise Gernezemki 
olduğu kendisinin 
Bulgar tabiiyetin
de bulunduğu 
Bulgar Makedon
yasında Kameni
çada doğduğu ve 
Makedonya da
hili ihtilal komi-
tesi azasından ol
duğu tahakkuk 
etmiş gibidir. 

Merkum Miha-
ilofun Petr:çteki 
Kara.-gahı ile 
tethiş komitesi
nin hariçteki fa
aliyet merkezi 
~rasında kury -
lık vazifesini ifa 
etmi~tir • , Ca11i 1 dr ı 

• Kclrıııen 'l'l tdc11 ir r, or9;11 f, 

Katilin HUviyeU Sofyada göre Sofyada ya.şa~ış oları 
Tesbit Edildi iki Yugoslav vatandaşı kendi-

Belgrat, 15 (A.A) - Bel- lerine gösterilen fotograflaı-da 
gratta elde edilen malumata Kral Aleksandrın katilini ter;-

1 
hiş etmişlerdir. Bu adam Ma
kedonya i~tilal komitesi aza-
sından Vlaôimir Gorgiyeftir. 
Marsilya katilinin fotografile 
hu adamın fotogrfisi arasında
ki müşabehetin Sofyada da 
tamamen tesbit edilmiş olunduğu 
söyleniyor. Yugoslav ve Bul 

gar memurları bu yolda bera-
berce tahkikatlarına devam 
etmektedirler. 

Bulgar Zabıtası 
Faaliyette 

ıwo;ya, 15 ( A.A) - Kral 
Aleksandrın katilinin sol ko
lunda Makedonya ihtilal komi
tesin~n isminin ilk harfmı gös
teren düğmeler ve işaretler bu
lunduğu haberi alınır alınmaz 
Bulg&r zabıtası hemen katilin 
bundan bir kaç ay evvel feshe
dilmiş olan Makedonya ihtilal 
teşkilatı mah:ıfiline mensup olup 
olmad ğın:ı meydana çıkarmak 
· ç:.in tahkikata girişmiştir. Za
bıta tarafından bu bapta elde 
edilen malumat katilin hüviye
tinin tespit edilmesini teshil 
etmek için Belgrat ve Paris 
zabitalarına bildirilmiştir. Bul
gar zabıtası bu yoldaki tahar-

katili Gorgiycf 
Volda ismile ma
ruf bir şoför olup 
Bulgar memur
ları kendisini 
aramakta idi.Ve 
kendisinin ara
nıldığı Make
donya tethişçile
rine karşı ittihaz 
edilmiş olan ted
birlerle alakadar 
olmak üzere ve 
emniyeti umu
miyenin müda
faası kanunu mu-
cibince resmi ce
ride ve sair ga
zetelerle ilan e
dilmişti. Kendi
sinin fotoğrafisi 
diğer bir takım 
• 
Makedonyalı tet-
hişçilerin fotoğ-J9 J!J <kl Skopçi11ada diıı ıılcıı Hır '"I ır.i i J:aair • 

riyatma devam etmektedir. rafilerile birlikte resmi cende 
Sof ya Polis de ve sair Bulg~r. gazetelerin-

MUdUriyetini n Tebliği de neşrolunmuş ıdı. 
Sof ya, 15 (A.A) - Polis h' Vdlado MGekordgiyefd 18917 ~a~-

müdüriyetinin bir tebliğine ınv e a e oya a ştıp te 
göre, Belgrattan verilen mallı- dogrnuş va 14 yaşında babası 
mata nazaran Kral Aleksandrın - Sonu Döıdiincıi Say/ada -

'7/77.7.7. .u:; IUllU?'7..0Jo'Y:i!Y:. 

Za grepte Yapılan Merasim Memleket Hastanesinde 

K ı Al k d C d
. B Garip Bir Doğum Vak' ası 

ra e san rın ese ı e ~ra a ------mm Kafasız Ve Beyni Meydanda Bulunan 
Cesedin Önünden Geçmek İçin Yugoslavyanın Her Bir Çocuk 24 Saatten beri Yaşıyor 

Tarafından Binlerce Köylü Belgrada Geldi .. 
1 

) rııi l\rat ikiuci Piyc1· 

Belgrat, 15 ( H.R ) - Dün miştir. Kralın 
Splitten saat 1 O da hareket cesedini taşı-
edcn hususi tren saat 23, 15 te yan tren bu-
kralm cesedini Zagrebe getir- gün Belgrada 
miştir. Hükumet azaları ile varacaktır. 16 
mebusan ve .Ayan reisleri ayni v.e 17 ilk teş-
trende yer almış bulunuyorlardı.I rınde (bugün 
Askeri, mülki rical, muhtelif ve yarın) sa- J\raliyrt r..·cu/J i J>r,,718 }'ol ilr Ju·dit;c :Jlary 
cemiyetlerin reisleri, on binlerce hah 8 den akşamın 22 sine ka- Aleksandr'ın cenaze resminde 
halk istasyona müntehi olan da~ ceset halk tarafından ziyaret İtalyayı prens Aimon Savoie -1 
caddeyi doldurmuştu. Kralın edılecek, Yugoslavyamn en Aoste ile kont Macchi'nin ri-
cesedi eski saraya nakledilerek u~ak köşelerinden gelen yüz- yasetinde sivil ve askeri bir 
kısa bir ayin yapıldı. bütün bınlerce köylü ve şehirli Yu- heyet temsil edecektir. Al-
kl. l . goslav Birliğini kuran büyük 

ıse erın çanları çalmakta d ·· ·· d h · · d manya hi.ikümetini Belgrat se-. a amın onun en uşu ıçm e 
devam edıyor. Zagrep halkının geçeceklerdir. firi Von Heiren, M. Hitleri 
derin teessürii, bütün bu ihti- ,Temsll Heyetleri fevkalade elçi sıfatile M. Keller 
fal esnasında kendini göster- Belgrat, 15 ( H. R ) - Kral (Başiaraji ı tnci sahı/ede) 

Evvelki gün mem
leket hastanesinde 
çok garip bir doğum 
vakası olmuştur. 

Dünyaya gelen 
çocuk ender tesa
düf edilen anase
falis tesmiye edilen 
kafasız doğum va
kalarından biridir. 
Hatta bunlar ara
sında da bir istisna 
teşkil eylemek-te
dir. 

Çocuk kız ve ta
mamen kafasız olup 
kaşlarından sonra 
ense başlamaktadır. 
Kafa tası olmama
sına rağmen küçük 
bir beyni vardır 
ki açıktadır. Bu Yatadılış gt.11brsı aoklüı /\z,ıtttm beym lmcağın<ia 
garip hilkattan haberdar olun- lanndan biridir. Bunlar ekse-
ca bir muharrirımizi memleket riya frengi afetinin ncticeleri-
hastahanesine göndererek vaka- dir. Bu gibi çocuklarda yaşa-
yı öğrenmek istedik: Muharri- mak istidadı yoktur. çok defa 
rimize gösterilen çocuk tama- doğumdan evvel ölürler. Na-
men maymuna ve kurbağaya diren de doğumdan sonra an-
benzemektedir. Beyin açıkta cak yarım saat yaşıyabilirlcr. 
olmasına rağmen yaşamakta Görüyorsunuz ki çocuk kurbn-
ve ara sıra gözlerini de açıp ya benziyor. 
kapamaktadır. Muharririmiz bu Kafatası yoktur, beyni açık-
vak'a karşısında hastahanenin tır. Buna rağmen çocuk yirmi 
baş hekimi ve viladiye müte- dört saattan beri yaşıyor. Asıl 
hassısı Hasan Yusuf beyefen- vak'anın istisna teşkil eden 
diden bazı izahat rica etmiştir. şekli bu hilkatin 24 saat ya-
Mumaileyb demiştir ki: şıyabilmiş olmasındadır. Ma-

Bu doğum anasefalis vaka- mafih ölüm muhakkaktır. 



Sahife 2 

ç 
Köylüler 

Nerede 
HayatA Men ·aatlerinin 
doğunu Bi iyor ar 

Çırpıköy 15 (Bayındır ) Hu
susi - Akşama yakın şimen

difer Arıkbaşı istasyonuna 
\'armıştı. Karşıdan minaresi 
gözüken Çırpı köyüne gitmek 
üzere burada indim. Beş daki
ka sonra köyün içinde bulunu
yordum. 
' Köylülerin arasına karıştım, 
onJarın ilk sözü: 

- Hoş geldin, efendi .. Ban
kamızı gördün mü? Oldu. 

Bu saf Türk erlerinin banka 
dedikleri müessese, kooperatif 
idi. Filhakika daha köye gi
rerken yolun sağında boyalı 
ve büyükçe yeni bir bina gör
müştük. Yanımda bulunanlar 
bana buranın, Zirai kredi koo
peratifi binası olduğunu söy· 
lemişlerdi. Bu binanın yirmi 
iki eylul 934 günü açılma 
resmi yapılmıştı. O gün buraya 
vali Kazım paşa gelmış, korde
layı kesmişti. Paşa köylülerle 
alakadar olarak bir de nutuk 
iradetmiş ve bununla, koope
ratifin ne demek olduğunu, 
faidelerini izah buyurmuştu. 
Muhataplarıma cevap verdim: 

- Görmez olur muyum ... Na
sıl memnun musunuz?. Bu te
şekkül derdinize deva oluyor 
mu? 

Hepsi bir ağızdan bağırdılar: 
" - Memnun oluyor musu

nuz da söz mü, efendi .. İki se
nedir ne kadar faydalarını gör
dük, bilsen.. Bizi faizcilerin 
ellerine düşıpekten kurtardı. ,, 

Duha bir çok şeyler anlatb
tılar, Vali paşanın burayı ziya-

İntihabat Seçimi 
Hararetle Devam Ediyor 

Manisa, 15 (Hususi) - Ma· 
nisada belediye seçimi bili 
devam ediyor. intihabat çok 
hararetlidir. C. H. F. namzet
lerinin ittifakla kazanacağından 
şüphe edilmiyor. Halk, reyini 
istimalde medeni şuurunu gös
termekte ve memlekete it 
yapmıya elverişli zevatı fırka 

namzetlerinden seçmiye ehem· 
miyet vermektedir. 

Bol Yağmur 
Toprak Suya Doydu 
Akhisar 15 (Hususi) - Bu 

defa yağan yağmur çok meb
zul oldu. Tam vaktinde tarla
lar sulandı. T opralc suya doy
du. Şimdiden tav alan anız 

tarlalann sürüm fırsatı elde 
edildi. Nadaslık yerlerin de 
devrimi mümkinleşti. Köylünün 
yüzü güldü. Bu vkıt yağan 

yağmurların topraklara feyiz 
getirdiğine şüphe edilmiyor. 
Çimenlerin de bundan sonra 
yaşarmış olacağı tabii görül
düğünden koyun, Keçi ve sair 
hayvanat sahipleri sürülerini 
semiz yetiştirmekte güçlük 
çekmiyecektirlcr. 

retlerinden bahsettiler. Vali 
paşanın irat ettiği nutuk, bun
ların dimağlarına yerleşmiş, 
silinmiyecek bir iz bırakmışb. 
Tehassüslerini gayet sade bir 
lisanla ve öz Türkçe ile anla-
tan bu köy evlatları: 

- Bankamızı gazeteye yaz
san olmaz mı , efendi? Valimi
zin güzüne de ilişir. Diyorlardı. 

Dönerek kooperatife kadar 
gittim. Bu müessese iki sene 
evvel teşekkül etmişti. O za
manlar yeni bina yoktu. Bu
günkü binası çok güzeldir. Or
tak adedi yüzü geçmiş, öden
miş sermaye, on beş bin lira
lık taahhüde karşı, on iki bin 
liraya baliğ olmuş .. Yedi yüz 
on hisse köylüler arnsında ade
ta kapışılmış. 

Simdiki haJde görülen inti
zam çok iyidir. Fakat yakında 
bir noksanlık baş gösterecek. 
Bu da kooperatif muhasipliği
nin inhilal edeceğidir. 

Kooperatifin idare heyeti, 
şimdiki muhasipten memnun 
olduklarım, fakat onun askere 
gideceğini, müesseseye bece
rikli bir efendi lazım olduğunu 
söylüyorlar. 

Çırpı köyde bir gecemi ge
çirdikten sonra trene irişmek 
üzere yola çıkarken, köylüler 

- Efendi, unutma ha!. Kö
yümüzden ve bankamızdan uzun 

. uzadıya yazılar bekliyoruz. Hay
di yolun açık olsun. İzmire biz· 
den selam et .. 

Diyorlardı. 
M. HulOsl 

Akhisarda 
Kunduracalar Blrllğl 
Akhisar, 15 ( Hususi ) - 7 

Temmuz 934 tarihinde teşek
kül eden (Kunduracılar Birliği) 
esnaf cemiyetleri arasında iyi 
bir mevki almış ve güzel ça- .:. 
lışmalar göstermiştir . Birlik 
tatbik ettiği işlerin içine mesai 
saatlannı da koymuş ve saat 
18 den sonraki çalışmaları el 
birliğile menetmiıtir. Bu kabil 
icraat ayakabı esnafı arasında 
memnuniyetle karşılanmış ve 
birliğe canlı bir bağlılık gös
terilmiştir. 

Birliğin ilk teşekkülünde re· 
isliğe ayakkabı esnafından 

Halil Vehbi, reis vekilliğine 
Karaferyeli Hüseyin, katipliğe 
Hüseyin Fikri, azalığa kavaf 
Vehbi, makinacı Mehmet ve 
kunduracı Mustafa efendiler 
seçilmiştir. Esnaf bu zevabn 
idare ve çalışmalarından mem
nundur. 

Turgutluda 
Turgutlu, (Hususi) - Bele

diye inbhabah burada da mu
ayyen gününden sonraya kal
mışbr. Otomobiller belediye 
binasına vızır vızır insan taşı
makta ve rey atılmaktadır. 
intihabın yannki salı günü bi
teceği ve tasnif işine başlana

cağı umuluyor. 

Silviya Sidney ve Frederik March tarafından 
temsil edilen 

Gario Bir Aşk ...... - -ilaveten : Pathe Jurnal Dünya havadisleri 
VE 

Arjantinde Bir Gece 
Bugün on yedi seansında 

HATA hakiki hayat 
filmi 

ELEN HAYSIN şaheseri 
Seanslar : 15,30 - 17 - 19 "ve 21 ,15 

Perşembe 

Yeni Asır 

M·safirle 
• ı 1 ı BV 

areketlerini Bu
güne ıra tıl~r 

Evvelki gün Konakta istira
hat buyuran Veliaht hazretleri 
dün Afyon tarikile mukarrer 
olan seyahatlerini daha bazı 
tetkiklerde bulunmak için bu
güne tehir eylemişlerdir. 

Veliaht hazretlerinin bugün 
Afyon tarikile ve hususi trenle 
Suriyeye müteveccihen şehri
mizden hareket eylemeleri mu
karrerdir. 

Hazırlanan 
Albümler 
İsveç Veliahtı Güstav Adolf 

hazretlerinin İzmiri teşriflerin
denberi muhtelif ziyaretlerine 
ve lzmire muvasalatlerine ait 
çekilen fotografilerden mürek
kep üç Albüm vilayetçe hazır
lamıştır. Belediye tarafından 
hazırlatılan bir şehir Albümile 
b eraber bunlar Velihat cenap
larına, refikası ve kerimesi 
hazretlerine takdim oluaacakbr. 

c 
Bugün Şe rimiz

de Başlıyor 
Bugünden itibaren beledi

yece şehirde r uam mücadele
sine başlanacaktır. Mücadele 
bir ay içinde bitirilecektir. Be
lediye yalnız şehir hududu da
hilindeki mücadele ile meşgul 
olacaktır. 

Bunun için şehirde iki ruam 
mücadele ıstasyonu tesis edil
miştir. Birisi Karataşta elek
trik şirketi merkez binası ar
kasında, diğeri de Şehitlerde 
76 numaradadır. 

Hayvanlara bu istasyonlarda 
mallein tatbik edilecek ve şüp
heli araz görülenlerde beledi
yenin hayvan tecrithanesine 
alınacakbr. Mücadeleye evvela 
binek hayvanlarından başla
nacakbr. 

Yapılan bir tespite göre İz
mirde 3000 at ve kısrak var
dır. 

Vilayet baytar müdürlüğün
ce civar köylerda yapılacak 
ruam mücadelesine İkinci T eş
rinde başlanacaktır. 

Tramvay 
Be' Yaşında Bir 
Çocuğa Çarptı 

Karantina tramvay makasın-

1 Şampiy 
şak an 

Takımımız Cumartesi Günü 
.Borsaya Hareket Edecektir 

Türkiye birinciliklerinden 
evci yapılan grup birincilikle
rine iştirak için Uşağa giden 
İzmir futbol şampıyonumuz 
Altay takımı Söke takımı 
ile braber dün akşamki 
trenle şehrimize avdet eyle
miştir. Evelce yazdığımız gibi 
Cuma g ünü Uşak şampiyonile 
yaphkları maçta 3 - O galip 

gelen şampiyon takımımız evvelki 
gün Aydın mıntakası şampiyonu 

Söke takımı ile yaptığı maçta 
da 3 - O galip gelmiş ve maç
tan sonra şehrimize hareket 
eden trenle de avdet etmiş
lerdir. 

Haber aldığımıza göre Al
taylılar Cuma günü Altınordu 
takımı ile bir ekzersiz maçı 
yapacaklardır. Bu maçta izin 
alamadıkları için gurup birinci
liklerine götüremedikleri bazı 

oyuncularını da oynatacaklar
dır. 

Türkiye birincilikleri cumhu
riyet bayramında Bursada ya
pılacağına göre şampiyon ta
kımımız bu ayın 25 inde Bur
sada bulunmak üzere Cumar
tesi günü şehrimizden Bursaya 
müteveccihen hareket edecek
lerdir. Hareket zamanına ka
dar olan müddet zarfında 
da evvelce izin aJamadıklan 
oyuncularının izinlerini temin 
ederek tam kadrolarile gi
decelerdir. Şampiyon takımı
mızdan yelkencilerimizin yaptı
ğı gibi İzmire şerefli derece
lerle dönmelerini dileriz. Tür
kiye birinciliklerine İzmir mın
takası namına Altayın eski ka
lecesi Fehmi bey hakem olarak 
iştirak edecektir. 

Saat Kiraları 
Vekaletin Kararı Tatbik Olunuyor 
Elektrik şirketi Eylul ayından 

itibaren elektrik saatları için 
faturalarına saat bedelinin yüz
de on beşini ilave eylemeğe 
yani vekaletin kararını tatbike 
başlamıştır. 

Abüneler, bu suretle on lira 
değerli olan bir ssat için bakım, 
amortisman ve faiz de dahil 

....... 
Büyük Yatı Mek

tepleri Açıldı .. 
Kemalpaşanın Ulucak ve 

Oren köylerinde yüzer yataklı 
iki yatı mektebi teşkilatı ya· 
pılmıştır. Mektebi olmıyan köy
lerin çocukları burada kala
caklardır. 

Parsada da bir ilk mektep 
binası inşa edilmektedir. 

Bu mekteplerin açılma şen

likleri Cumhuriyet bayramında 
yapılacaktır, 

Mekteplerin iaşe masrafları 
ayniyat olarak köylüler tara
fından verilecektir. 

olmak üzere ayda on iki buçuk 
kuruş verecek on sene hita
mında saatın sahibi olacaktır. 

Mamafih haber alındığına 
göre Şirket bu nokta üzerin
de itirazlarını vekalete bildir
miştir. 

Keyfiyet Nafia Vekaletince 
tetkik edilmektedir. 

• •••• 
Bir Kıskançlığın 
Kurbanı Oldu 
Ödemişte esrarengiz bir ci

nayetin faili hakkında tahki· 
ksta başlanmıştır. 

Cumartesi günü Ödemişin 
maliim olduğu üzere pazarıdır . . 
Pazardan dönen köylü ayni 
günde yol kenarında Benli 
Emine isminde tanınmış bir ka
dının yaralanarak öldürülmüş 
bir halde yolda yattığını gör
müştür. Yapılan tahkikat ne
ticesinde Erninenin kıskançlık . 
yüzünden öldürüldüğü anlaşıl- . 
mıştır. Katil aranmaktadır. 

Muallim 
Mekteplerine 

da bir kaza olmu~tur . Vatman ~ 
Ali oğlu Hasan, idaresindeki 

Alman 
Konsoloshanesinde 
Sefaret MUste,arının 

Tetklklerl 
' Türkofis İzmir şubesi müdü-

Ne Kadar Talebe 
Ahnacağı MalOm Değil 

Muallim mektaplerinin bu
günkü mevcudu 934 yılı bütçe 
kanunile bu mektepler için ka
bul edilen talebe kadrosunadn 
fazladır. Maarif Vakiletinden 
vilayete gelen bir tamimde bu 
sene muallim mekteplerine alı
nak meccani leyli talebe mik
tarının kadroların vaziyeti layı
kile anlaşıldıktan sonra an
laşılabileceği bildirilmıştır. 

17 numarh tramvay arabası S 
yaşında Halil oğlu Turbana 

çarpmlJ ve kalçasından hafif 
surette yaralamıfbr. Vatman 
tutulmuştur. 

Ofise Müracaatlar 
Marsilyada bir müessese üzüm 

incir üzerine muamele yapmak 
istediğinden Türkofise müra
caatla bazı malumat istemiştir. 

Koşular 
Hayvanlar ŞehrimizeGe
tirildi. İdmanlar Başladı 
Yarış ve ıslah encümeninin 

son bahar at koşulan · ikinci 
Teşrin ortasında başlıyacaktır. 
Bu koşular iki hafta devam 
decektir. 
Koşulara Ankara :ve Bursa

dan da bazı kıymetli hayvanlar 
getrilmiş ve Kızılçulludaki koşu 
meydanında idmana başlamış
lardir. 

rü Akil Emrullah Bey dün Al
man konsoloshanesiııe giderek 

Alman sefaret müsteşarı M. 

Kabriçyos ile bir müddet pi

yua işleri etrafında görüşmüş
tür. 

Birinci Ve ikinci 
Gelenler 

Burnova ziraat mektebindeki 

ehli hayvan sergisinde birinci- D kk } k 
Jiği ve ikinciliği kazanan hay- i atsiz i 
vanların resimlerini havi iki Bir Amelenin Yaralan
albüm hazırlanmıştır. Bunlardan mascna Sebebiyet Verdi 
bir dancsi Ziraat Vekaletine. . Basmane istasyonunda hamal 
diğeri yarış ve islah encüme- Mehmet oğlu Sait , Veli oğlu 
nine gönderilecektir. Mustafa ve İbrahim oglu Re

• • ...... f . 

Barut Kaçakçıları 
Alaşehirin Sarıgöl nahiyesi

nin Çavuşlar köyünden Hacı 
Hamza oğlu O sman, boyacı 
Mehmet, kaçak barut imal 
ettiklerinden üç.er ay hapse 
mahkum ~dilmişlerdir. 

ceple Emin oğlu Şükrü arpa 
yüklü bir vagonu raylar üze
rinde iterlerken dikkatsizlik 
neticesi arkadaşlarından· Yusuf 
oğlu Abdürrahmanın karnından 

yaralanmasına sebebiyet ver
mişlerdir. Yaralı hastahaneye 
kaldırılmıstır. 

e 
istih o 

ı A tır-
.A 

ma azım ır 

-Bafffma/ı bumcı sahııeae -
mamul rakıların satışı eksilir
ken İncir rakılarının sarfiyatı 
yükseliyor. 

Kül halinde de alkol ve al· 
kollu içkiler idaresinin varidab 
noksanlaşıyor. Bunun yegane 
sebebi pahalılıktır. Resioılerİ 
indirmekten, varidahn noksan· 
!aşacağından dolayı, korkan 
idare bu noktai nazarında sa· 
bit kaldıkça korktuğunun başı· 
na gelmesini menedemiyecektir 
Fiatleri hayat şartlarına uy
durmak, istihlaki artırmak beJll 
inhisarların hem de müstabstl· 
lerin menfaatine uygun düşe· 
cek bir tedbirdir. 

Devlet demiryollannın yap· 
tığı tecrübe meydandadır• 
Nakliyat ve seyahat tarifeleri· 
nin uculatılması memleket da· 
bilinde bir hareket uyandırını4 
iktisadi inkişafımıza yol açınıtı 
aynı zamanda idarenin varid•· 
tını eksiltmemiş arttırmıştır 

Canlı ve müsbet tecrübeler göı 
önünde dururken tevehbünıt 
kıymet vermenin manaSI 
yoktur. 

Nasıl zirai siyasetimizde ucUJ 
ve fakat çok istihsale kıymet 
verivorsak ayni şekilde ucuJ 
ve çok istihlake ehemmiyet 
atfeylememiz yüksek menfaat· 
lerimize uygun bir hareket ola· 
caktır. 

İsmai.1 ~ak.kJ. 

İki Kişi 
Bir Çobanı Bayıl 

tarak Soydular 
Evvelki cc Dol phli\\~ 

mahallesinde Kadifekalede b~ 
soygunculuk vak'ası olmuştur 
Çoban İbrahim oğlu NurettİJ' 
koyunlarını otlabrken tanı01•' 
dığı iki kişi sigara yakın'~ 
bahanesile yanına yaklapnışl" 
ve mumaileyhin başına odunll 
vurarak bayıltmışlar ve yet' 
düşürmüşlerdir. 

Bundan sonra üzerindeki j6 
lirasını ve bir gümüş saatı
alarak kaçmışlardır. 

Haydutlar zabıtaca arannıa~ 
ta dırlar. 

Muhittin Bey 
Kemalpaşa kaymakamı rJır 

hittin bey kazaya ait baıı İf 
leri görmek üzere şehriillis' 
gelmiştir. ........ _ 

Müddet Bitti 
Yeni Kaylllar Na1sll 

Yapllacaktlr 
Mektum, ölüm ve evlePııı' 

vak'alarının tescili için kaJ1~ 
nen tayin edilmiş olan müdd-' 
dün akşam bitmiştir. Bund 
dolayı dün nüfus dairesi ııı•~ 

d b. .. h ı· . •' şer en ır numnne a ını 
dırı yordu. . 

Yeni gelen bir emir mucibİI 
ce muhtarlar ihtiyar hey~ 
ve belediyeler tarafından ~ ~ 
yet idare heyetlerinden t. 
dikli olarak nüfus dairele~ 
verilecek gizli doğum, ölü111 J 
evlenme listeleri aynca bir d f 
tere kaydedilecek ve le~ 
numaraları her sene tese 
ettirilecektir. ,fi 

Bu günden itibaren ) sJ 

doğacak çocukların niif.~ 
kayıtlarının yapılmaları . 1

11 
çocukların belediye tabı~ef 
veya vilayet idare beye ~ 
tarafından yaşları tayin :~ 
cektir. Ondan sonra nu 
kayıtları yapılacaktır. 

KöfteciE~~~·rTÜ~carı ff'' 
Cumhuriyet meydanı ch'9) 

da köfteci Selim oğlu ko'ıı 
san, esrar satarken yakll 
mıştır. 



Y-aza·n. ; Rebia. A..rit' 

Fa at ak 
Ora a Ateş 

Tomr0 s, 
Ve şman Va ... 
-18-

Nihayet Semihin k~yalara 
çarpan köpüklü sert dal
galar gibi sesinin rarça parça 
dağıldığını ve artık hızını alıp 
kesildiğini görünce .. 

Hemen o köpürdü: 
- Sanki ne demekmiş bu 

ağızlar? Tomris artık bu şima
nklığı bırakmalı. Biraz kız ol
duğunu, ve her kız gibi ana
sının babasının dediğini yap
mağı, istediklerine boyun eğ
meği anlamalıdır. 

Eğer dinlemezse.: Dinletme
sini ben bilirim.. Hele bunları 
bir Ahmede söyliyeyim. O 
da kızın dizginini tutmasını 
beceremezse bj})ah o dizğini ko 
parır, bir daha ele avuca 
sığmaz olur .. 

Semih acı acı inledi: 
- Yeter artık bu sözler, 

bunları bırak anne, ben kara
nını verdim. Kanayan kalbimi 
ona göstcrmemeğe çalışacağım. 

Sen de bu modası geçmış 
tehditlerle onu sıkarım, 

zorlarım, sanma.. Bu ağırlık 
altında o değil yine ikimiz, yal
nız ikimiz eziliriz anladın mı? .. 

Nerime hanım artık dayana
madı mendili yiizüne kapadı 
gözlerini sildi. Sonra kollarını 
uzatup oğluna sarılmak istedi .. 

Se'llih çoktan kapıy~ varmış 
dışarı çıkmıştı ... 

On, onbir, on iki... Özdc
mir hala yatmıyor, parmağını 
gıciklıynn bu parlak, sarı ma
d nden gözlerini ayıramıyordu. 

- Demek gerçek hepsi 
gerçekti. Bu halkaya onun 
adı, yazılmış. Bu tarihe unu

dulmaz bir geceyi yaşatacaktı. 
Tomris onun, dün geceden 
beri onuu nişanlısı idi. 
Yüzüğü parmağının ucuna 

kadar getirıyor, sonra okşar 
gibi, inanmak ister gibi tekrar 
oynıyarak yerine koyuyordu. 
Sanki bu kazılmış ismi o ma
denin parlaklığıle kalbine ya
zıyor tekrarlıyordu: 

- Tomris, T omriş.! Elini 
yavaşça kaldırdı dudakları al
yansa yapıştı. 

Vücudu sarsıldı eli aşağ; 
düştü... Yarın herşeyi bırakıp 
gidecek olduktan sonra... Milli 
mücadeleye " Akbaş ,, deposu 
cephaneliklerine elkoymakla gi
riştikleri gün Hamdi beye verdiği 
cevabı hatırladı : 

" Ülkümüzün ilerisine koşar
ken, geride kalanları dfö:ünmek .. ' 
maksat ve gayemizi duygula-
rın cılız noktasına hepsetmek
tir. ,, 

O gün bir anne için söyle
diği bu sözü şimdi neden söy
liyemiyordu ? Gideceğim ... ma
damki yarın gideceğim dedik
cc göğsünii, omuzunu parçala
yan kurşun acılarından beter 
yakıcı, sivri bir uç kalbini oyu
yor oyuyordu... Parlak halka 
şimdi onunla alay ediyor, ve 
n~ yaptın sen ? Yüzba ı bey ! 
Dıyordu ... 

Zavallı annene telkin etmek 
istediğin o felsefeleri ne çabuk 
unuttun? Hani aşk bir muamma 

ve hayat ac;k demek değildi. 

Hani sen genç ve güzel bir 
kızın ümitlerini bilinmiyen ya
rınlarına karıştırmak istemez
din? Yoksa ellerin barut kok
mıyacak, gözlerin kan ve ateşle 
bulanmıyacak, dudakların du
man yutmıyacak mı arlık?. 

Genç zabit yerinden sıçradı, 
elini başına götürdü: 

- Of hastayım, ateşim var .. 
Neler düşünüyorum ben? Tom
ris, sevgili nişanlım, senin aş
kın yurt aşkımı kaynatıyor. 
Beni oraya İzmire çekiyoı·sun, 
bu kızıltılı ipek kıvrımları boynu
ma dola,onun beyaz portakal çi
çeklerinen yapacağım buketi 
lcendi ellerimle başına koyaca
ğım. Tomris eğer bu beyaz, 
temiz çiçekleri senin başına 

tac yapamazsam, İzmir sırt
larında mezarıma çelenk ol
sunlar .. 

Öliimü hiç düşünmiyen genç 
asker şimdi bu sözle, bu dü
şünce ile yaşaran gözlerin} 
yumdu .. Dudakkrı kımıldadı: 

- Ölmek mi? Hayır, ben 
hakkı bulmak istiyorum. Hak
kı bulmadan, onu etime, kanı
ma karıştırmadan ölürsem ne 
yazık!.. 

Anne anneçiğim icte oğlunu 
bağlamak istediğin bağ.. e ei. 
hakkın varmış . . Aşk beni 
düşündürüyor . Hayatı sevdi
riyor, fakat neye yarar .. 
Beni tekrar Akdenizin kı
:r.ına kavuşturacağını biİsem ... 

Tatlı ve yumuşak bir ses: 
- Sen bana kavuşmasan 

ben sana kavuşurum Öz .. 
Bu kırmızı ışıklı odada be

yaz, bembeyaz bir hayal Özün 
varlığını eriterek yaklaştı ... 

- Tomris! Sen? Bu snatte 
bu odada!.. 

Kat'i açık bir tavırla: 
- Saate bakmadım ki!. Her 

geçen dakika seni biraz daha 
benden ayıracağını biliyorum. 
Ben bu odada baş ucunda 
geçirdiğim geceleri düşün
düm. Bu geceyi de yalnız iki
miz başbaşa ge~irelim, diyo
rum. İstersen yat uyu.. Hem
şire Tomris başın ucunda bek
lesin .•• 

Ôzdemir heyecandan boğu-
lur gıbi: . 

- Tomris ihtimal sen hem
şire Tomrisin temiz inanınle 
bu eşiği atladın. Fakat ben, 
kalbimin alevlerini, aşkımın 
dinmiyen heyecanını durdura
cak nişanlım T omrisi yanımda 
gorüyorum. Hayal ve hakikat 
arasına girmiş bu halka beni 
şaşırtıyor, kafamı döndürüyor. 
Bu dakika korkuyorum Tomris 
sana layık olmnmnktau kor
kuyorum .. 

Tomris sonsuz bir inanla 
yaklaştı, başını Öziin omzuna 
bııal.ırken: 

- Sorıu Var -

Lord Eden 
Kopenhag, 15 (A.A) - Lord 

Eden dün Stokholma hareket 

ORHO 
·zrın istanbula Gidiyor. Bugün Son Det. 

omarak L L E Sinemasında 

Suvarller Krah 
arın: Ve Me hur Kaprita 

fani Asır 

----ECiizGzde Adanaya 
önrlUter 

• 
nı eyı e nac 

Sulu Seve 
mekten K 

Kuvvetr Amiller Sulhu Tehlikeye Düş
rtardı ar - İki Cinayetin Mukayesesi 

Adan~, 15 (A.A) - İktisat 
vekili Celal beyefendi dün T o
ros ckspresae Elazizden gele
rek şehrimizden geçmiştir. İs
tasyonda vali bey C. H. F. 
belediye ve halkevi reislerı 
ve bir çok zevat tarafınnan 
karşılanmış ve uğurlanmıştır. 

Ruam afVIücadele 
Atina, 15 (Hususi) - Tür

kiye hariciye vekili Tevfik 
Rüştü beyle birlikte Bclgrada 
azimet etmek üzere bulunan 
hariciye nazırı M. Maksimos 
Kralın cenaze resminden sonra 
Yugoslavya ve Romen arka
daşlarile birlikte siyasi vaziyeti 
bir kerre daha mütalea ede
ceklerdir. 28 İlkteşrinde Anka
rada toplanması mukarrer bu
lunan Balkan antantı konseyi
nin tehiri de muhtemeldir. 

aıa Ayn5 ak rat 
Atina, 15 ( Hususi ) - Sof

yada çıkan Makedonia gazete
sinde Balkan misakına zcyle
dilmiş bulunduğu iddia edilen 
gizli bir protokulun metni neş
redilmiştir. Salahiyettar meha
filde .. böyle bir protokolun mev
cut hulunm:ıdığı ve bu neş:-i
yatın asılı::ız olduğu b?Idiril-.... 
mış.ır: 

"c.ı an Heyeti 
Atina, 15 (Hususi) - l"'ral 

Aleksandım:ı cenaze merasimi
ne irtirak edecek Yunan he-

yeti hariciye nazırı M, Maksi
mosun riyaseti altında erkanı 
harbiye reisi eeneral Mazarakis 
reisicumhurun askeri maiyet 
reisi ceneral T arsuliı::, amiral 
İkonomudan mürekkeptir. 100 
efzon ve 30 bahriyeliden mü
rekkep bir !cuvet te merasime 
iştirak edecektir. 

'< Uçük İtilaf Konseyi 
Bükreş, 14 ( A.A) - Küçük 

itilaf konseyi reisi M. Titüles
ko konseyin Belgratta toplan
triasını teklif etmiştir. M. Be
nes bu teklifi kabul etmiştir. 
M. Y evtiçin cevabı bekleniyor. 

Hudutlilrda 
Belgrat 15 (H.R) - İtalya -

Yugoslavya hudutlnrmda, Tri
yeste, Lubliyana ve Zara ha
va]i!;;ndc her türlii n"imayişlere 
mani ol cak fevkalade tedbir
ler takviye o!ummuşt~r. Bu 
teci~~;rlerclen mal<sat It<dya -
Y tıg-cshwya mün:ısebatı üzerin-
de ~ k ülameHer uyandıracak 
ta hn'•klnra mani olmaktır. 

l 1 TehUkcde DeğUdir 
Londra, 15 ( H.R) - Daily 

e 
Ka 

• cret 1 em r arkı 

ıyacaktır .. ~ 
Ankara, 15 (Hususi) 

Umumi muvazeneye tabi dev

let memurları ile mülhak büt

çeler memurları arasındaki 

farkı kaldırmak için müsteşar
lar komisyonunca tanzim olu
nan projenin esasları hazırlan-

dı. Maaşlı ve ücretli memurlar 

arasındaki fark ta kaldırıla
caktır. 

Mütekaitlerin devlet hizmet-

lerinde ayrıca calışmamalaı ı 
isteniyor. 

• ... c-.ı ....... 

Belgrat ·Doldu .. 
Şehirde Sessizlik çi de 
Zaptedi en Bir Heyecan Var 

u, ıratfarı l1fr maıı.ara 

İstanbul, 15 (Hususi) - Bel- rile selamlamağa hazırlanıyorlar. 
grattan bildiriliyor: Şehir ta- Makedonyadan, Saraybosnadan 
rihin:n eşsiz günlerinden birini 1 iıvatistan ve Sloven yadan Bel-

~ yaşıyor. Sessizlik içinde zap- grada heyetler akın etmekte-
tedilen muaz"am bir heyecan dir. Büi:ün dünya gazeteleri 
bütün kalpleri sarmıştır. İki Belgrata muhabirlerin.i yolla-
gün evvel Belgrada gelerek mışİardır. Oteller, mlsaflrhane-
Dedin snrayında yerleşen yeni ler baştanba a do1muştürt Ec.• 
kral ikinci Piycri şefkatla kar- nebi gazeteciler hükumetin 
şılırn Belu, atlılar şimdi kral delaleti le evlerde m · afi.· kala-
Aleksanörm c .... sedini gözyaşla- caklardır. 

Mail gazete!;i : Ecnebi mem]e
ketlerde çıkan mubalagalı ve 
endişe verici haberlere rağmen 
sulhseven kuvvetli amiller Mar
silyada meşum kurşunların atıl
dığı dakikadan itibaren sulh le
hinde ellerinden geleni yaptı
lar. Sulhu tehlikeye maruz ol
maktan kul·tardılar . ., Diyor. 

İngilleı-enin sabık Paris se
firi Lort Tyrell'de bu hususta 
şu sözleri söylemiştir: 

"Tarih bize öğretiyor ki ayni 
sebepler daima ayni neticeleri 
vermezler. Kelemenin cinayeti 
ile P.-ençip'in cinayeti arasında 
o kadar büyük fark vardır ki, 
tamamen müsterih olabiliriz.,, 

İki Gazete Aleyhinde 
Takibat 

Atina, 15 (Hususi)- Miite
veffa kral Aleksandr Hz. nin 
hatırasına karşı hakareti mu
tazammın neşriyatta bulunan 
Makedonya gazetesi ile Elef
tercs Tipos aleyhinde hükü
metin emrile adli takibat ya
pılmaktadır. 

Ehemmiyetle Devam 
Ediyor 

Adana 15 (A.A) - Ruam 
hastalığı ile mücadele ehemmi
yetli bir surette devam etmek
tedir. Şimdiye kadar dört yüz
den fazla hayvan muayene 
edilmiş ve ilaçlanmıştır. Bun
lardan ikisinde şüpheli Ruam 
hastalığı görülmiiş ve bu hay
vanlar miişahede altına alın
mıştır. 

T ra] r atil 1 ~ri 
Macaristandan Pasaport 

Almadılar 
Peşte 15 (A.A) - Paristeki 

sefaret vasıtasile Macar Hüku
meti Klemenm suç ortakları 
tarafından verilip gazetelerde 
neşredilen isimlerdeld eşhasa 

Macar makamatı tarnfmdan 
hiçbir pnsapart verilmemiş ol
duğu tebliğ ediliym·. 
Avustur}•an~n Rçm Elçi ... a 

Roma, 15 (A.A} - Avus
tuı yanın yeni Roma elçisi M. 
Alois Vallgruber gelmiştir. 

M 0 

ai ofun 
• 

a sticvabı u e e 
İstanbul, 15 (Hususi) - Makedonya ihtilal komitesi reisi Mi

hailof buradadır. Mumaileyh suikastçının ihtjJal komitesinin ka
rarile hareket ettiğine dair haberler üzeri.ne kendisinden malümat 
istiyen gazetecilere cevap vermemistir. Tahkikat lüzum göste
rirse ( Mih<!i!of ) un da isticvap edilmesi muhtemeldir. 

Üç IVIetrepolit Be grada Gitti 
İst~nbul. 15 (Hususi) - Belgratta yapılacak ayine iştirak et

mek üzere Rum başpapazı namtna üç metrepolit Be!grada 

gittiler. 

Puankare'nin Ö ünıü Etrafında 
İstanbul, 15 (Hususi) - Gazeteler M. Puankakarenin ölümü 

etrafında uzun uzadıya mütalealar yürütüyorlar. 

Hey eli . ac as 
Boğulanlardan Bir Ceset Bulund 
· lstanbuJ, 15 (Hususi ) - Heybe!iada önünde vukubulan deniz 
faciasında boğulanlardan birinin cesedi bulundu. Hüviyeti tespit 
edilmek için Yalovaya gönderildi. Bugün facianın muhakeme
sinde kazaya sebebiye~ veren kaptanların raporları okundu. 

.. 
- lzmir İstanbu 

Telefonu Yllbaşrnda 

lşliyecek 
İstaubul, 15 (Hususi) - İs

tanbul - İzmir telefonunun se
nebcışmda işlemiye başlıyacağı 

bildiriliyot. 

Maar · f Vekili 
Ankaraya Dönüyor 
İstanbul, 15 (Hususi) - Ma

arif vekili Zeynelabidin bey 
iki güne kadar teftiş seyahati
ni il<mal ederek Ankaraya 

bulunac klardır. 

H U ?' L A 

.. . .. o v zaten mevcut olan şohretini 
bu filmile ebedileştirmiştir. 

Türkçe Sözlii İzahatlı FOX JURNAL 
Niki Tüccar : Karikatör Komik 

Seans Sa~tları : 
Her gün: 15, 17, 19, 21,15 
Cuma günleri : 13 te ilave seansı 
Perşembe günleri: 13, 15, 17 de mektepliler seansı 



........ 
Casusluk Hayatım 

RI ar Marlhe'ın Hatıraları 

Bu Akşam Kendiniz kadar Güzel 
Bir T aliimiz Var 

18 -

Üüçüncüyü kazandım... Tali 
beni takip ediyor, beni kurta
rıyordu işte ... Bütün başlar ba
na doO-ru eğilmişlerdi. Fasılasız 
kazanıyordum. Tesadüf cessur 
olanların eski yolda~ıdır. Şiş
man adam beni takip ediyor, 
nereye koyarsam o da parası
nı oraya sürüyordu. Tıpkı benim 
gibi oynıyordu. Şansım o kadar 
açık ki başkaları da beni ta
kip ediyorlar ... 

Gece yansına doğru 5000 
peseta kazanmış bulunuyordum. 
O zaman bu para bir servet 
demekti. Muvaffakiyet ümitle
rim yüzde yüz artmıştı. 

İç.imden "yarın nelere muk
tedir olduğumu görecekler .. ,, 
diyordum. 

Şakaklarım abyordu.Harare
tim vardı. Dışarıda yıldızlarla 
ıüslenmiş bir gecenin serinliği 
beni kucakladı. Kalbim dost 
ve muti bir alemin merkezinde 
sevincinden titredi. Ayak ses
leri geliyordu. Bir adam bu 
açık havada yalnız olmadığımı 
anlatmak için öksUrdü. Başımı 

;evirince ,.Şişmanımı,, tanıdım. 
Gene 20 metre uzaktaydı. 
Şimdi bu yirmi metreyi geç
meğe karar verecek miydi? 
Otelin kapsıına gelince onun 
da bu mesafeyi çekingenliğine 
Tağmen katettiğini gördüm. 
Önümde eğildi. Çok acemi bir 
fransızcayla: 

Matmazel beni tanıdınız mı? 
Dedi. 

- Evet mösyö ... 
- Bu akşam kendiniz kadar 

gü7.el bir taliinir: var ... 
Gazinodan çıkarken bu cüm

leyi yapabilmek için kimbilir 
ne kadar düşünmüştü? 

- Çok şükür ki tallim yaver 
oldu. Yoksa otele borcumu 
ödeyemiyecektim . Cevabını 
verdim. Alman casusluk teşki
libna girebilmek için bir ve
sileye ihtiyacım olduğunu bili
yor ve şimdi bu vesileyi yarat
mak istiyordum. 

Şişman adam solumda ve 
saygılı adımlarla ilerliyordu. Bir 
Fran51z kızına kur yapmağa 

cüret ettiğinden heyecanda 
olduğu belli idi. 

- İsmim Walter .. 
- Memleketiniz harp içindy-

ken ispanyada mı kalıyorsu
nuz? 

Kıu.rdı: 
- Memleketime gitmeği 

tercih ederim. Fakat gidemi
yorum. Z~ra İspanya hükiıme
tince alıkonulmuş bulunuyorum. 

- Yarın Saltizar da benimle 
birlikte yemeği kabul eder 
misiniz? 

- Memnuniyetle mosyo .. 
Şimdiye kadar ispanyayı gez
mek ve tanımak fırsabnı bula
madım. 

Büyük ve geniş avuçlarında 

ellerimi dakikalarca tuttu. Otel 
hizmetçilerinden biri bizi dik· 
katle takip etti. 

Bu kadar dikkat te niçin? 
Şüphelendim. 

- Yarın görüşürüz mosyo 
Valter diyerek ayrıldım. 

Bir Alman Dllerlnl 
Kovuyor 

Şişman Valter yemekte çok 
mültefitti. 
-Güzelsiniz, zarifsiniz, diyordu. 

- Biliyorum. 
- Sizi yann da, öbür gün 

de, imkanı varsa daima gör
mek isterim. 

Gözlerimde çapkın bir tebes
süm dolaştırarak : 

- Yarın mı ? Yann Paıise 
~idi yorum. 

- İnanmam. 'Bu kadar ça
buk kaçamazsınız. Biraz daha 
Sen Sebastiyende kalacaksınız 
değil mi? 

Kalbi atıyor, bazan daha 
cüretkarane yaklaşıyordu. M -
totlarından tamamen Alman ol
duğu belli idi. 

- Neden gitmek istiyorsu
nuz? 

- Param kalmadı da ..• 
- Fak.at daha gece kazan· 

dınız. 
- Borçlarunı ödeyecek ka

dar .•. 
Bu itiraf onu biraz bendeıı 

uzaklaştırdı. Biraz ~ırmış ben
ziyordu. Casusluktan şüphe et-

tiği için değil, kendisinden ödünç 
para istiyeceğimden korkutuğu 
için çekiniyordu. Böyle bir ta
lep gurura kadar hassasiyeti
ni de hırpalıyacaktı. 

Onu sıkıştırmaktan haz 
duyuyordum. ispanyadaki Al
manların hayatı hakkında sual
ler sordum. Bütün bu sual
leri sükütla geçiştirıneğe çalı

şıyordu. Yemekten ~onra Sal· 
divar parkına girc1ik. 

W al ter harpten evvel Kame
runda olduğunu, orada çok 
münzevi bir hayat yaşadığını 

anlatırken yerde dört yaprakli 
bir yonca buldum. Ve kopar
dım.Sonra içime bir sevinç dal
gası doldu. 

- işte bu bana saadet ge
tirecek diye haykırdım. 

O dakikaya kadar para halı
sına hiç yanaşmıyan, ve bu se
beple kurtizanlığı gevşeten 
Walter: 

- Bu gece gazinoda yine 
kazanacaksınız değil mi, dedi. 

- Evet mutlaka kazanaca• 
ğım. 

Tamam bu sırada umn boyla, 
dimdik yürüyen, monoklu bir 
adamın bize doğru gelmekte 
olduğunu gördüm.Bu adam tam 
bir Alman zabitinin tipini ya
şatıyordu. 

W alter kulağıma f Lllldar gibi: 
- Yolumuzu değiştirelim de

di. Bu adama rastlamak iste .. 
mem. Meşhur bir casustur. Si
zi ona takdim edersem başınızı 
ağrıtabilir. 

- Şimdi başımda o kadar 
zorluklar var ki yeter. 

Yolumuzu değiştirdik. Val .. 
terin bu yersiz nezaketine içim· 
den teessüf ediyordum. Fakat 
bu meşhur casasu yeniden gör
mek fırsatı elbette gecikmiye
cektir, diyordum. Diğer bir yo .. 
lu kıvıracağımız sırada W aite• 
rin korktuğu adamla yüzyüze 
geldik. Walter elini sık· 

mağa mecbur oldu. 
Casus Almanca sordu : 
- Bu kadın da kim ? 
Walter bu suale Franzızca 

cevap verdi: 
- Gazinoda servet ka-

zanmak için Fransayı terkeden 
bir Fransız kızı ... 

Söze karışarak ilave ettim: 
- Maalesef şimdiye kadar 

bu teşebbüsünde muvaffak ol-
mıyan ve yarın tekrar Fransaya 
dönecek olan bir kadm ... 

Casus W alt ere dönerek: 
- Hanımı bana takdim eder 

misin? 
- Mösyö İstefan.. Madam 

Rişe ... 
Casus toplayıcısı M. Stefan 

dudaklannı ıSlrdı . 
Heman sordum : 
- Dolaşıyor musunuz mös

yö?. 
Casus: 
- Evet dolaııyorum, dedi, 

Müsaade ederseniz size refa
kat etmekle bahtiyar olacaj1m. 

Yeni Aslr 

Son · Siıikast Münasebetile 
. ............................................ , ..................•.....•......••.............................. 

Ankaradaki Macar Sefareti Dün 
Resmi Bir Tebliğ Neşretti •. 
~--------------------------.... ----------------------------Ankara 14 ( A . A ) - An

karadaki Macar sefaretinden 
tebliğ edilmiştir: 

Sebepleri ne olursa olsun si
yasi katiller sistemi kadar Ma
car milletinin ruhuna nefret ve
rici hiç bir şey mevcut olmadı
ğı halde Marar raatbuatının 

bilittifak ve en kat'i surette 
tel'in ettiği Marsilya cinayetini 
vesile ittihaz eden bazı mem
leketler matbuatının Macarıs

tana iltica etmiş olaıı Hırvat 

muhacirlerinin bu ~nayetle ala
kası olabileceğini ilc .. i sürmek 
suretiy:e Macaristanı mes'ul 
mevkiinde göstermeğe çalışbk
ları anlaşılmaktadır. Avrupanın 
salim ve mutedil unsurlan tara
fından o kadar: şiddetle arzu 
edilen umami sulhu tehlikeye 
koyabilecek mahiyetteki men
fur tcşebbüş]cri Türk efkarı 
umumiyesi huzurunda en ~at'i 
bir llsaııla ... reddetmeye Macar 
sefareti mecburiyet hissetmek
tedir. B.u kabil tahrikatı hiç 
bir şüpheye mahal bırakmıya
cak surette reddedilmek için 
bu· sene zarfında filhakika 
yiizlerce Hırvatın Ye diğer 

millet mensuplannın Macaris
tana ve Avrupanın diğer mem
leketlerine iltica ethklerini 
ve tahrikiamiz hareketler
den içtinap suretile mülte
ciler hukukundan istifade et
tiklerini tehattür ettirmek kafi 
gelecekilr. Bu muhacirlorden 
bir grup sakin bir surette zi
raatla iştigal için Macaristanda 
çiftlik ve arazi kiralamış ise de 
intihap edilen Janka Puzsta 
mevkii Yugoslav hükümetinin 
kanaabnca hududa fazla yakın 
bulnnduğu ve bu hal komşu 

memleket efkarı umumiye
sini endişeye dürtürdüğü için 
Macar hükumeti bu grubu bu 
senenin Nisan ayı zarfında da-
ğıtmıştır. Bu muhacirlerden 
bir kısmı Macar şehirlerin
de . yerleşmiş ve diğer bir 
lusmı da başka memleketlerde 
melce aramak üzere Macaris-
tanı terketmiştir. Bu vaka Yu
goslavya hududunda tekarrür 
eden ve hudut mıntakasında 
arazi sahibi Macar çiftçilerinin 
ekseriya ölümile nihayetlenen 
hadiseler üzerine Macar hüku-

metininin milletler cemiyetine 
şikayette bulunmasından evvel 
olmuştur. Bu şikayet üzerine 
Macar ve Yugoslav hükumetleri 
arasında doğmdan doğruya 
müzakerat başlamış ve iki mem
leket arasmda hudut münaka
latı için yeni itilaflar akti ile 
neticelenmiştir. 1\liütekabil bir 
anlaşma ruhu iç.inde cereyan 
eden bu mü:ıakereler .esna
sında Yugoslavya hükumetinin 
Hırvat mültecileri hakkında 
Macar hükC.meti tarafından 
ittihaz edilen tedbirlerden mem
nun olduğu tesbit ve müşahe
de edilmiş ve esasen o tarih· 
tenberi Belgrat hükümeti ta
rafından Macaristan nezdinde 
hiçbir şikayet vaki olmamışhr. 
Macar makamabnın bu husus
taki tam hüsnü . niyetlerine 
delil olarak Marsilya faciasın
dan pekiz evel Macaristandaki 
temyiz mahkemesinin Yugos
lavyada bir tethiş hareketinden 
dolayi mes'ul tutulan katil 
Hırvat Premekin 15 sene kü
rek cezası mahkfuniyetini tas
dik etmiş olduğunu hatırlat
mak kafidir. 

Tahkikat Son Safhada 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Suikastın Başlıca Failleri Olan 
o 

Beş Kişi itiraflarda Bulundular 
"Evet İhtilal Yapmak İçin Çalışıyoruz,, Dediler. Kle

men'in Makedonyalı Olması Kuvvetle Muhtemel ... 
Paris, 15 (A.A) - Marsilya reisi olduğu meydana çıkmıştır. dan bir kaç gün evvel Mar-

ve Pariste tahkikatın vardığı Novak ve Rajith hu tethiş silyada bir çok tehlikeli unsur-
son safhaya göre, başlıca fail- cemiyetinin ismini vermemiş- ların bulunduklarını ileri sü-
leri beş kişi olup gizli bir ce- lerdir. Yalnız ihtilal teşkilatına rerek endişesini izhar etmiı ve 
miyetin emrile hareket etmiş- mensup bulunduklarını itiraf kralın Marsilyaya değil Tulona 
!erdir, Bunlardan Postisil Tch- etmekle iktifa etmişlerdir. Ra- çıkmasını istemişti. Marsilya 
vonimir 1904 doğumludur. Bu- tich "Evet ihtilal için çalışı- Polisi ayni günlerde bütün 
kovinalıdır. Belgrat cinayet yoruz. Hırvat milletinin intika- otellerle pansiyonlarda araşbr-
mahkemesince bir polis ve bir mını alıyoruz,, demiştir. malar yapmıştı. Bilhassa Hır-
gazetecinin katili olarak gıya- Makedonyah lmit vatlar mültecileri arasında şüp-
hen idama mahkümdur. Cani İstanbul 15 (Hususi) - Pa- heli görlllenler nezaret altına 
Yuğoslavyayı terkedince Avus- risten ve Belgrattan gelen ha- alınmıştı. 
turya Macaristana kaçmış ora- berlere göre Klemen'in hüvi-
da diğer siyasi mültecilerle bir- yeti etrafında yapılan tahkikat 
leşmişti. suikastçinin Hıravat olmayıp 

Postisil Klemen'le önce Mü- Makedonyalı olduğunu meyda-
nihte, daha sonra Zurih'te hu- na koymaktadır. 
lunmuştur. Mas'uller Aranacak 

Klemen, Silny namını taşıyan Londra, 15 (H.R)- Paristen 
bir arkada.şile Zürihten Marsil- bildiriliyor: Marsilyada alınmış 
yaya hareket etmiştir. Diğer olan zabıta tedbirlerinin kifa-
üç suikastçı Pariste kalmış- yetsizliğinden doğan memnu-
lardır. niyetsizlik devam ediyor. Meb'-

Suikastçılardan Villinger kaç- usan meclisine bu hususta bir 
mak üzere iken yakalanmıştır. istizah takriri verilmiştir. Mec-

••••• 1 .,.. 

Muğlada 
Yol Faaliyeti 

Muğla 14 (.A.A) - Vilaye
tin her tarafında yol faaliyeti 
hararetle devam ediyor. Mükel
lef amele akın akın yollara 
gitmektedir. Bütün yollarda ha-
len 600 amele çalışmaktadır. 
Vilayetin en mühim yoUanndan 
olan Tavas yolunda yeniden 8 
kilometrelik toprak düzeltilme
si aç.ılmışbr. Bu yol Muğladan 
itibaren 25 inci kilometreye 

1e Tefrtnlevveı , ... 4 

Zagrepte 
Y adıia n MerasiJlJ 
- Baştatcm 1 u.cısah1/tdt -

lngiliz kralını Kent dukası 
prens jorj, lngiliz ordusuna 
ceneral Brcasiwest temsil ede· 
cekceklerdir. Arnavutluk sara· 
yı da kral Aleksandr'ın fed 
ölümü münasebetile 15 gün 
matem tutacaktır. 

Kral AleKsandrın 
Cenazesi 

Belgrat, 15 (A.A) - Kralın 
cenazesi bu gece saat 23/15te 
Zağrebe getirilmiş ve askeri 
ve mülki erkan ile sayısız bir 
halk kalabalığı tarafından kar· 
şılannııştır. Tabut istasyonun 
siyah krep örtülü krallık dai· 
resine götürülerek hazırlanaD 

sandıkanm üzerine konmuştur· 
Cenazenin önünde halk geçit 
resmi yapmışbr. Cenazeyi taşı· 
yan tren bugün saat 23 te 
Belgrada varmış olacaktır, Her 
büyük istasyonda durması ka· 
rarlaştınlmıştır. 

••• • • 
Suikastçının lsmı 

V aldimirdir 
( Başiaıoft 1 tnci sahıfede) 

ile beraber cenubi Bulgaris· 
tan'da kain Kamanica kasaba· 
sında yerleşmiştir. Viladi Gor· 
giyefin bundan iki sene evvel 
yani 1932 senesi Temmuzund• 
Bulgaristanı terketmiş olduğd 
anlaşılmıştır. 

Bir Çok Şahıslar Tevkil 
Ediliyor 

ANNEMASSE, 15 (A.A) -
Hudut muhafaza memurları iki 
gündenberi bir çok şüpheli Şa· 
hısları yakalamışbr. Dünde 
geks cihetinden İsveç hududu· 
nu gizlice aşmak istiyen dört 
k~i çevrilmiştir. Bunlar tahrif 
edilmiş hissini veren pasaport· 
lar ibraz etmi ve karm ka~· 

şık ifadelerde bulunmuşlardır· 
Pospisil ile Raytiçin alınaJI 
ifadeleri üzerine elde edile' 
malumat ve Vesaik F raıısı' 
ve Yugoslav zabıta müfettiıletİ 
tarafından ehemmiyetle tetkik 
olunmaktadır. 

Katmerin Ete Başı•• 
Paris, 15 (A.A) - Belgratt•• 

gelen malumat üzerine zabıt• 
kral katillerinin ele başısı ol
ması pek muhtemel bulun.O 
beşinci şahsın hüviyetini tespit 
etmiştir. Bu adam 1910 da Bel
gratta doğmuş talebeden Ef" 
gen Kvatreoiktir. Pasaportuıt• 

da ise gazeteci olduğu 1e 
1911 de Timsivarda doğdujtl 
yazılıdır. Kendisinin Ustası le" 
rin reisi İaveliçin başlıca yar 
dağı olduğu :ı.annediliyor. 

Hırvat Beyannameleri 
Paris, 15 ( A. A ) - Hır~•• 

dilinde yazılmış beyannamelel' 
bastırmak istiyen A vustuı1• 
tebaasından Ema Rum isrn:ıı• 
deki kadın memleketten dışıatt Tahkikat neticesinde bu ada- lisin mesaisine avdetinde bü .. 

mın Macaristandaki Hırvat teş- kiimetten mes'ullerin aranması 
v~br atılacaktır. 

kilihmn mürahhası olduğu an- istenecektir. ----· --------------------~-
laşılmıştır. Kuvvetle söylendiğine göre, 

Mevkuflardan Rajtich'in de Yugoslavyanın Paris elçisi, 
gizli bir tethiş cemiyetinin Kralın Marsilyaya muvasalabn· 

W alterin yüzü bıpkırmız.ı ol- - Siz de tayyareci Mart.he 
muştu. Bu adamdan nefret et- Rite 'siniz .. 
tiği, onun huzuruna zorluk- - Evet ... 
la tahammül gösterdiği anlaşı- - Fransız tayyarecileri ara-
llıyordu. sında elbette çok dostlanmz 

Stefan ayrılırken gözlerini var .. 
dikerek sordu: ·- Tayyareciarkaşlarım beni 

- Çok güzelsiniz madam .. 
sizi tekrar görebilecek miyim? 

- Daha 24 saat için Kon
tinatal otelindeyim. 

- imkansız şey .. Bizım için 
de biraz kalırsınız canım. 

- Çok teessüf ederim, 
ka1amıyacağım. Parasız kaldım. 
Kocam zengindi. İsviC)rede bir 
tayyare kazasında <Udü. Belki 
ismini işittiniz: Tayyareci Hanri 
Riıe .• 

severler ve hürmet ederler.Fa
kat maddi ve manevi felake-

timden onları haberdar etmeğe 
izzeti nefsim mani oldu. Koca
mın ilk izdivacından iki oğlu 
vardır. Artık vaziyetimi anlıya
bilirainiı. 

Stefan düıtindü. Sonra: 
- Bu akşam odanızı terket

meyin. Size telefon edeceğim, 
dedi. 

- Sonu V aı - _ 

Cumhuriyet Bayramı 
Gece Ve Gündüz Şenlikleri . 

Hepimizin büyük bir sevinç ve heyecanla beklediği Cumhut1' 
yet bayramımız yaklaşıyor. Yapılacak şenliklerin zairler üzerİOdl 
ilelebet unutamıyacakları bir şekilde olabilmesi için beş da~~ 
süren çanak mehtabı, renkli kandilli deniz yıldızı, orkeStP"" 
nurlu hava bombalan, yakut, zümrüt, gümüş yağmurlu, çadıt!J. 
şimşekli hava fitckleri, envai çeşit çarkıfelek ve yer top fişe~" 
leri ile iki boyu havi gündüz şenlik fifeklerinizi taze ol•~ 
ihzar ettirmek üzere şimdiden bildiriniz. Bu suretle çok müke~ 
mel bir eylence tertip ve ayni zamanda harp malüllerimize ~ 
yardım yapmış ve hem de halkımıza tam manac;iJe bir cumhurt" 
yet bayramı gecesi yaşattudmış olunur. 

Katalollarımızı İsteyiniz 

Telefon Numarası: 3893 
Sipariılerinizi mektup veya telgrafla aşağıdaki adrese bilditİ' 
Adres : Barut inlıisarı acenteıi Posta kutusu ; (242) İzmir 

Telgraf : İzmir Barut Acentesi. 
( s. 4 ) 5--14 (598) 
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al Cella e 
Beşinin De 

aı·ı Gön 
Gözlerini 

e mis Beş Prensin 
Oydurtuvermişti 

·~------------------------~ .... -----------------------------
T aJih güler yüz göstermişti. 

" 784 ,, senesinde Patrik Pol, 
yardıma lüzum hissetmeden 
gözlerini hayata yumuvermişti. 
Fenalaştığını hissedince Taras
yusu celbetmişti. 

Ağustosun birinci günü idi. 
"-ukaddes peder yanında bulu
nanlara odadan çıkmalarını işa
ret etmişti. 

Galiba Sarasyuse bir şeyler 
söylemek, bazı vasiyetlerde bu
lunmak istemişti. Fakat buna 
muvaffak olmamıştı. T arasyus 
yatağına yaklaşırken, ani bir 
sekte gelmiş, Patrik Pol'u alıp 
götürmüştü. 

İhtiyar Patrik kim bilir neler 
söylemek istemişti!. 

lntrikacı Papas bu mevzu 
üzerine kafasını yormağa lü
zum görmemişti. 

Hemen riyakar ahu vahlarla 
odadan dışarı fırlıyarak hüngür 
hüngür ağlamağa başlamıştı. 
Ona sormuşlardi : 

Patrikin son sözleri nedir? 
Hiç düşünmemişti. Bir an 

içinde uydurmuş ve bir nefeste 
anlatmıştı: 

- Mukaddes peder, Bizans 
imparatoriçesini takdis ederek 
öldü.. Ölürken yaptıklarına 
nedamet etti. Eizze tasvirle
rine taraftar olduğuntı s6yledi. 
Kliselere tasvirlerin tekrar ta-
kılmasını istedi. Son vasiyeti 
hu oldu ... 
Şu sözlere hiç kimse itiraza 

crüet edememişti. 
Dört ay sonra, Kanunu evve

lin yirmi beşinci günü patriklik 
tacını geyerkan Tarasyusun 
ağzından çıkan ilk mukaddes 
emir de, gene ayni itiraz kabul 
etmez inkiyat ile karşılanmıştı: 

- Evlerinden çıkarılanlan 
evlerine iade ediniz ... 

Bu, "kilisalardan sokaklara 
fırlahlan tasvirleri tekrar yer
lerine asmak! 11 demekti. Ve o 
anda infaz olunmuştu. 

Askerler, buna itiraz etmek 
istemişlerdi. Bilhassa imparator 
olmayı kafalarına yerleştirmiş 
bulunan kumandanlar, askerle
rinin bu temayülünü istismara 
kalkışmak niyetini gütmüşlerdi. 
Eakat halk, yani kenar mabal
lelere, o kadar kudretli bir a
hlganlıkla frene taraftar olmuş
lardı ki, Ordu boyun eğmeğe 
mecbur olmuştu. 

İşte o günden sonra İren 
herkese göz dağı veren bir ik
tidann sahibesi olmuştu. 

Hiç düşünmemişti.. Bir gün 
bir emir vermiş, beşinci Kons· 
tantinin. şehirde ellerini, kol
larını sallıyarak dolaşan oğul
lannın, yani oğlunun amcaları
nı tevkif etmişti. Büyükadada
ki manastırlardan birine attı
rıvermişti. Tasvir aleyhtarlarile 
ordu, bunu isyan için bir fır
sat addetmeğe kalkışınca, da
ha büyük bir şiddet göster
mişti. Derhal cellatları gön
dermiş, beş prensin beşinin 
de gözlerini oyduruvermişti. 

Oğlunun namına saltanata el 
attığı gün, herkesin tepetaklak 
yuvarlanmasına intizar ettiği 

kadın, iste böylece tam sekiz 
sene gemisini kullanmıştı. 

bir digerini cehenneme yolla-
mıştı. Her entrikaya bir cilve 
ve her tehdide bir şiddetle mu
kabele etmişti. 

Fakat her şeyin bir sonu 
vardir ya .. 

Bir gün gelmiş frenin de 
mevkii sarsılivermişti. 

Iren imparatoriçe değildi. 
Bir naibe idi. Oğlunun namına 
saltanatı idare ediyordu. Düş
manlerı bu ciheti unutmamış

lar, bilakis günleri saymışlardı. 
Ve... Leonun oğlu, rüştünü 

ispat ediverinc, hemen orduyu 
kışkırtmışlar; artık niyabete 
lüzum kalmadığını ileriye sü
rerek; altıncı Konstantini sal
tanata vaziülyet addetmişlerdi. 

Eeeh .. Ne olur? Fevkalade
lik bunun neresinde? Diyecek
siniz değil mi? İktidar ha 
kendi elinde olmuş ha oğlunun 
elinde .. 

Fakat hayır .. Yanılıyorsunuz, 
İren pek başka hilkatta bir 
kadındı. O yalnız başına sal
tanat sürmek istiyordu. 

Hükmetmek, herkesi irade-
leri önünde ram ve münkat 
görmek istiyordu. 

Saltanat sürmek.. Of, buna 
o kadar alışmıştı ki .. 

Lakin ne yapabilirdi? Boş 
avlanmıştı. Herşeyi düşünen 
intrikacı kafası, yalnız bunu 
düşünememişti. 

Ordu, niyabetin ilgasını iste
yince itiraza cesaret edemedi. 
Emri avkii kabule mecbur oldu. 
Eğer ufak bir tereddütte 

bulunmak, Ordunun arzusuna 
karşı gelmek istemiş alsaydı; 
muhakkak başına bir bela ge
lecekti. 

Klise ve halk tamamen ken· 
disine taraftardı amma, Ordu 
pek müthiş bir kin ile aleyhin
de harekete geçmisti, Dahili 
gürültüler ve interikalarla meş
gul olurken, lren harici düş
manlarla uğraşamamıştı. 

Bizansın en kudretli düşma
ni olan Bağdat, gün geçtikçe 
satvetini artırmış, Süriye ve 
fraktan kalkan ordular, Ana
doluyu baştan başa tanyarak 
ta Üsküdara kadar gelmişlerdi. 

İren düşman ordusunun ku
mandanı tarafından teklif edi
len sulh muahedesini harfiyen 
kabule mecbur kalmıştı. İşte 
bu hal, halkın da kısmen, or
du ile birlikte kendisine aleyh
tar olmasına sebebiyet ver
mişti. Beşinci Konstantinin ölü
münden beri her giin şereften, 
haysiyetinden bir çok şey
ler kaybeden ordu, artık sa-
bırsızlanmıştı. En küçük nefer
den en büyük rütbeli zabite 
kadar her asker, biri birini 
ve)yeden mağlübiyetlerin gü
nahını hep ve yalnız İrene 
yükletiyordu. 

Bu vaziyet karşısında fren 
oğlunun saltanat hakkını kabul 
ederek, bir köşeye çekilmişti. 

Düşmanları bunu bir muvaf
fakiyet <\ddederek sevinmiş· 
lerdi. Lakin buna saf dillik 
derlerdi. Onu henüz tanıyaQla
mışlardı. 

İren saltanattan vaz geçsin! 
Buna imkan mı vardı? 

aleyhine isyan ettirivermişti. 

Lakin tali yardım etmemişti. 
İsyan oğluna taraftar olan kuv
vetlerin galebesile nihayet bul
muştu. 

Bu hadise, Miladın (790)ıncı 
senesinde cereyan etmişti. 

İren, zerre kadar müteessir 
olmadı. Bilakis daha büyük bir 
dikkatle işe sarıldı. 

Çekildiği yerde bir arı gibi 
durmadan dinlenmeden çalıştı. 
Tam yedi sene sonra patlak 
veren bir ikinci isyan, saltana
tın balını dolgun bir petek 
halinde frene sundu. 
Muhteşem kadın, mağlup oğ

luna karşı zerre kadar merha
met duymadı. Esir edildiğini 
duyunca yüzünü görmek bile 
istemedi. 

Hemen ellerini kollarını bağ
lattı. Büyükada manastırların
dan birine tıktınverdi. 

Genç imparator o sıralarda 
henüz yirmi iki yaşında bulu
nuyordu. Bir kaç sene evvel 
evlenmiş, ğüzel bir kızı olmuş
tu. Mini mini yavrusu ile genç 
ve çok güzel olan annesidc 
İrenin hışmından hisse almak
ta güçlük çekmediler. Güzel, 
kadının topuklarına değen 
uzun lepiska saçları vardı. 
Cellat bir sabah bunlan kök
lerinden makasladı. Sonra bü
yük sarayın surları dibinde 
yelken açan bir harp gemisi, 
mini mini yavrusile bu zavallı 
anayı içine aldı. Mamıarada 

meçhul bir semte doğru uzak
laştı. 

İşte o gündenberi Bizans 
tahtında hakim yegane kud
retti lren. 
Oğlunu hapse tıktırdığı gün 

İstanbul, miladın 797 inci sene
sini yaşıyordu, ondan sonra 
tam üç sene geÇmişti. Şimdi 
koskocaman bir imparatorluk 
onun, yalnız onundu. 

Ona "Vasilissa,, deyorlar ve 
korkuyorlardı ondan ... 

Nasıl korkmazlardı ki İren 
patrik T arasyusla elele vermiş, 
e!rafa dehşet saçıyordu. Ufak 
hır şüphesi bin kişinin canına 
mal oluyordu. Bir yanına yağlı 
kement, zehir ve hançer; öbür 
yanma işve, cilve, niyaz ve 
şehvet dağıtarak saltanat sü
ren İren dehhaş ve şerir bir 
deha idi. Kendisi için çarpan 
her kalbe kulak veriyordu. 
Uzanan her kola kendisini 
teslim ediyordu. 

Ona evvela düşman oluyor
lardı. O, her düşmanı kendine 
bende!t~ek sırrına ermişti. 
Kellesını afmıya gelen düşman 
ona kalbini veriyordu. frenin 
eline geçen kalbin nasibi ise 
herkesçe malümdu: 

Bu ya bir tas zehirli şarap 
olurdu ... Yahut, ucu sivri am
ma çok sivri, bir hançerr.: 

İren müthiş bir israf içinde 
yaşıyordu. Halkın zaten pek 
dar olan kazancını ağır vergi
lerle sümürüyor, sonra eline 
geçeni avuç avuç sarfediyordu. 
Ordunun tahsisatı güçlükle 
verilebiliyordu. 

Bir çok zaman parasız, hatta 
baznn aç kalan askerler, yer 
yer isyan ediyorlardı. iki sene 
evvel Vasilisanın hazinesini 
ıeveseve dolduran halk şimdi 
vergi iştiyen memurlara kafa 
rutuyordu. 

_.., 
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• ebru' 
Akşa 

•• un iyasetinde k · Heye 
elgrada Hareket Etti 

-----------------------------!IMllm-----------------------------Paris, 15 (Hususi) - Fransız Reisicumhuru M. Lebrun'nün reisliğinde bulunan Fransız heyeti 
Bu akşam 19,45 te hususi trenle Belgrada hareket etti. Evvelce bildirildiği gibi Harbiye Nazın 
Cencral Petain, Hava Nazırı CeneraJ Denaim'den başka dört ayan azası, dört meb'us, Protokol 
Şefi ve on gazeteci heyete dahil bulunuyor. Bahriye Nazırı Fietri de Belgratta heyete mülaki 
olacaktır. Seferi techizatla bir tabur Fransız askeri de hareket etmiştir. 

Paris, 15 (Hususi) - Fransız Hariciye Nezaretine M. Laval'ın tayini hakındaki kararname 
neşredildi. 

SÜ.ikastçı Asılı Olarak Bulundu 
PAPIS, 15 (Hususi) - Suikast maznunlarından firara muvaffak olan Şelmi zabıtaca şiddetle 

aranıyordu. Merkum Rambuye ormanında bir ağaçta aaıh olarak bulundu. 
Suikastçının üzerinde tabanca bulunmadığına göre, kendi kendini asmaktan başka çare 

g5rmediği anlaşılmıştır. 

Yuncinistanda Askeri Hareket 
Tehlikesi Yeniden Başgösterdi 

Atina 15 (Hususi) - Korentten bildiriliyor: Üç gündenberi burada fevkalade askeri hareketler 
göze çarpıyor. Büyük gizlilik muhafaza edilmekte. ve zabitler kışlal~rda gecelemektedirler. Korent 
berzahına iki mitralyöz yerleştirilmiş ve köprülenn muhafızları takvıye olunmuştur. Averof zırhlısı 
ansızın kanal yakınında Konkreas mevkiine gelmiş ve ora~a demirlemiştir. Ahali bir askeri hareket 
ihtimaline atfolunan du faaliyeti alaka ile takip etmektedır. 

--~~~~~~~~··~~~~~~~~--

P oincare Öldü. Fransa'da 
'abık Başvekile Milli Cenaze 

Merasimi Yapılacak .. 
Paris 15 (Hususi ) - Mös

yö Poankarenin ölümü bütün 
Fransada büyük teessür uyan
dırdı. Nazırlarlar meclisinde 
alınan karara ğöre Mösyö Po
ankareye milli cenaze alayı 

yapılacaktır. Merasim ~r?gra
mı öldürülen sabık Reısıcum
hur Mösyö Dumerge yapılan 
merasimin aynıdır. Cenaze Cu
martesi günü kaldırılacaktır. 

Paris, 15 (Hususi) - Puan
karanın ceseci Panteona nak· 
}edildi. Panteonda yalnız baş
vekil M. Gaston Dumerg tara
fından bir nutuk irat edilecek
tir. 

PARİS, 15 (Hususi) - M. 
Poincare dairei intihabiyesi 
olan La Moiz' e defnedilecek· 
tir. Buraya defnedilmesi müte
veffanın son arzulanndan biri
ni teşkil ediyor. 

Paris, 15 (A.A) - M. Puan
kara hastalanmıştır. Odasından 
çıkmıyor. Kendisini dün mua
yene eden hekimler sıhhi ah· 
valinin hiç bir endişeyi mucip 
olmadığını beyan etmişlerdir. 

Paris, 15 ( A.A) - Esbak 
Reisicumhur M. Puankare bu 
sabah saat 3/30 da ölmüştür. 

Fransız Ha. Nazırı 
Çok Ehemıniyetli Yeni Miizakcrelere 

Girişmiş Bulunuyor 
Paris 15 ( Hususi ) - Yeni Paris, 15- Çekoslovakya ha-

hariciy~ nazırı M. Laval şu riciye nazırı M. ~e~es ?"!gün 

b tt b 1 d "H d fim saat 10 da umumı sıyası ışler eyena a u un u: e e . . . . 
lm·ı ı ·· b l · t k ıçın M. Doumergue ıle hır beyne ı e munase et en a - t .. .. ·· t" B k"I t 

k 1 k ti saa goruşmuş ur. aşve a e -
· tme dost mem e e e-

v!ye e v ' t ten ayrıldıktan sonra hariciye 
nle baglantılarımızı sıklaş ır· nezaretine giderek yeni nazır 
mak, bazı ittifakların maalesef M. Laval ile yarım saat görüş-
geciken kuvvetini iade etmek müştür. Puankaranın ölümü 
beynelmilel teşriki mesai sa- dolayısile müzakerata daha 
yesinde umum için ayni hakkı fazla devam edememişlerdir. 
tanıyan bir sulhu temin etmek- Y ann saat onda başvekil M. 
tir. " Mösyö Laval bu mahi- Dumerg'Je iki hariciye nazırı 
yette mühim görüşmelere baş- tekrar buluşacaklar ve görüş-
lamış bulunuyor. melerine devam edeceklerdir. 

Adliye 
Kabul 

Nazırlığını Kimse 
Etmek istemiyor 

• 
intihap ....... 

Radıkallar Yer 
Kaybettiler 

Paris 15 (Hususi) - Dahiliye 
Nazırı dün akşam intihababn 
neticesini tebliğ etmiştir. Bu 
netice Dumerg kabinesine be
yanı itimadı mutazammindir. 
Muhafazakarlar 70, Ünyon Re
pübliken demokratik 274, de
mokrat Popüler 36, sol cenah 

repuplikenları 278, mustakil 
radikallar 143, radikal sosya
listler 486,..sosyalist republiken· 
lar 345, Fransız sosyalistleri 

23, sosyalistler 117 komfinistler j 
33 yer almışlardır. il 

Bu netice radikallarm yer 
kaybettiklerini gösteriyor. 

M. Karahan 
Ankaraya Geliyor 

Moskova 14 ( A. A) - M. 
Karahan Türkiyeye hareket 
etmiştir. Sefir istasyonda Vasıf 
beyle Japon sefiri M, Ota 

Afganistan sefiri Abdülhseyin f 
han Litvanya orta elçisi M. 
Baltrusaytis ve Türkiye, İran 
ve Afganistan sefaretleri er· 
kanı ve sair zevat tarafından 
teşyi edilmiştir. 

Altın Ve GUmU• Flatları 
Peşte, 14 (A.A) - Altın ve 

gümüş fiatJan epice yükselmiş
tir. Gümüş yüzde b~şten ye
diye altın da yüzde ondan on 

PARIS, 15 (A.A) - M. PARIS, 15 (A.A)- M. Mar- ikiye fırlamıştır. Bu yükselişi 
Dumerg dünkü gününü kabi- sel Reneye aeliye nazırlığıw J b fil b 1 ·ı 1 

kabul etmemiştir'.. ma i me a eyne mı e son 
nesinin tamamlanmasına ve ı h d' I tf d' I Maten gazetesinin haber a • i ıse ere a e ıyor ar. 
adliyeye yeni bir nazır seçme- dığına göre M. Leon Berart T ] •fEd•J V 
ğe hasretmiştir. Başvekil bu ile M. Rua Royde aynı teklifi ev {J 1 CU apur 
makamı ayfuı meclisi bütçe ret ile karşılamışhr. Ayan aza- BORDOR, 14 (A.A) - İs-
oncümeni raportörü M. Reneye 1 b · · k.e.fl ·· · arının u ıstın ca arı uzerıne panyaya sil3h götürmekte iken 
teklif etmek tasavvurunda bu- başvekilin adliye nazırlığına İ 
Junduğu teyit ediyor Ancak temyiz baş miiddeiumumisi M. spanya hüküm etinin talebine 
M. Reneye henüz istimzaç Latteri seçmek ihtimali oldu- mebni limanda tevkif edilen 
edilmediğindeu yeni adliye ğunu gazeteler yazıyor. T ukeza vapurunun Bordodan 
nazırının tayini bugün tahakkuk Emire ıı:.d Etmemi' hareketine izin verilmiştir. Mcv-
edecektir. M. Löbrön bugün 

M Türk pazarında meyhaneci kuf bulunan gemi mürettebatı 
vazifesine nihayet verilen · Salih oğlu Oıman, emir hillfı.na h d d 
Bertuen'un yerine milli emni· olarak meyhanesini aaat on u u a sevkedileceklerdir. 
yet müdilriyetine mUnaaip bi- birden sonra da açık tuttuğun- Slr Con Saymon 

Sağa iltifatlar savurmuş, sola 
tehditler yağdırmıştı. Kah bir 
cenerala kollannı acmıs. kah 

Netekim, aradan iki sene 
geçer geçmez, güzel kadın baş 
direyivermişti. Ordunun bir 
kısmını ayartarak, oilunun -Sonu Var-

rinin intihabı için kabinenin elan hakkında muamele yapıl.. Londra, 14 (A.A)- Siı Con 
\ içtima edecejinl blldirmlftir. __pıfbr. __ .§aymo Kroydana g~mj{t~ı:; 
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Şarley Koşarak Enıri İcraya Gitti. Biraz 
Sonra F rit İle Raul Salona Girdiler . ·-.. 

Mülazim Şarley koşarak emri 
:craya gitti. Bir az sonra Ferit 
ile Raul salona girdiler. 
Vakıa F eritle Raulde kılık 

kıyafetçe Hanriden aşağı de
gildiler. Fakat insan kılık kı
yafetle insan olmaz. Mert tavri 
yüksek alnı ile insandır. İşte 
bu pejmürde kıyafetli iki zabn 
da hürmet edilecek zatlardan 
olduğu görülüp duruyordu. 

Binbaşı, F eritle Raulün de 
başladığı özürleri latif bir tek
dir tavrile dinlemeğe bile lü
zum görmiyerek: 

- Beyler! Dedi. Her şeyden 
evvel görüyorum ki açlıktan 
ölmek derecesine gelmişsiniz. 
Hele şöyle mükemmel bir sofra 
ile derdinize derman olursam 
makbula geçer ya? 

- Sorar mısıınız muhterem 
binbaşı? En büyük bir hakikat 
varsa o da gerek benim gerek 
arkadaşlarımın ölüm derecesine 
gelmemizdir. Bu halde bulunan 
adamların mükemmel bir sof
raya değil, bir kuru ekmeğe 

bile nasıl saldıracaklannı tarife 
hacet yoktur! Çiğ et, çiğ Et, 
çiğ Un yidik. Kah oldu ki on
ları da bulamadık. 

Binbaşının daha şu ilk ilti
fatları bizim zavallı üç dostun 
yorgunluklarına, yeislerine karşı 
adeti ilaç olmuştu. Biçarelerin 
yüzlerinde ferah görülmeğe 

başladı. 

Binba~ı Valeryan Hintli hiz-
metçilere sofrayı düzeltip tazele
meleri için yeni emirler verdi, 
öte taraftan yeni misafirlerine 
döndü: 

- Hususi dairemde av elbi-

hükümetinden çekinerek üze
rine almak istemiyordu. Yalnız 
onlara ne yiyecek, ne içecek, 
ne binecek hiç bir şey veril
memesını bütün o civardaki 
ibadethanelere, zaviyelere, köy
lere ilan etmişti. Bu sebeple 
biçareler nereye baş vurdularsa 
bütün ahali kendilerini taşlar, 
sopalarla karşılamışlardı. 

Fakat arkadaşlann yamnda 
Ahmet ağa ile Beryen ve 
Yambo olur, iki At ile iki de 
alii filinta tüfenk bulunursa 
artı.k açlıktan ölmelerine imkan 
kalır miydi? 

Paralarile istedikleri erzakı 
alamayınca öorla koparmaktan 
aciz değildiler. Hatta Ahmet 
ağa ile Beryen kendilerine bi
rer ala Eşek, Yambo da hör
güçlü bir Deve edinmişti, 

Her yerde şu asilik, yol ke
senlik vukuatlarını artırdıkça 
ahalinin kendi aleyhindeki hid
det ve husumeti de artmış, bin 
zahmet, bin bela ile Patnaya 
kadar gelebilmişlerdi. 

Ferit, Hanri ve Raul ter te
miz çamaşırlar değiştirerek sof
raya oturduler. Henüz el do
kunmamış o çeşit çeşit enfes 
yemeklere öyle bir saldınş sal
dırdılar ki buna yemek değil 
sümürmek, yalayıp yutmak 
derlerdi. 

Yemekler yenip şaraplar 
içildikten sonra ala sigaralar 
savurarak sohbet başlayınca 

binbaşı Valeryan, arkadaşlara: 
- Beyler, dedi. Bugün an

sızın evimi şereflendirmeniz bi
zim için ne saadet olduğunu 
bile bilir misiniz? Sizinle tekrar 

seleri, gömlek, temiz çamaşır, görüşmenin bana verdiği se-
çorap hulasa değişmek için her vinçten başka bir de çok ciddi 
şeyi bulabilirsiniz. Evim sizin· bir meselenin halline muvaffak 
dir. Her ihtiyaç gördüğünüz edeceksiniz. 
şeyi kendi evinizde gibi kullan- Hanri taaccüple: 
makta serbestsiniz. Eğer bana - Acayip binbaşı ı! Bizim 
bu teklifi bir daha tekrar et- geleceğimizi hiç beklemediği-
tirmeden hemen yaparsanız siz- niz halde .. 
den umduğum nezaketi göster- - Onun zararı yok Siz gel-
miş olursunuz. mezden evvel s-evgili dostum 
Doğrusu bizim arkadaşlar da Şarley ile aramızda bir bahis 

bu teklifi bir daha tekrar ettir- vardı. 
mek niyetinde değildiler. Üst- Kendisini bir hakikat üzerine 
terini başlarını düzeltmek için baş eğdirmeğe davet dttiğim 
hemen binbaşının dairesine halde hakikati bir türlü kabul 
geçtiler. etmiyordu. Şimdi umarım insafa 

Yolda giderken Ahmet ağa getirebiliriz. 
ile Beryeni ve Yamboyu gördü- Şarley başını kaldırdı. Binba-

ın etice a 

Doumergue Kabinesinin o a 
elediyesiıı ·n 
Tee ·sürii 

Marsilya 14 ( A.A) - B' 
lediye maclisi dün fevkalade 
bir içtima akdetmiş ve bu el' 
nada Belediye reisi Kral Ale~· 
sandrm hayatını tasvir eyleı:ııif 
tir. Kralı sena eden reis yır 
goslavya hanedanının eleı:ııiO' 
iştirak eylediğini söylemişti! 
Belediye meclisi şehrin bl 

ft 

istifası a Lüzum al ı 

Adliye Nazırının İstifasını Kurcalıyan Mareşal Petendi 
M. Herriot Ve M. T ardieu M. Şeronu Mü afaa Ettiler 

M. Hoııot ı e M. ~aııı 

PARİ, S 14 (A.A) - Havas 
Ajansınden: 

M. Bartucun hazin cenaze 
merasimi tafsilatını vermekle 
beraber Paris gazeteleri umu

miyetle suikastın siyasi netice
lerini mevzuu bahsetmektedir. 
Bazı gazetelerin bu münasebet
le kabinenin toptan istifasını 

bir ara derpiş etmiş oldukları 
hatırlardadır. Lakin işlerin 
daima tehlikesiz ve puruz~ 

süz surette halline taraftaı· 
o!an M. Dumerg kabinede ba
sit tadilat ile iktifa etmiş ve 
matbuat kendisini tasvip eyle
miştir. M. Levalın hariciye ne
z:ırctine tay:ni M. Bartunun 
eserının devam ettirilmesini 
temin itibarile bilhassa muvafık 
görülüyor. Kabinenin fırkalar 
noktai nazar:ndan mü·ıaz . n ~si 
bir radikal sosyalistin girmesi!~ 
tanzim edilmiştir.Adliye nezareti 
için umumiyetle ayan azasm
dan bir kaç · kişinin isimleri 
ileri sürülmektedir. Bir çok ga
zetelerin yazdıklarına bakılıı sa 
M. Şeronun istifası meselesini 
kurcalıyanlar Mareşal Peten ile 
M. Marko olmuştur. Diğer ta
taftan Maten gazetesinin tavzih 
ettiğine göre ğerek başvekil 

ve gerek M. Heryo ve Tardiyo 
adliye nasırını müdafaa etmiş
lerdir. Bnnun üzerine M. Du
merg ile başlıca arkadaş

larının cessurana tavırların 
dan kuvyet almakla bera
ber M. Şeron esasen mevcut 
olan müşkilatı artırmamak için 

Romanya Kralı -·-·-·-
Üç. Aylık Matemden Sonra Parisi 

Ziyaret Edecektir 

meydanına Kral Aleksandrı'ı 
bir caddesine de Bartunun isi.,. 
lerini vermeyi ve ayni zaınaO' 
da her ikisinin resimlerini tt 
şıyan bir abide dikmekle be' 
raber cinayet mahalline bir dl 
levha asmağı ittifakla kabf 
etmiştir. Belediye azasınd" 
bir heyet ayrıca Kralın cenaır 
sinde hazır bulunacaktır. 

M. Lemeri 
Adliye Nazırı Oldu 

Paris, 15 (A.A)- Maı-tiJ 
ayanından M. Lemery adlİ1' 
nazırı tayin edildi. 

Paris, 15 (Hususi) - Mös~ 
Magni emniyeti umumiye rrl 
dürlüğüne tayin edilmiştir. 

Paris, 15 (Hususi) - Mad 
başvekili mösyö Gömböş cuı" 
günü saat 10 da Varşova'f' 

M. 701ti1t11 muvasalat edecektir, 
istifasını yermiştir. M. Şeronun 
yerine başvekil temyiz müdde- Macar - Leh 
iumumisi M. Matterin adliyeye G 
getirilmesinini istemişse de o ÖrÜşmelerİ 
zaman kabinede ayandan y·al- VARŞOVA, 14 (A.A) / 
nız bir tek kişi bulunacağı Macar başvekili M. GöaıbM 
kendisine ihtar edilmiştir. Onun ayın on dokuzunda buraya 'J' 
içindir ki bu makama ayandan lecek ve yirmi birine kadar k• 
birinin tayini bekleniyor. lacaktır. ........ 
Londra Ve Nevyorkta 

50 Seneden beri Teşrin İçinde Böyle 
Souk Görülmemiştir 

ler. Onların da yüzü gülüyordu. şının meseleyi nereye ulaştıra-
Binbaşının hizmetçisi Patrik te cağını bildiği için evvelden lı'oıurtıı!Jll -,...,(1/ı, Ve/talıt ı·ı• Cl!ııerallc-ti 
adeta kardeşçesine riayetler önüne geçmek üzere: Paris, 15 ( Hususi ) - Son 1 yaret edecektir. 

- t · ·· ti · · b ı Marsilya suikastından sonra Paris, 15 (A.A) - Londra-
gos ermış, us erını aş arını - Allah aşkına efendim, t · l · t" Romanya kralı Karolun Paris dan Jurnal gazetesina bildiri- /\eı·yoıl:/tıll Hu· Mwızarn emız emış ı. merhamet ediniz! Dedi. Binbaşı: Londra 15 ( Hususi ) - İn- 1 havalar çok gayri tabii cer' 

Harap ibadethaneden Pat- _ Sevgili çocuk! Sözümü seyahatından vazgeçtiği söyle- liyor: ·1t · ··th" v k d l d kf" 
B 

.. k t l h b e g·· e gı ereyı mu ış sogu a gası yan e ece ır. ,,., 
naya gelinceye kadar şu altı k . . B lı d l . d B""k t l n u reş en ge en a er or LO" esmeyınız. ıra9'ız a söy iye- nıyor u. u reş en a ına ma- M T" l k .1 k I basmıştır. Şimal şehirlerine kar Paris,. 15 ( Hususi ) - ·' 
zavallının çektikleri meşakkat· yim. Şurada kibardan üç zat lumata göre bu hususta yapı- ' ıtu es 

0 ı e görüşen ra. d d ev ı 
1 

d L d v. . Karol üç aylık matem devresı yağmıştır. Soğuk dalgasının ra an Italyaya kadar kuv\I ;I 
ıar, azap ar şim iye Ka ar baş- arasında bulunuyoruz ki onlar lan tahminler doğru degıldır. fkt ı;- •• birkaç gün devam edeceğini bir souk dalgası hüküm s 
larına gelen belaların birine da sizin kadar gençtirler. Sı"zı"n · · geç ı en sonra .. ransaya mu- h d t ··t h · 1 · kt d" F d b""t"" b" Kral Karol Kanunusanının son- tasavver olan resmi ziyaretini ava rasa a ı mu e assıs erı me e ır. ırtına an u uo ıJ' 
benzemiyecek kadar fevkalade aşık olduğunuzu öğrendikleri larma doğru Parisi resmen zi- ifaya karar vermiştir. söylüyorlar. lıkçı kayıkları sahillere çe 
idi. zaman belki hicabınızdan yü- -- - - . Nevyorkta da şiddetli soğuk· mişlerdir. Muhtelif kazalar~ 

Bereket versin ki Hayımdu- zünüz kızarırsa da ... Nah, işte mahluka kaptırmış olması ihti- cak derecede de zeki ve zarif lar hüküm sürüyor. Elli sene- İtalyan sahillerinde iki ölii 
rani onların mukaddes havuzlar daha şimdiden kiraz gibi kı- malidir. olsun? den beri Teşrinievvel içinde bu yirmi ağır yaralı vardır.P~tİ~ 
içindeki hazineyi keşfettiklerini zardınız! Arkadaşlar birbirlerinin yü- Raul cevap verdi: derece soğuk görülmemiştir. bugün çok şiddetli yag11' 
henüz anlıyamamıştı, Yoksa Şarley, binbaşının ne kadar züne baktılar. Binbaşının fakır- - Evet böyle bir kadın gö- Anlaşıldığına göre bu sene yağmıştır. 
Patnaya kadar sağ gelebilme- inatçı bir adam olduğunu bil- dıyı nereye getireceğini adeta zümüzün önünde bile vardır. • .. •• ı •• •• • 
lerinin ihtimali yoktu. Yolda diği için kendini artık kat'i bir anlar gibi oldular. Fakat oraya Binbaşı başını salladi: Suikast Filmi Ahnmıştar Maden Ocağında 
onları mutlaka parça parça et- sükut içine gömdü. Binbaşı sö- gelmemesini arzu ediyorlardı. - Fakat o güzelliğine, zara- Paris, 14 ( A.A ) - Maten Liyon 15 (A.A) - Sen ~ 
tirirdi. zünü üretti: Binbaşı sözünü kesmedi. fetine go""re bir de hiyaneti. gazetesinin haber verdigv ine ., aıv yer Labalut maden ocağı -~ 

Hayımdurani, alb arkadaşın - Canım şaşbğım şey dos- - Efendiler! Siz her tarafı zulmü olacak ki aşkının volta- göre Marsilya suikastını filme ı ,,,. gönüllü kalan dört ame e _d 
ölüme layık olacak derecedeki tumuz Şarleyin aşık olmasından gezmiş, görmüş insanlarsınız. sına düşürdüğü gençlerin ha- çekmiş ve atılan kurşunlardan . iiıP' 
b~ ~zim cinayetlerini henüz ibaret değildir. Bu tabii bir Hiç bir kadın görmediniz mi ki yatı, namusu da oyuncağa ola- masun kalmış olan sinamacı akı~et~nd.en tamamlyle . . ti' 
bılmıyor, olur olmaz şey i~in de şey. Korktuğum cihet ise şayet hayale, tasavvura sığmıyacak cak! Daskom dün nezfi dimağiden kesılmış ıken bunlardan ılcı f· 

kanlarının mes'uliyetini Ingiliz gönlünü bir zalim, gaddar, vahşi kadar güzel, emsali bulunmıya- - Sonu l m- ölmüştür. nasi sağ olarak kurtarıirnıŞ~ 
V./J177J.7.X7...7./L7.zz.7.Z7.V.XL7.ZJl'7.71.7.T.LZZZ7::. 'X7.Z;rL7~~J:.TLZZ7".LZZZT.LZ7..717.z7.XL72Z:LZ7'ZZ/.//./.ZJ' /Z.-'7.77 //7Z/77Z///7Jt/./Z/L//./L7///L/.ZZ7.7Y.Z//././/LLZ/ LZ7LXL7.7.7Jf/ZTL'Z7./..ZZ7J./.ZZZ/,//7L/.77.7..T.E/7.7.7..Z77/./Y 
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a 1ili Tar , Şiddat1e eva 1 
~diyor -- Yeni l,evkifat 

Hendaye, 14 (A.A)-İspanya 
ile Fransa arasında telefon 
muhaberntı kesiktir.Ancak vaz
iyette fazla vahamet görillmü
yor. 

İspanya hükümeti bu telbiri 
sırf sıkı bir sansör tatbik ede
bilmek için almıştır. 

Zannolunduğuna göre Ovie
do ve Mirasteki ihtilalcileri 
yo!a getirmekle mükellef as
keri kuvvetlerin harekatı müsa
it surette ilerlemektedir. İhti
lalcilerin cephaneliğine bir 
mermi düşmüştür. 

Dün akşam Madrittc beş 
divanıharp toplanmıştır. Üni-

versite talebelerinin oturdukları 
mahallede araştırmalar yapan 
zabıta bir miktar silah,cephane 
ve bazı evrak ele geçirmişti:-. 
Diğer bir araştırma neticesiede 

sesyalist fırkasına mensup bazı 
şahsiyetlerin tevkifine lüzum 
görülmüştür. • 

Halk çiftçi fırkasına mensup 
bazı gençlerin zabıta memur
larına yardım ettikleri söyle
nıyor. 

Ovisdo ile Gihoe arasında 
gidip gelme normaldır. Papa 
Ajansı M. L:ırgo Kabalieronue 
bu sabah tevkif edildiğini bil
diriyor. 

İspanyol d su 
··-·-·· . 

Asileri Dağlarda uşatmağa Çalışı
yor Madritte V az· yet 

··-·-·· Madrit, 15 (A.A) - Ovie
doda sükün hükum sürmekte
dir. Asker kuvvetleri ihtilalci
lerin sığınmağa teşebbüs et-
tikleri dağlık araziye doğru 

kuşatma hareketi~e devam 
ediyorlor. İspanyanın diğer kı
sımlarile Fasta sükunet vardır. 

Madrit, 15 (A.A) - Vaziyet 
tabiiye dönmüştür. Yalnız tram· 
vayları muhafaza eden asker-

ler burada bir ihtilal vukubul
duğuna hatırlatmaktadır. Dün 

El Sosyalisten mada bütün ga

zeteler çıkmıştır.Hepsi de ihtilali 

takbih ediyorlar.Beyan olunduğu 

na göre hükumet şiddetli cezalar 
tatbik edecektir. Buhavaldie 
mühim zayiat olmustur. Bilhas-

sa asilerin patlıyan cephaneliği 
pek çok telefat vermiştir 

orsa Haberleri 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

Üz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
516 S. Süleymano9 50 17 
203 Koo. ittihat 14 16 
181 M. Arditi 12 25 16 25 
110 Y.İ. Talat 13 13 
96 H. Z. Ahmet 10 50 12 25 
59 P. Solari 13 50 14 25 
24 B. Franko 14 25 14 50 
25 D. Arditi 17 18 25 
22 S. Celardin 15 25 15 25 
11 P. Paci 16 50 16 50 

9 Suphi Baya. 15 75 15 75 
9 Kuk Kazım 16 50 16 50 
2 Y. Aptullah 11 50 11 50 
1 B.S. Alazra. 13 50 13 50 

1267 YEK ÜN 
İncir 

Çu. Alıcı Fi at 

Maarif Vekili 
Denizlide Bulunuyor 
Denizli, 14 (A.A) - Maarif 

Vekili Abidin bey bugün saat 
i2 de Motokarla Nazilliden bu
raya gelmiş ve hararetle karşı
lanmıştır. 

Belediye İntihabatı 
Muğla, 14 (A.A~ - Belediye 

intihabı vekar ve sükunetle 

devam ediyor. Halk reylerini 

vermek için sandık başında 

sıra bekliyor. Atılan reylerin 

adedi 3000 ni bulmuştur. Ka

dınlar erkekler gibi reylerini 

atmakta devam ediyor. En 

çetin intihap senelerinde bile 

bu kadar rey atalmamış ve halk 

reyını istimale koşmamıştır. 

Halk en üstün ve en tabii olan 

hakkını kullanmağa büyük bir 

şevk göstermektedir. 

Adana Borsasında 
Adana, 14 (A.A) - Bugün 

Borsamızda pamuk ve koza 
üzerine hararetli alış verişler 
olmuştur. Üç dort dünden beri 
yavaş yavaş yükselmskte olan 
Mısır pamuklarımızın k!.'!osu 
bugün 36-37,5 kuruşa satilmış
tır. Yerli pamuklarımızm kilo
sunda 29 kuruştan 32 kuı u"a 

yükselmiştir. 

538 Jiro ve şu: 5 13 
196 S. Remzi 5 5 
18$) M. Sadullak 7 12 7 12 
103 N. Ali Hay. 6 8 

91 P. Paci s 50 5 50 
50 M. Sait 5 37 5 37 
48 T rifonidis de. 5 87 5 87 
23 H. Şeşbeş 6 75 6 75 
15 A. Muhtar 12 13 

1244 YEKUN 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 
135 Buğday 5 05 4 25 

79 Nohut 4 62 4 62 
1 Burçak 3 87 3 87 

25 Susam 9 75 9 75 
5 Bakla 5 5 

183 K Palamut 312 440 
157B Pamuk 37 42 50 

1 raliçe • 
arı 

TeşskkUr Ediyor 
Ankara, 14 (A.A) - Müte

veffa Kral Aleksandır hazret· 

lerinin zevceleri kraliçe Mari 

hazretleri reisicumhur hazret

lerinin taziye telgraflanna ce· 

vaben şu telgrafı çekmişlerdir: 

Türkiye reiscumhuru Hz.ne 

Ankara 
Sevgili zevcimin e1im bir sui

kastte ölümü münasebetiyle 

çektikleri çok müheyyiç söz

lerden dolayı zatı devletlerine 

bütün kalbimle teşekkür ederim. 

Marı 
Yağmur 

Adana, 14 (A.A) - Bugün 

saat 14 te şehrimize ve civa

rına bir buçuk saat kadar de

vam devam eden iyi bir yağ· 
mur yağmışhr. Yağmur umumi 

olmakla beraber yağan yerler
de esasen pek az kozalara za
rarı olmuştur. 

Adana Halkevl Reisliği 
Adana, 14 (A.A) - Şimdiye 

kadar C. H. F. vilayet idare 
heyeti reisi Akşaray meb'usu 
Ahmet Süreyya bey tarafından 
vekaleten idare edilen Halkevi 
reisliğine eski meb'uslarımız

den Ramszan oğlu Kemal bey 
seçilmiştir. 

Yeni Asır 

L •' 
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İş ve Milli bankalarından ke
faletimizle bulduğu kredilerden 
maada, hesabı cari suretile 
kooperatifimizden de daima 
yardım gören Ödemiş koope
ratifi 930 Mayısında 15 bin 
küsur liraya baliğ olan zimme
tini, blançodan hisselerine dü
şen temettüü de aldıktan sonra 
yine ancak 3579.96 liraya ten
zil edilmiş 930 senesi mevsi
mine ise 9500 küsur lira zim
metle girmiştir. 
Ödemiş koopratifinin Aydın 

kooperatifilc müttehiden ve 
samimane yürüyüşü, geniş adm1-
larla inkişafına sebep olduğu 
aşikar ve lCendi itirafile de 
mübrehen bir keyfiyet olduğu 
cihetle, daima memnuniyetle 
daima büyüyen bir alakayla 
takip ve teshil ettiğimiz bu 
mesut tarakki hakkında verdi
ğimiz bu izahet ancak ve mün
hasıran bundan duyduğumuz 
iftiharın ifadesidir. 

Filvaki 930 me··siminde 
Ödemiş ortaklığına girmiş olan 
müstahsilin adedi 147 ye incir 
taahhütü de 13205 kantara 
baliğ olmuş. bu suretle tesviye 
edilmiş sermayesini 13875,06 
liraya, ihtiyat sel"mayesini de 
13415,65 liraya çıkarmıştır. 
Bu varlıkla ve İş bankasından 
ve Milli bankadan 15000 ve 
22100 lira ve daima kefaleti
mizle buldukları krediden sonr=ı 
kooperatifimizin nakdi :muave
netinden istiğna göstermesi lazım 
gelirdise de, bir kısmının ta
miri ile geçen sene 19040 64 
liraya mal olan deposunun 

1

bu 
sene, diğer kısmını da tamir 
ve ıslah etmek için daha 13500 
lira sarfına karar verdiği, di
ğer taraftan, burada da, Ay- . 
dm hattı üzerinde tesis ettiği
miz Kooperatif İtibar bankala
rı tarzında, kurulan küçük ban
kaya yaptığı yardımlara devam 
~debilrnesi için, Kooperatifimiz, 
Ödemişe; hesabı cariden yar
dımda devam etmiştir. 

Bu satırları da yine bu ko
operatifin mayıs 931 gayesi 
itbarile tanzim ettiği blançoyu 
taktim ettiği umumi heyette 
okunan İdare meclisi raporun
dan alıyoruz: 

" Hiç sermaye koymaksızın 
ve kimseye hiçbir mali mükel
lefiyet tahmil etmeksizin işe 
başlamış olan Ortaklığımızın 
topladıği bu sermaye, koopera
tifçiliğin icazkar eserlerine nü· 
mune olmıya layıktır. 
Aydın kardeşimizi müstesna 

olmak üzare,memleketimizde bu 
tarzda bir inkişaf eseri gös-
tormiş olan hiçbir mü-
essese mevcut olmadığım 

İftihar ile hatarlatmamız ko· 
operatifçiliğe karşı yeni uya· 
nan imanları takviye için çok 
münasip olur. 

" Aydın kardeşimizin 11.6. 
931 tarihinde in'ikat eden umu
mi heyeti bu müessesenin beş 
mahalli kQoperatife tecezzi ede
rek bir müstahsiller satış koo
peratifleri ittihadına istıhalesi 
için bir kaç senedenberi itti
hazı mutasavver tedabirin te
vessülüne karar verilmiştir. Bu 
istihale emri vaki olduğu gün 
Müessesemiz de aza sıfatile it
tihada dahil olacaktır. 

"... Müessesemiz kolaylıkla 
hariçten kredi bulabiliyor; an
cak kredi işlertmizin merkezi 
sikleti, halen Milli Aydın Ban
kası üzerindedir. Ziraat Ban
kası· nezdinde geniş bir reis
kont kredisine malik olan Milli 

-3-
Aydın Bankası, bizim Müesse
semiz delaletile Ödemişte tesis 
ettiğimiz İtibar Kooperatif Ban
kamıza bu sene, evvelki sene
kilerden daha kuvvetli bir mü
zaheret göstermiştir. Bu saye
de şimdiye kadar ortaklarımıza 
60000 küsur liralık ikrazat ya· 
pılmıştır. 

15000 liralık bir hesabı cari 
açmak suretile bize müzaheret 
gösteren İş Bankaaı Ödemiş 
şubesine karşı İdare meclisimi
zin duyduğu şükran hislerine 
muhterem heyetinizin de iştirak 
edeceği şüphe izdir. ,, 
Ödemiş kooperatifi 930 - 931 

mevsimi zarfında ortaklarından 
469890 okka incir ve 111728 
okka hurda tesellüm etmiştir. 
Kooperati imiz nam ve hesabı
na olarak ve komisyonla 193301 
okka incir ve 25359 okka 
hurda mlibayaa etmiştir ki, 
o sene blançosunda, Aydın 
Kooperatifi, Ödemiş ortak mal
larına 92725,51 lira muhammen 
kıymet vermiş olduğuna göre, 
hissesine ayırdığı 9.834,05 lira 
temettüle birlikte, Ödemiş ko
operatifi, 12851,74 lira umumi 
temettü yapmıştır. Masarifi 
umumiyesini tenzil ettikten son
ı a kalan 9634,56 liradan 720,60 
lirasını ortaklarının sermayele
rine yüzde 6 faiz ve 7576,87 
lirasını da incir tutarları üzeri
ne de 9,78 J· nispetinde fiat 
farkı te..-zi etmiştir. Ödemişin, 
ortaklarına ilk verdiği muham
men ıymet 15,70 kuruş, Ay
dın Koopeı;atifinin teslimabna 
verdiği ilk muhammen kıymet 
23,58 kurustur. 

930-931mevsimi blançosunda 
1863,20 lira zimmetli olan Öde
miş cari hesabı, 931 mevsimine 
1333134 lira olarak girmiş, bu 
mevsimin sonunda da 11197,95 
liraya kadar çıkmıştır. Bu sene 
için de Ödemiş kooperatifine 
İş bankasından yine 15000 milli 
Aydın bankasından da 30200 
liralık kredi verdirilmiştir. 

931-932 mevsiminde Ödemi
şin ortakları 2.00 ü tecavüz et
miş taahhüt miktarı da 16000 
kantarı bulmuş ve buna muka
bil ortaklarından 108176,56 
lira muhammen kıymetle626727 
okka ıncir ve 724,83 lira mu
hammen kıymetle 120851 okka 
hurda teslim ~dilmiştir. 

Busene ortaklarına verdiği 
vasati fiatını İzmir fiatına na
zaran yüksek tutarak incire 
17,25 kuruş, hurdaya 6 kuruş 
fiat veren Ödemiş kooperatifi 
elinden geçen inciri işletmek 
için 12000 küsur lira da sarf 
etmiş olmak itibarile, merkez
den ilk muhammen kıymet ola
rak aldığı 116415,67 lira ile 
9726,06 lira zarar yapmış, bu 
zararın 8011,87 lirasını o sene 
blançosunda gene İzmirin ver
diği fark ile kapatarak ilk defa 
olarak 1714,19 lira zararlı bir 
blanço tanzim etmiştir. Buna 
dair heyeti umumiyeye okunan 
raporda şu izahat vardır; 

11 Bu noktada bir az izahat 
vermemizi münasip görüyoruz. 
Hakikat halde bu zarar olmayıp 
incirin depoya hini tesliminde 
takdir olunan kıymetlerin pi
yasa fiatlarına nazaran çok 
yüksek tutulmasından ileri gel
miştir. Yani müstahsil malının 
bedelini tutarından daha fazla 
olarak mebdede almıştır. Buna 
da sebep bir çok ortakların 
idare meclisi aznları üzerinde 
vaki tesirlerdir ki kooperatif 
prensiplerine aykırıdır. Heyeti 
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umumiyede bu meselenin daha 
şumüllü bir surette müzakeresi 
çok muvafıktır zannındayız.,, 
Aynı idare meclisi raporunda 

şu satırlara da dikkati celbcde-
rız: 

" Evvelki içtimalarda dahi 
arzettiğimiz veçhile Aydın incir 
müstahsilleri kooperatifi bir 
ittihat mukavelenamesi hazır
lıyarak federasyona inkılap 
edecek idi. Bu kerre ameli ve 
nazari bir çok tetkikat neticesi 
olarak nizamnamesini hazırla
mış ve dört temmuz dokuz 
yüz otuz iki tarihinde içtima 
edecek olan heyeti nmumiye-
sinde tasdik edildiği takdirde 
bu tarzda çalışmaya başlıya
caktır. Cümlenin malumu oldu
ğu veçhile tarihi teessüsünden 
bugüne kadar bütün işleri-

mizde rehberimiz ve hamimiz 
Aydın incir kooperatifidir. Bi
naenaleyh federasyon haline in
kılap edince daha usullü ve 
şumullü olarak bizim de mez
kür ittihada dahil olmamız 

müşterek menafiimiz ikti
zasıdır. Esasen nizamname
mizin 96 ncı maddesi de bu 
gibi ittihatlara dahil olabilme
mize müsaittir. Meclisi idare-
nize salahiyet vermenizi rica 
ederiz, Federasyona dahil ola-
cak olan eski Aydın koopera
tiflerinin depoları ihzar eyle-
dikleri nizamnamei ·esasilerinde 
şürekadan hisse alınması için 
vazettikleri usullerle bizim 
usullerimiz arasında fark oldu-
ğundan mütecanis ve hemahenk 
o ak üzere bizim de ayni 
maddeyi kabul etmekliğimiz 
muvafık göriildüğünden aynen 
tadil ve kabulünü rıca ve 
teklif ederiz. 

932 mevsimine, bizdeki cari 
hesabına yine 6177,80 lira zim
metle giren, ve bir taraftan 
taahhüdü 20000 kantara çıkmış 
ve 13,486,90 lira ihtiyat akçesi 
ve 21801,80 lira sermayesi ol-
makla beraber inşaat masrafile 
birlikte 35347,07 liraya mal 
olan depo binası ve ayrıca da 
2588,56 liralık demirbaşile ta
bii borçlu vaziyetinde bulun-
maktan hali kalmıyan bu koo
peratife yine İş bankasından 
15000 ve Milli bankadan 41200· 
liralık kredi açtırılmıştır. 

Bu sene satış kooperatifleri
ne inkılap eden Kooperatif 
Aydın İncir Müstahsilleri Or· 
taklığı ve Aydın zirai Şatış 

Kooperatifleri ittihadı olan İz
mir merkez yazıhanesi eski şe-
kilde son blançosunu tanzim 
ve son hey' eti umumiyesini ak-
tetmişti. Bu blanço mucibince 
Ödemişe 11304,35 lira fiat far
kı verilmiş ve eski şirketin 
yeni kooperatiflere hukuk tev
ziatı sırasında da Ödemiş ko
operatifi ihtiyat akçesine geç-
mek üzere 4625,62 lira tediye 
olunmuştur. 

İşte böyle, senelerce müd
det, öğütüp büyüttüğümüz ve 
kendisine daima en müşfik bir 
ana gözile baktığımız bu genç 
kooperatife karşı samimiyet 
ve muhabbetten biran hali 
kalmıyan muamelemizi arz için 
hissi delillere değil, rakamla-
rın şaşmak bilmiyen belagati
ne müracaat ederek verdiği-
miz bu tafsilattan sonra, bu 
kooperatifi ittihadımızdan bila 
lüzum ve kasten, bizim ayır
maya teşebbüs edebileceğimize 
imkan görecek insaf ve İzan 
sahibi bir fert tasavvur edile
mez. 

Bu iftirakın hikayesini de 
yine bü n vuzuh ve samimi
yetimizle yapmakta devam 
edeceğiz. 

MABADİ VAR 
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Zabiti Ye
tişti ·il ~<'t k kısa 

liz~ ıe li ~fendi
Je, ait ... 

izmir As erlik Şube
sinde : 

1 - 326, 327, 328, 329 
doğumh.. ve bunlarla asker-
1ik muamelesine tabi ve da
ha evvelki doğumlulardan 
her hangi bir sebeple geri 
kalmış olan askeri yüksek 
ehliyetnameyi haiz yerli ve 
yabancı kısa hizmetli tiabip, 
diş tabibi, baytar, kimyaker 
ve eczacı sınıflarına ayrılmış 
olanlarla diğer sınıflara ay

rılan yüksek ehliyetnameli 
efendiler 112. T eşrin/934 tari
hinde sınıflarına mahsus mek
teplerde bulunacak surette 
sevkedileceklerdir. 

2 - Bir İkinciteşrin/934 
tarihinde kendi sınıflarına 
mahsus mekteplerde bulun
mıyanlar hakkmda kanuni 
muamele yapılacağından bi
rinci maddede yazılı şart
ları haiz olan yerli ve ya
bancı yüksek ehliyetnameli 
kısa hizmetli efendilerin nü
fus teskereleri mektep şaha
detnameleri ve askeri ehli
yetnamelerile birlikte 20 Teş
rinievvel/934 tarihinden iti-
baren İzmir askerlik şube
sine müracaatları. 

Şerif Remzi Bey 
Bazı SuaHcrSoruyor 

Yeni Asır Gazetesine 
Efendim. 
1 - Gazetenizin 10/10/934 

tarihli nüshasında (sahife beş, 
sütun beş) içinde ismim zikro
lunan yazıyı imzalıyan zatın 

tam ismini ve sıfatını bildir
menizi. 

2 - İz.mirde bir mecliste 
köylünün ekmeğini tuza batı
rarak kalorisini bu surette 
aldığından bahseden ihracat
çının kim olduğunun tasrihini. 

3 - Bu sualimin, cevap ma
kamında ilk çıkacak nüshanızın 
ayni sahife ve sütununda neş
rini rica ederim efendim. 

ŞERİF REMZİ 

Ankara Birası 
Çok Yakında · zmire 

Gönderiliyor 
Ankarada Gazi Çiftiğinde 

inşa edilen yeni bira fabrikası 
mamulatı piyasaya çıkarılmış
tır. Yeni Ankara biraları şeh
rimizde, Şehir gazinosuna gön
derilmek üzeredir. Pek yakında 
ilk defa mczkür gazinoda sa
tışa konulacaktır. 

Bir Kamyon 
Uçurnmdan Yuvarlandı 

Hopa, 14 (A.A)- DünKars
tan gelen bir kamyon Çam da
ğında 150 metre derinlikteki 
uçurumdan yuvarlanmış dört 

yolcu atlıyarak kurtulmuş bir 
yüzbaşı kamyon parçalandıktan 

sonra meydanda kalmış ve bir 
şey olmamıştır. Şoför ve sahibi 
ağırca yaralanmıştır. 

A VU8tnrya ~)çisi 
Bağdat Ve Ta 1rana 

Gidiyor 
ANKARA, 14 (A.A)- Avus

turyanın Ankara Orta elçisi 
M. Korl Buhberger bu akşam 
Anadolu ekspresile İstanbula 
gitmiştir· Mumaileyh nezdinde 
orta elçi bulunduğu İrak ve 
lran hükümdarlarına itimatna
rnesini vermek için İstanbuldan 
T oros yoluyla Bağdada ve ora
dan Tahrana gidecektir. 
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Delikanlı genç kızı kollarının 
arasına aldı. Tutuşan bakışla
:!e sevgilisinin gözlerini aradı. 
zun uzun bakıştılar. Delikanlı 
ıldadı: 
- seni ne kadar seviyorum 

bilsen ]esi. 
- Ah Relton biliyorsun ki 

ben de seni seviyorum. Fakat 
iki yeni sevgili gibi bu cümle
leri hergün tekrar ediyoruz. 
Aşkımız için bu kafi mi? Niçin 
evlenmiyoruz? 

Genç adam sevgilisinin göz
lerinin içine bakan gözlerini 
yere indirdi solgun dudakları 

titredi. 
- Jesi, dedi. Emin ol ki bu 

amana kadar seni sevdiğim gi
bi kimseyi sevmemiştim. 

Sen bana bir sevgili-
den daha fazlasın.. Bana ha
yatsın Jesi. Ben de senin gibi 
kaç defa evlenmeği düşündüm. 
Fakat senin saadetini, hayatı
nı bozmak istemediğim için bu 
düşünceden vazgeçtim, 

- Lakin Relton evlenmemiz 

niçin saadetimi daha doğrusu 
saadetimizi bozsun? Genç adam 

gözlerini kaldırdı. Genç kızın 

istifham dolu bakışlarile kar
~ılaştı. Jesi bu nazarlarda pek 
büyük bir korkunun verdiği pe
rişanlığı gördü. 

- Jesi, sana şimdiye kadar 

bahsetmediğim bir şeyden ken
di hayatımdan bahsedeceğim. 

Sözümü bitirdiğim zaman emi
nim ki bana hak vereceksin. 
Jesi, bundan tam üç sene ev
vel Rusyada bulunuyordum. O 
zaman Rus ihtilalinin en hara
retli devirleri idi. Gençtim, 
heyecana maceraya hevesim 
vardı. Çok yakından tanıdığım 
bir Rus arkadaşım bir gün beni 
husui bir toplantıya götürdü. 
Geniş bir salonda on beş 

yirmi kişi kadar vardı. 
Arkadaşım beni bunlara tak

dim etti. Biraz konuştuktan 
sonra bunların bir gizli teşki
lat azalan olduklarını anladım. 
Benim de cemiyetlerine gir
memi arzu ettiklerini söylediler. 
Kabul ettim. Önceleri ben bu 
cemiyeti zararsız bir şey zan 
ediyordum. Fakat zaman geç
tikçe anladım ki bu teşkilat 
dünyanın her tarafında şubeleri 
olan. yüzbin!erce azası bulunan 
korkunç bir anarşist yuvası 

imiş! Ne yapacağımı şaşırdım. 
Böylece bir kaç ay devam 
etti. Nihayet bir gün bana 
o meşum vazifelerden bi
rini verdiler. Üç arkadaşla 
beraber Avrupanın büyük hü
kümetlerinden birinin merke
zinde, Parlamentoya içtima ha
linde iken bomba atacaktım. 

Bilsen ne kadar korktum Jesi. 
Vicdanım bu kadar alçalma· 
mıştı. Hemen o gün izimi kay-
bederek Rusyadan kaçtım. 

Oradan Yunanistana Şimali 
Afrikaya geçtim. Beni her yer
de arıyorlardı, buna emin idim. 
Bir sene ötede beride dolaş
hktan sonra nihayetKapŞehrine 
yani buraya geldim. Fakat 
• usyadan kaçtığım üç seneden 
beri nasıl bir hayat geçiriyor
dum tahmin edemezsin Jesi. 

Her an ölüm tehlikesi başı
mın üstünde dolaşıyor. Nereye 
baksam yalnız ölüm korkusile 
karşılaşırım. Bu teşkilat öyle 
bir şeydirki dünvanın her ve-
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rinde en akıl almaz köşelerin
de azası vardır. En ummadığın 
kimseler bu teşkilata bağlıdır. 
Adi bir gemici ile o geminin 
süvarisi ikisi de bu cemiyetin 
azasıdır. Fakat hiç biri diğeri
ni tanımaz. Bu azalar arasında 
hemen her sınıf insan vardır. 

Biliyorum günün birinde beni 
de öldürecekler. 

- Fakat Relton, madamki 
sen arbk bu cemiyetin mensu
bu .değilsin seni yalnız bırak

maları icap etmez mi ? 
- Bilakis cemiyetlerini ter

kedenleri kendileri ve gaye
leri için çok zararlı addeder
ler. Teşkilatın her azası bu 
gibileri öldürmek için hazırdır. 
Bunun için eminim. Vakıa bu
güne kadar izimi saklamağa 

muvaffak oldum: Fakat bundan 
sonrası ne malfun. Yalnız şura
sına eminim ki er geç beni 
ortadan kaldıracaklardır. İşte 
Jesi, Ben üç seneden beri 
ölüme mahkum bir şekilde 
korkunç bir hayat geçiriyorum. 
Bunun içindir ki senin hayatı
nı da benimkine harıştrmak is
temem. 

- Peki seninle beraber bu
radan kaçsak İngiltereye veya 
başk bir yere gitsek ... 

- Kabil deyil yavrum... Bu 
adamlar kum gibi dünyanın 

her tarafına yayılmışlardır. Ne
reye gitsek bizi bulurlarlar. 
Sonra kime karşı kendimizi 
müdafaa edeceğiz. Darbenin 
kimden geleceği bilinmez ki. 
İnsan en yakın arkadaşına bile 
itimat edemez. 

Genç kız kollarile Reltonun 
omuzlanndan yakaladı: 

- Sevgilim, dedi.Eger bütün 
düşüncen bu ise emin ol ki 
yarından tezi yok nişanlana

cağız. İngiltereye varır varmaz 
da evleneceğiz. 

- Bırak Jesi ben lngiltereye 
yalnız gideyim. Eğer sağ salim 
varırsam sana telgraf çekerim 
gelirsin .. 

- Hayır kabil değil. Ben de 
beraber geleceğim. Hem kar
deşime söyliyelim. Onun acen
tede tanıdığı var. Hiç kimsenin 
haberi olmadan bize vapurda 
yer ayırtır, son dakika gemiye 
binerek hareket ederiz. 

Meseleyi Jesinin kardeşi 
Harriye açtılar o da muvafık 
buldu. 

Harri kamarayı temin etti. 
Vapur öğleden sonra beşte 
kalkacak idi. Dört buçukta va
pura gittiler. Gemiye çıkan 
son yolcu onlardı. 

- Yolcular arasında tanı
madığımız veya hiç olmazsa 
şahsen bilmediğimiz hemen 
hemen kimse yok .. Harri biraz 
durduktan sonra ilave etti: 
Yalnız Krosbi isminde bir genç 
var ki.. 

Jesi bir kahkaha savurdu: 
- Krosbi Zararsız bir mah

luk. Galiba bıyıkları sinirine 
dokundu Harri. Beraberce ka
maray~ gittiler. Relton kapıyı 
açmak üzere elini uzattı. Bir
denbire sapsan kesildi. Kapı
nın tam ortasına raptiye ile 
bir kağıt tutuşturulmuş idi. Üze
rinde kırmızı bir yıldız resmi 
vardı. O kadar, Relton: 

- işte dedi. Ne kadar 
saklansam nafile, bakın kı

zıl pençe ilk ihtarını ver· 
di. Bunlar uç tanedir. Üçüncü
den sonra faaliyete S?;eçerler. 

r 
Aceba ikinci ihtarı ne zaman 
verecekler dersiniz. 

O gün sakin geçti. Ertesi 
gün oldu. Reltonun sinirleri 
bozulmuştu. Hemen her kesten 
şüphe ediyor, her şeyden çeki~ 
niyordu. Jesi onu temin etti: 

- Üzülmene sebep yok; 
daha ikinci ihtarı bile almadın. 

ikinci ihtar o akşam geldi. 
Yemek için vaporun salonunda 
toplanmışlardı. Relton masanın 
üzerinde duran havluya uzan
dı. Havluyu alırken yere 
bir kağıt düştü. Jesi eğildi 

aldı. Küçük bir mukavvanın 
üzerine yapılmış iki kırmızı 
yıldız idi. Jesi kardeşinin ko
lunu yakaladı: 

- Harri belli etmeden etra
fına bak bakalım bizi gözliyen 
var mı? 

- Hiç kimse bizimle alaka
dar görünmüyor. Hemen her
kes burada, yalnız Krosbi 
yok. Hem bir daha sefere 
masamızı değiştirelim. Ben bu 
garsondan şüpheleniyorum. 

- Ben kaptanla konuşmalı
yım Harri. Meseleyi kendisine 
anlatıp yardım istiyelim. lş 
gittikçe ciddileşiyor. 

O gece J esi güvertede do
laşırken kaptanla karşılaştı. 

- Vay Mis Jesi siz ha f Bu 
ne saadet! 

- Bonjur kaptan Cekin, na
sılsınız? 

Kaptan Cekin bfr sene evel 
Jesiyi Kap şehrine ge
tiren geminin ikinci kaptanı 

idi. O zaman aralarında aşka 
benzer küçük bir şey geçmiş
ti. Bundan cesaret alan kaptan 
genç kıza evlenmeği teklif et
mişti. Fakat zaten yaptığı işe 
pişman olan Jesi bu teklifi 
redetmişti. 

Kaptan genç kızı kanepelere 
götürdü. Oturdular. Cekin Jes
in eline haktı. 

- Nasıl dedi. Evlendidiz mi? 
- Hayır daha nişanlıyım. 

Yakında evleneceğim. 
- Of ne kadar insafsızsınız 

Jesi. Niçin ben.imle evlenmeyi 
reddettiniz de başkasını kabul 
ettiniz? Allah cezasını versin 
o adamın! 

- Demeyin kaptan. Çok iyi 
bir çocoktur, hem hen sizinle 
onun hakkında görüşmek için 
geldim. Kendisini fevkalade 
büyük bir tehlikede zannedi
yor. 

Jesi Reltonun başindan ge
çenleri birer birer anlattı. Kap
tan Cekin: 

- Hakkı var dedi. Bu gizli 
teşkilat çok korkunç şeydir. 
Bunların elinden insanı ancak 
ölüm kurtarabilir. Nişanlınızı 
elimden geldiği kadar muhafa
za etmeğe çalışacağım. Fakat 
çok rica ederim Jesi eğer mis
ter Reltona bir şey olacak 
olursa beni reddetmezsiniz de
gil mi? 

- Fakat kaptan siz bir şey 
olacağına eminsiniz gibi konu
şuyorsunuz ? 

- Benim Gemimde oldukça 
bir şey olmaz. Buna inanınız. 
Lakin aksi takdirdeı. 

- Hayır. Hayır .. Aksini dü
şünmek istemem. Hem zaten 
o zaman hiç evlenmem ki.. 

- Fakat şayet evlenecek 
olursanız herhalde benimle ev
lenmelisiniz. 

Jesi gözlerini yere indirdi. 
- Peki kaptan dedi. Lakin 

rica ederim Reltonu kurtarmak 
için elinizden gelini yapınız. 
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Kurtarmak için bütün mev
cudiyetimle çalışacağım, Fakat 
tekrar ediyorum; bu gizli cemi
yetler çok korkunç şeylerdir. 

Bu sırada Harri ile Relton 
uzaktan gözüktüler. Genç kız 
onları kaptana takdim etti. 
Relton kaptana sordu: 

- Nasıl kaptan hayatım 
tehlikede değil mi? 

- Rica ederim kamarama 
geliniı. Böyle şeyler buralarda 
konuşulmaz ... 

Kaptan meseleye lüzumun
dan fazla ehemmiyet verdi. 
Geminin doktorunu çağırdı. 

Onunla epi fikir yürüttüler. 
Kaptan: 

- Bir zamanlar ben de böy-
le bir cemiyete dahil idim. Ne 
kadar müthiş şey olduklarını 
bilirim dedi. 

Doktor akşama kadar yol-
cuların, tayfaların arasında do
laştı durdu. Akşam üstü kap
tanla buluştular. 

- Birincideki yolcuların hep
sini tanıyorum. Yalnız Krosbi 
ismindeki genç müstesna ... 
Onu gözden ayırmamak lazım. 
Saniyen bu iş olsa olsa tayfa
larla, kamarotların yapacağı 
şeylerdir. Asıl onlardan kork· 
malı .. . 

Bu sırada Relton ile Jesi 
kaptanın kamarasına girdiler. 
Doktor onlara döndü. 

- Şimdi ben de kaptana 
anlatıyordum. Sizin kamarotu 
değiştirmeli. Yerine güçlü kuv
vetli bir adam koruz. Kamara
nıza yaklaşmak istiyen şüpheli 
adamların hakkından gelir. 

Mesela Cak fena değildir. 
Ne dersiniz Kaptan? 

- Bilmem amma Cak bana 
garip görünüyor. 

- Vakia beğenmediği işleri 
baştan savma yapar amma eline 
bir kaç para versek istediğimiz 
gibi kullanabiliriz. 

Kaptan zile bastı. Cakı ça-
ğırttı. Biraz sonra kapıdan iri 
yan ızbandut gibi biri girdi. 
Kaptan ona döndü: 

- Cak dedi Sana ehemmi
yetli bir iş vermek istiyoruz. 
Çok samimi dostlarımdan biri: 
nin hayab tehlikededir. Onu 
Gemide bulunduğu müddetçe 
müdafaa edeceksin. 

Cak gözlerini kıpıştırdı, ora-
dakilere birer birer baktı. 

- ışi kabul etmeden evvel 
bir kere sormam lazım değilmi 
kaptan bey. Hani hu tehlike 
nereden gelecek gibi.. Anlar
sınız ya. 

- dostum vaktile gizli cemi
yetlerden birine mensupmuş. 
Şimdi cemiyeti terketmiş ondan 
korkuyor. 
Cak dudaklarını büktü. Omuz

larını silkti. 
- Aceba bu cemiyetin ismi 

neki? Vallahi bilmem amma 
böyle cemiyetler benim pek 
hoşuma gitmez. Kendimi boşu
na tehlikeye atmak istmem. 
Bunlar çok korkunç şeylerdir. 
Azalarının hepsi gözlerini Bu
daktan sakınmıyan cesur in
sanlardır. Hem kaptan bey 
sen de hatırlarsın bundan 
üç sene evveldi galiba, Siz 
o zaman üçüncü kaptan idiniz. 
Hayt isminde bir tayfa vardı. 
O da böyle gizli teşekküllerden 
birine mensup iken kaçmıştı. 

beni yakalıyamazlar diye öğü
nür dururdu. Uzatmıyalım, bir 
gün Hayt kamarasında küçUk 
bir kiiıt parçası buldu. Kiğı-_ 
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dm üzerinde kırmızı bir yıldız 

ı vardı, o kadar. Bu bir ihtardı 
kaptan bey. Hayfın kaçtığı 
cemiyetin ihtarı. Bu kağıtlar 

üç tane olunca ihtara maruz 
kalan şahıs korkudan intihar 
ederdi. Etmezse cemiyetin aza
ları daha korkunç ölümler ha
zırlarlardı. 

- Peki bütün bunları sen 
nereden biliyorsun? 

- Sade ben değil bunları 
hemen herkes bilir. Ne ise 
Hayt bir gün sabah kahvaltı
sında müthiş bir çığlık kopa
rarak yerinden fırladı. Üçüncü 
ihtarı çay fincanının altında 
bulmuştu. Sonra ne oldu bilir 
misiniz? Hayt gendini denize 
atarak intihar etti. Fena da et
medi. İntihar etmese de yine 
ölecek değil mi idi? 

Kaptan başile işaret etti. 
Cak kamaradan çıktı. Relton 
sapsan kesilmişti. 

- Bu da onlardan biri dok
tor. Doktor başını salladı. 

- Evet öyle olacak. Sizin 
kim olduğunuzu tahmin etti 
galiba. Onun için sizi korkut
mak istedi. Bugünden itibaren 
Cakı takip ettiririz.Fakat zan
netmem ki size tehlike doğ-

rudan doğruya Caktan gelsin. 
O gece Harri, Jesi, Relton 

uzun uzadıya düşündüler. Ni· 
hayct Relton: 

- En iyisi ben hasta imişim 
gibi kamarama kapanırım.Har
ri de beni bekler bu suretle 
üçüncü ihtarı veremezler. 

Bu usul ertesi günü öğleden 
sonraya kadar muvaffakıyetle 

devam etti. Harri Relton ka
marada oturmuş kağıt oymyor
lardı. Birdenbire kamaranın 

pençeresinden bir kağıt düştü. 
Harri eğildi aldı. Reltona uzat
b. Relton kağıda bakarbakmaz 
sapsarı kesildi. Bu üçüncü ih
tardı. Harri kamaranın kapısı
nı kitliyerek hemen kaptana 
koştu, meseleyi anlattı. 

- Kaptan, ne yapsam bu 
çocuğu elimizden alacaklar. 
Şaşırdım vallahi. Bari güver
teye bizim pencerenin üstüne 
bir bekçi koyun. 

- Azizim Harri en iyisi siz 
Reltonu benim kamaraya geti
rin. Burası daha emindir. Her 
köşeye bir nöbetçi dikeriz. 

Harri kamaraya avdet etti. 
Jes te gelmişti. Harri kapta
nın söylediklerini anlatb. Fakat 
Relton meyusane başını salladı. 

- Kabil değil gitmem Harri. 
Hem ben kaptandan çok şüp
heleniyorum. 

Eğer karaya sağ olarak ayak 
basmazsam emin olun ki bun
dan kaptan mes'uldür. Bilhassa 
Jesiye karşı aldığı tavırlar .... 

Harri ile Jesi Reltonu ikna 
etmek için beyhude uğraşttlar. 
Muvaffak olamadılar. Reltonu 
kamarada bırakarak güverteye 
kaptanın yanına çıktılar. Harri 
meseleyi izah etti. Reltonun si
nir buhranı ğeçirmekte oldu
ğunu söyledi ve kaptanın affı
nı istirham etti. Kaptan güle
rek Jesiye döndü. 

- Sizde böylemi düşünüyor
sunuz. Mis Jesi? 

Harri cevabı beklemeden ka
maraya avdet etti. Ortalık ka
rarmıştı. Aysız bir gece idi. 
Tek tük parıldıyan yıldızlara 
gecenin zulmetine hiç bir ışık 
saçamıyorlardı. Kaptan Jesinin 
koluna girdi güvertede dolaş
mağa başladılar. Bu sırada 

müthiş bir feryat işi dildi. Ar 
kasından bir çok ayak sesleri 
ve bağrışmalar. 

- Denize adam düştü! De· 
nize adam düştü!! 

Jesi sarardı. Elleri titremeğe 
başladı. Kaptan etrafa emirler 
dağıttı: 

- Gemiyi durdutun. San· 
dallar insin çabuk.. 

Sonra Jesiye döndü.Genç kıs 
bayılmak üzere idi. Hemell 
koluna girerek bir kanapeye 
götürdü. Kaptan sordu: 

- Acaba kim? 
- O .. Odur. Kaptan. ]esi· 

nin ağzından bir hıçkırık çıktı. 
Genç kız bayılmıştı. Bu sıra· 

da Harri koşarak geldi. Elinde 
bir kağıt vardı. Kaptan kağıdı 
aldı. Şu satırları okudu: 

" Bu hayata tahammülürll 
kalmadı . İntihar ediyorurnı 
Relton.,, 

- Ah doktor, bir dakiki 
daha evvel gitseymişim yetişe· 
cektim tam kapıyı açhğım sı· 

rada Reltonun ayakları pen· 
çereden kayboluyurdu. 

Bu faciadan sonra iki üç gürı 
Jes kamarasından çıkmadı,bütii11 
şüpheler Krosbinin üzerinde 
toplandı. Bir gün kaptan!• 
Harri genç adamı sorguya çek· 
tiler. Fakat bir netice hasJ 
olmadı. Lakin Krosbi ilk fır"' 

satta Jesiye şikayette 11 undU· 
Krosbi çok terbiyeli ve kibar 
bir gençti. J esi ile çabucak ar• 
kadaş oldular. Hatta hazan ya· 
lınızca saatlarca güvertede ge• 
zindikleri oluyordu. 

Bir günKaptaa Jasiye yaklaşb· 
- Mis Jesi. Zannederirll 

artık sözünüzde tkırursunuı· 

Beni reddetmezsiniz. 
- Oh kaptan Cekin ric• 

ederim bu teklifi tekrar etme· 
yin ben kat'iyen başkasile et/· 
len em em. 

Aradan dört ay geçti. Bir 
gün kaptan Cekin jesinin in· 
gilteredeki evine uğradı. GenÇ 
kız her zamankinden neş'elı 
idi.Kaptan : 

- Artık dedi. İnadınızda" 
döndüğünüzü ümit ederim. 

- Fakat ben yarın evlenİ' 
yorum. 

- Vah.. Sizin bu kadar sl>' 
zünüzden döneceğinizi ummaı· 
dım. Kiminle evleniyorsunuz? 

- Vapurdaki garip yolcu ile 
Krosbi ile. 

- Fakat bu kabil değil· 
Krosbi sizin nişanlınızı öldürclU. 
Bu çok fena bir şey .. 

- Aldanıyorsunuz kaptaJ1· 
Ben ne fena bir şey yapıy0' 
rum ne de sözümden dönü:Y0' 

rum, evet Krosbi ile evleni:Y0' 

rum. Fakat Krosbi, Reltonda1' 
başka birisi değil ki.. . 

Şaşırmayınız izah edeyim. J3ı~ 
bu çetenin elinden kurtulıJla 
imkanı olmadığım anlamıştı~· 
Onun için !bir plan tertip e!' 
tik. Kardeşim üç kişilik bJ~ 
kamara ve ayrıca da Krosb• 
ismine de bir kamara tuttı.I· 
Relton yatakta bulunması ıı: 
zımgeldiği zamanlar Krosbi şe1', 
line giriyor ve dışan çıkıy0~, 
du. intihar günü Reltonun 1'1, 
jamaları içine evelden haıırl~. 
dığımız kum torbalarını k0Y., 
duk. Harri ile beraber Relt0 , 

bunları denize attı. Şimdi '
11 

ladınız mı kaptan? 
Naklll : Sezal 
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ı.llia. iltlf• icia tabb 
........ Wr adet 

hil ile haa ,.dek ,.. 
tefarub -.ı mllayede ,. 

pefiıa,..... ile 17/lom4 tul
......... Çarp. ...... 
.at •Mtt• laalnle clarata

........... . Mu• 

llnkii Cimi Miktara Kırmeti 
H. A. M. Lira Ku. 

.....,. Galma Bai 4 18 60 2750 
ım No. la kan • te+fika:a Petia para ile •fllmelr ._. 

.... yeclep verilmif ola ,.anda ~ala ...... 1811Ql954 - •· 
at 15 te ...... ,.,... ...... talplll'ia -· 
1ra1ne mlracatlan ilan ohmm. ıs- 16 4535 ( "1) 

iLAN 
Devlet Demiryollan letm 
üf ettifliğinden: 

10 T etriaenel 1934 tarihiacle meriyet mlcldeti bitQll 1 OJI 
_,.ı. m, kepek n ruaol tarihlDe 20 Tetriaienel 1954 taıi
Made mlcldeti bitecek olu ıcm .... aralı pn•i ,._. tuifeli 
St MaJll 1935 tarihiae kadar temdit edilmiftir. Fula 

ıfrnak için iltaayoalara .. ~ edilmul illa ıa.w. 
15-16-17 4381 (652) 

ILA 
7 

19'4 taılüne 

4311 (650) 

..... •lllW=atll ..................................... --: 

•+ 1evmi ...... --
.... rs•k ldanala iera ..
_ _. ...... etmeleri .. 

- illa olmaar. 
459' ("8) 

...... 
..... Sıcm Ticant ı..t 

... ..,. İlDla H. , ..... 
4392 (662) 

lstanbulda 
m· yo undan: 

Kamllya •• merbut GalatuaraJ liaeaiain yeni Ç&fll cep
belllilideld llltlılat dlftnma .....,., fen laey'etlnee ... 
....... aWata bilclirlllit ....... ,........ .. Ha, ..... 
,... ••• in ele 1200 - Kıiple 12 .... ka. .. 24110f 
9Sj _... .... elif Çaqannl.a ılılli mt 16 • -,,, ---
--- kapela M uaullle m'n•k••P koaulm , ı· .... .. 
tfl .. pım....mi g&.lk ... ı..w Erkek ...... ... 
a)Oa blemine ve _.,•k••J& iftirak ~ 
... tenninah mUYakka+e makbulule • bıı•---• 
mlracaatlan: 8-1~ ~-

lzmir Sahil Sıbhiy 
tababetinden: 

r-

Bedeli abala 
L 
2 
2 50 



1 
~alıife 10 

Makine Ve inşaatı Bahriye Mülelza&sı ı 

UP UEB~ 
1\lakine Jnıalathanesi 

M iiil~!cseınin 
ınanıa!B.tı 

Oll\rnk 

makine 

1 znıinle 
faaliyettedir. 

A laka<lnrhı -

rın hu makine· 
lerııı faaliyet 

tnı zlnrı bakkındR 

Numara 50 

···················••&••······························ 
} aghane Ve Un Değirmenleri 

İf;İJl hilnmnnı Al:lt ı-ıı ec1Avat irnol edilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazoz yen 
llH boy<la Ye her kuvvet 

mahrukat iiıerine 

Bilumum DPnlz Jşlerl 
J>nrbinler, tnlamhalar 

te. isatı mibanikiye asamıiir Te 
v!nçler ve s:ıi r ışler Jernhte 
ve kil lın l Nl iJi r. 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

Telef on 2254 
1\.lefru~ata ıuüteallık en soıı ruodn cfö,.,enıolik hadife . , 

Gofıelcn, lngiliz krctonları, fıle, cibinlik vo perdelik tiillcr, 

hnı;ır tor ve keten perdeler, broıı;,, korniz, çocuk srnbnları 

ve sanılalyeled, fnlınn, otomobil, mns,, mu~arnlrnlurı 

Ea:n~ bıılnnnr. 

Izmir - Yol Bedeste 

Umum Hastaların fı azarı 
En son ~j tem mide, kııı rn, baJ?ırısak, hl>lııck \O ı.Jo~um 

netıcesi lfümm gti tuilen pilotla, pilot~uz knu~·ıık J;:oısal:ır, 
lrnsık ha~ları, düztabnnlar için taban kı>r alurı gayrı tahıi 
do~nn çocukların viicutlnrıııdl\ld ı~rilıklerı dogrnltmn ci-

hazları, kemik ha talıkları ncticeı:ıi hu nle l{t-leıı kaınhur
Joklnrı dogrultmnk için korsalar ı-e kendi ibtin11rnız olan 
miiteharrik el ve nyaklar, talebelerırı çnlı~ııu' esrıasında fır
~ayan kürek keınikleı·inin gayri tabiile.~mesine m:nıi olmak 
ıı;ın korsalar. 

1 ürk/genin yegane müessl.ı;esl 1Je eser/erile rağbet ve 
itimat kazanan sun't aza amil ve mütehattsısı 

Fahri Blza 
Hey taraf ınlları yapılır 

Kabul saatıarı: 10 ila 12180 tiğleden rnıırn H . JG yı\ 
kadnr. 

Adres : lzmlr Kaymakam Nihal bey caddesi No. 20 
lj-20 (355) s 7 

J;ambalıırını tercıb 

eıleııler hiı; hir 7.a

mnn aldaııınaıuı'

Jnrclır. 

Çünki: 
Emsaline naza· 

raıı ıarfıyatı 

ı~ıı?ı lıol 

Yeni Aıır 

Radyo/in mPtJCut diş macunlarınm en mükemmelldrl 
Çüukt terkibi sıhh1, temiz ve fennldtr. Bir de/a tecrübe 
ediniz. 

Bir rıasıhattan iyidir. 

ı~ 
M ak ırıa l!.,:ı lıri kasın ııı 

NAMDAR ÇIKRiul 

1 ürlı'lye l.Jmuml Acentest 

G. O. GIRAS 
lSTANBUL 

Yeni Maıııfataracılnr ';arşısı Saffet 
H<>lrnğı .t\ o. 3 1 elP/fln No. 2413 

P. K. No. 234 

.thır eltıudı cadde. i 
Ba ker h:uıı 

Posta kntıısıı : :ilG 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : . 
· TAZE TEMiZ UCU? ~ 

• 
ILA.C .... 

• Hamdi Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Ba~llurak HUyiik Snlepcio~lu han kar•w-1ınlla 

. 

. . . . . . . 
: .. . . . 

.•..........•.••.•.•.•.••.•...•.•.................•.................• : 

I! • ,. .. 7-. ••• ~·. ··, .-. -. "'- .... ... :_.,.: 1 ..., ... -~· • ..... ~· ... :, ·- ••••• 

Sahibinin 

[ 

Sesi 
SON çrKAN PLAKLAR LiSTESi 

~IÜNIH SUHE'l'l'IX HE\"' 

Yıhlız liııkiıııu 

Ay Do~dn Ratmadımı 
I\TıA RNE'l' ŞO r\ HÜ HEY 

Suzirıak 1ak!!lılll. ı....larııe.tltı 

l::I ii zn ın rl'akeiıu K la rııetle 

HU HAT fi A X f:\l 

Şen l>ıHlıı.klardakı lJauıl"ler 

H iiza ııı ~:\ rk ı. ~I ızı ahı G eıindi r 

• EYYAN IIA~l\1 

Kelehek. Huıul>a 

Bahar <)içeı?i 

~ 11: V DJ H :\ X T \f 

Karcıgıll' ~arkı. Hayın Bc111 Altlnttın 

Aman Aman Sarı l{ız 

\IU~TAIJ.,,\ HEY 

HiiPo) ııı :;iarl.:ı. Lelıııudo AçaJl{tıll 

Gii::? iimılcıı Kaçıp G ıttin 
~En 1 :\1 E U ·\ \" T \T 

B~n A ~!arken 
~tJrll\VT,\ BEDRiYE JIAXJ\l 

H li 7. li ııı ~arkı. L1 c; r d ii ın d ~ S 1:1111 

GGnti 1 A lıl ı Biilbiiliim Var 

-

s··tünün Aynıdı( 

1 

içen Çocuk 
Neşeli Oıur 

Gürbüz Olur 
Sıhhatil Olur 

Ber Yerde Arayınız 
Dcpoırn: Bükunu~t kar,ıerntl.L şekoıcı Ali üalip 

SEV f ~1 pastahnııesinlle . 

Ege mıntakuında umum satış mahalleri 
Manisa - Yeni hal yanında bakkal Nuuet efendi 
Ödemiş - Sinema yanında tütün bayii lbrahim efendi 
Tire - Şekerci Hasan Feyzi efendi 

12-2G (4G ) H B 
·:~:· .. .-· .. '" -~ .,~ ~~ 

Jambaılır. fid& • 

Hor bayiden ~OKTOB Göz Tabibi ' 

MEHMET Dahili Hastalık/ar luliın elli teneke hcnıın iltt on iki teneke makina ya~ı açık ıı111' 
• Mütehassısı Memleket lıastanesl göz 11 

TEVF K 
ı t I ki naka aya konulınuttıır. 'l'alipleriıı şarrnameyı g(;rmck için lıergll 

ı Hastalıuını Her giirı O.!tledcıı ıa.s a. ı arı mütehassun: 
1' lk J.> ı k nıüııakaut"a is,tirak edeceklerin de temınat akçclerile TeAriııı•'' 
ta sonra Beyler. Hacı İmam ·ıııcı )ey er !'O ·atP ~o. 65 J ,. 

c]ektrık ınalz uı lar olrn~ırHla Telefon: :rn55 vtliu '27 iııci Üuıııart11i güaii Haat on beşte P.luporttn sahil ıılı' 
tıcaıetbanosi No. 12 • Şifa Yurdunda ••8•' .• 7_7•4.•6•-.. ı:·lhiyo ınnkezindtı.ki komisyon!\ mliracaatları. 7,J 1ı 7ı 3, l6(, 620~1~) 
P" ş ı tıınıd c ı I ıı r kabul ve t eda vl eder --.EJ1:zı:z::s.ııı13m-R!!lill51.'!li:!!l:Z-~ ~ u 

TELEfON 3332 --Tf~LEIDGİFoi!12!!1~~1 ~~~· .. 
33

-~~r.'• Doktor . 
tika 

k BALI iRKETi Dr. Ali Rıza 
Oogum Ve CerraM Kadm 
Hastah~lan Müte~assısı 

Kemal Satir Bergama Asarı 
Müdürlüğünden. 

AR FABRiKASI 
IZMIB 

MA 

Ytıııı çıl,aıı yazlık vo mı·v iııılik lıer çe~it kaıınırled 
toptıııı satı~a aızedilmh;•tir. Gayet nglam 1 .,ık ve zarıftir. 

Salış Deposu : 
Yeni Manifaturac•larda 3 numaralı 

cad. No. 8 Telefon No. 3942 
(502) 

Hn~tnrak Kestelli cadde· 
sinde 62 numaralı mnnyerıe
haneein<le her giin ı:ıat 3 ten 
sonrn h!'l tnlaııııı k:ıhııl Clleı 

'l'clofırn: :!9~7 

s 7 (24 ) 

Memleket Hastanesi 
Dahiliye Matehassısı 

.i\J n:ıyenclıane Birinci Rey· 
ler soka~ı nnıuara 36 :I.'ele· 
fon 3956 
I~vi Karantina trnnıl"av cııll· 

ıltı i karakol kar~ıııınıl:l ~o. 596 
Telefon No. ~[>45 

(363) 

Beq;aınada yeni ıniiıe biııa ı yanrndl\ yapılmnkt:ı olao jll 

r1viniıı ikiıı<·i kat beton dö'iieuu!ei ve tu~la duvarlnrı mevcut :JOO 

ıu tıllısisatı ile olan n ko~liııe gt_ire yapılmn ı tnrilıtflu itilı14rt: 
!O gün müddetle ıniinakasaya koıınlduguııdaıı ıaliplorin lH-ır gtı 
.ııiizı daireıine u~ı·ıyaı·ak plfüı re .,artnaıneyi gUrebılecokl riJll '; 

ı1yık görüJdügii takdirde 20 teşrıniorrel 934 f11\ıar giinii aat ~ 1 

makamda toplnnan koınieyonca ibaluı yapılııcagı ilan olunur. 

10-11-16-17 d.303 (62V) 
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ahit• 12 
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Fratelli Sperco .. 
Acentası 

Ro11ale Neerlandais 
K umpangası 

~IA~'l'AOAS npnru elyevm 

ıiınanırııiıtla olup 14 ttıtri•İ•T· 

-rcld11 Hnmburga lııHf!ket ede· 

Cf'k 11 r. 
HEHl\ULlt8 vapura yirmi 

te ı ıııı,.vveldt>n yirmi iiç t~şri· 
Jllf'V n~ lı> kıulnr ı)o~ru A :N V ER8 
l~U'l EH DA~l A l\lSTEHDA :\1 
Te HA.MBUHG için bamnle 

laca k t ı r 
'J H J I' O~ u Jl u nı v fi p 111 n 2 2 

il'. v. 
W. I'. B. Van Der 

Zee & Co. 
Deu tsche Levante Llnte 
Al\IMON vpnrn 21 birinci 

teşrinde hekJeniyor. 27 birinci 

teşrin~ kıülıı r ANVERS, ROT
TEHDA M, HA:\JHURG ve 

BREl\I E~'e yiik aJacnktır. 
l;HJESLAXD vapnrn balen 

limanımızda olııp 14 1 incı 

tefiuino kadar A~VEHS, ROT-• 
ERDAl\l HA\lBUHO ve BHI~ 

1 i m n rı 1 :ır ı n ıı lı ıun u 1 e n 1 a -

cııktı r 
le~ı ır ı ıı · vvelden 2:1 teşrinit•vvele ALAYA v:ıpnı n 2:? hırinc 

lrnıl ıı ı A 11 verııı, Hot lerdaın, A ıns-ı te ,rıııde heklenıyor. '27 hirırı o ı 

terılsıııı ,,.e Haııılıorg için yiik teşrino kadar Anver~, Hıııt e r 

n l ıı<' :ıktır dam, Jlanılıurg ve Hreıuon ıçııı 

ULY~~E~ vnpnru yirmi ylik alncRklır. 

ılıılnız teHiııievvel<lo ii ç teşri· AXOOHA vapnrn 2S hırınci 
11i111Aniyf'l k1Hlnr ılo~ru ,,.\ l\ V ERS t..-~rırıe lıeklcıııyor. ;\ ~ V EllS ve 

Tf\ Al\1S'fEHJ)A :\1 için yiik Hamhıırgtaıı yiik çılrnıacıtk ı ır. 
alncn"tır. 'l'U ERl~O EN upııru heş 

S11enska Orlent Llnlen ıkınci tf'şrırıtlfl hekleuiyor. 9 
HLA LAXD motnrii 1 tPrini ıkıııci ttşıiııe kadnr AnYtHıl, 

FaııidA bek lenrrrnkte olup HO'J' Rotterdam, Haıııhu rf.! u Hremeıı 
'.l' EH DA ~1, H A ~ 1 BU B O, l\ 0-
P El<ı' HA G E, DA~'l'ZlO, GDY· için yiik all'lcllktır. 
.KlA GOTJ~HOHG ve ~l\AXDI . Armemenl H. Sclıuldt 
!l.AVVA Jimanları iç.ın yiik :NOHHUBG vapıııu yiımı 

hiriııcı ttşrırıde heıklArııyor . • ıd nen k t r r. 
V A~LA~D upnrn on seki;,, lhıııulf' ırıi çılrnııp A X V EH~ 

te~rırıiu.-veldt> iiekle.nınekte olup HOTT~:HDA~l "" ll ı\~1BUHO 

ılof!rn Donkerk,RottArdanı, H aın- limanlarına hnınulo alacaktır. 
AJ> .~ıK~'TE ])/~Al:::. hurg Oowmlıa:re, Dsrntzig-, Ooıa " n 

hnre T~ t~lrnnrlinavya limanla,.. SPli: X~l\l•. Lf,JS • O~J.O 
ic; in lınnıule Alacaktır. ~AHDl~J..\ ıııotiirii ıı 1 ci 

OOTJ~AND motiirii 3 teş- te~rinc.le heklt>nıyor. Xoı.-ı-ıç lı

ri rı i. anide HO'l'TERD A l\l, HA ~1 - marı lnrınn "" k n lnca k t ı r 
RlJHO COPENHAGE DAX1' ARMEMEN1 DEPPE 
zto ODY~JA GOTJi:HEHG Ye LYS vnpnrıı '.!S hırincı 
1 ~OA ~Dl NA V VA limanları tetrinıle hf!k fenıyoı. ı\ ~ V ıı:H~ 
içııı yiik lacaktır. 

DirPkt için riik aln<"ııktır 

S~r,,tce Marttlm Roumain 7 HE EXPOR1 S1 EAMSHJP 
. LBA JULJA \7 apurn 011 

~ekız te~ı ıniovvleıle gelecek lURPVRA 1 /ON 
ve ayııı gündP .M.r\J/J A EXIL()~A vapıırıı 6 l ırını 

RAHOELONEMARRfLVA, vo te.rintlohPkle111""' '.\I•. \ ' \OHI\ 
OKl\"OVA'ya lıar11ket E'<lPcektir. BO TO~ "" FILAD14:LFl\' A 

Yolcu ve hamule Jrnhııl edor. içırı ~·iik al.Lı·akıır 
ll:l.nclaki harek~t tarih1erin<le· EX:\lOU'J'H Vapnrıı li 1 eı 

kı cleı?işikliklerden acenta meH'a te~rıııde helaırll} ur.!\ EV \"OH 1\. 
lıyf:ll kabul etmez BOSTO~ ~e Fi LA l>ELl<'I \ A 

Fazla talsilfit için ikinci l\or- ıçın yiık alııcaldıı. 
donda Tahmil Tabliye Şirketi E.XOEJ..,~fOR vnp ıı rn .\ .. ılı 
binası arkasında FHATJtLLI ıkincı teşrındu hnldnıı ı yur . ~H

SPEHOO acenteli!?ine mürnf}aat york, Bostoıı ve FılRdelfıvn içııı 
edilmesı rica olorıur. yiik ıılııcakrır. 

·~--TP'el~fon: ~004-2005 JOHNS10N LJNE LJMJ1 ED 
Çc,cuk Hn talıkları ı QEHNl\10IUl.: Vııpurn 

Oıı üç lııriııcı to~rııırltı 1 
j\ l ütehassısı 

Doktor 

Ali A~a~ 
J kametgfıblarıuı Hhiııcı 

l{ordonı.la 1'ayynre ~ıncrıı" . ı 

cı varında 222 ~ umnrnlı evo 
ıuıkletmi,tıı-. H:\ talınırıı es 
kı ı gıhı lkincı Hoyler olrn

~ında 4 Nuıuııralı nıuaye 

llPlınıı~ · ılllle kabul eder. 

Evm Toleforıu: 305:~ 

,,l uayeııelrnııe 'l'elefonıı: 534 ~ 

B: 3 (25) 

lıok lenıyor. Y ii k ii 11 ii ı: ı J, a ı ılı ldıı n 
sonra Bur!!a~ , Varııll ve J\i>~Lt··ıc~ • 
Galaç, Sulına ve hrnilA İ l} ll• Jİİk 

:ı 1 a oa k t ı r. 
GAXDlA~ PAOIFIO .. 'l'EA:\1 

SlllP A:\D HAtlıwAY OIES 
f.ııvtHpııl, ,\)oııırt!al, St Jolırı 

ve H.alılakH tı.nkıle l\A~ADA 
nııı tekmıl ,f'lııı lerı Vti ı 111111"al-
lnııtık vapııı laı la ı;-iııı .. ııdıferler 
a rnsı11da 111 ıi ıı·ı tıp · tıleı ler 

Vuruı ıarılılerı \'e \'apurl~rııı 

ı ırnlerı üıerırıo me ulıpı ı kaimi 
eJilmez 

N. V W. F. Harırı Varı Der 
Zee & Oo. 

Hı rıncı ({orılon 'l'olelon Xo. 

2007 • ~00 . 

BE 

ıı ... r '"'~taldnıı~ ıc;ın kıynıetlı hir ziııeııır. iyi lıakılnıırnıı~ 
ıac;lıır l.ı l'"klenır, cWldiliir. l\ı·prk zail olııınz 71lıtnefmf'rı:f, lınşıııı 

çıplak lrn::ıc k •lıve iiziilrnt1yırıız. 

11~ EN 
Hu g ılıı arızaları gıı.Jerme.k c;n · 

rf'lerıııi bnlnıııştnr. 

Ferit Saç Suyu 
lşıo fenıı ı rı yega o hnrıkıısı bu 

ilfı~·tn ınplanını tır. 

Ba -:ı l a i llıç tan meınnon ol!nı · 

yarıl n ı a in ıyen FKHI 1' SA<) ıııoyıı 
knllaııı;ııılar. 

ll k giıncl•• kepek gider. Saçlar 
kn.-vet lonir. 

M. DEPO 
S. FERiT 

ŞiFA ECZANESi 

Yeni Asır 
• 

Olivier Ve Şü. 1 JADRANSKA 
LJM11ET "PLOVIDBA D. D. Susak 

V r A C t • Jzmlr, Pire 1 rlyeste ve Susak apU en eSI için muntazam haftalık Postası 
Cendelt han Birinci Kordon Seyabatın müdcleti l zmir 

1 el. 2443 Triyeete 5,112 gündiir 

Dhe Ellerman Llnes Ltd. 
1 ahmil için beklenilen 

fıapurlar 

Londru Hattı 
'J'I l U l{SU vHpııı ıı ~o birinci 

tı>~riııcle Loııclrn ve H nll'• 
STORK vapuııı 30 birinci 

te~rırıde Loıııl rnya. 

DAGO vapuru 10 ikinci 
Teşrinde Londra ve HulJ e 

Lwerpuul Hattı 
L it:-; B L\ ~ rn p ıı ı 11 3 il<in ci 

Her pazartesi giinü mo.-ıu•a. 
lıııt ederek çarşamba günleri ög
leyin hareket edecektir. 

İlk b:ıreketler: 
10 Teşrinievvelıle : Bl~d 
17 1'eşrininnl<le: SlH.BfN 
24. rı·e~rinievnlde Beograt 
31 • BJıED 
DiKKAT: vapurlar çarşam 

ha giinii sabah yük almıyaeak .. 
!ardır. 

Garbi Akdeniz Hattı 

16 T~erininTel UJ3J 

Koç Taş Suyu İçiniz 
Re5mi 

Derece ( 1 ,5) 
mühür ve bandrollu damacanalar 

teslim olunur 

Lezzet, Ha)'at, Sıhhat 

Baş 
mnbııı I (Ihlamur) 

evlerinize 

lt>~ı ı rıılo Lı \' t• ı pcıl vo ti lnskova 

1 nlıllue için hl'klt ntlen 
vapurlar 

or rr" nr HEBGA .\IO vı\ · 
pnru :W fwlfıl Anat 18 ele J\hlta, 
~lnr. ilyR, ÜP.ııova, Napoli, Livor• 
no, ~J I' ·9i na, OataDfl ve Pl\lermoya 
hareket edecoktı r. çiçe~i geldi. Geçım ıen• çok raı?· 

Tll l1 l\SO \' apurıı 16 hirin\}İ 
ıe,ııııdo Aıı\·t·ıtı, Hııll vo I.ıoll• 

Pır4' n 'l'rıyeRte yolcular için het giirmesinden i>tiirii meTendu 
fiyatlarda fAnzil:1t ynpllmı,ştır. lrnlmıyan lınsosi paketlerimizin 

Yol~~· ve navlnn ı~irı taf~_ilatlibzarıırn ha~Janmıştır.Diikkfı.nın
Birin· J. PUSSI OH Acerıtesıne murn t.la satmak iizer~ hiztlen paket 

cuat edıniz 

ılı adaıı. 

OPORTO vapuru 25 
ci Teşr nde Liverpool ve Swan· alan Hnaf ihtiyaçlarını temin 

Kordoııda C~m"I OenıJeli hıuı etsınler. Çiinkii rekolte geçen 
sca dan 

J>AGU rnpııııı 

1 llHI e A n ve ı t.:, H tı 11 

~o. t;J/U seneye nRzaıan azdır. Paketler 
ny ııiLay~ ( lSH) 'l'elf'lfon : 2548 5, 10 Jrnruı:tnr. Karadeniz malı 
ve ı~ondra T 

A ııııaııyaııııı TiirhınKerı darül· Salep toznnon zarif kn.: 
füııurıu .Tıp fakültesi taları yalnız la 

ıl il il 

SOT: Viirııı ıarih!urı ve va 
purların ısınıll'l"I iizı• ı ıı11ı mee'u· 
lıvt>I kı:ılır.1 ~tlılınoz 

~J'7.L9?1',7~~/~?.7:A,/,YZ*'-'Z~J'"' 

ıııua\"ıııleıin<len lrnruştur. 'foptan alanlara iı, 

· in Ön Ü 
VAPURU 

Teşrin ·evvehn on btşinci 

Pazartesi günü saat y rmide 

lzmirden hareketle Ç 'tnak· 
ka'e Gelıbo uva uğrayarak 

lstanbu a gidecektır. ~ 
1' Tele fon 3658 ~ 
t:O'.ZZXZı:X:YZIX?f-fi'.x:x'ıOS-":ZıT~f'77 ... t'.S 

Saç tos •onu 
• o oıen 

. Kanzuk 
f\Ppf'klıııı J/,ll l t' \' t) 

!'lnçlnrı h~slı;yer~k dok ii 1-
ıııtıtıi rrn ıııa rıı olur 

l\nıızıık Haç loı;yoıııı 

lllİİllHt~ıllnı ~ıhı yııl?lı 

dtıj!ılılır T(\"''' ı,:ı ı' i \' e 

ıny.lıası liiııl IJır lo 
yoııd ıı r . 

rfanınn11s eczaha· 
nelerden ve parf ii

ına ğ"aza la r
ı nda n aravınız. 

( H!)j ) 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Bdsoukf uğu ve tenasül 
hastaJıkJarı nıütehassısı 

.l\l nayPrıt'lıane~irıı Hı rınci 
H .. yıer ıwlrnj?ı ( Ellı:ımra ıi 
ııc·nııı11 aıkasında) 65 nnma· 
rnya ııakletnıı~tır. (11J5) h 3 .. ,. 

czahanesi 
M üstahzeratı 

·. ~ • =;.· . • •• 

r 

Emlak Ve Eytam Bankasından: 
EsR~ No. l\lttvkiı ~o. Oınıi Depozııo 1 

H. 1 A lımet "ı!R ıırnlıRlleıi Ririnci 
kordoıı koıınk ı kele i kar::-11ınc111 2/!..11 Depo 1000 lira 

(ı 7 .Fe uı paşa lıu I va ı ı haamalın ne eı vuı 1 l O c 800 c 
.Mevkı ve ııııınnrnları vııkarıı.Ja yazılı emvalııı bir ıenelık 1 

kiraları 20/10/t>:u Ouıııaı ıeıi günii eant onda ihale e<lılm•k iizere 1 

loı p d ı zari 1:1 miizayeılı•y• kon ulnın,ı n r .'fahp olanltuın bııa larında 
yıızılı ılepnzıtolı:ıı ı vezı:omı~e yatırm:\ları ve teklit mektuplarını 
ılıaledeıı evvel ~uhıı ıuız ıııiidiirliijtün~ vorıııeleri Jazınıdır. 

7-14-10 4210 (605) 

ıZ Mi R 

Pamuk ensucatı Türk 
n nim Şirketi 

~. irk e tın .;\1Pı lrn1. vı• l!'ahrık sun: f zıııird o l-lalkapınardadır 

Yerli Pnmu/j11nda11 At, 1 aygore, Köpekba~, Det]lrmen, 
Geyik l1e L<'ylak Markalarmı ha vı her nevi Kıtl>ot bezi 
imal oylt<ınekıc olup urnlları Avı upaııııı ayni tip ıuenHU · 

calırıa faiktır . 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgı·af adresi: Bayrak Izmir 

konto yapılır. 

ışıldak Hnlaştk ,.,, 
cila toıu 

mu11ıılıne faik Ye daha ocn;r. 

olm:ııına rai.?men iki tiirlii hizmet ifa eder. 
Asker markalı hakiki flit, PRvda Kileekt .Atil.i., Blak l?I 

h,Jayozen Elinek iJaçlnrının her ·lıoy'ıla kapRİı kotaları ~,.rd 
Dökmf•Binin litreei yalnız 100 kııra,tnr. ~ 

ART'• kamaş hoyalnrımıımı tecriib~sini ynpınıynn 
mach 15 kuruşla rrjrırrini atmış ipt'lldi paoı0 

yünlii elbıselarinir.i istediğiniz renktel:'thoyarsımz. 
Hesmi rnhıfatnameyl haiı LEYLEK marknlı rastık Sl\Ç b1

' 

Rını ihtiyacı olanlara tRvsiye ederız. J~snaf için topt:rn satış -' 
kezi deponıuz<lur. 

'l1ara11 toTalet ımhnnn ECE vim tozu, Kao1 Rras o, pire t 
karpit, çay, kına, eakıı, diş ınıtonnlıHı, kıt.kilo, kolonya, kola, ' 
kal, demir hindi, limon tozu, her nevi B it, lflqtikten mu~arrl 
mnstarda, çiçek boyaları, zamkı arnhi, çnına,ır için soda, ta 
leke tozu, sahun tozu, Jiiks ~ahnnn, fnre zehiri v .• 

TELEFON : 388~ 
i'U":ll 

Taze Hususi 
A. • 

amı 
1Salık~1ağı Geldi 

H 1 LAL 
ECZANESi 

BU 
SEN9E 

Bu Balıkyağını 
yerlere vcrmiyccektir 

Merkezi Hilal -lnşaatınıziçin atideki ihtiy lı;Jnrıruzı pek umız t iatlarl• 

tcmm etmek istortıcniz Halim a~a çarşı ıııt.la 

Kavalah Hasan Nuri 
ticaretbancRine miiracaat e<liniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neı•i çiçekli 

Çtni ve levazımı sıhhiyeden lllvhalar ve bunfarıfl 
te/errüatı envaı banyolar ve teı mosı/onlar ve heı citt5 

musluklar ve kanalizasyon için demir dökme boııılal 
ve lngiliz künkleri ve bunların te/e11uatl vesaire ... 

Fiyatlaı rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BütUn Markal•t 

En Müsait Şeraitla 
lllağezamızda Satıhr 

. - tt· .· . 

D o y ç e Or i y a n t b a n k 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZMiR 
.M.EIU{Ehl : B~: RI.ı l~ 

Almanyada 17~ Şubesi Mevcuttur 
8cı mayo \' e ihtıyat akçası 

165,000,000 B.ayhsmnrk 
Tiirkiye<lc Şnbeleri: ISTAXHUL ve IZMIH 

.Mısırı.la Şubeleri: I\.AHIHE vo JSKHXDERH' f; 
Her türHi banka moaıoeJatnı ifa ve kabul eder 
c ALMA.NV ADA eeyahat, ikamet, talı~il ve 

REO 181'.ER:\l ARK 


