
lf =\\ No. &779 KIRKINCI SENE 
44 - Gazi Bulvarı - IZMIR - 44 

İmtiyaz sahibi : ALİ ŞEVKET · 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

İSMA1L HAKKI 
---~----

..A..::SC>N"E: Ş~~Ti 

Devamı müddet Türkiye için ariç için 
Scıı clik 1300 
Allt aıılı l. . 700 -

TELEFON : 2697 l_Y eni Asır matbaasında basılmıştır. -

Cıtm1ım·iyctin Ve Cmn1ıuı·i11ct Escdııiıı Rckçisi, Sabcdılm·ı Çılmt Siyası Ga=clcdfr 

Sahasına Dahildir 
e A a ıc st et 

Standarizasiyon 
• 

işlerine Kuvvet 

~~-~~~~~~~~------~~--~-~~~~~~~z.z.----------_:..------------~------------~--~~~-

K. İtilaf Ve Balkan Konseyi Beynelmilel T etbirler Alınmazsa 
• • Ver eliyiz 

Topçuoğlu Nazmi Bey ile 
Şerif Remzi bey arasındeki 
münakaşanın d evletçilik ve li
beralizm mefhumlarının çarpış
masından ibaret bulunduğunu 

dünkü nüshamızda tebarüz et
tirmiştik. 

Liberal iktisat sistemi işçi
den, müstahsilden ziyade ser
maye sahiplerinin işine uygun 
düşer. Çünki onlar para kuv
vetile her şeyin yapılabilece
ğine inanırlar. İşçilerin , müs
tahsillerin aralarında birlik yap
malarını, bir kuvvet ifade ey
lemelerini asla istemezler. 

Bu sistemin yegane muvaf
fakiyet amilleri yüksek serma
ye, geniş iş ve rekabettir. Fil· 
hakika ticaret hayatında reka
betin ve rekabette muvaffak 
olmanın çok iyi neticeler ver
diği gizlenemez. 

Fakat bugünün iktisadi şart
lan serbest ticaret usullerini 
ortadan kaldırdığı cihetle re
kabet kuvveti ikinci safta yer 
alınağa mechur kalmışbr. 

Misal olarak üzüm ve incir
lerimizi yine ele almak müm

kündür. Mahsullerimizi çok ne
fis bir şekilde yetiştirmeğe ve 
cihan piyasasına uygun fiat1arla 
arzetmeğe mukto.!diriz. Buna 
rağmen Ottava konferansile 
İngilterenin aldığı iktisadi ted
birler yüzünden Londra piyasa
sından elimizi çekmiş bulunu
yoruz. Bir çok milletlerin vü- 1 
cuda getirdikleri gümrük ma
niaları kambiyo tahdidatı ser
best ticaret yollarını tıkamıştır. 
Binaenaleyh her milletin iktisadi 
hayatı hükumetlerin yapacağı 
anla malara, alacağı kararlara 
bağlıdır. Bu vaziyet karşısında 
mutlak serbestiden bahsetmek, 
Devletin müdahalelerini isteme
mek ir cinnet olur. 

Denecektir ki beynelmilel 
mübadelerle dahili ticaret ara
sında ne münasebet vardır? 
Pazarların azlaması, iş hacim
lerinin daralması, beynelmilel 
münasebetlerdeki güçlükJer te
sirlerini iç piyasalarda göster
mekten hali kalamıyor. 

Biz mahsullerimizi bütün 
memleketlere serbestçe ithal 
edebilecek mevkide bulunsa 
idik belki ihracat tacirlerimiz 
bu kadar şiddetli bir fiat kır
ma mt: abakasına girişemez-
lcıdi. Bir piyasadan diğe-
r" ne atlaıııak daha kolay 
olurdu. Ma reçler e' ,,- .nce 
muayyen ve mahdut mü teriler 
üzürine hepsi birden yüklen
mek zanıretini duymuşlar, 
muvJ.ffak"y t amili olarak ta 
f kırma._.ı ele almışlar, tes
r matta hileye sapmışlardır. 
Bu hareketin memlekete zara rı 
iki noktadandır. 

Fiat ku:makla bir taraftan 
iç piyıısaları düşürmiişler diğer 
taraftan alıcılan korkutmuşlar
dır. 

Mütemadiyen aşağıya giden 
- Sonu ıkıncı sal111eae -

:ı ma:l.l hakkı 

istikbalde Da a Vahim ihtilaflar Çıkacağına Kanidirler 
~ 

iki Grup Y ekdiğerinin Tamam en Aynı Olan 
Resmen Ve Alenen Olan Kat'i Tesanütlerini 

Belgrat, 20 ( A.A ) - Küçük 
itilaf konseyi ile Balkan itilfıf 
konseyi birer tebliğ neşretmiş
lerdir. Bu tebliğlerin muhtevi
yatı yekdığerinin aynıdır. Yal
nız ikinci tebliğde küçük iti
laf yerine Balkan itilafı tabiri 
kullanılmıştır. Her iki tebliğin 
metni şudur: 

Ahiren Yugos!nvya ile Fran-
sayı müte
essir etmiş 
olan feci 
vekayı kar 
şısında Bal 
kan ittifa-
kının cl
yevm ifa-
yı vazife 
ctmekteo-
lnn reısı 
daimi mec
lis Teşrini
evvelin on 
dokuzun-
da Bel-
gratta fev
kalade bir 

I' pıJıuyıI 

içtimaa davet etmiştir. Konsey 
kendisine terettüp eden ilk vazi-
fenin büyük kral Aleksandnn 
ölümü dolayısile Yugoslav mil
eltine büyük teessiir ve kede-

rini bildirmek olduğu fikrinde
dir. Konsey aynı zamanda sul
hun büyük banilerinden biri 
olan reis Barthou'nun vefah 
dolayıeile Fransız milletine de 
teessürlü taziyetlerini iblağ 
eder. 

Bu suika t harici 
swyaset sahas&n 

dahUdli;• 
Konsey umumi siyasi vazi-

cc•. ıızeyı nak/fatrı ıı 

yeti tetkik etmekle beraber 
Marsilya suikastının ne gibi 
ahval ve şerait içinde vukua 
gelmiş olduğu meselesile de 
meşgul olmuş ve nihayet şu 

neticeye vasıl olmuştur ki, bu 
suikast hudut aşırı memleket
lerde çalışan kuvvetlerin tesiri 
altında ika edilmiş bir cinayet 
olmak itibarile harici siyaset 
sahasına dahildir. Filhakika 
son zamanlar:la gayesi bazı 
memleketlerin kazanmış olduk
ları beynelmilel vaziyeti sars: 
mak ve yahut milli vahdetlerı 
t emine muvaffak olmuş olan 
bazı devletleri en tecrübeli 
hadimlcr=nden mahrum etmek 
olan b:ı· çok tethiş hu.reketleri 
vukua ge!miştir. 

cdbirrler Ahnmez~a 
Yugoslavyanın büyük kralmın 

ölümüyle son haddine vasıl olmuş 
olan bu kabil beynelmilel bir va
ziyet karşısında Balkan itilafı 
d~imi kouseyi bilaistisna bütün 
el · ı 'n halibazırcaki mes'u
liye J rin"n tebeyyün etme~ için 
musli!1ane bir zihniyetle ve 
sültfın daires;nde ve objektif 
bir surette teşriki mesai etınc
lerinin zaruri bulunduğuna 

hükmederler. Konsey ayni za
manda bu gibi vnkayiin istik
balde tekurür etmemesi için 
icap eden tedbirlerin alınması
nı da talep eder. Filvaki Bal-

Sir John s· yo 
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• 
ı: 

''Sara b snaHa o 

ıs 

Felaket 

• 
Si i akipEden 

a Gelebilir,, 

Tebliğlerinde Yugoslavya 
İlan Etmiş Bulunuyorlar ... 

• 

ile 

Cenaze ..ı1fernsumnac 

kan itilafı konseyi beynelmilel dirde bizzarure daha vahim 
tedbirler ittihaz edilmedigi ve ihtilaflar karşısında kalınacağı 

bu tedbirler icap eden hüsnü kanaabndadır. 
niyetle tatbik edilmediği tak- - Sonu beşınci sahifede -

• 
itiraf Yolunda 

Suikastçılar Her Şeyi 
• 
itiraf Ediyorlar 

"Kı·anıeriıı Eliııde BirerCe ettik"Diyorlar 
Paris 18 ( H. R) - Suikast- j dedi. Ellerimzi sıkb ve gitti. 

çılardan Malny itiraf yoluna Saat 13 te Marsilyaya hareket 
girmiştir. Merkum son istic- ettik. 14,30 da Eski limana in-
vabında şunları söyledi. : dik. Kanebiyet caddesi boyunca 

Madam Vand10cek adım takmana 
Matmazel Pogoreliç 

- 9 Teşrini evvel sabahı 
Kramer odamıza girdi. Kale
menle aynı odada yatiyorduk. 
" Kral geliyor. Ne yapacağını
zı biliyorsunuzt Marıilyaya gi
decek Kralı öldüreceksiniz. " 

halk toplanmakta idi. Kalemen 
en müsait yeri seçti.Bana gelince 

/\ f ülllCI 

bir insan seli gibi caddeleri 
dolduran halkın manzarası ve 
nihayet krala ateş ederken 
masumların kanına girmek ih
timalı cesaretimi kırdı. Kale
mene korkumu izhar ettim. 
Hiddetle kolumu tuttu ve ha
karete başladı. O dakikada 

- Sonu 4 Onca Sahifede -



Şerif Remzi Bey 
Makalemize Cevap Veriyor 

Fakat lladiselere Val~'a]ura Değil 
ismail Hakkı Beyef. , 

Adımı bermutat salahiyetsiz 
olarak karışhrd1ğınız bugünkü 
makalenizde bazı yanlışlar ol
duğundan tashih etmek isterim. 

1 - "Sermayesini kaybet
miş bir sergüzeştcunun hare
ketlerini gizliyemediğimi,. söy
lüyorsunuz. Bana taalluk etmi· 
yen şeyleri gizlemek bana düş
mez. Fakat ortada "hareket,, 
denilecek bir şey de görme
dim. Ve o gibi şeylerden zarar 
ç.ıkmıyaeağına ben işaret et· 
miştim. Nazmi bey de ispat 
ediverdiler. Binaenaleyh bunu 
tekrar açmuyınız. 

2 - Hiç bir zaman kaça 
istersem alır satarım,buna kim
se karışmaz tarzında bir tez 
Heri sürmedim. Bizden pahalı 
:1labilenin almasını ve bizim de 
ır.ümkün mertebe pahalı alıp 

salmamızı hep isteriz, ve ben· 
den fazla kimse istemez ve 
bunu yapabildiğini henüz kimse 

g&ltermemiştir. Bununla bera
ber gazetedeki münakaşayı bu 
geniş mevzua götürmeği hiç 
istemedim ve yaJnız bana ya
pılan hücumun defi ile iktifa 
ettim. Bu hücum ve defin mes
leğimize karşı yapılan bütün 
tarizin kıymetine ölçü olmasını 
istedim ve bu dileği burada 
da yenilerim. 

3 - Benden babsile: 
"Binaenaleyh anladığımız ha

rekibna şahsi düşünce ve men· 
faatlarının hikim bulunduğu· 

dur,, diyorsunuz. Bu sölerin.L 
bana "kişi her kesi kendi gibi 
bilir,, diyen ata sözünü hatır
latmıştır. 

4 - Kooperatifçilik - Dev
letçilik - Liberallik davası da 
yukarıda söylediğim gibi, açıl
mamıştır. Böyle mevzulan mat
buatta açmağı doğru bulmam. 
Ve vaktim de bilirsiniz ki mü
sait değildir. Zaten de mevzu 
benim de gücümden üstün ol
makla beraber sizin kadarcık 
bir iktisatçının ilminden istifa
de edeceğimi zannetmem. 

5 - Fırkacılıkta, hele Halk 
fırkacılığında, hele bana müta
laa serdine kalktığınızı kimse 
dt2ymasın, gülerler. 

6 - Yapılan bu yaygarada 
olduğu gibi, hayatın bana bun
dan sonra da nasibedebileceği 
herhangi bir fikir, ve prensip 

hele umde ihtilafında kendimi 
sizin yanınızda bulmaktansa, si-
zi ve sizin gibi düşünenleri 

hasım cephesinde görmek, gu

rurumu, şevkimi, kendime ve 

hakkıma inancımı, artıracakbr, 

efendim. 
ŞERİF REMZİ 

Yeni Asır Davasından 
emin bulunan insanlar gibi Şe
rif Remzi beyin cevabını aynen 
neşrediyonız. Dava malumdur. 

Bu hususta hükmünü verecek 
olan vicdan ammedir.O da ma
lümdur. Mamafih düşünceleri
mizi ayrıca yazacağız. 

U. Merkez Reisi 
Aziz bey Bugün Ankaraya Gitti 
Merkez Hayeb DUn Aktam ikinci lçtlmaını 

Aziz Be~ln Rlya•tl Altında Yaptı 
idman mıntakua merkez 

lıeyeti dtln Üf&ID merkezi 
umumi reisi ve Erzurum meb ' -
usu Aziz beyin riyaseti albn
da ikinci içtimalDI yapmlfbr. 
Bu içtimada İzmir sporculan· 
nın faaliyetlerini tevıi ederek ... 

• &likadar olduklan sporlarda 
ilerlemeleri için yapılması icap 
1 

eden hususat üzrindcgörüfülmüı 
ve bilhassa yüzme havuzunun 
intası ile koıu bistinin bu 
sene her halde tamiri me•elesi 

1 

üzerinde tevekkuf edilmiştir. 
Mıntaka reisi vali Kazım Paşa-
nın da hazır bulunduğu bu iç
tiında Aziz bey stadyomdaki 
bistin tamiri için icap eden ke-
şif ve planlar kendisine gön
derilir g<Snderilmez lizımgelen 
tahsisatın gönderileceğini vade
derek yüzme havuzu için de 
şimdiki halde merkezi vaziyet
te olmasi dolayısile Alsancak
taki eski Gifre banyolan• 
nın müsait olduğunu yalnız 

bu muhitte denize girilip giri
lemiyeceğini anlamak için mü
tehassısa suyun tahlil ettiril
mesini ve eğer denize giril-

meaiııde mahzur yoksa burası
mn lzmir mıntakuına mal edi
lerek sporculara tahsisi için 
çalışacağını ve buna da yüzde 
dokan muvaffak olacağı nmit 
ettiğini 16ylcmqtir. 

Bundan soma bu sene, ıpor 
itlerine bunclan sonra yeni sene 
için yapılmuı düşünülen işler 
etrafında geç vakta kadar gö-
rüfiilerek içtimaa nihayet ve
rilmiştir. 

Umumi merkez reisi Aziz 
bey mıntakadan aynldıktan 
sonra doğruca Halkevine gide· 
rek orada haftada iki akşam 
muntazam çahşlnakta olan gü
reşçilerimizin antrenmanlannı 

seyretmişlerdir. 
Güreş heyeti reısı Nuri 

beyin mıntaka güreş faaliyatine 
ait izahatı üzerine İzmir mınta
kasında bir güreı salonu yap· 
tınlması için yeni sene bütçe· 
sine tahsisat koyduracaklannı 
vadetmişlerdir . Pek yakında 
açılacak olan BiiyUk Millet mec
li.i toplanblannda bulunmak 
üzere Aziz bey Afyon trenile 
Ankaraya hareket etmitlerdir. 

-------· 
LHAMRA 1. M. Kütüphane Sinemas 

Çarşamba akşamına k_adar devam edecek yeni programda : 

Şuh ve dilber 

1 ANNY 
ONDRA Kiki 1 

Fransızca 
sözlü ve 
şarkılı 

Filminde sizi çok çok güldürecek ve eğlendirecektir 

Bugün yalnız 17 seansında CLAUDETTE COLBERT'in 

BAR ŞARKICISI 
Filmi tekrar edilecektir. 15,30 ve 17 de gelenler 

iki filmi de görebilirler. 
SEANSLAR : 1s,ao - 17 - 19 - 2f, 1s 

Perşembe programında : 

ŞEYTAN KIZ 

Veni Asır 

CelilBey 1 

\Tal· nıizin Telgrafiııa 
Cevap Verdi 

Dördüncü şeker fabrikasının 
açılmasından dolayi büyük sc· 
vinç duyan bir vilayet halkının 
duygularını İktisat Vekili Ce
lal beyefendiye bildiren ve 
büyük eseri kntlulıyan valimiz 
Kazım paşaya Celal beyefendi 
aşağıdaki tel cevabım gönder
mişlerdir. 

"Dördüncü ~eker fabrikası

nın açılışı dolayisile viliyetiniz 
halkı namına yolladığınız tel 
yazınızı aldım. Büyük ulusun 
üstünlük tükenmez bolluk çağ
lıyanlan olan bu çeşit ekono
mik baysallarla yurdun her 
köşesini bezendirmek baş ülkü
lerimizdendir. Yüce arzunuza 
ve vilayetiniz halkına göster
diği ince duygudan dolayi sı
cak sevgilerimi sunarım.,. 

iktisat Vekili 
MAHMUT CELAL ········ ,. HEYKEL 

istaubulda Te,hir 
Edilecektir 

Merhum Dr. Mustafa Enver 
beyin heykelini yapan heykel
traş Hulusi beyden belediye 
riyasetine gelen bir mektupta, 
yapılan modelin yakında fstan
bulda açılacak olan etibba 
odası sergisinde teşhiri için 
izin istenilmiştır. 

Belediye riyaseti modelin 
sergide teşhirine müsaade et
miştir. 

•• • • ' ' r 

Şehir Meclisi 
Bugün 'f o planı yor 

Yeni Şehir meclisi bugün 
saat onaltıda fevkalade olarak 
ilk toplantısını yapacak ve Be
lediye reisi ile daimi encllmen 
aıalarım ve diğer komisyonlara 
verilecek azaları seçecektir. 

Pamuk· ...... 

Kimsesiz 
ahsili i 

• 

n 
llayrı Sever insanların I anıiye jup 

Alınıyo · l\ iiracaat Tedbirle· .. 
~~----·----.... ~-------

Geçen sene HaJkevi yardım perver zenginlerimize müraca-
koluna bağlı olarak teşkil olu- at eyliyeccktir. Bundan başl·a 
nan bir komite hayır sever in- Cumhuriyet bayramında "İzmir 
sanların vid:lanlarına müracaat Palas,, salonlarında mükellef 
ederek lise ve orta mektepler- bir balo verilecektir. Balo ter-
de okuyan fakir ve kimse- tip heyetini teşkil eden ha-
siz çocuklara yardım çoreleri- nım!ar dün Cumhuriyet Halk 
ni elde etmişti. Toplanan para Fırkası binasında toplanmışlar-
ile bu kabil yavrulara öğleleri dit'. Balo vali Kazım paşanın 

sıcak birer yemek vermek, ki- refikaları Maide hanımefendi-
tap ve defterlerini almak müm- nin himayesinde olacaktır. f ç-
kün olmuştu. timaa gelen hanımlar piyan-

Bu sene ayni hayırlı işin ba- goya konacak zengin eşyanın 
şarılması için fırka vilayet ida- teberru suretile toplanmasına 
re heyeti reisi Avni Doğan karar vermişler ve bu vazifeyi 
beyin reisliğinde bir içtima ya- iizerlerine almışlardır. 
pılmış ve faal bir komite se- Balo için bilet satılmıyacak, 
çilmi.ştir. Komite mektep mü- parası7. davetiye gönderilecek-
dürlerinin de iştirakile ilk iç- tir. 
timaını yapmıştır. Para ve eşya için vaki ola-

Bir iki gün zarfında faaliye- cak müracaatlara maarife aşık 
te geçilecek ve fakir çocuk- halkımızın azami müzaharet 
lara yardımın vicdanlara vere- göstereceğinde şüphemiz yok-
ceği ferahlığı duyan hamiyet- tur ... 

Cumhuriyet Bayramı 
l\leı-asiıu Proğramı Hazırlandı 

Cumhuriyetin 11 inci yıldö
nümü bayramı geçmiş seneler
den daha fazla bir canlılıkla 
tes'it olunacaktır. Vilayetin 
neşredeceği proğrama göre 
sabahleyin saat dokuzdan on 
ikiye kadar vilfıyette kabul 
merasimi vapılacaktır. 
Öğleden sonra saat on dört

te Gumhuriyet meydanında 
bir geçit resmi icra olunacak· 
br. Geçide ordu, istiklil ve 
inkılap için uzuvlannı vermiş 

olan kabramanlan temsilen 
harp malUlleri, ihtiyar gaziler, 

Her Eser 
• • • • • 

şehit analan, üniformalı ihtiyat 
zabitleri, jandarma ve polisler, 
izciler, mektepler, sporcular, 
milli cemiyetler iştirak edecek
lerdir. Halktan istiyenler de 
milli kıyafetlerile iştirak ede
bileceklerdir. 

Muhtelif 9 yerde halk kür
sülerinde hatipler tarafından 
halka nutuklar irat edilecek, 
Gece fener alayları yapılacak 

ve mekteplerde müsamereler 
verilecektir. Gazi mektebi aa· 
lonunda da gece bir çocuk 
eğlencesi tertip olunacaktır. 

Polise . ... ., 
Fiatlar Yükseliyor Mutlaka Para ile Saldıran Deli mi? 

Pamuk piyasasında dün ha- · 
riz bir tereffü hissolunmuştur. 

Geçen hafta 38 kuruşa olan 

pamuk dört gün evvel 42 ye 

çıkmış ve dün kırk beş kuru
şa kadar muamele olmuştur. 

Bunun sebebi, dünya pamuk 
rekoltesinin bu sene noksan 
olmasıdır. -

Polisler 
Mahkemeye Verildiler 
Şehit Fahreddin karakolunda 

polis Nuzmi Ye lbrahim efen· 
dilerle bekçi Ethem ve Osman 
efendiler adli vazifelerini ya
parlarken Ahsen efendiyi döğ· 
düklerinden dolayı haklarında 
üçüncü müstantikJikçe yapılan 
tahkikat bitmiş ve Asliyecezaya 
sevklerine karar verilmittir. 

Bostanlı 
Nura Kavutacak 

Karşıyakada, umumi tenvi
rat hattı geçmiyen sokaklar
daki halk ile Bostanlıdaki hal· 
km belediye hududundan isti
fade ettirilmesi hususunda Kar
şıyaka halkı ıleelektrik şirketi 
arasında mutabakat hastl ol
muş vç belediye de halkın 
şimdilik kendi hatlarından isti
fade ettirilmesine müsaade et
mıştir. 

Şirket belediye hatlannın 
geçtiği yerlere birer muavin 
direk dikerek halkın istifade-
sini temin eyliyecektir. -

yaratılmaz 
Dere Çöple Dolduruldu 

Büyük seylap esnasında Ka
rantinada köprü civarında bü
yükçe bir dere husule gelmiş 
ve bunun doldurulması için 

Belediyece yapılan keşifte on 
beş hin lira paraya ihtiyaç 
olduğu anlaşılmışb. 

Belediye riyaseti bu yerin 
Belediye tanzifat vesaiti ile 
doldurulmasına karar vermişti. 
Şimdiye kadar binlerce araba 

ahlan çöplerle çukur dün ak
fAJD tamamen doldurulmuş ve 

ve üzeri kalın bir toprak ta
bakasile arttılmiiftür. Bu su- · 

retle hem o civar balkı mem

nun olmut ve hem de Beledi
ye on beı bin lira vermekten 
kurtulmustur. 

Belediye riyaseti bundan 
dolayi fevkalade hizmeti gö
rülen tanzifit müdürü Hasan 
Fehmi beyi takdir eylemiştir. 

Bir Muhtar 
Mevkufen Mahkemeye 

Verlldl 
Değirmendere muhtan Yu

suf Ziya efendi köylülerden 
tahsil ettiği mektep ve saire 
paralarını zimmetine geçirdi
ğinden adliyeye verilmişti. Bi
rinci istintak dairesinde yapılan 
tahkikat bitmiş ve mumaileyh 
mevkufen Asliyeceza mahke
mesine sevkolunmuıtur: 

~ --

Evelki gün Polis memuru Is
mail efendi bir suçluyu adliye
ye götürürken hiç tanımadığı 
bir şahsın adliye binası önün
de hübumuna maruz kalmış, 
tabancasım kapan Ömer oğlu 
Osman polisi alnından yarala
mıştı. Mütecaviz Osman Mem
leket hastanesinde müşahede 
altına alınmıştır, -
Deniz il ücıuıı una 

Belediye Tedblrler 
Almaktadır 

Bostanlıda kurutulan batak-

lığa belediyece birçok fidanlar 

dikilmiştir. Kışın deniz suyunun 

fidanların bulunduğu yere ka

dar gelmeıi basebile fidanla
rın kurumakta olduğanu naza-

rı dikkate alan belediye riya

seti buna mani olmak maksa

dile bu kısma baştan başa bir 
set inşasına karar vermittir. 

Bu sayede o civardaki tar
lalar da deniz suyunun hücu
mundan masun ka!acaktır. -Kedi Ve Köpekler 

Dün belediye sıhhi zabita
sınca Karantina cihetlerinde 
17 kedi ve 12 köpek öldürül
müştür. Bu meyanda köpeği 
öldürülen ikinci Karantinada 
klisede 

1 
oturan artist Hayri 

efendi namında hir şahıs muğ
ber olarak zabita memurlanna 
küfrettiğinden ve tabanca tef
hi~ eylediğinden hakkında ka-
nuni muameleye tu. 

2 2 Te,rınıevveı t 

Koopera 
-·· -Standarizasi1 

İşlerine Ku 
Vermeliyiı 

- Bn\ tm atı lw mcı salı 1ıll 
fiatlar karşısında alıcıları,tı 
vc tereddüt göstenneletl 
tabiidir. Netekim ğeçelf 
Almanyaden bir çok ibta 
" Fiatlnrı nereye kadar 
caksanız kırınız da 
sonra mal a :ağı . 
lim demek mecburı ,, . 
kalmışlardır. İşin birinCI 
budur. İkinci safhası 

üzüm yerine· yedi n 
lim edilmekte incirler 
şekilde işlemede ve • 
manevralar çevrilme 

İkinci safha birin .... ·.-.,.-:....ı 

ha tehlikelidir. Serbelt 
milli iktisadiyabmızı 
bir harekete seyirci 
kat devletçi bir hn1ır11~ 

beı kişiyi %engin e 
kabilinde on binlerce 
silin istırahına kolak 
maz. Binaenaleyh fia& 
cüretkirlann cesaretioİ 
için mlistahsilleri Ko 
etrafında toplamağa, 
dirmeğe, teslimattaki 
luklann önüne geçmekt 
sullerimizin şöhretini 
eylemek için de ihra 
delerimizi standarize 
mecburuz, 

ısa.nai.ı ~-

Kii~~ük Habe 

Hapisle· 
Dolandıran Gar 
Hapisleri dolandll' 

hane sabık sergardiy 
efendinin Asliyeceza 
sine sevkine karar v 
lalmslz Sokak V• 

Bostanhdaki sok 
ıi:ı ve levhuız, evleria 

sız olduğanu nazan 
alan belediye bu 
isimlendirilmesine 
numara levhalan 
karar vermiştir . 

Ru8m MUCllCN..-. 
Şimdiye kadar 

768, Dikilide 513, 
65, Bucada 53 barkir, 
eşeke Mallein tatbik 

Ruam mücadelesio• 
miyetJe devam ed· 
lzmirde şimdiye kadar 
vana Mallein tatbik ol 

Hayvan lhra 
Dün limanımızd_. 

vapurile Pireye 297 
van ihraç edilmiştir. 

Zarar Def 
İngiliz bahçesinde 

bulunan ana lağımın 
diği büyük mazarret 

bu lağımın üzeri 

le kapatılmıfbr. 

Adliyede: ----Dlkkal•ız A 
Karııyakada Nejat 

ki çocuğu dikka · 

lıyan Derviş MehnJ 
ceza mahkemesine 
karar verilmiştir. 

Yaralama H 
Ali oğlu Osmaoı 

Terlikçi Esadın ıne J 
• ol 

liyceza mahkemesiJI 

manın yapılmasına k 
miştir. 

TUrklUjiU f 
Türkİüğü tabkird; 

Alsancakta Patista ~ 
nın asliyece:ıa 

•evkine karar ve 



22 Te,rlnlevvel .. 1934 • 

Yazan. ; Rebia Arif 

Bahçenin Sık Ağaçları Altında Bir 
Hayalet Gibi Yürüyen Beyaz Saçl? 

I-:adın ArtıkHiç Görünmiyordu 
-23-

... n çok da:,'andığını bir ı:'lİ ya
şıyorum eğer dayanmamış ol
saydım çıldırırdım. Ah şimdi 
Emine kadına nasıl kıskanıyo

rum. Yi'le başucunda bir defa
cik daha bulunabilsem varsın 

İzmir önünde bir kolu bir ba
cağı kalsin. Bana kalan sakat 
varlığı bütün ömrümü dol
durmağa yeter ... 

Doktor Ne jat başını çevirdi. 
Gözleri yaşarmıştı. .. 

" • • 
- Yine ne oldu? Yüzün, 

.ney dan mu "ıarebesinden yeni 
çıkmış yaralılar gibi soluk .. Düş-· 
nıan daha yakın mı geliyor? 
Burası da tehlikeye mi girdii? 
Allahım! Yine mi yandan yana 
sürüklenip duracağız? .. 

Ahmet bey bir söndürüp 
bir yaktığı sigara dumanları 
içinde dumanlanmış gözlerini 
karısına çevirdi .. 
Boğuk bir sesle: 
- Korkma artık hiç stirük

lenmiye~eksin hanım .. Düşman 
dört taraftan kaçıyor. Afyon 
l,izim elimizde. Askerlerimiz 
İzmire g·irmeden durmaz artık.. 
Fakat ne yazık ki Tomrisle 
orada birleşmeğe anteden Öz
demiri Tumlupınar sırtlarında 
kaybettik ... 

Nerime hanım şaşkın, şaş
kın. 

- Ne <liyor~u' bey. Koca 
ıuıker nasıl kaybolu:l Esir mi 
dü tü yoksa? .. 
Acı acı. 

- Esir değil, şehit düştü ... 

istihbarattan bunun için ara
mı'llar ... 

- Anlıyamıyorum Demir be
yin, Tomrisi nişanlısı olduğunu, 
sana damat olacağını nereden 
biliyoı lar? 

Bu kahraman zabitin üstünde 

adresime yazılmış bir kağıt 
verdiler .. 

İşte okuyayım dinle, yalnız 
iki üç satır bir şey: 

- " İzmire girmeden ölürsem 
bu kağıt babam Ahmet beye

fendiye verilsin . Cesedi~in 
düştüğü toprağa o, beyaz por
takal çiçeklerinden yapilmış bir 

çelenk koysun. Bu sayğı değer 
zat bir şehidin son vasiyetini 
yaparken, b n ona hasret git
tiğimi düşünmeli ... 

oldu mevlasına erişti. Biz ne 
yapabiliriz. Askerde nişanlıları 
şehit düşen yalnız Tomris mi.Bu 
nu evelden düşünmeli aklını ba
şına koymalıydın da harp için
de ölümle cenkeden bir zabite 
kız vumemeliydin .. 

Ne ise kızın dediği olsun 
dedik amma tanrı nasip et
meyidce ... 

Allah anasına sabır versin, 
yoksa Tomris bir gün ağlar 
iki gün yanar en son unudur 
küllenmiyen ateş mı olur .. 

Sonra dudakları arasında: 

- Hem kim bilir, eğer 
kısmetse.. Yine biz!m dileği

miz olur dedi .. 
Ahmet bey karısınin bu fel

sefelerini daha fazla dinleye
medi.. Evden çıkarken: 

- Dokto•· Nejatla görü me
li, T omrisi yalmz görmeğe ce
saretin yok. .. 

* * .. 
Boğazın ye~il sularını ku-

caklıyan köşkün kapalı pan
çurları artık hiç açılmıyordu. 

Yıllardır vakıt val:ıi bal-
konda. oturan bahçenin 
ot bürü yen sık ağaçları 
altında bir hayalet gibi dolaşan 
beyaz saçlı, sevimli, asil kadııı 
artık hiç gö•·ünmiyordu. 

Köş:.:ün pek nadi.- açılan ka
pısından eski bir emelüa: ô!an 
Osman ağadan başka kir.senin 
çıkıp, girdiği yoktu. Osman 
ağa, bugün başını b:r <!ğ&ca 
dayamış elindeki koca çubugu 
içerken kansına yine eskiyi 
anlatıyor dert yanıyordu: 

- Ne oldu yarap? Neler 
oldu, bir zamanlar gireni çıkanı 
eksik olmıyan şu konağa bak 
bir türbeyi andırıyor!.. 

Hadice kadın: 
- Gerçeği de bu değil mi 

sanki bu türbenin evliyası ha
nımefendi bekçileri de biz .. 

Osman ağa derinden iç çe
kerek: 

- Ah sen bilmezsin. O ne 
kadındır o, ben onun bu eve 
gelin geldiğini bilirim. Sonra 
Özdemiri, o şehit oğlu şehit 
büyük askeri birlik büyütiük 
onu işte buralarda hep sırtım
da taşırdım .. 

Bunlar hep bir hayal oldu 
öyle mi kadınım. Özdemir de 
gitti yine biz kaldık.. Buna 
kalmak den;rse!.. 

Sorıu l'Qf -

SON 
Ha. Vekilimizin Beyanab 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Balkanlar Müşterek işin Başında 
Ebediyen Toplu Bulunacaklardır -Türkiye Hükumeti Marsilya Cinayetinin Aydınlanması 

İçin Bütün Kuvvetile Teşriki Mesaiye Karar Vermiştir 
Belgrat 20 (A.A) - Avala linin şahididir. Milletlerimizin fazla ikdam ile devam edil-

Ajansından: mukadderati ile menfaatları mesini intaç eyliyecektir. Ni-
Türkiye hariciye vekili Tev- arasındaki büyük ayniyete işa- hayet, kardeşinin ölümü habe-

fik Rü tü bey politika gaze- ret etmeğe bile hacet yoktur. riyle büyük şefimizin ne kadar 
tesine aşağıdaki beyanat~a bu- .Şimdi de sükün içinde, önü- müteessir oldugunu şöylemek 
lunmuşlardır. müzde bizi bekliyen büyük işi isterim. İstanbul mülakatından 

.,Sizler büyük kralınız için düşünmemiz ve kahraman kra- sonra kendileri birinci Alek-
ağlarken bizler de Gazinin lınız ile namdar Şefim Gazi sandrı daima kardeşim diye 
kardeşi için ağlıyoruz. Belg- Mustafa Kemal hazretlerinin yadetmekte idi. Son defada 
ratta ve Topolats ile Ablinatsa başladıklerı esere gerek sizin milletimize kardeşini kaybetti-
kadar yollarda gördüklerim ve gerek bizim devam etme- ğini ilan eyledi. Ve Yugoslav-
kral birinci Aleksandr hazret- , miz liizım gelmektedir. Onla- yanın ittihadını temin eden 
!erinin hakikaten Yugoslav l kralınızın ölümüne Türkiyede 

rin bu eserleri beynelmile teş-
'11 t" · h'çbı' z t bu suretle ag" landı. Türk mil-mı e ının ı . r aman unu a- riki mesai ve beynelmilel sul-

mıyacağı çok sevilen bir hü- • !etinin hissiyatııııza ne derece 
hun temini eseridir. Ve bizler f kümdar olduğu hakkındaki ka- iştirak ettiğini telğra !arda da 

na::(ımı takviye etmiştir. Me- bu işe devam edeceğiz. Birçok görmüşsünüzdür. Fakat bunn 
rn•im müessir ve muhteşem muhik seb~ler dolayısiyle mil- daha eyi anlamanız için şunu 
oldu. Bumda şunu tebarüz et- !etlerimizin daha eyi bir fatik- söyliyeyimki Yeni Türkiyede 
tirmek isterim ki, yalnız mil- bale must-chak olduklarına bu ana kadar milli matem tu-
letinizi değil fakat Balkanlar- inan;nalıyız. Kahraman kralın tulmamıştır. Kral Aleksandrın 
da hepimizi yese düşüren bu menfur bir suikasta kurban cenazesının kaldırıldığı gün 
büyük felaket huzurunda ya- gitm<ısi üzerine Yugoslavyanın Türkiyeııin ilk matem günü o!-
pılan merasimde her şey çok zayıflamasını bekliyenler hayal muştur. Maalesef kral Alek-
muntazam bir tarzda tertip inkis::rına uğramış ve bugün sandr ölmüştür. Fakat eseri 
edilmişti... iki misli olan dahili kuvvetinin ebediyen yaşayaçak ve bu 

Tevfik P.iiştü bey müteakı- d d eser bizi Balkanlarda tes:ınü-harici satvet; önün e ve o--
ben me,\:l Yugoslavya ma- atin ve sulhtm tahkimi yolun-
k • · ı y 1 'I layısiyle ba1kanlarııı ve u;nu· .amı:ıny.e uğos av miı etinin iid da müşterek işin bas.ında ebe-miyetle Avrupanin tes:ın·· ü 
büyük teşkilatçılık kabiliyeti . d'" · diyen toplu bulur.duracaktır." 
ile yüksek vicdanım teb;;r'.iz üze:inde teei:ini go~ter ıgı 

• v ı h kes Tevfik Rüsili bey beyanatı-ettinniş ve sözüne şu suretle muııleş:!:n • ugos.avy;:yı er· dı 
devam ey!emiştir: hayranl•kla mü.şabed ye imkan na Marsilya cinayetinin ::y n-

" Yugo•!avyada bulunan her- bulmuş, Y. Öiüm bir hiikil<at lanması için Türkiye hükümb· 
ke~ bu vicdan ile bu mll~te- olma!ı.la beraber vaziyet böy- tinin bütün kuvvetiyle teşriki 
rek hissiyatın bu te riki mesai- ledir. Kahraman halın ölümü mesaide bu!unmağa karar ver-
nin ve ayni zamanda Yugos- balkanlarda ve Avrupada vn- miş olduğunu tebarliz ettirerek 
lav milletinin kudreti ile disip- ziyetin tarsini eserine da'ıa nihayet vermiştir. 

~'////////////:Y//T'//////////,"O 

Yalan 
Dönen Şayialar 
Tekzip Ediliyor 

Ankara 20 ( A.A ) - B. 
M. M. 24 Birinci Teşrin gü-
nü için toplantıya çağırılma.sı 
dolayısile intihabatın yeni
lenmesi ve gümrük ve inhi
sarlar vekaletinin ilgası gibi 
bazı şayialar etrafında müta
lealar ileri sürüldüğü ğörül
müştür. Yüksek selabieetli 
makamlar nezdinde yaptığı-

1 mız tahkikatta bu neşriyatın 
tamamen yersiz bulunduğu 

ve yazıldığı gibi meclis ko-
ridorlarında da bu yolda hiç 
bir şayia deveran etm~ 
olduğu anlaşılmış ve tekzi-
bi için Anadolu Ajansına " 
selahiyet verilmiştir. " 

''.//,<;J!//////////J'7,l'Y../,f,/'////.1'°A 

Tirede 
Belediye Reisi 

Seçildi 
Tire 21 (Hususi) - Yeni in

tiha batta kazanan Şehir mec
lisi azaları bugün saat on beşte 
belediye salonunda ilk toplan
tılarını yapmış!ı:rdır. Bu içti
limada belediye reisi ve encü
men azaları seçilmiştir. Tasnif 
neticesinde belediye riyasetine 
eski reis Ali bey;n ve dai.ni 
encümen azalıklarına da Sami 
ve Ali Şevket beylerin intihap 
edildikleri anlaşılm?~tır. Tebrik 
eder muvaffakıyetler dileriz. 

Askerlerimiz 
~•~nikten Geldiler 

İs<anbul 21 (Hususi) - Bel
grattnki merasime i. tirak eden 
asl<erlerimiz bugün Selanikten 
geldiler. Hararetle karşılandılar. 

'i'SS .,. .... a ------•1111.-. ... .....-........... aıı:ıı•------
Y ugos Ja vy a Kabinesi T urhaldan Döne keı1 

• 
Dün lstifasıııı Verdi 

Yeni Kabineyi Hariciye Nazırı M. 
Y evtiçin Teşkili Muhtemeldir 

İstanbul, 21 (Hususi) - Dün 
Kral naibi pre~s Pol'a istifa
sını veren Yugoslav kabinesini 
teşkile hariciye nazın M. Y ev
tiç 'in memur edileceği ve Mil
li birlik kabinesi teşkil oluna
cağı Belg.-attan bildiriliyor. 

Mamafi müstafi başvekil M. 
Uzonoviçin yeni kabineyi tek
rar teşki!e memur edilr:~si de 
kuvvetle muhtemeldir. 

Belgrat, 20 ( A.A ) - Meb
usan ve ayan meclisleri bu sa
bah yem devrelerinin ilk içti
maıııı akdetmişler ve yeni di
vanlarını te~kil eylemişlerdir. 
Meb'usan meclisinin geçen dev· 
resi reisi M. Kamanudi ile 
ayan meclisinin geçen devresi 
reisi M. Tamasiç yeniden meb'
usan ve ayan reisliklerine inti
tihap olunmuşlardır. 

Başvekilimiz BirTesemmün1 Vak'ası 
Geçirdiler Sıhhatleri iyidir 

Ankara, 21 (Hususi) - Baş
vekil İsmet Paşa ile refakat
lerindeki heyet T urhaldan dö
nerlerken trende verilen ye
mekten veya balıktan tesem
müm neticesi olarak mideleri 
bozulmuştu.-. Başvekil Paşa ve 
diğer zevat derhal tedavi edil
diler. İsmet Paşanın ve rda
katlerindeki zevatın sıhhalı 
iyidir. Yemekler tahlil ediliyor. 

akşam T urhaldan saat 8 de 
şehrimize avdet etmişler ve 
istasyonda vekiller meb 'uslar 

ve diger birçak mülki ve aske
ri. zevat tarafından karşılan

mışlardır. ~ 

Almanlarla Tica
ret Anlaşmamız 

Bunları okurken orada kas
katı kaldım, hala kendime 
gelemivorum. Söyle bu felaketi 
kızına na :! duyurmalı? 

Nerime hanım b:r sürü bir
birine ~l~ rikirler altınd:ı bunal
mış gibiydi. 

Bulgaristan Da Balkan 
Misakına Girecektir 

Bclgrat, 20 (A.A) - Avala 
Ajansından : 

Bu akşam 
ğıdaki teblig 

Hüküm et 

saat 20 de aşa

neşredilmiştir : 
bugün öğleden 

Ankara, 20 (A.A) - Baş
vekil İsmet Paşa Hazretleri 
refakatlerindeki zevat ile bu 

Telefon 3151 

TA·YYARE 

İstanbul, 21 (Hususi) - Al
m:ın!ada ticaret anlaşmasının 

yenilenmesi için Berlinde müza
kereler başlandı. 

Telefon 3151 

SİNEMASI 
~------=----~---~----Bl'Gi"N - Şey cıınım hemen ~imdi 

söylemek laz•m mı? 
- Benin istihbarattan ça

ğırıldığı:nı biliyor. 
Ne uydurup bulmalı. Kız 

zato:ıı eriyip bitiyor bize birşey 
dime; o: aıı:ma onun bu sakin 
hali ::ıltında ne öldürücü bir 
merak ile kıvrandığını anlıyo
rum, yemiyor, içmiyor, sanki 
bir ölge gibi bölüğünün ara
sından ayrılınıyor. Ne yapmalı 
Y~rap! Ne yapmalı?. 

Nerime hanım artık kendini 
toplamı kocasına bütün dü
şündükler;nı hem şikayet hem 
nasihat yollu söylerneğe ba~ladı: 

- Al Sen de çok oluyorsun 
bey? Bak o dağ gibi yüzba
fıya benim de yüreğim yandı 
amma, düşünelim ki o şehit 

Ha. Vekilimiz Dün 
rattan İstanbula 

Sabah Belg
Döndüler 

!sıanbul 21 (A.A)- Hariciye 
vekili Tevfik Rüştü bey sabah 
Belgrattan geldiler. Vali Mu
hittin bey, ve hükümet erkanı 
tarafından karşılandılar. Tevfik 
Rüştü bey Otelde Yugoslavya 
sefirile görüştüler. Kral Alek
sandr Hz. nin merasiminde bu
lunan askerlerimiz Seliinik ta
rikile geliyorlar. 

TEVFiK RÜŞTÜ 
BEYİN BEYANAT! 

l • .ıdml 21(Hususi)- Tevfik 
Rüştü bey Sofyadan geçerken 
Bulgar gazetecilerine beyana
tında Balkan Hariciye nazırları
nın 30 İlk Teşrinde Ankarada 

bulunacaklarını Bulgaristanın 
da yakında Balkan misakına 
gireceğini zannettiğini söyledi. 

Belgrat 20 (A.A) - Kral 
· Aleksandrın cenaze merasimin

de Türkiyeyi temsil eden Hari
ciye vekili Tevfik Rüştü beyin 
riyasetindeki heyet dün gece 
Belgrattan hareket etmiştir. 
Romanya kralı Karo) ile Ro
manya Hariciye nazırı M, Titu
lesko ve Hariciye nazırı M. 
Maksimosun riyasetindeki Yu
nan heyeti de dün gece hare
ket etmişlerdir. M. Göering 
bu •abah saat 9 da tayyare ile 
gitmiştir. , • 

sonra ayan ve meb'usan mec-

lislerinin içtimaını müteakip Senen;n en yiiksek e~erlerinden biri olan 
toplanmış ve teşkilatı esasiye • • IoM? 
kanununun ah!·amına tevfikan BEN FAHiŞE IY • 
istifaya karar vermiştir. Baş-

vekil saat 17 de Dedinje sa· Tamamen Fransızca sözlü his ve heyecan filmi 
rayına giderek kabinenin isti- İlaveten : 
fasını devlet naibi Prens Pola FOX dünya havadisleri ( TÜRKÇE SÖZLÜ ) 
vermiştir. Niyabet meclisi bu "'; İstanbul belediye ihtihahatı tezahüratı Türkçe sözlü 
istifayı kabul etmiş ve yeni ~l CASTİLİAN GARDEN(meşhur İspanyol orkestresi ve dansi) 
hüküm etin teşekkülüne kadar 1 , _ 

işlerin tedvirinc eski kabineyi • Sc~n:s Saatları : 
memur eylemiştir. ~~ Her giin: 1~, 17, 19, _2_1,15 

E b • ş· k tJ 1 Cuma giinlerı : 1_3 te ılave seansı 
Cne 1 ır e er 1 i Pcrş .mbe günlen : 13, 15, 17 de me!<~epl:! r seansı 

soo Bin Llralık Şarap •,i- Haitaya iki büyük filim bir en 
Çıkaracaklar k 

1
, .. k. . K . . 

Ankara, 21 (Hususi) - Ec- f .il ·ara ur · ıyenın alhulır 
nebi şirketlere gönderecekleri Büyük İnkilap Filmi 
döviz mukabili olarak 300 ~in B v ı· • Ş k GUstav Fröllhln çok 
liralık müskirat ihraç etıııelerıne 0 az Çl ar ısı sevilen bUyUk eseri 

.. d l k' musaa ~ c.ar:cıca 1.ır . 
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Söyle .. Söyle .. Diyordu Oac· 
Sonra Görürsün ... 

Üç giin sonra kapiten Ladu, 
Yon Krohn'un suallerine vere
ceğim cevabı getirdi. Alman 
tefi nezdinde sadık bir Alman 
casususu gibi görünmeğe mec
burdum. Kapiten Ladunun ver
diği cevaplar doğru idi. Fakat 
alınan tedbirlerle bu sualler:;:ı. 

istihdaf ettiği vaziyet çoktan 
değiştirilmek suretile hüküm
süz bırakılmıştı. Jakop soka
ğından Madritte "Madeleine 
Stepino Calle Algorta,, ya i!k 
mektubu yazdım. Bu mektup 
Baron Yon Krohn'ın istediği 

şekilde tanzim edilmiş, satırlar 
arasına aradığı izahat kon
muştu. 

Kapiten mektubun gönde
rilmesini bizzat deruhte etti 
ve: 

- Bundan sonraki isminiz 
"Alouett,, tir, dedi. Size bılva
sıta bazı tebliğatta bulunmak 
lüzumunu duyarsam bu ismi 
kullanacağım. 

Tarla kuşu... Kapiten Ladu 
senbolik isimler bulmaktan hoş
lanır. 

Bir hafta kadar Berliç mek
tebinde lspanyolca kursları ta
kip ettim. 

Nihayet bir gün Baron Von 
Krohnla mutabık kaldığımız 
gazeteye fU ilanı verdim: 

" Bir fan dö şamber aranı
yor ..... Tarihte müracaat edil
melidir.,, 

İspanyadan gelen mektupta 
hala malumat aranıyordu. Col
lagorium'la yazdığım mektubun 
geciktiği zehabına düştüm. 

Hareketimin arefesinde kapi
ten Ladu şu mektubu gönder
mişti: 

Aziz madam, 
"Sizi alakadar eden şehirler 

hakkında yeni bir şey öğrene
medim. Aldığınız malumatla 
iktifa edilmelidir. Zuhuru muh
temel hidiselere karşı Cerbere 
askeri karakol kumandanına 

veya komiserine hitaben bir 
kaç kelime yazıyorum. Bunu 

- ' -ancaK nıu , , a. u~ra ;..t·u~ nız 

takdirde ku' ı'" z. Her ha!-
de tavsiye edi.ı.niş bulunu~u
nu1u kimse anla::namalıdır.Mek
tuba lüzam görmezsiniz imha 
ediniz. Anotripin formülü çok 
sadedir. 50 santiğramlık bir 
antripin kasesi alırsın·:ı. Bu 
tozu iki kaşık sm· a e · _;,<rıiz. 

Bu suretle kimsenin nazarı dik
katini celbetmiyccek bir mürek
kep elde etmiş olursunuz, Be
yaz veya krem k.:ğıt üz~rine 

yazocağınız mektubun ~atırları 
arasına yazın::!.: isteJ!klerin!1.i 
bu mürekkl'p!e yazarsı:ı! z. Gi:
zel seyahatlar tem:o!lr.İ eC:.e::rr.. 

Jean c~veno! 
Haşiye - Bundan sonra mek

tuplarım Ceve""' ;~ .. , •. .,ı taşıya 
caktır. 

Mütekabilcasu~luk 

yüzlü ajan rolünü g<;riiyordum. ' 
En güç, tehlikeli bir yo~d~n 
İspanyaya dönüşümde Ba:·on 
Yon Kroh'nu beni bekler bul
dum. 

AŞIK BARON 
Baron İrunda heni bekliyor

du. Kalabalık arasm:l.'l'l onu 

gördüm. Bu elli iki yaşındaki 
adam, sırçadangözün'" monok
lu ile gizliyerek ilerledi. 

Önümde eğildi. Bu dakikada 
kapiten Ladunun tevdi ettiği 
vazifeden iğr.:niyorum. Baron 
önce sıhhatımı sordu. Sesi 
titriyordu. Heyecanını güıünç 

bulmakta idim. Konuştukça 
çirkinliğine daha fazla nüfuz 
ediyordum. Çehremdeki tebes
sümden cesaret alarak acemi 
bir aşık gibi heyecanını gizli
yemeden bir kaç şöz daha 
söyledi. Kendisile alakadar ol
mamı temine çalışıyordu. Ya
vaş yavaş açıldı. Nazik ve 
nüktedan görünmek istiyordu. 
içimden: 

- Söyle.. Söyle diyor um. 
Daha sonra görürsün ... 

- !'onu var -

İtiraf Yolunda 
(Baştarafi I inci sahı/ede) 

anladım ki bu adam beni de 
yere serebilir. Kalemenin elin
den kurtulmak için halk ara
sına karıştım.,, 

Kramer Yakalanıyor 
Malny doğru mu söylüyor. 

Bilinemez. Kramere gelince 
yakalanması bir gün meselesi
dir. Bütün lsviçre yolları tutul
muştur. Cenevrede yapılan araş
tırmalar da Paveliçin başlıca 
cinayet arkadaşının izine tesa
düf edilmiştir. Hakiki ismi 
Kralyi olan Malny diğer sual
lere cevabında demiştir ki: 

" Projemizin tatbi ine en 
müsait yeri seçmek ve görmek 
için Kalemen'le birlikte kane
biyer caddesine gittim. Halkın 
kesif bir kalabalık teşkil et
meye başladığı sırada arkada
şımı yerinde bırakarak kaçtım. 

Vazifemizi Yapacakbk 
- Suikast suya düşseydi ne 

yapacaktın ? 
Suikastçı bu suale cevap 

vermedi. Fakat gözlerinden 
anlaşılıyordu ki Kral, Kaleme
nin kurşunlarından kurtulsaydı 
Kralyinin kurşunları ile karşı
laşacaktı. Teth!şçi düşündükten 

sonra şu sözleri söyledi: 
- Bir vazifemiz vardı. Onu 

ikmal edecektik. Size bütün 
söyliyebileceğim bundan iba
rettir. Yanılanlara tPessüf et-

miyomm. 
- Dört gün ormanda nasıl 

saklandın 1 
- Bir erkek ve bir kadın 

yemek getiriyorlardı. 
Kramerln Etinde 

Birer Ceset 
Sualler sıklaşınea Kralyi işi 

kı'a kesmek istedi: 
- Kramer'in elinde birer 

cesetten ibarettik. İstediği gibi 
bizi kullanıyordu. 

Malny'nin ikametgahında ya
pılan araştırmada yatağı altın• 
da ilk ifadesinde söylediği gi
bi bir mavzer tabancası ile iki 
el bombası bulunmuştur. 
Aynı zamanda Yugoslavya 

birliği aleyhinde hazırlanmıt 
bir çok beyannameler ve bazı 
vesikalar ele geçirilmiştir. 

Esrarengiz Ve 
Güzel Kadın 

Lozan .'. :ı yapılan araştırma

larda ele geçirilen bir bavulda 
tethişçilere pasaportların Yan
ka - Puzsta karargahında veril
diğini gösteren vesikalar bu
lunmuştur. Tetkik edilmekte 
olan bu kiatların büyük hayret 
uyandıracaiı kanaatı vardır. 

Sainte Anne caddesindeki 
büyük otelde Krammer'le güzel 
ve esrarengiz bir kadın refakat 
ediyordu. Malny ]an Vandracek, 
yanındaki kadın da madam 
VanclYar .. lc namını VPrmislerdi. 

<enı ASii" 

aJ 1 an Hariciye Nazırları M. Çaldaris 
~ ·····················:··········· ································· ... ·············· • Y un_an Milletine Bir 
Karol Ve Prens Pol Hz. Leı~ı Beyanname Neşretti 

n K b ı Ed•ıd•ı .At na, 20 (A.A) - Atina a U ı ı er A1ansından: 
~.ı,'IO,.ı,: . Başvekil M. Çaldaris millete 

----~-------------------------- h:~aben neşrettiği beyanname· 
Kcv:sey Namına Yunan Hariciye Nazırının Nutku de Zaimisin Reisicumhurluğa 

.:grat 2,l ( \.A) - Balka'1 r:mizin en büyük banilerinden J P'"i7t"'"'!!"~~~:ıml!A"'"Wl'~'~!"I tekrar intihabından dolayı 
i" " fı Hn,ciy• nazırl r.nı r-' :ın zatın feci ölümünden do- derin memnuniyetini ve ınii· 

1 c ~ ç •• •H n· l yı bJyük bir keder duymakta şarünileyhin bitarafana icra· 
l . , t - o. jumı.n ilave etmekten atının memlekette sükün ye 

n:cı.JınJ1 Yan;: · ·· ı ı d;ır;c;;::: l:en·· mi alamam. Balkan itilafı tabiilik içinde siyasi hayatı 
nazırı kral v::: prensi a}ağıdaki zihinlerde vuku:ı gelen uzun iadeye pek ziyade hadim bu· 

bir tekıimül!b ve milletlerimi- lunmu7 olduğunu kaydeyleınek· 

~ . 
KRAi. KAROL 

nutku ile selamlamıştır: 

Haşm~tmaap, 

lcı-i , 

Balkan iti:Mı 

prens hazret-

konseyi, Asil 
Yugoslav milletini mateme <lüşi:.
ı·en m:?nfor c:nayete ka;".)ı duy
makta oldu nefret hissini ifade 
için- Belgratta fevkalade bir 
içtima akdedilmiştir. Zntıha,
metanelerine ve zatıfahimane
lerine o ka~:m :ırze<lerken ese-

7.
0 

n daimi arzusunun bir eseridir. 
Bıı it"!: c uz ~ "" :i:ldettenberi iç

i • · ,.. :ı'1:1 b': zanıret halini 
., .ı.fonl! • 'l.a'.:kukuna kral 
A' ;'.sandnn iidahalesi vasi 
...ı • • y;:. ;a yaramı etmiştir. Gu 
sebepten do1'ıyıdır ki, büy::.k 
Kralın feci surette ölümü mem-
b'{e~lerimiz için baGseten acıklı 

bir zıya teşkil etmiş ve bizleri 
<! ··ır mes'uliyetler karş• sına 
l :oy.ııu~tur. Girişilmiş olan işe 
yeni kuvvetlerle devam edece
ğ;z. Ankarada yapılacak olan 
önümüzdeki toplantıda millet
lerimiz arasındaki yaklaşmayı 
ink:şafa m'\zhar etmek ve bü
tün faaliyet sa1'.alarındaki teş
ri!:i m .! ıailerini tanzim eylemek 
çarelerini tetkik edeceğiz. Çok 
mes'ut şerait i~.inde b<1şlanmış 
olan esere şimdiye kadar ol
duğu gibi azimle devam edile
cektir.Memleketlerimı.ı bu esere 
devam etm~k ve onu ellerinde 
bulunan bütün vesaik ile ikmal 

1-REIV~ 

"ylemek arzusundadır. ~un~ 
kut'iyen kaniiz ki, bu müşterek 
arzumuz sarf edeceğimiz mesaiyi 
eyi bir neticeye isal edecektir. 
Bu mesaimizin neticesi haliha
zırda Balkanlarda hüküm sür
mekte olduğunu gördüğüm'iz 

yeni sulh nizamını vücude ge
tirmek için o kad;:.r uzun müd
det çalışmış olan zatın hatıra
sına ithaf edebileceğimiz en 
kıymetli bir yadigar olacaktır. 

E rrafa Korku açan ar 
Gazeteler Uydurma Şayialar Çıka
ranları cinayetle ittiham ediyorlar 

ar 

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

Kral Borise Suikast Yapıldığı Haberi Yalandır 
PARİS, 21 (Husu .. i) - Hü- mehafilde YugoslavyanınMaca- Betblnler Susunuz! 

kümet sık sık endişe verici ristana hir ültimatom tevdi et- Paris, 21 (Hususi) - İntran-
şayialar çıkaranları şiddetle tiği hakkında Amerikan me:ıa- sijan gazetesi " Betbinler susu-
araştımıaktadır. Geçen gün filinden çıkarılan asılsız şayia- nuzl ,, başlığı altında su 11atır-
tekzip edilen uydurma haber- lar takbih olunmaktadır. yazıyorlar: 1934 de Avrupada 
ldrden sonra Bulgar kralı Bori- Lavaro F ascista gazetesı hareket halind~ .olan kuvvetler 
sin de bir suikasta uğradığı, Yu- Fransız_ İtalyan münasebatını Sulh kuvvetlerıdır. Harba hazır 

1 M · t ·· ·ıt• olan pek az millet vardır. Fakat gos avyanın acarış ana u ıma- Almanya bakımından tetkik 
harbın patlamasını asıl istemi-

tom verdiği yolunda tamamen ederek diyor ki:"Kimse Alman- • 
1 k 1 t yenler de onlardır. Çıkanlan 

ası sı:z: haberler çı arı mış ır. yanın tecridini istemez. Fakat betbinane şayialara kulakları-
Oeuvre gazetesi diyor ki: "Bu Almanyanın teşriki mesai arzu- mızı tıkayalım. ,, Mukadderatı-
kadar nazik dakikalar yaşadı- sunu filiyat ~abasında göstor- mızı idare edenlere itimat ede-
ğımız bir zamanda halkı telaş mesi icap ettiğini anlaması lim, Birleşik ve çalışkan kala-
ve endişeye düşüren şayıalan 1- d 1 

azım ır.,, ım. ,, 
çıkarmak cinayettir. ,, 

tedit. Başvekil bütün Yunaıı· 
lıları ve siyasi fırkalan meoı· 

leketin imarı, terakkisi ve re· 
falıı için teşriki mesaiye d~· 
vet ederek diyor ki: 

M. Zaimisin tekrar intihabı· 
nın bir merhale bir hareket 
noktası olması temenni olunur· 
Siyasi fırkalar arasında şimdiki 
ihtilafa nihııyet veren bir mel"' 
hale ve müşterek selamet 
için müşterek gayreti idare 
eden bir hareket noktası ola· 
cağını ümit eder. 

SIR JOHN SIMOı T 

DİYOR K· .. -, .,., 
- Baştaıaıı J ncı schııeat -

etmekte olduğuna şüpheınit 
yoktur. Kral Aleksandrin Fraıı· 
sayı :ziyareti M. Mussolini t•• 
rafından tasvir edildiği veçhİ' 
le umumi anlaşma yolunda ye· 
ni bir merhale olarak yapıJıı:ıll 
bir teşebbüstür. YugoslaYY' 
şimdi harpten sonra tek haki• 
miyet altında toplanmış olıı0 

unsurların bir araya gelmesiy• 
le vücut bulmuş büyük bir 
devlettir. Ve hükümetinin ye 
dahili teşkilatımn maruz: buluır 
dukları müşl<üller ne olurs-1 
olsun krallığı teşkil eden mub' 
telif milletlerin hissiyatı bİ( 
bir zaman i hilal arzusuıı~ 
göstermemektedir, . 

lngiliz siyaseti bu keder~ 
günlerde bittebi hiçbir türl~ 
yeni bir teahhüde girişmeksİ' 
zin bütün sahalarda sabır •' 
itidal tavsiyesinde bulunma~· 
tan fariğ olmamıştır. Sulbıt~ 
azimli dostları olmak sıfatiyl~ 
şuna katiyen kaniizki, ye~ 
Y ngoslavya hükümetinin pe 
güç olan mesaisini l:olaylaştı~' 
mak Avrupanın menfaatı iktı' 
zasındandır, Şuna da kaniit~~ 
kuvvetli, müttehit, müreffe 
ve tatmin edilmiş bir Yugo5' 

lavyanın mevc..diyrti de Aurıl' 
panın menfaati iktizasındıı0' 
dır. 

İnfomıasyon ajansı kendisi
ne atfen ortaya çıkarılan bu 
şayiaları protesto etmiş ve 
bunları uyduranlar hakkında 
adli makamata şikayette bu

Türk Mensucat Fahri a arJ 
lunmuştur. 

Asılsız ,aylalar 
Takbih Ediliyor. 

Roma 21 (Hususi) - Siyasi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
24 yaşında olan genç kadın 
sık sık telefon etmekte idi. 

Novak Ne Diyor? 
Krammeri otelde ziyaret 

eden ve diplomat olduğu ön
ce zannedilen şahsın da Pave
liç olduğu meydana çıkmıştır. 
Novak ismini takınan Pospiçil 
de tahkikat hakiminin sualle
rine karşı itirafatta bulunmuş

tur. 
- Krrlı öldürmek 

size verilseydi bunu 
mıydınız:? 

vazifesi 
yapa~ak 

- Evet... Herşeye hazırdım. 
Hırvatistanın istiklllini koru
mak için hayutımızı fedadan 
cekinmivoruz. 

• 
Rusyadaki Kursları ikmal Eden Ta: 
lebelerimize Şehadetnameleri V erild1 

Moskova, 21 ( A.A ) - Dün 
akşam Kayseri mensucat fab
rikaları için T ourcstoin açmış . 
olduğu hususi kurslara devam 
ederek bunları bitirmiş olan 
Türk mühendis ve usta başıla-
rının mezuniyet merasimi mu
tantan bir surette yapılmış ve 
merasimde T ourcstoini mümes
sili erile Türkiye sefarethanesiH. 
komiserliği ve Sümerbank mü
messilleri vesair zevat hazır 

bulunmuştur. M. Zolotarevin 
söylediği merasimi açış nutkun
dan sonra mütekabilen nutuk-
lar irat edilmiş hassaten hara
rrtli ..-e dostane bir . mahivet 

iktisap etmiştir. Orkestra en
ternasyonal ve Türk milli mar
şını çalmıştır. Türkiye sefareti 
namına Fevzi ve İsmail Hakkı 
beyler hariciye komiserliği na
mına da M. Osetrov ve diğer 
zevat söz almışlardır. 

Nutukların teatisinden sonra 
M. Zolotarev Türk mühendis 
ve uslabaşılarının yetiştirilme~i 

ıçın T oursctroni kurslarında 

sarfedilen mesainin neticelerini 
bildirmiştir. Kursları 64 ustabaşı 
ile 5 mühendis ikmal etmiştir. 
Bunların ekserisi Aliyülala ve 
ala derecelerde mezun'" olmuş
lardır. M. Zolotarev Tilrk milli 

marşının şiddetle alkışlamı.n ıı'~ 
meleri arasında şehadetnaıııelt e 
Sümerbak mümessili Fevzi btir 
tevdi etmiştir. M.Zolotarev O'.~r~ 
kezi İcra komitesinin ve 'fil < 

~v 
mensucat fabrikaları tc? jO 

edecek unsurların mezuniyetı~ D' 

h .d . . T cStr 
atırasını ı ame ıçın our O' 

da kursları bitirmiş olan rıı .f 
hendis ve ustabaşılara h11.~~· 
birer nişan vermesi için ııı.il fe' 
ade istemiş -olduğunu s'Of,, . , .. 
miştir. Mumaileyh ilk rııŞ ~ 

1 b d ınu··ben,. kurs ta e esin en ıv· 
Fevzi beye vermiş ve s~ 
di2'er talebeve tevzi evleJ111 
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Son· Dakika: 
Ha. ekili A vrupanın Vaziyetinden 
Endişeye Mahal Yoktur Diyor 

~~~~~~~~~~~--ı~~~~~~~~~~~ 

.!ST~!-:1BUL, 21 (Hususi~ -. Hariciye Vekili Tevfik. ~üş~ü. bey yarın Ankaraya gidiyor. 

So Elile Kılıncıııın l(abzesine Basarak, Salıntılı ·Bir Yürüyüşle 
İleriledi. Eşcaeddinin Burnunun Dibine Yaklaştı 

Muşarunıleyhgazete muhabırlerıne beyanatında memleketımıze ıltıca etmiş olan Bulgar Makedonya 
komitesi reisi Mihailofun Kastamonuda bulunduğunu söyledi. Siyasi vaziyet hakkında bir suale de 
şu cevabı verdi: "Avrupanın vaziyetinden endişeye mahal yoktur. Fakat Avrupa cennet te değildir.,. 

Yugoslavyada Temerküz Kabinesi ~~~~~~~~---
zül de bulunmadınız. Erkek Halife hazretleri... -dedi

Bu hususta Bizanstaki meli
keye bir name göndermişlerdi. 
Bağdattaki kanaat şudur ki 
cevap müsbet olacaktır. Bi
naenaleyh, pek yakında Emir 
Ahsenin avdetine inanabilirsi
niz. 

Bu ada~ Halife tarafından 
merasime iştirake memur bu
lunuyordu. Verdiği cevap ağır 
basmıştı. Başta Vanlı bey ol
duğu halde çadırdakiler hep 
birden Eşçaeddine sordular .. 

- Ne dersin? 
- Buna da bir diyeceğin 

var mı? 
Ne diyebilirdi? Hepsi onun 

susacağını ve inadından vazge
çeceğini tahmin ederek, mağ
n:ır mağrur ayağa kalkmış
lardı. 
Eşcaeddin yerinden kımılda

madı. Bilakis daha büyük bir 
sükütla: 

- Beyler .. -dedi- oturunuz .. 
Sonra Bağdadın adamına hi

tap etti: 
- Ya Seyiti Murahhaslar 

3i:ı:ansa ne gün varabilirler?. 
- Bir hafta evvel varmış ol

maları lazımdır. 

- Eğer melike müsbet ce
vap verirse Ahsen buraya ne 
zaman gelebilir? 

- Yirmi gün sonra: 
- Bundan emin misiniz? 
- Elbette.. 
Vanlı bey bağırdı: 
- Diyaribekir Emiri! Bey

hude zahmet etme! On dört 
ıene bekledik ve daha yirmi 
pn bekliyebiliri:ı:. 

Eşcaeddin güldü: 
- Niçin daha yirmi gün bek

liyecekınişsiniz. 
- Niçin olacak? İstediğimiz 

adamı reis yapmak için .. 
- Fakat dostlarım, bu ka

dar beklemenize ben lü:ı;um 
gönniyorum .. 

Münakaşanın gittikçe kızış
ınaSlna rağmen, demindenberi 
Yerlerinden bir türlü kımılda
ınıyan beyler, bu yarı müstehzi 
ve lakayt hitap ile sanki pay
lannuşlardı. 

Hep birden ayağa kalktılar. 
Ellerini kalçalarına dayıyarak 
bağnştilar. 

- Neden? 
- Niçin? 

- Niçin olacak? Ahsen bey 
buraya gelecek te ondan. 

Eşcaeddinin ağzından gayet 
likayt bir ahenkle çıkan bu 
cevap her kesi müthiş bir hay
rete uğrattı. Böyle bir cevaba 
hiç İntizar etmiyen Vanlı bey 
şaşkın şaşkın kafasını salladı: 

Eşcaeddin daha büyük bir 
·-künetle devam etti: 

- Dostlarım! Ben hepinizin 
Ya,lısıyım. Belime kılınç kuşan
dığım günden bugüne kadar .. 
nıç bir yerde yalan 'öylemiş 
değilim. İçinizde zannederim ki 
b:ınu bilmiyen yoktur. 

Bir saniye kadar sustu. Et
fındakileri süzdü. Bir cevap 
bekledi. Müsbet, yahut menfi 
bir cevap, belki bir söz .. 

Fakat hiç kimsenin ağzından 
tek bir söz bile çıkmadı. O za
man Eşcaeddin sesini yükseltti: 

- Dostlarım! -diye bağırdı
Görüyorum ki hiç biriniz saka
~ arplar içinde ağartan bir 
ıhtıyara iftira edecek tenez-

adamlar arasında yaşıyanlar er
kek kalmaga mahkfundurlar. 
Bunun içindir ki bütün ısrarı
nıza rağmen inat ediyorum. Ve 
inat edeceğim ki Kutlu Hü
seyinin oğlu bizim için en tabii 
ve yegane reistir. 

Beylerden yine bir ses çık-
madı. 

- Niçın böyle söyliyorum? 
Bunun bir çok sebepleri var
dır. Evvela düşünuyorum ki içi
mizde ondan kuvvetli ve ondan 
cesur kimse yoktur. 

Ve sesini birdenbire yük
seltti, adeta haykırdı: 

- Düşünüyorum değil. Yan
lış söyledim.. Daha kuvvetli 
söylemem lazım. Biliyoram.Evet 
biliyorum ki içimizde ondan 
kuvvetli ve mert bir arkadaş 
yoktur. 

Vanlı beyin bu hal sınınne 

dokunmuştu. Maamafih deminki 
hiddetile taban tabana zıt müs
tehzi bir gülüşle: 

- Amma da yapbn ha! .. 
-Diye mırıldandı.-

Sonra bir iki kerre öksür
dü: 

- Hayrel. -Dedi- sen ça
dırda yalnız kalmış gihi konu
şuyorsun,. Ve galiba bizi de 
artık hiçe sayıyorsun: 

Eşcaeddin mukabele etmek 
istedi. Fakat Vanlı elini hakim 
bir tavırla uzatarak: 

- Sus - diye bağırdı - Hep 
sen söyliyecek değilsin ya bir 
az da dinle .. 

Sol elile kılıncının kabzesine 
basarak, salmblı bir yürüyüşle 
ilerledi. Eşcaeddininin burun 
dibine yaklaştı. Sonra birden
bire arkasını ona dönerek bey
lere hitap etti: 

- Acaba bu delikanlı bu 
kahramanlığı kimden almış? 

Hangi kaleyi zaptetmiş, hangi 
düşman beyinin kellesini getir
miş?. Babası Hüseyin, Allah 
gani gani rahmet etsin! Büyük 
bir silahşördü! Amenna!,. Buna 
diyeceğimiz yok .. Fakat mert
lik ve silahşorluk babadan oğula 
miras kalır şeylerden değildir. 

Ve yine, az evvelki gibi bir
denbire topukları üzerinde dö
nerek Eşcaeddin ile yüzyü:ı;e 
geldi: 

- Öyle değil mi, hazret?. 
- Diyarıbekir beyinin ak sa-

kalı hiddetten tel tel olmuştu: 
- Evet, - dedi - öyledir. 
- Gördün mü ya?. O halde 

nasıl oluyor da bu genç çocuğu 
bize bir kahraman gibi göster
meğe çalışıyorsun? 

Gevrek gevrek güldü: 
- Anasının karnında kah

raman olmadı ya? 
Vanlı işi azıtmıştı. Bilhassa 

bu son sözleri diğer beylerin 
de canını sıkmıştı. Eşcaeddin 
artık dayanamadı. Cepheden 
bir hücum yaptı: 

- Anlaşılıyor ki: Sözlerime 
tecrübe etmeden inanmak iste
miyorsunuz .. O halde yapılacak 
bir tek iş kalıyor, kuvvetine 
güvenen onunla karşılaşabilir. 
İşte meydan! 

Vanlı bu sözlere kahkahala
rını şiddetlen~mekle muka
bele etti. Bu sırada çadırın en 
ucunda oturan zaif adam, yani 
Halifenin elçisi ellerini havaya 
kaldırarak bağırdı: 

- Eeeey beyler .. Niçin böyle 

beyhude münakaşalarla va
kıt geçirirsiniz .. Halife benden 
bir an evvel cevap beklemek
tedir. Zaten muayyen müddet 
geçtikçe geçti. Bu işin bir an 
evvel halli lazımdır. 

Gözler tekrar Eşcaeddine 
dönmüştü. İhtiyar bey, kendin
den emin bir adam gururu ile: 

- Emir Ömer! -Dedi- çoğu 
gitti azı kaldı. Bu iş bugün 
halledilmiş olacakbr. Siz de 
Sainizi yola çıkartırsınız .. 

- Bn nasıl olabilir; Ahsen 
bey bugün gelemez.. Demin
denberi hesap ediyorum. Bir 
türlü onun bugün gelebilece
ğine akıl erdiremiyorum. 

- Olabilir .• 
- Hatta hafta içinde bile 

gelemez. 
- Olabilir. 
- Sonra, doğrusunu isterse-

niz... Ben, Biuııslılann Ahseni 
serbest bırabcaklanna da 
emin değilim.. 

- Olabilir .. 
Eşcaeddinin bu tek kelimeli 

yeknesak cevabı, Emir Ômerin 
sinirlerine dokunmuştu. 

- Olabilir .. Olabilir .. O halde 
nasıl gelebilir? 

Eşcaeddin Vanlıya bakarak 
gülümsedi: 

- Bey arkadaşımıza soru-
nuz.. Belki o, müşkülünüzü 

halledebilir. 
- Akıllı bir adam bö~·'e bir 

sualin cevabını vermek iktida
rından mahrumdur ... 

Bu cevap Vanlının ağzından 
büyük bir ciddiyetle henüz çık
mışb ki Eşcaeddin onun omu
zunu parmağile dürterek hay
kırdı: 

- Vanlı! Senin erkakliğin, 
senin yiğitliğin ve mertliğin işte 
buraya kadardır. Buradan öte
sine senin aklın ermez.. Ere
mez!. 

Sonra Halifenin adamına 
döndü: 

- Evet ya Emir! - Dedi -
haklısın! Bizans Ahsen beyi bize 
teslim edecek kadar ahmak ve 
korkak değildir. Ve şüphesiz 
iş Halifenin gönderdiği elçilere 
kalsaydı, Ahsenin bugün gele
bilmesi imkansız olurdu .. 

Fakat .. 
Buraya gelince bir parça 

durdu. Sonra Vanlıyı ezici bir 
bakışla süzerek devam etti: 

- Fakat marifet işte bura
dadır. Verilemiyen şeyi almak, 
olamıyan ıeyi yapmak!. Bu an
cak muazzam bir kuvvetin 
eseri olabilir .. 

Kelimeleri tekrar tekrar te
laffuz ederek kafasını salladı: 

- Ve bu muazzam kuvvet te 
dostlarım ancak Kutlu Hüseyi
nin oğlu Cafer de vardır. Tek
rar ediyorum. Çoğu gitti azı 
kaldı.. Az daha sabrediniz .. 

Sizi aldatmadığımı anlıyaca
ğınız zaman uzak değildir .. 

Dışarıda davullar, zurnalar 
çalınıyor .. Halk müthiş bir se
vinç içinde .. Y uıhan ovası şak
rak kahkahalar ve gür nara
larla altüst. .. 

Paris 21 (Hususi) - Yugoslav kabinesinin istifası tahmin edilen bir hadise olup Yugoslav 
siyasetinde hiç bir değişiklik yapmıyacaktır. Yeni kabineyi M. Yevtiçin teşkil edeceği zannedili· 
yor. Niyabet meclisi Sırplar, Hırvatlar Slovenler ve Boşnakları temsil edecek bir temerküz ka
binesi teşkilini arzu etmektedir. 

T orinoda Yakalanan Ego K vaternik 
• ihtilalci K vaternikin Torunudur 

Belgrat 20 ( A.A ) - Torinoda tevkif edilmiş olan Ego Kvatemik üçüncü Napolyon zamanın• 
da Hırvat meselesine nazarı dikkati celbetmiş ve o zamanlar Avusturya - Macaristan imparator• 
luğu çerçivesi içinde Hırvatistan için geniş bir muhtariyet istemiş olan meşhur ihtilalcilerden Kva• 
ternikin torunudıır. Ana cihetinden büyük babası da harptan evvel muhtariyetçi Hırvat fırkasının 
müfritler cenahına ismini vermiş olan Doktor Franktır. Bu fırka Bulgaristanı da ihtiva edecek 
olan Yugoslavya federasiyonunda Hırvat muhtariyetini istemekten fariğ olmamışbr. 

Annency 20 ( A.A ) - Stiulien istasyonu memuru fotoğrafilerine bakarak Paveliçi tereddüde 
düşmekswn tanımış ve kendisine 4 Teşrinievvel tarihinde Belırat için bir bilet vermiş olduğunu 
söylemiştir. Şimdiye kadar elde edilmiş olan mal6mata göre Pavcliç Fransayı suikasbn 
icruından evvel terketmiş ve ltalyaya gitmiştir. Kendisi Fransız zabıtasının talebi üzerine orada 
tevkif edilmiştir. 

Belgradın Kararını Bekliyorlar 
Roma, 21(Hususi) - Londradan bildiriliyor:Nazırlar meclisinde Hariciye naıan Sir John Simon 

Marsilya faciasının muhtelif memleketlerde uyandmdğı heyecanla bu vaziyetin muhtemel neticeleri 
hakkında beyanatta bulundu. 

Londra 21 (Hususi) - Nazırlar meclisinin son toplanbsından sonra burada hakim olan kanaate · 
göre Yu~oslavya kabinesi teşekkül eder etmez kat'i mahiyette kararlar ittihaz edecektir.Mamafih. 
Büyük Britanya hükiııneti Yugoslavyanın bütün kararlarında milletler cemiyetine dayanacağını 
ummaktadır. Şimdilik Belgrat hükümetinin niyetini izhar etmesine intizar olunmakfadır. 

Siyasi İtalyan Mehafilinde Belgrat 
Tebliği Nasıl Karşılandı? 

Paris, 21 (Hususi) - Küçük itilaf konseyini müteakip ne§redilen tebliğin İtalyan mehafilind~ 
sükünetle karşılanmış olması İtalyanın da bugünkü heyecanının teskini arzusunu beslemekte ' 
olduğuna delil sayılıyor. İtalyan mehafili Fransanın dostu olan memleketlere karşı cemilekir bir 
siyaset takibini Fransa ile anlaşmak için esas saymaktadır. Belgrat tebliğlerinin metni Romada 
sevindirecek mahiyette görülmemekle beraber matbuat mevcut zorlukları çoğaltmamak ve bi; 
münakaşa ile siyasi havayı daha ziyade bulandırmaktan içtinap için hiç bir mütaleada buluu
mamışlardır. 

Suikast Ha. Siyaset Sahasına Dahildi, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-Buştwaıı bıııncı sahııeae 1 merbu~y~tle. ~~dık kala~a~lar- men!u~ Ma~s'.lya suikasbnın 
Matemle Sıklaşan BaDlar dır. Kuçuk ıtilaf konseyı azası mes ulıyetlennı aramanın bila 

Heme olursa olsun Balkan Belgrat sarayında Romanya istisna bütün Avrupa devletleri 
itilafı devletleri bir takım tet- kralı Karo! hazretlerile Yugos- için mfibrem bir vazife oldu
hiş hareketleri yüzünden şimdi lavya sal~anat naibi. prens Pol ğunu . tebarüz ettirmiştir. Ayni 
tak.ip etmekte oldukları siya- hazretlerıne mülikı olmuş ve zamanda her iki grupta sulhun 
setten inhiraf edecek değiller- ke~dileri!'~ konseyi~ mesaisi en azimkar mfidafilerinden biri 
dir. Düçar oldukları derin nıa- neticelennı arzetınıştır. olan kral Aleksandrdan mah-
tem Balkan itilifi devletlerini Ankara Toplanb Tarihi rum eden cinayeti Yugoslavya 
birbirine bağlıyan bağlan her Kral Karo) ve Yugoslavya dahili vaziyetinin değil fakat 
vakıttan daha ziyade sıklaştır- saltanat niyabeti namına Prens hariçte tertip olunan gizli fe-
mışbr. Pol arzedilmiş olan mukarre- salların bir neticesi olduğunuda 

Balkan ltlllfı hükOmet- ratı tasvip etmişlerdir. tebarüz ettirmeyi bir vazife1 

lerl Yugoslavya ile olan Balkan itilafı önümüzdeki bilmişlerdir. 
kat't tesanütterlnl res- içtimaının tarihi evvelce tespit Teblllğlerln Yüksek 
men ve alenen ilin ede- edilmiş olduğu veçhile 30 Teş- Manası 
rek kendllerlnl blrbine rinievvel 934 tür. Bükreş, 20 (A.A) - Rador 
baiahyan mukaveleler iki Siyasi Grup Ajansından: 
ahkamını artan bir itina Arasında Tesanüt Küçük itilaf ve balkan ant-
ile yerine getirmeyi ve Belgrat 20 ( A.A) - Avala antı konseylerinin tebliiinde 
bugüne Kadar taklbet- ajansından: yüksek mana bütün gazeteler 
mı, oldukları siyasete Bu sabahki gazeteler balkan tarafından ehemmiyetle kayıt 
yorulmak bilmez bir e- itilAfi ile küçük itilif daimi ve işuret edilmektedir. Gaze
nerjl ile devam etmeyi konseyinin Resmi tebliğlerini teler bu t~bliğde iki a.nta~_tın 
taahhüt ederler. neşrederken iki siyasi grubun beş devleti tarafından hır mud

Bundan başka daimi konsey tesanüdünün manasını tezahür detten beri başliyan suikastlar 
kral Alekaandr ile reis Bartu- ettiren mütalealar yazmaktadır. sistemine nihayet vermek mes-
nun o kadar hararetle ve bir Politika gazetesi diyor ki: uliye~e.ri. tasrih ve J;ıe.ynelt_?ilel 
çok fedakarlıklarla takibetmiş Ayrupada değişmesinde ken- anarşıyı ılga etmek_ıçın muda
olduklan teşriki mesai ve mu- di caniyane planlarını tatbik hale hakkında yenlen kat'i 
karenet siyasetinin tahakkuku ihtimallerini görmüş olan bazı kararı . g_örmektedirler. Matbu
için Balkan itilibnın menfaat- ecnebi mahafil profesyonel ka- at bu ıkı anlatın tezahüründe 
lerile kabili telif olan bütün tiller aramışlar ve tethişçi ko- sulh davası için olan ehemmiye
gayretleri sarfetmeğe de karar komiteler yardımlariyle bu pla- ti tebaruz ettirmekte mütte-
vermiştir. nı tanzim etmişlerdir. Balkan fiktir. 

Çadırda, artık herkes susu- iki BUyUk Ölünün itilafı konseyi bu vesile ile bu Tebllöln Marsllya cl-
yordu. Ne Emir Ömerde, ne de Şahsiyeti ecnebi mahafilinin faaliyetini nayetl aslili adi clnayet-
Vanlıda söz söyliyecek mecal Kral Aleksandr Yugoslavya bertafsil tetkik etmekten ler çerçlvesl lçlnde mU-
k 1 tı N d nil b 1 d ? vahdetinin banisi ve timsali ve hali kalmamış ve küçu""k talea edllemlyece~ı zira a mış · e e e i ir i Eş- Balkan itilafı memleketleri bir· » 
caeddin şayanı hayret şeyler leşmesinin bilyilk amillerinden itilif daimi konseyinin mukar- hudutlar haricinde ha~ 
söyliyordu. Ve sonra, bunları biridir. Reis Bartu ise bizler reratı ile te anüdünü ıöstere- rekat eden kuvveUerln 
yarına da atmıyordu. " Alıaen için hudut masuniyetinin en rek Yugoslavyayı Fransayı ve nufuz:u altında ika edili 
timdi ıelecek.. Görüttirü:ı: .. ,. beligatlı bir ıntıdafü olarak ayni samanda küçük itilifla mı, oldujiunu blldlren 
Diyordu. · kalacakbr. Dört Balkaıa itilfAı Balkaa itilifuu bu kadar acıklı kısmını hassaten kay-

..;, Sonu VGT • .;;;;---...~ deYleti bu mirasa candan bir_ b!.r...ıurette,~~'-!!iLJdea detmektedlr._ 
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Bu Cesareti GösteremiyenBir Kadın Ai e Ocağından Kovulur. Evlatları Tarafından Reddedilir. Ne İş, Ne De 
Ekmek Bulur. Sığınacak Bir Yer (alır: O Da Fuhşun Zehrine Katlanmaktır .. 

Akdenizden kalkan vapurlar 
on dört günlük seyahattan son
ra Bombaya varırlar. Fakat bir 
kerre Hinde ayak basılınca on 
dört asır yaşadığınızı zanneder
siniz. Racputana çölüne, A~sa
m'ın balta girmemiş ormanları
na, Kaşmire, Madrasm yıldızh 
kıyılarına uzandığınız zaman 
genç Avrupayı ihtiyar Asyadan 
ayıran mesafe gittikçe büyür, 
'derinleşir. İnsan burada gerçek
ten yeryüzünde midir, yoksa 
bambaşka bir alemde midir di-
~e şüpheye düşer. Çocukca sa
yılacak bir hayret, sersemleten 
bir sürpriz varlığınızı kaplar. 
Nefretle karışık şüphe ve te
reddütten doğan garip bir duy
gu içinde yüzersiniz. 

Unutulmaz KAbus 
Dünyanın en uzak, en vahşi 

mıntakalarını dolaştım. Yam
yamlar dıyarını bile gezdim. 

Senede İki ilyon 
Çocuk Ölüyor 

. Hindistanda yaşama kabili
yeti olan iki milyon çocuk, her 
sene daha bir aylık olmadan 
hayata gözlerini yumarlar.Bun
lardan yüzde kırkı doğduktan 
bir kaç gün sonra can verirler. 
Asıl garibi ölenlerin çoğu kız 
çocuklardır, Oğlanlar daha mu
kavirndirler. Kız çocuklar g ibi 
haşhaşla zchirlenmezb r. Kız 

çocuklar bakımsızlıktan müthiş 

istirap çekerler. 
Bir Raca1111u S ö.a:leri 

Hint Raçalarından biri, bir 
gün İngiliz yüksek memurla
rından birine " İstenmiyen ev
ladı yok etmek ailemizin siya
setidir ,, d iyordu. 

Cinayet lerini böyle açıkça 

işliyen Raçalarin çoğu Oksfortta 
tahsillerini bitinniş .... rd"r. ILr
nard Shaw'in veya G l.,worty' -

J/1111 kıZlflllt tıpı 

Fakat bunlardan hiç biri Bom- nın eserlerini okumuşlardır. 
b4y veya Kalküteden Madura- Raçaları böyle olunca Napal, 
Yll kadar Hindistanı dolaşan Bengale köylerinin açlık, sefalet 
bir seyyahın karşılaştığı unu- içinde kıvranan yuvalarında iş-
tulmaz kabusa, vahşi manza- lenen cinayetlerin sayısı olur 
ra1ara benzemez. mu? Bu köylerin münevveri 

Hindin sınıflara ayrılan hal- okuma yazma bilmiyen Brahma 
kından, mabetlerinden, hay- rahibidir. Onun meş'um telkin-
vanlara yapılan aklühayale sığ- leri bütün hayata hakimdir. 
maz eziyetlerden bahsedecek Tali Yavruyu Korumuşsa 
değilim,. Size Hindu genç kızı Masum " Bamala ,. daha iki 
Bamalanın portresini çizerek üç hafatalıkken babası tarafın-
Hindistan cehenneminin küçük dan zehirlenmemişse, mensup 
bir tablosunu göstermeğe ça- olduğu muhite göre, Zenana'da 
Iışacağım. anası ve babasının sayısız göz-

Hindin Ebeleri deleri ile birlikte yaşıyacaktır. 
'' El sürülmezler ,. sınıfından Fakir bir ailenin yavrusu ıse 

} etişen ebe Zenana'nın (harem hemşireleri, oğlan kardeşleri, 

d :ıiresinin) yüz adım ilersinde hatta inekleri ve keçilerile be-
btkliyen efendiye haber veri- raber yatacaktır. Hindistanda 
yo. ·: çocukları bitiren çiçekten kur-

- - Kız'dır.. tulduğunu, anasının uyanıklığı, 
Bu beklenmiyen haber kar- dikkati sayesinde oğlan kar-

şısında donmuş gibi duran ha- deşleri, yahutta komşuları ta-
ba Parya 'ya bir saniye huşu- rafından daha beş yaşında iken 
netle bakar. Sonra bir tekme kirletilmediğini tasavvur ede-
Ue zavallıyı salonunun öbür lim, yine farzedelim ki babası 

kızını Siva mabedine adama
ucuna kovar. Ebe kadın, Ze-

mıştır. Bamala 7 - 8 yaşına ka-
nana'da yerde uzanmış bekli- dar babasının evinde kaldıktan 
yen genç validenin yanına 

koşar. "Bamala,, adı verilen 
çocuk belenir. 
Şayet oğlan doğarsa baba 

ebeyi bol bahşişler, hediyeler
le mükafatlandırır. Sonra bü
tün yakınlarını davat ederek 
günlerce şenlik yapılır. Fakat 
"Bamala,, bir kızdır. Bunun 
içindir ki, baba genç karısının 
suratına tükürmüş, ebe kadın 
da evin arka kapısından kaç-

_!!llŞhr. 

sonra kendi sınıfına mensup 
bidle evlenecekttr. 

Zavallı kız Parya olarak doğ
mak betbahtlığına uğramışsa 
bütün ömrünce Parya kalacak
tır. Çocukları, onların evladü 
ahfadı ebediyete kadar parya
lıktan, esirlikten knrtulamıya

caktır. Hindin sınıf sistemi is-
tisna tanımaz. Bunun yalnız bir 
istisnası vardır. 

Çahnan Kızlar •. 
Küçük kızları calmak ve sat-

mnkla geçinen bir haydutlar 
kabilesi var. Gurkas ve Rac-

putana ülkesinde kızlar, erkek
lere nisbetle çok azdır. Erkek-

ler evlenmeğe talip oldukları 

mü tatbik olunur. Hindistanın 
içtin:ai vaziyeti düşünülürse böy-

le bir ihtimalin hiç bir zaman 

varit olmıyacağı kolaylıkla an
laşılır. Hindistamn hastahane-

.'' 1 Cİ ıll I , • 

leri i :::yaret eder .... sekiz 
mun d 1 uz yaşında do_; ıran annc-

m -
m . \ . 
a 
cin, n me p 
oldu:{ a:ını uydu ur ., ·. Bu ti
cuı et Hin.:istanda ~•mış yürü

müşt~... ire· izl.!r Hnydut ·a
bile ile şiddeHc ~ · cadelc h.ı
lindcd·r. Fa.'"nt fen:ılık kökte
diı·. I-l"ııdu baba ~rı luz1 zrmı 
znte:J s::ıti:.klarma göre, Parya 
kız'arının hiç olınazra refah 

içinde ol:ın nileler.! sa'tı!ması 
kendi lehlerinde bir hareket 
sayılabilir. İnr;ilizler paryaları 
esaretten kurtaramadıkça bu 
zavallıların adetlerini günden 
güne azaltmak için parya kız
larını zengin ailelere satan hay
dutları Decca çölünde taş kır
mağa mahkum etmektense on
lara mükafat vermeleri daha 
adilanedir. 

le.-e, her gün tesad , ederJer ... 
~ d E t iR r? 

Y cdi sekiz yaşı.ılaki Bama
OJ narken l er.d 'raıi gören 

v b .. enen B. :ım b"'b<ı mı 
. ·. Erte"İ m:-.nr i ~d • n 

başbaşa veıcrek n ·~· sahiliııde 

do aştıkları görü:· Bramin 
13 - 14 yaşındaki oğlu için 
kızın e!ini ister. Uzun süren 
müzakerdcrde Til' ... l~ ( cnhş 
bedeli) üzerinde n:;ü: abnhet ha
sıl o:ursa evlenme iri teh:ı:Tiir 
eder. O u •~sam L l: 'l kızını 

çağırır : "B:mıafo , ynrm evle
neceksin,, der. 

Ertesj gün Bamala evlenir. 
24 saat geçmeden de hemor
ragie'yi "kan akıntısını,, dur
durmak ve kızın hayatını kur
tarmak için İngiliz doktorun mü
dahalesi lazım gelir.. Hastane
ye kaldırılan kıza fennin icap 
ettirdiği tedavi yapılır. F or
maliteye uygun düşmesi için 

Genç itini k1Zla1t şalf Rrıbtıtlllnat '/ a~orı.n dcrslt:ı1111 aı11tıyoıl01 

Hindin Kanunları de bir zabıt varakası tanzim 
Hindistanda 14 yaşına var

mıyan kızları evlenmekten me
neden bir kanun vardır. Bu 
kanun büyük zorluklarla kabul 
edilmiştir. Zira teşrii meclisteki 
Hindu mümessilleri "İngiltere
nin bu kanunu Hindistana tah
mil etmekle Hinduizmin en 
mukaddes ananalanna tecavüz 
ettiğini,, söylemişlerdir. Kanun 
öyle tahdidat ile abul edildi ki 
ölü bir kanun olarak kaldı. 
Zira kanunun ihtiva ettiği hü
kümler ancak aileden birinin 
şikayeti halinde mer'i olacaktır. 
Bu o demektir ki bir baba 
kızını altı yedi yaşında evlen
direbilir. Şayet kız veya anası 
sikavetci olursa kanunun hük-

olunur ve dosycsinde muhafaza 
edilir. Dışarda bekliyen koca 
feveran halindedir. " Frengi ,, 
lerin müdahalesinden doğan 
nefretini arkadaşlarına anlat
maktadır. "Bu beyazlar Hin
distanm başından def olmıya
caklar mı?,, 

Heyecanli münakaşalar baş
lar. Bu hususta hepsi mutabık 
bulunuyorlarsa mukaddes istik~ 
lali temsil eden Savarj hareke
tine iltihaka karar verilir. 

Ölen Genç Kızlar 
Delhinin evrak hazinesini dol

duran vesikalara ve istatistik
lere göre küçük yaşta evlenen 
kızlardan, bu evlenme yüzün
den ölenler oek azdtr. Ekseriya 

vaktinde yetişilerek kurtarıl
maktadırlar. Mamafih götürüm 
ve arızalı kalanlar çoktur. Bu
rada bir nokta kayde değer. 
Evlenen kız asılzade ise izdivaç 
resmi yapılmakla beraber kız 

kocasına teslim edilmez. Daha 
bir kaç sene babasının nezdinde 
kalır, Ancak 12 - 14 yaşına 
b!sınca kocasına teslim edilir. 
Fakat asıl elim olan nokta 
şu ki, Hindistan halkınınyüzde 
seksenini &:ışağı sınıf teşkil eder. 
G enç kı z 13 - 14 yaşında bir 
kocaya düşerse yine bahtiya~
dır. Çok defa elli yaşında bir 
koca i]e karşılaşır. 

Biigün bir İngiliz zebiti bana 
şunları 3Öylüyordu: " Şu demir 
gibi ins:ınlara bakın, Bunların 
her biri anaları sekiz yaşında 
iken dünyaya ge!mişlerdir. ,, 

Gurk~s'ta bir alayın geçit 
resminde bulunuyordum. Sağ-

alay: "Bunları vücuda getirmek 
için kimbilir ne kadar çok an
neler ve ne kadar çok çocuk
lar ölümün pençesinden yaka
larını kurtaramamışlardır. ,, de
dim. 

İngiliz zabiti "Bu memlekette 
adedin sözümü olur dedi. 300 
milyon insanız.,, 

Evli Kadının Hayatı 
Evli kadının hayatı kocasının 

içti~ai ve dini vaziyetinetabidir. 
Bamalanın kocası bir sanatkar 
veya . işçi ise kadın yüzünü ört
mez. Tarlada ve ormanda giifl
de on iki saat çahşarak çocuk
ların ekmeğini çıkaracaktır. 

İşten dönünce komşu kadınlar
la biraz gevezelik edecek, kü
çük köyünün dedikodularını 

öğrenecek, hatta biraz cesursa 
ormana zaman zaman buluştuğu 
bir aşıkı olacak... Hayatı hay
vanları gibi yeknesaklıktan kur-
tulmıyacak ... Az ve fena yiye
cek, az ve fena uyuyacak, sık 
sık kocasından dayak yiyecek, 
aşkı köpekler ve kedilerin 
tanıdıkları kadar tanıyacak .. 

Şayet zengin bir asilzade ile 
evlenmişse hayatı bambaşka 
olacaktır. Dövülmiyecek, çalışw 
miyacak, Parya kadınlarının 
müthiş azabını tatmıyacak, fa
kat bu endişesiz ve kaygısız 
görünen hayatının zevkini göz
yaşları ile ödeyecek. .. Esmer vü
cudunu saran Benares ipekleri 
elmas.lar, inciler kalbinin acıla
rİm dindiremiyecek .. , Kelime
nin hakiki manası ile bir esir 

olacak... Zenanın arkasında0 

şarkı söyleyerek sokak kaldı· 
rımlarinı çiğneyen Parya kadıo· 
!arına hasretle bakacak.,. Ze· 
nan' nın kadınları sokak yüsli 
görmek, kapandıkl?ırı evden bir 
daha dışarı çıkmak saadetinderı 
mahrumdurlar. Raçalar, Nabap• 
ların saraylarında ebedi hapse 
mahkum olan kadınların hayatı 
budur. Hürriyet kelimesinİJ1 
manasını bilmezler. Anca~ 
gençlik cazibeleri ve güzellik• 
leri söndükten sonradır kir 
saraylarından veya konakların· 
dan dışarı çıkabilirler. 

İhtiyarlayınca hadımağalart 
tarafından takiplerine Iüzuı:ıJ 
kalmaz. Tazeliklerini ka ybedell 
yüzlerinden perdeler düşer. 

Blnblr Çeşit Tehlike 
Genç Hindu kızı, Bamal• 

evlenince binbir çeşit tehlikeye: 
maruzdur. Dünyaya kız getir 

-~ 

gün hakarete of 
rar. ':lırpalanır. Yavruso11 

kendi ~lile boğazlamağa ~ 
hatta zehirleme<Ye mecb 

6 fıf 
edilir. Hadım ağaları tara ~ 
dan eziyetin, hakaretlerin c: 
ağırına uğratılabilir. t}ıit 

Hepsinden daha mii Jt 
kocası ölünce onu ölümd~ ~' 
takip etmek mecburiyeb~ıı' 
kalır. Aynı odun yığını üz~ıct' 
dul kadını kocasile birb 'f 
yakmaldan ibaret olan s-~ıf 
İngizler şiddetle men'e esi 
maki:adırlar. Cehennemden ~ 
ter bir hayata yuvarlanmalct' ~ 
sa birkaç litre benzin döke;j 
kendi kendini yakmayı te 
eden dullar çoktur. Kadınt~ 
yet bu casareti g~S ~J 
mezse ailesi nezdıll i 
kovulur. Çocuklar tarafın ,~ 
reddedilir. Ne iş ne de ekll' 
bulabilir. Sığınacak bir {f 
kalır. O da Kamatapll~ 
düşmektir. Hindin umunıb , 
leri olan yer burasıdır. 1'ji' 
bir parça ekmek için Jce ti 
yabancıların kolları arasınll ;pıl' 
Eğer talii varsa dullar seP' 
sığınacak bir yer bulur. ıJı 
reste ve diğer bazı şehirle~1~ 

jjf"' 
Mihraceler dulları fuhşa 5 i( 
lenmekten korumak 'f' 
"Dullar evleri,, tesis et:J11~~ 
dir. Bunların sayısı ibtı ~ 
nispetle çok azdır. Soıtt~1J 
kapıdan bir kerre giren ıııf 
için bir daha dışarı çı ~ 
imkansız olduğuna göre~tif 
dullar . buraya sığınma 

' sürün~ tercih ederle~ 
KLODET tzAS 
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Y ayaköy Tütünleri Bu 
ene ok Nefıstir 

Zeytiıı Mahsulünün Nol<sanlığını 
.-f ütünlerin Karşılıyacağı Umuluy~r 

. ayaı<öy, (Akhisar) - Hu
susi Y ayaköy posta arabasına 
!1.tlıyarak yola koyulduk. Bu. 
üstü kemervari kapalı çift bey
~irle çekilir bir nakliye vası

ası idi. Serilen minderler üze-
rinde yaslanmış, fena sayılmı

yacak bir yolculuğa koyulmuş
tuk. Bu yolu eskiden az çok 
tanırdım. Henüz bir sene oldu, 
bu tarafa uğramış, yolun çok 
bozuk olduğunu görmüştüm. 

Fakat şimdiki görüşümün ta
mamen başka olacağını biliyor
dum. Çünkü yapılma ameliyesi 
başlamış, hatta bitmiye yüz 
tutmuştu. Kaymakam Cavit bey 
de yolun, gidip )gelmiye tam 
~!verişli bir hal aldığını söyle
mişti. Bizzat görmek hevesim 
içimde galebe etti. Yola ko
yuluş, işte bu hevesin sevkiyle 
idi. 

Arabada yalnız değildim, 

yanımda Yayaköylü bir arka
daş ta vardı. Bu arkadaş, tah
sil hayatından ayırabildiği üç 
beş günlük vaktini sılaya has
retmek fırsatını kazanmış bir 
gurbetzede idi. Okuma saha

sının ali kısmına girmiş bilgili 
bir gençti. Muhitin hususiyet

lerine de vukufu vardı. Akhi

sardan iki kilometre kadar 

açıldıktan sonra geçtiğimiz ci

var hakkında izahat vermeğe 

başladı: 

-Sizin bu taraftaki köy-
leri gezmediğinizi zanne-
diyorum. İşte şu karşı-
ki köy, ( Eroğlu) dur. Bu
rada güzel kavun yetişir. 
Şu sol tarafta gördüğünüz, Da
yı oğlu köyüdür. Mahsulatı,veri
me en az müsait olan seneler
de bile, çok bereketlidir. Bu
ranın toprağı kadar güzel ve 
tatlı karpuz yapan yer tanı
mam .. 

Ben hem arkadaşın sözlerine 
kulak veriyor, hem de parma
ğının işaretlediği köy yuvala
rına gözlerimi dikiyor, fakat 
tetkikten de kendimi alamıyor
dum. Yol cidden güzelleşmiş, 
düzeltilmişti. Gözü yumuk git
semde bunun farkına varacak
tım. Çünki araba bizi taciz 
edecek şekilde sarsıntı yapmı
yordu. Halbuki eskiden hiçte 
böyle değildi: üç saat devam 
eden bir yolculuk insana bir 
azap, hem de işkenceli bir azap 
oluyordu. Bu azap artık yoktu. 

Başta Kaymakam Cavit ve 
nahiye müdürü Faik beylerin 
himmetlerile ve yiizlerce köylü 
yurttaşın canlı çalışma ve metin 
{ayretlerile düzelen yol, kış 

münakalatına dahi elverişli bir 
~ose olmuş bulunuyor. 

Biraz daha ilerilemiş, yolun 
tahminen yedinci kilometrosu
na kadar varmıştık. Karşıdan 
şirin bir köy gözüktü. Arkada
şa burayı sordum. O: 

- Mer:ık etmey:n.. İçinden 
geçecegız.. Bur.ısı ( Dem!rci 
çiftliği ) adını ta~ıı·. Bu:;dayı 
çok meşhurdur. Tolıumluk buğ
dayına eleyecek yoktur. Ceva
bını verdi. Köyü geçlik.. Bir 
ki!om~~re claha ilerledik. Ya
yaköy zeytin'ik!erin'! g;ı-nıi~hk. 

d 1 • ' • • ı d" Bu esna a "' .. el! 31re ten ır.e 

keldi. K:ı!b:n:n ç:::?ıntrn:nı s:!.k
lamak islemesine rağ.ne:ı, ~-ı 

iki kelime ile ifa.j,_, etı:'.'~1 -'-en 

de kendini a!amadı: 

- Tarif e:leme"ll!. 
Arabam:: 0.1 ı..'.akika ı: 1:ı a 

Yayaköyün sokak a;·;na gir .,__i .-
t. K h . - • 1 • d" • · ı. a ·ı~:: .. n c ıJı: ...... e :"l ... l.t.!.L.-

raftan: 
- Hoş ge!d:n, ~az,.· ~cil. D:

yenler vardı. Hay;·et eUim, t:ı
nımışlardı. 

Hep beraber o<urdıı'' . İlk 
sözü tütünler teşkil etti. Nahi
yenin meşhur tütüncüleri bu 

kahvede birikmişlerdi. Bana: 

- Gazeteci efendi.. Sabah 

olsun da tütünlerimizi bir gör .. 

Diyorlar, mallarının hususiyet

lerini saymakla tüketemiyor
lardı. 

Sabahleyin tütüncüler yine 
etrafımı sardılar. İçlerinden 
Mü'min hoca adlı birisi mütta
sıl ısrar ediyor: 

- Önce benim tütünümü gör
melisin, yarısı denk haline gir
miştir. Diyor, diğer birisi: 

- Benim mahsul her halde 
daha ziyade hoşuna gidecek .. 
Diye kolumdan çekiyordu. 

Tütünleri gördüm; Cidden 
bu sene çok nefisi. Yapraklar 
kalın, mukavim ve benekli .. 
Koku itibarile de emsalsiz .. 
Her halde tüccarın tam aradığı 
mail. Bunu gördükten sonra 
kendi kendime: 

- Çok nefis tütün çıkarı
yor doğrusu.. tnkar edilemez .. 
Diye mırıldanırken Yaya köy
lüler: 

- Fakat efendi, gördüğünü 
gazeteye yaz ki okuyanlar da 
bilsin .. Diyorlar, busene yega
ne varidatlarının tütün oldu
ğundan bahsediyorlar. Zeytin 
mahsulünün bu yıl çok az ol
duğunu ileri sürerek tütünden 
medet beklediklerini söylüyor
lardı. 

Filhakika bu yıl Yaya köy
de zeytin mahsulü azdır. Baş
ka seneler iki milyon kilo yağ 
veren zeytinliklerden busene 
3 - 4 yüz bin kilodan fazla 
mal alınamıyacağı anlaşılıyor. 

Bunun için köylüler ancak 
tütüne bakıyorlar. Üç yüz bin 
kilo kadar tütün istihsal edil
diği söyleniyor. Bu istihsal eyi 
bir fiyatle giderse, ki buna 
şüphe edilemez, o takdirde 
zeytinden olan verimsizlik telafi 
edilmiş olacaktır. 

Akşam da oluyordu. Gün 

'Veni Asır 
Sahife 7 

• r 
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Skot le Ka h in Bağdata V ardıl~·;:·y~ .. d~ alan 

1:~,~r.~~~le~: ':.~~;ı:.1~~~~~~!· . .,~~~~ıAmy ~~!~~:~mS:~~!_1 
gılte~e ıle Avusturya arasındakı elektrik pillerini tazelemek kalı Lambart pilotları Vrayt sind h. b" k I k I 
h d k. l · · · e ıç ır sa atı o mamış-
arasın a ·ı ıava yarışına ıştı- üzere Atinada kalmıştır. 6 - ve Polan lııgiliz F airy 1 I I tır t ·ı· t . 
k d 19 . , . . . ngı ız ayyarecı uçuşuna 

ra e en tayyar:mın nalıha- Yeni Zellandalı Mayles Hok pılotları Davies ve Hill yeni devam et 1 .. 
1
- . 

d . . me c uzere spanya 
zır a vazıy~tlerı şudur: tayyaresi pilotları Mak Gre- Zela .dalı Dragon Pilatları hükümetinin ·· d · · b k 

1 t . . . musaa esını e -
-ıntgıhz Kornet. tayyercsi gor ve Valker buda Atinada-

pilollan Mol!isorlar d:'n ak~am dır. 7- İngiliz Fairy Foks piı 
saat 20.43 ele Hir.dis:ana müie- lotlarl Baines ve Gilman mo-
veccihen B::-.~dattan haraket tördeki ari:ı:adan clol:ıyı Mar· 
mifti:. 2-HoUaııd::lı Duğfo.s sily~da kalmıştır. 
layyarı!~i n·'-,( ım Moll v~ Par- G lnr.iliz Falkör pilotl:ırı _, 
man•İye sa<'t 19175 tc Ha'.ep.e .;;:-;•: hsfif surette u:;ı-ııdığı 
yere inmiş ve 20/37 de Bağdat salcailık yli~ünden İstresde 
is~ikamc~indc uçmu~tur. 3 - b:ı!ıınuyor. Bugün uı;rnası me-
Holi.::.nclalı Paııde;· tayyere3İ muldür. 9 - İn'.!iliz Air-Spit 
piiotları Asyes ve Geysendor pilotları Stak ve Turner fren-
saat 16,55 te ACinadan Bağ- !erindeki bozukluk sebebiyle Hevit ve Key Danimarkalı De- !emektedir. 

sioter pilotu Hanse İngiliz Geri Kalmı,ıar 
Air - Spit Kuriyer pilotu Stu- Abeville (F ransanın Şimalın-
dart Avusturyalı Pos Mot pilo- de( 21 (A.A) - Dün sabah 
tu Mcrosc bu altı tayyare Ro- Abevillede yere inmeğe mec-
madadır. Ve aglebi ihtımal bur kalmış olan İngiliz tayya-
orada geceliyeceklerdir. Cones recisi Parer bugün saat 7-de 
Vaıker Skot Blak ve Sovun Marsilyaya doğru uçmuştur. 
pilote ettikleri diğer üç komet MoHlson'lar Allahabat 
İngir ı tayyarelerinden haber Yolunda 
yoktur. Mis Kosran ile Smitin LBNDRA, 21 (Hususi) _ 
idare ettikleri 20 nci tayyare Londra - Melburn hava yarışı-
Amerikalı Bravil Bükreşte yarış- na çıkan 20 tayyareden en ta-
tan vazgeçmiştir. !ili olanı şimdilik Molison'lann 

Skot Bagdatta "Black Magic,, adlı tayyareler-
Bağdat, 21 (A.A) - Haber dir. Be~ birinci merhaleden 

alınmıyan 'i\: kamet tayyare- Bagdada ilk varan Molisonla-

• 

sinden S!:ot ile Kembe!in ida- rın tayyaresidir. Tayyare saat 
re:;:nde olanı saat 21 de Bağ- 19,30 da Bağdattan Allah Aba--
aada inmiş ve yarışta ikinci- da hareket etmiştir. Bu ikinci 
!iği simdilik o elde e(miştir. merhaledir. Scot v .! Cam yeli 

BARSELONDA İNDİ Molsonlardan tam bir buçuk 
'"" " l'ırır. l ,l(ı !ıfuı;.ı( :a /:den M . • l!c'»"• ııı Londra 21 (A.A) - Alınan saat sonra Bağdada varmıştır, 

dada uçu:uş~ur. ·~ - Amerikalı Loburgede 1ecelemiştir. Bu da bir habere göre İngilterc-Avus- Marsilya, Barselon, Roma ve 
Boe:ng transport tayyaresi pi- bugün havalanmak niyetind~- turalya uçuş yarışına iştirak et- Atinada karaya inmeğe mecbur 
!otları Turşer v~ Tanboum dir. 10-Yeni Gine Fairi-Foks miş olan tayyareci mülazim kalan tayyarelere gelince mo. 
buda saat 18 de AHn:ıdan Bağ- pilotları Hemsport ve Paper Chau Barselondan 70 kilomet- törlerı hiç bir hasara uğrama-
dada ha,.eket et:nijtir. 5 - makinesindeki arıza h:ısebile re mesafede İspanya sahilinde dığından yollarına devam ede-
Avu:;turyal ı Lokhet vega tay- Abbevilde yol<lan kalmıştır. Bu İspanya yere inmeye mecbur ceklerdir. 
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eisicumhur lntihab nda Muhalifler 
Beyaz 

ATİNA, 20 (A.A) - Rei
sicumhur seçimi için Yunan 
ayiin ve meb'usan meclisleri
nin bir arada yaptıkları top
lantıda 330 azadan 198 - i 
reyini M. Zaimis Hazretle
rine on dokuzu da ceneral 
Kallaris lehinde kullanmıştır. 
Geri kalan 114 aza da beyaz 
kağıt atmışlardır. İntihabat ne
ticesi anlaşıldıktan sonra milli 
meclis divanı M. Zaimis haz
retlerini ziyaret ederek beş 

sene için yeniden reisicumhur
luğa intihap edilmiş olduğunu 
müşarünileyhe bildirmiştir. Milli 
meclis reisi M. Vosikis bu vesile 
ile bir hitabe İrat ederek milli 
meclis vermiş olduğu rey ile 
sizi şimdiye kadar vatanın men
faatı namına bitarafane ve ba
siretkarane ifa etmiş olduğn
nuz hizmetlere devam etmeğe 
davet ediyor, demiştir. M.Zaimis 
teşekkür etmiş ve divanı itimadı-

batıyor, gurupta, bakım çeken 
tatlı bik kızıllık görülüyordu. 
Arkadaş susmuştu, heyecan 
içindeydi. Bu heyecan, ani ol
muştu. Anladım ki Y ayaköye 
yaklaşmıştık. Kendisine sor
dum: 

- Doğduğunuz yere yakla
şırken duyduğunuz heyecan 
büyük mü? 

M. HulUsl 

A 

aat Atmışlardır . .. 
nı tecdit ettiğinden dolayı milli 
meclise derin minnet ve şük
ranını arza memur etmiştir.Di-

van azası vasıtrsile milli mec
lise yüksek vezaifini ayni 
bitaraflık zihniyeti ile ifaya 
devam edeceği hakkında te

1 

Müşarünileyh dahilde millet 
efradı arasındaki vifakın daha 
ziyade kuvvetlenmesi temenni
yatında bulunmuştur. Maziyi 

m:nat vermiştir. 

unutalım ve gözlerimizi istikba
le çevirelim demiştir. M. Zai
mis bundan sonra Başvekil M. 
Çaldarisin tebrikini kabul et
miştir. 

_;_~~--------... --~~~ 
Borsa Haberleri 

Dün Borsada Yapılan Satışlar 
Üzüm incir 

Çu. Aılcı Fiat 1 Çu. Alıcı Fiat 
3 

418 Koo. ittihat 11 25 14 25 2~~~ lr~~:~ü. ~ 50 ~4 
285 Y. İ. Talat 12 25 14 50 303 ş. Riza Halef 5 75 8 50 
181 S. Süleyman 9 16 50 221 B. Alazraki 3 62 10 
109 Trifonidis D. 10 15 156 N. Ali Hay. 7 75 13 75 

89 Albayrak ti. 12 50 14 75 M. J. Taranto4 50 13 
88.5 H. Alyoti 12 15 50 68 Trifonidis D. 8 50 8 50 
45 D. Arditi 12 50 13 25 65 P. Paci 6 10 50 
45 M. Saphi Ba. 13 13 62 2

1
2
1 

B. Franko 5 75 5 75 
A. Lafont 5 87 5 87 

37 i. Golemidi 13 50 16 3658 YEKÜN 
40 Len Reciyo 12 25 15 Zahire Borsası 
22 Şımlak Z. 13 15 Çu Cinsi Fiat 
22 Kaptanİbra.14 14 22Ô B -d 4 25 
16 O. Egli 10 11 1007 A~~aay 3 12 
12 K.A. Kazım 14 25 14 50 390 Fasulye 7 
8 Ş. Riza Halef 15 50 15 50 66 Susam 10 
8 j. Mihridis lS 50 16 110 Nohut 5 
6 Garbi z. M. 13 25 13 25 82 Kumdarı 3 87 
5 P. Klark 12 12 28 Tabademiçi48 50 
4 A. Muhtar 14 50 lS 4 Acı .. .. 40 
4 Ş. Re!_tlzi 15 7S 15 75 3287 Ke.palamut283 

l~l,S YEKUN _. _230 Bal. pamuk 44 

4 37 
3 25 
7 25 

10 
5 25 
3 87 

48 50 
40 

440 
44 

Bornovada 
Fehmi B. Belediye 

Reisi Oldu 
•••• 1 .... 

Bornova yeni belediye mec
lisi dün akşam saat 6 da top
lanarak yeni belediye reisi ile 
encümen azalarını seçmiştir. 

Belediye riyasetine eski reis 
f ehmi bey, encümen azalıkla• 
rına da fırka reisi Cemal ve 
Hakkı bey oğlu Ethem beyler 
seçilmişlerdir. 

Tebrik eder ve muvaffaki
yetler dileriz. 

Manisa Belediyt' 
İntihabatı 

Manisa, 21 (Hususi) - B !le
diye seçiminin tasnifi Bitti. C. 
H. F. namzetleri ekseriyetle 
seçilmişlerdir. ·------Bİr Hırsizlık iddiası 

Çorakkapıda emni yet Ot\ 
)inde mukim Ziraat vekaleti 
memurlarından Hacı Reşit 
efendi oğlu Hikmet efendi 
polis merkezine müracaat ede
rek Ali eğlu Nuri tarafından 

beş lira parası ile bazı vesaik.in 

çalındığını iddia ve şikayet 
eylemiştir. Zabıtaca tahkikata 
başlanmıştır, 

Ergani lştlkrazı 
Tahvilleri 

ZONGULDAK, 21 (A.A)
Ergani dahili istikraz tahville
rinin 33 bin liralık ikramiyesi. 
Zonguldaka amele birliğine isa
bet etmiştir. 
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Ôd:!miş Meclisi İdare Azala
ının -T cvfik beyden maada
umumunun imzalarını taşıyan 

ve Tevfik beyin müddeiyatını, 
-cevaplan mükerreren ve mü
delle~en verildiğine, ve İttihat 
Meclisi İdaresi ve mürakipleri 
huzurunda, tatminkar oldukları 
itiraf ve kabul edildiğine rağ
men -hiç mevzuubahs olmamış
lar gibi, benimsiyerek, İttihada 
dahil olmak için, ültimatom 
şeklinde şart kıldıkları 7 mad
delik bir metalip listesini ihti
va eden bir mektup, ayni e
kilde imzalanmış ve Tevfik 
beyi İttihatla uyuşmıya salahi
yettar kılan bir ikinci ve ye
dek mektupla mücehhez ola
rak,İzmire gelen Ödemiş azası 
f uvfik bey, Meclisi İdare rei
simize, ilk defa, metalip mek
tubunu tevdi etmişti. 

Bu mektubun kıraati yedi 
maddeden evvel, bir buçuk 
enelik mukaddimesinde,ittiha

da dahil olmamış bu1unduklan 
iddiasını tecdit ettikten başka 
he ap verilmediğinden blanço
nun usulsüz olduğundan ve mu
galeta yapıldığından da, tahkir 
imiz ve tehditkar bir ifadeyle, 
bahsedilmekte olması itibarile 
-meclisi idare reisimiz üzerinde, 
tabiatile, pek elim bir tesir 
yapmıştı. Binbir emekle mey
dana getirilmiş bir kooperati
fin, her sene heyeti umumiye 
raporlannda ibzal ettikleri 
minnet ve şükran hislerinin ta
mamile hilafına olarak, mem
nuniyetle kabul etmiş bulun
duklan e ki hesaplan bile, 
şimdi münakaşa mevkiine ge
tirmeğe çalışmasının ifade et
tiği fecaat karşısında ne demek 
lazınıgeldiğini tayin etmeyi 
efkarı umumiyeye bırakıyoruz. 

Şimdiye kadar verilen bü
tün izahattan sonra, hala ayni 
nakarabn tekar edilmekte bu
lunması dolayısile, münakaşa 
ve muzakereye devamın - odu
nunun para mı dört defa aldı

ğına raimen elin{ya odunlarım!) 
diyen dağlıya manbk ve 
hesaptan bahsetmek kadar -
beyhude olacağı cihetle, anlaş
manın imkansız olduğu meclis 
risimiz tarafından bildirilmesi 
üzerine, ittihadın herçibadabat 
Ödemişten ayrımıya razı ola
mıyaeağını ümit ederek ~u 
ihtilafı ihsas eden Ödemiş mec
Jisi idare reisi,bu taktiğin mu
vaffak olmadığını görünce der
hal cebinden ikinci mektubu çı
karara,bir taraftan birinci mek
tubun yaptığı fena tesiri güya 
izale, fakat diğer taraftan ta
viz mukabilinde nlaşma im
kanı olacağını ihsas veifadeden 
de geri kalmadı. 

H~sap i temek tehdidi albn
da taviz koparmıya çalışmanın 
beliğ bir itirafından başka bir 
şey olmıyan bu ikinci mektup 
üzerine, Ödemişte de bir koo
peratif ve onun başında bir 
kooperatifçi (militan) yetiştir
mig olmak teselli ve memnuni
yeti iJe beş sene emek verip 
oyaland.ktan sonra. bu acı akı
bet karşısında kalbi sızlıyan 
idare meclisi reisimiz, muhata
bına artık şahsan ôylfyecek 
bir şeyi .olmadıgını ve Ôdenıiş 
metalibini muhtevi m ktubu 
mecli i id reye rzedeceğini 
bildirm kle iktifa etti. 

Bunun Ödemiş meclisi idare• 
inden gördfigü ilahi muka-

. bele daha fecidir. Filhakika 
Tevfik bey, işin Meclisi idare
ye gitmeden de halledil bilece
ğini, getirdiğ! iki maktup mun-

a 
derecatını bizzat dikte ederek 
meclisi idaresine imz.alattırmış 
ve kabul ettirmiş olduğuna gö
re, ayni şeyi Meclisi idare 
Reisimizin de yapabileceğini 
söylemektende çekinmemiştir. 
Bu teklifin garabeti karşısında 
yapılacak yegane iş yapılmış, 
bu acıklı müzakereya burada 
nihayet verilmiştir. 

Meclisi idare reisimiz, bun
dan sonra işi ilk toplanacak 
meclisi idare nwıamesine koy
makla beraber, son bir feda
karlık daha göstererek, Öde
miş M~clisi idaresi ektubuna 
ve müddeiyabna cümle cümle, 
fıkra fıkra cevap ve izahat 
veren 11 sahifelik vzun ve 
şahsi mektup yazarak, Ödemiş 
meclisi idare azalarına ve mü
rakiplerine göndermi tir. 

Nazmi beyefendinin bu mek
tubunda, Ödemiş metalip mek
tubunun mukaddemesini teşkil 
eden müddeiyahna verilen mü
dellel ve vazih cevaplardan 
sonra, ittihada girmek içiıı şart 
koşulan 7 maddeye verdikleri 
cevaplan da şöylece hülasa edi
yoruz: 

1 - Geçen seneler.? &ut ser

maye faizlerinin halli. 
Aydın havalisi Kooperatif 

ortaklannın sermayeleri daima 
merkezden tahsil olunmuş v~ 
merkezde kalmıştır. Aydıu ha
valisi depolan, ihtiyaç karşı
sında, merkezden para çektik
çe de yüzde 12 faiz ödemişler
dir. Binaenaleyh sermayelerin
den dahi çektikleri paraya yüz
de 12 faiz vererek mukabele
ten yalnız sermayelerine yüzce 
be faiz almış bulunuyorlıır. 
Yani kendi sermayelerini de 
yüzde 7 faizle kullanmaktadır
lar. Ödemiş ise, sermayesini ve 
ihtiyat akçesini kendisi kullan
mış olduğu halde, merkeze 
vermediği bir para için imdi 
faiz istemektedir. Aydın hava
lisi sermayesinden aldığımız 
7 oO farkı umumi faiz heaap
larını düşürmekte ve bundan 
Aydın havalisi zaranoa Öde
miş müstefit olmakta iken bir 
de üstünde ödemediği bir pa
ranın faizini iştiyordu. Bu id
diada israr:::.1 giıya, Aydın ha
vaJisindel-i depo binalarının 

sermayelerden yapilmış olduk
ları için, bunlara faiz verilince 
Ödemiş deposu binaJ»ına kul
lanılan Ödemiş sermayeainc 
niçin faiz verilınesin, gibi yan· 
lış bir telckki sebep olsa ge
rektir. Halbüki Aydın havalisi
nin depoları takriben 150 bin 

liraya mal olduğu halde, bu
ranın sermayeden başka 190 
bin liralık ihtiyat akçeleri mev
cuttu ki bu parayı, hukuk tev
ziatı esnasında, bina bedeli ve 
Milli Banka hisse senedi ve 
kısmen de nakten olmak üzere 
iade ettik. 

Bu vaziyeti Ödemiş Meclisi 
idare Reisi biliyor ye azalan 

bilmek ınevkiinde bulunuyorken 
bu iddiayı ittihada iştirak için 
bir şart olarak dermeyan et· 
menin hikmetini araştırmayı 
yine efkarı umumiyeye bırakı· 
yoruz. 

2 - Geçen seneye ait he
sebatm tetkiki: 

Aydın ıncır müstahsilleri 
kooperatifinin son bUinçosu da 
bundan evelkileri gibi usulün-
de hazırlanmıştır. Heyeti umu
nıiyeden geçmed rı de, geçtik-
ten sonra da bu hes plar her
kese açıktır. Fakat tifahen ve 
takriren IAıımgelen her mallı
mat almclıkt_an •Of!ra, hesap 

Yeni Asır 

• 
ı 

verilmiyor olduğundan bahset
mek tavsifi müşkül bir hare
kettir. Ödemiş kooperatifi Ay
dın incir kooperatifinin, bir 
fert gibi, ortağıdır. Her ortak 
blanço hakkındaki itirazını 
heyeti umumiyeye arzeder ve 
noktai nazarını bildirir. Heyeti 
umumiye bu itirazı varit gö
rürse f ebiha; bilakis varit gör
meyip tasdik ederse, bu herkes 
için mutadır. Ancak hesaplar
da uir suüstimal görülüyor 
veya görülmüşse Ödemiş ko
operatifince böyle bir kanaat 
mevcutsa, kanun kuvvetini tah
rih ve amillerini adaletin pen
çesine tevdi etmek hak ve 
vazifedir. Bunu yapmahdır. Fa
kat verilmiş, gösterilmiş he
sapları vermiyormuşuz gibi 
göstenMk ve bilhas bunu 
İttihada girmek için şart yap
mak makul ve mafu bir ha-

:vazaıede 
sahma. .- eriJeu ,...,.~~'"-

ya ve sair mn-cud 
va.ziye · · teabit ve bvzihl. 

İttihada girme için şart ola
rak dermeyan edilen bu mad
deuin - f edisi İdare reisi T ev· 
fik beyin şifahi izahatına. na
aaran- manası şimdiden İttiha
da dahil buhmanlar bılahare 
girecek kooperoıtiflerin gayri 
menkuller ve saire üzeriııdeki 
a'aka nisbctlerinin ne olacağı 
imiş. Levazlm ile demirbaş ve 
gayri menkulat ayn ayrı şey
lerdir. 
Aydın kooperatifinin cüz'i 

miktardaki levazımı ve nlat ve 
edevati blançodaki fiatla itti
hada devredilmiş, ittihat meclisi 
idaresi de bunu kabul etmiştir. 
Tevfik beyin hazır bulunduğu 
hır mecliste cereyan eden bu 
muamele için hiç bir itiraz ol
mamıştır ve esasen itiraz edi
lecek yeri de yoktur. 

Demirbaşla gayri menkulata 
gelince, bunlar da ittihadın te
raküm edecek ihtiyat akçelerile 
karşılaşacaktır. İttihadın ihtiyat 
akçesi ise, İttihat esas muka
velesinin 53 üncü maddesi mu
cibince, tecezzi kabul etmez ve 
ittihat tasfiye edildiği takdirde 
dahi, kooperatifleze tevzi edil
miyerek, içtimni bir hayır işine 
sarfolunur. 
Şu hale nazaran, bu mese

lenin bir iş edinilerek İttihada 
girmek için, ültimatom şartı 
yapılmasının hangi mantıkla 
hareket edilmekte olduğuna 
rana bir delil teşkil eder. 

Sila Ara,tırması 
Dün .zabıtaca muhtelif semt

lerde yapılan silah yoklama
sında Tepecikte Mehmet oğlu 

Ali, Mehmet oğlu Halil, Demir 
oğlu Haşim ve Çorakkapıda 

Basri oğlu Ahmette birer 
bıçak, Tepecikte Hacı Cemal 

oğlu Hasan Cemalda bir kama 
ve Süleyman oğlu lsmail Hak· 

kıda bir tabanca bulunarak 
müsadere edilmiş ve hakla
rında kanuni muameleye baş
lanmıştır. 

Esk Bir DU manhettan 
Küçük Salepçi oğlu hanında 

Abdullah oğlu Hasan, ile lbr;:
him oğlu Rifat ve kardeşi 
Ethem aralarında bir ipotek 
meselesinden igbirar mevcut 
olmasından Hasan evvelki ak-
am kafayı çekmiş Etem ve 

Rifat efendilere tecavüzde bu-
lunmuştur. ..., 

zabıtaca yaka-
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Ata Bir Erkek Gibi .~inmiş, Dizgini Bir Erkek Gibi 
Kul anan Mahm zlu .Üzengilere Ayaklannı ir E kek 
gibi Basıp atını şahlan ırmas nı Bilen Bi Ge · n can 1an ı 

Rüzgarların mas&llına, çoban
ların kavalına tutkun dağların 
içinden şeçiJmis bir dağ.. Mor 
gökün sınırına daha yakın .. 
Dag dedikçe gönüllerin uç
mak dileğile yaşıyan aşkını 
daha fazla duyuran tepe.. Gü
nefin battıktan sonra da ak 
dumanla örtülü başını kızıllaş
tırdığı ve kedosu bir bakımdan 
arkasına alan, Murat dağları
nın siJsileseferinde: Kızıl dağ .. 

O murat dağı ki hastalarını 

mUl'adına erdirmek için Avru
padan bile ziyaretine gelinir. 
Şif ah yaylalarla, kaplıcalarla ve 
Türkün at oynatbğı yalçın yol
lar, yalçın kayalarla doludur. 
Adını tanlı salUfelerine malet
miştir, Yaz rüzghlamwı tatlı 
harelule süslediii çaylamı kı
yısından geçerek yine bir at 
üstünde geziyorum. llgmlann 
coşk yeFJliği arasına gö
mülmüş yoldan yeşil yaprakla
ra toz kaldıra kaldıra Kmldağ 
köylerinden birisine gidiyorum, 
daTet varc:lı. 

Armut dolu bir sepetin üstüne 
serilmiş yeşil yapraklann ıır
tında bir topak kesme şeker 
bu daveti bildiriyor; köylerde 
davet şeker göndermekle olur, 
kartvi'Zit veyabir mektupla de
ğil.. Şekeri yiyen daveti kabul 
etmiş sayılır ve ona at gönde
rilir yolu beklenir. 

Simanların kalkan oynadık

ları, at koşturdukları dağ sır

bnda düğün varmış. Hayalim
de, ata bir erkek binmiş, diz
gini bir erkek gibi kullanan, 
mahmuzlu özengilere çetin 
ayaklannı bir erkek gibi basıp, 
köpüren atını şahlandırmasını, 
susturmasını bilen alaca bir 
gelin canlandı. 

Sorkon köyünü geçtikten 
sonra beni ıslatmağa çalışan 

delice bir yağmur boz renkli 
buluttan dökülmeğe başladı. 

Omuzumdaki kırmanın fişengi 
ıslanmasın diye çıkarmağa ça
lıştım, çıkmadı. 

Köyden beri arkamızı hav
lamalar ile takip eden azılı 
bir çoban köpeğini korkut
mak ve tüfeğini boşaltmak için 
sıkıyı havaya bosalttım. Islak 
dağlarla örlü havasında tuhaf 
bir gümleme sesi.. Çobao kö
peği daha fazla saldırdı ve az 
kalsın bacaklarıma atılıyordu ki 
buna bir köylü mani oldu. 

Küçük küçük srrı sular azgın 
bir sel olmak için birbirile bir
leşeceği dereye doğru dağ
dan aşağı çığıJdıyarak ko-
şuyorlar. Yağmur yaz 

Yağmuru, işte geçti; lakin 
bizde hürmetlice ıslandık .. Kim 
dinler atın sırbndan çıkan 
buğular sırtımdaki buğular ka
nşarak bir koşuya girmiş gibi 
dağ sıştina şiddetle tırmanıyo
ruz. 

Köye yaklaştık. Bu Uşağa 
bağlı (Nadara) köyü idi. 

Uzaktan; nemden gevşemiş 
davul derisinin pat pati Etti
ğini duyuyoruz. Demek gel
miştik. 

Akıamın alaca karanlığında 
tam sırıta tavşanaklarm, Pıynar-
ların burca burca koktugu bir 
tepede atlar yavaşladı ve bir 
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sokulduk. Köyü bu aralık seçe
medim. Üstü örtülü avludan 
geçtik. Çatır çatır yanan, sön
meye yüz tuttukça dallı budaklı 
çalı çırpı ile beslenen yüksek 
alevli bir ate~in karşısında bir 
kaç köylü kadın var, yere bağ
daş kurmuş, önlerine aldıktan 
tahtanın üstünde okvulavularla 
~ ve temiz buğday unlann
dan yufka açıyorlar. 
Ateşin bir kenannda üç ayaklı 

demire binmiş yanm daire bir 
saç üstüne açılan ince hamuru 
serip kabartarak, kızartarak 

yufka yapıyorlar ve derhal 
saçtan hu yufkayı alıp dört 
kat; buğusile beraber bükerek 
yumuşak, kokulu bir gıda ha
zırlayorlar. 

Y akbkları ateş şehir ocakla
rında yan.aa maazallah büyük 
bir yangın çıkarır, kerpiç örü
lü kısa ocaklarından dı~ıya 
bile kızıl alevler aalan bu ateşten 
korkmıyan ve onu maharetle 
idare eden köylüye parmak 
ısırdım. Sıcak bir odaya sokul
duk. Odanın kenarındaki ocakta 
dışarıda gördüğüm gibi alevli 
bir ateş odunlarını Çıtırtarak, 
patlatarak yanıyor, odayı ay
dınlatıyordu. Gelinin ve güveyi
nin babaları iki ellerile bir 
elimi sıcak avuçları içine alarak: 

- Hoş geldin diye sevindiler. 
Ateşin karşısında kurunduktan 
yağdan farksız yoğurtlarla işti

ha açan; süslenmiş sofralarında 

yumuşak sıcak yufkalarla karın 
doyurduktan sonra bir kaç genç 
köylünün arkadaşlığı ile düğün 
şenliğini görmeğe çıkhm, gece 

idi. Gökyüzü bulutlannı silmiş, 
süpürmiiş ay bu yüksek 
tepede yağmurdan biriken 

küçük sularda pırıldıyor, yıka
nıyor, titriyordu. Davul sesi 
uzaklaşmış.. Bu köy çok tuhaf 
bir köydü. Dağ sırtında müsait 
bulduğu yerde dam kuran köy
lünün yakın ve biti ik komşu
su ancak bir veya ikiyi geç
miyor. Birisi bir sırtta, birkaçı 
beş on dakika uzak bir sırtta 
ve köyün havzası bir saatlik 
kadar bir saha tutuyor. Davul 

çamurlu yollarda başka kom
şuları şenlendirmeğe, düğünün 
gürültüsünü yaşatmağa gitmiş .. 
Ben mehtabı, heyüla gibi uz k 
yakın gölğeleri seyrederken 
Arkamda bir şıkırtı oldu, dön
düm. Köyün hocası genç bir 
köylünün teneke arıktan dök
tüğü su ile dini istiğraklar için
de abdest alıyor, bir ara gö
rüşüyorlar ve ben dinliyorum! 

- Höca! Ben büğün bir kü
tük buldum, getirdim, işte na! 

Bak şurada 
Köylünün gösterdiği yeri ho

ca ile beraber ben den de bak
bm, donuk bir pırılb vardL 

Hoca : - Şehitleriıı kam-
dır kim bilir.. Dedi. 

Gösterilen yere ilerle-
diın, Bu hakikaten kesil-
miş bir kütüktü ve mak
taında bir parmak kalınlı
ğında kadar fosfor marimtrak 
sevimli bir ışıkla gözleri okş -
yordu. Aldım. Hocanın yanma 
getirdim. Da~a anlatmağa vakrt 
kalmadı: 

-Elhamdülillah, Estağfirullalı 
diye hocanın yanımdan kaçbğı
nı gördüm. İçerde yakaladım. 

- Oğlum! Çarpar. Sakın bir 
daha dokunma! Diya bana İıw
hat vermiye kalkı~b. Ben pırıl
diyan şeyin fosfor olduğun ve 
tabiatte müsait bulduğu yerde 
tezahürünü anlatmağa çalışbm. 
Hocamı kandıramadıysa.m bile 
anlamıştı. 

Gecenin temiz havasından 

beslenen ciğerlerimin rahatile 
uyuduğum uykudan kalktıktan 
sonra bol sütle bir kahvaltı et
tik. Odunculuk, kömürcülük 
ve bir parça da hayvancılıkla 

maişetini temin eden bu köy 
ve varsa emsalleri gibi islih 
edilmeğe çok muhtaçhr. Yaşa-
yışları adeta bedeviler gibi; 
birbirlerinden çok uzak evler-
de oturmak ve hiç mektep yü
zü ve hatta cami yüzü görme-
mek içtimai cephelerinde ak
saklık gösteriyordu. 

Köyden ayrılırken fosforlu 
ğötüğü heybeme almağı unut-
mamıştım. 

TOK Dil 

Yamanlar Suyunu T eca
vüzlerden Koruma 

Şimdiye Kadar Yapılan Tahliller Yine 
Menfi Neticeler Veriyor 

Karşıyakaya iaaJe edilecek ı atlı bekçi de istihdam ederek 
olan Yamanlar suyu belediye- suyun, haricin tecavüzünderı 
ce müteaddit defalar tahlil et- masun kalmasını temin eyli-
tirilmiş. fakat hariçte bazı kim- yecektir. 
seler tarafından vukubulan te- Bu bekçiler için civarda 
cavüzler dolayısile suyun tabii- ikamet kuleleri de inşa edile-
linden iyi bir netice almak müm- cektir. iki gün sonra Değirmen 
kün olamamakta ve su daima dağındaki büyük havuz tama" 

fena çıkmaktadır. mile boşaltılarak boruların te" 
Bunun için belediye Yaman- mizlenmesi temin edilecek •ıe 

!ardaki yirmi beş muhtelif men-
bada bazı sıhhi tedabir ittiha- ondan sonra umumt ve kat'i bit 
zına mecbur kalmıştır. tahlil yapılacaktır. 

Bu cümleden olarak memba- ikinci Teşrinin iJk haftasındll 
lann civarları sıhhat kanunu- Karşıyakada hususi abunmaP" 
nun da tarifi veçhile tel örgü ların tesisatlarının inşasına baŞ" 
ile aarllacak ve bu euretle su- lanacak ve ikinci Teşrinin soll" 
retle suya himaye mıntakaları larında Karşıyaka halkına içİ" 
yapılacaktır. Iecek su verilecektir. 

Bunun için belediyenin 7 bin Bunun için icap eden maııe; 
lira kadar bir para ıarfetmesi me siparişi yapılmışbr. Gelece. 
icap eylemektedir. hafta içinde teılim edilıneS' Mütecaviz, 

lanmıştır. 

dam yanında indik. Damın bah
çesi kurumuş çalı çı ile bir tel 
örjii fibi çevrilmiş. içimizde 

.... hararet, dııımızda titreme dama - - --- ""-' 
Bundan _ batka _!>elcdiy!. iki _... ~u~!_~~t<liı'. . 

) 
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INSA LiGiN HALI 
Zabıta Haberleri 

Yi'liaıanan Kumarbazlir 
lkiçeşmclikte Mwrlı cadde

sinde kahveci Hasan oğlu Ah
medin kahvehanesinde Ahsen 
oğlu behlül, Ali oğlu Salih, Sa
it oğlu Mehmet, Mustafa oğlu 
SaJihattin, Ziya oğlu Talat 
oyun kağıdile kumar oynamak
talarken cürmü meşhut halinde 
yakalanmışlardır. 

YAZAN : Andre Marlo 
Türkçeye Çeviren : Nasuhi Esat 

BİRİNCİ KISIM 

Siz Bütün İnsanların hurafeperest 
Olduklarını mı Sanıyorsunuz? 

- 91 -

- Bilirsiniz ki ben. .. görün
düğüm kadar deli değilim ... 
Ben, ben .... 
Saçmalayıp durmaktan ken· 

dini alamıyordu. Bazan ona 
Jisor'un kcnnisini anlıyan tek 
1 dam olduğu hissi geliyordu. 

Bazen bir Palyaço saydığı 
foygu>u geldiği gibi ... 
İhtiyar ona bir şey söyleme-

4en bakıyordu. 
- Ben.... Benim.... Benim 

ııakkımda ne düşünüyor sun uz? 
Jisor onu kar~ısına alın ko

lUŞmak değil, omudarından 
Yakalayıp doğru Kö!lig' e gö
türmek istiyordu. Fakat şaşkın 
halini sarhoşluğuna atfettiğin
den istediğini yerine getirmeğe 
:esaret de edemiyordu. 

- Yazmak ihtiyacında olan
lar vardır, hayalata dalmak ih
tiyacında olanlar vardır.. Bun
lşrın hehsi de birdir. Tiyatro 
ciddi değildir, boğa koşusu 
ciddidir; romanlar ciddi değil
dir, ciddi olan hurafeperestlik
tir. 

Klapik ayağa kaikb. 
Jisor sordu : 
- Kolunuz mu ağrıyor ? 
- Ağrı değil, bahse değmez. 
Kumarhanede ona vakbn 

geçmekte olduğunu göstermiş 

olan kol saatını - sanki hatasını 
meydana vuracakmış gibi -
Jisor'un gözünden saklamak 
için kotunu acemice bükmüştü. 
Jisor'un sorduğu sualden bu
nun budalaca bir düşünce ol
duğun o anlattı. 

- Köni~'j gönneğe ne va .. 
kit gideceksiniı ? 

- Y ann sabah. 

- Niçin şimdi gibniyorsu-
nuz ? Bu gece polis ayakta; 
herşey olabilir ... 

Klapik de bu tekliften daha 
iyisini beklemiyordu. Nadim 
olduğu !çin değil: kumarhaneye 
gidebilseydi orada gene kalır
dı. Y aotığını düzeltmek için ... 

- Aman gidelim, azizim .. , 
Odaya girerken g~rmüş ol

duğu deği iklik onu gene ta· 
ıalanırdı. Dikkatle baktı ve 
daha önce görememiş olduğun
dan dolayı hayret içinde kaldı: 
en güzel levhalardan biri ile 
en güzel heykellerinden ikisi 
ortadan yok olmuştu. Masanın 
üstünde bir mektup vardı. 
Ş~livesk'inin yaztSı ile yazılmış 
bır rnektup. anladı. Fakat mek
tubu okumağn cesaret edemedi. 
Şpilevsk; ona Kiyo 'nun tehlike
de olduğuna haber vermişti: 
Ondan bahsetmek ihtiyatsızlı
ğına düşecek olursa her şeyi 
anlatmak mecburiyetinde kala
cakt . Mektubu alıp cebine 
Jerleştirdi. 

Dışarı çıkar çıkmaz zırhlı 
otomobillerle asker yüklü kam
Yonlara rastladılar. 

Klapik hemen hemen sükü
ketini bulmuştu. Henüz kendini 
I ~rtaramamakta olduğu şaşkın-
1~1. saklamak için, her zamanki 
g,bı, d elice söylenmeğe başladı: 
. . - Ben sihirbaz olmak ve ha-
lıfeye bir gcrgidan kafası gön-
d~rmek isterdim - Size gergidan 
dıyorum. Laf yok - Bu gergidan 
:araya girinçe, güneş ışığı al-
ın~a kıpkırmızı görünür ve 
~agırıı dı : " Bil ki ey halife, 
aş sultan seni aldatıyor f Laf 

Yok ,, Ben de gergidanın boy
nuzlariyle ve bu burnumla deh
~~tli bir şey olurdum! Ama bu 
2!' hakikat olamaz. Elbet ola-

maz I Denebilir ki bir insan 
için bir başka insan naxarında 

kendininkinden başka bir hoı
yatı yaşamanın ne kadar zevk
li olduğunu kimse bilmez. Hele 
bir kadın nazarında ... 

- Sokakta rastladiğı erkek
lerden hiç olmazsa bir tanesi
ne hangi kadın sürdüğü ömür
den büsbütün başka bir ömür 
sürüyormuş gibi görünme
miştir? 

- Siz bütün insanlare hura
feperest olduklarını mı sanıyor
sunuz? 

Kalpik'in göz kapaklan si
nirli sinirli titredi. 

- ffayir, dedi, beni dinleyi
niı:. Benimle apaçık konuşuuuz. 
Neden insanların hurafeperest 
olmadıklarını sanıyorsunuz? 

Bu suali sorarken de Jisor'un 
kumar hakkındnki düıüncesini 
öğrenmek için kendinde benim· 
sediği, fakat gayet kuvvetle 
hissettiği bir arzu duyuyordu; 
ancak muhakkak lci bu mevzu 
uzerinde konuşacak olursa her 
şeyi de itiraf edecekti. Konu
şacak mı idi? Susmak onu bu
na zorlatacaktı, iyi ki Jisor ce
vap verdi: 

- Sizi bu hususta tenvir 
edebilecek olanlardan sonun
cusu belki benim... Afyon bir 
tek şey öğretir. Bu da maddi 
ısbrabın dışında hır realitenin 
mevcut olmadığıdır. 

- İstirap, evet... Y n ... Kor-
ku? 

- · Koncu mtJ_, 

- Hayır., Niçin kor.kayım? 
- Ya ... 
Doğrusu Jisor düşünüyor ki 

Dünyada realite mevcut ol
masa bile insanların ve hele 
dünyanın gidişine en çok mu
anı: olanların çok kuvvetli bir 
realitesi vardır, Klapik ise hiç 
bir realitesi olmıyan nadir in
sanlardan biridir, Bunun böyle 
olduğunu da büyük iç sıkın
bsı içinde kabul ediyordu; 
zira Kiyo'nun mukadderatını 
onun bir sis gibi mevhum 

eline bırakıyordu. Her insanın 
görünüşlerinin altında el ile 
dokunulabilen bir esas vardır 

ve çektiği acıları düşUnmek 
de bunun mahiyetini ihsas ede-

bilr. Klapik'in ıstırabı kendisi 
ile alakadar o1mıyan bir şeydi; 

B! Yobaz Daha 
Ka sıy:ııkada Kemal bey cad

desinue Erzincanlı İshak oğlu 
Salih, şapka kanununa muha
lif olarak başına yeşil bir take 
giydiği deo yakalanmıştr. 

içmişler Sonra 
Kapışmışlar 

Asansorda oturan İbrc;:A~m 
oğlu Ahmet isminde bir şahıs, 
Mehmet Hurşit oğlu Kani 
efendi ile birlikte şarap içe- • 

rek sarhoş olmuşlar ve gece 
Kani efeod'nin odasında yat
mışlardır. Bu esnada aralarında 

çıkan· kavga neticnsinde Ah
met Kani efendiyi ba,ından 

ta;Ia yara1amışbr. Mütecaviz 

zabıtaca )&kalenmışbr. 
Meçhul Hırsız 

Çorakkapıda Piliç sokağında 

oturan Hüseyin oğlu Rüstem 

Naci efendinin evine giren 

meçhuJ hırsız tarafından 30 lira 

para ile bir gümüş tabaka ve 

diğer bazı eşya çalınmıştır. 

G··z Tabibi 
" ır~ar 

Memleket hastanesi 
göz hastahkları müte
hassısı: 

ikinci beyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 
746 s. 7 

İnönü Vapuru 
23 Birinci Teşrin Salı günü 

saat on ikide limanımızd::m ha
reketle Kuşadası, Ktillük, Bod
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, 
Antalya, Mersine gidecektir. 
Avdette A!anya iskelesine de 
uğrıyacaktır. 

Birinci Kordon 92 numara. 
Telefon: 3658 

bir çocuğun ıstırabı gibi... O · s • 
bundan mesul değildi: Bu ıstı- an }fi 
rap onu harap edebilir, fakat yeni neslin 

ıslah edemezdi. Klapik mev- ve bütün kibar 
cut olmıyabilirdi, ahlaki sayıl- halkın di~ ma-
mıyan herhangi bir itiyadın cunudur. 

içinde kaybolup gidebilirdi, fa- SANİN' İ 
kat adam olmazdı. "Altın gibi, 
fakat içi boş bir yürek,, jisor 
görüyordu ki Klapik'in ruhu
nun esası b şl·a adamlarda 
olduğu g ibi, ne ıstırap ve ne 
de yalnızlık değil, tahassüstü. 
Jisor, bazen insanları ihtiyar
lıklarını düsünerek muhakeme 
ederdi: 

- SorwVa1 -

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. 

T eJefon: 3039 
14-16 (S 5) 

Bir defa tec
rübe etmek ona 
ömrü oldukça 
alışmak demek
tir. 

SANİN 
Diş l eri n izi 

beyazlatır, par
latır, diş etleri
ni kuvvetlen
dirir. Ağzınıza 
ferahlık verir, 
dişlerinizin çü
rümesine mani 
olur, gayet sıh
hidir. 

Sanin 
Diş macunu 

Tayyare Piyang!!u~~~!lerinizi SAADET 

6i Doktor. 

KBmal Satir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sok~ğı numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantina tramvay 
caddesi karakol karşısında 
No. 596 Telefon No. 2545 

363 

DO:t[TOB 

~. (sat 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 

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

No. 12 - .Şifa Yurdunda 
knbul ve tedavi eder. 

Telefon No. 3331 
s. i 

Mçoi:DK HfSTALIKLARf 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

lı A~a ı 
İkametkabını Birinci Kor-

donda tfayyare Sineması civa-
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane· 
sinde kabul ~der. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 534 

3& 
141 

H. 3 (25) 

Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

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

nasül hastahkları 
mütehassısı 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı ( Elhamra si
nemdi arkasında ) 55 nu
mara a nakletmiştir. 1145 b3 

• 

Di 
Bu salcallı bir alameti farikadır. Bu resmi taşıyan t k 

k 1 .. d b ene e 
utu ar ıçın e aş ve diş ağrılan; nezle romatizma sancı-

ları için çok faideli ve (Alk C ) 
pek müsekkin olan opan evat \;r-

_Jlilik AJtıJı 12 lik ır. 

7,5 4<l 75 Kuruştur 

TOPTAN SATIŞ MAHALLİ: 
• 
Istaııhul 

Bahçekapı ZAMAN ;Ecza 
Deposu 

ŞEHİR G ZİNOS U 
Kışlık Salonlarını Hazı ladı 

Birinci kordonda Şehir Gazinosu denize karşı bulunan 
büyük salonlarını kış için hazırlamışbr. ıçki ve meze fiat
leri çok mutedildir. Tavsi e ederiz. 

İzmir Milli Emlak Müdü lüğünden: 
Lira 

\ 

Kahramanlar Sepetçi sokağında 38 No. lı dükkan 17 

Tepecik Sürmeli sokağında 49 eski 39 faj No. lı dükkan 55 
Buca Özdemir mev}<iinde 10 No. lı dükkan 65 
Göztepe Akgöz sokağında 4 No. lı hane 51 

Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarına haddi layikile &.alip 

zuhur etmediğinden bir hafta müddetle temdidine karar veril

mi~tir. Taliplerin 25/10/924 tarihinde Perşembe günü saat 14 te 

millt emlak müdürlüğüne müracaatları. 4508 (698) 

Aydı ı Demiryolu U 
dürlü~iinden: 

•• .:. ,.u-

Cumhuriyetin 11 nci Yıldönümü münasebetile ucuz biletJer 
Aydın Demiryolu üzerindeki istastasyonlardan İzmire ve istas

yondan istasyona aşağıda görüldüğü gibi ucuz biletler satılacak
br. 1 nci 2 nci 3 neli 
Eğirdir - Bozkurt arnsınaki istnsyonlar~an lzrnire 900 700 500 
Kakhk - Sarayköy ,, ,, ,, 800 600 400 
Burhaniye - Umurlu .. ,, ,, ~ 550 450 350 
Aydın - Söke .. .. ,, · 400 300 200 
Aziziye - Cellat ,, ,, ,. 250 200 150 
Ödemiş - Bayındır ,, ,. ,, 250 200 150 
Çıplak - Arık ballı ,, ,, ., 200 150 100 
Tepeköy - Kuşçuburun ,, ,, ,. 200 150 100 

Çivril subesi dahil Eğirdirden - Böceliye kadar olan istasyon
lar bu ucuz biletleri yalnız 27-10-1934 Cumartesi günü !ıatacak
lardır. 

Diğer bil'umum istasyonlar bu ucuz biletleri 28-10-1934 Pazar 
günü satacaklardır. 

Bunlardan başkn istasyondan istasyona umumi c ... rifeden yüzde 
60 altını tedzilatlı azimet avdet biletleri satılacaktır. Bu yüzde 

altını tenıiliitlı biletler yalnız 29-10-1934 Pazartesi günü seyrü
sefer eden trenlere verilecektir. 

Bu bildirilen avdet kısımları bir ay için muteberdir. 
uç yaşından aşağı çocuklar ebeveynlerinin kucağında -

nen seyahat ederler. Üç yaşından yedi yaşına kadar olan çocuk
lardan bu ücretlerin yarısı alınır. Trende biletsiz bulunan yolcu
lar bu tcnzilıitlı tarifeden istifade edemiyeccklerdir. 

Yağhane Tesis 
Edeceklerin 

Nazarı Dikkatine 
Müccddet 12 incelik bir yağ 

presesi ve bir de müceddet 
idrolik tulumba satılıktır. İkinci 
kordonda su kumpanyası kar
şısında Marko lnçevin tamir
hane.sine müracnt ediniz. 

H: 3 4-10 (655) 

~~Em;J~~ 

Zay· 
İzmir San'atlar mektebinden 

337 senesinde aldığım şahadet
nameyi zayi ettim. yenisini 

alacağımdan skisinin hiikmü 
kalmadığı ilan olunur. 

Aydın şimendifer 1 
n-

işesinden Alınız 
Çorakkapı 

No. 
354 

HASAN TAHSİN 
T cle:fon 3497 

.... 



~ile 10 

Mak. lıe Ve inşaatı Bahriye Mlilehaaıısı 

~T-UP UEllAL 
~1akine imalathanesi 

I alinıaj!a Qarşıeı Nuruıırn {i'.J 

Makineleri 
l\I üeı-lesemi rı 
nınnınl:\tı 

n!n rak 

ad el nıak ine 
11.mirıle 

faalıyettedir, 

A !;<kadarla· 

ı·ın bu makine· 
erın faaliyet 
t:ıızlıuı bııkkınd" mıılfım•t Blnııı.lıırını tflvsıye ııılerız. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} atJhane Ve Un D4111rmenlerı 

l~ın hilunıııın ıılRt "" P<l11vııt lmııl edilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

· Gaznzgen 
Her boy<l" ve her kuvvet 

te her citı& ıvabrukat üzcritıe 

Bilumum Deniz işleri 
Durbinler, tulumbalar n 

tesisatı mibırnikiye aeanHör "' 
v!nçler ve sair ışler Jerııht• 
v11 kııhnl Pılılır 

METALLüM 
J,aınbalarıııı tercih 
edenler hiç bir za

nrnn alılanmaınış·' 
lardır. 

Çünki: 
Emealiııe naza

ran aarfıyatı ız 

ı~ı~ı lıol yeg!ine 
lamhııılır. 

Hn bıtyideıı 

arayınız 

Deposu 

MEHMET 
~TEVFiK 

Plektrık lDQlz•m• 
tıcaretlıanoııi 

P eşı .ı ın a! cıl" r 

TELEf ON 3332 

Umum Hastaların ·. azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın, bağırsak, böbrek ve doğum 

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

TÜRKIYENIN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve İTİMAT KA'ZA~AN SÜN'i A?.A AMİL 
ve MÜTEHASSISI 

Fııhri B za 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul s:ıatle•i : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 
kadar. 

• 

ADRES : İzmir K'.lymakam Nihat bey caddesi 
13 - 20 (355 

lzınir ~Jaarif ~'lüdürlüğünden: 
Aşağıda keşiflerine göre bedelleri yazılı Bergama Zübeyde ha

nım ve Bayındır Merkez mekteplerinde inşaat yaptırılacaktır. 

20-10-93.c'.! tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya ko

nulmuştur. Daha fazla izahat almak, keşif ve şartnamesini gör

mek i~tiyenlerin her gün maarif müdürlüğüne, münakasaya gir

mek is!iyen!erin de 11-11-934 tarihine tesadüf eden pazar günü 

saat 9 dan 12 ye kadar teminat mektubu ile birlikte vilayet 
encümenine müracaatları. 

Lira Kuruş 

Bayındır Merkez mektebi 2042 40 
Bergama Zübeydehanım mektebi 1499 82 

21-26-31-5 4481 (586) 

1zmir Sahil Sıhl'iye~ Merkzi 
Başta ha he tinden: 

Merkz için iki yüz teneke benzin ve Urla tahafiuzhanesine 
teslim elli teneke benzin ile on iki teneke makina yağı açık mü
nakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her 

• gün münakasaya iştirak edeceklerin de teminat akçelerile T et· t rini~vvelin 27 c~ C~artes~ günü saat on beşte Pasaportta sah:J 
•·'1luve merkezındekı komısyona müracaatları. 

... , • .,., 1606) 

'111DI A.lllr 

1 
' 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

Telefon 2264 
Mefruşata müteallik en son moda döşemelik kadife, 

Gobelen, İngiliz kretonları, file, cibinlik ve perdelik tüller, 
hasır stor ve keten perdeler, bronz korniz, çocuk arabaları 
ve sond:ılyeleri, taba'l, o~o!ırnbil, masa muşambaları ve 
saire bulunur. 

lzmir - Yol Bedesten lfu. 29 
14 - 26 (323) 

13.A..~ ~E!I.....E::: 

Kemal Kamil Beye 

Rrkek - ::lıze cc-.ac ı_l.üıual -~q.ı;J.~!'Y\l:,iY.ö.o~tiD,koJı~~~ı 
hkdiın edehilir miyinıf! :> 

Kiiçük hanım - Çok mersi, Kıınal-K!Hıi1l bev HlfiCr·eoYaTıa 
neaiodoı Bahar 9f<;e1ti. Altın raya, Yaıomın, Fal1ıı kok1ıları 
ıçındeıı hanımlar" (Güııül) de nriyorına,. ~ -

.Erkek - Şu reni yap!ıj!ı Oiln lil kıılonyıısını ıııiT! 

Kiifİük Hanım - Evet, Giiniildı üyl<ı eelıhı<r bir l..oku ii>lc 
löeuukar .-. bay:tli hır zevk ve zarotet nr k'i .. V~lhae~l ~\;.,. 
gıcıklayıcı ııelır ur bir lııl~rniz., 

TAZE ij'E iZ UCUZ 
1 

IL..A..C -
Hamdi Müzhet 

.. .. 
• . . . . .. 
•• 

·~ ~ Sıhhat· Eczines; ~ · ;: ""~ .. : .: 
. . .~;.,-....,. ~ ~" -..... : 
. : Haşdarak Büyük Salepoıogln ban k:ırşısında : . : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Doktorlarımıza. 
ADEM! İKTİDAR, ERKEKLERDEKl UMUMi ,. 

ZAFİYETE KARŞI MÜESSİR BİR İLAÇ 

DO , OBıN 
Tabletleri fennin en son nazariyelerine tevfikan ihzar 

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

Hayri Rifat ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat şirketine mektupla lütfen müracaat 

edebilirler. 6-26 573 H 3 

rlstoı· Oteli. 
' 

Istanbulun En Temiz En Lüks 
Ve Ucuz Otelidir 

Bütün lzn1irliler Burada BuluşurJar 
S~cak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 

Halıce nazır güzel m:ınzarası ile İstanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat et.n~k istiyenler behe:nehal bu oteli 
tercih ederler. 

Mlislecirl : Kırk sened~nberi ok~:;(ik yapan tecrübeli 
İz:n~rin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli m1steclrl Ömer 
Lütfü beydir. ...~ • · . • 

D•k• İ • Biitüıi Eg~'ilere B • f: 1 Sırke-
1 ata • B~y:ıj: ,n ·n rıs Oa cide 

Osmani}~e otcii:id!:~/fC 

. 
r 

ı Sahibinin 
1 

Sesi 
~ 

EN ··SON ÇIKAN PLAKLAR LiSTESi 
\lÜ.l\IR :\URI<:'l."l'IN Hlf.Y 

Y ılılız '.1 lirkusu 

Ay Doğdn R>1tıııadıını 

·.- l\LAHNET ŞÜKRÜ HE\ 

Suzinak lak~ıın. hlarnetl" 
• • • 

Hüzaııı 'fııksim . Klarnetle 
RUHAT HA:\ll\1 

Şen Doılı.klarılakı Hı.ııdel~r 

H iiz•m Şıırk ı. MızralH Ge~indı ı 
SEVYAN HANl~P 

ıı::~ıebek. l\awlı" 

Bahar Qıçegi 
~RVf.\1 RA~l\I 

Karcıgar :;;arkı. l:hyııı Heııı 4,ldattrn ... ~ ...... 
Amnn Anıaıı Suı l{ız • • . 

\IURTAFA flRY 

Hile;.} ııı ı;\orhı. J,elıııı.ıı.lt> A~a.l'krıı 
': 

Uiiğ~Üın•leu Kaçıp Oıttiıı 

:\i<:DIMJ<; HA~T\f 
E'Yelco u~uııu 

Ben A ıtlarktııı 
RürııtrLA llEDH.IV~; HA.l\[.11 

liüz~uı ~ıll'kı, Otirdiiıuılu ::>onı 

Oiiııiil Alılo Riilhiiliim Var 

Ana Sütünün Aynıd·ır 

içen Çocur~ 
Neşeli Oıur 

Gürbüz Otur 
Sıhhatıı· ·Olur 

Her Yerde Ara.y,nız 
Deposu : Hükümet karşısında Şekerci Ali Ga!;p 

SEViM pastahanesinde 
Ege mıntakasında umum satış mahalleri 
Manisa - Yeni hal yanında bakkal Nusret efendi. 
Ödemiş - Sinema yanında tütün bayii İbrahim efendi. 
Tire - Şekerci Hasan Fevzi efendi. 

12-26 

ŞARk 11 L ŞiRK.ETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAliBULAfl 

• 
1ZM1 R ~" 

Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her çeşit kazmir)erı 
toptan satışa arzedilmiştir. Gayet sağla:n, şık v::. zariftir. 
SATIŞ DEPOSU: 

Yeni anifatur•c•l•rdD 3 numar•U 
cad. No. 8 Telefon No. 3942 

(502) h - 1 

İzmir Sahil Sıhhiye merkezi Ba<' 
tababetinden : 1, 

T eşrinievvelin 27 inci Cumartesi günü saat on beşte PasaP0r\~ 
sahil sihhiye merkezi mubayaa komisyonunda yapılacak bt11~1 
münakasasında 6000 kilo mazot ile 600 kilo motör yağııııll 
açık münakasa ile satın alınacağı il::n olunur. 

16.;~?.. 4390 (66Ş)_, 



Ymtt Anr 
fltAbff'e tı 

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

oe er. ır , e .uo u aıı , ar , · a uı, n ura.· i an. 
ıııaıe. iı e ai er .ür ü , -vra ı a ua . aıı ır 

e e on i io[e ipariı ü ıio emor öo eri ir. 
' 



' 
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N. 'l· 
\\T. F. 1-I. 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 alacak· r. 

ALAYA vapuru 24 birinci 
teşrinr1 "' bekleniyor. 27 birinci 
teşriı. :adar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

ANGORA vapuru 28 birinci 
teşrinde bekleniyor. Anvers ve 
Hamburgtan yük çıkaracaktır. 

TUEBINGEN vapuru beş 
ikinci teşrinde bekleniyor. 9 
ikinci te.şrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 
APMEMENT 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 STAEMRHIP 
CORPORATION 

EXMOUTH vapuru 17 1-ci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork, 
Boston ve Filadelfiya için yük 
alacaktır. 

EXCELSIOR uapuru yedi 
ikinci teşrinde bekleniyor. Nev
york, Boston 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 P ACIFIC STEAM 

SHIP AND RAIL W AY CIES 

Liverpul, Montreal, St. Jhon 
ve HaJifaks tarikile Kanadanın 

tekmil şehirleri ve transatlan-
tik vapurlarla şimendiferler 

arasında mürettop seferler. 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine m~suliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 
],EM 

İzmir Belediyesinden: 
- Çorak kapı Basmahane 

caddesinde Ali Riza efendiye 

ait 243 numarah fırının musad

dak haritaya göre yola gitme

si icabeden 28 metre 80 san

timlik yerin istimlakine beledi
ye encümenince karar varilmiş 

ve menafii umumiyeye aidiyeti 
vilayet yüksek makamınca da 
tasdik edilmiştir. 

İşbu 28 metre 8J santimden 

ibaret olan yerin heyeti umu

miyesine belediye heyeti mu

lumminesince 3000 lira kıymet 

takdir edilmiş olduğundan ala
kadaranın işbu kıymete bir 

itirazları olduğu takdirde 9 gün 

zarfında vilayet yüksek maka

mına müracaatları ilan olunur. 

4498 ( 696) 
- Karşıyaka su işlerinde 

ıllanılmak üzere 1800 metre 

zunluğunda 6966 kiloğraınhk 

urşun boru 30-10-934 de saat 
., 6 da pazarlık suretile alına-

'lktır. İzahat almak ve şart
nameyi görmek üzere başka.

tipliğe ve pazarlığa iştirak 

İiİn de söylenen gün ve saatta 
4f.pozito makbuzlarile birlikte 

diye encümenine müracaat 
4501 69'1) 

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. 
TRİTON vapuru 22 teşrini

evvelden 23 teşrinievvele lrndar 
Anvers Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg fçin 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. 

VASLAND 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
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye ~i-keti 
binası arkasında FRA TELLİ 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon : 2004-2005 
j '· ::.!' 

İzmir Biricci İcr:ı Memurlu
ğundan: 

Evliya zade Nejat beyle Yu
nanlı T elkisyop!ye izafeten h~ -
zinei maliye ve ikameigthları 

meçhul Petroviç, Mihal, Mari
ka, Eliza ve Anna ve Klito 
Filipoviç ve Evangeliya ve 
Aleksandrın şayian tahtı tasar
ruflarında olup kab:1i taksim 
bulunamaınasmd<!n dolayı hil
müzayede furuhtile şuyuun 
izalesine mahkemece ka ·ar ve
rilerek Bucada is~n-:von cad
desinde kain ve bir buçuk dö
nüm kadar bahçeyi ve bahçe
de bir çok çam eşcarı ve bir 
kuyu ve dört at bağlanacak 
bir hayvan damı ve fevkani bir 
odalı köşkün ve asıl haneye 
girildikte bir sofa ve bir oda 
ve sola doğru mutbak ve hela 
ve küçük bir oda ve merdiven
le üst kata çıktıkta yine bir 
sofa üzerinde iki büyük ve bir 
küçük odadan ibaret iki bin 
lira kıymeti 125 numaralı hane 
açık artırma suretile ve birinci 
arttırması 25-11-934 Pazar gü-
nü saat 11 de Birinci icrada 
yapılmak üzere satılığa konul
du. Bu arttırmada satış bedeli 
muhammen olan kıymetin % 75 i 
bulursa en çak artırana ihale 
edilecek. Aksi takdirde en çok 
arttıranın taahhüdü baki kal-
mak şartile satış 15 gün daha 
uzatılarak ikinci artbrması 10-
12- 934 tarih Sah günü saat 
11 de yapılacaktır. Bu arttır-
mada satış bedeli ne o!ursa ol
sun kıymete bakılmıyarak en 
çok arttırana ihale edilecektir. 
İşbu gayri menkul üzerinde her 
hangi bir şekilde hak talebin
de bulunanlar e11erideki resmi 
vesaiki ile birlikte müracaatları 
lazımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicilince malum olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. 
Satış peşin para ile olup müş
teriden ayrıca % iki buçuk 
dellaliye alınir. 10-11-934 tari
hinden itibaren şartname her
kese açık bulundurulacaktır· 
Taliplerin yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi veya Bank iti
bar mektubu ile ve 934/8665 
numara ile gelmeleri ve ika
metgahları meçhul olan yuka
nda isimleri yazılı hissedarlara 
tebliğ makamına kalın olmak 
izere ilin olunur. 4509 (799) 

Ven ı Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

1 JADRANSK/\ 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TAHMİL İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
LONDRA HATTI 

THURSO vapuru 20 birinci 
teşrinde Londra ve Hull'e 

S'IORK vapuru 30 birinci 
teşrinde Londraya. 

DAGO vapuru 10 ikinci 
teşrinde Londra ve Hulle 

LİVERPOOL HATTI 
LESBİAN vapuru 3 ikinci 

teşrinde Liverpool ve Glaskova 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
THURSO vapuru 16 birinci 

teşrinde Anvers, HuU ve Lon
dradan. 

OPORTO vapuru 25 birinci 
teşrinde Liverpool ve Swan
seadan 

DAGO vapuru ~y nihayetin
de Anvers, Hull ve Londra
dan 

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

Baş 
mahsul 

-
(Ihlamur) 

çiçeği ge!di. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
m~vcu1u kalmıyan hu·msi pa-

. ketlcrimizin ihzarına ba-;lan
mışi:ır. Dükkanında satmak 
iizere b!zden paket alan esna( 
il.ı~'yaçla:ını tem!n etsinler. 
Ç.inkü r~ko!te Z:!;~n s~neye 
nazaran a~dı&. Paketle? 5 - 1 O 
kuruştur. Karadeniz malı 

Salep ~ozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

Işıldak Bulaşık ve ~ila 
tozu e~.sahne 

PLOVIDBA D. D. Susak 
İZMlR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK İÇİN MUNTAZAM 

HAFTALIK POSTASI 

Seyahatın müddeti İzmir 

Triyeste 5,112 gündür. 

Her Paza ·~si günü muvasa-

lat ederek ırşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 

24/10/934 s.s BEOGRAD 
31/10/934 s.s BLED 
7/11/934 s.s SRBIN 

141111934 s.s BEOGRAD 

DİKKAT: vapurlar Çarşam-
ba günü sabah yük almıyacak-
lardır. 

Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl~ 
mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCII acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

faik va daha ucuz olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 
Asker mark,.,Iı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag, 

Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapalı kutuları vardır. Dök
meaini !°tt"eai yalnız lOl> kuruştur. 

ARTir kuma• boyalarımızın tecrübesini. uapmıyan .~a!! 
madı 15 ku:uşia rengini atmış ipekli, pamuklu, yunlu 

elhisele.dnizi istediğiniz renkte boyarsınız. 

Resmi ruh •atnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç boyasını 
ihtiyacı olanlara tavsiy~ ederiz. Esnaf için toptan satış merkezi 
depomuzdur. 

Turan tuvalet sabunu ECE vim tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 
lrnrpit, çay, kına, s::kız, diş macunları, kakao, kolonya, kola; 

tutkal, dem:'.thindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 

mustarda, çiçek boyaları, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 

leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 
TELEFON : aas2 

• 
_sta bul da: Liseler Alım, 
S hm Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut muallim mektepleri lise ve orta mek· 

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

hayvan yemleri, yemek ve ekmek artıklarile Çamlıca kız orta 

mektebinin sebze ve patatesi ve Erenköy kız lises~nin sebzesi 

ve Kandilli lisesininin ekmek ve patatesi: 

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

hut, kuru fasulye, mercimek, bezelye 7 /11/934 ve irmik, şehriye, 

yoğurt, kuru meyve, hayvan yemleri, yemek ve ekmek artıkları 

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

edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii münakasaya ve müza

yedeye konulmuştur. Şartnamelerini görmek istiyenlerin İstanbul 

Erkek lisesindeki komisyon kalemine ve münakasaya İştirak 

edeceklerin de teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte ko-

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

lstanbul Nılilli E lak Müdürlü· 
~ünden: 
.. M~rcan ağa mahallesinin Çakmakçılai· yokuşunda kain 3840 

metre murabbai arsa üzerine mebni dört katta altmış 

altında dokuz dükkanı müştemil Yusufyan hanının 240 hisse 
itibarileıhazineye ait 30 hissesi 12 bedeli iki sene ve iki mü
savi taksitte verilmek şartile 15675 lira üzerinden kapalı zarf 
usulile 11 111/ 934 pazar ·günü saat on dörtte sablacaktıt. is
teklilerin yevın ye saati mezktira kadar 1176 liralık teminat 
mektuplariyle teklifnamelerini komisyon riyasetine tevdileri. ~~ 
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Koç Taş Memba Su 
Derece C t ,5) 

İzmir havalisinin derecesi en az lstanbul memba sul 
rının Çırçır derecesini taşıyan ~uyudur. İdrar veri 
Mid~ düzeltici, sıhhat, afiyet verici, hazmettiricidi 

K myevi ve baktrıyoloji reımi raporJar. haiz 
Resmi mühür ve bandrolJu damacanalar ev!eriniz~ 

teslim o'.unur. 

Namuslu Hareket, Ciddı I\luanıele 
Satış merkezi : Başoturak camii altında No. 20 

Telefon : 2967 

& ~ c.:ıı~~-ı 

Eczacsbaşi Süieyllfan '"Fer 
Ko'onya ve esansları çok latif çok sabit ve hahiki çt 

kokuları olduğunu her Türk biJir. 

VE 
Bahar 
Altın<lanılasi 

Yasenıin 

~luhabbet <;ıçeği 

Unntn1abeni 
Senin için 
Ful 
Dalya 
isimlerinin yalnız FERiT kolon·· 

yal arma ait olduğunu da öğrenmiş· 
tir. Alırken Ferit isim ve etiketine 
dikkat ile taklitlerini red ediniz. 

Umumi depo: 

S. FERiT 
Şifa Eczanesi 

Saç Losyonu 

Kom ojen 
Kanzuk 

Kepekleri İzale ve 

saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi yağlı 

değildir. Tesiri kafi ve 
rayıhası latif bir los
yondur. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 

.. 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No. 241a P. K. No. 2a4 lzMlll 


