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SAYFADffi 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

tıwıımrıyetin Ve Cttmiııu·itıet E ... eriuin Bekçısi, Sabolıları ( ıkar Siuas-i Gazefedfr 

Kralın Cenazesi u ün aldırılı or 
İki Müessese 
Karşısında -· -Yüreklerinizi büyük dertler 

işgal ettiği zaman teselli bul
mak istermisiniz "? Daha büyük 
dertlerle uğraşanlara bakınız ... 
O zaman kendinizde yalnız 
teselli değil, saadeti de bul
muş olursunuz... Ben bu teıel
ti ve saadeti başkalannı sever
likte bulurum. 

İnsanlara hakiki kıymeti, bun
lann insanlık duygulan ile ve bu 
duygulann icaplanna göre, ha
reket edilitine göre verdi
gımız gün tam miniaile 
"insani" bir devir yaşamanın 
lezzetini tatmaş olacağız. 

Medeniyet!, medeniyet! diye 
bağırdığımız zaman istediğimiz 
şey, yalnız insanlıktır. insanlık 
ise muhtaçlara yardım ile ifa
de edilebilir. Bu yardımın mey
danı o kadar geniştir ki, biri
nin diğerine, komşulanna, mem
leketine, vatanına, devletine ve 
nihayet bütün insanlığa kadar 
varır.. İnsan kalbinin ölçüsü, 
başkaJannı dtijünme derecesile 
mütenasiptir. 

Bir adama verilen vatan 

fnsanseverlı1c eğer bir tahn"k 
ve saik tesirile olmayıp ta 
bizatihi olursa. ve muhtaçlara 
u:,.atılan el, istemenin veya 
emrolunmanın neticesi değil de 
vicdandan doğan manevi kuv
vetin ilcasile ise o zaman sahi
bindeki yükseklik, ahlk neca• 
beti ve daha kısa ifade ile 

" İnsanseverlik " daha temiz, 
daha samimi olur, Onun içindir 
ki, - İnsanlığın kendini bildiği 
gündenberi - yaradılışta muhtaç 
olanlara el uzatanları hep se
vilmiş ve hürmetle amlmışbr. 
Henüz doğan himayesiz bir 
yavruya yardım elini uzatan 
bir insan ile, hilkabn daha 
doğmadan sillesine uğrıyan ve 
doğduktan sonra da ölünceye 
kadar bu sillenin ebedi surette 
ezasını çekmeğe mahküm olan 
sağır ve dilsizleri insan ce
miyeti içinde kıymetli kıl
maya çalışan insanlar, ne 
hürmet olunmıya liyıktırlar? 

Ben vücudumun bütün ince 
teUer üzerinde en derin tesir
ler yapan bu necip manzaralar 
karşısında kalmanın heyecanım 
bir haftadanberi taşıyorum. 
Onun için yalnız btıtibı millet
tqlanma değil, bütün insanlara 
Karşıyakaclaki "Çocuk yuvası" 
ile "Sağır ve dilsiz ve körler 
müessesesini" gidip görmeyi 
tavsiye ederim. 

Birincisinde ya meçhul bir 
baba veya ananın zavallı met
riıklannı ve yahut doğurduğu 
ve doğurttuğunu bakamıyacak 
Ladar zayıflamış ana ve baba-

n getirip teslim ettiği yavru
ları görüyorsunuz. Bunlar ilk 
günden sıcak bir yuvanın dai
ma okşayan ve eyi büyüten 
havası içinde cemiyetin evlit
lan olarak büyürler. Anneleri, 
babaları, evleri hep, hep o yu!va 
Ne mes'ut ve mübarek o in
sanlar ki, başkalannın yavru-

- Son" ıkuıcı sahııeaı -
RetUE. 9.tz,.o• 

Bilhassa Davalarının Belgrada Nakli İhtimaSuikastçılar 
linden Ve Orada Linç Edilmekten Korkuyorlar 

Kaleme un ihtilal Sicili Bütün T eferruatile Tespit Eildi - T ethişçinin Makedonya 
Namına Hareket Ettiği Anlaşıldı - Suçlular ifşaata · Başladılar Komitesi 

Paris, 16 (Hususi) - Suçlu
lar ifşaata başlamışlardır. No
vak ve Malini tethiş hareketinin 
asıl hangi merkezden idare 
edildiğini meydana koymuşlar
dır. T etbişçilerden tevkif edil-

Panste teakıı edıleTZ sabık Y11gosl 

lllİf olanJard.. bqka clUa bir 
çoklanmn isimlerini ihtiva eden 
bir liste hazırlanmak üzeredir. 
Bundan sonradır ki, tethişçiler 
ile daha geniş ölçüde mücadele 

yapılacak Macaristanda ve di
ıer memleketlerde bulunan 
tethitçiler lıaldancla takibat 
imk.inı elde edilecektir. 

Sofya, 17 (A.A) - Polis mü
dliriyeti kral Aleksandnn ka
tilinin Marsilyada alınını, olan 
parmak izlerinin Makedonyalı 
Gorgiyefin parmak izlerine te
tabuk etmekte olduğunu dün 

Bfleden •oma Paris ye Bel
grat polis idarelerine bildir
miştir. 

Caninin HUvlyeU Ta-
mamen Anlatlldı 

• Belgrat 17 (A.A) - Yugos· 
lavya Dahiliye nezareti alınış 
olduğu malumata istinaden kral 
AJeksandnn katilinin hnviyetini 
kat'i surette tayin etmiştir. Sol 
koldaki döğmeler göbekteki 
yara izi Sofya zabıtası tarafın
dan 1931 senesinde alınmış 
olan parmak izleri ve etkiline 
ait olan umumi tarifat cini Ka-

l 
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lemenin haldkatta Makedonya 
tethiş komitesine mensup Vla· 
dimir Gorgiyef Tchenosemski 
olduğunu meyadana çıkarmışbr. 
Merkum 1932 senesinde Bulga
ristandan Budapqteye gitmiş 

ve orada mezkiır tefkilitua 
Macaristan Ajanhğinı yapllllf 
ve ayni zamanda Macaristan• 
la diğer kolllfU devletlerdeki 
tethitÇilere talimat yetiştirmek 
vazifesini görmüştiir. 

Mallnl Macar Mı? 
Ecnebi gazetelerden biri 

Marsilya canisinin üçilncil ıe· 
riki cürmli Mio Kralu'nun Bel· 
grat zabitası şoförlerinden bin 
olduğunu ortaya atmıfftr. Biz 
Kralu'nun Fransız memurlan 
huzurunda kendisinin Budapeş· 
te polis mektebi toförü oldu· 

• 

iuau ve bu vazifeye telMgi• 
ferin reisi Pertchetzin tavsiyesi 
ile kabul eclilmit btdundujmau 
itiraf eylediğini beyana mnzu
nuz, 
Tethltçl U,.atta bulundu: 

Parla 16 (A.A) - Tethişçi 
Kralu nama diğeri Malni ifşa· 
atta bulunarak demiftir ki: 

Alaya keçmeclen evvel Mar
ıilyada halk arasında bulunan 
ve kraldan bqka qhası vur-
maktan korkuyordum. Bundan 
dolayı suikastten vazgeçmek 
istiyerek Kalemeni bu fikrim
den haberdar ettim. Fakat be-

ZOR iŞ DOGRUSU 

ni de yere sermesinden korka
rak kaçbm. Halk arasına ka
rıştım. 

lhfltllcl Rlaatelerl 
Polis Pariste bir çok ihtilal-

Ualny ClvaJtü 01111an<ia diJıt gün aç 
N#JllM _,,,, tnl/ın lHIUI f.dllİfÇI 

ci riaalelerl ele ceçirmittir. Ba 
risaleler iftirakçı Yugoslav tet
bİfçilerinin propaıandası hak
kında tayanı dikkat vesaik 
teşkil etmektedir. Polis aynı 
zamanda Avinyonda Ksalj'in 
odasında somyanın içinde Ka
lemenin bombaJanmn ayni olan 
iki bomba ile bir tabanca ele 
geçirilmiıtir. 

Linçten Korkuyorlar 
Paris, 17 (H.R) - Suikastçı· 

lar Bilhassa Belgrada sevkedi
lerek orada muhakeme edil

- Sonu 4 llrıcii l/DSıteep -

- Pervanesiz ve motörsUz tayyareleri keffetllm 
Ondan fazla keflflerlm var da karıma bir mazeret 
bulmaldmn acizim. 



Sahife 2 

Ü afaa Şah· le · Di endi C a -
tesi Daha Bir Çok Şahitler Din enecek 

İzmir Ticaret Postası gaze
tesi aleyhine Hocazade Ahmet 
bey tarafından neşren haka
retten dolayı ikame olunan 
davanın rüyetine dün asliye 
ceza mahkemesinde devam 
ediJmiştir. 

Mamun mevkiinde Raşit Ha
lil bey vardı. Hakim mevkiin
de Halim bey, iddia makamın
da başmuavin Ali Rıza bey 
bulunuyordu. 

Geçen celsede müdafaa şa
hitlerinin dinlenmesine karar 
verilmişti. 

Şahitlerin dinlenmesine baş
lanmadan evvel müddeiumumi 
Ali Rıza Bey ayağa kalkarak 
hakim Kemal beyin hasta bu· 
Junduğunu ve zan edildiğine 
göre bu hastalığın uzunca sü
receğini, duruşması yapılan 

meselenin şimdiye kadar hakim 
Kemal bey tarafından görül
'mekte olan davaya ait oldu
ğunu söylemiş, mahiyetleri iti
barile ayni olan tüccardan Sa
lahettin ve Kırkağaçlı oğlu. Ka

zım beylerle Hecazade Ahmet 
beyin davalarının tevhidine ka
rar verilmesini istemiştir. 

iki faraf vekilleri bu talebe 
kerşı bir şey söylememişler ve 
hakim tevhit kararını tefhim 
eylemiştir. 

Bundan sonra dinlenmesi is
tenen müdafaa şahitlerinin bir 
listesi hakim beye verilmiş ' ve 
şahitlnrin birer birer çağırıl

masına başlandı, 

Evvela mintaka Ziraat mü
dürü Zühtü bty dinlenci. 

Mumaileyh cevabında kırk 
beş yaşında olduğunu, İzmir 
Postası gazetesinde bazı tüc
carlar aleyhinde · bikaç makale 
gördüğünü, bu yazıların müs
tahsili ezen tüccarlara ait 
olduğunu, fakat bu tüccarlann 
adlan yazılmadığından kim ol· 
duklarını bilmediğini söyledi. 

Bunun üzerine miiddeiumumt 
Ali Riza bey bu yazılarda bazı 
imalar lıulunduğunu söyliyerek 
bu imaların kimlere ait oldu· 
1 

iunu bilip bilmediğinin sorul-
masını istemiş, Zühtü bey, bu 
imalarla da kimlerin kastedil
diğini anlamadığı cevabını ver
miştir. 

Avukat Mustafa Münir bey; 
şahide sual sormak için hakim 
beyden müsaade istedikten son
ra şahitten İzmirde alivre sa
tış yapan büyük ihracat tacir
lerini bilip bilmediğini sordu. 

Zühtü Bey, bu suale de "bil
miyorum ,, cevabını verdi. Şa
hitlerden Yusuf Riza mektebi 
müdürü Adnan bey de yirmi 
yedi yaşında olduğunu, geçen 
ay lzmir Postası gazetesinde 
müstahsil aleyhine hareket eden 
tüccarlar hakkında yazılan ya
zılardan kimin kastedildiğin

den mallımatı bulunmadığım, 
bu yazılarda şahıs mevzuubahs 
edilmediğini, memleketin şeref
li firmalarının bu yazılan ken· 
di Üzerlerine almalarının da 
doğru bir şey olmıyacağını, söy
lemiştir. 

Hakim bey - 932 senesinde 
30 - 35 kuruşa satılan üzümün 
bir hamlede 10 kuruşa indiril
diği gazetede ya1.ılıdır. Bunlar 
kimlerdir? . 

Şahit - Bilmem. 
Hakim bey - Umumi harpte 

İstanbulda İngiliz gazetelerine 
casusluk ederek, mektup yaza
rak ayda on lira alırdım, diye 
birisi bir söz söylemiş bu kim
dir? 

- Bilmiyorum. 
Hakim bey - Bir ~ün Borsa-

da birisi: 
O kadar kurulmayın! Biz sizi 

mahvederiz. Demiş Bu kim dir? 
- Bilmiyorum .. 
Hakim bey - Bir gün çift

çi Necati bey Ziraat bankasına 
müracaat ederek kükürt almak 
istemis, vermemişler. Orada 
maruf birisi: 

- Kükürt imtiyazını bana 
verseydiler mukaveleyi imza 
eder etmez fıçı başına birer 
lira zammederdim, demiş. Bu 
k. dir? ım . 

- Bilmiyorum. 
Hakim bey - Gazetelerde 

imaen bunlardan bahsediliyor. 
Demek bilmiyorsunuz? 

- Bu menfur adamlann kim 
oldukJanndan maliimahm yok
tur. 
Diğer şahit a vvkat Şeref 

Kazım ve şeker tüccarı Osman 
Beyler de bunlara bilmedikle
nnı ve gazetede yazıları oku
dukları zaman isim tasrih edil
mediğinden kimlere ait oldu
ğunu anlıyamadıklannı, söyle
diler. Bu sırada Mustafa Mü
nir Bey, şahit Osman Beye su
al sormak istedi Hakim Bey 
müsaade etmedi, mahkemece 
lazımgelen suallerin soru!makta 
olduğunu söyledi. 

Mustafa Münir Bey sual sor
mak hakkını haiz olduğunu be
yan etmiş ise de hakim, müd
deiumumi bu hususta mutabık 

kaldıklarından vekil tarafından 
sual sorulmasına mahal olma
dığı karan tefhim edildi. 

Şahit Salepçi zade Niyazi ve 
gazeteci Mehmet Sırrı Beyler 
de ayni suretle şehadette bu
lunmuşlar ve Mehmet B. Sırn 
yaşının sorulması üzerine: 

- Otuz dokuz efendim, ce
vabını vermiştir. 

Sırrı bey İzmir · postası gaze· 
tcsindki yazıyı çok şiddetli 
bulduğunu, Türkofisin tahkikat 
ile meşgul olduğu sırada şahıs
lar İçin bu kadar şiddetli yazı 
yazılmasının (cinnet) diye tav· 
ıif edilebileceğini söyledi. 

Maznun vekillerinden Halit 
Natık bey; Anadolu Ajansının 
üzüm fiyatlerini düşürmek için 
dörtler içtimaından bahseden 
yazısını gördükten sonra bir 
gazetecinin şiddetli yazılar 

yazıp yazmıyacağının sorulma
sını hakimden istemesi üzerine 
hakim bey Mehmet Sırn beye 
sordu. Sırrı bey : 

- Böyle yazı yazılabilir. 

Demiştir. 
Diğer şahit Ticaret odası 

muamelat müdürü Hayri bey 
lzmir Postasındaki yazılan oku
duktan sonra bu dört tüccarın 
kimler olduğunu anlamak için 
bazı kimselere sorduğunu ve 
sonra Yeni Asırda bu tüccar
ların isimlerinin yazıldığmı gör
düğünü söylemiş ve demiştir ki: 

- Bu tüccarlar ecnebi ihra
catçılara karşı iyi bir maksatla 
bir birlik yapmak için toplan
mışlar. 

Gazetenin yazdığı şekilde 
değil.. 

Hakim bey - Yine gazetede 
bir tüccarın sözü üzerine "kö
pek balıklarından biri İzmir 
Postasının süfli yazıları demiş,, 
diye bir yazı var. Bunu söyle
yen kimmiş. 

- Bilmiyorum efendim. 
Şahit operatör Faik İbrahim 

bey; kendisine okutturulan İz
mir Postasındaki yazılarda şa
hıs mev,zuu beahscdilrnediğini 
ve bu yazıları okuduktan sonra 
Anadolu Ajansının bir yazısı 
üzerine Zeynel Besim beyin 

Yeni A~ıl" 

•• o 

ün Saba Şe -
ri izden Ay~ ıldı 

Evvelki akşam Aydın ve 
Denizli maarifini teftişten son
ra avdet eden Maarif Vekili 
Abidin bey <lün Afyon treni-

• ne bağlanan hususi bir vagon
la Manisaya gitmiştir. 

Vekil bey istasyonda maarif 
umum müfettişi Hikmet beyle 
birçok mektep müdürleri tara
fından teşyi edilmiş ve Vekil 
beye müteaddit büketler veril
miştir. 

Abidin bey dün öğleye ka
dar Manisadaki mektepleri 
teftiş etmiş ve saat 14 otuzda 
Bandırma ekspresile Bal!kesire 
geçmiştir. 

Sıhhiye Müdürü 
Teftişleri ıe Dewanı 

Ediyor 
Sıhhat müdürü Cevdet Bey 

şehir dahili~deki müessese ve 
imalathanelerin sıhhi teftişleri
ni bitirmiştir. 

Yakında şehrimizdeki bilu
mum mektep talebeleri umumi 

sıhhi muayeneye tabi tutulacak 
ve sıhhat müdürü doktor Cev
det Bey de biliinıum mektep 
binalarını teftiş edecelderdi ... -

1,apu İşleri 
Umumi MUdUrlUğUn 

Bazı Sualle i 
Tapu ve kadastro umum mü

dürlüğünden şehrimiz tapu s:cil 
gurup müdürlüğüne gelen bir 
emirde bir sene zarfında ya
pılmış olan sicil işleri yekiinu 
ve tescil edilen binaların nevi
leri ve kıymetlerinin yekfuıu 
hakkında birer istatistik hazır
lanması bildirilmiştir. 

Koşular 
Heyet Düıı 
Hazırlıklara Başladı 

Viliyet koşu heyeti dün öğ· 
leden soara baytar müdürlü
ğünde toplanmış ve iki hafta. 
devam edecek olan sonbahar 
at yanşlannın programlarının 
derhal tabolunarak her tarafa 
dağıtılmasına ve Iazımgelen 
diğer bütün hazırlıkların yapıl
masına karar vermiştir. 

Heyet azasından baz:ıları 
koşu sahasına giderek sahanın 
vaziyetini tetkik edecektir. 

Daimi Encümen · 
Vilayet daimi encümeni dün 

vali muavini vekili Fuat beyin 
reisliği albnda taplanmışbr. 

u 
• •• ozte • e zmırs 

İki hafta sonra yani 2 T eş
rinisanide başlıyacak olan lik 
maçlarına hazırlıklı çıkmak için 
takımlarımız bu Cuma da ek
zersiz müsabakalan yapacaklar
dır. Altay, Türkiye birincilik
leri dolayısile Altmordu ile kar
şılaşmağa imkan bulamadığın

dan bumaç yapılamıyacaktır. Fa 
kat bunun yerine K.S.K takımı 
Altmordu ile kar ılaşmağı ka
bul etmiştir. 

Alsancak sahası bu cuma 
yine heyecanlı blr müsabakaya 
şahit olacaktır. Çoktanberi sa
hada görünmiyen şilt şampi

yonumuzun kadrosu bilineme
mektedir. Oyuncuları qağınık
tır ve herhalde ekzersizleri 

Konferans 
C. H. F. Karşıyaka Sc

gukkuyu Ocağından: 
Karşıyaka fırka teşkilatı hi

mayesinde Sogukkuyu ve Ba
hariye ocağında açılmış olan 
konferans salonunda önümüz
deki Cuma günü akşamı saat 
yirmide değerli avukatlarımız
dan Mustafa Şakir bey tarafın
dan (İşçilik) mevzuu etrafında 
bir konferans verilecektir. Bu 
konferansa heri es iştirak ede
bilir. 

Nedinı Nazmi Bev 
Bir müddettenberi mezunen 

btanbulda bulunmakta olan 

İzmir mıntaka mülkiye başmü
fettişi Nedim Nazmi Beyefendi 

dün İzmir vapurile şehrimize 
avdet etmiş ve vazifesine baş

lamışbr. Hoş geldiniz deriz. ·-
Hurda 

• 
inhisar 2,5 Milyon 

Kilo Aldı 
inhisarlar idaresinin suma 

imali için incir mıntakasından 

salın aldığı hurda incir mikt.:.
rı iki buçuk milyon kiloya ba
liğ olmuştur. 

İncirlerin sumaya tahvili için 
umum müdürlükten gelecek 
emire intizar olunmaktadır, 

Mister Geri 
Geri tütün kumpanyası sahıbi 

Mister Geri ile müdürü umu-

misi Mister Bel mıntakamız 
tütünleri hakkında tetkikatta 
bulunmak üzere dün Ege va
purile İstanbuldan geldiler. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
bazı gayri muayyen şahıslan 
gazetede bu yazısı ile tahkir 
ettiğine hükmettiğini, söylemiş 
ve vaktile Ahenk gazetesi 
baş muharrirliğini yapan Meh
met Şevki bey de yazılardaki 
kastın hangi tüccara ait oldu-

. ğunu anlamanın imkansız bu
lunduğunu (Türkümsü) tabirin
den Türk olmiyan veya Türk 
tabaasından olduğu halde 
Türk bulunmıyanların hatıra 
geldiğini söylemiş, mütekait 
yüzbaşı İbrahim bey; yazılarda 
isim olmadığmden kimin kast
edildiği anlaşılamadığını ve 
hatta bazı arkadaşlarma da 
sorduğunu ifade etmiştir. 

Müdafaa şahidi gösterilen 
Avukat Haşmet, Ec:zacı Ke
mal Kamil, Af yon tüccarı Saf
fet tüccardan kadı oğlu Ahmet 
üzüm simsarı Sabri, Çolakzade 
Nuri, Kazım oğlu Muzaffer ve 
urj!an tüccarı Bahri beylerin 

mazeretleri hasebile geleme
diklerinden bunların getirile
cekleri hikioı beye söylenmiş 
ve önümüzdeki celsede dinle
nilmeleri rica edilmiştir. 

Müştekiler vekili Mustafa 
Münir bey de ihracat tacirle
rinden Suphi Emin, tüccardan 
Menemenli Hıfzı, Mazhar Nu
rullah, üzüm simsarı Macit ve 
Kemal Nafiz beylerle ticarat 
odası reisi Balcı zade Hak
kı ve Selanik Bankası 

müdürü Fuat ve Doyçe Oryent 
bank müdürü Politi bey
i erin tekrar celbe dilerek 
dinlenmelerini rica etmiştir. 

İddia makamını işgal eden 
başmuavin Ali Riza bey de bu 
fahitlerin dinlenmesini iste
miştir. 

Hiikim hey her iki taraf şa
hitlerinin dinlenmesi için mu
hakemeyi Cumartesi gününe 
bıraktığı_nı bildirmiştir. 

e 

or a Karşılaşacak 
noksandır. Bu itibarla müte
madi müsabakalarla forrnünü 
fazlasile muhafaza eden Al
tınorduya karşı alacağı netice 
meraka değer. 

22 T eşrinievvelde alh aylık 
cezafılannın müddeti biten İz
mirspor takımı bu Cuma da 
kendi sahasında ekzersizlerine 
devam edecektir. öğleden sonra 
Göztepe takımı Talebe çayırına 
giderek İzmirspor ile karşılaş
mağı kabul ettiği için burada 
da günün heyecanlı ve meraklı 
bir müsabakası olacak demek
tir. İzmirspor takımının bu se· 
neki kadrosu malum omadıgı 
cihetle Göztepeye karşı alacağı 
vaziyet entresandır. 

Himayeietfal 
Cemiyetinin Tebrik 

Telgraf nameleri 
Himayeietf al cemiyeti, tebrik 

tclgraflan için zarif, süslü tel
graf kağıtları ihdas etmiştir. 
Bu kağıtlar her telgraf merke
zinde bulunur. Tebrik telgra-
fınızın bu süşlü kağıtla muhata
bınıza verilmesini isterşeniz ar-
zunuzu telgraf memuruna söy
leyiniz. Telgraf üzerinden başka 
vereceğiniz 15 kuruş maksadı
nızı temin eder. Tebrik telgra
fınızı şüslü kağıtla alan muha-
tabınız fazla memnun olacağına 
ve zarafetinıze hükmedeceğinine 
şüphe yoktur. 

Bir Amele 
Araba Altında Yaralandı 
Karşıyakada Yemişçi paşa 

sakağında Arabacı Cafer oğlu 
İsmailin arabasına tuğla yer
leştirmekte olan Bilal oğlu Ali 
tayyare gürültüsünden hayvanın 
ürkmasi üzerine araba albnda 
kalarak muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. Yaralı hastaha
neye kaldınlmışbr. 

Kemal paşada 
Belediye intihabatı 
Kemalpaşa - Çarşamb günü 

saat yedide başlayıp yirmiüçte 
nihayet bulan kasabamız bele-. 
diye intihabında fırka namzet
leri ittifakla kazenmışlardır. 

En çok rey alan azalar şun
lardır: 

Halit, Kamil, Hasan Ali, Ah
met, Yasin, uncu Mustafa, is
mail Zeki, Safer Mustafa Cev
det Etem, Tahir, Lütfi, Sabri, 
Hüsnü, Hüseyin Hüsnü beyler. 

'7 
arşısın a 
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-Ba .... tmntı lmıncı salufcde 

lanna kendi yavruları şefk• 
ve muhabbetini gösteriyorlar 

Ya ikincileri!.: İnsan oldu~· 
larını bildikleri halde onun pJ 

metlerinden mahrum yaşaoı•· 
nin bütün ıstıraplarını duyaJI 
ve çeken zavallılar .. Fakat oP 

lar da bugün insani hizmetler 
karşısında asla zavallı olmıyot" 
lar. Hayabn bir uzvu oloıalı 
için çalışabilen bir faydalı jır 
san haline geçiyorlar, geçİtİ' 
liyorlar. 

Dilsizlerin bütün gözle ~ 
rülerek yapılan sanatları, ı~~~ 
lerin musiki öğrenmeleri; (llJll! 

gözü olduğu halde çahşmıy,,. 
lar için ne mühim bir ibret 
levhasıdır!. 

Eksik uzuvlarm eksik kail' 
vazifelerini ödiyebilmek içil 
çalışanlarin insanlıkları bul" 
rund eğilmemek kabil mi?. 

Yuvada ve diğer müesse~ 
deki hizmetler, cemiyetin iplt 
dai hizmetleridir. Orala~ 
çıkanları cemiyete daha faictJ 
yapmak, sıhhata ve ref,19' 
malik olanların vazifesidir. 

Gönül ister ki, İzmirin bel 
zengini bu iki müessesede' 
çıkanların ellerinden tutsuni' 
ve maddi zenginliklerine, rffl' 
nevi ve vicdani zevki. de 1'' 
tarak hayatta "hakiki saadett
kavuşsunlar ... 

:R.eftk. ş. İ:nc-
ı • • -

Devlet Şurası 
Cevap Verilmedlğind-' 

Şikayet Ediyor 
Devlet şurası nezdinda açıl" 

idari davalar münasebetile g'f>' 
derilmesi icap eden müdaf ... 
namelerin müddeti 15 güodlJı 

Vilayetler aleyhine açıt" 
davalarda bazı viJ!yet.lerio 
müddet zarfında müdafaıa .... 
meyi göndermedikleri gibi ~ 
vacının kanunun 38 inci ın• 
desinin tatbikini istemesi iir' 
rine hu müddet hükmüne uf 
larak tebligat yapılmakta ve~ 
ha on beş günlük müddet ve 
mekteclir. 

Buna rağmen yine ce1~ 
verilmediği Devlet şurası ril 
liğinden Dahiliye vekilli~ 
bildirilmiş ve vilayetlere g'll 
derilen bir tamimde vilayeti~ 
ce huna kar~ı tetbir ahnrO 
emredilm· ıtir. ·-Kültür 

Güzide muharrirler tar#fl 
dan neşrolunan Kültür iJJ~ 
muasının 24 üncü sayısı d' 
zengin münderecatle çıknıı.f ~ 
Kültür bu nüshasile birine~ 
dönümünü de idrak eylenıe J 
dir. Tebrik eder bu kıyas~ 
mecmuayı bütün münevveri 
tavsiye ederiz. 

ELHAMRA İ. M. Kiitüphane Siııenıs• 
Yeni mevsimin müstesna filmlerindan birincisini 

takdim ediyor : 

Bar Şarkıcısı 
FRANSIZCA sözlü, şarkılı zengin tuvalet ve mizansel1j 

büyük film. Oynıyanlar : 
CLAUDETTE COLBERT - RİCARDO CORTEt 

BABY LA ROY 

Perşembe günü 15, Cuma günü 13, Cumartesi ve paı,t 
günleri 17 seanslarında Silvla Sldney'ln 

Garip Bir Aşk 
Filmi tekrar edilecektir. Bu ve bundan evelki seansfıır' 

;ge~enler iki filmi de görebileceklerdir. . f: 
ilaveten: PATHE JURNAL No. 2 ve MIKI MÜZED 
FİYATLAR : 35 - 45 - so - 60 kuruş. 

Seans Saatleri: 15,15 - 17 - 19 - 21,15, 
günü 11,30, Perşembe günü 13,30 da başlar. 

- Pazartesi GUnU Yeni Pro ram -
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. ol<tor Bu Alevi Sönen Gözlere 
İki Üç Damla Akıttı 

-20-

Hemşire Tomris.. Bu tarafa 
geliniz .. 

Hastanenin önlıne s:ralanmış 
sedyelerde uzadılmış bacaklar, 
sarkık kollar, gözleri başları 
bağlı neferler, zabitler var. 

Bu yığın yığın sayısız, (Türk) 
adlı yiğitler, hep ayni yanık 
çağırışla: "Ah anam,ah anam,, 
diyorlardı. Bu sızlayışla, yara
lanna, vurulduklarına değil de 
daha öclerini alamadan ayrıl
dıkları Türk yarışına acını

yorlardı ... 
- Doktor bey. bu yara da 

;abık geçer değil mi? Tam 
beşinci bu .... 

- Ne bakıyorsun öyle Tom
ris bacım .. Tanımaz mısın beni 
sen? 

Mehmet onbaşıyım ben .. Öyle 
cılız bir kurşundan korkmam .. 
Ben tek kolumla da.. On düş
ınanın hakkından gelirim.. Of! 
yanıyor, yüreğim. Bir su... Bir 
damla su, Tomris bacı. .. 

Doktor Nejat: 
- Sayıklıyor yine yiğit on

başı!.. 
- Tanımadınız mı onu dok

tor? Hanı Özdemirin ilk geli
şinde birlik gelen asker .. Ha
brladınız değil mi? Yarası hafif 
diye sardırmaktan çekiniyordu .. 

Bakınız koca kahraman be-
inci gazasına bir kol bırak
mış ta, ne ehemmiyeti var, tek 
kolumla da düşmanın hakkın
dan gelirim diye sayıklıyor. 

Bu Türk imanına ben de bü
tün imanımı verdim doktor .. 

Biraz geride bir yatak önünde 
durdular. 

- Gözlerim yanıyor... Ah 
gözlerim açılmıyacak mı? .. 

- Dur Hasan çavuş. Doktor 
bey burada pansumanını ya
pacak.. 

Tomris yaralının başını biraz 
kaldırdı. Bağları çözdü. 

Doktor Nejat bu sarı gaz
ların altında ışığı sönmüş göz
leri elile yokladı. 

- Yanıyor. İçersini kızgın 
demirler dağlıyor doktor .. 

- Acısını dindirecek olan 
bu pansumanla biraz serinler
sin oğlum ... 

Doktor bu alevi sönük gözlere 
iki üç damla akıttı, Tomris pan
sumanı tazeledi .. Bağları sardı. 
Başını yastığa bırakırken elle
~ini bırakmıyan genç çavuş 
ınler gibi sordu. 

- Ah Fatuşumu görecek 
. . ? 

mıyım ... 
Tomris sarardı, yavuklusuna 

hasret çeken çavuşun hali yü
reğini burktu.. Yaralının eli 

düştü. İçinden derin çok derin 
bir ah yükseldi ... 

Tomris sanki bir hayal, bir 
gölge gibi dolaşıyor, oradan 
oraya gidiyordu. Gündüz hiç 
dinlenmiyor, gece bir saat uyursa 
çok uyudum sanıyordu. 

Sedyeler, kağnılarla gelen 
her mecruh onu Emine kadınla 
göz göze getiriyordu!. 

Bu acıklı ana kendi ıierdini 

unutmuş gibidi. Tomrisin gün
den güne derinleşen tasalı ba
kışlarına ulaşmak istercesine: 

- Ne edersin kızım artık 

insan alışıyor. Hepsi de anala
rının kıymetlisi bunlar .. Ne can 
ne kan. ne ten düşünen yok! 

Canımıza, tenimize, kanımıza 
saldıran düşmanı koğmak.. İşte 
hepsi bu. Erkeğini, karısını 

birleştiren bu... Onlar.. Ah 
anam, vah anam diyorlar.Ben de 
hepsine oğlum diyorum. Gerçek 
hepsinde biraz da Hüseynimi 
buluyorum ya., 

Tomris bu özlü sevgiyi hay
retle dinliyordu. Evet Emine 
kadın da her Türk neferine 
oğlum demek tesellisini bulu
yor, onlarla biraz Hüseynime 
yaklaştım demek genişliğini 
gösterebiliyordu. 

Fakat o? .. Bir Özü !çin y<!nıyor, 
onu da mı yaralı göreceğim 
diye titriyordu.Bu ne kadar birbi 
rine benzemez duygulardı .. 

.;;. 
~ ~ 

Bu sabah Emine kadın er-
kenden odasına geldi. Yüzü 
gülüyor, derileri parlıyordu. 

Yaşlı kadın adeta gençleş.. , 
mıştı .. 

- Hüseynin mi geldi? Sanki 
oğluna kavuşmuş gibi gözlerin 
ışıldıyor Emine kadın .. 

Sevinçle : 
- Işıldar ya, Hüseynimin 

haberini aldım kızım. Bak onun 
kağıdı bu .. 

Oku bir daha işideyim .. Ka
dıncağız bir değil on defa 
okunsa kanmıyacaktl.. 

Hüseyin : "Hiç üzülme sen 
anam diyordu. Sapasağlamım. 

Demir gibiyim, gücüm yerinde
dir. Kardeşimin öcünü alaca
ğıma inanını eskisinden çok
tur. Büyük hücum baslıyor, 

ellerini öperim kutlu dileklerin 
benim de dileğimdir anam, bir 
gün onları birleştirirsen, sana 
Ahmedinin acılarını unutturu-
rum.,, 

Kadıncağızın ağzı genç kızın 
ağzından ağır ağır çıkan keli
meleri yutacakmı~ gibi açılı
yordu. ,,. ,. 

- So11ıı Var -
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Puaııkarenin Olümii 
Münasebetile taziyet Te~

grafları Gönderdiler 
Ankara, 16 (A.A) - Fran

sanın en blıyük siyasi adamla-
rından biri olan esbak cumhur 
reisi M. Raymont Puankarenin 
vefatı münasebetile reisiçumhur 
hazretleri tarafından aşağıdaki 
taziyet telgrafları çekilmiş ol
duğu gibi başvekil İsmet paşa 
hazretleri tarafından da F ran
sız başvekili M. Dumerge ayrı 

bir telgrafla beyani taziyet 
edilmiştir. 

Fransa reisicumguru M. Al
bert Löbrün hazretlerine, 

Paris 
Fransanın en büyük adamla

rından biri olan M. Raymot 
Puankaranın vefatiyle Framsa
nın uğradığı acı ziyadan dolayı 
en samimi taziyetlerimin kabu
lünü zatı devletlerinden rica 
ederim. 

Gazi M. Kemal 
Madam Raymont Puankare 

Paris 
Duçar oldyğunuz acı m.ntemi 

büyük bir kederla haber aldım. 
Hürmetle taziyetlerimi kabul 
buyurmanızı rica ederim. 

Gazi M. Kemal 

Çankaya 
Afyonsporu s-o Yendi 

ANKARA, 16 (A.A) -Çan
kaya - Afyons~cr maçı bugün 
8 - O Ankaralıların lehine neti
celendi. Afyon şampiyonu bi
rinci devrede bir gol yimiş ve 
güzel bir müdafaa sistemi takip 
edebilmiş isede ikinci devrede 
teknik ve bilği noks:ının.:ı ~·or
gunlukta ilave olununca An
kara birincisi arka arkaya 7 
gol atarak grup şampiyonluğu
nu kazanrnış(ır. Galip takım 
yarın Ankara yoluyla ve oto
büsle hareket edecektir. 

DENİZLİDE 
Zorlu Bir Zelzele Oldu 

DENIZLi, 16 (A.A) - Bu
gün saat 10/30 da doğudan 

batıya doğru zorlu hir zelzele 
olmuştur. Yıkıntı yoktur. 

Sovyet Elçisi 
Cumartesi Günü Geliyor 

İstanbul, 16 (A.A) - Yeni 
Sovyet büyük elçisi M. Kara
han 20 birinci teşrin cumartesi 
sabahı Semplon ekspresile şeh
rimize gelecek ve aynı gün ak
şam trenile Ankar~ya hareket 
edecektir. 

Muğlanın İhracatı 
Muğla 16 ( A.A ) - Eylül 

içinde Marmaris ve Fethiyeden 
ecnebi memleketlere 55 öküz 
78 dana ve inek 290 keçi 29 ko
yun 1449 kümes hayvanı ve 28 
bin kilo gübre çıkarılmıştır. 

----------------------·--------~--------__;---
Salihlide Hiç Bir Hadise Olmamıştır 
Salihli I-lall-ınııı Şuuruna Karşı Bir İsnat SayıJaıı Uydurma 

Haberi Kayınakaın Ve Fırka Erkanı Tekzip Ediyorlar 
Gece müstacel kaydile Sa- arasında beş altı gece evvel ı rim. 

lihli kaymakamından ve fırka geçen ve şahsi mahiyette olan Salihli Kaymakam vekili 
azalarından bir sabah gazete- küçük hir hadiseyi fırsattan HAMDI 
sinde çıkan uydurma haberi istifade etmek ve efkarı umu- İzmir Postasında fırka bina-
tekzip eden şu telgrafları aldık: miyeyi karıştırmak istiyenl~r bu sının taşlandığına dair yazılan 

Salihli, 17 - Bugünkü İzmir küçük hadiseye "Fırka bınası yazı yalandır. Bu haber mak-
Postası gazetesinin baş ayfa- taşlandı, hükumet tedbir ala- satlanna ermek ıstiyenlerce 
sında " Salihlide beklenmiyen madı,, şeklini vermek istemiş- müretteptir. Memleketimiz hal-
bir hadise oldu ,, ve üçüncü lerdir. Salihli halkı belediye kının şuur ve nezaketi ink•lap 
sayfasında "Fırka binasını taş- seçiminde şuurlu hareketileFırka fırkasına bağlılığı bu gibi 5.di-
lamanın hakiki sebebi ne imiş,, namzet listesine ittifakla reyle- liklere mani olacak dereceyi 
şeklinde iki telgraf çıkmıştır. rini verip dururken bu gibi kemaldedir. Vak'ayı tekzip edi-
C. Halk fırkası mahalle ocağı asılsız ve yalan havadislerin in- niz. Hükumetten sorarsanız ha-
binasının alt katındaki " Gür- tişarı efkarı umumiyeyi pek kikat anlaşılır. Hiirmetferimiz. 
büzler kulübünün muzika haklı olarak tiksindirmi~tir key- . Fırka azalarından 
muallimi _ile bazı l!"ençler fi yetin hemen tekzibini rica ede- f<.ız.~ Ömer İlhami 

LGRAF 

iyana Mania ı Yarı a 
üi~~i;·c~;~ı·s~··Gü<lii·k·x<l·~~<l~ki 

atı ile bütün maniaları hatasız geçti 
Türk Bayrağı Tasnif Y apılıncıya Kadar Viyana Müsa

baka Sahasının Şeref Direğinde Şerefle Sallandı 
Ankara, 12 (A.A) - Viyana 

Beynelmilel manialı at yarışla
rına iştirak eden 7 millet ara
sındaki müsabaka neticesi aşa
ğıdadır. 

Bu yarışta manialar pek hey
betli ve çetin idi. 3 tane 1,60 
3 tane 1 50 mütebakisi 1,40 

' . 
yükeeküğiode olan 14 mania 
mevcuttu. İki tane de beşer 
metrelik hendek mani vardi. 
Her süvari ayni hayvanla bu 
maniaları iki defa a~mıya mec
burdur. 

Bu müsabakayı ilk defa 

Üç Elebaşı • 
Yakalandı 
İstanbul, 17 (Hususi) - Ka

panan Makedonya ihtilal komi
tesini~ şiddetle aranmakta olan 
Üç elebaşısı Sofyada yakalan
<lıla . Tahkikat ve taharriyat 
ger• letiliyor. Bunların Marsilya 
suikastile alakaları :lraştırıl
mak adır. 

Lütfü Fikri Bey .. 
Pariste Oldü 

İstanbul, 17 (Hususi) - Eski 
De sim mebusu Lütfü Fikri bey 
uzun zamandan beri bulun
makta olduğu Pariste ölmüştür. 

Aııkarada 
Ankara 17 ( Hususi ) - De

lediye seçimi tasniii tamamen 
bitirild!. 

An karada 
Fır-ka Namzetleri Mütte

fikan Kazanc;ııar 

Ankara, 16 (A.A)- Ankara 
belediye azalığı seçimi bu ak
şam bitmiştir. Reylerin tasnifi 
neticesinde rey hakkını haiz 
40,000 vatandaştan 34 bin 
küsur vatandaşın reyini kullan
dığı ve bu suretle intihap hak
kını haiz olanlnrın yüzde dok
sanının intihaba iştirak ettiği 
ve bu vatandaşların reylerini 
müttefikan C. H. F. namzetle
rine verdikleri anlaşılmıştır. 

ADANADA _ 
Pamuk Pfyasası 

ADANA, 17 (A.A) - İki 
gündenberi borsarnıbda pamuk 
ve koza üzerinde çok ehemmi
yetli ve hararetli alışverişler 
olmaktadır. Bu hareket bugün 
daha ehemmiyetli olmuş. sa
bahleyin Mısır pamuklarının 
kilosu 32 kuruştan açılmış ve 
akşam kırkbir kuruştan kapan
mıştır. Yiikselişler yalnız Mı
sır pamukları üzerinde kalma
mış yerli cins pamukların ki
losu da sabahleyin 33,25 ile 
açılmış ve 35,25 ile kapanmış
tır. 

Hüseyin Rahmi 
Bey Uşakta 

süratle ve hatasız bitiren bir 
Fransız zabiti oldu ve şeref di
.reğin.e Fransız bayrağı dikildi. 
Sonra gc:len bir çok zabitler 
bu dereceyi bir türlü geçemi
yorlardı. Pek yüksek ve güç 
olan maniaları aşabilmek için 
biniciler hayvan:a.,nı fazla sür
mekten çekiniyorlardı. 

Nihayet zabitlerimizden bi
rinci mülazim Cevat bey, Gö
dük adındaki hayvaniyle bu 
müsabakayi hatasız olarak bi
tirince şeref direğine Türk 
bayrağı azametle yükseldi. Ve 

ay yıldız Viyana müsabaka sa
hasında umumi tasfiyeye kadar 
şerefle sallandı durdu. Başka 
hiçbir süvari bizim binicimizden 
daha seri netice alamadı. Bu 
netice süvarilerimizin Niste al
dıkları derecelerden daha mü
kemmeldir. Ve kendilerine 
Beynelmilel sahada parlak bir 
mevki temin etmiştir. Tasnıf 
sırası şöyledir: 

1 Fransa, 2 İtalya, 3 Hollan
da, 4 Türkiye, 5 Macaristan, 
6 Avustur?e, 7 Çekoslovakya 
olmuştur. 

Kararnaine Prejsi 
VekiUer Ileyetine Verildi 

Ankara, 17 (Hususi) - Zirai kredi kooperatiflerinin ellerindeki 
üzüm ve incirlerden 250 bin liralık miktarının şirketlerce döviz 
yerine ihracı için hazırlanan kararname projesi Vekiller Heye
tine verildi. 

Paristeki Jurnal Matbaasında Bir 
Yangın Çıktı 

İstanbul, 17 (Hnsusi) - Jurnal gazetesinin matbaasında bü
yük bir yangın çıktı. Ateş çabuk genişliyerek atelyelerin mühim 
bir kısmını sardı. İşçilerdeu biri diri diri yandı. İtfaiye büyük 
gayret sarfederek yangını güçlükle söndürdü. Zarar büyüktür. 

• a a 
İsınet ]>aşa Hazretleriniu 1 utkil ' .A.çılacak 

Ankara, 17 (Hususi) - Sanayi sergisi cumhuriyet bayramının 
11 inci yıldönümünde Başvekil İsmet paşa hazretlerinin nutuk
larile açılacaktır. 

Büyük Ruhani Ayin 
İstanbbul, 17 (Hususi) - Kral Aleksandr Hazretleri için yarın 

(bugün) burada büyük ruhani ayin yapılacaktır. 
İstanbul, 17 ( Hususi ) - Yugoslavya birliğinin kuvvet bulması 

ve Hırvatlarla Sırplar arasındaki ihtilafın halli için Zağrep ile 
Belgrat arasında gizli müzakereler vukubulduğundan ve bir kaç 
Hırvat reisinin kabineye alınacağından bahsediliyor. 

Büyük Millet Meclisi 
Öııünıüzdeki Hafta i~iııde Açılıyor 

İstanbul, 17 (Husuıi) - B. M. Meclisi önümüzdeki hafta için
de açlıyor. burada Bulunan meb'uslar Ankaraya gitmeğe başla
mıştır. 

Silistre Muhacirleri 
Tekirdağı 17 (A.A) - Dün Romanyanin Silistre ve Pazarcık 

havalisinden 593 muhacir gelmiştir. Bunlara kış gelmeden evvel 
birer ev yaptırılarak barındırılmaları için çalışılmaktadır. Türk 
olan ve Türkçe konuşan bu muhacirler bugün Çorluya gönde
rilmişlerdir. Bazılarının hayvanları ve arabaları vardır. Bu ayın 
yirmi ikisinde bir vapur muhacir daha gelecektir. 

Telefon 3151 

TAYYARE 
Telefon 3151 

SİNEMASI 

BUGÜN 
Senenin en yüksek eserlerinden biri olan 

BEN FAHİŞE MİYİM? 
Tamamen Fransızca sözlü his ve heyecan filmi 

ilaveten : 
FOX diinya havadisleri ( TÜRKÇE SÖZLÜ ) 
MİKİ MA VS ( Karikatör komik ) 

UŞAK, 17 (A.A) - C. H. , 
F. umumi idare heyetinden 
Hüseyin Rahmi bey gençlik 
teşkilatını tetkik etmek üzere 
Gedizdeil şehrimize gelmiş ve 
dün halkevinde Uşakta mevcut 
beş kulübün idarecileri ve hal
kevi erkanı ile gençlik teşkilatı 
mevzuu üzerinde görüşmeler 
yapılmıştır. Mumaileyh Balıke

CASTİLİA~ı:_RDEN(meşhur İspanyol orke!tresi~e dansi) 

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

HAFTAYA : 

Ankara 'flirkiyenin l\alhidir 
Büyük İnkilap Filmi 

sire haı t.:l~e:t ~t1nist;r. ~~ 
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Casusluk Haıatım. 
ar Marthe'ın Hatıraları 
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Zarfı Açınca İçinden Peseta Çıkh 
Sözüne çok sadık olan M. 

Stefan iki gün sonra bana ye
niden telefon etti. 

- Monte 1geldo'da aynı sa
atta çaya buyumıaruzı rica ede-. 
rım. 

... Ayaklarımız ucunda aynı 
panorama güzeran ediyordu. 

Stef nın yüzü neş'eyle par
lamaktaydi, 

- Ah şu harp olınasaydı ... 
Deye söylendi. 

- Ne yapacaktınız? 
- Sizi kaçıracaktım. 
- Teşekkür ederim. Cidden 

çok naziksiniz. Fakat benim, 
bu sırada aradığım biç te bu 
değil.. . 
Karşımdaki bir aşık olma

dan evvel Almandı. 
- Şefim sizinle görüşmeyi 

kabul ediyor. 
- Şefiniz korkunç bir adam 

değildir değil mi? 
Bir arjantin orkestresi ha

zan ı eşe, hazan da hüzün ve
ren parçalar çalıyordu. İçime 
süzülen bu müziğin ahengi kal
bimi sıktı. 

Bir hissi kablelvuku mu? 
M. Stefan sualimin taşıdığı 

endişeyi izale etmek ister gibi 
bir baş işareti yaptı. Bununla 
beraber bana kederli göründü. 

- Ne vakıt görüşmek isti
yorlar? 

Yarın sabah altıda Funiküler 
(dağ şimnendiferi) de bekleyin. 
Bir adam yanınızdan geçecek 
ve size "beni takip ediniz" di
yecek... Koyu ve kapah bir el
bise giyiniz.Bilhassa köpeğinizi 
otelde bırakınız. Tanınmaktan 

çekinmek lazımdır. 
Alman Seti • 

Akşam baş ağnsını vesile 
ederek gazinoya gitmedim. 

Gazinoda avuç avuç para 
israf eden İspanyol zengini 
Bookmekeri de takip ebnedim. 
Fakat beni tanıyanlar ne ka
dar kaprisci olduğumu bili-

ıorlardı. Vazifemin müşkül 
ıafhaıına girmek üzere bulu· 
ııuyordum. İsveç seyahatimde 
Gerdanın hatırası kafamdan 
çıkmıyordu. Bununla berabor 
aynı bava içinde olmadığım da 

muhakkaktı. Hedefe varırken 
bütün nikbinliğime rağmen 

korku içimi burkuyordu. Ya 
Stefan bana bir tuzak kurmuş
sa. Bilhassa randevu için inti
hap ettiği saat şüphelerimi 
uyandmnıştı. Sabahın altısında 
bütün şehir daha uykuda bu
lunacaktı. 

Sabahın altısı... Hiçte çok 
namuskarane seçilmiş, fena 
niyetlerden uzak bir randevu 
saatı benzemiyordu. 

Endişelerim hareketimi dur
durmadı. Sabah şafakla bera
ber kalktım. Spor elbisemi 
geydim. Bir dag gezintisine 
çıkacakmıt gibi hazırlandım. 
Bununla beraber Fransız :zara
fetinin Alman kurtizanlığı üze
rinde ne kadar derin tesirler 
yaptığını tecrübemle bildiğim 
için çok zarif bir spor elbisesi 
seçmiçşim. 

Otelden çıktığım saatta Sen 
Sebastiyen henüz uykuda idi. 
Bahçelerden kuşların tatlı ses
leri geliyordu. Plaj bomboştu. 
Randevuya ayakla gidiyordum. 
Bunu tercih etmiştim. Zira sa
bahın serinliğinde bu küçük 
gezinti kafamla fizik kuvvetim 
arasındaki ahengi temin ede
cekti. 

Tayin edilen vakıttan evvel 
randevuya gelmiştim. Erken 
kalkmanın üzerimde yaptığı 
tesir büyüktü. Neşeli idim. Nef
sime itimadım artmıştı. 

Dün akşamki gibi heyecanla 
değil sükunetle sergüzeşte atıl
mayı bekliyordum. Fünikülerin 
dibinde iki papas bekliyordu. 
İki şahit .. , Bir genç kadının bu 
saatta sokağa çıkmış olmasını 

biç şüphesiz hayretle karşılı
yorJardı. Orada huzurları ca
nımı sıktı Gözlerini bana dik
mişler, beni tetkik ediyorlardı. 

Tam saat altıda uzun boylu, 
zaif bir adam acele adımlarla 
yanımdan geçti. Evvelce ara
mızda konuşulduğu gibi ... 

- Beni takip ediniz dedi. 
Lacivert renkte bir kostum 

taııyordu. Siyah gözlükleri göz· 
lerinin seçilmesine imkan bırak
mıyordu. 

Şef, tüphe yok bu adamdı. 
Bir kaç adım uzaklaştıktan 

şonra, bakışlan ile beni süzen 
iki papasa aldırınıyarak bekle
mekten usanmış gibi ayakla 
yürümeğe başladım. Ve komşu 
sokakta deminki adama mülaki 
oldum. Biraz ötede lüks bir 
otomobil bekliyordu. Merakla 
markasına baktım. Bu bir mer
sedesti. 

Kasketli Alman otomobilin 
açık duran kapısından uzun 
ve zayif ellerile bana yer gös
terdi. Ağzından bir kelime bile 

çıkmadı. Kapı kapandı. Şoför 
makinayı harekete getirdi. Ko· 
nuşmıyorduk. Otomobil yıJdınm 
sür' alile uçup gidiyordu. Endişe 
etmeğe baıladım. Tanımadığım 
yerlerden geçiyorduk. Bomboı 
sahrala,r taşlık ve kumluk dar 
yollar.. ilk defa olarak böyle 
bir maceraya atılan gözlerimde 
bin bir korkunç hayaller yaşa
tıyordu. 

- Sonu var -

T ethişçilerin Listesi 
•• 

Hazırlanmak Uzeredir 
··-·-·--Baştaıaıı ı net schi/tdt -

meleri ihtimallerinden korku
yorlar. Novak isticvabında is
terseniz kafamı koparın. Fa
kat Belgrada göndermeyin ,, 
demiştir. Suçluların muhakeme
.eri F ransada görüleceğinegöre 
bu vehimli endişeleri Yugoslav 
milletinin feveranından ve linç 
edilmekten korktuklarına at
fedilebilir. Annemasse'taki is
ticvaplarda Yugoslavyanın Pa
ris elçisi de hazır bulunmakta 
ve suçlulara bazen tercümanlık 
yapmaktadır. 

On iki Mevkuf 
Zabıta nezareti altında bu

unan 12 Yugoslav hakkında 
benUz tevkif müzekkeresi 

kesilmemiş is de tahkikabn 
inkişafına, elde edilen vesika

ların tercemesine kadar bunlar 

tevkifhaneye sevkedilmiş bu

lunuyorlar. Mevkuflar ara

sında Yugoslavyanın sabık da

hiliye nazın Svetozar Prebiçe

çeviş ile VJadimir Radiç te 
mevcuttur. 

Slovenler Ve Suikast 
Belgrat 14 (P.S) - Üç se

nedenberi menfi bulunan Kato

lik Sloven fırkasının reisi sabık 
nazırlardan Kroseç Kraliçe 

Mary'ye ve başvekil Uzonoviçe 
Kralın katli münasebctile tazi
yet telerafları ıröndcrmistir. 

'Veni A81r 
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Belçikanın Müdafaası .. ! Moskovada 
• -~. 1 

Umumi ErkinıHarbiyeReisi Ceneral 
Nuyten Kral Tarafından Azledildi 

ilk Y eratlı Tren 
Moskova 16 (A.A)-Tas A

jansından: 

1931 senesi nihayetinde baş
lıyan iki buçuk kilometre uzun· 
luğundaki ilk yeraltı hattının 
inşaatı bitmek bzeredir. Düll 
akşam iki buçuk kilometrelik 
bir kısım üzerinde yapılan ilk 
tecrübe Sovyet fabrikalarınd• 
yapılan makine ve aletlerİll 
mükemmel olduğunu göster· 
miştir. 

. .... __________________________ __ 

iki Müdafaa Planı Çarpışıyordu - Belçikanın Hudutta 
Müdafaasını İstiyenler Galebe Çaldılar 

Paris, 14 (H.M) - Belçika- dir. Bu maksatla Herve yayla-
nın Milli Müdafaa nazırı M. 
Devez ile Umum Erkam harbi
ye reisi ceneral Nuyten rasında 

Belçık.. topr ğının hudutlarda 

müdafaası meselesinde başgös
teren ihtilaf Umum Erkanı Har
biye rcisi!ıinin kral tarafından 

azlile neticelenmiştir. Ceneral 

Nuyten bir kaç aya kadar te
l·aüde sevkediJecek olan İkinc' 
Ordu kumandanı Ceneral Po

lörü istihlaf edecektir. Devez -
Nuyten ihtilafı Belçikanın siyasi 

vaziyetini buhranlı bir safhaya Azledilen Ce11ero/ Nuyttn 
sok'1ıak üzere bulunuyordu. 'Programı Belçika müdafaasının 
Harbiye nazırının milli müdafaa hu~utta yapılması merkezinde-

ilill!8 • .. c:. a 

Londra Konferansına 
Hazırlık Yapılıyor ... 

Japon Amiralı Yamato Bu 
Maksatla Londrada Bulunuyor 

Londra1 16 (A.A) - İki ta
raflı görüşmelerle gelecek sene 
yapılacak londra konferansım 
hazırlamak üzere yapılan mli
zakerelere tekrar başlanacak
tır. Japon ve Amerika heyetleri 
buraya gelmiştir. 

iki taraflı görü melere 18Ha
ziranda İngiltere hükumetinin 
teşebbüsü ile başlanmıştı Görü .· 

meler bidayette 1935 konferan-

' 

Japonyaya gelince japonya
nın Londra sefiri M. Matsudaira 
ile Amerikanın başmurahhası 
M. Norman Davis ve İngiltere 
murhhası aralarında fay dalı gö
rü meler yapılmıştır. 

Lond.raya gelmiş olan amiral 
Yamanto müzakerelere devam 
tçin M. Matsudairayu iltihak 
edecektir. Bir İtalyan mutahas
sısı da T emmuzdanberi Londra-

sını kazırlamağa matuf usuUer dadır ve başlamak üzere bulu-
nun müzukerülerde bulunmak ve müzakere şekilleri üzerinde 

olacakb. Bununla beraber üzere sonbahar Fransız ye İtal
yan murahhaslarının Londraya 

muhtelif görüşmelerde temas gelmeleri muhtemeldir. 
edildi. Telsizle Telgraf Çekildl 

Bu tarihte görüşmelerin Ja- Melburn, 16 ( A.A) _ Bir 
pon deniz heyetinin gelecek fotoğraf bugün ilk defa olarak 
tarihten bugüne kadar tehirine telsizle Londradan Avustural-
karar verildi. Gorüşmeler bil- yaya çekilmiş ve bu fotograf 
bassa İngiliz ve Amerika ve Melbumda çikan Argus gaze-
İngiliz Fransız heyetleri ara- tesinde intişar etmiştir. Bu fa-
sında hararetli oldu ve hunla- toğrafın çekilmesi için hüzme 
rin sahanın temizlenmesi hak- mevceleri sistemi kullanılmış 
kında hakiki birer kıymet arzet- ve çekilme ameliyesi 25 dakika 
tikleri görüldü. sfirmüştür. 

--------~ ......... ________ _ 
• 
Ingilterc-Alman ya 

Arasında Ticaret 
MUzakerelerl 

Londra, 16 (A.A)-İngiltere 
hUk\ımetinin iktisat müşaviri 
Sir Frederik Laytros Almanya 
ile ticari ve mali müzakerelere 
devam için dün Berline hare
ket etmiştir. Borçlar meselesi 
de bu meyanda müzakere edi
lecektir. 

Madrit Ekspresi 
Hendeye, 16 ( A. A) - On 

bir gündenberi ilk defa olarak 
şimal ekspresi Madritten doğ
rudan doğruya gelmiştir. Liz
bon trenleri yoktur Bu ispanya 
ile Portekiz arasında henüz 
demiryolu münakalatının tees
süs etmediğine delalet eder. 

Yolcular Madritte sükunet 
olduğunu, pek az malumat ge
len Asturiya hariç ihtilalin bas
tırılmış olduğunu söylemekte
dirler. 
Alman Tedlyat Sandığı 

Berlin 17 ( A.A ) ~ Kabine 
ecnebi hükümetlerle akdedilen 
mukavelelerin tatbiki için bir 
Alman tediyat sandığı ihdası 
hakkındaki kanunu kabul et
miştir. 

Haydutlar 
Bir Milyonerin karısını 

Kaçırddar 

Luizvil (Amerika) - Stoll 
Petrol tasfiye kumpanyasının 
reis vekili Berry Stol'un karısı 

bir haydut tarafından kaçırıl

mıştır. Haydut maruf milyo

nerin bürosuna girerek taban

casının tehdidi altında kadını 

kendisini takip etmeğe mecbur 

etmiıtir. M. Stol'un küçük kızı 

da kolları bağli olarak bulun

muştur. Masa üzerine buhınan 
bir mektupta şirketin meclisi 
idare reisi M. Vilyam Stol'un 

da yakında kaçırılacağı bildiril
mektedir. Bu hAdise büyük 
heyecan ayandırmıştır. 

Manllde Tayfun 
Manil, 16 ( A. A ) - Tayfun 

beş kişinin ölümüne sebep ol
muştur. bir buçuk milyon do
lar tahmin ediliyor. 

Manil, (Filipin) 16 (A.A) -
Şiddetli bir tayfun olmu,tur. 
Birçok mahalleri su basmıştır. 
insanca zayiat bildiriliyor. Faz
la mal6mat yoktur. 

sinin tahkimi, topçu malzeme
sinin islahı için 750 milyonluk 

cahsisat kabul edilmiştir. Ce
neral Nuytcn ise, Ceneral Ga-
let'nin programına uygun ola
rak Liyej - Arlon hududunun 
kabili müdafaa olmadığı kana· 
atında olup ilk müdafaa hattını 

mözde ve ikinci hattı da Gand' -
te tesis etmek ve burasını 

müstakem mevki haline sokmak 

istiyordu. Bu proje Valonya 
şehirlerinin hiiyük bir kısmını 

düşmanın istilasına açık bırak

tığından Valonyoda heyecan 
uyandırmıştı. 

Londra Limanı 
Yakınlarlnda Yollar 

Genişletlllyor 
Londra 16 (A.A)- Nakliyat 

nazırı Londra limanı yakınla'" 
nnda bir buçuk milyon ingiliı 
liralık yeni inşaat yapılacağılll 
bildirmiştir. Mevcut yollar gt' 
nişJetiJecek daha büyükleri ya· 
pılacaktır. Yeniden on köprO 
yapılacaktır. Demiryolu geçit
larinde vaki olan beklemeleriıl 
önüne geçilmek üzere bir beot 
sistemi kullanılacaktır. 

1 ....... 

Rah Nazırları Evvela Hitlere 
Yemini Verecekler Sadakat 

Berlin 16 (A.A) - Rayh na
zırlarile Alman hükumetleri aza

sının yapacakları yemine ait yeni 
kanun bütün kabine meclisinde 

kabul edilmiştir. Bundan böyle 
nazırlar şu yemini yapacak-

lardır: 

"Almanyanın ve Alman mil

letinin şefi olan Hitlere sadık 
kalacağıma ve itaat edeceğime 
ve keza bütnn kuvvetimi Alman 
milletinin eyiliğine kanunların 

muhafazasına vazifemi vicdanen 

yapacağıma ve dairemi her kes 

için bitarafane ve idiline idare 
edeceğime yemin ederim.,, Cenernl ıron Blombeıg 

Berlin Civarında 
Bir Olimpiyat Kasabası Y apılırkeıı· 

- ··-·-·· & Berlin, 17 (A.A) - Bertin lattan iki bin ili iki bin b.t 
yakınında Doerbertz manevra yüz sene eveline aittir ve f' 
meydanında 936 senesi olim- du - Jermanik bir mahi1' 
piyat şampiyonlan için bir t kt d' T h . t tıl' erze me e ır. a arrıya 
olimpiyat kasabası vücuda ge- ti . d b . . ·,J' 
t . ·ı · · · · ld v cesın e eş evın ve ıçı 
ın mesı ıçın ınşaat yapı ıgı _ . . . 1el 

d . tı .d bn kt çanak çomlek gıbı kemıd 
sıra a ınşaa ı are e e e . . u1' 
bulunanlar tarihten evele ait tas devrıne aıt parçalar b j 
kasabanın bekayasını meydana nan iki süprüntülüğün teJll 
çıkarmışlardır. Bu kasaba mi- leri meydana çıkmıştır. 

~ 

Cumhuriyet Bayramı 
Gece Ve Gündüz Şenlikleri 

Hepimizin büyük bir sevinç ve heyecanla beklediği Cunıb.,ıt' 
yet bayramımız yaklaşıyor. Yapılacak şenliklerin zairler fızetİ~ 
ilelebet unutamıyacakları bir şekilde olabilmesi için beş da~ 
süren çanak mehtabı, renkli kandilli deniz yıldızı, orkeS ~ 
nurlu hava bombalan, yakut, zümrüt, gümüş yağmurlu, çB 

şimşekli bava fişekleri, envai çeşit çarkıfelek ve yer top ~ 
leri ile iki boyu havi gündüz şenlik fişeklerinizi taze ol el 
ihzar ettirmek üzere şimdiden bildiriniz. Bu suretle çok mUI< bl 
mel bir eylence tertip ve ayni zamanda harp malullerimize ~ 
yardım yapmış ve hem de halkımıza tam manasile bir cur.ıb 
yet bayramı gecesi yaşattırılmış olunur. 

Kataloğlarımızı isteyiniz 

Telefon Numarası: 3893 
Sipariılerinizi mektup veya telgrafla aşağıdaki adrese bildi 
Adres : Barut inhisarı acentesi Posta kutusu : (242) lııoit 

Telgraf: lzmir Barut Acentesi. 
( s. 4 ) 9-15 
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Bizanslılar! Bağdat Hal.fesi Bizi Tehdit İçi Ke -
ınde Kuvvet Bulamıyacak Bir Hale Sokulmalıd r 

Ve bunları söylerckn, par
maklarını açarak sağ elini ba
fımn kenarında oynatmıştı: 
Yani: 

- Kusuruna bakmayın ka
~ırıyor demek istemişti. 

Temisto1dis buna fena halde 
içerledi fa' ıt belli etmiyerek 
Patriğe cevap verdi: 

Mukaddes peder .. Evet hak
lısınız. Biz B ğdat halifesi Ha
runureşit ile 1<arşılaşıyoruz, la
kin halife H. ·unureşidin bi
tim le çarpışm. ğa memur ettiği 
kuvvetler arap askerleri değil
dir. Son yirmi beş senedenberi 
Suriye hududunda Bizansı dar
beliyen mütemadi mağlubiyet
ler hep başkalarının eseridir. 

- Başkalarının mı? 

- Evet mukaddes peder. . 
Patriğin bu ikinci sualine ce

vap verirken Temistoklis lrene 
bakmıştı ve gözlerini onun göz 
bebeklerinden Ayırmıyarak ila
ve etti.. 

- Evet Vasilissam .. Biz arap
larla değil, başkalarile harp 
ediyoruz. 

- T eodos, onun gözlerini 
lrene dikip böyle yiyecek gibi 
bakmasına tahammül edeme
mişti. 

- Artık yeteri Diye bağırdı. 
Mukadde5 tahtın üstünde otu
(&D bir h&ldımdar, hu kalar 
iCfistah sözlere muhatap ola-
maz. Biz memleket işlerine 
lakayt adamlar mıyız? 

Söyleyiniz, ey bu büyük Şü
ranın memleket azaları. Biz 
harp ettiğimiz düşmanın kim 
olduğunu bu adam kadar bi
lemez miyiz? 

Her kes bu hitaba Temistok
fi.sin menfi bir cevap verece
ğini zannetmişti. Fakat o, bil
akis çok milayim bir sesle T eo
dosu tasdik etti: 

- Hiç bilmez olur mısınız ? 
Dedi.Bilhassa siz.Ceneral.İtiınat 
ederim ki bunu her kesten da
ha eyi bilirsiniz .. 

Bu cevaa iri yari adamın • 
ııayretini mucip olmuştu. T u-
baf ve saşkın bir bakışla bas
ınını süzdü. Sustu. Söyliyecek 
söz bulamamıştı. T emistoklis 
nıüstehzi bir gülüşle bıyıklannı 
bükerek: 

- Vasilissam .. , Dedi. Hassa 
il:Umandamnıza emrebnez mi
.siniz? Suriye hududunda Bi
ıansa kıhnç çeken hasmı bize 
föstersinler,. 

- Söyleyıniz Teodos ... 
T eodos yutkundu. Bir an 

Jüşündü: 

- Adam sen de., Dedi. onu 
bilmiyecek ne var? Farsler ... 

T emistoklis güldü. 
- Ben de sizi mütenebbih 

olmuş farzediyordum... Meğer 
11ekadar aldanmışım! Diye söy
lendi. 

T eodos iki adım uzakta du
ruyordu. Salıntılı bir yürüyüşle 
ona yaklaştı. 

Hassa kumandanı göğsüne 
ıınna ile kartal işlenmiş mav~ 
bir kaftan giymişti. Teklifsiz 
bir tavırla kaftanı yakasından 
kavradı. 

- Farsları ben iyi tanırım, 
dedi Onlar biçakla ıoj'an bile 
doğreyamazlar. Bu yara .. 

Kelime ağzından çıkarken 
T eodoıun yakasını hızla çek
lllİf mavi kaftanı bir bqtan 

bir başa yırmıştı. Hassa ku
mandanı bileğini sıkarak ona 
mani olmak istedi. Lakin artık 
olan olmuştu. Kaftanla beraber 
iç gömleği de yırtılmış, T eo
dosun kıllı göğsü meydana 
çıkmıştı. 

T emistoklis İrenin kaşlarını 
çattıran hiddete ehemmiyet 
vermiyerek haykırdı: 

- Efendiler, şu göğsündeki 
kocaman yarayı gördünüz mü? 
Bu yara, on dokuz yaşında bir 
çocagun eseridir. Hassa kuman
danınız bilmem ki Vasilissam, 
bu yarayı açan kıbncı hangi 
bileğin kullandığım onuttunuı 

mu? 
T eodos utancından kıpkırmızı 

kesilmişti. 

Bir cevap vermiş olmak için 
kekeledi: 

- O... Bir ... Araptı. 
- Arap mı? Nenin arabı? 

Hangi Arap? Sen bu yarayı 
Nikometyadan mı aldın.. Bu 
kılınç suyu iyi verilmiş bir Arap 
kılıncı idi amma, kullanan bilek 
bir Türkündü. Kutlu Hüseynin 
oğlu hiç te fena kıbnç kullan
mamıştı değil mi ceneral? .. 

Ve patrike bakarak söyledi: 
- Bu yara, mukaddes pe

der. imanı sağlam on beş hı
ristiyanı biran içinde İsaya 
ulaıbrabilir. 

T eodos cali bir neıe ile: 
- Gördün mü, dedi kendi 

ağzınla tutuldun.. Anla karşın
daki adamı bir kere.. Biz ye
riz kılıncı ama kılınç bize vız 
gelir ... 

İren artık bu münakaşadan 
bıkmıştı .. 

- Efendiler, diye bağırdı. 
Yerlerinize oturunuz. Siz ce
neral T eodos gömleğiniz yır
bldı.. Çekilebilirsiniz .. 

Hassa kumandanı Timistok
lise hain hain baktı. Sonra 
geniş adımlarla muadan uzak
laştı. Mermer sütunlar arasında 
gözden kayboldu. 

Salondakiler başlarını eğdi
ler İren de sustu hepsi sustu. 

İçtimaa sebep olan mesele 
pek mühimdi. İrenin niyabeti 
esnasında Üsküdarda akdtetti
ği muahede ile Bizans. her 
sene Bağdat hükümetine mu
ayyen bir haraç vermeğl ka
bul etmişti. Bu muahede ah
kimı on dört seneden beri 
infaz edilmiyordu. İrenin şimdi 
Büyükadada mahpus bulunan 
oğlu saltanatı zamanında hu
dutta ufak tefek askeri mu
vaff akiyetler kazanmış ve bun
lardan aldığı kudretle haracı 
vermemeğe başlamıştı. Bağdat 
evvela buna ses çıkarmamışb, 
Fakat Bizansın müthiş bir za
fiyet içinde bunaldığını görünce 
eski defterleri yoklamakta zer
re kadar teraddüt etmemişti. 

On gün evvel Harunurreşidin 
bir notasile Bizansa gelen 
beş murahhas çok tehditkar 
bir lisan kullanarak para iste
mişlerdi. Şehir ikiye ayrılmıştı. 
Bir kısmı barba taraftardı, di
ğer kısmı ise ne yapıp yapıp 

haraç vererek vakıt kazanılma
sını istiyordu. Saltanat ıurası 

işte bu mesele etrafında bir ka
rar vermek için toplanmııb. 

Cenral T emistokliı murah
hasları hudutta karşılamış ve 
paytahta onlarla beraber ıel
miıti. Ounun betbin a6zlerini 

işittikten sonra herkes müthiş 
bir ye'se kapılmıştı. bir müddet 
salonda sükun hakim oldu.Sunra 
Patrik yerinde yavaş yavaş 
doğrularak : 

Vasilisa.. ( Dedi ) murahhas
lara nasıl bir cevap verilmesi 
ne taraftarsınız? Ne yapaca
ğız? 

Galiba ağır gelmişti. İren sol 
elindeki saliple kürreyi yaniba
şında duran Klcromene uzattı 
sonra fil dişi asuını havaya 
kaldırarak avazı çıktığı kadar 
haykırdı: 

Ne mi yapacağız? Mukaddes 
adam? Harp edeceğiz.. Harp! 
Ve ini bir hareket!e ayağa 
kalktı: 

- Bizanslılar! (Diye bağırdı) 
bu husustaki kararım kat'idir. 
Hiç bir kuvvet beni fikrimden 
vazgeçiremez. Bagdat halifesi 
bizi tehdide kendinde cür'et 
bulamıyacak bir hale sokulma
lıdır. İki günde bir kapımıza 
dayanan murahhaslann tehdi-
dinden bıktım .. Bu çeki1mez .. He
rifler bizi hiç sayıyorlar.On sene 
evvel mağlubiyetimiz yüzümüze 
her gün çarpılmamalıdır. Acaba 
bizi ne zannediyorlar. Bağdadın 
bir eyaleti mi? Araplara anlat
malıyız ki yer yüzünde bir Şarki 
Roma vardır ve Bizansta salta
nat süren Vasilissa İren. teh
ditJcr 6nllnde kolay kolay boyun 
eğenlerden değildir. 
Arkasında duran genç bir 

kıza elile bir işaret yaptı. Bu 
sarı saçlı bir dilberdi. Elinde 
tuttuğu uzunca bir kağıdı hür
metkar bir tavırla uzattı. 

İren bunu, hiddetli bir tavırla 
kavrayarak meclise gösterdi: 

- Bizansta oturan V asilissa, 
bu tarzda bir teklife maruz 
kalırsa, verilecek cevap harp
tan başka ne olabilir? .. Efen
diler.. Bağdat halifesi bizden 
o kadar yüksek bir haraç isti
yor ki bunu verdiğimiz gün 
Şarki Romalılar sırtüstü yatıp 
ölmelidirler. 

Bir saniye kadar nefes aldı. 
Kaşlannı çatmıştı kağıda ba
karak asabi asabi kafasını 
ıaJiadı: 

- . . . Tam on beş katır 
yükü altın .. Haraç? Nenin 
haracı? 

Bağdatlı bizden adeta canı
mızı istiyor. Bu kadar altın 
değil ya bu kadar katır bile ve
remem ... 

Birdenbire sesini yükselterek 
ilave etti. 

- Vermem değil veremiye
ceğiz... Niçin verecekmişim. 
Bu kadar altını bulamıyacak 
kadar düşkünmiyim? istersem 
elbette verebilirim ... Fakat ver
miyeceğim ... 
Azdıkca azan bir şiddetle 

kağıdı parçalamağa başladı : 
- Vermiyeceğim !.. Vermi

yeceğim ! Vermiyeceğim ! 
Şura azası, gözlerini ona 

dikmişler, baştan aşağı kulak 
kesilmişler dinliyorlardı. İren 
elindeki kağıt batçalarını yere 
fırlattıktan ıonra gelümsedi. 

Bağdadın küstah teklifine 
verdiğim cevap işte budur. Bu 
naimesile halife benden esiri
rimiz Ahsenin iadesini de isti
yor biliyor sunuz ki Ahsen 
Sivası geçen, Kayseriye daya-
nan akın kollanna kumanda 
ediyordu. Onun ele geçmesi 
Ceneral :r emiatokliıin bir mu
affariyetidir. 

- Sonu vor -

Sahife s 

Son Dakika: 
Fransız anunu Esasisind Ehem-

miyetli Tadilat Y apılac ır 
~------------------... ----------------------P a ri s 17 (Hususi) - Fransız parlamentosunun toplanma tarihi 6 İkinci Teşrinden 30 Birinci 

Teşrine alınmıştır. Kat'i karar Reisicumhur Mösyö Lebrün'ün dönüşünde verilecektir. 
~aşvekil Mösyö Doumergue kanunu esasiyi tadil projesj üzerinde çalışmaktadır.Müşarünileyh bu 

tadılatta icra kuvvetinin ve Reisicumhurun otoritesini artırmağı istihdaf etmektedir. Bu proje 
(Versay) da toplanacak olan müessesan meclisinin müzakeresine tevdi olunacak ve muhtelit bir 
~onıisyon proje üzerinde tetkikat yapacaktır. Komisyonun bu tetkikatı devam ettiği müddetçe 
ayan meclisi Parise dönerek bütçe müzakeresine devam edecektir. 

Be1grat 17 (A.A) - Fransa Reisicumhuru M.Albert Lebrün Mareşal Patain ve Fransız Parla
mentosunun murahhas heyeti saat 8,20 de buraya gelmiştir, M.Lebrün istasyonda saltanat naip
leri bütün hükumet erkanı ve cenerallar tarafından istikbal edilmiştir. Bir bölük asker ihtiram 
merasimini ifa etmiştir. M.Lebrün Prens Paulun arabasile kral sarayına gitmiştir. Orada ikamet 
edecektir. 

BeJgrat 17 ( A.A ) - İtalyan heyeti saat 8 de vasıl olmuş ve Prens Arsen Karayorgiviç tara
fından istikbal edilmiştir. İtalya Kral hanedanını kralın yeğeni Prens Dipoleto temsil etmektedir. 
Başlarında Amiral Ficher bulunan 120 İngiliz bahriyelisi Belgrada gitmek üzere Dubrovnikten ay
rılmışlardır. 

Belgrat 17 ( A.A ) - Prens Kirilin reisliğindeki Bulgar heyeti ile Çekoslovak erkanı harbiye 
reisi Cene.ral Sirovi ve bir çok teşekküllerin mümessilleri bugün muvasalat etmişlerdir. 

Fransız Reisicumhuru Belgrada 
Vardı - Saraya Misafir Edildi 

Belgrat 17 Hususi) - Fransız Reisicumhuru Mösyö Lebrünün reisliğindeki Fransız heyeti ve 
Fransız askerleri Kral Aleksandrın cenaze resmine iştirak etmek üzere sabah saat sekiz yirmide 
Belgrada gelmittir. 
Möşyö Lebrün Kralın sarayına misafir edilmiştir. 

Ceneral Goering Belgratta ••• 
Belgrat 17 ( Hususi ) - Kral Aleksandnn cenaze merasiminde Mösyö Hitleri temsil etmek 

üzere Ceneral Georing Belgrada gelmiştir. İtalyan ve İngiliz prensleri de burada bulunuyorlar. 

Belgrat HükU.meti Şimdilik Siyasi Hiç 
Bir Teşebbüste Bulunmıyacaktır 

T eth'iŞÇii;;;···Ait''''f~hki'i~·;ı···E~~;~~·~J;k·i"'~'ü'~·;k~Ş;i·arın 
Milletler Cemiyetine İntikal Edeceği Zannolunuyor 

Belgrat, 17 (A.A) - ŞimdiJik nevrede olsun bir diplomasi Suikastçının Kard&fl 
Belgrat hükümetinin Marsilya teşebbüsünde bulunmak derpİf Atina, 17 (A.A) - Polis mü-
suikastı dolayısile diplomasi edilmemiştir. . düriyeti bir Atina gazetesinin 
yoliyle teşebbüslere girişmesi Lon~ra, 11 (A. A) - Marsıl- katil Kalemenin kız kardeşinin 
hakkında hiç bir karar verile- ya 5uıkastından mesul olan son zamanlarda Atinada ika .. 
mez. Yugoslavyanın selihiyet- tethişç~l~r~ ait tahkikkat e

1
sna- met etmiş olduğu suretinde 

sındakı ıtiraz ve miina aşa ann · ld .. h b · k •· tar mahafilinin miitaleası bu ·u ti · ti" k · vermış o ugu a en at ı su-
mı e er cemıye onseyıne . . . 

merkezdedir Mezkur mahafil . "k 1 t · ... l rette tekzıp etmektedır. Fılha-. ıntı a e mıyecegı xanno un· k" . . . 
herşeyden evvel suikastın uzak makta ve hatta bu meselenin ıka matmazel Kalemen ısmın-
ve yakın mesuliyetlerini mey- Cenevrede ileri ıürülmemesi de bir .bar ~rtisti 1~28 tarihin-
dana çıkaracak olan tahkika- temenni edilmektedir. Zira denberı. Atmada ıkamet te-
bn neticesini beklemek fikrin- meseleyi hfikümetler arasında mekte ıse de Yugoslevya kra-
dedir. Binaenaleyh şimdiye ka· alelade diplomasi yoluyle hal- lının katili ile hiç bir alakası 
dar Budapeştede olsun Ce- )etmek daha iyi olur. olmadığı zannedilmektedir. 

Liyej - Anvers 
Kanah Açlldı 

Paris 17 (Hususi) - Belçika 
kralı birinci Albert kanalının 
açılma resmini yaptı. Bu kanal 
Anversi Liyeje baglıyor. An· 
versten kalkan vapurlar Bel
çika toprağından çıkmaksızın 

Liyeje varacaklardır. 

Soğuk Dalgası 
Paris, 17 (Hususi) - Dün

denberi Fransayı bir soğuk 
dalgası kaplamıştır. Suhunet 
derecesi birçok yerlerde sıfı
rın altına düşmüştür. 

Paris Görüşmeleri 
Paris, 17 (Hususi) - Çekos· 

lovak hariciye nazın Mösyö 
Benes dün Belgrata gitmeden 
evel hariciye nazirı Mösyö La
valdan başka maliye nazırı 
mösyö Jermen Martenle de gö
rüşmüştür. 

Kembrlç KUtUphanesl 
Londra 16 (A.A)- Kembriç 

üniversitesinin yeni kütüphanesi 
kral tarafından açılacaktır. Kü
tüphane 300,000 İngiliz lirasına 
mal olmuştur. Ve içinde 1 mil
yon 500 bin cilt kitap vardır. 
Almanya lrlandaya Sefir 

Gonderdl 
Dublin 16 (A.A)-Almanya

nın aerbeıt İrlanda hllktmeti
ne _göndermiş olduiu ilk sefir 
fir M. Fon Dehn Almanyanın 
Bllkreı sefiri olarak naklen 
tayin ediJmlttlr. · 

Belgratta 
u. Vaziyet GörUfUlecek 

Paris 17 (Hususi) - Balkan 
misakında imzası olan dört 
devlet Hariciye nazırlarının Bel
gratta toplanmalarından istifa
de ederek umumi vaziyeti mü
talaa edecekleri haberi Belgrat 
resmi mahafilinde teyit olunu
yor. 

Hava 
HUcumlarına Kartı 
Paris, 17 (A.A) - Ahalinin 

hava hücumlarına karşı müda
faası meselesi ile hararetle ifti
gaJ edilmektedir. Menfi müda
faa komisyonu toplanmış ve 
levazım mübayeasına ve bu 
işte çalışacak servislere mas
keler ve teneffila aletleri temi
nine ve melceler vücuda geti
rilmesine dair bir program ka
bul edilmiştir. 
KAfltln Adına Dlklll T•f 

Londra 16 (A.A) - Yorks
birede Grit Ayton köyüne A
vusturalya granitinden dikili 
taş yapılmıştır. Bu taş keşif se
'yahatları ile lngiltereye yeni 
bir kıta kazandırmış ve bu 
köyde doğmuş olan Kuk namı
na dikilmiıtir. Kukun doğmuı 
olduğu kö k Avuıturalyaya 
nakledilmiı ve Melburnda ye
niden kurulmuştur. Yakında bu 
tchrin ytlztbıcll kurulUf yıld6-
almtı ı_aıılacakbr. 

Bugünkü Matem 
Dahlllye vekAletlnln Res. 

mi lebllöl 
Ankara 16 (A.A)- Dahiliye 

vekaletinden tebliğ olunmuştun 

Yugoslavya kralı Haşmetlu 
Aleksandr Hazretlerinin cena· 
ze merasimine tesadüf eden 

Birinci Teşrinin 18 inci Perşem
günü, gazino, bar ve emsali 
müesseselerle radyoda çalgı 
çahnmıyacak, tiyatro ve ıine--

maJar oynatılmıyacak ve rad
yoda yalnız kral Hazretlerinin 
hayatı hakkında konferanslar 
verilmesile iktifa olunacaktır. 

Ogün resmi dairelerle mü
esseselerdeki bayraklar da ma· 
tem alameti olarak yarıya çe
kilecektir. 

Boluda İntihap 
Bolu, 16 (A.A) - Bolu be· 

lediye intihabı bir günde bit
miştir. İntihap çok alakalı ve 
emsalsiz bir tezahürattla yapıl

mıştır. 4110 seçiciden 2459 
kişi reyini bizzat kullanmıştır. 
Vilayet dahilinde belediye inti· 

hapları bitmiş ve tamamen ve 
müttefikan fırka namzetleri ' 
kazanmıştır. Merkezde ve ka .. 
zalarda ikişer hanım beledi 
yeye aza seçilmişlerdir. Bele•ı 
diye reis seçimi ayın 21 inde..ı 
~ılacakbr. 
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Heyecanlı Macera arı 
- 284 -

Evet, Hanrinin başına her j lumatımız yoktur. Bakınız daha 
belayı kendisi getirdiğine şimdi garip şeyler var. Düşmanlanmız 
G ras pişman oluyordu. Hem parasız, silahsız hatsa ekmek-
o kadar oluyordu ki bu hal siz kaldıkları halde yiyecek 
o hırçın kızın tavrında değil içecekten başka silah, at bile 
ahlakında bile büyük bir fark tedarik etmişler. Bunları nere-
göstermeğe başlamıştı. den, nasıl buldular? A.nlıyama-

Gras, başının fena halde ağ- dım. Muhakkak olan bir şey 
rıdığını bahane ederek kocasın- varsa hepsinin de sağ salim 
dan müsaade aldı. Çekildi. olmalarıdır! 
Odasına girdi. Hayim bir iki dakika dura-

Aynaya baktı. Kendi kendi- rak şu verdiği haberlerin Gras 
sinden ürkmüşçe bir hareketle üzerinde ne tesir yapacağını 

. geri çekilerek: anlamak için dikkatle kadır.m 
- Bu kim? Ben miyim? De- yüzüne baktı. Halbuki bu hn-

. di. Aman yarap! Güzel G ras berler henüz Grasa hiç bir te-
Hotrop şundan mı ibaret kal- sir yapmıyorlardı. Brehmen de-

. mış? Ahi Bir kaç gün daha vam etti: 
geçerse vallah kendimi tanıya- - Sağ salim olduktan ha~ki 
mıyacağım! Ah! İçim de dışım şu saatta Hanri da a;-kndaşlan 
gibi değişik! Dünyada benden da burada patna içindedirler! 
daha bedbaht bir kadın var mı İşte bu söz Grasa tesirini 
acaba? ya pb, hem de pek büyük bir 

Gras, gece lıizmetlerini gör- tesir yapb . Gözlerinden .... :-!vinç 
mek iç.in gelen hizmetçı kızları parlaklığı saçarak j"erİ!lden 

savdıktan sonra bütün kapıları fırladı? .. 
kapatb. - Sağlar mı?, Bura larda mı? 

Tuvalet odasından çıkıp mu- - Acayip! Bu haberden ni-
kaddes bahçeye indi. çin bukadar müteessir oldunuz? 

İbadethanenin merdivenlerin- Korkmayınız efendim! Onlar 
den çıkmağa başladı. size bir şey yapamazlar. Patna 

Hayımdurani, Grasın geldi- onlar için bir kur~ kapanı ola-
ğini görür görmez yapmacıktan caktır. Zira bilsen'z, k·me m-
bir telaş ve riya ile yerinden dip te misafir sureti!e iltica 
fırladı·. etm' l ? ış er . . 

- Ah efendim! Bir mani Hayım, Grasın son d~rcce 
çıktı diye korkmuştum. Hele menuniyetini güya bir korku, 
Allah saklasın birdenbire ra- bir telaş eseri i~iş gi i ala .:ık 
hatsız olmanız ihtimalinden kadınm içinde olan şeyleri dı-
adeta titriyordum. şarı çıkarmak istiyordu. 

- Hayır, öyle bir şey ol- Gras daha ziyad ... evinç ile 
madı. Lort Artür benimle sordu: 

Yeni Asır 

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

Lint açıran Ve Ö d··r 
a ın a emesi aş amış ul nuyor 

Çocuğunu • 
ergın 
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avptman u İnleyişi, Bu Feryadı İşidiyor mısın Eziyet Çeken 
Senin Çocuğundur. İtiraf Et ki Kurtulsun .. 

. . 
iT u ak~ a ·ını ,- ;ı adı-

c anııı 

• Nevyork (Hususi) - Nev
yorkun dış mahallerinden sayı
Jan Bron!;s'ın z-eniş caddelerin
den birinde 21 Eylül akşamı 
bir otomobil gidiyordu. Vob.nı 
idar~ ed.en ad~m sakindi. Sayı
sız .'otomohiBer aras·nd:ı nce}e 
etmed~n makina:;ını id::ır" edi
yor,. fnl~at vakıt ta k .J ...... --ni
yordu. Evde hırısı be1t iyordu. 
Onu fa la üzüfüüde bı al .. mık 
istemezdi, Son.·~ cocu-»unu her 
akşam yatmadLJ.n kucaklamayı 
adet etm· ci. Vefak ~r b"r koca 
şefkath bir b~ba... İş~- sükü
netle yolunda gid'"'n a.dt'.m bu 
idi.Sey:rü:;cfcr memur :ı. mm tah
mil ettigi mecburi duru~hırda 
bir kerre bile barını C!r1 aya 
çevirmemişti. nsar.ın · ıia ı 

sak~n olunuc:ı arl:aya ':! diye 
bakmah .. 

b. d (' ' d .. sına 1 er.l oaKs:ıy ı ı Lt sa ... l.-
t:ın beri kend'sini taYp eden 
o omobi i "'" ·ec"'kr. Bu otomo-

' 
bi" · ~ öntindekinin plak s•nı 
g.nler!ncl ... n kaybetm ·yen dürt 
adam vardı. Zaman z:ıman ıç

lerinden biri öne rride ·eh bir 
işaret gö.,et 1yormuş g:bi Heriye 
bakıyordu. 

la yatta Bütf n Şe ıgisiııi (arısına Ve Oğluna Veren 
Ağzından Bir itiraf Keliıııesi Çıkınadı 

beraberdi. O halde istediğim - Aman Alfalı aşk na kime 
dakika ondan ayrılamıyacağımı misafir olmuşlar? Bir ara' t{ işaret fonerlerin-
b·ı· · · B ı.. V ı den biri yandı: Stop ... İki ara-ı ırsınız. - inoaşı a eryan T um ere! Haırp/marım Mı./iteıi 1 Rt s mle11 \t e 7 a!.l.ıka t EsnClsmdaki vazt}l'lı 

Hayimdurani göz ucule Grası Demek oluyor ki Baharda iken ha da durdular. Arkadaki ara- mişti. Bu h~yecaulı hadise kar- yapmıştır. Nevyorkta yerleştiği Sen Lindbergin çocuğuna o• 
derin derin tetkik ediyordu. bu heriften etti_ğimiz şüphede hada bulunan dört adam önde- şısmda tahkikat safhasının so- tarihten itibaren hakkında top- sıl eziyet etmişsen o da öylec' 
Dedi ki: haklı imişiz. Bereket versin ki kine atıldılar. Onu sardılar: nuna kadar çekilmemeye karar lanan bütün malumat Havtma- eziyet çekiyor. 

- Zannıma kalırsa Lort Riş- sizin nüfusunuz imdada yetişti - Polis hafiyeleriyiz. Aşa- veı:di. Nev Jersey polis müdürü nın lehindedir. Fakat ansızın Havptman sarardı. Bütün~ 
mont sizin en adi arzularınızı de Patnadan emir getirterek ğıya ininiz ve bizi takip ediniz kolonel Svarfskopf'ın da kendi- hayatı değişmiş, birden zengin- cudu titredi. Fakat bir şey sof 

· bir emir gibi telakki etmekle şu inatçı binbaşıyı geri gön- Havptman, dediler. sine iltihak e l:mesini rica etti. leşmiştir. Kendisi ve karısı iş- Jemedi. ..4 

dertmiştik. Şimdi ise Tumerin H d d 'kl · H d · · f S ur kendini bahtiyer bulur. avptman a mı ver ı erı Şvartskopf gelince Oryan'ı lerini terketmişlerdir. Tahkikat - ay ı ıtıra et.. uç ' 

H . b . b size olan hiyaneti artık açığa adam gözlerini bile kırpmadı. neşeli buldu. Koca polı's·. tamı"k edı'lı"nce Havtmanın sar- itiraf et ki çocuğun eziyett 
- er ne ıse, enı uraya çıkmış demektir. İşte düşma- z ı k d 't t tt• kurtulsun. 

Lorttan bahsetmek için çagv ır- or u gösterme en 1 aa e ı. - Lintberg davasının anah- fettigv i paraların hep Lı"nd- ü 
nınızı kendi evine misafir et- o· l · · kt A v d n v 

d ı Toprağa ayagv mı basar basmaz r · · d'k d" d b · ış ermı sı ı. gzın a . :ı. ma ınız ya. mış. ıarım e ımıze geçır ı ıyor u. ergın çocuğunu kurtarmak söz çıkmadı. Yavrusunun ı~ 
Gras bu sözleri hiddetlice Gras bu söze bir cevap polislerden biri sordu: İki arkadaş haşhaşa vererek için verdiği paralar olduğu an- tileri çoğalınca kulaklarını..! 

bir tavrıla söyliyor, Hayim Du- d' H · · kendı"sı· - Lindber'in çocuğu hakkın- en kısa bir zamanda bütün ha- laşılmıştır:. k cJ B d k ı:ı. .. verme ı. ayım yıne d b l ? D h .1 . "d"l" H ayor ı . u a amın ço . .ı; 
rani de kadının bu hallerini devam ettı·.. a ne i iyorsun kikatı meydana çıkarmak için a a ı erı gı 1 ınce avpma- k · - · h ı· d b ll' •" · 1 · • 1932 d L' db H rap çe tıgı a ın en e ı .M 
gözden kaçırmıyordu: - Binbaşı mutlaka çıldırmış Havpman mavi goz erının ne yapmak lazım geldiğini dü- nın e ın ergin ope- Göğsü öyle kabarıp iniyorv 

- Bu işde birbirimize 0 ka- olmalı! Bir İngiliz zabiti İngil- keskin bakışları ile, polisleri şündüle. v~l'd;ki köş~ü c~;;r~n~a çalı!- ki... _k' 
dar bağlanmışız, birbirimizin terenin en büyük düşmanlarını süzdü. Cevap verdi. Betbinliğin Sebepleri tıgı a tespıt e 1 mıştır. Ha- Çocuk inlemekten, ağla'°f 
sırlarına o derece vakıf olmu- evine kabul etmeli miydi? Zira - Ben mi efendiler, hiç bir Şvartskopf önce betbin gö- diseyi l'haber al~n· hal~ Hav_p- tan yorulunca onun sesini lc•jf' 
şuzuz ki hiç birimiz de öteki- sizin bizim düşmanımız olan şey bilmiyorum. ründü. Bundan evvel de kaçak- ~~nı .. mç etme ıstedıler.. l!ç detmiş olan bir gramofonu~ 

· h"l · d h" t• d herifler dog-rudan dogw ruya Nevyork zabıtasının eski çı Harry Fleı"scehrden Lı.ndber- gun uç gece devam eden ıs- }ettiler. Hep o feryadı de 
nın ı esın en, ıyane ın en t" t H _ kk ettirdiler. 
şüphelenemez. Adeta ikimiz İngiliz hükümetinin düşmanı kurdu sayılan James Finn bir gin müzakereye girişmiş olduğu ıcvap a avtman sogu an- .,, 
bir zencire kasılmış gibiyiz. Bu demektirler. jest yaptı. Birbirine yapışmış Spitale ve Britz namındaki !ılığını bozmadı. ~uallere israr- • "' betf 

Gras, bu sefer sükütu boza- duran dudaklarından kısa bir haydutlardan yankesici Arthur la şu cevabı verdı: Seyahatta bulunan Lind ~ .. ~ 
zencir birimize biraz ağırca y 1 A d _ hadiseyi haber alınca taYY:,. 
bile gelecek olsa gene katla- rak şu cevapta bulundu: emir çıktı: Berry' den meşhur hırsız John - anı ıyorsunuz. ·'"'ra ıgmız P" 

.nacağız. Ne ise sizi çağırdığım- - Acayıp ! Ddemek oluyor İki polis müfettişi Havptma- Gorci'tan, İspanyada yakalanan adam ben değil'im. ile Nevyorka döndü. TanııJ' 
ki düş· manlarımız yeniden kuv- nı kollarından yakaladılar. serseri Jack sualden şüpe edı'l- fizik kuvveti tahammülün yacak bir kıyafette suçlu;, dan maksat, arzedecek pek hücresine girdi. Yarıın 

mühim şeyler olmasıdır. vet bulmuşlar. Üçünçüsü de ellerine kelepçeyi diğini hatırlattı. fevkinde tüketilmesine rağmen kadar onu tetkik etti. 
Grasın dikkat gözü açıldı . - Evet! Eğer yeni bulduk- geçirdi. Bu adam bütün bu Şvartskopf bulunması ile be- itiraf yoluna girmedi. Tahki- Hakimler bir itiraf kopa·r~ 

Hayim devam etti: lan kuvvetin ellerinden alınma- işlere lakayt olarak polislerin raber yıkılması bir olan bu katın yapıldığı bina önünde dılar. Fakat Havptmanı 6 1 
- Evvela Sir jue için pek sını istiyorsanız Valeryan Tur- faaliyetini takip ediyordu. zaif izlerin iki devlet polisi saatlerca oekliyen halk bunu Lindbergin katili olarak ııt 

merak ediyorum. Düşmanları- neri mutlaka bir yere gönder- Etrafta halk toplanmıştı. Ad- üzerinde yaptığı hayal inkisa- soruyordu: kemeye verdiler. _,t 

l b l 1 k melisiniz! Kendisinin cenup ta- ı· d l - 'f O t f " B t 1 k d v u sıı.·, mızın nası ir ö ümle ö ece - ıye airesinin ajan arJ, um or- rından bahsetti. Fakat ryan - tira ta bulunda mur u sa ır arın o un ug .il' 
rafına gitmesi için büyük bir d H t d bar 

Ierini kendi gözlerile görmeğe malı polisler polis hafiyelerine böyle düşünmiyordu . Bu defa Hayır çelikten sinirli adam a avp rnanın avası 
lüzum oldug-undan bahs ile bir mış bulunacaktır 

gitmişti. Halbuki hesapça on- iltihak ettiler. Tevkif edilen kat'li muvaffakiyet yolu üze- itiratta bulunmuyordu. ---·-· emir çıkartmalı. Amma anlı-
ların Bahar hududundan çıkıp yor musunuz? Cenup tarafına, adama hayretle bakan halkı rinde yürüdüğünü temin etti. Bir akşnm yapılan eziyetlerin Posta İşleri t#., 
Patnaya gidecekleri ka- dağıttılar. Havptman altı kuv- Elde edilen malümattan arka- sonu geldiğini zanetmişti. Fil- Resmi makamlardan P · t 
d d k şimal tarafına değil!. Lort Riş- h 1 l · JIJe' ar ara an va ıt ta geçmemişti. vetli kol tarafından itilerek daşını haberdar etti. hakika polisler Havptmanın ya- ane ere veri en resını ..J 

Rişmond sizin her emrinizi ya· k e r. 
Jozenin yanına verdiğim fakir otomobillerden birine sokuldu. Bu izahata göre, Bruno Ri- kasını bırakmışlardı. Suçlu ge- toplarla hususi me tup ~ 
Salar ise öyle dünya ikbali için par. Araba derhal polis müdüriye- şar Havptman bir Alman mu- niş nefes almıştı, Ansızın bir ra da gönderildiği ani f' 
d Şu zamana kadar Grasın tı"ne hareket ettı'. ve bunun sureti katiyed.e inine, diyanetine hiyanet eder t d b. d I I k b" hacir'idir. Hayatta bütün sev- feryat işitti. Bir çocuk feryadı,. t azrm a ır a gın ı ' ır ür- yılmaması tamim edilmişt:J · 
takımdan değildir. Gitti gideli keklik vardı. Haymın doğrudan Az sonre bütün şu şayia dal- gisini yalnız karısına ve oğluna Polisler odaya girdiler ve Sıhhat MecUsl ~ 
jozeden hiç bir haber alama- doğruya yüzüne bakamıyordu. galam yordu: vermiştir. Havptmana şunu söylediler: Vilayet umumi hıfıı~ 
dım. Her tarafa adamlar çıkar- Bu sefer, Brehmenin şu Jsrarh - Bebe Lindbergin katili 1923 senesinde Amerikaya - Bu sesi işidiyor mısın? meclisi Salı günü Vali 1/.1., 
dım. Yine bit haber yok! Bun- talebi üzerine yüzüne bakarak: yakalanmıştır. muhaceret etmiş, büyük zor- Bütün bu inleyişleri, bütün bu Paşanın riyasetinde sıhhılt f, 
larm böyle kaybolması bir sır- -Öylemi zannediyorsunuz? Komiser Oryan lukları yenerek Nevyorkta yer- feryanı duyuyor mısın? Ağlıyan, dürlüğünde toplanacak ve / 
dır. Bu sırrı da öğrenecek isek Diye sordu. Havptman tevkif edildigi gün leşmiştir. Harpta bir Alman inliyen senin oğlun, senin kü- rin sıhhat işleri etrafıncl• 
te şimdiki halde hiç bir ma- - ~onu Vaı- komiser Oryan tekaüdünü iste- mitralyöz bölüğünde askerliğini çük Manfridindir. rüşecektir. 
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}(öylerin Merkezi Bir 
Hatırası ilme 

Ödemiş ( Hususi muhabiri
mizden ) - Ödemişin ilk gö
renler üzerinde bir sempati 
uyandırdığını geçende de yaz
mıştık. Bir gazeteci için mev
zular kaynağı olan bu şehrin 
umumi vaziyet i hakkında mah'.i
mat toplamağı çok lüzum
lu buldum. Kasabaya ev-

vela iktisadi bakımdan göz gez
direceğim. Çünkü her şeyden 
evvel memleketin yükselme iş
lerine iktisadi tesirlerin hakim 
bulunduğu malümdur. 

Ödemiş, refahım topraktan 
bekliyen bir istihsalat memle-

ketidir. Muhitte yetişen tütün, 
zeytinyağı, kendir, incir gibi 
mevat istihsalin · ön safında 
gelir. İkinci derecedeki verim 
maddelerinin önünde palamut, 
bakla, kumdarı ve yapağı yer 
alır. Bunların hemen hepsi ih
raca elverişlidir. Zaten ihraç 
imkanları öteden beri temin edil
miş bu yüzden memleket her 
sene için güzel bir genişlik 
kazanmıştır. 

Ticaret odasının kayıtları 
gösteriyor ki kasabanın se
nelik ihracatı vasati dört 
milyon liradır ithalat 
bunun üçte biri nispetinde ka
lıyor. İthal maddelerinin bir 

yerleri yaptırtmış, hemen her 
köyde bir abide diktirmiştir. 

1934 senesinde köylerde 45 
tavuk istasyonu yapmıştır. 

Ödemişin umumi 
nüfusu 89 bine baliğ 

bulunmaktadlr. 4 na
hiye ve 126 köyü var
dır. Köylerin hep
sinde köy kanunu 
tatbik edilmekfedir. 
Bu kanunun en fay
dalı neticesi yollar
da kendini gösteriyor. 
Elyevm Bozdağ-Çav

dar yaylası yolu ) a-
pıhyoY. Dapbey - Hal
kapınar arasında yol 
açılıyor, Açım yedi 
kilometre ilerlemiştir. 
Bu kısım bir yayladır 
ve civarda bulu-nan 
beş köyün münakale 
geçididir. 

Yol mükellefiyeti 
suretile toplanan ame
le ile de Kiraz nahiye
sinden yol açımına baş 
lanmış ve Doğanca köyünden 
Alaşehir istikkmetine aoğru 
gidilmiştir. Bu yol henüz bit
memekle beraber yakında ta
mamlanacak ve iki kazayı bir-
birine bağlıyacaktır. Haşım bey 
hedefe en kısa yoldan gitmek-

Ôdemışte11 bıı manzarn 
kaç kaleme inhisar ettiği tedir. 
emtia da un ve giyecek gibi 
zaruri şeylerden terekküp edi
yor. 

Bu kısa izahatla Ödemişin 
ticari vaziyetini anlamış bulu
nuyoruz. Buna bir de muhitini 
daha iyi bilen ve yakından 
olan tetkiklerine güvenerek 
söz söyliyen Ticaret odası reisi 
Fethi beyin şu mütaleasını ilave 
edeyim; Fethi bey katiyetle 
diyor ki : 

- Kazamızm mümasil kasa
balara iktisaden herhalde ve 
her noktai nazardan faik bu
Jund uğuna kaniiz. 

Nafia Ve Köycülük 
Ödemiş kaymakamı tama

men muvaffak olmuş bir şah
siyettir. Turgutlu lcasabası kay
makamlığından bir buçuk sene 
evvel Ödemiş kaymakamlığına 
getirilen Ha.)m bey, Turgut
luda gösterdiği verimli çalış
maların aynini burada da gös
termiş, iki dafa takdir olun
muş ve bir defa da İsmet pa
şanın takdirine mazhariyet ka
zanmıştır. Bu çalışmaların müs
pet neticeleri memnuniyetle 
kayde değer, Haşim bey köy
cülük işlerine çok ehemmiyet 
vererek 9 köyde kooperatif 
teşkiline muvaffak olmuştur. 
Nünıune köylerinde umumi 
helalar, sıcak ve :sovuk duş 

Ödemişte Maarif 
Ödemişte maarif çok iyi ve 

ileridir. Mülhakat ta dahil oldu
ğu haldeokuma çağında bulu
nan çocuk adedi 4054 ü kız ol
mak üzre (9501) dir.Buna kar
şılık mekteplerde okuyan ço
cukların sayısı 1627 si yine kız 
olmak üzere 4954 ten ibarettir. 
Evelce bu rakam çok geride 
iken bugün yarıyı bulmuş ve 
mevcut mekteplerin kaffesini 
doldurmuştur. Buradaki mek
teplerin miktarı: dördü mer
kezde olmak üzere, elli dokuza 
baliğ oluyor. Merkezde bir de 
orta mektep vardır . Orta 
mektep muhtelit ve henüz 
üç yaşındadır. Bu mektep, 
Ödemiş, Tire, Bayındır kaza
larının orta tahsil merkezidir. 

933 - 934 ders yılında ilk 
makteplerden Bayındır (24), 
Tire (75), Ödemiş (125) mezun 
vermişti. Y ekünu 224 e baliğ 
olan bu talebelerin 102 si bu
sene orta mektebe alınmıştır. 
Orta mektebin yüzde kırk 

talebesini köylü çocuklar teşkil 
ediyor. Buna bakılırsa Ödemiş 
köylerindeki okuma aşkının 
derinliği anlaşılır. Bu aşkı kalp
lere zerkeden rejimin ruhu ne 
kadar sevindiricidir. Kayma
kam Haşim bey başta olmak 
üzere tedris işlerinde devamlı 

Yeni Ası.-. Sahife .,, 

eratif ·kri ök Salmıştır 
anlılık Vardır 

triklenmesi İçin Teşebbüsler Yapılıyor - Bozdağında İlk Kurşun 
Filmi Ordu Stüdyosu Namına Hazırlanıyor 

gayretler gösteren Ödemiş 
ilk tedrisat müfettişi Neşet ve 
ortamcktep müdürü Recep bey
leri tebrik etmek lazım gelir. 

. 
şını ikmal eden çocukların 
reyleri kullandırılmıştır. Talebe
lere intihap esnasında, rey 
kullanmaktaki kanuni ve me-

811,rdc Çalwoğbı J;on ııf!ı Ju70 ıwıllimte 
Köylerde C!imdiki halde 27 ta- deni hakların ehemmiyeti an-
ne daha mektep inşa ed:lmek- latılarak nazari ve ameli ma-
tedir. Bunl rdan b ş tanesin'n Iümatları takviye edilmiştir. 
Cumhuri• et bayramında. aç .. ma el ep İcrc.ıa ı 
şenliği yapılacak, busene üç 
sınıflı köy mekteplerinden 32 
kız, 128 erke { veren Ödemiş. 
tamam n c k olnn mektepler
fo daha geniş bir okuma sa
hasına kavuşmuş bulunacuktır. 
Orta .ek epte Ven Ei ler 

Talebelerin kültür terbiyesi
ne büyük ehemmiyet veriliyor. 
Şimdiki halde terbiye hayatı
na esaslı bir akıntı verilmiştir. 
Mektepte her hafta terbiyevi 
konferanslar verilmekte, tele
belerin aydınlanma ve karak-
ter bakımından genç yaşta ol
gunlaşmaları için mevzular haya~-
t an alınmaktadır. Bu maksatla 
bir " terbiye danışma heyeti ,, 
teşekkül etmiş ve bu heyetin 
çalışma azalığına f nönü mek
tebi muallimlerinden Firdevs 
hanım ile serbest Doktor Cev
det, orta mektep muallimlerin
den Eyip Hamdi. İlk 

Biri sayılı köylerden (Kay
makcı) da, biri de merkezde 
olmak üzere iki mektep pan-

'y<mu açıfacııktır. Bum.m için 
şimdiden teşebbüsata başlan
mış ve esas program çizilmiş
tir. Bu pansıyonlar 3-5 sınıf 

aralarında okuyan çocuklara 
ait olacaktır, Pansiyon ücret
leri ebeveyinlerinin verim mü
saadesini geçmiyecek bir ucuz
lukta olacaktır. Ayda (250) 
kuruş alınması kafi görül-
müştür, 

Bu hayırlı teşebbüş halkı ve 
bilhassa köylüleri çok sevin
dirmiştir. Yalnız orta mekte-

bin de bir pansiyona olan ih
tiyacını unutmamak lazımdır. 

Filhakika civardan gelen tale
beler pansiyonsuzluktan müşkü
lat çekmektedirler. Kaymakam 
beyin bu zarurete de el koy-

Ôlfemış tayyaıt! cemiı•tli ve ITflknmtt konagı 
~e~ri~at mü~ettişi Neşet, duğunu memnuniyetle 
lstıklal mektebı baş muallimi meliyirn. 
M. Emin beyler seçilmiştir. 
Heyet her Perşembe günü top
lanmakta ve daha evvel İzmirde 
toplanan kongre mukarreratına 
uygun olaı·ak çalışmaktadır. 

kaydet-

Çocukları nazari ve umumi 
olgunluklara kavuşrurmak tçin 
de orta mektebin sarfettiği 
gayretler iyidir. Bugün bunun 
bir nümunesini bizzat gördüm, 
talim heyeti başta olduğu hal
de, intihabat dolayısile, çocuk
lar ban~o ile belediyeye götü
rülmiiş, bunların içinde 18 ya-

Köylerde ı,ık 
Tarihi Bir Nahiyemiz 

Birgi 
Ödemiş nahiye ve köylerinde 

alektrik tesisatına ehemmiyet 
veriliyor. Adagide nahiyesi 
elektriklidir. Diğer köyler için 
de (Lüpbey) köyü elektrik san
tral merkezi olacak ve yakın 
zamanda büyük köylere cere
yan verilecektir. Bu köylerden 
biri de Birgi nahiyesidir. 2900 
nüfuslu olan bu nahiyede ya
kında su ve elektrik istikşaf-

ları yaptırılarak ışık ihtiyacı 

temin edilecektir. 
Birgi 77 50 lira bütçeli bir 

belediyeye maliktir. Belediye 
reisi Salih Vecdi bey 

.. ~ çalışkan bir zattır. 
ı Bu nahiye tarihi bir 

kıymet taşıyor, bir 
çok vakayıa sahne 
olmuştur.Eskiden kal-
ma bir çok asan da 
vardır. Bu asardan 
baş lıcalarını (Aydın o
gulları) camii bir (Ko
nak ) teşkil ediyor. 
712 hicri tarihinde 
inşa edilen bu camiin 
pencere ve kapıları 
(ağaç oyma ) sanat
larının; minare ile 
mihrap da ( Çini ) iş
leyişlerin çok nefis 
nümuneleridir. Kona
gm da mimari hususi
yeti var. 170 sene 
evvel yapılan bu bi
nanın bilhassa ( sulu 
boya ) ile olan tez
yinatı zikre değer. 

Aydın Oğulları 

Ebüssuut efendınin muasır
larından (İmam Birgivi) nin 
turbe i de buradadır. Birgivi 
zamanının tanınmış alimlerin-
dendi. Birçok eserler telif eden 
bu zat aslen Balıkesirli imiş. 

ne olmuştu. Orada bir abide 
dikilmiş ve ismine ilk kurşun 
konulmuştu. 

İki gün evvel ilk kurşun-
da dört yüz metre kadar 
filim çekildi. Üç kişiden mü
rekkep olan heyetin başında 

İsfendiyar bey rejisör olarak 
bulunuyordu. İsfendiyar bey 

BerJin studyolarında bulunmuş 
ve orada Türk " Ordusu fi-
lim merkezi ,, studyoları 
hesabına rejisörlük stajiyerliği 
yapmış vukuflu bir zattır. 

Heyet Ödemişte candan ala· 

ka gördü. Kaymakam Haşim 
bey her ihtiyacı temin etti. 

Bu suretle ilk kurşunda eski 
hatıraları canlandıran bir kay

naşma gösterildi. Milli zeybk 
kıyafetlerile iştirak eden yüz• 

!erce Ödemişli, filim makineı I 
objektifinin önünde taarruz 

hareketleri yapblar. 

istikla arbı 
Filim heyeti milli cı-

dal zamanında milli heyecan -ve yararlıklar gösteren, milis 

teşkil eden yerlerde binlerce 
metre uzunluğunda filimler çe
kecektir. Çekime geçen hafta 

Öden i1 Beleojye caddesi 

Telifleri arasında (Ahlak vefıkh)ı, Aydından başlanmıştır. Bu fil-
( Arapça grameri ) bugün min adına (istiklal harbı) de-
bile ellerde gezmektedir. nileceklir. 

İlk Türk hekimlerinden (Ay- Heyet buradan lzmire hare-
dınlı Hıdır bey) Aydın oğulla- ket etmiştir. Orada da filımler 
rından (İsa bey) in muasırıdır. çekecek ve müteakıben Manisa 
Bu ve (Gazi Umur bey) gibi Uşak, Afyon ve Sakaryaya 
Aydın oğulları sülalesinden bu- gidecektir. Sakaryada (Sa-
lunan ve devirlerinde iyi adlar karya meydan muharebesi), Af-
bırakmış olan zevat ta burada yonda (Başkumandan meydan 
metfundurlar. Bunların isimle- muharebesi) temsili olarak fi-
rinden ziyade bıraktıkları atik lime alındıktan sonra Şarka gi-
asar bir çok ziyaretçiler cel- decek ve Şark harekatını çe-
betmektedir. kecektir. Filim bir seneye 

Bozdağında Film kadar ( filim merkezi ) stüt-
( Türk film ) firması bu haf- yalarında lıazırJanacak ve 

ta buralarda filmler almış ve mevkii temaşaya konulacaktır: 
( Bozdağ ) ile ( Gölcüğe ) çı- .. . Ödemişi~ Asayı~: 
karak bin beşyüz metre film Odemış halkı munevverdır. 
çevirmiştir. Filme Ödemişin Gittikçe azalan ceraim, halkın 
zeybek kıyafetile iştirak eden- münevverliğinden doğmaktadır. 
ler olmuş ve bunun için bele- Ödemiş jandarma kumandanı 
diyece firmaya yardımlar ya- yüzbaşı Sami bey bana dedi ki: 
pılmıştır. Bu yardımın mevzii -Asayiş vaziyeti normaldır. 
olmadığı söyleniyor. Türk fil- Yalnız kız kaçırma vakalan 
min rejisör muavini Faruk bey hadis oluyor ve bundan da bazı 
bana : cerh vnkaları baş gösteriyorsa-

- Milli filimler çevirdiğimiz da bunlar gittikçe azalmakta-
için hükümetimizden manevi dır. Kazamızda bazı ıslahat 
müzaheretler görüyoruz, dedi. yaptık. Fuhuş işlerinde titizlik 
Ödemiş hnlkı milli cidalde gösterdik. İyi bir netice aldık. 

çalışkanlık gösteren kahraman Bazıları tarafından oynanılan 
bir kütledir. Kasabaya bir bu- kumar işlerinin önüne de ·geç-
çuk saat kad r mesafede bu- tik. Son günlerde Selanikli 
lunan (Hacı İlyas) köyü melis Mehmet, şekerci Mustafa, kah• 
kuvvetleriyle düşman arasında veci aguş, Hacı imam mahal-
müdafaa ve çarpışmalara sah- - Lntıen çewflnrı _ 



Sahife e 

a u iyat ar Yükse ·yor. 
lafta Satı .. ları .. 

izmir ticaret ve zahire borsasının en son olarnk tanzim ve 
neşreylemiş olduğu haftalık muamelat raporuna nazaran son 
hafta içinde borsada satılmış olan mevat ve ticari eşyanın cins, 
miktar ve fiyatleri aynen aşağıda ğösterilmektedir: 
Eşyanın cins ve nevı Miktarı Kabı En aşağı fiatı Ez yukarı fiatı 
Uşak buğdayı 2272 çuval 4 20 4 625 
Yerli buğday 120 ,, 4 00 4 2C 
Yerli buğday tohumluk 50 ,, 5 25 5 25 
Uşak bnğdayı çavdarlı 14 11 4 00 4 00 
Eldirek çavdarlı 266 ,, 4 20 4 20 
Uşak arpa 602 11 3 125 3 125 
Yerli arpa 259 ,, 3 30 3 375 
Bakla 1074 ,, 4 30 5 00 
Mısırdan 34 ,, 3 125 3 25 
Kumdan 1260 ,, 4 75 5 50 
Fasulya 147 ,, 7 25 9 25 
Nohut 169 .. 4 625 6 50 
Börülce 1 O ,, 5 00 S 00 
3isam 983 ,, 9 129 9 75 
l~ endir tohumu 136 ,, 4 50 4 50 
Ruı-;:ak 738 " 3 875 4 00 
Pamu~ prese birinci 764 balya 37 38 
Pamuk kaba birinci 18 harar 37 37 
Prese birinci vadeli 50 ,, 37 37 
Pamuk çekird. vadeli 80000 kilo 2,5 2 50 
Palamut tırnak 1102 kental 410 440 
Palamut tırnaklı 46 ., 283 305 
Palamut plitli 52 ,, 273 283 
Kaba palamut 2454 ,, 292 325 
Kaba plitli 141 ,, 273 273 
Kaba eski mal 300 11 205 205 
Çubuk mazı 13 çuval 43 50 43 50 

NOT Üzüm ve incir satış miktar ve fiyatları aşağıda göste-
rilecektir. 

Piyasa 
T emevvüçler! 
ihracat mev iminin oldukça 

hararetli günlerinde bulunuyo
ruz. lzmir piyasasında her tür
lü zehair, hububat ve ticaret 
eşyası üzerine ehemmiyetli mua
meleler yapılmakta ve fiatle
rinde kayda şayan tereffu ve 
teneızüller görülmektedir. 

Arpa 
10-10-934 Tarihinden 16-10-

933 akşamına kadar piyasada 
satılım muameleleri borsaya 
kaydettirilmiş olan muhtelif 
arpanın miktarı 955 çuval olup 
3,125 ile 3,3125 kuruş arasın
da muamele ğönnüştür. 

Geçen hafta arpa sabş mik
tarı keza muhtelif nevilerden 
muhtelif suretlerle Borsaya kay
dettirilmiş olan arpa miktarı 
3495 çuvala baliğ olmuş ve fi
atler 3 kuruş ile 3,375 kuruş 
arasında bulunmuştu. Geçen 
senenin bu haftasında ise bor
saya 1,775 kuruştan 1560 çu-

lesinde Riza ismindeki şahışla
rın kumarhanelerini tespit ede
rek kapattık. Hırsızlık vakalan 
da bizi taciz edemiyecek dere
cededir. 

Bir Hırsız Aranıyor 
Yalnız geçenlerde dükkan 

soymak istiyen (doktor) namile 
anılan Adagümeli Mustafa oğlu 
Hasan Ali isimli bir hırsızı, 

maalesef kaçırdık. Yüzbaşı be
yin bahsettiği bu hırsız, ayni 
zamanda iki bekçi yaralamıştır. 

Sami bey o vakıt hasta yat 
makta idi. H~rsızın kaçırıldı
ğına çok mütee sif bulunuyor. 

Ödemi her bakım noktasın
dan sevimli bir kasabadır. Bu
raya tabiat ta aynca bir güzel
lik bahşetmiştir. Buradan ayrı
lırken çekici bir kuvetin beni 
bırakmak i temediğlni anlı-
yordum. 

M. HulQsi 

val arpa satışı kaydettirilmişti. 
Son hafta arpa muamelatı 

geçen haftaya nisbet1e durgun 
geçmiş ve fiatlarda gene bir 
kaç santim tenezzül kaydedil
miştir. 

· Arpa ibracatçı1annın piyasa
dan çekilmiş olduklarını geçen 
haftaki sahifemizde bildirmiş
tik. Bu vaziyet bu hafta mua
melatında daha fazla bir dur
gunluk husule getirmiştir. Haf
talık şatış yekununun hemen 
hemen dahili ihtiyacat ıçın 
mübayaa edildiği ve bunun bir 
miktarının da bazı eski taah
hütlerin yerine getirilmiş olma
sı için mfibayaa edilmiş olduğu 
söylenmekte ve arpa piyasasına 
şimdilik durgun nazarile bakıl
maktadır. 

Bakla 
Keza ayni müddet zarfında 

Borsaya kaydettirilmiş olan 
bakla sabş miktarı 499 çuval 
olup beher kilosu 5 kuruş fi
yatla satılmıştır. Geçen hafta 
4,30 ile beş kururuş arasında 
945 çuval bakla satışı olmuştu. 

Geçen senenin bu haftasında 
ise kilosu 2,65-2,827 kuruş ara
sında 210 çuval Bakla muame
lesi olmuştu. 

Bu mevsimde teslim şartile 
alivre mal satmış olan bazı ti
carethanelerin taahhütlerini ye
rine getirmek üzere piyasaya 
çıkmış bulunmaları Bakla fiat
leri üzerinde müessir olmuş ve 
fiatler Temmuz nihayetleri ve 
Ağustos bıdayetlerindeki fiat
leri bulmağa başlamıştır. 

Ancak elde kalmış Bakla 
miktarının azlığı ve f zmir piya
sasında pek cüz'i miktarda mal 
bulunması keyfiyeti satıcıların 
bu noktadan istifade imkanla
rına nezeylemektir. 

Maamafih elde mevcut mal
lar da fiatlerin bir az yüksel
mesine intizaren piyasaya arz
edilmemektedir. Arzın azlığı 
karşısında fiatlerin bir miktar 
daha yükselece~i ümidi izhar 
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edilmekte ve piyasaya sağlam 
nazarile bakılmaktadır. 

Panınk 
Son hafta içinde borsaya 

kayt ve tescil ettirilmiş olan 
pamuk satışları; 1504 balya 
prese birinci hazır ve ayni 
neviden 50 balya vadeli maldan 
ibarettir. 

Borsa bültenlerine nazaran 
bu miktar pamuk 37 - 45 ku
ruş arasında satılmış ise de bu 
miktardan bir kısmının eski 
sah kaydile ve 37, 38 kuruş 
fiatlarla borsaya kaydettirilmiş 
bulunması borsa sahşlarından 

fiat vaziyetleri hakkında kat'i 
fikir elde edilmesi imkamızdır. 

Geçen haftaki neşriyatımız- · 
dan da anlaşılmış olacacağı 
üzere geçen hafta satışları 37 -
38 kuruştan 728 balya Prese 
birinci ve kilosu 37 kuruştan 
38 harar kaba birinci maldan 
ibaret bulunmuştu. 

Ceçen senenin bu haftasında 
kilosu 31,20 kuruştan 331 bal
ya Prese brrinci hazır. 26,86 
kuruştan 650 balya Prese bi
rinci vadeli ve 31.98 kuruştan 
179 harar kaba birinci pamuk 
safışı olmuştu. 

Y nptığımız tahkikata naza
ran; son hafta içinde f zmir 
piyasasında satılmış olan pa
muklar hemen umumiyet itiba
rile yukanda işaret edilmiş 
olan borsa fiatlarından yukarı 

satılmış ve son günlerde fiatlar 
45 kuruşa kadar tereffü etmiştir. 

Fiat yükselişi ile beraber 
satış ta hararetli bulunmakta
dır. Bunun esbabı hakkında 
bir muharririmiziz alakadarlar la 
temas neticesi; İzmir ihra
cat evlerinin bazıları ta
rafından Almanya ve sair 
müstehlik piyasada alivre ya
pılmış sahşlann her ihtimale 
karşı şimdiden temin ve ihzarı 
için gösterdikleri fazla talepten 
ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Geçen sene bu mevsimde 
yapılan satışların 31 - 32 ku
ruş arasında olmasına nazaren 
bu sene fiyatlann bu miktara 
baliğ olması memnuniyetle kay
de şayan bir keyfiyettir. 

Bir dönüm tarladan istihsal 
olunan pamuk miktarı için ya
pılan masrafın bilhesap kiloda 
14 - 16 kuruş arasında tehalüf 
eyledığine göre bu sene fiyat
ları rençberlerimiz için olduk-
ça müsait telakki edilmektedir. 

Şimdilik piyasa hararetli ve 
alıcılar iştihalıdır. 

Palamut 
Haftalık palamut muamele

leri oldukça hararetli geçmiş 
ise de birçok satışların borsa 
haricinde yapılıp borsaya vakıt 
ve zamanında kaydettirilmemesi 
veyahut ta hiç tesçil ·ettirilme
sine lüzum görülmemesi borsa 
bültenlerinden hakiki satış 
miktarlarının yekunu kat'i bir 
fikir verememektedir. 

Bu işi borsa idare heyeti 
ehemmiyetle nazara almalıdır. 

fyon 
Uyuşturucu maddeler inhisa

rının afyon mübayeatinı şehri

mizde şimdilik kesmiş olması 

hasebile piyasa durmuş ve 
geçen haffa olduğu gibi ıon 
hafta içinde de hiç bir mua· 
mele olmamıştır. 

Eyicedir. 
Z ~ytiııyağı 

Piyasa geçen haftaki durgun 
vaziyeti bu hafta da muhafaza 
etmiş ve borsaya hiç bir mua
mele kaydettirilmemiştir. 

Esasen yeni mahsulün idra
kine pek az kalmış olması eski 
mallar üzerine muamele key
fiyeti güçleıtirmekte ve alaka
darlar bir intizar devresi ge-
çirmektedirler. 

• 
lneir: 

Bu sene incir mah.sıilünün id
rakinden 16/10/934 akşamına 
kadar muamelesi borsaya kay
dettirilmiş olan incir miktarı 
122,400 çuvaldan ibaret olup 
bu miktar incir 4 ile 15 ku · uş 
arasında muamele görmüıtür. 

geçen senenin aynı müddeti 
zarfında keza borsaya tescil 
ettirilmiş olan incir sabşı82,929 
çuvaldan ibaret bulunmuş ve 
fiatlar 5, 7 ile 20,28 kuruş ara
sında buluumuşsu.Hurda mallar 
ise 3,80 kuruştan muamele gör
mekte idi. 

Son hafta satışları: 
Nevi Miktarı Asgari Azami 

çuval fiat fiat 
Süzme 1589 800 1300 
Elleme 5551 6 9 
Paçal 315 5 6,75 
Naturel 39 5 5 
Hurda 2 4 4 

Bundan bir hafta evvel ise 
satılan incir miktar ve fiat1an 
aşağıda gösterilmektedir. 
Süzme 2055 6,15 14 
Elleme 7673 5,25 9,50 
Paçal 4861 500 6,00 
Naturel 415 425 4,25 
Hurda 1 450 450 

,. çürük 54 4 4 
Geçen senenin bu haftasında . 

ıse: 

Süzme 1764 10,14 18,72 
Elleme 7413 7,80 13,26 
Paçal 6351 5,26 8,58 
Naturel 375 5,07 7,02 
Hurda 50 3, 70 3, 70 
Yukarıya işaretlediğimiz ra

kamları tetkikinden anlaşılacağı 
üzere son hafta içinde borsaya 
kaydettirilmiş olan incir sabş
ları geçen haftaya nisbetle az 
ise de fiatlerde mahsüs bir de
ğişiklik vardır. 

Bu fiat değişikliği tereffu 
noktasından mevcut olmakla 
beraberaber borsaya tesciJ etti
rilen mallann nevi itibarile tas
nifi keyfiyetinde alakadarlann 
ihmalkir davranması incir sabş
Iarından hakiki tereffu mikta
rının anlaşılması çihetini zorlaş
tırmaktadır. 

Bu noktayı nazan itibare 
alarak alikadar tüccarlar nez
dinde yaptığımız tahkikata 
göre hali hazır incir piyasası 

ıu suretle tesbit edilmiştir. 
Nev'i Fiat 

Süzme 11 14 
Elleme 8 10 
Paçal 7 8 
Naturel 5,50 7 

Hurdalara gelince; inhisar 
idaresinin doğrudan doğruya 
istihsal mıntakalarından ve müs
tahsil elinden hurda mallan 
bila vasıta mübayea ,eylemekte 
olması haıebile İzmirde hurda 
incir lizerine ıimdilik muamele 
yapılmamaktadır. 

İnhisar idaresinin yapmakta 
olduğu hurda mnbayaab dola

_yiaile incir fiatlannda müba· 

Ve Zeytinyağın Alıcısı Yoktur. 
yeata başlanmazdan evele nis- Geçen sene ayni haftanın fi-
betle 1-2 kuruş kadar bir te- atleri: 
reffü hasıl olduğu söylenmek- No. Fiat 
tedir. incir mevsimi nihayeti Asgari Azami 
yavaş yavaş yaklaşmakta ol- 6 6,24 6,83 
ması hasebile muamelat ta 7 7.02 8.99 
tedricen azalmaktadır. Maama- 8 8,19 9,16 
fih hali hazır fiatlarla mevcut 9 9,36 12,19 
malların kimilen sarf ve istih- 10 12,09 14,43 
lak edilebileceği kanaati izhar 11 14,82 17 ,94 
edilmektedir. 12 18,72 22,62 

Ç k• d k . u·· .. Geçen hafta ortalarında te-
e ır e ... sız zunı nezzüle meyyal görülen fiat-

1934 .senesi çekirdeksiz üzüm larda filhakika hafta içinde 
mahsulünün İzmir piyasasında oldukça düşkünlükler görülınüt 
satışa konduğu tarihten 16/10/ ve muamelelerde bariz bir dur-
934 akşamına kadar borsada gunluk husule gelmişti. Son 
5 ile 25 kuruş arasııİdaki fi- hafta bidayetlerinde ise satış 
yatlarla 171,380 çuval ve 871 miktarı oldukça bir yükseklik 
torba mal satılmı§tır. göstermiz ise de 14-10-934 ten 

Geçen sene ayni tarihe ka- sonra sabş miktarı tekrar nor-
dar borsaya 156,554 çuval ve male yakın bir vaziyet al-
433 torba çekirdeksiz satışı mışbr. 
kaydettirilmiş ve fiyatlar 5,46- Fiatlara ğelince: 
23,40 kuruş arasında olarak Geçen hafta ortalarında ilk 
tespit sdilmişti. piyasa açılışını takip eden 

Son haftanın satış yekünu günlere nisbetle iki kuruş k~-
14,026 çuvaldır. dar bir düşgünlük arzeden fi-

Haftalık üzüm satış fiatları atlan hafta nibayetlerinde tedri· 
ise aşağıda gosterilecek fiatler cen yükselmiştir. Bu yükseJıi1e 
arasında temevvüç eylemişti. eski haddini bulmamış olmak· 

Son hafta Evelki hafta la beraber gene şayanı menı· 
Asgari Azami nuniyet bir mahiyet arzeyle-

5 9,50 10,75 9, 5 10,75 miştir. 
6 10,00 12,00 10. 5 12,125 Hafta fiat temevvüçleri hak-
7 11,00 12,75 11 13 1 IA t 8 12,00 l.3,50 12 .,5 13,25 kında kari erimize ma uma 

'""' vermiş olmak için muhtelif 
9 12,75 14,50 12,50 14.50 günlerde çekirdeksiz üzümlere 

10 13,50 16.25 14 15,5 
11 15,50 18,50 16 18 ait tespit edilmiş fiatlan aşa-
12 18.50 23,00 17,75 21,60 ğıya dercediyoruz: 

10/10/934 11/10/934 13/10/934 
fiyatları fiyatları fiyatları 

No. 
6 

Asgari Azami Asgari Azami Asgari Azami 
10 10,50 10,50 11,25 11 12 

10,75 11,75 11,5 12 12,25 12,75 7 
8 12,00 12,25 12.25 12,75 13 13,50 

12,50 13,25 13 14 13,75 14,25 9 
10 
11 
12 

13.75 15 14,25 15,5 14,75 16 
15,5 17.50 16 18 16,50 18,50 

18 23 19 24 19,50 24 
Hafta içinda yukarıda işaret- kuruş kadar yükselmiş bulunu· 

li şekilde bir terfi arzeden fi- yor. 
atlardan 13 -10- 934 fiatları İcra eylediğimiz tahkikat' 
aynen 14 ve 15 - tarihlerinde nazaran geçen haftaki fiat s\1"' 

de vaziyetleri muhafaza etmiş kutu harici bazı esbabın te\'llt 
iseler de 16 -10- 934 bu mik- eylediği bir keyfiyet olara1' 
tar paradan bir tenzil göster- kabul edilmekte ise de soll 
miş ve bugünün fiatlan şu şe- tenezzülün piyasaya fazla miJ(" 
kilde tesbit edilmiştir. tarda mal arzedilmekte olın•" 

Numara Asgari Azami sından ileri geldiği anlaşılnıır 
6 11,00 11,75 br. 
7 12,00 12,50 Yine alakadarların söyledilı" 
8 12,75 13,25 lerine göre çekirdeksiz üıüılJ 
9 13,50 14.25 piyasası mevsim noktasınd,ıı 

10 14,50 15,50 normal olup fiatlarda istibli~ 
11 16,50 18,50 piyasalarından teklif edile" 
Şu hale nazaran fiatlar iki fiatlara nazaran müsait görilf" 

gün evvelkilere naıaran bugün mektedir. 
yirmi paralık bir düşkünlük Yapılan hesap ve tahminl~ 
göstermekte ise de 11/10/934 nazaran vaziyet rekolte içi' 
tarihteki fiatlara göre 1 - 1,5 hiç bir tehlike arzetmiyor. .......... 

Borsa Haberleri 
O zum 

Çu. Alıcı Fiat 
2375,5 YEKÜN 

incir 
1268 Y. 1. Talat 11 
479 Koo. ittihat 13 
174 Vitel 13 
134,5 H.Z. Ahmet 10 50 
111 P. Paci 12 25 
106 S. Süleyman 12 

25 Len Reciyo 14 
20 lıya Galemi. 13 75 
20 Kütab.Sabri 12 75 

7 S. Celardin 15 
7.. S. Abdullah 11 
9 F. Solari 13 50 
S T rifonidis 11 
5 Ş. Z. Galip 13 25 
2 J. Taranto 11 
3 ..,. Leb. lımail 17 25 

15 25 Çu. 
17 52 986 
ıs 535 
12 50 150 
20 111 
12 50 72 
15 50 47 
13 75 39 
12 75 32 
15 75 31 
14 30 
13 50 15 
11 13 
13 25 lO 
11 10 
17 25 2081 

Alıcı Fi at 
Ş. Remzi 5 25 10 
Jiro ve Şü. 5 25 g 9 
K.0.Z. MustaS 50 

6 P. Paci 5 1 ~ 
N. Ali Hay. 7 50 10 1' 
B. Franko 5 37 : ~ 
K. A. Kazım 5 

9 
~ 

M. Sait 6 50 1 ~ 
M. Suphi Ba. 7 75 6 ~ 
J. Taranto 6 62 S 
M. Sadullah 8 10 
S.Em. ve Muh 7 50 S 
Ramiz Sıtkı 5 5 
A. Lafont 5 75 
YEK ÜN 



Yeni A•rı• 
,. Tefrlnl,3VY":e:!l~t~•~s~•~~~~~=~~==~~~~~=~==~~~~,~~~~==--
~ - '-~ l lkınci İcra mcmurlug\&u"' ...... Zab ta Ilaberleri 

Osman Nuri efendinin Ha-

1• Ns ANLJG"' JN HALI cer Hanıma olan borcundan 
ı~ Sarhoşlar dolay• mahcuz bulunan ~zmirde 

y AZAN : Andre Marlo Diğer e.r Sarhotu ikinci Süleymaniye mabellesine 
TUrkçeye Çeviren: Nasuhi Esat Soymutlar ait kiremitçi sokağında 161 

BiRiNCi KISIM lkiçeşmelik caddesinde ka- adanın 1 parselinde kayıtlı 75 
- 90 - C 1 metre murabbamdan ibaret ar-sap Riza oğlu Hayati ile e ep 

l · · l b tt · og" lu Cemal, Hasan og" lu Hü- sa ile aynl sokakta ve ayni Tekrar içeri gı"rip kapıyı ki- Pencere erını ·apauan a anı- d 3 1· d ytne 62 
Yeler, muhakkak ki; indirilmiş- seyin ve Demir oğlu Mustafa a anın parse ın e 

fitledi. Bitkinliğine, ensesine s"rhoc olduktan sonra bı"r oto- metre murabbaı arsalar ile ay-
b • k · ,, ti: pancur bulunmamasına rağ· ~ .., 

yemiş gibi olduğu u ôtege men, sis içinde pencerelerdeki mobile binerek gezmeğe çık- ni mahallin 4 parselinde ve 
rağmen kurtulmuş olmanın acı, dört köşe parçaların aydınlığı mışlardır. yine 62 metre murabbaı arsa 
ağır, derin zevkini duymaktan değil, yalnız uzunluğuna ışıklı Bu esnade Cemal Hüseyin ve keza mezkür adanın 5 par-
kendini alamıyordu. bu zevkin, çizgiler görünüyordu. Bir ... ra- ve Mustafa fazla sarhoş olan selinde mukayyet yine 62 me!-
toprak albndan akan bir nehir lık kadar dar olan sokaktaki Hayatiye tabanca göstermek re murabbaı olup 1,2,3 parsel-
hir gibi homurdandığını, dehşet k k ·ı 

sessizlik mutlaktı ve bu sokak ve yumru vurma suretı e lerdeki nrsalann metre murab-
ve hazla kendi içinde duyuyor- ı k k 

Y ta, bu ışıklı çizgiler, ihtirak 10 lira parasını a ara açmış- baına birer ve 4
1
5 parsellere 

du. Cesetler orada idi. ere 1 al h h . lardır. no:.r.t arına ma sus e emmı- l 
Yapışan ayaklarını onların ka- b ikişer lira kıymet takdir o un-

yetsiz fnkat çok sivri sonsuz- Gastplar za itaca kısa bir 
nı böyle yapıştırıyordu. Hiç bir lugvunu ifade ediyordu. Çaldı., zaman içinde yakalanmışlardır. muştur, Arsal~nn mülkiyeti sa-
katil bunlar kadar manasız t l v k Jd A k rtt rma kapı biraz açıldı ve ar.dından ÖlçUlerl Çalmı• ı ıga onu u. çı a 1 

olamazdı - hele hasta çocu- T fi ı k 1 bu satı 
ğun ölümü: ona kadının ölü- parmaklan mavzerlerihin teti- Tepecikte kfıthane eaddesin- sure ı e vapı aca o an -

gv inde, dört elebaşının gözleri de bakkal Ali ogv lu Hüseyinin şın birincisi 211111934 tarihine 
münden de malumca bir şey d t 

kendisine dikildi. Böcek sürü- ölçülerini çalan Hüseyın· og" lu müsa if Çarşanba günü saa 
gibi geliyordu. Fakat Hammer- b 

lerinde olduğu gi i, manası Hasan hakkında zabıtaca talı- 11-de ikinci icrada, bu arttır-lik artık eski kudretsiz adam 
ld b. müphem, fakat hareketi sarih kikata başlanmıştır. mada satış bedeli tahmin olu-

değildi. Artık o da ö üre ı- nir bayat. genifll koridorda ya· b 
lirdi. Ona birdenbire malum ~ Bir Kadına TecavUz nan kıymetin yüzde yetmiş e-

şıyordu: he şey mahzenden ge• Ak k'l" İb h" · · b l k arttırana olmuşlu ki insanlar arasında se ı ı ra ım namında şı ı u ursa en ço 
fiyordu, evin birinci kah bom- b" h M l d 'h k · kd' d tek temas şekli yalniz hayat ır şa ıs ersin i e oturan ı ale yap'lacağı a sı ta ır e 
boflltu. İki işçi merdiven başı· M l E hh ' d · b deg" ildir, hatta bu temas şekli- .., ilmin ::ızı mine · hanımın en çok arttıranın taa iı iı a-
na. bu kortdora hükmedecek 

nin en iyisi de hayat değil- evine gidere}· kendisine taar- ki kalmak şartile şatış on beş 
bir mitralyöz yerleştiriyordu, 

dir. Bu mitralyöz parıldamıyor, ki- ru::r: ve tecavüz etmek iste- gün uzatılarak ikinci arttırma-
Ayagv ının yere yapışmakta. miştir. sı 6/12/934 tarihine mlisadif lisedeki mihrap gibi dikkati b 

oldugvunu bir kere daha duydu d u·· • Mez urenin feryadı iizerine Per•enbe günu" •aat 11-de ic-kendine çekiyor u. niversıte -:r "' 

ve sarsıldı: adaleler dimağa talebeleri, işçiler koşuşuyordu. zabıta hadise mahalline yetiş- ra edilecekbr. Bu arttırma ne-
tibi olmuyorlardı. Fakat kuv- Hammerlih dikenli tel yığınla- miş ve kendisini yakalamışhr. ticesinde dahi yine sabş bede-
Yetli bir heyecan zihnini kar- b tadınlara Sarkıntlhk 11• tahmı"n olunan yu" •de yet-rının (bunlar da neye yarıya i- .. 
makarışık ediyordu. Bu şimdi- lkiçeşmelik caddesinde Eş- mı"ı.ı beşı· bulma"'•'" 2281 numa-lirlerdi?) önünden geçip mer- .,. _ 
re kadar bilmemiş olduğu bir k · -' ö .. ref beyı"n evı"ne mı0safı0r suretı" -divenleri çı b, mıtrcuy zun ya- al k "b" b ge heyecandı Bu korkunç sarhoş-· r ı anun mucı ınce sa ş -

li . nandan sıyrılıp sahanlığı bul- le gelen Ahmet kızı Adviye ri bırakılacaktır. Bu gayrimen-luga kendini tam bir tes mı-
ln du hanımın arkasını takıbeden kuller hakkında herbang"ı b"ır yetle bırakıyordu. ,, san seve · 

Katof bir yazıhaneden çıkı· sarho M h t "I F tih E d b ı seve öldürebilir, Allahım, insan ş e me og u e ı- şekilde hak talebin e u unan-
yordu ve orada ne aradıgw mı ref beyı"n kap d k 

seve seve öldürebilirlu ısına ayanara lar ellerindeki resmi vesaik ile 
sorar , gibi yüzüne baktı. Ham- v l fi rf · d 

Hem böyle diyor, hem de agır a ar sa ettiğin en do- birlikte yirmi ~\n zarfında 
merlih sesini çıkarmadan kanlı .5 .. 

yumruğu ile tezgibı dövüyor- elini uzattı. layı polisçe yakalanmış ve hak- ikinci icraya müracaatları ica-
du. Boğazı kuruyarak hıçkıra kında kanuni takibata başlan- heder. Aksi halde hakları tapu 
hıçkıra agv lıyacak halde, he- - yaralı mısın ? Aşağıda mış- t r 

Ç y l 1 
• s'ıcı'llen"le malum olmadıkça men elini geri çekti: tezgah pansuman var. ocugu saka- E 1 B B 1 

ta kanlanmııh. Asap buhranı dm mı? v oş u muşlar paylaşmadan hariç kalırlar. 
ile titremekte olan elinClelô Hammerlih ne söyliyebilirdi? Çukurçeşmede telgrafçı so- Tarihinden itibaren şartna-
daha şimdiden keyulqmıt ka- Yalnız bir aptal hali ile müte- kağanda oturan Hasan oğtu mesi herkes tarafından görül-
na baktı: kan kuruyup çatlıya- madiyen elini gösteriyordu. Ak- Hüseyin evinde bulunmadığı bir mek üzere açık bulundurula-
rak dökülüyordu. Gülmelc, ağ- lından geçen ,,onların kanı,, sırada bazı eşyasının çalındı- cakbr. Müşteriden yüzde yedi 
Jamak, bu burkulan, düğiimle- cümlesi idi, Fakat bu söylene- ğını zabıtaya şikayet etmiş ve bnçuk teminat akçesi veya mil-
nen hançerden kurtulmak... necek bir şey değildi. komşusu sabıkalılardan Arif li banka mektubu alınır. Yüz-

Hiç bir şey kımıldamıyor ve Nihayet: oğlu Recepten şüplielendiğini de ikibuçuk dellaliye resmi 
•1 · k t h" ilk - Bir bıçagı" m var. Bana · · 1 · kl'l a emın sonsuz ayı sız gı, p söylemiştir. Recebin hali firar- müşterıye aıt o up ıste ı er 
kırıntılarının, kanın, o"lülen'n bir tüfek ver, diyebiıdi. 34/2602 ·ı 'k' .. 

da olduğu anlaşılmış ve hak- numara ı e ı ıncı ıcra-üıerindeki ıııkla oraya yer leşi- - Çok tüf ehimiz yok. · cra .. d" · .. 
B b kında takı"bata başlanmı•tır. ya ve ı muna ısme mura-yordu. ,,Mahkiimlann izasını - om a ver. Y I" 

Katof tereddüt ediyordu. Hayırh Misafir caatlan uzumu ilin olunur. ateşte kııdanlmış kıskaçlarla 4422 (675) 
b. "b l - Sersem, korkuyorum mu Karatafllta yenı· Tu" rkı'ye 80• ırı ir erinden ayırıyorlardı." .., 
Ctımlesi beyninde inip çıkıyor- sanıyorsun? kağanda oturan Edip kızı Asi-
du: mekteptenberi bu cümleyi - Aşağı in. Sandıklarda ye hanamın evine misafir ola- Bergama mahkeme başkita-

kl d ka bomba var. Çok yok ... Kiyo' - b · d a ın an geçirmemişti, fa t rak giden Mehmet og" Ju İbra- ~tin en: 
lı · d nun nerede olduğunu biliyor ısse iyordu ki bu cümle onun hiın, Asiye hanımın mutbakta Bergamanın hoca Sinan ma-
oradan gitmesi, kendini kurtar- musun ? kahve pisirmesinden istifade hallesinden Ali kızı Behiye 
rnası lizımgeldiğini müphem - Görmedim. Çen'i gördüm: 
SUrette ihsas ediyordu. ölmüş. ederek meydanda bulduğ 25 hanım. kocası kalarğa köyünde 

Nihayet, nasıl olduğunu an- - Biliyorum. lira kıymetinde bir elmas yü· hemşiresi cihan nezdinde değir-
lamadan, oradan çıkıp gibnesi Hammerlih aşağı indi. Bazı zük. 20 lira kıymetinde bir menci Salih aleyhine Bergama 
k b arkrdaşları, koJJannı omuzlan- h k k 

a il oldu. altın saat ile 12 lira evrakı asliye u u mahkemesine aç-
ı na kadar içirie soktukları san-

Albnda sonsuz kin dalga a- nakdiyeyi ral.mıştır. bğı boıanma davasından dola-
lı dıkları araşbnyorlardı. Demek ,. 

rı saklıyan bitkince bir uzur k Bu hususta karakola vakı" yı Salibin ikametgahı meçhul · · d ı d O i mevcut malzeme sonuna 
ıçın e yürümege baş a ı. tuz ki "k" t il · İb hi k kalmasından teblı'g" atın ı"fa edi-ınetre ileride durdu. ,, ÜzürJe- ya aşıyordu. şı aye zenne ra m ya a-
. " Biribirine kanşmış olan landı ve hakkında tahkikata bq lemiyerek gazete, ile ilan edil-l'ıne kapıyı açık bıraktım. 

Tekrar geri döndü. Oraya yak- adamlar, yanan lambalann ay· lanmışbr. miş. Ve mahkemeye gelmedi-
Ja.şhkça hıçkırıkların boğazdan dınlıgmda, çabalayıp duruyor- Artiste Gözkoymutlar ğinden gıyabında mahkeme 
daha aşağıda, göğüste düğüm- lardı. Sandığan etrafındaki bu lsmetpaşa bulvarında oturan yapıldığı ve davacının nafaka-
Jenip orada kaldığım hi;,edi- kalın vücutlar - koridorun bu- Mustafa oğlu Tahir, Mustafa sız müzaheretsiz bulunduğu id-
Yordu. Gözlerini kapadı, ka- !anık lambalan altında kaçııan oğlu Abdullah ve Mehmet oğlu dia ve şahitlerin şahadetiyle 

gölgelerden sonra - ona san- y · 
pıyı çekti. Kapalı iidi. Bu se- aşar tiyatroya gitmişler ve subut bularak kanunu madeni-
fer de tersine geri döndü. Yü- ki: ölüm karşısında, başkaların- tiyatrodan çıktıktan sonra ar- nin 132 inci maddesi hükmü-
türken ,,Bitmedi, başlıyor, baş- dan daha kesafetli bir hayata tist Mehmet kızı Sabahat ha-
l hak kazanmışlarmış gibi bir ne tevfikan evliliğin boşanma-
ıyo~ .... " diye kendi kendine duygu verdi. nımın bindiği arabanın arka- ya çevrilmesine ve Salibin bir 

ŞEHİR GAZ!~~osü 
1,- Kışlık Salonlarını Hazırladı 

.. B.irinci kordonda Ş~~ir Gazinosu denize karşı bulunan 
~uruk salonları.nı . kış ıçın. hazırlamıştır. ıçki ve meze fiat
.en çok mutedıldır. Tavsıye ederiz. 

• 

Saz Alakadarlarına Büyük Miijde 

"AHENK,, İsimli 
Çalgılar yeniden icat edilmiş ve yalnız Eskişehirde ya

pılmaktadır. Sadası ve yapılışında tamamen bir fevkaladelik 
olmakla musikişinaslardan ve cemiyetJerdcn takdirnameler 
alınmıştır. Uzun malumat içie adres veriniz cevap verelim. 

Eskişehir Hamam yolu No. 55 AHENK mucidi 
506 SÜLEYMAN SUAT 

Ista bulda: Liseler Alım, 
Sahm Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut muallim mektepleri lise ve orta mek

teplerle mülhak pansiyonların irmik, şehriye, nohut, kuru fasulye, 
mercimek, bezelye, yogurt, graver peyniri, şeker, kuru meyve. 

hayvan yemleri, yemek ve ekmek artıklarile Çamlıca kız orta 
mektebinin sebze ve patatesi ve Erenköy kız lisesinin sebzesi 
ve Kandilli lisesininin ekmek ve patatesi: 

Bunlardan sebze, patates, ekmek, şeker, gravyer peyniri no

hut, kuru fasulye, mercimek, beıelye 7/11/934 ve irmik, şeh .iye, 

yoğurt, kuru meyve, hayvan yemleri, yemek ve ekmek art i l :ın 

14/11/934 tarihlerine müsadif Çarşamba günleri saat 16 da ihale 

edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii münakasaya ve müza

yedeye konulmuştur. Şartnamelerini görmek istiyenlerin İstanbul 

Erkek lisesindeki komisyon kalemine ve münakasaya işt:rak 

edeceklerin de teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte ko-

misyonumuza müracaatları. 18-22-26-30 4429 (676) 

İzmir Suları Türk Anonim ŞirKeti 
Tarafından: 

Şirketimiz muhterem abonalarına suhulet olmak için Başturak 
mevkiine karip EmirJer çarşısında 21 numarada bir ıube tcsia 
eylemişfir. 

Bu şube 21 teşrinievvel 934 tarihinden itibaren sabah saat 

9 dan saat on üçü kadar ifayı vazife eyliyecektir. 

Şirketin merkezi Alsancakta 454 numaralı dairededir. Te· 

lefon numarası 3015 tir. (673) 

• 
J\f fiHSQfj , ~ 

llmir Kadastro Heyetleri Riyasetin .. 
den: 

İainnci Karantina mahallesi İskele caddesi, Türkoğlu sokağı, 
Gönül sokağı, Fethiye sokağı, Dere Sokaı, Cerrah Mehmet F. 

Sokağı, Dere Bürhaniye :SOkaği, Mısırlı caddesi ve Sami efendi 

.sokağı ile mahdut sahayı ihtiva edip bu mahallede bulunan gayri 

menkul malların ilan tarihinden oiı beş gün sonra kadastrosuna 

başlanackktır: Ve sonra da tapu kütükleri tesis olunacaktır. Bu 

mahallede gayri menkulü olanlar veya gayri menkul mallar üze

rinde ayni hakları bulunanlar tasarruf vesikaları ve nüfus ka· 
ğıtlarile beraber kendilerine aynca tebliğ edilecek günlerde. 

mahallinde bulunacak kadastro heyenine müracaatla haklarım 
tahrir ve tescil ettirmeleri. 4494 (679) 

Hilaliahrner Merkezi Umumisinden: 
Eskişehir ambarında muhtelif aliit, edevat ye otomobil makina 

parçaları, saç, lama demir parçalarile boş yağ ve ecza bidonları 

ve saire 20 Teşrinievvelde, muhtelif mengeneler, yağdanlıklar, 

makineye müteallik levazım ve snire 21 T eşrinievvelde; 
Muhtelif cıvata. saplamalar, otomobil makas yaprakları ve 

saire 23 Teşrinievvel 934 tarihinde satılacağından taliplerin 

müracaatları. 18-19-21 4428 (677) 

ınırı dandı, Omuzlar ileride: - Sonu Vaı- sım takip etmişler ve mezbure sene müddetle evJenememesine 
yalnız öldürmenin mubah ol· evine gireceği sırada tutmuşlar masarifi muhakemenin uhdesi- Ziraat Bankası İzmir Şu besinden : 
duğunu bildiğini müphem bir Yagv hane Tesı·s ve kendisine beraber gelmesini 
ülkeye doğru, omuzlan ve bey- k ue tahmiline:ve gükmün ilanen 15/10/934 Tarihinde ihaleleri yapılacağı 15191934 H. Sesi 211 . · ki te lif suretile sarkınblıkta bu- tebliğine kabili temyiz olmak O 93 nı ile - ilerlemesine nihayet Edece erin lunmuşlardır. 9/934 M. Birlik 27191934 Ticaret 3/1 I 4 te Anadolu gazete· 
engel olamıyacak olan bütün üzere 291911934 T, 511 No. lerinde ilan edilen Yunanlı emvalinin müzayedeleri bir hafta 
kendi ölülerinin yükünü çeke Nazarı Dı.kkatı·ne Mütecavizler zabıtaca yaka- ilimiyJe hfiküm altına alınmış 

lanmışlard müddetle temdit edilmiştir. Satış gayri mübadil bonosu ve ya · k b" h l 'b" ·ı 1 ır. olduğundan karar dairesinde: ~:r;~. ır am acı gı 1 ı eri- Müceddet 12 incelik bir yağ izinsiz Odun kesmlf ilanın neşri tarihinden itibaren peşin para ile nakdendir. Malın satıldığı seneye ait devlet ve 
presesi ve bir de müceddet K b b ı d" · · ı ·ı · fi Elleri titriye titriye, çeneleri İk ara urunun Çullu koyün· hükmün bir ay zarfında müd- e e ıye vcrgı ve resım erı e saır masra arı müşteriye ittir

1 idrolik tulumba satılıktır. ·inci d D j b d · ·k· b" r 
bir birine vura vura, mürhiş kordonda su kumpanyası kar- en erviş smail oğlu Çolak deaaleyh Salih tarafından tem· Muhammen e en ı ı ın ıra veya daha ziyade olan ·alin 
hürriyetinin sllrükleyişine uya- şısında Marko lnçevin tamir- Hüseyin Devlet ormanlanndan yiz olunmadığı takdirde iktisa- kat,i ihaleleri istizana tabidir. ihale 22/10/934 Paı.art .: ~ . Ü· 

rak, on dakika içinde merkeze hanesine müracat ediniz. izinsiz odun kestiğinden bak- bı katiyet edeceği ilanen teb- dür. Taliplerin ihale günü saat 14,30 da Ziraat Bankası_ ., . 
.!:_ardıi Bu, bir katlı bir evdi. H: 3 3-10 (655) kında takibata bqlanmışbr. liğ olunur. (675) racaatları. 4433 ( 678 ) 

- '~==--=:.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Tayyare Piyang~JJJ!~!lerinizi SAADET Gişesinden Alınız Çor~~~apı HASAN TAHSİN 
3_. Tele:fon 349'7 



Makine i-'~ inşaatı Bahriye Mütehassısı 
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Maklneleıl 
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ınunıuULtı 

nlnrak 

j\Jakioe lınalathanesi 
Halim:ı~a Qarşısı Numara 60 

adet. maki ne 
Jzınirue 

faa 1 iyetted i r. 

A liikndıırhı -
rm· bu makine· 
lt•rırı faaJiyet 
tın zları bakkındR 
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} a4hane Ve Un De#irmenlerl 

J ı;i il hi lııınnm nliit Vf\ Nlf\vat irn~d edilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaznzyen Bilumum Deniz lşlert 
Dnrbinler, tnlnmbalar ve Her huyca ve her ı, uvvet 

tesisata mibl\nikiye asamı<ir Te 
te her c: 111o1 nı»lırulrnt ii.zerinc v!nQler ve sair işler deruhte 
imal olonur. ve kahol t-dilir. 

~
M ef r u şat Mağazası 

Fesçi Zade A. Nihat 
Telefon 2264 

MeJroşata müteaJlık en soıı m9da <Jö-;-euıelik ka<life, 
GobeJen, lngiliz kretonları, file, cibinlik vo perclclik tüller, 
bnt'ır efor Ye keten percleler, broıız korniz, çoook arnbaları 
ye &arıclalyeleri, tah:rn, otomobil, masa mu~llmha ları 
saire hulunur. 

Izmir - Yol Bedesten 11u. 29 
(:tl:}) 

~~ . . . . 

• • . ' ı ' •• ' • ·.: •• 

~ ~ 
Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 

En son siıteın mide, kaı ın, baj'.?ırsak, blibrek vo doJ?um 
netıceıl Hizam göst.,rilen pilotlo, pilotsuz kauçuk korsalBr, 
kaeık ba~lan, döztabanlar i9in taban korııaları gayri tabii 
dogan çocukların vöcutlarınd:\ki iğriJıkleri doJtrultma ci-
hazları, ktımik bastalıklnrı neticelli husole gelen kaıııhnr
Jokları doğrultmak için konalar -.e kendi ibtirıumız olan 
müteharrik el ve ayaklar, talebelerın çalışma esrıaıındll fır-

layan ki.irek kemiklerinin gayri tabiiJeP,meslno mırni olmak 
için kor1alar. • 

1 llrktgenln yegdne mlleasiRest ve eserlertle rağbet ve 
itimat kazanan sun 't aza dmll ue mlltehassısı 

Fahri Blza 
Kabul 

kadar. 
Adres : lzmir 

I..ıanıualanıu t6rcih 
edenler biç bir za

mMn alüaomamı~

Jardır. 

3:ı:c_ 
... ..... fent Asır 

, :;--

~~~, ~ ,,,fr). 
fi: ;/! 

~~· 
',4?, 

Temizlik! .. Sıhhat!. Gftzellik!. 

PI~ATT 
Makiua Fabl'ikasının 

~AMDAR 

1 ürkıge umumi Acentesı 

G. O G~RAS 
JZMIH. ISTANBUL 

Yeni Manifatnrncıl,.r -:ar<>ı,.ı• · •uffttt 
sokağı N o :~ 1 ele/<!. ı~n. !413 

P. K. No . . 234 

.Atoır eh~ndı cad<leıo;i 

Bnker hanı 
Poı:tl\ kntnsu : ..ı 16 

_, ........... · .. ~ . .., .. __ .. ı..7~· ........ -~ •• - ·. ~ :- . . : .·. ·::~.... ~, .. 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
ILA.C .... 
RamcJ.i lf üzhet 

Sıhhat Eczane~; 
RRşdurak Hiiyük 8alepcioıtlo han k;\rşıı.ırnla 

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

Çünki: -111111111!!!!1~~~~ ~~MI,; ---.. 

Enııaline naza· DOK.TOB Doktor 

. , . ~. ~ . .. ;~ .. . ~ 

::ı~::~~J~;:::: Hatip Oğ. [sat Kemal Şatir 
Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

elektrık walzenıı 
tıcaretbanui 

~ . 
ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALIAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

IZMIR. 
Yeni çıkan yazlık ve ııı"vsiıulil< ber çc~it kıtzmil'leJ'İ 

tı,plan :ılışa an~edilmi,tir. Gayet sağlnın, fık ve zariftir. .. 
Satış Deposu : 

Yeni Manifaturac~larda 3 numaralı 
No. 8 Telefon •o. 3942 

(502) 

Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 
Hastalarını Her gün Ottleı1eıı 
eonra Beyler - Hacı lınam· 

lar sokagında 
No. t 2 • Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder 
TFLEFON No. 3331 

(10 ) S.7 

. . ...... 

Memleket Hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 
Mnayenclıaııe Rirınci Bey· 

fer sokai?ı ııumıua !"JG Tele· 
fon 3956 

Evi Karantina tramvay cad 
<lesi karakol karşısında No. 596 

Telefon N o. 2545 
(363) 

. ~ ,. ... 

Doktorlarımıza. 
Ademi iktidar, erkeklırdekt umumt zafiyete 

Karıı müessir bir tltlç 

HOBJIOBIN 
Tabletleri f~ıırıiıı tm &on nazariyelerine tnfikKn ihzar 

eüilen bn çok faydalı miiıta hzar hakkında fazla izahat -.e 
meccanenınuiimne almak iıtiyeo doktor beyltr 1 ıt•nbulda 
Karaköyd Ztilfaruı ıoka~ında ( 17 ) nomaradl\ 

Hayri Rif at ve Münir Şahin 
'l'ı IJJ,j nıiiı;t11.lıı,11 at şi ıl, ııııo 

e<lebilirler. 
mr.klııp ! a liilfen ıniiracıll\t 

U-~ö (573) H 3 
. . . , . .. .. ' . 

... . - - - - - - - - . ·- -

, ... 
~ 
1 
1Sahibinin 
1 

Sesi 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR LiSTESi 
~llJNTH ~unwı"rl~ Br·~ı 

79 Yıldız 'l'ürkilt>il 

.Ay Do~d n Bat mallı wı 
KJJAR.NE11 ŞÜKUÜ BEY 

Suzinak Taksım. il. lametl6 

Hüzaın 1'~keim . Klarnetle · 
RURAT HANIM 

"in l>oıfakJarıJllkı HaucteJer 

H ilzaııı Şrukı. M ıualıı Gezinıli r 
~EYVAN HANI!\t 

Kelebek . Honıba 

Bahar Çiçe;'.ti 
~ı;:;vnr RANl\J 

---~-----------
Karcı ga l' :-)arkı. Hayın Heııı Alılattm 

Aman Aman Sarı Kız 
\lURTA FA HJ.~Y 

Hiieoyni ~llrlo. Lehınıde .dçarken 

Gü~"ünıdeıı Kaçıp Gıttin 

N R D t M t<; H .ı\ ~ T :\f 
EYrelctt Htmıın 

Uen Aglarkeıı 
~Ü n Ey LA R 1~ n iı r y R n AN r 'l 

lin7.ıtıu ~arkı. l:ii>rc.lüıntht S\tl\I 

Oiinii 1 Aldı Bülbülüm V l\r 

n1~11ıiıi:2 

··Ana Sütünün Aynıdı( 

içen Çocuk 
Neşeli Oıur 

Her Yerde 

Gürbüz Olu 
Sıhhath Olu 
Arayınız 

Depom : Hiikılıutıt kar~ııııncJ(, şekercı Ali Galip 
SEV 1 M pastabaııesı nde. 

Ege mıntaka11mda umum satış mahalleri 
Manisa - Yeni hal yanında bakkal Nusret efendi . 
Ödemiş - Sinema yanında tütün bayii lbrahim cfend• 
Tire - Şekerci Hasan Feyzi efendi 

12-26 (408) ll 3 

. - ' . . : .. • ·' . . .. ' 

Istanbulun En Temiz En Lük
Ve Ucuz Otelidir 

Bütün lznıirliler Burada Bulusur1ar • 
~ ,.1· 

Sıcak Te ıw~ok akar suyu, banyolu oda.lan Alarmar 
Halice nazır giizol manzRra'4ı ile Jstanlııılun en HTimli ot~ 
Brietoldıır. Iıtiralı:ıt etmek istıyeııler behemehal bo ot 
ltrcih ed•rlcr. ··bil 

Müsteciri : Kıık ıeııeılenberi otelcilık yapırn tecrıı I 
İzuıiriıı çok iyı tanıdığı ıabık Aıkert oteli ıniisleciri ()lll 
Lütfü beydir. 

Dikkat: 
s·rlr:' 

Biitiin Egelilere Brı·stol oild• 
BeyoğlonJa 

O • otelini 
smanıye taTIİfO ederiz. 



. .,,._ n 

Ircat Pazarında ... ı\.zlzler Sokat•nda 
----.. ----

Eqe mıntakasının e.n büyük ve en ucuz i,ş qapan matbatı8ubr 



8ablfe tı 

Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandais 
Kumpanyası 

~l A ~'J'AOA~ Tnpnro elyeym 
)iıııaııııııizılıt olup 14 t"'riaieY· 
Tl"lıle Jlaııılınr~n lıarnkf!t ede· 

r..J•tır. 

il EH 1\ l' LE8 Tapnnı yirmi 
ıı· şı 11111 ççfilılt>n yır mi ilç tf'şri-

1ı1H' ı·lr> lrndn r do!1'rn r\ ~ V ER8 

HO'J I· HI>Al\1 Al\18'l'EHDAM 
""" 11 A .!\1 BU HO içııı hamule 
Hlııc:ıktır 

'J 1<11 ON upurn Tupıırn 22 
e~ı ııııı·vvpfrlen 23 ıeşrinitıvvele 

,Rcl:ıı AııvPn, Hoıleıdnın, Ame
ıı ıdııııı ,., Haıııhuıg içııı yiik 

ıı 1 :ı <'ilk ı ı r. 

N. V. 
W. F. B. Van Der 

Zee & Co. 
Deutsche Levante Linte 
A l\I t ON Tpurn 24 birinci 

tf'~r1nt1e hekleniyor. 27 birinci 

teşrirıe kıular ANVEHS, ROT
TRRDAM, HAMHUHÖ ve 

B R E.l\l E ~'e y ii k ıılncak t ı r. 
ALA YA vapnrn 24 hirinc 

teşrıııde bekleniyor. 27 hirirıci 
ttışrine lrn<lar Anver, Holler 

dam, Hnmlınrg \'e .Breııırın için 
yük ahı cakı ı r. 

ANOOHA v:ıpnru 2~ hirınci 

te\rırıe hekleıııyor. A~VEHS ve 

Haınhıırgtarı iik çıknracakıır. 

1'UEHl~OltN Yapııru betı 
ıkincı tetrinde hekleuiyor. ·9 

UL\'SSH. rnpnrn yirmi ikinci teşrine kftdıır Annırı:ı, 

(\ol, 111. leı$riııieTveldo 

ııiuıııye kadnr dopru 
iiç teşri· Hoıtertlanı, lhıııhurı:; ve Bremen 

• .\~VER8 i'iirı yiik alRcaktır. 
•f' .t\l\JS'JEHDA:'\l 
ı.ıno,J.:tır. 

i~in yiik Armemenl H. Schuldt 

Svenska Orıent llnlen 
~OHBU IUJ npanı yirmi 

hiriııcı teşrırıde helderıiyor. 

.HJ,A L.AND ruotHrii l 8 t*'rini Hanıultı:ırni çıl:arıp A ~ V RR~ 
·nnıdu bel\ lennıekıe olup BOT 
1'EBDA1\l, HA:\lBUHO, KO- 1~01"l'ERDA~l •e HA:\IHUHO 
PESHAGE, DAS1'.ZIH, GDY lımıınlsırın" hamnle alacaktır. 
N 1 A GOTEBOllG ve SKA~ Dl. 1"1:,~MEMEN1 ~_,EPPE ı. 0 TllJHıı ıı · hırincı 
NA VYA ı· l · · 1 ıman arı ı~ırı yii' tttrin<le htıklf'nıyor. A ~ V ERS 
a11lcnktır. Dirnkt için viil.; t\lnc:lktır . 

V ASJ,A r\D vapura on ıekiz 7 HE EXPOR1 S1 EAMSHJP 
le~rııait>TTeld" iieklenmeld~ olup lURPURA1 JON 
clo~rıı Donkf!ı·k,Rolter<laoı,Bam- EX.\lOUT!l Vnpnrıı 17 1 cı 

hur(! Oopenhagf'. Dırntıig, Oote. teşrinde h~kenıyor.~ EV \"ORK, 

bore Tf! lskırn'1in1t•yA limanlan BO~'l'ON ve Fi Lı\ DELFI YA 
için hn mu ı~ "lacak t ı r. için yii k nl:ıca k lı r. 

001'1.-AND motilrii 3 teş. EXOEL~10H. vapııın yeclı 
rini 11 ni<lfl R< )'J''J'Jı:RDA 1\1 ,HA ~f · ikincı ıeşrıııdo lıek lenıyıır. ~ u-

!HlHG C<!~JUıiHAGJı: ~A~·r. york, Ho toıı vo Fılnılfllltyn içiıı 
zto OD\ ~lA GOTJı.HhHO Ye •• , 1 '·ı 
l ~ ( A ~ Dl ~· A V y A r 1 y u ' a n CA" ı r • 
için yiilrnl~cııktır. ıman arı JOHNS10N LJNf.. LJMJ1 ED 

Service Marillm Roumain .J 1'..~S:\I O HE V apıı rıı ii<; ı trnıcı 
.\LRA JUJAA Vaparn 011 teşrıııt1tı hekl .. ıııyor.A~VEl-t~. vı• 

ırnkiz te~rıııiovvleıle gelecek Liuıpııldırn \'iildinii çıkardıkt:trı 
"e ayııi giindr l\IAI/JA ı:ıorırn Huıgaı01,Vııııı·ı v" l\ii~tı··ı~ 1 

HAHOJO.O~E .MAHSTLYA, ve Galaı;, ~ıılıııR ''t' lıınıle 1<,ııı ;-iik 
OEXOVA'yıı harı,ket edMeklir. alcıcakııı 

\.., olen ve hamule kabul edM. GA.Nl>lA~ PAOIFIO STEAl\l 
f Jfindaki barek~t tarihlerinde-

ki degişikJiklerden acenta me 'o- SHIP A1'D HAILwAY Olıı: 
liyflt kabul etmez. Lıverpul, i\1oııtrt·ııl, St .Jolııı 

Fazla tnf ilı'itiçin ikinci Kor- ve Halıfak.ı turıkıle l\ASADA 
donda 1.'abmil 'l'abliye Şirketi 
bina 1 arkaıında FRATELLT nın tekmil ~ehiı lrrı ""' 1 ıaıı,.:ıt-
SP.E1{00 acenteli~ine müra'3aat lnntik vapurlarla şinıtın,lıferler 
edilmesı rica olonur. arasında nıii rnttı·p ~ı·leı in 

Vnrut ıarılıl~rı ve vapurlı.rııı Telefon: 200.1-2005 
~~-.. 

Çocuk Hastalıklan 
ı\lütehassısı 

l ısimlerı ilzerıno lllE'~nlıyPt kahnl 
eJilıne.z . 

Doktor 

Ali Aga~ 
lkawetgfıhlarıuı Birinci 

Kordonun. 'I~ayyare Sinem}tsı 

civarında 222 Numaralı eve 
nakletmiştıı·. Hastal:uını e9 

ki~ı gıhi lkincı Beyleı soka

t?ında "4 ~ unııHalı moaye 
nehane ıııde kahnl eıler. 

Evın Telefonu: 8053 

i\1uııyenelıane1.'elefonn: 5!H :! 

N. V. W. l~. llanrı Van Der 

Zeo & Oo. 

• 

Bı rıncı J{orılon Tolf\fon X o . 

2007 - 200S 

1 , aı;aee+ 

Göz Tabibi 

lütfü Kır~ r 
Memleket hastanesı göz 

hastalıkları miitehassısı: 

lkincı Boyler Noknı?ı ~o. 65 

Telefon: :l055 
s. 7 7i6 H: 3 (25) 

_. ... :m:ı:~ası ......... llllİİ .. ıaöm-. .. lllE~!2Bnm ....... ~~a» 

Eczacıbaşi Süieyrrıan Ferit 
Ko onya ve esansları çok latif çok sabit ve hahiki çiçek 

kokuları olduğunu her Türk bilir 

VE 
Bnhaa-
Altındamlası 

Yasenıin 

Aluhabhet Çiçeği 

Unntnıa beni 
Senin içın 

Ful 
1 )alva _, 

ıs mıerinin yalnız FERİT kolon
yalarrna ait ~lduğunu da öğrenmiş 
tir Alırken Ferit isim ve etiketine 
dikkat ile taklitlerini red edinız. 

l.Jnıumi depo: 

S. FERiT 

Şifa Eczanesi 
Hükumet Caddesi 

Yeni .A~nr 
-r 

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

Vapur Acentesi Jzmir, Pire 1rlyeste ve Saaak 
için muntazam ha/talık Postası 

Cendelt han Birinci Kordon Seyalıntın müddeti lzmir 
1el 2443 Triyelte 5,112 g-ündiir 

Dhe Ellerman lines Ltd. Her pazartesi güoii muYftPI\· 
1 ahmll tein beklenilen 1 t .1 k h .. 1 · .. 

1 A euerc çarşRm a gun erı o.ı.t· 

L 
l1Qif)urHartt leyin hareket edecektir. 

om ru a ı t 
TH U ı: "O '"npıı nı 2o hirinci lO_lkT· lıa.re.ketlelrd: Hl d 
. 

1 11 1 
, eşrınteTve e : ,~ 

tpşrırııln Lon( rn vA n 1 e 17 1' · 1 il • SlHBIN 
~TOHI'" 30 birinci e~rıneTn<e. ı.. 

f 
. 

1 
T\. ı""npuru 24 'l'e~rirıiev•elde Reograt 

P~rıı11P Jonıırnra. 31 H[ffD 
DAGO vapuru 10 ikinci 11? ,. > .J ~ 

T · d L d H il D u.l\.AT:vapurlnr çar~am-
eşrın el/ on ra ,veH tut e ha giiaii sabah viik nlmıyaeakN 

lJerpoo a ı lardır . 
J.JR81Hr\S vapuıu 3 ikinci (; b Akd 

tPsri rHle J ı vt•rıwl ve G ıasl·ova ar l · eniz Hnttı 
.. J \ o ı T1' A n r HER G A M o v il 

1 nhllue için beklenilen pı 11 ,,0 1, 1 t 18 d "f it 
I ı ı • ev ıı Aaa e .a a a. 

vapur ar :\l .1 . 0 N . I. 
'l'lllJf<SO rnpurn 16 birinci u nrElı J~, erıon, apolı, .ııvor· 

tec;riıııle \ıı•ıHt! Hull ve Lon• no,Messıml, Oatnnt1ve Palerınoya 
ı ' 1 " ' hareket edecektir. 

ı raı ıuı. p· 'l' . . . 
OPORTO vapuru 25 Birin· , ıre H rı!~ete yolcular ıçın 

· T d L' ı Swan- fıyatl&rda tenzılat vapılmıııtır. 
cı cşr n e ıverpoo ve y 1 • • d o en vo nnvlnn için t:ıfeilat 
sca u~"00 T:'lıuı 11 ay nihayA J. PUSSlOll acentesine mürn 

cuat edinıı 
tııı«le Aııvenı, Hnll ve f;ondra 
dllıı Kordonda Üf'ml\l Oenıleli barı 

~OT: Viirııı tnrilılıııı ve va ~o. 1:3/lt 
(189) Tel~fon : 2548 

pnrlnrııı ısıınlNı iizorıu., wcs'u· ---· --~!lllm••••--
lı) tH lrnlıı.;l edılnıcı Alınaııyarıırı 'l'iirbıngen darül-

lzmir Be'ediyesınden : 

t>U aıl:uıırı oıı 't>kız nrımara1 1 
:\1~>11 111111 miillny .. 11 kapalı zarfla 

;30 l 0,!)j j ltt t;;Hlt oıı:dlııl1'drı. 

Talıpleriıı ı;ı:ırıııanıeli gfirınflk 

iizerııı lıa~kiıt plıt?tı vo nıii:ırnyedey• 

ı ~ t ıı R k ı ç • ıı d t' p ı 1 ı ı ı o ııı aklı uz l R r i 1 e 

hırlıkte ııiiy:eııtrı ~iiıı vı. ırnatte 

lıeleıl ıye "ııcii ıııeııtJıtı mii raca at 

Saç losyonu 
Komojen 

Kanzuk 
l\*'ırnklorı ızaltt ve 

"açlı' ı ı hhıdeyMek diik ii 1-

lllNUtıtı marıı olur. 

l\ıırıznk 8ac ıo~yoııo . 
ıııii m11qı ileri ~ıhı yaglı 

d~l?ıldır 'J't'Rlll kaı'i ve 

ı ay ıha ·ı lnııt lıır 111 · 

yontlıı r . 

:ran111nıış t!czaha· 
nelerden ve parf ü
möri nıağazalar

nıdan aravınız. _, 

fürıuııu Tıp fakültesi 
muavınlerinden 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi v 
Belsoukluğu ve tenasül 
hastalıklan mütehassısı 

~lnayenehanesini Birinci 
Beyler sokrı~ı ( Elhamra si 
tıf'maıı nıkasındl\) 55 nnma
raya nakletrniı;;tır. (11J5) lı 3 

czahanesi 
Müstahzeratı 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin :\l('rkeı ve Fabrika!i!ı: 1zmirıle Halkapınardadır 

Yeril Pamu/}undan At, 7 aygare, Köpekbaş, DetJirmen, 
Geyik ve Leylak Markalarını lıavl her nevi Kabot bezi 

ınıal eylttmekte olup malları A vrupamn ayni tip menım 
oatırıa faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 308'1 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

(H 1) Per, 

CEBBAR ZADE 

Yorgancı uharrem 
Ustaı Mahdumları 

Hlsarlinü Yorgancılar çur~ısı No. 7 - 9 - il 
TELEFON: 3755 IZMIR 

l\nştiiyü paıııuk ve yün ııe lıer moılıl üzerin• el ve ma. 

kintt clilcı~ ler on moda fantazi yor~anlar n karyola takım
ları, süs yn lt k l:trı' ve ttferrnstı, kordon in yataklar, tül oi 
hinlikler kıdıfe •e kumaş üzerine farlıalaboa ,.. güneşlik 
perdeler, karıap., sandalye kılıfları, şark o<la takımları ve 
saire majtazamızda imal edildiğinden noaz fiyatla tedarik 
edebilir ıniz. Toptan n p~rakende eiparl~ kabul edilir. 
Paıuuk üzerine de iş yapılır. 7-13 (4.4.0) 

.----- -
1 S 'l'eşriniu "Vel l 9SJ..-ı; 

, 
.,"'. ... f tt~ ~ :. • .... • : r·. 1 • ...,.,... .. .: -

Koç Taş MemBa Suyu 
Derece (t,5 

f zmir ha valisinin derecesi eo az Is tan bul memba sula· 
rının Çırçır derecesini taşıyan ~uyudur ldrar verici, 

Mid• düzeltici, sıhhat, afıyct verici, hazmettiricidir. 
K mye-vi ve baktrıyoloji relimi raporları haiz 

Resmi mühür ve bandrollu damacanalar ev!erinize 
teslim o!unur. 

1 1anıuslu Hareket, Ciddı ~luaıneJe 
Satış merkezi : Başoturak camii a!tında No. 20 

Baş 

mahıul 

T elefön : 2967 

(lhlamur) 
çiçe~i gelıli. Geç•rn ıen• çok ra~
bet g()rınesiııden ()tiirii mevcaılu 
kalmıyan lıoırn~I paketlerimizin 

ihzarına ha~Jan rnıştı r. Dilkl...anın
da flntmak iizeM hizden paket 
alan aısnar ibtiyaçfarını temin 
elıin1er. Çiinkü rekolte geçen 
Hneye nRzaıan azdır. Paketi r 
5. 10 kura,tor. Karadeniz malı 

S 1 tozunun zarif ku-
8 ep taları yalnız 15 

karn,tnr. 'l'optan alanlara iı. 

kooto yapllır. 

ışıldak Bulaşık -v~ 
cila tnın 

~nıHline faik ""' daha ucıı;~ 

olmasına ragmen iki türlii hizmet ifa r.tler. ~ 
Askeı· nıarkBlı hakiki flit, FayılA, f(i!Rekt, A til:\1 Rlıık hl 

~'layozen sinek ilaçlannrn her hoydıt. kapalı kotaları "'''r 
DökmL•einin litresi yalnız 100 kuro~tur. , A RT•ı kumaş _ hoyalarımııın tecriibe ini yaµınıyan k~ 

nıadı l<> knruşlrı r~nrrini atını. ipekli pnuı0 

yünJii elhisoforini:d istedH'?iniı renkte~ hoynr ınıı. 
ltesmi rnbdatnameyi haiz LEYLEK mnrkalı rn tık ""~ h' 

P.ını ihtiyacı olnnJnra tavsiye eılcriz. g~ıınf için toptnn satış ıJJ 
kezi depomnz<lur. 

'l'nraıı tn•alet sabunu ECE Tim tozn, Kaol Bra o, pire t 
karpit, çııy, knrn. sakız, diş macnrıll\rı, kııkao, kolonya, kolıı, 1 

kal, demir hiudi, limon tozu, her nevi a it, lıistikten ıno~aoı 
mustardn, çiçek boyftları, zoınkı arahi, çaıırnşır için soda, tor 
leke tozu, ı;ıahnn tozn, Jiiks ~ahıınn, fare Zt'lbiri v.s. 

TELEFO : assa 
'f aze Hususi 

Kema Kimil 
8a ık)1ağı Geldi 

H 1 LAL 
ECZANESi 

BU 
SEN9E 

Bu Balıkyağını başka 
yerlere vermiyecektir 

Merkezi Hilal Eczanesi 

1nşaRtım7.için atideki ihtiyaçlarmızı pek ucuz f iatlarl 

tcmın etmek isterseniz Halim atta çar yıınd:ı. 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcaretlıancı:ıinA ıniiracaat ediniı 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ne11i çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden ldvhalar ve bunıarıff 
te/eTTüatı envaı banyolar ve termosıfonlar ve her cifl5 

musluklar ve kanalizasyon için demir dökme boru/at 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fi'yatlaı rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, BUtOn Markal•I' 

En MDaalt Şe aitle 
Mağ•zamızda Satıhr 

~!!! 

D o y ç e Or i y a n t b a n k 
DRESDNEI~ BANK SURESi • 

IZMiB 
J)lERKK~J : BgBJJlN 

Almanyada 175 Şubesi Mevcuttur 
8eı mayc~ ve ihtiyat akçe ı 

~65,000,000 Rayh mnrk 
'l'iirkiyede Şnbeleri: ISTANBUIJ ve JZi\lllt 

l\lısırJn Şubeleri : KA HlRI~ ve 1 KENDERl YE 
Her tiirlü banka moaınelAtııı ifa ve kabul etler ·çl 
c ALMA ... ~YA I>...\. seyabnt, ikamet, tah il ve saire 1

1
) 

.. en ehven ı.;eraitle RRGTSTER~IA HK satılır., (b-


