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Münakaşa 
Çıkan Neticeler 
Prensip Davasıdır 

Topçuoğlu Nazmi bey ile 
Şerif Remzi bey arasında zu
hur eden münakaşa gıinlerce 

umumi efkarı işgal eyledikten 
sonra sükünet bulmuştur. Bu 
kadar şiddetli bir münakaşanın 
ve mühim bir mevzuun neticesi 
bu mu olaçaktı? Dinebilir. 

Bizce iki şahıs arasındaki 
mücadelenin manası herhangi 
bir mevsimde incir fiatının 

düşürülmesi meselesi değildir. 

Bilakis dava göründüğünden 
daha çok ehemmiyetlidir. Çün
kü prensip meselesidir. 

ilk neşriyata bakılacl!k olur
sa Nazmi bey Şerif Remzi 
beyi Amerika ve daha evvelki 
senelerde Londra piyasalarını 

düşürmekle ittiham eylemiştir. 
Müdafaa mevkiinde kalan Şe
rif Remzi bey aksi iddialar 
serdetmekle beraber niha
yet sermayesını kaybetn!İŞ 

bir sergüzeştcunun hareketle
rini gizliyememiş, yalnız Bala
dur efendinin kendi namına 
yaptığı taklifleri üzerine al
mamak hududu içinde kalmış
tır.. Ama bize göre dava 
yalnız Baladur efendinin şu 

veya bu şekilde teklifile Şerif 
Remzi beyin alakasını tespit 
değildir. Şerif remzi beyin, ver
diği cevaplarından şurada bu
rada serdettiği mütalealarından 
liberal iktisat prensiplerinin ta
raftarı olduğunu anlamaktayız. 

Demek istiyorlar ki: Madem
ki ticaret serbesttir, beni üçe 
veya beşe satmaktan menede· 
cek bir kuvvet yoktur. Nasıl 
zarar ettiğim zaman kimse ba
na acımıyorsa ben de ucuz 
alıp satmakta veya ucuz satıp 
pi'.halı almakta kimsenin mü
dahalesini kabul edemem. 

Eğer Şerif Remzi beyi bir 
aralık Cumhuriyet Halk fırka
sının İzmir vilayet idare heyeti 
azalığında görmememiş bulun
saydık; bu düşüncelerinin sa
mimiyetine hürmet etmekten 
başka yapacak bir şeyimiz ol
mazdı. 

Biz fırkalara mutlaka samimi 
bir kanaatle girilebilineceğine 
inananlardanız.Şerif Remzi bey 
gibi münevver bir zatın, ayni 
şekilde Cumhuriyet Halk Fır
kasına girdiğini, vilayet idare 
heyeti azalığını yaptığı fırka
nın devletçi olduğunu bildiği 
kanaatindeyiz. 

Bir safta devletçi, diğer bir 
safta liberal olmak herhalde 
vicdani ve fikri kanaatler için 
ielifi mümkün bulunmıyan bir 
manza~adır. Binaenaleyh anla
dığımız, harekatına şahsi dü
ştince ve menfaatlerinin hakim 
bulunduğudı r. 

Bu noktayı böylece tebarüz 
ettirdikten sonra dava kendiliğin 
den meydana çıkar. Zira Nazmi 
B. uzun seneler hayatını,istikbali 
ni kooperatiflerin inkişafina bağ 
lamıştır. Müstahsilin kazanma
smı kendisine ülkü tanımıştır. 

Bugünün iktisadi şartları al
tında toprakla uğraşanların 

- Sonu ıkıncı salıııeae -
ıh llll.Rll E-:1.nklıt.1. 

r 
A a a eh ~nde aziye Nasıl Görülüyor 
Ha. Siyasetin Her Memlekette Hassasiyet Kesbettiği Günlerde 

• 
B. M. Meclisinin Hükumetle eraber Bulunması istenmiştir 
Başvekil Paşa Salı Günü Fırka 

Antantı Konseyi Bu 
Grubunda 

Ayın 27 nici 
Harici 
Günü 

İstanbul, 20 (Hususi) - Bel
grattan bildiriliyor: Balkan An
tantı konseyi ehemmiyetli gö
rüşmelerde bulundu. Hariciye 
vekilimiz Tevfik Rüştü bey 

Meclisinin 24 birinci teşrin 
çarşamba günü içtimaa daveti 
münasebetile kendi kendini 
feshederek yeni intihabl!ta 
karar vereceği hakkında bir 

I'. 1frtlı 1 Mıclısı hinaı·ı 

·on eyi müteıı. i;:ı he,-armtıifda şayııı çıkını ıse <le eyyjt 
Balkan hariciye na~ırlarının ev- etmemiştir. Ankara siyasi me-
VP.lce tekarrür ettiği su~ette ha filin de meclisin tes:·inis:ıniden 
yirmi yedi birinci bşrinde An- evv~l toplarmağ.:ı davet o!un-
karada toplanacaklarını, Kral ması, harici siyasetin her mem-
Alek~andr tarafından başlanmış lekette hassasiyet kesbettiği 
olan ışe ne kadar gii~ olursa bugünlerde B. M Meclisinin 
olsun devam edileceğini söy- hükümstle beraber bulunma-
lemiştir. sına imkarı vermek olduğu 

Yeni İntihabaı Şayi- söyleniyor. Zaten milli Bay
ası Uydurmadır ramda bulunmayı arzu eden 

İstanbul, 20 (Hnsusi)-B. M. millet vekillerinin bir hafta ev-

i<'{.k /.!ı/Şıtı lCJ' 1< /Slllıl v .. ).l 
ve! Ankarad ı toplanmaları da 
tabii addolunmaktadır. 

!leşvekll Paşa 
izahat Verecek 

Anara, 20 (Hususi)-Başvekil 
paşa hazretleri Fırka grubunda 
Harici vaziyeti izah edecektir. 

Tet işçiler eisi Paveli~, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Marsilya Suikastında Alakası Olma-
dığını Söyle ekte · srar Ediyor -Fakat Paveliçle K vakternik~in T orinodan evvel Marsilya-

da ~ldukldrı T esbit Edildi Bulgaı Başvekilini.~ Beyanatı 
Marsılya, 20 (A.A) - Kral ikameti zannınin meydan aldığı 1 Pavliç ile Ojen Kvakternik'in 

Aleksandrın katili tahkikatı anlaşılmıştır. Marsilyada bir otelde ikamet 
ile meşgul müstantik ustasi ROMA,19 (A.A)- Marsilya ettikleri sabit olmuştur. 
tethiş cemiyeti reisi Pavllviçin sui krstı Müşevvik ve şeriklerin- Malni ismile tanınan Kralsl!rio 

den olddğu zennedilen Pavliç ile 
Kavternik iştiraklerini inkar 
etmiş olmalarına rağm:m, Pav
leviçin tethişçilerin reisliğini 
yaptığı ve Hırvatların ayrılma
sını is~edigi sabit olınu~tur. 50 
yaşında kadar olan merkum 
Yugoslavyadan kactıktan sonra 
,ıyaben idama mafıküm olmuş
tur. 

• 

Yanko Pı s/a)I ı ıı e cııcn I ı <Ç 

T orinoden Mars;lyaya naklini 
talep etmiştir. 

Bükreş 20 (A.A) - Marsilya 
suikastından evvel orada ika-
met etmiş olan zat Ustasilerin 
reisi Pavliç olmayıp M.Jorj 
Pavelesine isminde bir Romen 
olduğu ve isimlerin benzeyişin
den dolayı Paveliçin Marsilyada 

Kavterniğe gelince, merkum 
• farsilyada çalışan tethişçiler gu 
ruhunun reisi Egen Kremerden 
başkadır. Bu sene başında 
Zağrep suikastinde müşevvik 
olmuş ve o zaman yapılan mu
hakemesi vaktının kısmı aza
mını, Alman sanayicilerinden 
birinin karısı olan kız kardeşi 
Marinin nezdinde geçirmiş ol
duğu gösterilmiştir. 
Suikasttan EVvel Marsll-

yada Bulunuyorlardı 
Marsily;ı 19 (A.A) - Ante 

~-----.,, 

• 

7 t lh .şr,/ ıın ıt uıt fJ11vel!ıch 
' otel müstahdimini ile karşılaş-

tırılınca bunu itiraf etmiştir. 
ısmini MariVudrof olarak kayd
ettiren sarışın kadını aranma· 
sına devam edilmektedir. 

Bulgar Başveklllnln 
Beyanatı 

Sofya, 19 (A.A) - Başvekil 
Marsilya suikastı hakkında 

- Sonu 8 '!'" Sahi/epe -

Vaziyeti İzah Edecektir. 
Ankarada T oplaiıacaktır 

Balkan 

Belgratta toplanan Balkan kon
seyinde görüşülen meseleler 
etrafında meclis tenvir oluna
caktır. Fırka grubunun salı 
günü toplanacağı ve Başvekilin 
de ayni günde izahat vereceği 
zannediliyor. 

M. Lavalin Cevabını 
Bekliyorlar 

BerliO: 20 (H.R) - Ron:.!dan 

• 

karşı va;ıiyetini kat'i surette 
tayin edecek bir proje hazır
lamaktadır. Bütün şüpheli teş
kilatların F ransada yaşamalarını 
imkansız kılacak tedbirler alı
nacaktır. Anarşistlere, tethiş

çilere karşı devletlerin müşte
rek tedbirler almaları meselesi 
ancak milletler cemiyetinde 

C. H. /-. Umumi 11:eıkezi 
gelen haberlere göre Venedik j evzuubahs olabilecektir, 
sarayı mehafilinde M.Mussoli- Yugoslavyanın 
ninin son nutkuna yeni Fransız Te,ebbüsü 
hariciye nazın M. Lavalin ce- 3udapeşte, 19 (A.A)-Siyasi 
vabı sabırsızlıkla beklenmek- mehafilin istihbaratına nazaren 
tedir. Resmi İtalyan mehafili Yugoslav sefareti Marsilya 
mösyö Lavalin de mösyö Bar- suikastı hakkında mutat dip-
thou'nun cizdiği yolda yürüye- lomasi yoluyle bazı malümat 
ceğini ummaktadır. istemiştir. Ancak tahkikatı 
Siyal Mülteciler Meselesi işgal etmemek için bu hususta 

Berlin, 10 ( H.R) - Fransa hiç bir tebligatta bulunulma-
hükümeti siyasi mültecilere maktadır. 

Teklif Edilen Tedbirler 
Paris, 20 (Hususi) - Nazırlar meclisi Fransız polisinin islahı 

hakkında dahiliye nazırınca ittihazı teklif edilen bütün tedbirleri 
tasvip etmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Falcıllk Başlayınca: 

t 

- Küçük hanım şimdi size geçmiş günlerinizden 
bahsedeceğim ... 

Genç ka - Kocacığım birkaç dakika için dı-
şarı çıkar mısın? ... 

- İtalyan karikatürü -
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Şa:tı·t er apılan eşr·y. 

car Aleyhine Olduğu { 
eş 

Söyiy 

A 
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lzmir Ticaret Postası gaze
tesi aleyhine neşren hakarette 
bulunmak iddiasile ikamei da
.va etmiş olan tüccardan Hoca 
~ade Rağıp. Kırkağaçlı oğlu 
Kazım ve Şerif Riza halefleri 
~üessesesinden Salahettın bey-
1erin açbkları hakaret davaın
r.ın ruyetine dün asliye cezada 
Clevam edilmiştir. 

Bu celsede istima edilmeieri 
.mahkemece kararla~tırılan hu
kuku amme şahitlerinden tica
ret odası reisi Balcı zade Hakı 
,Simsar K. Nafiz, Macit, Mazhar 
Nurullah, Menemenli Hıfzı, Sup
hi Emin ve Sel.inik bankası 
~üdürü Fuat, Doyçe Oryent 
\~ank müdürü Politi beylerle 
aındafaa şahitleri Muzaffer ve 
' Remzi beyler dinlenmişlerdir. 

Muhakeme saat onda baş
lamıştır. İlk ifadesine müracaat 
edilen Simsar Kemal Nafız bey 
seçen defaki isticvabında söy
lediklerini tekrar ederek Türk 
ihracat tacirleri denince akla 
ilk olarak Hoca zade Ahmet, 
Salahettin, Kazım ve Talat beyle 
rin geldiğini en fazla iş yapan
larında bunlarla beraber Sabri 
Süleymanoviç bey olduğunu, 
diğer tüccarların bunlardan 
sonra geldiklerini, lzmir Posta~ 
sındaki neşriyatın da bu tüc
carlara matuf bulunduğu kana
atinde olduğunu söylemiş ve 
demittir ki: 

- Gazetede henüz neşriyat · 
yapılmadan evvel beş ihracat
çının toplanh yaptıktan rivayeti 
yardı.Neıriyattan sonra bu tüc
carların kimler olduğu derhal 
anlf ılm.ıttır. 

Ve ne,riyatta kastedilen tile· 
carlar da bu tüccarlardır. 

Hlkim bey - Ecnebi tüc
carlara rekabet edenler kim
lerdir? 

Şahit - Kat'i olarak söylü
yorum.Ecnebilere rekabet eden
ler Hoca zade Ahmet, SaJi
hettin, Kazım, Sabri Süleyma
noviç ve İzmirli Talat beylerdir. 

,.. 

Hakim bey - 932 senesinde 
'>tuz, otuz beş kuruşa sahlan 

üzümü on kuruşa düşüren kim· 
dir. Biliyor mısınız. Gazetedeki 
yazıda böyle bir ima vardır. 

- 932 - 933 senesinde Ho
ca zade Ahmet beyin harice 
!lcuz fiyatle oferto yaphğını 

duymuştum. Bu zat üzüm fiya
tinin düşmesine geçen sene 
imil olmuştur bu sene değil. 

Hakim bey - dörtler top
lantısı niçin yapılmış biliyor 
mısınız? 

- Rivayet edildiğine göre 
ecnebi gruplara rekabet etmek 
için yani doğrudan doğruya 

birbirini vurmak ve atlatmak 
ıçın .. 

Hakim bey - Ecnebi gurup
lann fazla üzüm mübayaa ede
rek fiab yükselttikleri görül
müş, bu tüccarlar da mübayaat 
yapsalardı fiat daha yükselmi
yecek miydi? 

- Toplantılarından iki şey 

akla gelir. Ya yeni sene için 
hazırlık yapmak ve yahut alivre 
sabşından · ğördükleri zararı 

tleafi için İzmir üzüm piyasa
sını düşürmek. 

Bu sırada iddia makamını 
işgal etmiş olan müddeiumumi 
haşmuavini Ali Riza bey kal
karak bütün ihracatçıların aliv
re satış yapıp yapmadıklarının 
şahitten sorulmasını istedi. 

Şahit bütün ihracatçıların 

alivre s< .:ış yaptıklarını fakat 
en çok rapanlann Hoca zade 
Ahmet, ~azım, Salahattin, Sabri 
Süleymanoviç ve az miktarda 
da İzmi ·li Talat beylerin yap
tıklarım anlattı. Ve sorulan di
ğer suallere verdiği cevaplarda 
alivre satıştan en çok zarar 
gören tiiccarın da Ahmet bey 
olduğunu, yaptığı alivre satış 
miktarının 5 bin - ili yedi bin 
çuval arasında bulundugunu, 
Manisa üzümcüler koaperatifi 
müdürü olan Sabri Süleymano
viç beyin zararının da daha 
çok olduğunu söyledi. 

Şahit sıfatile dinlenen ticaret 
odası reisi Balcı zade Hakkı 
hey de hakim beyin suallerine 
verdiği cevaplarda beş tücca
nn bir mağazada toplandıkla

rını aynı akşam kendisine İz
mirli Talat beyin lıaber ver
diğini, ertesi gün bunun bor
sada şuyu bulduğunu, gazete
deki yazının bu dort tüccare 
ait olduğundan hiç tereddüdü 
bulunmadığını, bunların kasde
dildiğini, kendisinin içtim<ıı 

gözüyle görmediğini söylemiştir. 
Diğer şahit tüccardan Me

nemenli Hıfzı bey toplantı ya
pan tüccarların bir defa top
lanmış olduklarını. İzmirli Talat 
beyin toplanbyı yarıda bıraka
rak çıktığını haber aldığını, 

toplanhdan maksadın karşıla

rındaki ecnebi grup!ar.:ı daha 

kuvvetli hareket etmek oldu
ğunu söyliyerek demiştir ki: 

- lmıirli Talat bey toplan
hdan bana bahsettikten sonra 
maalesef muvaffak olamadıkla
nnı da söylemişti. 

Demiş ve diğer suallere ce
Yaben: 

Gazetede kastedilen dört 
tüccarın bu tüccarlar olduklannı 
lzmirde alivre sabf yapan tüc
carların yedi, sekiz olduğunu 
anlatmıştır. 

Hakim Bey - Gazetedeki 
yazıda bir ima var: Deniliyor 
ki uumumi harpte fngiliz ga-

zetelerine yazı yazarak ayda 
10 İngiliz lirasına casus

luk etmekle öğünen tip te 
bunlann arasındadır,. Bu kim
dir? 

- Bu satırları okuyunca 
aklıma Sabri Süleymanoviç 
bey geldi. Toplanbda bulu
nanlann arasında İngilizce bilen 
odur.Fakat lngiliz gazetelerinde 
yazı yazıp yazmadığını bilmem. 

Banka müdürü Fuat ve Po
liti beyler sorulan suallere ver
dikleri cevaplarda gazetedeki 
bu yazıların bu tüccarların kre
dileri üzerinde nazari olarak 
müessir olabileceğini söylemiş· 
lerdir. 

Müdafaa şahitleri ise bu ya-
ulann okunduğu zaman hangi 
tüccarların kastedildiği anlaşi

lamadığını söylemişlerdir. 

Maznun vekillerinden avukat 
Halit Natık bey, Ziraat banka
sında köktaşı imtiyazı kendisi
ne verildiği takdirde varil ba
şına birer lira zam yapacağını 
söyleyen tipin meydana çırka
masım temin için çiftçi Necati 
beyin şahit sıfatile mahkemeye 
celbini rica ebniş ve mahkeme 
talebi kabul eylemiştir. Önü
müzdeki Perşembe günü saat 
14 le muhakemeye devam edi
lecektir. 

Yeni Asır 

a 
Ziraat Vekaletinden mınta

ka Orman müdürlüğüne gelen 
bir emirde linit köm~trü elde 
etmek için maden ocaklarında 
açılan galerilere konulmak üze
re ormanlardan kereste veril
mesi bildirilmiştir. 

Bu sene Bulgaristandan ta
kas suretile İzmire 10 milyon kilo 
odun kömiirü gelecek.Fakattüc
carlardan sipariş teşebbüsünde 
bulunmuş olanlar bunları başka 
yerlerde de satmak hakkına 
maliktirler. 

İzmir ve Manisa ormanla
rmdan kömür yapıl'llası 
için Ziraat Vekiletinin müsa
adesile şimdiye kadar bazı 
teşebbüsler olmuştur. Fakat 
bu teşebbüsler henüz netice
lenmediğinden henüz hiç bir 
yerde kömür imaline başlanmış 
değildir. 

Bunun sebebi de bedelli ruh-

lg ı? 
Pol·se ücum 
Ederek Yaraladı 

Dün sabah caat 11 de Çu
kurçeşme polis mevkiinde po
lis İsmail efendi belediye za
bıtasına hal·aret maddesinden 
suçlu kasap Hilmi isminde bi
rini merkezden adliye dairesi
ne getirmek üzere almıştır. 

Mumaileyh hükômet postaha
nesinin arka kapısından ge-

çerlerken arkadan tanınmıyan 
bir adam polisin üzerine bil- · 
cum ederek tabancasını kap
mak istemiştir. 

Polis efendi ile mUtecarn 
arasında bir mücadele bqla
mıfbr. Meçhul şahıs poliai.n 
tabancasını kayışını kopararak 
almış ve kundağı ile polis 
efendin.in şakağına var kuvve
tile vur~rak mumaileyhi yara
lamıştır. 

Yaralı memleket hastahane-
sine kaldırılmıştır. Mütecaviz 
de yakalanarak adliyeye veril
miştir. Yapılan tahkikat neti-

cesinde mütecavizin Ömer oğ
lu Osman isminde birisi oldu
ğu anlaşıJmıştlr. 

Ne gariptir ki ne bu adam 
polis efendiyi ve ne de polis 
efendi bu adamı tanımamakta
dırlar. Tahkikata devam edil
mektedir. 

Alp 
Paşa 

Kazım 

Bulvarı 
Belediyece yeni Basmahane

den Alsancağa açılmakta olan 
otuz metre genişliğindeki bü
yük bulvar Büyük Millet Mec
lisi Reisi Kazım Paşa Hazret
lerinin isimlerile ve Alp Ka
zım Paşa namile tevsim edil
miştir. 

İtfaiye önünden Alsancağa 
ayni genişlikte açılan bulvara
da Şükrü Kaya bey namile 
tevsim edilmiştir. 

Bu hususta icap eden karar 
belediye daimi encümenine ve
rilmiştir. 

Belediye Encümeni 
Belediye daimi encümeni 

dün öğleden sonra doktor Beh
çet Salih beyin riyaseti altında 
toplanmışbr. 

er 

satiyelerin uzun merasime tabi 
bulunmasıdır. Çünkü bedelli 
ruhsatname mukabilinde kö
mür yapmak veya odun kes
mek için evvelemirde müracaat 
edenlerin orman fen memurla
rının harcirahlarını vezneye ya
tırmaları ve vezne makbuzları
nın Ziraat vekaletine gön-
derilerek orman fen me-
murun!ln keşif lÇtn ha-
reketine dair müsaade etmesi 
lazımdır. 

Orman fen memuru ormanda 
keşfini yaptıktan sonra hazır
lıyacağı planı tekrar Ziraat 
Vekaletine gönderilecek ve 
veka.Ietteki fen heyetince tetkik 
edildikten sonra müsaade edi
lirse kat'iyat yapılabilecektir. 

Bir çok kimseler müracaat 
ederek memurlarınm harcirah
larını vezneye yatırmışlarsada 

bunların makbudarı şimdi ve-

• 
ır 

kalcte gönderilmiştir. 
Tahminlere göre bu merasi

min ikmali iki ayda mümkün 
olabilecktir. 

İzmirin senelik kömür ihti
yacı 65000 kental kömür ve 
80,000 .kental odundur. Mani
samn senelik ihtiyacı da yirmi 
bin kental kömür ve 45 bin 
kilo odundur. 

Halbuki buseneki ihtiyaç 
daha az görülmektedir. Çünkü 
geçen sene külliyetli mikdarda 
maden kömürü ile Kok kö
mürü sarfedil.miştir. 

Nmtaka orman müdürlüğü 
Ziraat vekaletine gönderdiği 
bir rz.~orda busene İzmir ve 
Manisa için mühim mikdarda 
kömürün mütlaka dişarıdan 
gelmesi ye yahut bunun ye
rine maden kömürü yakılma
sını icap ettirecek tedbirierin 
şimdiden alınmasını istenmiştir. 

alkapınarda Bir Oto
obi Hendeğe Düştü 

Üç Ağır Ve İki Hafif Yaralı 
Vardır - Kaza Nasıl Oldu? 

Evvelki ak am saat yirmide 

Halkapmarda feci bir otomobil 
kuası oldu. Şoför Ahmet 
efendi idaresindeki 5 numaralı 
ve Ulucak belediyesine mukay
yet kamyon bazı uygunsuz ka
dınlan lzmire getirmekte idi. 

Mezkur atomobilin çok hızlı 
gitmesinden ve içinde kaçak 
eıya bulunmasından şüphe 
eden jandarma onbaşısı Ahmet, 
Haşam, Hakkı ve Remzi efen
diler derhal tedarik ettikleri 
yinni numaralı bir tenezzüh 
otomobiliJe şüpheli kamyonun 
arka.sanı takibe başlaınıtlardır. 
Bu otomobilde jandarma Ah-

met efendi isminde bir de ne

fer vardı. 
Ethem efen dinin otomobili 

zikzak yaptığından ve Joför 
tarafından idare edilememesin
den Halkapınar civannda bir 
hendeğe yuvarlandı. 

Kaza neticesinde onbaıı Ha
şım, Ahmet ve n·efer Ahmet 
efendilerle toför Ethem efendi 
muhtelif yerlerinden ağır su
rette, Hakkı ve Remıi onbaşı-
lar da hafif surette yaralandı
lar. Yaralılar derhal memleket 
hastanesine kaldırılmıılardır. 

Kaza tahkikatına müddei
umumi muavini Ali bey tara
fmdae devam edilmektedir. ····-Vicdansız Ana İzıni r İzcileri 

Çocuğu Bırakmı' 

Göztepe tramvay caddesinin 
bir kenarına on aylık bir çocuk 
bırakılmıştır. Çocuğnn kime ati 
oleduğu henüz tespit edileme
miştir. Zabıtaca tahkikata de
vam edilmektedir. 

Ankaradau Hareket Ettiler 
lzmir lisesi izcileri Cümhuri

yet bayramında hazır bulunmak 
üzere Cuma günü Ankaraya 
hareket edeceklerdir. 

Kafileye lise müdür muavini 
Nuri bey riyaset edecektir. 

ELHAMRA İ. M. Kütiiphane S,incmsı 
Yeni mevsimin müstesna filmlerindan birincisini 

takdim ediyor : 

Bar Şarkıcısı 
FRANSIZCA sözlü, şarkılı zengin tuvalet ve mizansenli 

büyük film. Oynıyanlar : 
CLAUDETTE COLBERT - RİCARDO CORTEZ 

BABY LA ROY 

Perşembe günü 15, Cuma günü 13, Cumartesi ve Pazar 
günleri 17 seanslarında Silvia Sidney'in 

Garip Bir Aşk 
Filmi tekrar edilecektir. Bu ve bundan evelki seanslara 

gelenler iki filmi de görebileceklerdir. 
İlaveten: PATHE JURNAL No. 2 ve MİKİ MÜZEDE 

FİV ATLAR : as - 45 - so - 60 kurus. • 
Seans Saatrerl : 15,15 - 17 - 19 - 21,15, Cu

ma günü 11,30, Perşembe günü 13,30 da b:ışlar. 

- Pazartesi GUnU Yeni Program -
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aşa 

Çıkan 
Pre si 

e iceler 
Avasıdır 

- Bastawıı 1 11cı schi/ede -
devlet müdahalesi olmadıkçl 
refah şöyle dursun, geçiııJJI' 
paylarını bile elde edeıniyec~ 
le:i anlaşılmış bir hakika~ 
Bınaenaley müstahsil müıneP" 
leri devletçidirler . 

Nazmi bey ve kooperatıf ot" 
takları, yetiştirdikleri nıaU~ 
heme pahasına olursa olsun ır 
bir fiatıa satmak için devle~ 
bütün vaıtalanndan istif adef' 
temine çalışmak mevkiindeV 
ler. Yani devletçidirler. Gaıt 
lüyor ki münakaşanın e~ 
devletçilik ile liberalizm prı" 
siplerinin çarpışmasıdır. 

İki taraftan birine bak !i 
rebilmek ancak bu iki ıneJI"'" 

mensuplarına göre değişi~· . ...& 
Yalnız ortada bir bakJV: 

vardır ki Türkiye CumriY~~ 
idare eden fırka ve l:ükll"'" 
devletçidir. 

Kim ne derse desin idaref 
hakim bulunan zihniyet, ~ 
istersem alır ve satarım d~ 
cesine asli müsaade edeır"'" 
etmiyecektir ve etmemesi it 
zımdır. Bunun için Devlet ~ 
yapabilir? Bunu ayrıca mii~ 
edeceğiz. 

Is ma t.1 FıalLli'~ 

• Belediye ReiSJ 
llr. Behçet alib 
Bey Olacaktır 

DUn Fırkada Yokla,..
Yapddı 

Yeni şehir meclisi fırka ~ 
içtimaı dün saat 17 ,30 da ~ 
heriyet Halk Fırkası binasd"'.' 
yapılmış ve reis intihabı :/ 
yokJama yal?ılm!Şbr. ':J 

Geç vakıt aldığımız liiifl"' 
malümata göre bir rey ıo , 
life kartı müttefikan re~ 
reisliğe doktor Behçet :si 
beyin intihabı takarrllt ef/ 
miıtir. j 

Yeni meclis yarın topla~ 
reiain, daimi eaclbBea, dlf 

eacümealer ve meclis "'* 
rinin seçimini 7apacaktıt. 

Orman Müdürliikl' 
Şimdiye kanar beı Stnıf ~ 

orman müdürlükleri üç ~ 
indirilmiı ve evvelce l~ 
bağlı bul na Denizli ıniiJtl"' 
bir mıntaka haline ifrağ J' 
muştur. 

İple Kendini ıtJ 
Bayraklıda dün bir İO~ 

vakası olmuş ve eski bektJ 
den Ispartalı Şakir e ti 
evinde iple asılı olarak bıJ 
muştur. 

Kemal Bey· . 
iyileşmiştir / 

Asliye ceza hakimi 1'~ 
beyin rahatsızlığından b:;J. 
miştik. Memnuniyetle öğ ",J 
ğimize göre Kemal beyeJ. 
ğeldiği haberi doğru cif., 
Adliyemizin bu kıymetli rJ 
rahatsızlığını geçiştirnıit _l'"J 
dir. Kemal bey dün adli 
gelmiştir. l 

O.n beş günlük istirahat 
deti hitam bulunca te 
vazifeye başlıyacaklardı~ 

Bir Cani Tut r..J: 
Sirkatten ve ırza tsa~ 

suçlu olup geçenlerde " 
tevkifbanesinden kaçan 
birli .~min Mersinlide kı~ 
çisi Uzeyir tarafından Y' 
mıştır. tf' 

Çocukların Boyl~ 
Köy mekteple.rile ecnebi 

teplerinde okuyan çocd 
da boy ve ağırlıklarınlll 
mesi Maarif Vekaletinde' 
rimiz maarif müdürlüğU 
dirilmiştir. 
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Dördüncü Şeker F abri- Arnavut'lukta nan 
·r t • -~~a~ ; ~~"'· .... A.rH kası Tur halda Açıldı 

E ' ·n1itsiz Halınde Bıle lçımı Yakan . . .k E s· 
B Ak · Duymamıştır Başvekıl Paşa Yem F abr anın m· ır 

u .. vı niyet Veren Bir Medenivet Mües-

Ekalliyeti Mes' elesi 
Arnavut Gazetesi Yunaıı 
zetelerine Cevap Veriyor . 

Ga-
.,. Özdemirden haber veriyor. an-

1 
f. 

- Ulu Tan;ı:1 .. Yaı1lı~ değil laınak istiyorum... sesesi Olduğunu Söylediler 
odur. Yüzli sargılar içinde Tiirk neferi boğuk hırıltılar 
hiç görünmiyor amma, odur. arasında artık anlaşılmaz sesler 
" Bu, onun gürbüz vücudu, çıkarıyordu. Bu seslerde yalnız: 
Hüseyinim, benim bir t.:iıecik - Vuruldu ... Ku .. man .. da .. 
oğlumdur doktor.. nımız .. yok.. Demir kıvrılır mı, 
•Sıhhiye neferleri sedyeyi hiç ... Ateş Demiri ... yakar mı ... ' 

ytre bıraktılar, Emine kadının Ah anam ... 
gözleri büyüdü, kolları uzandı, Doktor Nejat Hüscyinin 
yaralının üstüne çılg n gibi üzerinde eğilmiş genç kızın 
atıldı. Hıçkırıklı sesile · ğölçe gibi ağırlaşan başını kal-

- Hüsevnim, Hüse nim .. Ne dırdı. J 
göreceğim J acap! B sargılar T omrisin bakışları donuk-
içinde başının dört b: r yam mı (aşmıştı. Müthiş bir ıstırap ile 
yaralı? Sanki bir kılıf içine kıvrandığı anlaşılıyordu. 
geçirmişler. Artık anacığını - Ne oluyorsun kızım. Bu 
görmiyor musun, i~itmiyor sözlerden ne anlaşılır hem or-
musun? Diyordu. duda bir Öude:nir mi var 

Yaralı kımıldıyordu. J Hafif zavallı kendini bilr.ıivor ki.. 
bir inilti: O doktoru korbutan bir sü-

- Of kıinetle: anam ... 
- Anan sana kur 'an olsun.. - Kendini biimiycn hasta-

Yavrum yaşıyor ! Hüseyinim, Jar, bildiklerini ve gördüklerini 
ya~ıyor doktor... sayıklarlar. Ben ebedi fe!ake-

Tomris bu şaşkın ananın ko- timıi bu mecruhun dudakle-
lundan çekti. rından işittim .. 

- Haydi sen buraya gel - Şimdi doktor bo.ş yere 
Emine kadın ... Bırak, şimdi oğ- onu teselli e!mek in~ndır.nak 
lunu yukarı çıkaracaklar.. istiyordu. 

işte Hüscyinin büyük zafer - Tomris İzmirin kurtuluş 
müjdesilc geliyor, düşman boz- müjdesini sana Özdemir verdiği 
guna uğramış ordularile her vakıt bak seninle nasıl al::ıy 
yandan kaçıyor.. Mutlu olsun 
bize... Bu yaralar da geçer 
korkma. .. 

Kadıncağız muttasıl hınçkı-
)"arak : 

- Ah ulu tanrım, ulu tan
nm ... Sen bak onu da kızım .• 
Usta ellerin acıları geçirir ... 

Bir ses: 
- Tomris, Tomris, hemşire 

Tomris nerede? 
- Geliyorum doktor ... 
Emine kadına: 
- Beni burada bekle, sana 

iyi haberler getireceğim. Dua 
et. 

- Allah dileğ;ni duysun lo-
z.ım ... 

* IJ.. 

- Of!. Bu ne 
doktor? .. 

müthiş şey 

Tomrisin gözleri karardı, el
leri içinde tuttuğu başı sars
mamak için bütün kuvvetini 
toplamağa çalışıyordu. 

Hüseyinin yarı yüzü yanmış, 
bir göz kapağı kopmuş, alnı 

ortasından ayrılmış, burnu ya
na yatmış, nereden tutsa bu 
doğranmış çehre hemen dağı
lacakmış gibi genç kıza bir 
urperme veriyordu .. 

Ameliyat uzun sürmüştü.Kafa 
tekarar bağlanınca,biraz rahat
lamış gibi derinden bir nefes 
aldı. Bir şeyler mmldanmağa 
başladı .. 

- Sayıklıyor doktor? .. 
- Evet... 
Hı.i eyin sayıklıyordu. 
- " Kumandan! Ha iste o 

1 '\; 

·da aramızda.. Baksan a nefer 

gibi koc;uyor, bizden çabuk 
ırtları aşıyor. Tepeden tepeye 

uçuyor. Bizde onunla uçuyoruz. 
Demir.. Demir ya, onun adı 

"bi hep Öz Demiriz bizler .. 

- Dolctor Nejat Tomrisin 
dığmı biraz daha eğildi

ni gördü. 
Asker.. Gerçek Demir o .. 

Hava gibi dört yanımızda esi
yoı top ateşinden yanmıyor .. 
Toplar patlıyor, kumandan ateş 
"ç n e, haydi, biz de oraya ... 

cruhun sesi boğazda kalan 
tıyı andırıyordu. 

D ktor T omrisi çekmek isti-

cdeceg;m zörü ~n ... 
Acı açı güldü .. 
- Bitti hepsi b:ın. Bunu 

artık görem.iyeceğim .. En umit
~iz halinde b:Ie_jdmi y !..an 
bu alevi duymamı~tım... Baba
şubeden niçin aradıklarını ş;m
di anlıyorum... Doktor söyliye
cek söz bulamıyordü .. 

- Çocuk gerçek çocuksun 
Tomris!. Bu zavallı nefer senin 
sinirlerini oynatmış,hep kar<ln
lık düşünyorsun ... 

Aldanıyor sunuz sinirlerime 
- Sonu Var --"--Bolu da 

C. H. Fırkası kongreleri 
Bolu 19 (A.A) - Bolu vila

yeti dahilinde C. H. Fırkası 
kongresine başlamıştır. Ocak 
ve nahiye kongreleri bu ayın 
nihayci.ine kadar bitecek ve 
ikinci Teşrinin birinde kaza 
kongreleri başlıyacak ve ikinci 
Teşrinin yirmi üçüncü günü 
vilayet kongresi toplanacaktır. 

Ocak nahiye kongrelerinde 
halk dileklerini söylemekte ve 
nizamnameye uygun bir şekil
de dilekler üzerinde düşünü
lüp görülmekte ve tesbit edil
mektedir. Kaza ve vilayet kon
grelerinin daha büvük mikyasta 
hararetli ve alakalı olacağı 
tahmin edilmektedir. Halkın 
dileklerinin çoğu orman mın
takası olan Boluda halka fen
ni surette ağaç kestirmeğe 

bir an evvel müsaade 
edilmesi ve arazisi haşhaştan 

zeriyata müsait olmıyan arazi
lerinin haşhaş ekimi mıntaka
sına ithali hususlan üzerinde 
toplanmaktadır. 

Adana Şehir Meclisi 
Adana, 19 (A.A) - Şehir 

meclisi, reis ve daimi encümen 
seçimi yann saat 15 te bele
diye binasında fevkalade olarak 
toplanacaktır. 

Adana Pamuk Piyasası 
Adana, 19 (A.A) - Borsa

da pamuk fiyatları gün geçtik-
çe yükseliyor. Bugün Mısır pa
mukları Borsanın akşam kapa
nışına kadar kilosu 43 - 44 
kuruşa, yerli cins pamukların 

kilosu da 35 - 36 kuruşa satıl-

l 111 1-t 
Turhal 19 ( A.A) - Memle

ketin döı·düncü seker fab:-ikası
nı açacak o!an Başvekil İsmet 
paşa hazretleri büt"ln Turhal 
halkı ve Sıvas, T okat,Mcı·zifon 
Havza ve Tadik ten gelen hey
etlerle ~skeri müfreze, mek-
tepliler ve izciler tarafınd<!n 
istasyonda hararetle ve tezahu-
rtla karşılandı. Kafile fabrika 
meydanlığında toplandı. Mera-
sim istiklal marşile başladı, 
Kürsiye ilk gelen Nuri bey 
( Kütahya) fabrika namına u
zun bir nutuk iradederek Türk 
vatanının yirmi vilayetini kap
lıyan geniş bir saha içinde yfü:
elli binden fazla çiftcinin her 
sene 20 milyon dönümlük tarla-
sında p~ncar yetiştirdiğini şe
ker fabrıkalarmın altmış yetmiş 
bin ton maden kömürü ile 25 
bin metre mikap kereste sar
fettiğini ve iki milyon lirayı 
mütecaviz ücret verdiğini ya-
nın milyon tonluk fazla bir 
nakliye ile nakil vasıtalarımıza 
yardım ettiğini ve fabrikanın 
inşasında iki milyon gündelik 
sarf edildiğini söylemiş ve bü
yük şefe karşı olan bağlılığını 
beyan etmiştir. 

Nuri beyden sonra kürsüye 
gelen başvekil İsmet paşa Hz. 
Anadolunun ortasında yüksek 
sanayi müesseselerinden birinin 

Yeni Paralar 
Cumhuriyet Bayramına 

Y etı,tt rilecek 
fstanbul, 20 (Hususi) - Gü

muş paraların Cumhuriyet bay
rrmına yetiştirlmesini teminen 
bugünlerde basılmasına başla
nacaktır. Bu hususta lazımgelen 
büt~n tedbirler alınmıştır. 

Heyet 
a Teşrlnlsanide Geliyor 

İstenbul 20 (Hususi) Belçika 
kralının tahta çıkmasını hükü
hükumetimize resmen tebliğa 
me"'lıır ve heyet teşrlnisanının 

uçünde şchrir.ıize gcleck ve 

açılması münrısebetiyJe 
Nuri beyin söylediği sözlere 
nazarı dikkati celbedcrek şe
ker fabrikal:!rının lrnrulmağa 
başland!ğı zaman şüphelerle 
karşılandığını işaret etmiş!crdir. 

İsmet paşa hazretleri Turhal 
fabrikasının diğer fabrikalardan 
alınan müspet neticeler üzerine 
kurulduğunu söyliyerek milli 
sanayi olmadıkça refah olmı
yacağım, iktisadi proğ-ramımı
zın bir an evvel başarılması 
Jazımgeldiğini beyan etmiş ve 
Turhal fabrikasının dünyanın 
her memleketinde görü!en bü
yük fabrikalardan biri oldu
ğunu ve her veçhile emniyet 
veren bir medeniyet müesse
sesi olduğunu söylemiş ve halkı 
hep beraber fabrikayı gezmeğe 
davet etmiştir. 

Bundan sonra fabrikanın 

makine dairesi memur ve 
amele evleri ve hastanesi ge
zilmiş ve görülen fevkalade 
intizamdan dolayı ismet paşa 
hazretleri -memnuniyetlerini iz
har buyurmuşlardır. Hususi 
trenin bu akşam saat yirmide 
Ankaraya hareketi muhtemel-
dir. • 

Turhal büyük bir bayram 
günü yaşamaktadır. Tezahürat 
devam etmektedir. 

Asım Bey 
M liddeiunıuınimiz 

Yarın Geliyor 
İstanbul, 20 ( Hususi ) - me

zun en şehrimizde bulunan İzmir 
müddeiumumisi Asım bey yarın 
{bugün] şehrinize hareket ede-

eccktir. 
Sl\.'61Gte Konferans 

Sivas 19 (A.A) - Meb'usu
muz Remzi Bey bugtln Halk 
Fırkası salonunda Ciimhuriyet 
devrinde sanayi, rlraat, nafia, 
ticaret ve milli bankalarımızın 
inkişafı h \ \: n.:! ı l)r konferans 

Tiran, 20 (A.A)- Arnavut
luk telgraf ajansı bildiriyor: 

Yunan matbuatının Arnavut
luktaki Yunan ekalliyetinin va
iiyeti lıakkıadaki iddiasına ce
v~ ~n Besa gazetesi Yu
ıi;.n matbuatını eski adetlerini 
değiştirmemek ve Arnavutluk 
makamının pek c~z'i olan Yu
nan ekalliyet.ine karşı güya 
itisafatt.a bulunduğu hakkında 
tabrikamiz haberler vermek.le . 
ittiham etmckted;r. Besa di-
yor ki: 

Yunan matbuatı hemen he
men müttefik olarak bu mü
cadelede bulunurken muttasıl 

verilen bu y~nlış haberlerden 
her halde hasma zaı·ar verecek 
bir şey çıka:-abilcceği ümidinde 
bulunmaktadır. Yunan gazetc
ierilc münakaşaya girmek istc
liıemekle beraber gazete, Yu
nanistandaki Arnavut akalliye
ti ile Arnavutluktaki Yunan 
akalliycti arasında bir muka-
yese yapmnğa mecburiyet his
setmektedir. Arnavutluktaki 
Yunan akalliyeti yirmi bin ki
şiden ibaret olduğu halde 47 
mektebi ve 92 mballimi vardır. 

Bu ekalliyet arnavutluk mec
iisinde r i r. cb'us tarafından 
tems:l ed'lmekted;r. Halbuki 

yüzde sekizdir. Halbuki Yunan 
halkının umum nufus nisbeti 
yüzde 2-4 tür. Yunan lisanı 
Kiliselerde ticari muhaberetta 
ve ticari hesabatta serbest bı
r"akılmışur, Yunan akalliyeti 
Arnavutlukta emlak ve arazi 
sahibi olmak hukukuna tama
men sahip bulunmakta ve bu 
al<alliyete ziraat kanunu Nikyi
datı tatbik edilmemektedir. .. 

Besa, Arnavut ekalliyetinin 
Y unanistanda ayni serbest mu
ameleye tabi tutulduğuna kani 
olup olmadığını P.Çık ve na· 
muskarane bir surelte söyle· 
melerini Yunan gazetelerinder, 
rica etmektedir. Gazete diyor ki: 

Arnavut hükumeti mekteple
rin idaresini ckall;yet cemaat
larının elinde bırakamaz. Bü
lün hususi mektt:plere nezaret 
etmek mecburiyetindedir. Aksi 
takdirde kanunu esasiye mu
gayir o1arak imtiyazlar ihdas 
ve pek cüz'i olan Yunan ekal
liyeti müvacehesinde kendi 
milletine verilenden farklı hu
kult verilmemesi hakkında olan 
umumi prensipten inhiraf etmiş 
olur. 

Bcsa gazetesi Yunan mat
buatının iki memleket dost
luğunda'Ki harareti soğutmrğ3 

intihabat lrnnununa göre bir çalışnu ba?.ı mahafile hoş gö. 
bir meb'usu olmak laz:mgel- riinmek iç.in mektepler mcse-
mektedir. Arnavutluk hültume- lesinde bu kadH gürültü yap-
ti bu mektepler için 176,000 tılCJarım ve Arnavutluk huku-
( Fro ) sarfetmcktedir. Krafü- ,metinin jse bu dostluğa sami-
ğın bütün tedrisat masrafı mi olarak ehemmiyet verd;ği-
1,950,000 olduğuna göre nisbet ni bildirmektedir. ........... 

Bir İngiliz Mektep Gemisi 

Dün İstanbula Galdi 
İstanbul, 20 (Hususi) - F orlücher İngiliz me!dep gemisi sabah 

geldi. Yarın (bugün) müret.!ebat Taksimdelci Cumhuriyet abice
sine çelenk koyacakhr. Oğleden sonra İngiliz futbol takımı 
Fenerbahçe ile Kadıkçy sahasında karşılaşacaktır. 

Muhtelit Mübadele Komisyonu 
lstanbul, 20 (Hususi(-Mulıtelit mübadele komisyonu dün son 

içtimaını yapmışt!r. Bugün vazifesıne nihayet vermiştir. Son 
•oplantıda Yunanlıların Türkiyeye tdsviyesine mecbur bulunduk
İarı on beş bin ıngiliz lirası meselesi konuşulmuştur. Bu prranın 
Türkiyeye verilebilmesi için İstanbulda vaziyet edilmiş bazı 
Yunan emvalinin iadesinin tamamlanması lazımdır. 

Yunanlılar bu iade keyfiyetinin ikmaline intiuren on beş b;n 
İngiliz lirasını bankayz yatırilcaklardır. 

Fırtına Hafifl~di - Gerze Vapuru 
Marmarada Karaya Oturdu 

fstrnbul, 20 (Hususi)- İki gündür devam eden fırtına hafifledi. 
Fırtınadan kayıklar pattı. Gerze vapuru Marnıarada karaya 
oturdu. Tahlisiye gemisi vapuru kurtamağa çalışıyor. 

Senenin en yüksek eserlerinden biri olan 

BEN FAHİŞE MİYİM? 
~ 

Tamamen Fransızca sözlü his ve heyecan filmi 
llAveten : 

. .: FOX dünya havadisleri ( TÜRKÇE SÖZLÜ ) 
~.f1 İstanbul belediye ihtihahatı tezahüratı Türkçe sözlü 

CASTİLİAN GARDEN(meşl1ur İspanyol orkestresi ve dansi) 

~~· S;a Saatları : ... 

~ 
Her gün: 15, 17, 19, 21,15 
Cuma gün!eri : 13 te ilave seansı 

l _!,:rşembe günleri : 13, 15, 17 de mektepliler seansı 

~ Haftaya iki büyük filim birden 

nkara 'fiirkiyeııin KaJbidir 
Büyük İnkilap Filmi 

• Bo v az içi Şarkısı GUstav Fröllhln çok 
sevilen bllyllk eseri 



Sahff•. . V.nı Aau1 

Casusluk Hayalım 
RI ar Marthe'ın Hatıraları 

ffarlaKuşu Frans;~~nİspanyayaUç- ıBelgratla Neler Görüşüldü 
~ustu... ~eni Sergüzeştler Başlıyor ~~.~~~~~~~~~~~~ 

Varşova 
••••• 

gö-rün~;.:::e •.• e .e.:.'.:. · ~::. ~~,h~:~~ ;:;ö:i~~~:: Küçük itilaf Ve Balkan Antantı 
- Hayır.. Yalnız casus kal- ğimi umanın. O günkü müla- K ı • T l d ı 

Ziyaretiııin Manası 

Nedir '! 
İstanbul, 20 (Hususi) - Ga· 

zeteler Macar Başvekili fd. mayı tercih ederim. Bu bir ka- kabınızda geçen sahneleri ya- onsey erı op an } ar•••• 
rakter meselesi. şadıkça unutmıyacağım. Gömböşün Varşova seyabab 

Sen Sebastiyene dönüyorduk. Kapıtcn Ladu ayağa kalka- · 
Manzaralar giizelleşti. İnsani- rak dolaşmağa başladı. Kafa· 
leşti. Şefin eli yine ellerim sından !'!eçen karmakarışık fi. 
üzerine kondu. kirlerle ı ıücadele ettiği yüzünde 

- ispanyaya dönmek istedi- okunuyoı du. Sigarasını sinirli 
ğiniz zaman size ismini vere- sinirli içiyor, yeleğine düşen 
ceğim gazeteye ;u ilam veriniz: 

1 
külleri sinirli darbelerle silki-

" Bir fam dö şam r aranıyor." yordu. Bir~·aç dakikalık tered-
Adresinizi koyunuz. Ve talip- dütten sonra y~nıma geldi ve 
lerin müracaat tarihini Paristen kuvvetle şu 1ları söyledi: 
hareket etmek istediğiniz gün - Gitmeniz lazımdır. Hiz-
olarak tesbit ediniz. metimize gönüllü olarak gir-
Antiplrln Ve Collargolium diniz. Bir kerre işe başladık· 

Stefanı tarif ettiğim zacıan tan sonra ri<.:at e~emezsiniz. 
Kapiten Ladunun çehresi neş- Vazifeniz oraya dönmek, size 
eyle gülüyordu : tevdi olunan işte devam et-

- Mükemmel.. İspanyada mektir. Kadınsınız. İşinize nasıl 
asıl bulunması lazımgelenler gelirse öyle hareket edecek-
üzerine el koydunuz. Şef de
diğiniz adam Mareşal Luden
dorfun yeğeni Madrit Alman 
ataşemilteri Baron Von Krohn
dır. 

Muvaff akiyetimi tevazu ile 
karşılıyordum. Y tılnız 111nu iti
raf ederim, bu vaıivet hoşuma 
gidiyor, geçmif günlerin intika
mını da alıyordum. Jacop soka
ğında kapiten Ladu ( Delorme) 
ile bu defaki mülakatım lehim
de idi. 

Beni görünce: 
- Ne.. Daha biray olına

dan mı döndünüz? 
- Döndüm. Çünki muvaffak 

oldum. Mühim olduğunu zan
nettiğim bazı şeyler getirdim. 

- Bunlar ne imit bakalım? 
O güne kadar Fransada mu

lüm bulunmıyan Alman casus
luk mürekebini kapitene uzat
tım. ispanyadaki maceramı 
baştan sonuna kadar anlattım. 

Kapiten Ladu Alman şefinin 
verdiği kalemle solisyonu ha
zırlıyarak yazdığım mektubu 
heyecanle tetkik etti. 

Marbın ilk günüden beri 
Alman casuslaıı hariçteki teş
kilita bu mürekkep sayesinde 
muhabere edebiliyor ve hiç bir 
iz ele geçirilemiyordu. 

Bu defa kapiten Ladu beni 
istemedi. İçinden gurur duyu
yordu. Zira beni bulan ve teş
kilata bağlıyan kendisi idi. 
-Marthe bir çok Fransızın ha
yatını korunacak... Mükemmel 
bir muvaffakiyet kazandınız. 

memnunum. 
O dakikadahiç bir şey çektiğim 

t~tirap ve korkuJarm hiç birine 
teessüf etmiyordum. Hatta ku· 
mandanlığın askeri tayyareci
likta istihdamımı reddetmiş ol
masına bile... Casustum. Bu 
muhakkak .. Fakat harp casusu 
idim. O zaman kimsenin ahlak 
ile uğraşma vaktı yoktu. Ro
lümün bir tek manası vardı: 
O da tehlikeden ibaretti. 

Memleketime hizmet ediyor, 
ona menfaatım dokunuyordu. 
Sevincimde coşmuştum. Memle
ketime liyakat kespettiğime ina-
nıyordum. Kadınların feda
karlıkları b o ş a gitmeyince 
yalnız kendilerinin duydukları 
saadet kadar derin bir saadet 
içindeydim. Artık dostum olan 
kapiten Laduya Brookmaker, 
Walter ve Stefanla nasıl tanış
tığımı anlattı~. 

- Hele sizin o baronunuz 
yok mu, bana adam akıllı tu
tuldu. Sık sık kendisini edebe 
davet etmek mecburiyetinde 
kaldım. Casus olabilirim fakat 
hepsi bu kadar .. Halbuki onun 
daha baıka iıtedikleri vardı. 

- Siıi bekliyor mu? 

. . 
sınız. 

Çehremdeki neş' e ansızın 

söndü. 
- Evet kadınım diye hay

kırdı . Şayet İspanyada kalır
sam ric'at edemiyeceğim bir 
günün gelmesinden korkarım. 

Kapiten Ladu souk kanlılı

ğını müuhafaza etmek etmek is
tiyordu. Sandalyeye dayandı 

ve devam etti: 
- Gitmeniz: lazımdır. Ve 

hiç vakıt kaybetmeden gidecek
siniz. 

Baron Von Krohn'u monoklu, 
tiğsindiren çehresi ve souk ha
lile gözlerim önüne getirdikçe 
nefretim arbyordu. 

- Kapiten, bir kadının mu
vafakat edemiyeceği şeyler de 
vardır. 

Çehrem sararmıştı. iç sıkın· 
blanm duruşumdan anlaşıyordu. 

Kapiten Ladu sözlerine daha 
kandırıcı bir tesir vermek için 
bir baba şefkatile hitap edi
yordu: 

- Martbe, siperlerde yurdu
muz için can veren askerleri 
dü ün.. Yarın istila tehlikesine 
maruz bulunan memleketi dii
şün. Bir Fransız kadınısın. 

Memleketinize herkesten da
ha fazla hizmet edebilecek fır
satı ele geçirmiş bulunuyorsu
nuz. Fransa için bu bir talidir. 
Ondan bu hizmeti esirgemeyi
nız. 

Duygularım mücadele halin
de idi. Von Krohn'un benden 
yalnız haber toplamakla yetmi
yeceğine emindim. 

Kapiten Ladu ısrar ediyor, 
odada dolaşırken ağzından hep 
beni gitmeğe davet eden söz
ler çıkıyordu. Aynı zamanda 
endişenakb. Fransaya sadık ve 
vefakar bir Fransız kadınını 
düşmanın en mühim sahsiyet• 
lerinden biri yanında tasavvur 
etmek onu işgal ediyordn. 

- Martlıe kurtarılacak can
lar vardır. Siz onlan kurtara• 
bilirsiniz. Şayet bu fedakarlığı 
yapmazsanız büyük bir mes'u
liyet yüklenmiş olacaksınız. Bi
l!kis muvaffak olduğunuz gün 
yüzbinlerce yurttaşın minnettar
lığını kazanmış olacaksınız. 

Bütün varlığımı nihayetsiz 
boşluk içine yuvarlanmış sanı

yordum. Öyle kederli ve bit· 
kindim ki ... 

- Kapiten benden istedi
ğiniz fedakirlık ölümden be
terdir. 

- Vazifeniz bunu icap et
tiriyor. 

- Fakat hürriyetin tadını 
tatmış, hayahnı daima 
şimartmış bir zekaya sahip 
olan bu kadın ıçin artık ser
best olmamak, kendi vücudu-

_____________________ , ... __________________ __ 
iki memleket arasında harti 

münasebetlerin takviyerine ıDI"' 

tuf olduğunu, bu ziyretin siya.ı 
bir mahiyeti olamıyacağını, Mı· 

Fransız Ha. Siyaseti Değişmiyor - Macar Başvekilinin 
Varşova Seyahatı Endişe Ve Heyecan Uyandırıyor 

Belgrat,19 (A.A)-Üç Devlet buraya yapacağı ziyaret bazı ' 
hariciye nazırlarından mürck- heyecanlar doğurmaktadır. Zira 
kep oian küçük itilaf daimi bu ziyaretin Lehistan menafiine 
konseyi bu sabah M. Y evti- gayri müsait tesirata yol açıl-
çirı odasında toplanmıştır. Ak- masından korkulmakfadır. Muh-
şam üzeri M. Maksimos M. telif gazeteler iki memleketin 
Tıtulesko ve Tevfik Rüştü bey siynsi görüşleri tamamen farklı 
ve M. yevtiç.in işrirakile Balkan oldu~unu yazıyorlar. 
Antantı konseyi içtima etmiştir. Macaristan uıuuml harbın 

• 'ransız Siyaseti neticelerini tahribe çalışmakta, 
D ğlşmiyor Lehistan arazi statokosunun 

Paris 19 ( A. A ) - Fransız muhafazasına mütemayil olan 
siy~seti değişmeden devam et- memleketlere iştirak eylemek-
mektedir, M. Lava}; M. Bartu- tedir. 
nun bırakbğı dosyalan tetkik M. GömbUf Betbln Değ il 
etmekte ve daire müdürleri ile BUDAPEŞTE, 19 (A.A) Baş-
bazı diplomatlardan muhtelif vekil B. Gömbüş bu sabah üç 
beynelmilel meseleler haklan- gün kalmak üzere Varşovaya 
da dakik izahat almaktadır. hareket ederken gazetecilere 
Fransız s·yasetindehiçbir deği- yaptığı beyanatta Marsilya sui-
şiklik olmıyacağı teyit edilebi- kastından doğan vaziyetten de 
lir. bahsede ek bu hususta hiç bir 

Macar Ba,veklli Var- endişe olmadığını söylernq ve 
şo aya Giderken demiştir ki: 

Varşova 19 (A.A) - Macar Macaristan bu meselenin te-
başvekili M.Gömböşiin yakında nevvürilnü istiyor. Ve hakikat 

•••••• 
Prens Pol Ve Ordu 

Bir lııgiliz Gazetesine Göre 
efin Vaz·y i ... • en 

Londra, 17 (N.C) - News o kadar heyecan içinde bulun-
Chronicle gazetesi Yugoslavya duğu bir zamanda kralın nu-
niyahet meclisinden bahseden fuzundan mahrumiyet bir fe-
Pres Pol bir makalesinde diyor Iakettir, Şayet bu cinayeti işli-
ki: "Prens Pol yeğeninden daha yen bir İtalyan olsaydı yeryü-
geniş gören, daha yapıcı bir zUnde hiç bir devlet Yugoslav 
iradeye malik olan bir zattır. ordosunu Dalmaçyada İtalyan 
etrafını alan ceneralleri dinle- toprağına taarruzdan menne• 
mesi şüphelidir, en büyük zaafı demiyecekti. 
burada toplanacakbr. Yugosla- Bugün bile Belgratta hakim 
yada ordu siyasatte en mühim olan fikir İtalyanın mazide 
oynar. Bu bakımd&n Kral Alek- Yugoslavyayı z:ayif düşürmek 
sandnn feci ölümü bugünden kastile Hırvat kıyamlannı teş-
daha feci bir zamana tesa- vik ettiği merkezindedir. Ve 
düf edemezdi. Yugoslaya umu- bu kanaat bile münasebetler ara-
mi efkarının İtalya aleyhinde sındaki gerginliği çogaltabilir. 

........ 4& •• 

Naziler Diinyanın En ihtiyar 
Amerlkada NUmayı, Adamı 

Yapttlar Moskova, 20 (H.R) - Dün-
Nevyork 19 (A.A) - Ame- yanın en ihtiyar adamı Batum 

rikan aleyhtarı Nazi propagan- yakınında bir köyde yaşıyan 
dası hakkında tahkikat yapma- Kabarota Kiyota namında bir 
ğa memur komisyonun dünkü şahıs olup 150 yaşındadır. ,, ......................................... . 
celseıindc bazı şahitler yaşa.. zilerın müzakere salonunu be-
sin Hitler ,, diye bağırarak nü- Iediye radyosuna bağlİyan mik-
mayişte bulunmuşlardır. Polis rofon telini kesmiş olduklarını 
tezahuratçılan dağıtmış ve Na- görmüştilr. 

ıııııııııııııııııaııı•••••••••••••••••••••ıııııııııaıııııııııı••••••••••••ı•m•••••••••• 

na sahip olmamak kabil midir? Çok şükür ki Kapite Ladu 
Bütün gayretimi yaptığım bir nezaket eseri olarak ko-

halde şu cevabı verdim: camdan bahsetmemişti. Yoksa 
Vazifenin benden ıstediği yeni her vazifeyi reddet 

şey kuvv~timin üstendedir. miş bulunacakbm. Bu adam 
Çalışacağım. Fakat ancak ya- insanı elektrikleyen sözle-
pabileceğim seyi yapacağım. ri tam zamanında bulmasını bi-

- Seni bir kuvvet himaye lirdi. Onun bütün teşvikleri 
edecekMarthe ... Fransada bin- ne karşı korkak ve alçak bir 
lerce ananın binlerce nişanlı- nadın halile görünmeden ret 
nın ancak hizmetiniz sayesin- cevabı veremezdim. 

de denizaşırı oğullarına ve ni- --:- Collar~o!i~m yaztsını oku-
şanhlanna kavuştuklarını dü- yabılecek mısınız? 

Ü k · · B V K h - Bunun için müsterih olu-
ş nece sınız. aron on ro n . . . 
ti h'll · d d · it nuz. Bu ışı becerecek kımya-

a as sa ı erın c enıza ı ge- kerlerimiz vardır. 
milerinin faaliyetini idare eden Ak · t kd' d b d 
adamdır.Bnun planlarını önce-
den öğrenmek fırsatını elde 
ederseniz yapacağınız.hizmetin 
biiyllkltığUn\i dlifüntin. Kliçük 
ahlak telekkileriniı bu himıet 
yanında çok zavallı, çok ıofli 
kalacaktır. 

- sı a ır e unun a 
esrarını bulur ve gönderirim. 

Kapitenio yanından ayrılma
dan evvel ona : 

- Yarın hareket tarihimi 
bildirmek için siı:e telefon ede
cefim t1<:-idm. 

~ :J Somt .,., -

meydana çıktığı vaktt ne Ma
car hükumeti ne hükünıete 
merbut hiçbir teşekkül ve ne 
de hiç bir Macar vatandaşının 
bu menfur cinayettte alAkadar 
olmadığı sabit olacaktır. 

Sulha Kuvvet Vere
cek Tedbirler 

Belgr(lt, 20 (Hususi) - Ga
:ıeteler beynelmilel vaziyetin 
en nazik bir safhada bulundu· 
ğu sırada Balkan antantı ve 
küçük itilaf konseylerinin bir
biri ardınca toplanarak Bal· 
kanlarda ve cenubi şarki Av
rupadaki vaziyeti ehemmiyetle 
tetkik etmiş bulunmaları an• 
cak ıulha kuvvet verecek ted
birlere zemin hazırlamak için 
olduğunu yazıyorlar. 

Bornova Beledlye Mecllsl 
Bugün öğleden sonra Bor· 

nova belediye meclisi fevkali· 
de bir toplantı yaparak bele· 
diye reisi ile daimi encümen 
azalarını seçecektir. 

caristanm muahedeler aleyhinde~ 
emellerini teşci etmekte Lehir 

tanın hiç bir menfaatı olın•· 

dığını yazıyorlar. 

Afyon Konseyi 
Cenevrede Toplandı 

Cenevre, 19 (A. A) - Dau.l 
afyon merkezi komitesi dlJ 
22 inci celsesini aktetmiştir. 

Komite profesör Tifenonuf 
1932 ve 1933 senelerinde uıuh' 
telif uyufturucu madde imalJtl 
hakkındaki mühim rapo~ 
müzakere etmiştir. 

Ruznameye tahdit muka~ 
Jcnamesinin 13 üncü madde' 
nin tatbikatı vardır. Bu maddi 
ile hükQmetler sevkıyat, ith•' 
lat yapan memleket için det" 
pif edilmiş olan miktan tecl' 
vliz ettiği takdirde, merke' 
komitesine müracaata da\'el 
edilmişlerdir. ........ 

Deniz Konferansı 
Müzakerelere Ne Zaman Başlanacaf 
Mah1m Değil, Ademi Tecav··z Mi al! ........ - ,. 

Londra 20 (A.A) - Deniz pılacak müzakerelerden soP 
konferansındaki Japon murah- başlıyacagı tahmin ediliyor. 
has heyeti bugün Amerika mu- Lonnra 20 ( A.A ) - ArD~ 
rahhslarına bir merasim ziya- rika, Japonya ve İngiliz inı~ 
reti yapmıılardır. Amiral Ya- ratorluğu arasında bir uı 
mamatu ve M. Matsudera M. şark acleimi tecavz misakı akdO' 
Norman Davis ve amiral Sand · dileceği ve bunun Japonya t~ 
liyen nezdine giderken amiral rafından telkin edildiğine ô• 
Bartu tarafından matbuata izah bazı Japon gazetelerinde çık-' 
edilen hudut dairesinde bükü- haberler resmi Londra me~ 
metlerinin siyaseti hakkında ıza filinde ve selahiyettar Arne 
hat vermiştir. M. Norman Davis kan makamında teyit edildi" 
Japon ı.miraJına ziyaretini iade ~ekte ve böyle ?ir m~ak ~ 
edecektır. Fakat Amerikan dı tasavvur edılse bıle bv 
Japon müzakerelerinin ne gün Sovyetlerle dokuz devlet nı"~ 
başlıyacağı hakkında henüz hiç hedesini imza eden devleti~ 
bir tarih tesbit edilmemiştir.Bu iştirak eylemeleri şartiyle :,.. 
mUıakerelerin lnğilizlerle iki vafakat olunabileceği iş 
heyeti murahhasa arasında ya- olunmaktadır. 

M. Lebrün • • ·f r~nsız Meb,usad 
lçtimaa Davet Edildi. 
Paris, 20 (Hususi) - f r~ 

Meb'usan Meclisi 6 ikinci 1 ~ 
M-· Titulesko İle 

Görüştü 
Belgrat, 20 (Hususi) - M. 

Lebrün Parise hareketinden 

rinde içtimaa davet oluOlı' 
Metiste çok heyecanlı mü~~.J 
reler olacağı tahmin e~ılı!,;. 

evvel Romanya hariciye nazırı Şimdiden yirmiden fazla ıstı 
M. Titulesko ile görüşmüştür. takri verilmiş bulunuyor, 

Cumhuriyet Bayramı 
Gece Ve Gündüz Şenlikleri .,rf 

Hepimizin büyük bir sevinç ve heyecanla beklediği Cnrn~ 1 
yet bayramımız yaklaşıyor. Yapılacak şenliklerin zairler üzet1~ 
ilelebet unutemıyacakları bir şekilde olabilmesi için beş clıalı 1' 
süren çanak mehtabı, renkli kandilli deniz yıldızı. orke•;> 
nurlu hava bombalan, yakut, zümrüt, gümüş yağmurlu, Çil. ,r. 
ıimtekli hava fişekleri, envai çeşit çarkıfelek ve yer top fı!;_ 
leri ile iki boyu havi gündüz ıenlik fişeklerini:r:i taze ~l ti 
ihzar ettirmek üzere timdiden bildiriniz. Bu suretle çok 11101' i 
mel bir eylence tertip ve ayni zamanda harp malullerimiıe 
yardım yapmış ve hem de halkımıza tam manasile bir cunıP 
yet bayramı geceıi yaşattmlmıı olunur. 

Katalollarımızı lateyinlz 

Telefon Numarası : 3893 J 
Sipariılerinizi. mektup veya telırafla aıaiıdaki adrcıe • 
Adres~ Barut iabiaan acenteıi Poıta kutusu : (242) lı111it 

T •israf : tamir Barut Acente1i. 
···- (S.4l 11-15 (598) 
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D:ğer aç beyleri hiçte böyle 
lüşünmiyorlardı. Onlar bu hale 
muarızdılar. 

Ne demek,Kutlu beyin ailesi 
hükıimdarlık mı taslıyordu. Hu
dutlarda harp edeede yaşıyan 
adamlar böyle zırva iddialara 
meydan mı bıralorlardı. 
Hayır hayır buna muanzdı

lar. Eşcaeddine bir şey söyle
memişlerdi amma gizliden giz
liye söylemişlerdi. Diyarbekir 
Beyine hürmetleri vardı, fakat 
her şeyin de bir derecesi yok
mu idi? 

Kendileri gibi yıllarca savaş 

yolunda pişmiş, erler, t\iysüz 
bir çocuğun emirlerine nasıl 
olur da kulak asarlardı? 

İşte bugünün fevkeladeliği 
bunda idi. 

İçtima mahalli olarak tesbit 
edilen yer Yazıhan ovası idi. 

Orada yüzlerce çadır kurul
muştu. 

Halk oraya akın ediyordu. 
Mayısın on beşinde Yazıhan 

ovası çok sıcak yapardı amma, 
busene havalar biraz serin 
gidiyordu. 

İkindiye doğru ovanın Murat 
suyuna yakın düzlüklerinde halk 
geniş bir daire resim etmişti. 

Davullar çalıyor, zurnalar çalı
yordu. 

Bir kenara, içi yeşil ipekle 
kaplanmış, dışı kırmızı bir ça
dır kurulmuştu. Burası beylere 
mahsustu. Halk gözünü bu ça
dıra dikmiş beyleri bekliyordu. 
Fakat beyler de inadına gecik
tıkçe gecikiyorlardı. 

Malatyalılar artık sabırsızlan

mağa başlamışlardı. 

Bu sırada beş alb atlının 
dolu dizgin at koşturdukları 
görüldü. 

Arkasından bir alay atlı da
ha belirdi. Halkın sevincine 
şimdi payan yoktu. 
:':n önde at koşturan haberciler; 

- Savulun! Diye bağırınca 
kenare çekilip yc·l açblar. 
Az sonra beyler atlarını 
oynatarak halkın alkışları ara
sında çadırların önünde gem 
ltasıyorlardı. 

İlk önce abndan inen Eşcaet
tin oldu. Yaşının hayli ilerlemiş 
olmasına rağmen çevik adım
larla çadıra girdi. Ortada yere 
serili kırmızı ipek kaplı bir 
şilteye kuruldu. 

Merasime dahil olan beyler 
on dört kişi idi. 

Eşcaettin her gelene, derece
ıine göre yer gösterdikten son
•a, arkasından ayrılmıyan at 
uşağına emretti: 

- Bize şerbet getirsinler! 
Uşak, havaya karışmış gibi 

birdenbire ortadan kayboldu. 
Maamafih gitmesile gelmesi 

bir oldu arkasından her biri 
birer gümüş tepsi taşıyan on
dört tana genç köle çadıra da
lıYerdi. 

Gümüş tepsilerde, albn tas 
.ıardı, her biri birer çorba ka
ıesini andıran bu taslara üç 
türlü şerbet konmuştu. Birinde 
lrnysı, birinde kara dut, bir 
tanesinin içinde de vişne şer

beti vardı. 
Tasların içinde kölçe buz 

~oymuşlar, sonra bu buzları 
,yup şerbetleri içlerine doldur
puşlardı .. Uşaklar hep birden 
beylere yaklaştılar. Beyler hep 
>irden taslara el attılar. dışar
la davullar çalıyo, zornalar 
"llıyor, halk avazı çıktığı ka-

r bağrışarak odayı {ın çın 
irüyordu. 
~anbekir beyi başını önüne 

-- a --
egmış pis pis düşünüyordu. 

Yanı başında oturan kırklık 
bir adam, kaşlarını çatmış, pala 
bıyıklarile oynuyordu. 

Bu, Vandan gelmişti. Gayet 
atılgandı. Üç beyleri aralarında 
ondan bahsederken: 

Vanlı Hüseyin yamandır, 
derlerdi. 

Hakik;ten yaman bir adam
dı şu Hüseyin bey vesselam .. 

Eşcaettin bir haftadanberi 
onun elinden neler çekmemişti. 

O da harze mi idi. Arala
rında uzakten yakından bir 
akrabalık ta vardı amma, bu 
zatta öyle akrabalık hatırı sa
yacak kadar kabiliyet yoktu. 

Hazret aklına geleni yap
makta zerre kadar tereddüt 
etmezdi. 

Hüseyin Kutlu beyin yerine 
oğlunun geçmesine kat'iyen 
razı olmıyordu. 

Bunu kafasına koymuş ,,Nuh 
diyor Peyğamber demiyor" du. 

Esçaettin dut şerbetinin son 
katralarını sakalııidan silerken 
onun söylendiğini duydu: 

- Bu olmaz, vallahi olmaz! 
Hala mı bekliyeceğiz? 

Vanlı bey bu sözleri söyle
dikten sonra oturan beylere 
hitap etti: 

- Biz bir hükümdarın köle
leri miyiz ki, burada böyle 
aptal aptal bekletilebiliyoruz? 
Bu ne hal?. 

Diğerleri eevap vermediler. 
Lakin hepsinin hallerinden, ta
vırlarından anlaşılıyordu ki Van
lı, bu düşüncesinde valnız de-
ğildi, • 

Eşcaeddin, hiç ses çıkarma
dı. 

Vanlı cüretini arttırdı biye 
çekmiş gibi bir savletle adeta 
saldırdı. 

Genç bir çocuğu başınıza çı
kartmakta niçin israr ettiğinizi 

•bir türlü anlıyamıyorum. Hele? 
Acaba içimizde ondan baba
yiğit kimse yok mu? 

Bu sözler de her beyin göz
lerinde bir tasviple karşılaştı. 

Diyarbekir emiri artık daya
namadı, 

- Beyler -dedi - beni din
leyiniz. Kutlunun oğlu kadar 
iyi bir reis bulunmaz! Buna 
itimat ediniz. 

Karasakallı bir bey bu ce
vabı şakrak bir kahkaha ile 
karşıladı: 

- Doğru ... Bulunmaz .. O ka
dar tecrübesiz ve genç bir 
reis bulunabilir mi?. Haklısın 
Eşcaettin, içimizde adam kal
madı sahih .. 
-Eğer kalmış olsaydı .. Heee? 

Söylesene? Ne olurdu o za
man?. 

Diyarıbekir beyi bu suali 
müthiş bir hiddetle sormuştu. 
Aldığı cevap şu oldu: 

- Ne mi olurdu? Sen bize 
bu teklifte bulunmazdın, anla
dın mı? İşte o olurdu .. 

- Peki ama, bana hep boş 
laflar söylüyorsunuz .. Bir nam
zet seçsenize!. 

- Namzet mi?. 
- Evet.. Şöyle hepinize göz 

dağı vermiş birini.. 
Bu sözler herkesi düşündür

dü. Çünki Diyanbekir beyi 
hepsine ün salmış, dehşetli bir 
cenğverdi. 

Ona, içlerinden birini nam
zet göstermek demek, ona 
meydan okumak demekti. 

Buna cesaret edemediler. 
Fakat Vanlı Hüseyin pata

vatsız bir eda ile· 

<enı ""Aaır 
----· j 

- Namzet mı istiyorsun ? 
- dedi - Ahsen!.. 

Sonra bu buluşundan mağ
rur bıyıklarını burarak etrafını 
süzdü: 

- Heee? Ahsene itiraz 
eden var mı?. 

Beyler hep birden bağrıştı-

lar: 
- Mükemmel!.. 
- Mükemmel. 
- Ahsen arslandır. 
- Onu intihap edelim .. 
- Ahsen iyidir .. 
Arkadaşlarının bu tasvibi 

Vanlıya daha büyük bir cesa
ret verdi: 

- Ey Diyaribekir amiri 
-diye bağırdı sen ne dersin; 
bak her kes Ahseni istiyor, 
buna bir itirazın var mı? 

Eşcaettine şimdi bir sükünet 
gelmişti: 

- Ne diyeceğim? - dedi -
Ahsen hakikaten kahraman bir 
adamdır. Ona ben de rey ve
ririın. Lakin buna biliyor mısı
nız ki imkan yoktur. 

- Neden? 
- Neden? Neden? 
Beyler hep birden ona doğru 

bağırışblar. Yavaş yavaş içer
lemeğe başlamışlardı. 

- Eşcaettin cevap verdi: 
- Çünki Ahsen esirdir. Bi-

zans mahpeslarından birinde 

senelerdenberi zencıre vurul
muş yatıyor. 

Çadırın en ucunda oturan 
bir adamın ayağa kalktıi"ı gö
rüldü: 

- Eğer, müsaade ederseniz 
Emir hazretlerine ben cevap 
verebilirim. 

Bu sözler arapça ve gayet 

mülayim bir sesle söylenmiş

di. Eşcaeddin, ona doğru elini 
uzatarak arapça sordu : 

- Ahsen bey hakkındamı 
konuşmak istiyorsunuz? 

- Evet ya Seyyit .. 

- Ala, buyurunuz .. 

Zaif, uzun boylu, çenber sa
kallı bir adamdı. Gayet zari; 

giyinmişti. Sag elinin Baş par
mağını ezan okuyormuş gibi 
kulağına yaklaştırarak : 

:Sonu var -

Yaralamı' 
Tirekapısı caddesinde İdris 

oğlu İzzetle Mehmet oğlu Sıtkı 
arasınde kavga çıkmış, İzzet 

bıçakla Sıtkıyı arkasından ve 

kollarından yaralıyarak kaçmış
tır. 

Elmasları Çalmı' 
Çayırlıbahçe Ayşe hanımın 

evine giren lbrahim kızı Fatma, 
elli sekiz lira para ile bir çift 
elmas küpe ve bir çanta çal
~ş ve yakalanmıştır. 

GUrUltU Yapmı, 
Keçecilerde Lale sinemasına 

kendisini idare edemiyecek de
recede sarhoş bir halde girmek 
istiyen ve menedilince gürültü 
yapan şeytan oğlu Ahmet tu
tulmuştur. 

Kiralık Ev 
Göztepede tramvay caddesi

ne ve vapur iskelesine iki da
kika mesafede gayet havadar 
ve büyük bahçeyi havi bir ha
ne kiralıktır. Borsa sarayında 
Fehmi Simsaroğlu beye müra
caat. 

Telefon; 3039 
13--16 (S 5) 
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on akika: 
Dünyanın En Mükemmel Yirmi 

ayyaresi Müsabakaya Çıktılar.o 
~~~~~~~~~~~~---·-:-:-~~~...;;_~~~-=-~~~-

P aris, 20 (H.ususi) - Dünyanın en mü~emmel 20_ tay~aresi busabah saat altıda 20 bin kişin' ;1 
huzurunda Parısten Londraya ~areket ettıler. 20 hın kılometrelik bir seyahat yapacak olan bu 
tayyarelerin birincisine 10 bin lngiliz lirası mükafat verilecektir. Tayyarelerden birinde biriAlman 
gazetecisi olmak üzere üç yolcu vardır. 20 tayyare hareketlerinden eve! sıkı muayene edilmiş, 
içlerinde saklı yolcu olmadığı anlaşıldıktan sonra hareketlerine müsaade ol , ·ur. Hava 
vaziyeti güzeldir. 

Suikastı Tertip Ve Teşvik Edenler. 
Adaletin Eline Düşmüşlşrdir 

PARİS, 20 (Hususi) - Fransız gazeteleri, Fransız - İtalyan -İsviçre polisinin teşriki mesaisi! 
sayesinde Yalnız Marsilya suikastını yapan Klemenin suç ortaklarının değil, aynı zamanda 1 

suikastı tertip ve tahrik edenlerin de şimdi adaletin elinde bulunduklarını bu süratın zabıta için 
bir muvaffakıyet olduğunu yazıyorlar. 

Puankarenin Cenaze Merasiminde· 
Yüz Binlerce Kişi Hazır Bulundu 

Pari, 20 (Hususi) - M. Puankaraya bugün fevkalade cenaze resmi yapıldı. Yüz:binlerce kişi 
cenazeyi takip etmiştir. Merasim Notrdam Dö Paride yapıldı. Panteonda Başvekil M. Doumergue 
bir nutuk irat ederek üçüncü Cumhuriyetin ilan tarihi olan 1870 ten beri M. Puankare kadar 
büyük devlet adamı iktidar mevküne gelmemiş olduğunu söylemiş ve "Puankarenin ölümünden 
sonra Fransa başından ve kalbinden vuruldu,, demiştir. 

M. Doumergue nutkuna devam ederek dedi ki: "Hastalığı daha çok erkenden onu iktidar 
mevkiinden uzaklaşmağa mecbur etti. Fakat milletin müşavir ve rehberi olmaktan bir dakika bi'~ 
fariğ olmadı. Hayatını baştan başa tahsis ettiği vatanına hizmet etmek onun şıan idi. " 
PARİS, 20 (Hususi) - Fransız sosyalıst fırkasının kongresi bugün açıldı. Meb'us M. Leo 

Lagranj kabinedeki tebeddülat hakkında meclise bir takrir verdi. 

Mo Lebrün i' F ransaya Avdet Etti 
BELGRAT, 20 (Hususi) - Fransız Reisicumhuru M. Lebrün Yugoslaya toprağını terketıneden1 

evvel Kral ikinci Piyere bir telgraf çekerek Fransanın büyük teessürünü, sempatisini ve 
dostluğunu bir kerre daha teyit ettti. M. Lebrün telgrafının sonunda diyor ki: İki memleketin 
sıkı dostlukları için çalışan Kral Aleksandr ve M. Bartunun fedakarlıklari beyhude 

olmıyacaktır. 11 
Fransız bahriye nazırı M. Piyetri de Soltte bekliyen Fransız filosuna binerken milli müdafaa nazı-

rına Fransız donanmasının selamını vea dostluk teminatını bildirmiştir. 
P ARİS 20 ( Hususi ) - M. Lebrün İtalyan toprağını geçerken istasyonlarda İtalyan askeri ve 

ve mülki rüesası tarafından selamlanndı. 

T ethişçilere Karşı Müşterek T et
birler Alınmasına Karar V eiildi 

BELGRA T, 20 ( Hususi) - Küçük itilaf ve Balkan antanb konseylerinde Yugoslavya vahdetinin 
muhafazasına atfedilen büyük alaka ve ehemmiyet teyit olunmuş ve tethişçilerin nümunei imtisal 

(olacak surette tecziyeleri beynelmilel tetbirler alınmak s~r~t~I~ bir daha f~aliyette bulunamıyacak hale· 
sokulmaları yeni suikastların önü alınması arzusu kendim gostermektedır. 

Fransız H. Nazırı M. Laval Yakında 
• 

M. Mussolini ile Görüşecektir 
Paris, 20 (Hususi) - Fransız: Hariciye Nazın M. Lava! M. Bartu tarafından esasları kurulan 

siyasette hiçbir değişiklik olmıyacağını isbat için yakında Romayı ziyaret ederek M. Mussolini ile 
mülakata karar vermiştir. M. Lava! bu maksatla İtalyanın Paris büyük elçisile uzun bir mülaktta 
bulunmuştur. Mumaileyh Sovyetlerin Paris Büuük elçisi M. Rozenberg ile de görüştü. Fransız - Rus 
yakınlığının devam edecetini temin etti. Akşam toplanan nazırlar meclisinde bu mülakatlar hak-
kında izahat verdi. 

Aydın Tenezzühfi 
Cuma CUnU çek 

parlak Oldu 
Şimendiferliler birliği tara

fından Cuma günü aydına ter
tip edilen son gezintiçok neşli 
ve eylenceli geçmiştir. 

Şehir bandosu bu tenezzühhe 
iştirak eylemiş yolculara trende 
çok iyi bir vakıt geçirtmiştir. 

(Aydın) a muvasalatta istas
yon etten bir duvar halinde idi. 

Misafirperver Aydınlılar lzmir
den gelenleri istikbale kouş
muşlardı. Akşam on sekiz rad
delerine kadar şehrin muhtelif 
yerleri gezildi. 

İzmirliler yine aynı hararet 
ve samimiyetle teşyi olundu. 
Hava birrz yağmurlu geçmesine 
rağmen heyeti umumiyesi itiba
rile iştirak edenler neticeden 
çok memnundurlar. 

Kumarbazlar 
Kemerde kathane caddesin

de Hamit ağanın kahvehane
sinde kumar oynadıkları görü
len Şuban oğlu Ramazan ile 
arkadaşları Seyfettin ve Yusuf 
tutulmuşlardır. 

Çu. 
298 
225 
288 
183 
167 
128 
115 
46 
34 
22 
8 

- 7 
4 
3 
1 

1529 

Çu. 
144 . 

Borsa Haberleri 
D "in Borsada Yapılan Satışlar 

OzUm 38 İstiklal şirket 5 6 ~ 
Aılcı Fi.· 29 B. Franko 4 37 5 37 

Koo. ittihat 12 50 14 22 M.J. Taranto 4 50 5 50 
Y.İ. Talat 13 25 14 50 21 K.A. Kazım 7 7 
S. Süleyman 9 50 13 75 12 E. R. Raditi 9 9 
M.J.Taranto 11 11 12 Ş. Riza Halef 6 6 
Vitel 12 75 13 25 7 N. Ali Hay. 8 25 8 25 
H. Alyoti 12 ıs 25 285 YEKÜN 
K.A. Kazım 13 15 Zahire Borsası 
Ş.Riza Halef 14 50 15 50 Ç c· · F" 

13 75 
u. ınsı ıat 

Ş. Remzi 13 75 B d 3 80 
E. Feher 14 75 14 75 817 uğ ay 4 3o 
A. Muhtar 14 75 14 75 1597 Arpa 3 12 3 13 
S. Celardin 16 50 16 50 616 Nohut 5 5 50 
Trifonidis D 19 19 4 Börülce 5 S 
G.Abdullah 10 75 10 75 24 Bakla 5 6 50 
N. Mihalef 12 • • 71 Kumdar: 4 25 4 25 
YEKÜN 210 Susam 9 75 9 87 

incir 4 Fasulye 7 25 7 15 
Alıcı fiat 564 K. Palamut295 440 

B. I. Alazraki 3 50 11 323 Bal. Pamuk 37 44 

Cam Kırmı' 
lmariye mah ilesinde sarhoş 

bir halde Ahmet efendinin 
kahvehanesinin camlarını kıran 
Servet oğlu Enve zabıtaca tu
tulmuştur. 

Kavun Çalıyordu 
Kemerde Kiğıtane cadde

sinde Ahmet oğlu Mehmet 
efendinin kavun sergisinden 
kavun çalan İdris oğlu Hayrı 
tutulmustur. 
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Londradan Ayrı 
• 

V ekarı ile Bera tıJ 
Londra, (birinci teşrin 1984)

Cobham'm sade mektep binası 
önünden geçerken, Surrey•in 
tepelerine sinmiş olan sabahın 
sisi daha kalkmamıştı. Etrafını 
bir devriye çevirmiş olan gayet 
şık bir kapalı otomobil büyük 
kapının önünde duruyordu. 
Beklemekte olan otomobile doğ
ru hızlı adımlarla yürüyen kur
şuni fanila elbiseli küçük ço
cuğa kapıyı bizzat mektep mü
dürü açb ve önünde eğildi. 
On bir yaşındaki çocuğun kı

saca verdiği selamda, ani ola
rak duyduğu hükümdarlık ve
karı ile beraber bundan evelki 
günlerde hocalarına karşı olan 
ürkekliği seziliyordu. Otomobil 
büyük bir sür•atıe hareket et
tikten ve bize Londra'ya giden 
yolun on beş dakika müd
detle umuma kapandığı bil
dirildikten · sonra , mektep 
müdürü M.Ozanne mektebin 
talebesi Piyerden bahsetmeğe 

başladı. Piyeri bir kaç dakika
danberi Yugoslavya kralı ola
rak tanıyordu, Küçük Piyer 
feci cinayetten sonraki geceyı 
b!r şeyden haberi olmadan 
geçirmişti. Her kesin sevdiği 

ve kendisine sınıfının spor kah
ramanı gözile baktığı bu se
vimli Yugoslav yavrusu alışma
d1ğı saatta uyandmlıncaya ka· 
dar rahatça uyumuştu, Babası
nın karşılaşbğı felaketin akıbe
tini Pi yer' e bildirildiği zaman, 
rengi attı, dehşet içinde kal· 
mış bir halde hocasile elçilik 
müsteşarının yüzüne bakıyordu. 
Sanki bu müthiş habere inan· 
mak istemiyordu. 
Yavaş yavaş ahşabildiği san· 

royd mektebine başlıyalı henüz 
on dört gün olmuştu. Mektepte 
Piyer diye çağırırlardı. Ne ço
cuklar ve ne de hocaları ona 
veliaht olduğu hissetmiyorlardı. 

İlk zamanlar ürkek ve çe· 
kingendi. Londraya geldiği za
man İngilizce biliyordu amma, 
mektep çocuklarının Argo'sunu 
henüz daha kavrıyamıyordu. 
Her vakit olduğu gibi dün de 
arkada ları ile otururkeu ken
disine saraya dair bir yığın 

sorgular soruluyor, o da he
yecanlı hevecanlı sevgili baba
sının kahramanlıklarına ait geç
mişleri anlatıyordu. Mektep 
müdürü ve hocalar kral Alek
sandır'ın ölüm haberini aldık· 
ları vakit çay içme zamanıydı. 
Büyük annesi olan Romanya 
kraliçesi Mariyanın bilhassa 
ettiği arzu üzerine bu haber 
ondan gizli tutulmuştu. 

Bu sabah M. Ozanne artık 

ona "Haşmetmeap,, diye hitap 
etti. Britanya hükametinin em
rile bütün gece vazife başın~a 
.kalan üniformalı polislerle sivil 
memurlar karşısında selam du
myorlardı. Elçilik müsteşarı da 
artık "Kral Hazretleri,, diye 
konuşuyordu. Daha düne ka
dar İngiliz kolejinin çamurlu 
oyun çayırında zıplayıp oynı
yan uçuk benizli sarışın çocuk, 
hocanın sade odasında ayakta 
durmuş . birini dinliyordu. Acı 

ve duygularını içten gelen göz 
yaşlarile ifade edebilmesine 
heyecanı mani oluyordu. Susu
yor ve etrafını çavirenlere dal-
gın dalgın bakıyordu, Kapıya 

doğru yürüdü. Bir tek söz 
söylemeden otomobile bindi. 

tün sokak ağızlarını iki misli 
takviye edilmiş polis memurları 
tutmuştu. Otomobilin arkasın
dan yüz kilometreden fazla 
hızla giden arabayı güçlükle 
takip edebilen iki polis oto
~obili geliyordu. Yugoslavya
nın Londra elçiliğinde iki sıra 
üzerine dizilmişlerdi. İçeriye 
yalnız tanınmış kimsder bıra
kılıyordu, 

Gazeteciler, foto muhabirleri 
sokakta beklemek mecburiye
tinde idiler. Henüz daha narin 
ve küçük olan kral Piyer kol
tuğa oturmuş memurların gö
rüştüklerini dinliyordu. Hafif 
bir sesle derhal anneme git
mek isterim,, dedi. Orada hazır 
bulunanlardan yaşlı bir zat l:en
disine doğru yürüdü. Bu zat 
genç kralının önüde ağlamağa 
utanıyordu. 

Yugoslavya kralı İkinci Pi
yer düşüncelerini, kendisini 
sabahleyin mektepten alan el
çilikteki genç ark:ıdışma söy
ledi: ,, Kıra!, gösterilen sami
mi semhatile teşekkür ediyor.,, 
İşte resmen bildirilen şey bun
dan ibaretti. 

Mektep müdürü bize onun 

dünkü hayatında bir parçayı 
daha anlattı. Piyer, radyoda 
çok düşkün bir amatör olduğu 
halde dün radyo dinlemesine 
müsaade edilememişti. Mekte
be başlamazdan birkaç gün 
evvel veliaht olarak kendisinin 
aslen İngiliz olan saray nazın 
ile Londroda bulunduğu sıra
lardr bir radyosu vardı. 

Büyük bir heyecan içinde, 
Kunard müessesesinin büyük 
:ıourunun denize indirilme 

Hh.:tasimini din
lemiş ve akş'am
liyin de dil bil
gisini yoklamak 
için radyo dev
rialemi seyahati 
yapmasına mü
saade edilmişti. 
Çünkü yurdu
nun dilinden 
başka mükem
mel Almanca, 
Fransızca ve İn 
gilizce de bili-

yordu. İngiltere 
de otomobil kul 
!anmasına mü· * 
saade edilmedi
ğinden çok acı 
duyuyordu. Bir 
sene var ki 
artık yalnız ba 
şına otomobil 
idare edebili
yordu • Lon
dranın yeni seyrisefer nizam
ları onu çok alakadar ediyor 
ve bu gibi metotların Yugos
la vyada da tatbik edilmesinin 
muvafık olac'ağmı 'Söylüyor
du. Neues Wiener Journal 

"' "' • 
Paris çok eski zamandanbe-

ri yabancı devletlerin hüküm
darlarına misafirperverliğiyle 
meşhurdur. Yugoslavya Kralı 

Aleksandrın seyahatı münase-

betiyle eski ziyaretlerden bir 
kaçının hatırasını anmanın me
rakh olacağını düşündük. 

Şehrin arşivlerinde hatırasını 
sakladığı en eski ziyaret 1377 
de Lüksemburg imparatoru dör
düncü Şarl tarafından yapıl-

1416 senesı mar
tının ilk günü geldi. 

Şarlken , 1539 
da. ta savvur olu 
nabileccği gibi pek 
parlak merasimle 
karşılandı. 

Lehistan kralı 

1573 i:e ve İngil
tere kralin esi 1715 
te bize iadei z:yaret 
etti. 

Bu ziyarctJer:.1 en 
meşhuru hiç şüp
hesiı, 1717 sene
sinde vaki olan 
Çar birinci Petro-
nun ziyaretidir. 

Rusya o zaman ...... · f;af?'-.ç'·: 

F aansı'l'lara hemen 
hemen ulaşılmaz, 
efsanevi bir mem
leket gibi görünü
yordu. Ve Birinci 
Petro için de yarı 
vahşi bir dev de
niliyordu. 

Birinci .Petro pro 
~okol umurunda ol-
madığını ve hazır
lan mış, resmi me
rasime pek kız
dığını gösterdi. Ma 
iyetine memur edi
len Marki dö T es 
inanılmaz güçlük
lere mar!lz kal-

• 

dı, çiinkü hükümdar ekseriya 
sokakta geçen herhangi bir 
arabaya atlıyor ve uzak köy
lere kadar şehir sokaklarında 
dolaşıyordu. 

Luvr sarayında kendisine tah
sis edilen apartmanı istemedi 
ve Lasdigiyer otelinde mütevazi 

Mekf Ppfe aı kadaşlaı ile b11 lıJ. te 
bir yatağı tercih etti. Ve on 
beşinci Lui ile karşılaştığı za
man dev boylu hükümdar onu 
koltukları altından yakaladı yu
karı kaldırdı ve iki yanağından 
öptü. Ertesi günü sokakta dül
gerler ve duvarcılarla konuşu
yor ve envalid kıdemlileriyle 
kadeh tokuşturuyordu. 

f: 

• • 
1777 senesinde, Almanya im-

paratoru ikinci Jozef Paris'e 

kont F alkenştayn namı altında 

geldi. Annesi Mari Tereze, ken
disine Volter'in yanına gitmiye
ceğini vadettirmişti. Buna karşı
lık, hükumdar Butffn'un yanına 
gitti. Önceden haberdar olmı

edip kendisini ropdöşam-
~~~~____. .............. .--..-..... ....... a.-.--............. ua...a.ıı..-.-..-.ua.uı_,ı.u.ıaa.n.ıLa-.ııe.....ın;~a1..run.an-.ı....JDDY.J.f~.Ka.oJLJ.aJlJJZL-..J.E..llL~özür 

ndrad 
• sse memişlerd· 

uyduğu H~_.kii arlı 

e Seziliyordu .. 

Veni Knıl /l:ınci Pıy. 1 

Hükümdar: 

• 

' ·'>"'.<·:·;.<·>"""' 

- Ben elbiseyi deği), tabiat 
ressamını görmiye geldim. Ce
vabını verdi. 

İkinci Josef o kadar sade 
idi ki bir gün, bir odada ken
di kendine traş olurken bu 
kada sadeliğinden hayrette ka-

Annesi re kardeşimle 1'11/ıkle 

lan hizmetçi kendisine, haki
katen hükümdarın maiyetine 
mensup olup olmadığı sordu. 

Hükümdar ona döndü: 
Kendisini tıraş etmekle ~

refyabım dedi. 

**" 
Üçüncü Napolyon 1855 te 

Kraliçe Viktoryayı davet ede-

rek ananeyi yeniden canlandır
dı. 1867 sergisi ise bir çok zi· 
yaretlere fırsat vardi. 

1870 ten sonra yabancı hü
kümdarlar rejim değişmesinden 
heşnut olmadıkları için Parise 
küskün davrandılar, Yalnız1873 
ve 1878 de İran şahı ve 1879 da 
Venezuela devlet reisi geldiler. 

30 Mayıs 1880 de Yunanis
tan kralı bu tecrit si asetini 

tile karşılandığı için hemen he
men her sene ziyaretini tekrar
ladı. 

o zaman kısa fasıllarla kabul
ler oldu; İspanya kralı Salva
dor devlet reisi, Bfezilya impa
ratoru, Karadağ prensi. İran 
şahı, Sırbistan kralı. Portekiz 
kralı, Bulgaristan prensi... 

* . "' 
Ondan sonra 896 da, ikinci 

Nikola ile imparatoriçe Alek
sadranın ziyretleri vukubuldu 
ki pek büyük merasime meydan 
·ı~ren hu ziyaret 1901 de leker-
rür etti. 

Belçika kralı, 

Hollanda kralı 

İsveç kralı, 
1899 la 1903 

arasında birbirini takip ettiler. 
1905 te, Onüçencü Alfonsun 

yirmi yaşı bütün kalpleri kazan
dı. Memleket Rivolis sokağı 
suikastını öğrenince he
yecanla sarsıldı. 

Gece yarısında, operadan çık
tığı esnada hükümdarın arabası 
altına bir bomba atı1mıştı. 13 

' üncü Alfons bu münasebetle 
güzel bir söz söyledi; Reisicum-
hur Luhe'ye dedi ki: 

- Sizin askerleriniz arasında 
ilk defa olarak barut kokusiyle 
takdis edildim. 

(: "'. 1914 te Oanimarko Kralı 
Kristiyan'ın kabulüden sonra 
ne kadar çok ziyaretler oldu, 
bütün müttefik memleketlerin, 
Be1'ika, İtalya, Lehistan ve 
Birleşik Amerika hükümderları 
ve Reisicumhurları Paris•e gel
diler. Bu ziyaret resimleri mas
rafsız olmaz. Fakat bu cihet 
halkın umurunda değildir. O, 
hükümdarlar seyretmek ister. 

Ötesi onun ne
sine lazımdır? 

Rakam mı is 
tiyorsunuz? Ça
rın seyahati bin 
dokuz yüz 20 
Fransaya bir 
buçuk milyona 
maloldu. Yedin 
ci Edvarın 1908 
deki · ziyareti 
103,036 frank
lık masrafla ka 
pandı. 1905 te, 
Portekiz Kra-
lının seyahati 
ıçın ayrılmış 

olan 280,000 
franklık tahsi
sattan yalnız 

220,000 frangı 

sarfedildiKusur 
kalan parayı ne 
yapmalıydı? İlk 
defa olarak 

tasarruf temin edilmişti. Niha
yet hazine artan para ile meş
gul olmıya razi oldu. Fakat 
böyle şeyler muhasebe kayıtla
rını güçleştirdiği için badema 
tekerrür etmemesini de temen
nı etti. 

LES ANLA'dan -·-SUleymanhda Pamuk 
Süleymanlı, 20 (Hususi) -

Bu yıl Süleymanlıda kavun ve 

pamuk mebzül ve iyidir. Her 
hafta vagonlarla İstanbula ka· 
vun sevkediliyor. Pamuk sev-
kiyatı da fena değildir. Süley
manlının yetiştirdiği meşhur 

kavunu her toprak yetiştiremi· 
yor. Bunun içindir ki İstanbul
dan bir çok tacirler bu sene 
buranın kavununa ehemmiyet 
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er kez 
zizB· • • 

eısı 
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Dün İzınirSpor Mııı: 
takasını 'fefti~ Ettı .. 

İzmir mmtakasındaki 5~1 

faaliyetini tetkik ve teftiş İ~ 
şehrimize gelen idman ce~ 
yetleri ittifakı umumi ıne~~ 
birinci reisi Erzurum meb ~ 
Aziz hey dün akşam mın~ 
merkezini ziyaret ederek ıc'f 
eden tetkikatta bulunınuşlı" 
dır. Aziz beyin suallerine oı; 
kez heyeti ikinci reisi Le. fi 
bici zade Reşat bey ınal1 

idari hususat hakkında l~ 
gelen cevapları verdikten s~L:• 
lzmir mıntakasının en nı\IY 

ihtiyaçlarından biri olan yü~ 
havuzu ile stadyumdaki 1' 
pistinin yaptırılması için ~~ 
mi merkezin İzmir mıntakaY 
behemehal nakdi yardımda b' 
lunmasını istemiş Aziz bey 11 
karaya gider gitmez bu bul 
sun temini için çalışacaJ.' 
ve her halde İzmirde atJetil 

pisti ile yüzme havuzunun -!" 
tırılması hususunda icap ed" 
tahsisatın biran evel göndetf 

mesini temin edeceğini bili 
miştir. ~ 

Bundan sonra geç vakN J 
dar yeni sene için yapıla 
işler etrafında görüşüldüıct' 
sonra bu akşam saat 17 
tekrar bir toplantı yapıhna-' 
karar verilmiştir. 

Ölçüler 
Cezalar Belediyeler' 
. Aittir ~ 
Ölçüler kanununa aykıf'I 

rekel eyliyenlerden alııı•' 
para cezalarının nereye aı 

duğu bazı vilayetlerden s~ 
ması üzerine iktısat Vekile: 
den gelen bir tamimde ölç 

kanunu ile senelik ve aotl 
muayene işlerinin belediy~ 
tahmil edilmiş olduğu ve 

diye kanununun 110 ncu .; 

desinin 11 nci bendinde ı,J 
diye işlerinden dolayı bii~ 
dilecek para cezalarının 

diyeler varidatı arasındıı 

lunduğundan ölçüler katı .ı 

nun "t ncü maddesine ır 

belediye yazifelerile alfı"' 
olan hallerde hükmoJuııf 
hafif para cezalarmın bel" 
yelere ait olduğu biJdirilıtı' 

Parsada e~ 
Parsa, 20 (Hususi) - f 

yakınında Sofular köyü ~ 
rında yeni ve güzel bir ıııe 
yapılıyor. Mektebin esas i 
köylü tarafından yapılrnaf{tJ 
Bu okuma yuvasının yak111 

manda köy yavrularına kaP
1 

ğmı görmekle iftihar duy•· ı 
Hartl". 

Harta, 20 (Hususi) /~ 
sene ~~ralarda mahsul çİ 
oldu. Uzümlerde gayet :, 

idi. Topraklar tavhdır. G J 
seneki mahsulün iyi ola' 
şüphe edilmiyor. 

Silrt'te ,f 
Siirt, 19 (A.A) -Coıtı~,f 

bayramını kutlulama korlJ;,,: 
vilayet makamında topl 
kutlulama proğramını b' 

maktadır. ~/ 

Kayı,ıar Kar'el 
Kayışlar (Hususi) -

güzel bir karakol binıı•' ... 
Pıhf" 

sına başlanılmış ve ya .;I 
rıyı geçmittir. BinanıP .~ 
halinde bu civarda iııı~ 
intizanı daha iyi bir şe 
cak ve her türlü ve• 
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Bir Aşk Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 

Heyecanlı Maceraları 
- 286 -

1' ıüJaziın Şarley de ifa} ınıın \:endi 
Esrarını Nasıl Anladığına Şaşıyordu 

•·-u-•• 
f,lülclzim Şarley de Haymın 

kendi esararına nasıl vakıf ol
duğuna şaşmaktan başlıyarak 
Bürehmenin hemen kerametip.! 
kadar inanmağa istidat peyda 
etti, Hayımı tekzip cd ~medi. · 
Y almz çekine çekine: 

- Fakat, dedi, nasıl haber 
aldınız ki. .. 

- Yalnız bunlan değil, ben 
daha başka bir çok şeyleri de 
oturduğum yerde haber alabi
lirim.Hatta haber almışımdır ki 
mülizim Şarleyin kumandam 
olan binbaşı Tumer, o genç ve 
işık mülazimi sevdiği kadından 
ayırmak için uzak bir yere 
memur edip gönderecektir.Mü
lizimin bu emre itaat etmemek 
imkinı yoktur. Halbuki onu bu 
sürgünden kurtarmak iktidarı 
bende vardır. 

Şarleyde yelkenler bütün 
bütün suya düştü. Gayet teva
zulu bir tavırla: 

- Bürehmen, dedi. Beni ma
zur görünüz. Aklım başamda 

değildi. SöyJediiiniz sözlerin 
hepsi doğrudur. Beni mazur 
görünüz. Bana yardım ediniz! 
Öyle bir biçareye yardım ede
ceksiniz ki ömrünün sonuna 
kadar size minnettar kalacaktır. 
Eğer mülizim Şarleyin tees

sürden gözleri dumanlanmamış 
olup ta Bürehmenin yüztine 
dikkatlice bakmıt olsaydı, du
daklan üzerinde yayılan zafer 
tebeutimünü görürdü. 

Hayım, mülizimin bilhassa 
.. mianettar" .adne .-.m&tfll. 
Hiç bir Hintli bir Avrupalının 
minnettarlığına inanır mı ki 
Hayım da inansın? 

Ancak Şarley, Hayımın elin
de bir ilet olacakb. Yaman 
Bürehmenin de arzusu bundan 
ibaretti. Mülizime dedi ki: 

- Y ann saat birde büyük 
ibadethaneye geliniz de beni 
orada bulunuz. isminizi verdi
ğiniz gibi sizi benim yanama 
getirirler. Sevdiğinize yaklaş
mak için ne yapmak lizımgel
diğini size orada talim ederim. 
Ve hatta sevdiğinize arzettik
leri atkı sevdiğinizin kabul et
memesinden dolayı ona buğz 
edenlerden nasıl intikam ala
cağınızı da size gösterebilirim. 
Şimdiki halde geceniz hayrol
sun kahraman mülizim! 

Y es ile dolu kalbinde bir az 
ümit belirmeğe başlıyan müla
zim, Hayımın ellerini tutarak: 

- Yarına, yarına kadar al
laha ısmarladıkl 

Dedi. Ayrıldı. Hayım da yo
luna devam etti. lngiliz mahal
lesinin yukarısına doğru ilerli
yerek binbaşı Valeryan Tume
rin konağına vardı. Kapıyı 
çaldı. 

Bu konak için Hayımdurani 
yabancı olmadıjmdan uşaklar 
derhal açıp kendisini riayetle 
içeriye aldılar. Hayım upfa: 

- Şimdi fU ıaatta binbqıya 
söyliyeceğim vardır. 

Dedi. Uşak derhal efendisine 
haber vermeğe gitti. 

Binbaşı Valeryan, Hanri ve 
arkadaşlari)e konuşmakta oldu
ğundan Bürebmenin şu saatta 
gelişine taaccüp etti. Surab pek 
ekşi olduğu halde başka bir 
odaya gidi~ Hayımı orada kar-
şıladı. ~ -

Hayım, selim vaziyeti olarak 
yerlere kadar cğilmiıti. Valer
yan ise İ~giliz kibrile asla kı
mıldanmıyarak yaWJZ başını 
941ladı ve Bür~ ·ımene dedi ki: 

e.a ~Ge-

cenin bu vaktında İngilterenin 
aciz bir binbaşısının evine gel
mekten elbette bir maksadmız 
vardır. Emriniz nedir? 

Hayımdurani, büyük bir ihti
razla etrafına bakındı. Tevazu 
ve hafif bir sesle söze başlı
yarak: 

- Sizden istiyeceğim hiç bir 
hizmet yoktur binbaşı bey, dedi. 
Bilakis ben size bir hizmet et
meğe geldim. Her ne kadar 
fakir bir Bürehmenin haddi 
değilse de edeceğim hizmet 
büyük bir hizmettir efendim! 
s~ büyük bir tehlikede bulu
nuyorsunuz. Sizi bundan ha
berdar etmeğe geldim. 

Binbaşı Turner içinden gü
lerek kendi kendine: 

- Ah seni mel' un ah! Dedi. 
Ben bir ölüm tehlikesinde ol
sam da beni kurtarmak ger
çekten senin elinde olsa, bir 
tabur üstüme ateş ettiği halde 
sen sesini bile çıkarmazdın. 

Sonra Bürehmene döndü: 
- Ban·• yardım için böyle 

gece vak~ı zahmet almanıza 
aaııl teşekkür etmeliyim Bü
rebmen hazretleri? 
Hayımdurani bir büyük kol

tuk üzerine oturdu. Binbaşı da 
karşısına oturmağa mecbur 
oldu. O zaman Hayım dedi ki: 

- Aziz binbaşım! Biliyorsu
nuz ki bizim polisimiz İngiliz 
polisinden daha muntazam ve 
muktedirdir. Bu sözüme gücen
meyiniz! Her ne kadar bizim 
po........._ lngilb polialeri 
gibi rOtbeleri, maqlan yoksa 
da onlardan eyi malumat alır
lar. 

- Evet efendim! Fakat b.u 
malumatın neticesi? 

- Evet efendim! haber al
dım ki lngiliz kanunlarının he
men idama mabkôm edecek
leri üç F ransızla iki Tiirk size 
gelip misafir olmuılar. Siz de 
kendilerini koğmamağa mecbur 
olmuşsunuz. 

Söz buna dönünce binbaşı 
Valeryan, Bürelimenin emeli 
neden ibaret olduğunu anhya
rak içinden bin bir küfürle 
Hayıma linet okumakta idi. 
Hayım ise ihtimal ki binbasının 
içinden geçen şeyleri de bil
diği halde yine diyordu ki: 

- Şu hareketinizden ötürü 
Bahar hükümdan tarafından 
hakkınızda Hindistan umum 
valisi Lort Rişmonda şikayet 
edileceğini haber vermeliyim. 
Zira Baharda kendi sarayı 
içinde kendisini pek edepsizce 
tahkire cüret eden bu herif-
leri sizin gibi lııgilterenin bü
yük bir. binbaıııının kabul et
mesini kendi hakkında ikinci 
bir hakaret sayacakbr. Arzede
bildim mi? 
Binbqı Turner saf bir tavır 

peyda etti. Dedi ki: 

- Buna benim de itirazım 
olamaz. Bu heriflerin gelmesin-
den benim de asla memnun ol
madığımı sizden saklamak iste-
mem. Bahusus ki ben bu herif
leri tevkif emrini ahp ta ken-
dilerini tevkif ettiğim zamana 
kadar tanımazdım. Şimdi ise 
havadan düşer gibi gelip evime 
damladılar. Evet, dediğiniz teh
likeler benim için de viki ola-
bilir. Bundan dolayı bana yap
bğmız irpttan nasıl teşekkür
ler edeceğimi bilemem. Fakat 
bu muciz heriflere ne yapa
yım? Bilirsiniz ki kovnulamak 
mukaddestir. 

- Kendilerine sizin de bir 
tarafa gideceğinizi ı6yliyebilir
sipiz. Onlar da yollannda de
'\lama mecbur olurlar. 

Solıa.Var -
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Akhisar - Y ayaköy Yolu 
Kışa Kadar Bitecek -·-·-·-Yolun Toprak Düzeltmesi Bitmiştir. 
Şimdi Taş Ve Kum Çekiliyor 

1 .._.-•• 

Akhisar 18 (Hususi) - Yaya bütçesinden tahsisat verdik ve 
köy Akhisarın bir nahiyesidir. belediyece bu kısmın tesviyei 
Bu nahiye iki sene evveline ka- türabiyesini bitirdik. Oradan 
dadar Manisaya tabidi. Vilaye- itibaren Akhisara kadar uza-
te uzaklığı yüzünden bakımsız nan yo!da da köylüleri çalış-
kalıyordu. Kısmen de sapa bir tırdık. Bu suretle 1 birinci teş

Akhısm kaymakıımı Cavtt bt}' 
yerde bulunması bu bakımsız
lığı fark edilecek dereceye var
dırıyordu. Bu zeytinci nahiye 
Akhisar kazasının idaresine 
'Verilince bir çok işlerinde ala
kalı uğraşmalar gösterilmeğe 
başlanıldı, her türlü muamela
tında kolaylıklar tevlit edildi. 
Nahiyenin Akhisara yakınlığı 
da köy halkının her işde ko
laylık görmesine ayrıca yardım 
etti. 

Yalnız aradaki umumi yol 
çok fena idi. Bu, kaza ile 
nahiyeye bir yabancılık verecek 
kadar ehemmiyetli bir mania 
idi. Çare aramak llzımdı. Bu 
bir ihtiyaçtı. hem de en önde 
gelen bir ihtiyaç •. 

Kaza kaymakamı Cavit bey 
bu ihtiyacı derhal kavradı ve 
hemen çare aramağa koyuldu. 
Belediye dahilinde olan yol 
kısmı için Yaya köy belediye
sini, belediye sınanndan itiba
ren batlıyan uzun yol için de 
yola civar olan köylerin hal
kını iş başına davet etti.Kanun 
özgesinde (1) iş yapmamak 
için köy kanununun kırk yedi 
ve kırk sekizinci maddelerinden 
istifade etti. Bu yol ile ali kası 
bulunan köylülerin yolda çahş
malan bu maddelerin verdiği 
salahiyetle temin edilmiş oldu. 

Köyler de canla, başla çalış• 
. blar. Zaten onlar da başta 
öndeş görmek istiyorlar; Yoldan 
çok şikayet ediyorlardı. 

Yola geçen ilk baharda baş
lanılmııtı. Günde 600 ile 800 
arasında ve toplu bir halde 
köylü çalıftı. Köylü yeni bir 
dirime..kavuşmağa namzet oldu. 

Neticeyi öirenmek istedim, 
kaymakam Cavit beyi ziyaret 
ettim, Cavit bey sorgularama 
şu cevabı verdi: 

- Yolun, Yayaköy beledi
yesi dahilinde kalan kısmı için, 
ora belediyesine 700 lirahk 934 

rinde yolun mecmu heyetinin 
düzeltme ameliyesini bitirmiş 
olduk. Nahiyenin müdürü de 
çalışkan bir zattır. Onun çalış-
malan <la buraca matlup olan 
kolaylığı gösterdi. Bu yol bü
yük bir ehemmiyet taşıyor. 

Kış mevsiminde münakale im
kansızdı. Bu imkansızlık gide
rildi. Yolun bazı noksanları 
kalmıştır, bu noksanlar taş ve 
kumdur. Bundan sonra köylü-
ler her cuma günü taş ve kum 
çekecekler, bu suretle kışa 
varmadan ameliyeyi bitirecek
lerdir. 

- Cumadan cumaya olacak 

YayaklJy nahıye müdüıü Faik bey 
çahtma ,_.t:l.nle lata kadar 
bitmesi imkim · var mıdır ve 
kat'imidir? 

Bu sualime tereddütsüz şöy· 
le cevap verdi: 

- Biter! Çtınktl . .l 
Ve burada bir lahza durak

ladı.. Cavit bey köylülerle te
ması sever. Yeni rajimin şia· 
nna, onlann an temiz kalple
rine, akin dimağlanna zerk 
etmekten usanmaz. Bu mak· 
satla kayl6 ile yakından alika
dardır, bu alika, ona, köylü· 
nün hususiyetlerine içli bir vu
kuf bahıetmiştir. Duraklaması 
bundandı. Köylüyü düşüntiyor· 
du. Tahminimde aldan.mamış~ 
)ı.m, devam etti: 

- Ç6nkü köylü için çok it 
kalmamıştır! Aksini dilşünsek 
bile şimdi köylünün tam iş za
manıdır, yeni sene için yapa
cağı ekime şimdiden başlama
sı lazımdır. Köylü her gün 
yolda çalışırsa kendi işi yüz 
üstü kahr. 

Kaymakam bey sözüne daha 
teminatklr bir ahenk vererek: 

,, - Bütün bu vaziyetler 
yakından düş6nülm6ş ve bu 
ıarait dahilinde dahi yo· 
lun kıp behemehal bitirile
ceği imkin dahiline abnmııbr." 
dedi. 

M. HULUSi 
.... 1 •• ,. 

Kayışlarda 
Pirinç Mahsulü 
Kaylf)ar, (Hususi)-Aklıisar 

k&ylerinden olan ve fimendifer 
hattı llzerinde bulunan Kaylf)ar 
köyünde bu sene zeredilen 
Pirinç mahsulü çok nefistir. 

Zürra malını depo etmiı ve 
müşteri beklemeje bqlamııbr. 
Diğer taraftan ahm mGracaat
ları vaki olduju da söyleniyor. 

Am••J•d• 
Amasya, 19 ( A.A ) - Dün 

ilk toplantısın yapan yeni be· 
lecliye mec:la reis Ye eac&mea ···--· . 

Bir Cinayet 
Zernel Pehlivanı ÖldUr· 
dOler ve Yakalandllar 
Akhisar, 20 (Husnsi) - Ak

hisann Seydi köyünde bir ci· 
nayet olmuıtur. Cinayeti ya· 
panlar muhtann oflu Mehmet 
ve refiki Snleymandır. Bu iki . 
phıs çeıme kenanna sinerek 
oradan geçmekte olan ayni 
k6yden Zeynel pehlivanı kur· 
t'Jn ile yaral•m•ılar ve öldür
m6flerdir. Katiller tutulmut ve 
baldaiuada takibafa bqlanıl-

mwbr· 

Akhisarda İntihabat 
·~~----.-. . .__. .. _ .... ______ ~~-~ 

Yeni Belediye Reisi Nüzhet 
Beyin Gazetemize Beyanatı 

Aklusa"ian 
Akhisar, 20 (Hususi) -

Akhisar intihabab bitti. C. H. 
Fırkasının namzetleri mette
fikan seçildiler. 

yeni azilar bugün kendi 
aralannda toplanarak yeni re
isi seçtiler. 

Memlekete bir senedir yararlı 
çalışmaJan sebkat eden eski 
belciye reisi N6zhet beyi reis 
yaptılar. Nüzhet beyin reidği 

tekrar kazanması Akhisalılan 
tamamen memnun etti. Bu iş
güzar ve vukuflu zatın memle
ketin bir çok ihtiy~arına ce
vap ver.ceğine şüpbe etmiyoruz. 
Kendisini gördüm, iti hakkın
da yapacaği iıle • sordum. Ba
na şu cevabı verdi: 

- Şehrin plim yapılıyor. 
lık ameliye başladı, nirengi ve 
nivelman ameliyeleri bitti. Plin 
işi bu suretle yarıyı geçti. Hi
tamında bütün şeraitini tatbik 
edecek ve önümüzde bulunan 
bir maniayı devirdikten sonra 
istasyon caddesini de döşeye
ceji&. Çaqa Ye -.lııell.it so
kaklanm iatiumaıdıktan kur
taracağız. 

Cumhuriyet Bayramı 
Hezırllldan 

Akhisar, 20 (Hususi)- Ak
hisarda 29 -teırinievvel- Cum
huriyet bayramı için şimdiden 
canh hazırhldar var. T qekkül 
eden bir komite birkaç def
bAlar toplonblar yapmıı ve 
bir program hazırlamııbr. Pro
gram mucibince kasaba dahi
linde her teşekkülln iştirakile 
35 kadar tak yapılacaktır. Na
hiye merkezlerinde ve köyler
de köylüler atlı olarak bayra
ma iştirak edeceklerdir. 

inşası biten Karasonya ve 
Süleymanlı köy mekteplerinin 
açılma resimleri Cumhuriyet 

Marmarada Tütünı 
Marmara ( Hususi ) - Akhi

sann şirin nahiyelerinden Mar
mara, bu sene her senekinden 
güzel tütün yetiştirmiştir. Mah
sulün nefaseti bu civarda ad 
saJmıı gibidir. Her hahle güzel 
fiatla satılacağına şüphe edil
miyen tütünler bu yıl bu şirin 
nahiyeye kıymetli bir gelir kay
detmit olacak ve Marmararun 
çalışkan halkı uylannm muka
bilini görmlt bulunacaklardır. 

Barındır Bandoau 
Bayındır (Hususi) - Bayın

dır bandosu günden güne 
ilerliyor. Tedarik edilen bir 
muallim, kuruJUflan beri ihti
yacı kartahyabilmektedir. Ban
do koluna iıtirak eden genç· 
Jarin dahi muzik 6jrenmekteki 
hevesleri sonsuz olduğundan 

bandonun yalan zamanda bu 
civarda en m6kemmel bir şekil 
alacaj'ı ş6phesizdir. 
Şimdiden geçilen bir kaç 

milli mart, bütün şartlarile te
rennüm edilmekte ve yüksek 
kabiliyet gösterilmektedir. 

Gençleri ve kasabaya böyle 
bir bando kazandırdığı için 
belediyeyi tebrik ederiz. 

bu manzaıa 

bayramında yapılacakbr. Bal
hca köyünde yeni inp edilecek 
olan mektebin temel atma me
rasimi de ayni günde rasthya
caktır. Yayaköy nahiyesinde 
Sindelli, Sakarkaya, Marmara 

Akhis01 bandosu 
nahiyesinde Çömlekçi, Uzunca; 
Merkezde Beyoba ve Sazoba 
köylerinde yeni yapılmakta olan 
kay ihtiyar heyeti binalannın 
açılma resmi Cumhuriyet bay
ramında yapılacakbr. Muhtelif 

"yerlerde Halk kürsüleri kuru
lacak ve gece b:ılo verile-
cektir. 

Bando 
Aklmar ( Huuai ) - Bele

diye tarafından l.tanbula g6n
derilerek tamir ettirilen şehri
miz Bando alib timdi çok mil
kemmel bir haldedir. Yenile-
nen muı.ika alitı talebelerin 
hevesle çalıımalanna da vesile 
olmuıtur. Milli ve fevkallde 
günlerde bu bandonun Akbisa
ra verdiği bayat takdire değ
mektedir. 

lak6n ltl•rl 
Akhisar, (Hususi) - lskln 

işleri bitmit bir haldedir. Nü
fus idaresine bir çok ecnebi 
tebalardan Türk tabiiyetine ge\ • 
me müracaatları yapılmıştı. 

·Bunlar liste halinde Ankaraya 
gönderilmiş ve Heyeti Vekilece 
tasvip edilmiştir. 

~"U.1'181 

Zara'da Hazırlık 
Zara, 19 (A.A) - Kazamızın 

belediye intihabati bitmiş ve 
C. H. F. namzetleri müttefikan 
kazanmışbr. 

Zara, 19 (A.A) - Cumhuri
yet bayramının parlak bir ıekif
de kutlulanması için bir proğ
ram hazırlanmaktadır.Bu tarihi 
günüm6zde Gazi parkını yüce 
önderimizin heykelleri tezahü
ratla konulacak, kazamızı haya
ta kavutturan biiyük kanalın 
ve kızılırmak köprüsüyle daha 
beş kiSprünün açılması merasimi 
yapalacakbr. 

Kapakh Mektebi 
Kapakh, (Hususi)- Akhisa

nn biiyük köylerinden olan 
Kapaklı, çok şirin ve yol uğ
rağı bir yerdir. Kapaklıdan 
hem tren, hem de otomobil 
postalan geçmekte olduğundan 
burada hertürlü yenilik vardır. 
Busene yapılmıya başlanan 
mektep binası ~a yakında bi
tecektir. Akhisar kaymakamı 
Cavit bey binanın biran eve( 
bitmesine ve köy yavrulannın 
bu sıhhi ve geniş binada oku
mıya kavuşmalarına fazla ehem
miyet vermektedir. Kendile-
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astçıların abanca, ha 
tması 

1929 Senesindenberi Yapılan Suikastlar im Ve 
Nerede Hazırlamıştır? Dr. Ante Paverç Kin1d·r? 

Paris 16 (P.S) - Paris-Soir Paveliç Para Bu&uyor Cehennem Bombalaı?ı 
yazıyor: BeJgratta, üç sene Birinci Aleksandr'ın lcanunu Bundan sonra Yugoslavyada 
evvel, ilk defa olarak ,,Usta- esasiyi muvakkaten kaldırarak başgösteren her kanşıldıkta 
şis 11lerden bahsedildiğini duy- diktatörlük ilan ettiği tarihte Ustaşis'ler elini bulmamak im-
dum. Yazın başlyngıcında idi. Ustaşis'lerin vaziyeti böylece kansızdı. Pavlici mali yardım-
Viyana-Budapeşte-Sofya ve Ti- parlak değildi. Ante Pavliç bir larile himaye eden adamlar 
randan gizli kapaklı tehditlerle kaç taraftan ile birlikte, 0 za- beynelmilel matbuatta açtıkları 
d 1 h b 1 l d P man memleketi terkederek ha-o u a er er ge iyor u. " a- mücadele ile bu iğtişaşları Yu·· 

tah k kl d h el rice kaçmamış ve siyasi mül-yı t so a ann a çe r er goslavyada rejimin sagy lam bu-
teci sıfatile kim bilir hangi hü-

asıktı. lunmadıg-mı göstermek ıçın 
kiimetten mali yardım görıne-

DostJarım beynelmilel vazi- miş ol.saydı meşurn rolünü belki fırsat sayıyorlardı. Birbiri ar-
yetin yeis verici olduğundan oynıyamıyacaktı. dınca birçok suikastlar yapıl 
bahsediyorlardı. Sırpların eze- Paveliç Macaristanda y ank- mıştı. 
li endişesi komşulann bu Puszta' da yerleşti. Bu mıntaka Suikastlar nerisine 1929 da 
memleket asayişine karşı sui- Naji Kanizaya çok yakındı: Sırp muhibbi Novosti gazetesi 
kastlar tertip etmeleri ihtima- Hatta Macar-Yugoslav hududu sahibinin Zagrepte katlile baş-
Jine dayanıyordu. işte o zaman üz.erinde sayılabilir. landı. 
şu endişenin iz.har edildiğini Paveliç'in Çiftliği 1930 da kral aleyhindeki ilk 
duymuştum: Ante Paveliç burada geniş suikast akim kaldı. 1932 sene· 

- Ustaşis'ler Hırvat hudut- arazi sahibi olmuştur. Geniş si temmuz.unun 17 sinde Osiek 
lannı geçmeğe hazırdırlar. tarlaları, çayırlan ve baltalık- garında bir cehennem bombası 

- Ustaşis'ler .. Fakat bun- ları olan bu mıntakada Bara- patladı. 15 ağustosta Osiek ve 
lar da kim oluyordu? kalar kuruldu. Paveliç bütün Vinkovcide, 8 eylülde Belgrat-

flk kuruluşunda Ustqis'ler Hırvat gayrı memnunlannı bu- Zagrep hattında cehennem 
ne ihtililci, ne de tethişçi de- rada toplamağa çalışıyordu. bombaları patladı. Bir !kanunu 
ğildi. "Hırvat milli birliği" adını Garip Talimler··· evvelde Zagrep ortodoks kili-
taşıyan bir fırka kurmuşlardı. Yanka-Pul:Sta mitralyözler sasına ve bir kışlaya bombalar 
Bu fırka bilhassa Hırvatistanın ve el bombalan istimalini öğ-

reten bir karargah halini aldı. konuldu. 1933 senesinde Us-
Macar hakimiyetinde bulundu- Paveliç'in adamları Hitlerin tasi,'lere mensup bir çok müf-
ğu zamanlarda Macarlardan hücum kolları gibi kırda ma- rezeler Likaya akın ederek 
yüz bulmuş olan memurlardan nevralar yapıyorlardı. Sazan halkı ayaklandırmaga çalıştı-
ibaret bulunuyordu. Hırvatista- Yugoslav hudut muhafızlan ile lar. Bir kaç müsademeden son-
wn Yugoslavya birliğine iltiha- ateş teati ediyorlardı. ra geri püskürtüldüler. 30 tem-
kından sonra mevkilerini kayb- 1929 Dan Sonr muz 1933 te Koprinvincie ka· 
eden bu adamlar rejime karşı 1929 dan sonra Ustaşis'ler rakoluna bomba kondu. 24 
açıktan açığa muhalefete geç- Balkanlar sulhu için vahim bir ağustosta meb'us Neudorfer 
mişlerdir. tehlike olarak görünmeğe baş- katledildi. 14 eylülde Gola'da 

Maksatları ne idi? lamıştır. Belgrat hükfuneti Bü- cehennem bombası patladı. 29 
Z h. k tJ al H dapeşte nezdinde teşebbüslerini a ıren ma sa an y nız ır- eylülde Zapresis'te iki maşin 
t. t · 'kb l' · d çoğaltmış, Y anka Puzstaya va ıs anın ıstı a ını temin en enfernal birbiri ardınca infi-

1.ba tt" H k"k tt · H ehemmiyetle nazarı d.ikkatı re ı. a ı a e ıse ırva- lak etti. 
tistan'ın Habisburglann haki- celbetm.iştir. Macaristan her de-
miyeti altında Macaristana il- fasında Yanka Puzsta'nın hu-
tihakını istiyorlardı. Bu yüzden susi bir ciftlik olduğunu Macar 
fırka pek az nüfu!a malik bu- hükiimetinin bu çiftlik sahiple-
lunuyordu. Hırvat milliyetper· rini istedikleri gibi hareketten 
verlerinin büyük ekseriyeti bu menetmeğe salah'yeti ohnadı

m bildiriyordu. Bu cevap'--n 
fırka dışında kalmışlardı. Zira "" 

sonradır ki Paveliç Macar - Yu-
bunların çoğu saltanat düşma- goslav hududundaki faaliyetini 
nı ve hele Macaristana iltiha- artırmıştır. Yunanistan - Bulga-
kın aleyhtarı idi. Ustasiş'ler ristan - Arnavutluk ve İtalya-
teşekküllerinin bidayetinde o daki Hırvat muhacirlerini Yan-
kadar zaif idiler ki Skopçina· ka Puzsta'da toplamağa kan-
ya liderleri doktor Ante Pave- dırmak için her tarafa memur-
liç'ten ibaret bir meb'us gön- lar göndermiştir. 
dermişlerdi. Hırvat muhalefet Pariste bile işsiz kalan Hır-
reisi M. Stefan Radiç bile Pa- vat işçilerini toplamak için 
veliç'i "Ecnebi ajanı,, olmakla teşebbüsler yapmış, faaliyetini 
ittiham etmekte idi. dört tarafa genişletmiştir. ......... 

Ofis Raportörü 
Tütün Tetkiklerinde Bulunuyor 

Akhisar 19 (Hususi) - İk· miş ve müstahsiller ile alıcılara 
tisat vekaleti Türkofis tütün ekiciden tütün alma kanunu-
raportörü Kavalcıoğlu Mümtaz nun her iki taraf için ne gibi 
bey dün Manisa köylerini gez· faydalan olduğunu anlatmışbr. 
dikten sonra Akhisara gelmiş- Bund3.J! sonra alıcılarla müs-
fr. Dün akşam bütün müstah- tahsiller iktisat vekili Mahmut 
sii ve alıcıların iştirakile Tica- Celil beyefendiye bir telgraf 
retodasında bir toplantı yapıl- çekerek Kavalcıoğlu Mümtaz 
!DIŞ ve bu toplanbda müstah- bey gibi kıymetli bir tütüncüyü 
·ille ı ı 1 M" t b d Akhisara göndererek tütün· 

b
, r e alalıcı ar um az ey :n cülüğümüz)e yakından alakadar 
azı su er sorm~lardır. Tu- ld ki d d ı t kk'" _ .. _ o u arın an o ayı eşe ur 

~~o raportoru bey memleket etmişlerdir. Mümtaz bey bugün 
ışı olan tütün hakkında her bütün müstahsillerin tütünlerini 
suale yegan yegin cevap ver- gezerek muayene etmiştir. 

Kereste ihtiyacı 
Ziraat veleketi orman mü· 

dürlüğüne verdiği bir emirde 
İzmirde yuinurta, sebze ve 
meyva sandıklan için senevi 
ne kadar keresteye ihtiyaç 
olduğunu sormuştur. 

EmlrAlem'de Hafriyat 
Fransız asariatika enstitüsü 

. rofesörlerinden M. De Vam
h ez Menemenin Emiralem m:.
hiyesinde eski Femnos hafr'-

Sonbahar Koşuları 
Vilayet koşu heyeti bugün 

saat on beşte toplanarak son
bahar at koşulan etrafında 

bazı müzakerelerde buluna
caktır. 

Hilaliahmer Haftasında 
Hilaliahmer haftasında gü

zide hanımlardan mürekkep 
bir grubun Elhamra sinemasın

da bir müsamere v •rmelei te-

Bütün bu vak' alarda U.stasiş
ler parmağı bvlundu. 

1934 senesi 4 Haziranında 
Yugoslcvyanın milletler ecmi
yeti nezdindeki murahhast M. 
Faotiç Ustasişlerin Macaristan
daki faaliyeileri hakkında bir 
protosto notası verdi. 

Nihayet kral birinci Alek
sadr' da onların kürşunu ile öl
dü. İki Ustaşis yakalandı. Fa-
kat daha yüzlercesi vardır. 

Bulgaristanın komitacılarının 
faaliyetine nihayet verdiği bir 
zamanda Paveliç taraftarlarının 
Yanka Pusata da faaliyetleri-
nin devamma tahammül edile-

k '? ce mı.,, 

üç azılı 
Anasını öldürdüler 
Kızı Kaçırdılar 

Tire kazasının Teke köyü 
yakınında Menderes nehri ke
narındaki bir pamuk tarlasın
da kız kaçırma yüzünden bir 
cinayet olmuştur. 
Bayındmn Yusuflu köyünden 

T raş Ahmet karısı Emine, 13 
yaşında kızı Hatice ile tarlada 
pamuk toplarlarken yanlanna 
gelen silahlı üç adam Hatice
yi zorla kaçırmak istemişler
dir, Buna mani olmak istiyen 
kızın anası Emine hanımı dö
verek ve kurşunla yaralıyar.ak 
öldürmüşler ve kızı kaçırmış
lardır. 

Vak'anm failleri olduklan 
anlaşılan Tirenin Teke köyün
den İbrahim oğlu Mustafa ile 
arkadaşları İbrahim oğlu Meh
met ve Mestan silahlarile tu
tulmuşlardır. Mütecavizler ad
liyeye verilmişlerdir: 

a • ı ı ı fi' 

Tayin 
Bergama ikmal mektebi mü

dürü İbrahim Ertuğrul bey Si
nop maarif müdürlüğüne tayin 

~ 

s anbu da Cuma a a ı 

F e~~;···siü~~;~iY'~Y{''~)':o···y~~Ji:·s 
• •• gun ener Stadın a lngilizlerl 

Beşiktaş - Galatasaray Müsabakası, Beşiktaşın Türki 
Birincilik Müsabakalarına İştiraki Hasebile Tehir Edil 

İsta~bul, 19 (A.A) - Bugün 1 iki gol. ~ah_a yaparak devreyi Anadolu arasındaki müsaba 
F ene:-oahç;e stadında havanın 3 • O bıtirdıler. ancak yirmi kakika oynan 
yağmurlu olmasına rağmen lik İkinci devrede F enerbahçe Yağmurun sıklaşması dolayıs 
maçlarına devam edildi. Mü- muhacimleri güzel bir oyun çı- tehir edildi. f stanbulspor- Be 
sabakalar~ saat 1 l den itibaren krdılar ve bu devrede de çok koz B. takımları müsabak 
başlandı. Jlk müsabaka Fener- hakim oynıyarak altı gol deha üç bir İstanbulsporun galibi)' 
bahçe Süleymaniye genç ta- yaphlar. Ve böylelikle maçı tile neticelendi. Ve genç 
kımlan arasında oynandı. 9 - O kazandılar. Fenerin gol- kımlar maçında da Beykoı 

Fener küçükleri başlangıçta& )erinin 3 ünü Muzaffer 3 ünü genç takımı olmaması dola)' 
itibaren hakim bir oyun oynı·· Namık 2 sini Fikret birini de le oynanmadı. 
yarak 6 - 1 kazandı. İkinci Şaban yaptılar. Taksim Stadıf1 
maç Fenerb,hçe Süleymaniye İngilizlerle Maç Galatasaray - Beşiktaş bi · 
B takımları arasıcda oynandı İstanbul, 19 (A.A) - Yarın takımları müsabakası Beşi 
Bu müsabakada Fenerliler ha.. ıehrimize gelecek olan İ~iz şın Türkiye birineilik m .. 
sımlarına her iki devrede de mektep gemisi takımı ile F e- kalanne iştirak dolayısile 
faik bir oyun oynıyarak neti- nerbahçeliler Kadıköy stadında hir edilmiştir. Beşiktaş -
ceyi 6 • O kendi lehlerine bi- bir maç yapacaklardır. İngiliz tasaray B. takımları arasın 
tird.iler. gemısının takımı İngiltere müsabakayı 2 - 1 Gala 

Üçüncü müsabaka ikinci kü- federasyonuna dahil bulunmak- kazandı. Genç takımlar nıa 
meden Albnordu ile Kasımpaşa ta ve lngiliz kümelerindeki mü- da da yine Galatasaray 
arasında oynandı. Kaıımpaşa- sabakalara iştirak eden kuv- 2-1 galip geldiler. 
lılar güz.el oynamalarına rağ- vetli bir takımdır. Bu itibarla Güreş Blrinclllkl 
men ilk devrede yedikleri iki yarınki müsabaka çok alaka lstanbul, 19 (A.A) Mınt 
golle maçı iki sıfır kaybettiler. uyandıracakbr. güreş birincilikleri Kunık 
Son müsabakaya başlanacağı Beflklaf Stadında kulübünde 60 ve 72 
sıralarda yağmur şiddetini çok İstanbul, 19 (A. A) - Hava- arasında yapıldı, Müsaba 
arttırdı, Bu sebeple F enerbah- nın yağmurlu olmasına rağmen Kumkapıdan 7 Haliçten 5 
çe - Süleymaniye birinci takım· Beşiktaş stadında da lik maç- sımpaşadan 3 BeşiktaştaD 
ları sahaya ilan edilen saattan larına devam edildi. İstanbul güreşçi iştirak etmiştir. M 
biraz geç olarak çıktılar. Fe· spor Beykoz birinci takımları- ba bilafasıla 6 saat devanı 
nerbahçeliler berzamanki kad- nın maçı sahanın çamurlu ve 
rolarını muhafaza ediyorlardı. havamn bozuk olmasından zevk 
Süleymaniyeliler de bir iki o- siz. devam etti. Birinci devreyi 
yunculanndan mahrum idi. Ve hakim oynamasına rağmen 0-1 
onlann yerini yeni oyuncular mağlup bir vaziyette bitiren 
almıştı. Oyuna Sadi beyin ha· İstanbulspor ikinci devrede 
kemliği ile başlandı. Fenerliler Beykoz. kalecisinin bir hatası 
daha ilk dakikadan itibaren yüzünden beraberlik sayı.sını 

sür'atJı paslarla Süleymaniye yaptı. Ve her iki takımın bü-
kalesine indiler. Beşinci daki- tün gayreti neticeyi değiştir-
kada Narnığın ayagıle ilk gol- medi ve maç 1-1 beraberlikle 
lerini kaydeden Fenerliler tek neticelendi. 
kale vaziyetinde oymyarak ve • ikinci kümeden Beylerbeyi 

Halkevi Sahasında 
Gayri Federeleriıı Liklerine Cuma Giinü 

Devam Edildi 
Altlnordu - Ka~ıyaka maçı yapılamadı 

Stadyom Tamir Ediliyor 
Gayrifedere takımlar arasın· kım Demiryollulann akınları 

da yapılmakta olan Halkevi karşısında panik yapıyor ve ne· 
lik maçlanna bu Cuma da halk ticede oyun 0-7 Demiryolu le-
şahasında devam edilmiştir. hine bitiyor. 
Sabahleyin saat 9 da Tepecik Altınordu - Kartıyaka 
- Kahramanlar takımlan ara- Cuma günü saat 15 te yapıl-
sında yapılan müsabaka beriki ması kararlaştınlan Aarşıyaka-
takımın athğı birer golle bera· Albnordu birinci takımları ara-
herlikle neticelenmiştir. Saat 
11 de yapılacak olan Hacihüse
yinler - Yükselme takımları 
arasındaki maç yükselme takı
mının gelmemesi yüzünden yapl 
lamamışbr. Hacıhüseyinler hük
men galip ilin edilmiştir. 

Burnova - Dokuz Eylul maçı 
günün en zevkli maçlanndan 
biri olmuştur. Her iki takım da 

ayni derecede kuvvetli olduk
lanndan her iki devrede de 
seyircilere heyecanlı dakikalar 
geçirtmişler ve neticede Bur
nova 2 • 1 galip gelmiştir. 

Dördüncü maç olan Ku
rultay - Bayraklı maçı da 
daha evelki müsabaka gibi 
Bayraklıların gelmemesi yüzün
den yapıJamamışhr. 

Beşinci ve son maç Aydın 
Demiryolu ile Eşrefpaşa takım
ları arasında idi. Daha oyunun 
başladığı andan itibaren Demir· 
yolluların hakimiyeti göze çarp· 
mağa başladı mütemadiyen 
Eşrefpaşalıların kalesini sıkış
hmıağa başladılar müte
madiyen akın yapıyorlar ve her 
akınlan da bir golle neticele
niyor. Eşrefpaşalılar da bugün 
her vakıtki oyunlarının aksine 

sındaki müsabaka maç saatin
den biraz evvel bqlıyan yağ

mur münasebetile yapılama
mıştır. 

Stadyomun Tamiri 
U:ıun müddettenberi tamir 

edilemiyen ve günden güne bo
zulan Al.sancak stadyomunun lik 
maçlarından evvel tamirine ka
rar veren merkez heyeti bu 
kararı derhal tatbik mevkiine 
koyarak tomirata dünden iti· 
baren başlatmışbr. On beş gün 
sürecek olan bu tamiratta sa
hanın üzeri ikaıılarak yeniden 
kum· ve kömür tozu dökülerek 
tesviye edilecek ve eskimiş 
kale ağlarile direkler değişti

rilecektir. 
Raptan 

Tayin 
Eski nüfus memurlarından 

Zeki bey Urla nüfus memur
luğuna terfian tayin edilmiştir. 

Zeki bey şimdilik merkezde 
çalışaeaktır. 

Ruam Mücadelesi 
Vilayet baytar müdürü Adil 

bey Kuşadasmdan avdetle 
Ödemiş ve Tire kazalarındaki 
ruam mücadelesi işlerini de 

miş, 66 kilodan birinci Y 
(Kumkapı) İkinci Refik (K 
kapı) üçüncü Nüfvi (Beşik 
72 kilodan birinci Saim (1' 
kapı) ikinci Ali (Kunık 
üçüncü Niyazi{Kasımpaşa) 
zanmışlardır. 

İsparta Ga 
Antalya, 19 (A.A) - f" 

kalan Adana Isparta kulü 
arasındaki maçı dün sıfıra k 
şı üçle İsparta kazanmıştı 

T ethişçiler Rei 
Paveliç 

••• 
- Ba..~aJaf ı bmnci sahifedl 

Pravda gazetesine yaptığı 
yanatta katil Vladimir Ge 
yefin Bulgar makamatı 

fından ar:anmakta olduğun" 
cinayetin Bulgaristanda :u 
nefret ve infiali mucip 
ğunu söylemiştir. 

Başvekil BulgaristanıPı 

hişçilerin kendi arazileritı 
yuvalarım tahrip ettiğini 1e 

suretle kardeş milletler 
da itimatsızlık ve ihtilif JIJ 
lanmn kaldırılmış oldu"' 
söylemiş ve Bolgar ve Yug 
milletlerinin dostluk yoll• 
terkedilmiyeceğini ilave e 
miştir. 

Goering Ne pi 
Londra, 19 (A.A)- C 

Goering kraliçe ve naip 
fından kabul edildikten • 
parlamentoyu ziyaret e 
M. Goeringin şu sözleri 
dedilmektedir. 

Bir müdnettenberi iki tlJ 
leket arasında dostane bit 
karenet ve daha nyade 
viye edilebilecek oJaıı 

teşriki mesai başla . 
Adriyatik denizini ıı 
etmiş olan bir çok Al·)ıl 
Yugosla vyanın güz.elli 
görmüşler ve AdriyatiğiO 
sahili hiç değilse öteki 
kdar güzel olduğunu a 
!ardır. 

Göering başvekil ile lı 
nazırı Titülesko ve Be IJe 
yaret edecek ve yarın 
hareket edecektir. 

/ -··•••"'2 
Hırsız Aranıyor et 

Çayırlıbahçede Mürü\f" 
nımın evine giren hırs~ 
fından 41 parça mybte 



~ İNSANLIGIN HALI 
YAZAN : Andre Marlo 

Türkçeye Çeviren: Nasuhi Esat 
BİRİNCİ KISIM 

-90-
Nlçin Şimdi Gitmiyorsunuz ? Bu Gece Polis 

Ayakta; Herşey Olablllr • • • 

"Koc< T oto'm, sonun kral
lıktı. Kral: Sıcacık, rahat bir 
timarhanede... ve tek dostum 
hezeyan sayesinde .. Şayet böyle 
durmaksızın içecek olursan .. 
F ekat şimdi sarhoş musun, de
ğil misin? Sen ki bunca şeyler 
tasavvur edebilirsin, bahtiyar 
olduğunu neden tasavvnr ede-
miyorsun? Sanıyor musun ki .. 
Kapı vuruldu. 
Birdenbire hakikatin ti içine 

yuvarlanıverdi. Şaşırmış, fakat 
kurtulmuştu. 
Kapı tekrar vuruldu. 
Yün manto, siyah fotr şap-

ka, beyaz saçlar: giren Baha 
]isor'du. 

Klapik kekeledi. 
- Fakat ben... ben .•.. 
Jisor: 
- Kiyo tevkif olundu, dedi, 

ıiz König'i tanıyorsunuz, de
lil mi? 

- Ben... Fakat benim hu 
işte alakam yok ... 

jisor ona dikkatle baktı ve 
kendt kendine: "Bari pek faz
la sarhoş olmasaydı" dedi 

- König'i tanıyor musunuz, 
diye tekrarludı. 

- Evet, ben ... ben. onu ta
nıyorum. Ben ona .. , bızmet et
tim... büyük hizmet ettim, 

- Siz de ondan bir hizmet 
istiyebilir misiniz? 

- Niçin istemiyeyim? Ama 
nasıl hizmet? 

İzmir Ahklmı phsiye Sulh 
Hukuk mahkemesinden: 

Terek esi tasfiye edilmekte 
olan ölü Karakullak oğlu Ha
san efendinin Ziraat bankası 
lzmir şubesine olan borcundan 
dolayı ipotekli bulundujundan 
aıayri menkul mallan qağıda 

gösterilmiş olmakla sahhğa çı
karılmıştır. 

1 - İzmirde Balçova köyün
de mukım Bekir oğlu Salibin 
bili velet olmasile amcaıade
leri Karakullak Mehmet oğul
lan İbrahim ve Hüseyin efen
dilere intikal eden Balço•a 

köyünün İdelik mevkiinde ıar
kan küçük Abdullah oğulları 
Hüseyin ve mehmet garben 

molJa vereaeleri bahçelerile 
yol şimalen küçi\k Abdullah 
oğlu Mehmet ve Ayıe bahçe
lerile çevrili 8 d6ntim 3 evlek 
bahçe ve bir odadan ibaret 

küllesi olduğu görülen 10 - 11 
sıra ve 2047 defter numaralı 

8 Kanunuevvel 1329 tarihli !ki 
tane tapu senedinden anlaşı
lan ve yeminli erbabı vukufun 
bir garezane takdir ettikleri 
hali hazır kıymeti 1600 bin 
altı yüz liradır. 

2 - Ayni köyde mukim Ka
:rakullak Mehmet bin Mazlu
mun vefatile oğulları İbrahim 
ve Hasan efendilere kızları 

Hava ve Fatma uhtelerine in
tikal etmiş olan Balçovanın 
Ilıca mevkiinde şarken kuru 
Mehmet veresesi tarlası garben 
Ömerin Hasan şimalen Ferhat 
veresesi cenuben Osman vere
sesi tarlasile mahdut bir dö
nüm tarlanın dörtte bir hissesi 
müteveffaya ait olduğu 11 sıra 
1929 defter numaralı ve Teş
rinisani 329 tarihli tapu sene
dinde görülen ve heyeti mec
muiye.sine ehli vukufca takdir 
edilmiş olan kıymet 400 dört 
ytız liradır. 

3 - Yine mezkur köyde mu
kim iken ölen Hacı Musa oğlu 
Mehmet kerimesi Bahriye ha
nım veraseti sekiz sehim iti
barile ikişerden 6 ıehim oğul-

- Şankayşek'in po'' · ·w
vetlerinin kumandanı ! 

König Kiyo'yu serbest bırakh
rabilir. H iç nlmazsa kurşuna 
dirilmesine engel olabilir: İşin 
en acele tarafı da budur, değil 
mi? 

- Anlaşıldı... Anlaşıldı .. 
Ancak Şpilevski'nin verdiği 

haberden sonrabile gidip gfü·
meyt faydasız ve hatta ihtiyat
sızca bir hareket telakki ettiği 
König'in kendisine karşt men
nettar oldul'undan pek emin 
değildi. Başı. ö_nde, yatağa .otu~ 
du. Tevkif ışınde mesuhye•ı 
olduğundan şüphesi olmadığını 
Jiszrun sesinden anlamı.jisortış 
onu öğleden sonra evingelıp teh-

likede bulunduğunu haber veren 
dost biliyordu; randevu saatini 
kumar oynamakla geçiren bir 
adam değil ... Fakat Klapik bu
na bir tbriü inanamıyordu. Ji-
sor'un ne yüzüne bakabiliyor 
ve ne de rahat edebiliyordu. 

Jisor da kendi kendine onun 
hangi facialı veya hangi mü-
nasebetsi~ işten bu . hale g:e!
miş oldugunu kendı kendine 
soruy!>r, fakat böyle sıksık ne
fes almasının biraz da orada 
mevcut oluşundan doğmakta 
olduğunu aklına bile getirmi
yordu. Klap~k ele Jisor'un ken
disıni itham etmekte olduğunu 
sanıyordu: 

\.im-

lan lsmail ve Mehmet ve Ali 
efendilere ve birerden iki se
him kızlan Fatma Vacide ve 

Adile hanımlara münhasır olup 
bunlardan Alinin sehmi hariç 

olmak üzere lsmail ve Mehmet 
efendilere Fatma Vacide ve 
Adile hanımlann 6 sehimleri 
975 lira e~rakı nakdiye mu-

kabilinde müteveffayi muma

ileyhe katiyen ferağlarından 
dolayı uhdei tasarrufunda bu

lnnduğu 43 sıra 82 cilt ve ev
rak numaralı 24 Eylül 928 
tarihli tapu senedinde görülen 
Balçovanın Kala caddesinde 

şarkan Litife hanım garben 
merkum Hüseyin bağı iken 
elyevm Hn.nü beyin şimalen 
Kapudanaki iken elyevm Mi-

dilli muhacirlerinden Hüseyin 
Fadıl bey cenuben yol ile mah-

dut 21 dönüm 18 evlek bağ 
ile bitişindeki şarkan Bahriye 
hanım iken elyevm Hüseyin 

üey garben Tahir efendi vere· 
sesi ve merkum Hüseyin bağı 
şimalen Kapıdanaki iken el-

yevm Midilli mübadillerindoen 

Hüseyin Kamil bey cenuben 

yol çevrili ve Menekşeli zade 
Ali efendi mahduma Hüseyin 

beyin 1800 lira evrakı nakdiye 
mukabilinde katiyen ferağmdan 
uhdesine intikal ettiği 19 sıra 
79 cilt ve evıak numarala 12 
Eylül 928 tarihli her iki tapu 

senedinden anlaşılan birbirine 
bitişik iki parça bağ ve tarla 

ile içersindeki iki kuyu ve bir 

damın heyeti mecmuasının hali 
hazır muhammen kıymeti 3000 
üç bin liradır. 

4 - Keza ayni karyede mu
kim Karalruliak Mehmet bin 
hacı Mazlumun ölmesile oğul
ları İbrahim ve Hasan efendi
lerle kızlan Havu ve Fatma 
hanımlara intikal eden Balço
vanın Kabakoğlu çeımesi mev
kiinde şarkan Gülsüm tarlası 
garben yumurta Ali vercseai 
tarlası timalea malak Omıaa 

Radyoliı en müessir diş macunudur, dişleri kat'i surette te· 
mizler ve parlatır. Radyolin en yumuşak diş macunuclur; dişleri 
çizmez, minalarım örselemez. Radyolin en hoşa gidecek diş 
macunudur; ağızda köpürür, lezzeti güzeldir. 

RADYOLİN 
7 ulJanınız 

~ . . 
ŞEHiR GAZiNOSU 
Kışlık Salonlarını Hazırladı 

Biıinci kordonda Şehir Gazinosu denize karşı bulunan 
büyük salonlarım kış için hazırlamıştır. ıçki ,·e meze fiat· 
leri çok mutedildir. Tavsiye ederiz. 

zevceesi Ayşe cerıuben Hacı 
Şükrü tarlası ile çevrili olduğu 
12 sıra 193 defter numaralı ve 
Teşrinisani 329 tarihli görülen 
tapu senedinde her ne kadar 
25 dönüm gösterilmiş ise de 
elıli vulcufça 70 danilm kadar 
tahmin edilen bağ ve tarlanın 
heyeti mecmuasının mevki iti
brile hali hazır kıymeti 1200 
bin iki yüz lira takdir edilmiş ve 

5 - Bunlardan başka Bal

çova köyınıün orta mahallesin
de alh dam üstü harap iki oda 

bir hayat ve bir miktar avlu
dan ibaret ve kabili iskan ol
madığı gibi girilmiyecek bir 

halde olduğu görülen evin en
kazına 25 ve zeminine dahi 
25 ki ceman heyeti mecmuası
na vukuf erbabı tarafından tak
dir edilmiş kıymet 50 liradır. 

Yukarıda 5 numarada hudut 
ve muhammen kıymetleri gös
terilen gayrı menkuller icra ve 

iflas kanununun 129 uncu mad

desine tevfikan açık arttırma 

suretile satılmasına ve sahşın 

21 T eşrinisaoi 1934 tarihinde 
müsadif Çarşamba günü saat 

15 te lzmirde İkinci Beyler 
sokağındaki Ahkimı Şahsiye 
mahkemesi salonunda yapılma
sına İzmir Ahkimı Şahsiye 
mahkeme.since karar verilmit 
olduğundan taliplerin yüzde 
yedi buçuk pey akçesi veya milli 
bir bankanın taahhüt mektu
bile arttırmaya iştirak edebi
lecekleri arttınlan muhammen 
kıymetlerinin yüzde yetmiş be
şini bulursa talibi üzerine ihale 
edilecektir. Aksi takdirde en 
çok arftıranın taahhndü baki 
kalmak şart.ile muayyen günü 
takip eden on beıinci günü yani 
6/12/934 Perşembe günü tayin 
edilen saatta en çok arttıran 
üzerinde bırakılacağı cihetle 
arttırma şartnamesi mahkeme 
salonuna iliıtirilmiş olmakla 
fazla maltimat almak istiyen
lerin mahkeme kalemine mü· 
racaatları ilin olunur. 

4482 (592) 

Birinci icra memarluğundan: 
Doğan Beyli Mehmet Ağa

dan devru temlik suretile Meh
met Hulusi beyin müteveffa 
Taşçı Hacı Mehmet efendi va-
rislerinden alacağı olan meba
liği malfuyenin zımnında med
yunun tatib tasarrufunda bulu
nan Naldökende üç tarafı ce-
bel ve bir arafı Menemen cad
desi ile mahdut ve umumi on-
bir dönüm üç evlek yüz elli 
yedi arımdan ibaret mahallin 
İhsan Zonaman bey tarafın
dan hane ve saire inp~ıı sure-
rile filzulen iıgal edilen kısmı 
hariç olmak üzere münaziünfih 
olmiyan ve derununda iki oda
lı ve bir mutfaklı ve bir ahırlı 
bir bap harap hane ile sekiz 
zeytin 29 incir ve badem ağa-
cı ve bir kaç gayri müsmir 
eşcarı havi halen metrük ha-
linde bulunan ve dört yUz lira 
kıymetli mahallin mnlkiyeti 
açık artırma sure tile ve birinci 
artırması 22 -11-934 perşembe 
günü saat onbirde yapılmak 
üzere sablığa konnldu, bu ar
brmada sabı bedeli kıymetin 
% 75 şini bulursa en çok ar
tırana ihale yapılabaktır. Aksi 
takdirde en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak şartlle 
sahş onbeş ğün daha uıadı
larak ikinci artırmuı 9 -12-
934 pazar günU onbirde yapı-

alacaktır. 
Bu artırmada satış bedeli 

yine kıymetin 0 0 75 şini bul-
mazsa 2280 numaralı kanun 
mucibince satış geri bırakıla-
caktır, işbu gayri menkul üze
rinde her hangi bir ~ekilde 
hak talebinde bulunan ellerin
deki resmi vesika ile birlikte 
20 gün :zarfında birincı icraya 
müracaatları lazımdır. Aksi 
halde haklan tapu şicilince 
malum olmadıkça paylaşmadan 
hariç kalırlar satıı peşin para 
ile olup müşteriden aynca % 
iki üuçuk dellAliye alınır, S 
-11- 934 tarihinden itibaren 
prtname her keae açık bu
lundurulacakhr, taJiplerin yüz
de yedi buçuk teminat akça11 
veya bank itibar mektubu ve 

dosya numarası ile bi-
rinci icraya müracaatları ilaa 
olunur. 

4467 (S91) 

ALGOPAN 
Baş 

Ve 
Ağrıları; Diş 
Sinir Sızılan; 

Romatizn1a Ve Grip 
Rahatsızlıklarına Karşı En F aideli Ve Teskin Edici 
Bir haçtır. ( 1 - 6 - 12 ) lik Orijinal Teneke Ku
tularda Her Ecza eden Arayınız. ... ---~~~.......__~~ 
Toptan Satış Mahalli : 
BAIIÇEKAPISINDA 

ZAMAN 
FCZA llEPOSU 

Hilaliahmer Merkezi Umumisinden: 
Eskişehir ambannda muhtelif alit, edevat ye oto:nohil mlll:ina 

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

ve saire 20 Teşrinievvelde, muhtelif mengeneler, yağdanlıklar, 

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

saire 23 Teşrinievvel 934 tarihinde satılacağından taliplerin 

müracaatları. 18-19-21 4428 (677 \ -... 
İzmir Defterdarlığından : 

Sahibinin vergi brcunun temini istihsali için tahsili emval ka
nununa tevfikan haczedilmis olan Turanda eski 60 yeni 183 nu
marlı maa bahçe hane tarihi ilindan itibaren 21 gün müdd -:tle 
müzayedeye çıkarıldığından almak ve müzayede şartlannı öğren
mek istiyenlerin defterlarlık tabıilit dairesine müracaatları. 

21-28---4 4475 (587) 

İzıni · Maarit Müdürlüğünden: 
Aşağıda keşiflerine göre bedelleri yazılı Bergama Zübeyde ha

nım ve Bayındır Merkez mekteplerinde inşaat yaptırılacaktır. 

20-10-934 tarihinden itibaren 20 gUn müddetle münakasaya ko

nulmuştur. Daha fazla izahat almak, keşif ve şartnamesini gör
mek iıtiyenlerin her gfin maarif mDdOrlOğilne, münakasaya rir
mek istiyenlerin de 11-11-934 tarihine tesadnf eden pazar - lnli 
saat 9 dan 12 ye kadar teminat mektubu ile birlikte viliyet 
encümenine müracaatları. 21-26-31-5 4481 (586) 

=mq 

lstanbulda Liseler 
Komisyonundan: 

Alım Satım 

Komisyonumuza merbut Galatasaray lisesinin yeni çarşı cep
hesindeki istinat dıvarının belediye fen hey' elince tehlikeli bir 

vaziyette olduğu bildirilmiş olduğundan yaptırılması ve Haydar

paşa liKsinin de 1200 ton Kriple 12 maden kömürünün 24/ l O/ 
934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek 

üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur, Taliplerin ke

şif ve şartnainesini görmek üzere lstanbul Erkek liseıindeki ko
misyon kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale 
günü teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte komisyonumuza 
müracaatları: 8--12-16-20 4216 (610) 

lzmlr Belediyesinden: 
§ 1 - 83 numaralı adanın 

35 numaralı arsasının mülki-

yeti açık müzayede ile 13/11/ 

934 te saat on alhda ihale 
edilecektir. 

2 - 85 adanın 21 numaralı 

arsasının mülkiyeti açık müza

yede ile 13/11/934 te saat on 

altıda ihale edilecektir. 

3 - Karşıyaka Yamanlar 
suyu memba havuzlarının mu

hafazası için yapılacak ıki 
adet bekçi kulübesinin kapalı 
zarf mUnakasası 13/l 1/934 te 

saat onaltıdadır. 
4 - Tanzifat hayvaolan için 

alınacak 89600 kilo arpanı .. 
kapah zarf münaka ... ı 13-11-
934 te saat onalbdadır. 

Şartnameyi g6rmek Uz.ere baş 
kitipliie, mlizayede ve müna
kasaya iştirak için de söylenen 
ıün ve saatta depozito mak
buzlarile birlikte belediye en
cümenine müracaat. 

21-2 4178 (588) 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
lkametkihını Birinci Kor-

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

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 534~ 

H. 3 (25) 

Yağhane Tesis 
Edeceklerin 

Nazarı Dikkatine 
Müceddet 12 incelik bir yağ 

presesi ve bir de mür idet 
idrolik tulumba satılıktı• . inci 
kordonda ıu kumpan ·u-
şııında Marko lnçcvı r-

hanesine müracat edinia.. 
H: 3 3-10 (6jS) 
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Makine Ve inşaatı Bahriye Müteha&Sısı 

ETUP UEftAL 
Hamur 
Makineleri 
Mii~He•eınin 

llll\lllUl:\tl 
olarak 

1.4 

ı'lakine lnıalathanesi 
lJalirnl~a Qar91Bt ı-iurnara 50 

adet makine 
hmi rde 

l•aliyelteılir. 

A lakadarla 

rın lın ınakine

lerııı faalıyet 

tarzlt1rı hakkındı\ ınalılın~t .. ınıalarını tnuıv11 eılerız. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

laf}hane Ve Un Del}lrmenlerı 

lı;in lıılumıını Alili •A eclPVAf ııırnl edilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

<Jaz'>zyen Bilumum DPnlz lşleri 
Dorbınler, lnlomhalar 

Her bop!a ve ber kuvvet 
tesit1atı mibanikiye a&an~ör ve 

her c· rı• ıııabrukat iizerine v!n9 ıer ve sair ışler dernbte 

olunur. ve kahııl P<lilir. 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

Telefon 2254 
~lelru~ata rnüteallık en son ıııoıı.. ıltişeınolik kaılife, 

Golıelen, lngiliz kretonları, fil~, cıhinlik vo perdelik tüller, 
lrn~ır slor ve keten perdeler, hroıız korniz, çocuk arnlıaları 

ve eanılalyeleri, fabıın, otomobil, masa mnşamlJaları 

sair~ hıılunur. 

Izmir - Yol Bedesten l!lu. 29 
u - '!.6 ( ·>·)·>ı ,,_,, 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
J ·.ıı son siıteoı ıuitle, kaıırı, lıaj'.!ır,nk, lıübrek <e doj!'uın 

net;ceoi lüzum giislbrilen pilotlu, pilol~ıız kııuçuk kor•ı<lar, 
kasık lıa .ı:tı:., ı, cliiııahanlar için talo:•n ı .. , ... ,ıarı ;{•yrı ıalıii 

dogaıı çoculdaııu viicutlarıııdaki ıgrilıkleıi ılo,!trıılrnrn ci· 

hazlıırr, kemik ba~tahklıırı neticeRi lıasale gelen knmlııır · 
lnkları dogrullıuak ıçın koıaalar ve kendi ilıtiruınıız olan 
müteharrik el ve nyaklar, talelıelerııı çalışına esııa!ında fır

layan kürek keııııklerinın gayri ralıiilP~mesine mani olmak 
için korealar. 

1 ürkiyenln yeg611e müessltıesl ue eser/erile rağbet 
itimat kazanan sun 't aza llmll ue mütehassısı 

Fahri Blza 
Kalıul 

kadar. 

Hey lıırafınılaıı yapılır 

11Ratıarı : 10 ilfı 12,30 iiğleden sorıra 

Adres : lzmtr Kaymakam Nihal bey caddesi No. 20 
13-20 (3[>5) s 7 

f'enl Asır 

::S.A..B: ~~I.....~ 
Kemal Kamil Beye 

Erkek - Sıze tCMo ılünıal Kiimil beyin (Oiinül) kolonyasını 

takdim edebilir miyim?! 

Kiiçük hanım - Çok mersi, Kemal Kamil lıev Hilal e.czahıı-

neeindıı Bahar çiçel!i Altın rnya, Y:ıeeınııı, Fulya kokulı&rı 

içinden lııınımlarn (Oöııiil) du nrıyormn~. 

l~rkek - Şu yeni ynplııtı Giiniil kolonyasını mı?! 

Kii~iik Hanıı;ı - Evet. Oönölıle iiyl" Hbbar bir koku öylf' 

fiisunkar n hayali lıır zevk ve zarafet var ki ... VclLuıl binı 

gıcıklayıcı neler •M hir lıılııttniz •• 

ve Eytam Bankasından 
Mv•I< ıi N o Oın~ı D~pozıtoıo 

I 1.ıııirdo A lımtt a~a ıua- '.!, :! l Depo HiLiOO lira 

lııdleııı Yenı Birınci knr-

doath Konak vapur ı•kele~ı 

kar~ı&ır.dl\ 

.Jll,•vlu VA ıınmaraeı yakrıııla yazılı d~ponuıı fiatı~ı ihale '"' 

delinın diiıtte bıri pe~ın ve :.;crıei yiizde !l,:i Fnıze ıalıi olmak ve 

diirt ıenolık takeilltt iiol~nnı~k ş..rlıle J;apalı zarf ueıılıle miizaye 

d~ye konınıı~lur. İhale'!.'!. 10 D:Ji Pazute•i giiıdi Anliaıatl;ı idare 

ınf"clidimız tııı:ıtıııdaıı yapılac:ıqıodau teklif ınt1ktnplnrın111 >ne:ıdifır 

ı;üode saat onbire lrndar hmir ~aheıi miidiirliiğiine fenl i edılweiı 

la/,ıın<lır DalıR fal.il\ ıualılııınt almak istiyııılerın ~ulıeuıı/, .Eııılfık 

~er,.ıııııe mı.iracaatları ilruı olunıır. 4. 15 '.!l 4 ı;;:i (58:.!) 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
I:L.A..C -
Hamd.i Nüzhet 

-. 
-

·.!<:.:.. ~ .... .. :rı: . }; .. ·- .··~-.:.~.\;: ... . . . '.. ' . -

Sıhhat 
Lamhıılarıoı tercih 

edenler biç bir za

mırn aldanmamı•· 

!ardır. 

Çünki: 
.l!:mıaliue naza· 

ran aarl'iyatı az 

ı~ığı hol yegane 
lambadır. 

Her bayiden 
arayınız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

Eczanesi 
. 
-. . 

Başdurak Büyük Sal11poio.ıtln han karşısın<l" : 

-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

»o&Toa Doktor 

Hatip Oğ. Esat Kemal Sa~ir 
Dahili Hastalıklar Memleket Hastanesi 

Mütehassısı Dahil/ye Mütehassısı 
H~talınıııı Her güo Op;leılen Mnayenclıarıe Birıaoi Bey· 

eonra Beyler - Hacı rınaın ler sokaj!'ı rıuınara 30 Tele-
lar eokagında fon 3956 

No. 12 • Şifa Yurdunda Evi Karantina tr:rnıvav oad 
kabul ve tedavi eder desi karakol karşısında No. 596 

TFLEFON No. 3331 Telefon No, 2545 
elcktrık ııı .. ızırne (10 ' 14.7 (363) 

tıcaretbanuı ----------•-•• •--··-----ııılıiiiiiiilııııı..; 
P~~ıınıalcılıır 

T[LEf ON 3332 

• 
ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

IZMIB 
l"eni çıkan yazlık ve ımvsiııılik bor çe~it kRzmirleri 

t.opııın salışn arz~dilrni~tir. Gayet sağlam, şık ve zariftir, 
Satış DPposu : 

Yeni Manifaturac•lard• 3 numaralı 
cad. No. 8 Telefon No. 3942 

·-----~'--.... (502) 

Muhterem Doktorlarımıza 
Ademi iktidar, erkeklfrdekl umumf zafiyete 

Karşı müessir bir tltlç 

HOBftOBilW 
Tabletleri fennin en son nazariyelerin• t..,fıkMn ibzu 

•dilen bu çok fRydalı müıtahzar hakkında tıızla izahat ,.. 

ın•ocıınenenuömne almak iltiyen doktor lıtylor lstıınbulclıl 
liaraköyd Zülfarıu ıokajtıncla ( 17 ) numarada 

Hayı·i Rifat ve Münir Şahin 
~i ıkctıııe n;e!.ıup ' a liiıf~n ıuiirac;ıRt 

ti-:!ti (5i3) H 3 

Sahibinin 
Sesi • EN SON ÇIKAN PLAKLAR LiSTESi 

\IÜKIH .\lTRETTll\ Hl<. Y 

Yıldız lıirkii:ııı 

Ay Doğdn Bııtınailııoı 

.İ\J;,\ RNl<:1l' · SÜKRÜ HEY 

Sa zi nak 1 :ik~ı w. u. laı netl.ı 

H üzKİıı 'l'akslııı • Klarnetle 
RlJl-fA 1' HA NI\f 

Şen Duılı.kfuılakı,. J;:lırnıleler 

Hiiz•ın :;lnrkı. l\lızr:alıı Gezinılır 
RJ<:YYAX A Al\l \f 

Ax 1790 Kelebek. f{uıuıı .. 

Bahar Çıçel?i 
~RVf \f AA ~T\f 

Ax 1791 Karcıj!'ar :)Mkı. J:layııı B1>ııı Aldattın 

.Aıııaıı Aman Sarı Kız 

\f USTA FA RRV 

Ax 1792 Hüeoyni :;>arkı. L11lıııntl1> Aı;arken 

Oiig~iiınıleıı Ka~ıp Gıttiıı 

'-' J•;Dt\11<: H r\ X f\l 

Hen A~larl,;eıı 

~lJflRVf,ı\ HEDRIYE HANf\l 

HuMııı :;\arkı. Oıirdiııud11 S•nt 

Oöniil Alılı Rülbiilüın Var 
,,.,. · • L ·, ~ :_,,, : •. . .- .. - .:/lf'o 

. 
''Ana Sütünün Aynıdır~ 

içen Çocuk 
Neşeli Oıur 

Gürbüz OILJ 
Sıhhath OILJ 

, 

Her Yerde Arayınız 
Deposu : H ii k fıınet ka rşuı ıııl.t şekeı oi Ali Ga 1 ip 

SEV 1 M paMtıl.ıanesincl~. 

Eg~ mıntaka~ında umum satış mahalleri 
Manisa - Yeni hal yanında bakkal Nusret efendi . 
Ödemiş - Sinema yanında tütün bayii lbrahinı deııcl 1 

Tirıı - Şekerci Hasan Feyzi efendi 
12-26 (468) B 3 

Bı·istol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lü)(' 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lznıirliler Burada Buluşurlar 1, Sıcak 1'e ijOjtuk akar ~uyu, l.ıanyolu odaları il.lar!Il~r~ ı 

Haline nıızır giizel manz~rıı~ı ile lstaııbıılun rıı ıniıııli •'::ı 
Briıtoldnr. fıtirahat etmek ıstıyenler lıolıeıuolıal lıo 0 

:ncib edrrl r. 
M 

;,ııt 
üstectrt: Kırk ıeneılenlıeri ot~lcilık ynpnıı trcı 

1 
lzuıirin çok iyı tanıdığı salıık Aıkeri oteli uıiiıtrciri otJI 
Llitfü beydır. ~ı 

D• kk t· Rii tiin Fı:elilrre B • l ı sıl, 1 8 • Beyogluoda , flS 0 el 

Osmanİ)'e 
otelini 



fent A.111' 

,, 

____ ,.. ___ _ 

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş 11apan matbaasıdır 



sahife 12 
l- ... ------- ~Z'al" 

l r. V. 
\\. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

AMMON vapuru 24 birinci 
teşrinde bekleniyor. 27 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen'e 
yük alacaktır. 
A~A YA vapuru 24 birinci 

teşrinde bekleniyor. 27 birinci 
teşrinc kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük a 'acaktır. 

ANGORA vapuru 28 birinci 
teşr":ıde bekleniyor. Anvers ve 
Hambu·gtan yük çıkaracaktır. 

TUEBINGEN vapuru beş 

ikinci teşrinde bekleniyor. 9 
ikinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hambuı·g ve Bre
men için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
VORBURG vapuru yirmi 

birinci teşrinde bekleniyor. 
Hamulesini çıkarıp Anvers 

Rotterdam ve Hamburg li
manlarına hamule alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
L YS vapuru 28 birinci teş

rinde bekleniyor. Anvers, Di
rekt için yük alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXMOUTH vapuru 17 1-ci 
teşrinde bekleniyor. Ncvyork, 
Baston ve Filadelfiya için yük 
alacaktır. 

EXCELSIOR uapuru yedi 
ikinci teşrinde bekleniyor. Nev
york, Baston ve Filadelfiya 
için yük alacaktır. 
JOHNSTON LINE LiMiTED 

JESSMORE vapuru üç ikinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers ve 
Liverpuldan yükünü çıkardık
tan sonra Burgas, Varna ve 
Köstence, Galaç, Sulina ve 
Braile için yük alacaktır. 
GANDIAN PACIFIC STEAM 

SHIP AND RAIL W AY CIES 

Liverpul, Montreal, St. Jhon 
ve Halifaks tarikile Kanadanın 

tekmil şehirleri ve transatlan

tik vapurlarla şimendiferler 

arasında mürettop seferler. 

Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka

bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

h 

ZAYİ 
Buca ilk mektebindenS/8/928 

tarihinde almış olduğum ilk 
mektep tasdiknamesini zayi 
ettim, Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. Mehmet Arslan 

4466 (590) 

Aydın Demiryolu Umum 
MüdUrlUğUnden: 

21110/934 tarihinden 30/9/ 
)35 ta~ihine kada muteber 

olmak üzere Baladızdan İzmire 
taşınacak beyaz sahtiyanın be-

her tonundan 3030 kuruş ücre
ti nakliye alınacaktır: 

- Nazilliden İzmire taşına
~ak yaş üzümlere ait olup 31/ 
12/933 tarihinden müddeti bit
miş olan 755 numaralı beher 
tonu 1560 kuruşluk Hususi ta
rife 21110/934/ tarihinden 31/ 
12/93 4 tarihine kadar yeniden 
mevkii meriyete konmuştur. 

Pereseli Pamuğa Ait 1017 
Numaralı Hususi Tarife .. 

- 21110/934 tarihinden 3117/ 
935 tarihine kadar aşağıdaki 
yazılı istasyonlardan İzmire 
taşınacak preseli pamuğun tabi 
olacağı hususi tarifeler ber
veçhizirdir: 

beher tonu 
Tireden İzmire 525 kuruş " 
Bayındırdan " 475 11 

" 

yplaktan " 475 11 
" 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERKULES vapuru yirmi 
teşrinievvelden yirmi üç teşrini 
evvele kadar doğru Anvers 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham
burg için hamule alacaktır. 

TRiTON vapuru 22 teşrini
evvelden 23 teşrinievvele kadar 
Anvers Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 

UL YSSES vapuru yirmi do
kuz teşrinievvelden üç teşrini 
saniye kadar doğru Anvers ve 
Amsterdam için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

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

V ASLAND vapuru on sekiz 
teşrinievvelde beklenmekte olup 
doğru Dnnkerk, Rotterdam, 
Hamburg, Copenhage, Dantlig, 
Goteborg ve Skandinavya li
manları için hamule alacaktır. 

GOTLAND motörü 3 taşri
nisanide Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Goteborg 
Gdynia ve Skandinavya liman
ları için yük alacaktır. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
İlandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyct kabul etmez. 

Fazla tafsil&t iç.in ikinci kor
donda Tahmil Tahliye <-i ·~·eti 
binası arkasında FRA TELLİ 
SPERCO acenteliğine mü,..aca
at edilmesi ı·ica olunur. 

Telefon : 2004-20:>5 

İzmir Birine: icra Mcmu.-Iu
ğundan: 

İpotekli bir deyn'n temini 
zımnında Narlıdere Çayırbaşı 

mevkiinde şima en köse Petro 

bahçesi garben Mustafa oğlu 

Mustafa bahçesi ş:ırka·ı ve 

cenuben tariki am iie mahdut 

beher döniimü 120 liı-a kıy

metli 40 dönümden ib3ret ba

ğin 5760 sehim itib:ıri!e 981 

sehmi acık arttırma suretile 

ve birinci arttırması 24-11-931 

Cumartesi günü saat 11 de 

dairemizde yapılmak üzere 

satılığa ç:karıldı. Bu arttırma 
neticesinde satış bedeli tahmin 
olunan kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulursa en çok arttırana 
ihalesi yapılacak aksi takdirde 
en çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmak şartile satış on 
beş gün daha uzatılarak 2 nci 
arttırması 10-12-934 pazartesi 
günü saat 11 de yine daire
mizde yapılacaktır. Evelce 

2280 numaralı kanun mucibince 
satışı tehir edilmiş işbu gayri 
menkulün bir sene nihayetinde 
verilmesi icap eden taksit be
deli borçlu tarafından ödenme
diğinden bu arttırmada artık 

kıymetine bakılmıyarak en çok 
ar~tırana ihale edilecektir. 

İşbu gayri menkul üzerinde 
herhan~ bir şekilde ha'< tale
binde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlik e ve 
yirmi gün içinde m:iracaatları 
lazımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicilince malum olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalacaklar
dır. Şartname 10-11-934 tari
hinden itibaren herkese açık
tır. Müzadeye iştirak edenler 
şartnameyi okumuş ve bütün 
vecaibi kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar. Müşteriden yUz
de iki buçuk dellaliye harcı 
alınır. Müzayedeye iştirak et
mek istiyenler yüzde yedi bu
çak teminat akçesi veya banka 
itibar mektubu ile birlikte 
933/4189 dosya numarasile da
iremize müracaat eylemeleri 
lüzumu ilan olunur. 

Yeni Asır 
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Olivier V ~~ Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acc ntesi 
CENDELİ HAN J 3İRİNCI 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 
TAHMİL İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLA .! 
LONDRA HATTI 

THURSO vapuru 20 birinci 
teşrinde Londra ve Hull'e 

STORK vapuru 30 birinci 
teşrinde Londrayu. 

DAGO vapuru 10 ikinci 
teşrinde Londra ve Hulle 

LİVERPOOL I-IA TTI 
LESBİAN vapuru 3 ikinci 

teşrinde Liverpool ve Glaskova 
TAHLİYE İÇİN BEKLENiLEN 

VAPURLAR 
THURSO vapuru 16 birinci 

teşrinde Anvers, Hull ve Lon
dradan. 

OPORTO vapuru 25 birinci 
teşrinde Liverpool ve Swan
seadan 

DAGO vapuru ay nihayetin
de Anvers, Hull ve Londra
dan 

NOT: Vürut taıihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 
liyel kabul edilmez. 

-
m~h:uı ( lhlam tır ) 
çiçe~i g:::1di. G~çen sone çok 
rağhet g5rmesinden ötürü 
m~Ycu:h k:ı1 a1·'ı',1n hususi pa
ketlerimizin ihzarına b:ışlan
m1Cj~ır. D:.ikkan:nda s~~-;na · 
üze1e bizdea p:ıket alan esnaf 
ih · iyaçlarını temin e~sinler. 
ÇJ'l:.,Lİ r~kolte g~çen s.!11eye 
n:u:aran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruş.ur. K~··adeni= malı 

a 1 ar. to:.unun zrıri.i kutu-
.._,. ~.:C '~ ı yalnız 15 ku-

.. ·r . . ' .. ru LU". oprnn a ~n.a::-a rn.ton-
to :pmıl\r. • 

Ş!) ak Bu1a~!k v~ cila 
tozu e!D ;.:ıline 

1 JADR.ANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
İZMİR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK İÇi l ~ MUNTAZAM 

HAFT ALJ K POST ASI 

Seyahatın müddeti 

T riyeste 5, 1/2 gündür. 

Her Pazart :!Sİ günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 

öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareket~ er: 

24110/934 S.S BEOGRAD 

311101934 S.S BLED 

7 /111934 ~~.S SRBIN 

14/11/934 s.s 
DİKKAT: vapurlar Çarşam

ba günü sabah yük almıyacak

lardır. 

Pire ve T riyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü

racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. 

- (189) Telefon: 2548 

faik va d:ıha ucuz olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 
A<.ı1<er m"'rkalı hakl..d flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag, 

Fıayoze,ı sinek ilaçlar nın her boyda kapalı kutuları vardır. Dök
me~inin litr~si yalnız lOJ kuruştur. 
A RTJ lmma-; boyalarımızın tecrübesini uapmıyan kal, 

4 madı 15 ku ·uşla rengini atmış ipekli, pamuklu, yünlü 
elbise!erinizi istediğiniz r ..... nkte boyarsınız. 

Re;:ni ru'ın'.n3.'.tl'.!Yi h:ıiz LEYLEK markalı ra<>tık saç boyasını 
ih~iyacı o :ın,a:..! ta·ı.;iy~ ederiz. Esnaf için toptan satış merkezi 
depomuzdur. 

Tu:an tuvalet sabunu ECE vim tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 
kaq,:t, ç.ay, kına, s:ıkız, diş macunları, kakao, kolonya, kola, 
tut1n , d ~ Jı ir:ıin-.l i, Iim n tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 
mnta:d1, çiçek boya::ı ·ı, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, s:ı.b:n toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3aa2 

-
İznıir ~ ıntaka Erkek San'at Mek

tebi Müdürlüğünden: 
Mektebimize lazım o'a·ı 120 metre lacivert kumaş, 320 metre 

şayak ve 209 takını is elb~sesinin mübayeası 20 gün müddetle 
münakas:ıya konulmuştur. istekli olanlar münakasa şartlarını 
görmek üzere her gün mektebe ve muvakkat teminatı yatırmak 
üzere de muhasebei hususiye müdürlüklerine ve ihale günü olan 
7-11-943 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 11 de vilayet 
encümenine müracaatlan ilan olunur. 4423 (583) 

İzınir Mıntal{a Saıı'at l\fektehi Müdür
liiğünden: 

Mektebimiz için mubayaa edilecek 45 metre mükabı muhtelif 
kerestenin münakasasına istekli çıkmamıştır. Bu kerestenin pa 
zarlık suretile mubayaa edilmesi encümen kararı iktizasından 
olduğundan münakasa müddeti bir ay daha temdit edilmiştir. 
İstekli olanların her hafta pazar ve çarşamba günleri saat 9 
dan 12 ye kadar Vilayet encümenine müracaatları ilan olunur. 

4459 (589) 

· zmir · thalat Gümrüğü Müdürlü
ğ .. den: 

Başmüdüriyetin 2~4 lira bed~li keşifli tamiri için ehemmiyet 
ve aceleliği münasebetile pazarlıkla yaphrılacağından taliplerin 
25/10/934 Perşembe günü saat 15 te İthalat gümrüğüne müra-
caatları. 4483 ( 585 ) 

İzmir İthal~ t Gümrüğü Müdür
lüğünden.: 

Parça Kilo Eşyanın cinsi 
29 160 Balık ağı 

Bu eşya açık arttırma suretile satılacağından isteklilerin 31/ 
10/934 çarşamba günü saat 14 te satış komisyonuna 

..ıl\ AO~~ 

Koç Taş Memba SuyU 
De~rece f 1,5) 

İzmir havalisinin c!crcccsi en az Istanbul memba sula· 
rının ÇırçJr dereı:esini taşıyan ~uyudur idrar verici, 
Mide düzeltici, sıhhat, ıfıyet verici, hazmettiricidir. 

Kımytvt ve l.ıaktriyoloji reı;mi raporları haiz 
Resmi mühür ve bandrolJu damacana~ar ev:crirıize 

teslim o!unur. 

Nanıuslu ~Jareket, Ciddı l\1uanıele 
Satış merkezi : Başoturak camii altında No. 20 

Tef efon : 2967 

~czacıbaşi Süiey an 
Ko onya ve esansları çok latif çok sabit ve hahiki 

kokuları olduğunu her Türk bilir. 

\'E 
Bahar 
Altındatnlası 

Yasenıin 

~luhabbet Çiçeği 

Unntrnabeni 
Senin için 
Ful 
Dalya 
isimlerinin yalnız FERiT kolon. 

yalarma ait olduğunu da öğrenmiş 
tir Alırken Ferit isim ve etiketine 

1 
dikkat ile taklitlerini red edinız. 

U n1un1i depo : 

. FERiT 
Şifa Eczanes~ 

Saç Losyonu 

Kom ojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 

saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi yağlı 

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

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR (:IKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 ıır.4 


