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cuz ugu eE111D ''s· A v A k A K d . . M .. d .k Ol v D ti k Eylenıeliyiz ıyası e. s erı u retını u rı an e os u -. 
:ru~~aıb!::~~ f:e:;:~ası!ı~.3;~;~ )arından, ittifaklarından Kuvvet Alan Yugoslavya Suikast 
~;;f:~i;:h~~.ş:~;=~:.~~:~ Mes'uliyetlerinin Kat'i Olarak T esbitine Azimle Çalışacaktır,, 
fabrikalan istihsalatının Türki
ye ihtiyacatını tamamen kar
şılamağa kafi geleceğini müj
deledi. 

Sekiz sene evveline kadar 
bir hayal sayılan şeker sanayii 
3 - 4 sene içinde bir haki
kat olmuş, tamamlanmış hat
ta istihsalatın ihtiyaç fevkine 

pkacağı anlaşılmıştır. Başvekil 
ismet paşa iş hacmını geniş
leten, ameleye ve çiftçiye yeni 
kazanç membalan yaratan, bu 
eserlerle ne kadar iftihar etse 
Yine azdır. 

1934 senesinden itibaren şe
ker yüzünden harice akan mil
Yonlar tamamen memleketin 
İçinde kalacak, milli servetimiz 
kuvvet bulacaktır. 

Bu hadisenin ehemmiyeti 
Yalnız harice akan paraların 
dahilde kalmasından ibaret de
ğildir. Pancar zeriyatı çiftçili
ğimize inkişaf verecek, köyle
rim.izin hayat tarzını, tamamen 
değiştirecektir. Daha birinci 
hanıJede pancar mıntakalarında 
müspet değişiklikler ka yddo
lunmuştur. İstihsalat arttıkça 
bu inkişaf tesirlerini memle
ketin umumi hayatında göste
receğinde de şüphe yoktur. 

Tamamlanan şeker sanayii 
tamamen milli sermayenin ya
rattığı bir eserdir. Bu itibarla 
çalışına tarzına hakim buluna
cak zihniyet fazla kazanç hırsı 
olmıyacaktır. Memleketin ikti
sadı Şartlarına uygun ncuzluğu 
temin eylemeyi de, kendisine 
Yakışan bir vazife bilecektir. 

Çünkü şeker ayni zamanda 
ıneın)eketin umumi sıhhatı ile 
al'k a adar bulunan bir gıda 
:addesidir. Gizlenemez ki ba
alılık yüzünden bir çok va

tzndaşlar, bu maddeyi elde 

~?ememek veya s:ırfiyatı ten-
ıs eylemek bahtsızlığına kat

lanmak zaruretinde krlmışlar
dır. Elde mevcut on senelik şe
ker ithalatı sarfiyatın nasıl her 
8 ';_ne biraz daha noksanlaştığını 
gozlerimiz önünde tebaruz et-

~rmeğe kafidir, Şekerin bil
k ~ssa çocuk gıdaları üzerinde-

f 
ı tesiratı malılmdur. Birçok 
ak· · 

k 
ır aıleler bunu teminden veya 

af' . 
k 1 ınıkdarda alailmekte nuzak 
alınışla •dır. 

f' Kendimizi yapılan bazı mcn-
1 .. Propagandalara kaptırarak 
guın ... 

ruge yedi kuruşa mal olan 
~ekerin aşağı yukarı bu fiatla 
satıı.masını istiyecek değiliz. 

Zıra gümrük kapılarına 
Yedi k . 'l k uruşa getirı en şe-

f' erlerin Avrupadaki maliyet 
/Yatlarının de bu rakamın çok 
evkinde bulunduğunu biliyo-
~z. Devletlerin şeker sanayi
ını h' 
1ı· 

1 
ımaye için aldıkları ted-

ır erden de haberdarız. 
Bütün dünya devletlerinin 
- Sf!nıı •kinci sahifede -

l: ına1.ı F.l:ak.kı 

Belgrat, 26 (A.A) - Baş
vekil M. Uzunoviç parlamento
da hükümet beyannamesini 
okumuştur. Beyannamede mü
teveffa kral Aleksandırm bü
rk eseri ehemmiyetle kay-

ilflçıkad.ı yuka/aoan lt•/hışçı 

Puıç ; alıııt Aı tukovıç 

dedildikten ve suikasti ilham 
ve tertip edenlerin Yugoslav 
devletini sarsmadıkları tebaruz 
ettirildikten sonra kralın feci 
ölümü münasebetile Yugosav 

milletine karşı muhabbet gös
termiş olan ecnebi devlet reis
lerine hararetle teşekkür edili
yor ve deniliyor ki: 

Yugoslavyanın Kararı 

"Hükumet müteveffa kralıu 

eserine devam etmeye, memle
ketin müdafaa kuvvetini takvi
ye ederek onu dai.ma büyük 
vazifeler;ni başaracak bir va
ziyette tutmayı ll'Ukaddes bir 
vaıife telakki eder. Siyasi ve 
askeri kudretini müdrik olan 
ve kıymetli dostiuklarmdan ve 
idifaklanndan kuvve: a:an Yu-
goslav milleti sour. kanlılığını 
muhafaza ed~bi!fr. Fakat bu 
souk kan'ılık hare'·e•<zlik ma-

- d ı . ' ı~ -~ır.. a a ınma:naııa~~-. 
Bilakis Hükômet Marsilya 

suikastını tamamile aydınlat

maya ve zaruri olan cezala
rın tertibi için me;nUyetlerin 
tespitine aziır.'.e çalı~ac.:ıktır. 
Yugoslavya aleyhincleki cani
yane faaliyel:lere ve canilere 
yapılacak müsamahaya artık 
bir nihayet verilmel;dir. Bu hat
tı hareketinde hükümet yalnız 
do3tJannın ve müttefiklerinin 
değil aynı zamanda bütün me
deni dünyanın da müzaharele-

rine güvenebileceğini bilmek
tedir. 

Hükumetin beyannamesi par
lamentonun bütün sıralarında 
alkışlarla karşılanmıştır. 

genç kızı öldürmek için Junka 
Puszta' dan Belgrada tethişçiler 
geldiği tesbit edilmiştir. Yelka 
Pagoreleç şimdi zabıtanın hi
mayesı altında bulunuyor. Bel-

Güstav Pt•ı.ıt\ mrıı«~ Yefüı Paeoreleç ve dıjier biı ltthışçı ıle ı ıyanadıı iktn 

Heyecanlı İfşaatta Bu- grat zabıtası, Marsilya faciası· 
hınıın Ktzı Öldürmek nı aydınlatan ifşaatından dola

lstıyorlar yı tethişçilerin Y elka hakkında 
Belgrat 27 ( P. S. ) - Jun- idam kararı verdiklerinden ve 

ka - Puszta Kampında Ustasi başına para biçtiklerinden ha-
tethişçilerinin şefi bulunan Pe- berdar edilmiştir. 
roşeç'in eski metresi matmazel Mihailofun rakıbi Protezerof 
Yelka Pagoreleç, tethişçilerin taraftarlarından bir şahıs tet-
faaliyeti hakkında zabıtaya mü- hişçiler hakkında şu beyanatta 
him ifşaatta belunduğundan bu bulunmuştur: 

- Kelemen namını takınan 
Gorgiyef "V. M. R, O,, Make
donya ihtilal teşkilatının Junka 
Punszta'da murahhası ve tet
hiş hocası idi. Teknik tethiş 
teşkilatına malik olan " V. M. 
R. O ,, 1928 de Hırvatlarla 
aktolunan ittifak hükümlerine·• 
tevfikan Hıvat kamplarına bir 
çok tethiş hocaları gönder
miştir. 

iki teşkilat arasında hakiki 
bir ittifak muahedesi mevcuttu. 
V.M.R.0. 1932 seneside Jun· 
ka - Puşzta'ya Drangof, Vançe 
ölüm kolunun en tehlikli aleti 
olan Georgiyefi göndermişti: 
İki teşkilat aynı şahıslar etra
fında birleşmiş gibiydi.Bu mak
sada çok para sarfolunmuştur. 

Tahkikat safhası son cinayetin 
işlenmesi için milyonlar sarfe
dildiğini meydana çıkaracaktır. 
Sarışın Slav Kaçıyor 
Bastiya, 26 (A.A) - Mar

silya suikastına iştirak ettiği 
rivayet edilen sarışın Slav ka
dının Bastiyada bulunduğu 

bildirilmişti Filhakika bu kadın 
pazar günü Livornodan gelmiş 
ve geldiği gemi ıle iki saat 
sonra ğitmiştir. 

Romanya Ha. Nazırı Geldi CumhuriyetBayramında 
Fransız B. Elçisile Görüştü Dün Ak-

sam Ankaraya Hareket Etti ... 
•• 

~~~~~~~~~~mıııoı~~~~~~~~~~ 

Ankara, 27 (Hussi) - Cum
huriyet bayramı proğramı ha
zırlandı. Proğrama nazaran 
Gazi Hazretleri B. M. Mecli
sinde Vekillerin, meb'usların, 
sefirlerin tebriklerini kabul 
edeceklerdir. Geçit resmi öğ
leden sonra olacaktır. Şehrı
mize gelmiş bulunan bir Irak 
ve bir Romen hava filosn tay
yarelerimizle birlikte geçit res-

lstanl" A . A ) - Ro- Sofyadan Geçer1\en 
manya lı:: _ .: nazırı M. Titu- Sofya, 26 (A.A) - Romanya 
lesko ve maiyeti bugün saat hariciye nazırı M. Titulesko An-
11 de İstanbula muvasalat et- karaya gitmek üzere Sofyadan 
miştir. Misafir hariciye nazırı geçerken gaze'ecilere d miş-
Edirnede İstanbul vali muavi- tir ki: 
ni ve mihmandarları ve Sirke
cide İstanbul vali ve belediye 
reisi; merkez kumandanı, em
niyet müdürü, hariciye vekale
ti hususi kalem müdürü tara
fından karşılanmıştır. Bir aske
ri müfreze selam resmini !fa 
etmiş ve muzika Romen ve :s
tiklal marşlarını çalmıştır. 

M. Titülesko ve refakatla
rında bulunan zevat rükıiplarına 
tahsis olunan otomobillerle Pe
rapalas oteline gitmişler ve 
kendilerine ihzar edilen daire 
lere inmişlerdir, Mumaileyh 
vali ve belediye reisini ziy~ret 
etmiş ve merkez kumandalıgına 
bir kart bırakmıştır. 

İstanbul vali ve belediye re
isi bu ziyareti bizzat ve mer
kez kumandanı da kart bırak
mak suretile iade etmiRlerdir. 

Romanya hariciye nazırı 26 
teşrini evvel ve gece.sini ve 27 
teşrinievvel ğününü Istanbulda 
hususi surette geçirecek ve 27 
teşrinievvel akşamı Haydarpa
şadan Ankaraya hareket ede
cek olan eksprese bağlanacak 
hususi vagonla Ankaraya ha
ket edecektir. 

1 eıvık Riişlll bty M. Tıtiilesko 

"Bulgaristanla aramızda mu
allakta bulunan meselelerin her 
iki tarafı da memnun edecek 
bir tarzda halledilmesi için 
Bulgar hükıimetile müzakereye 
girişmesi için Sofya elçimize 
talimat verilmiştir. Ankaradan 
dönüşümde hariciye nazırınız M. 
Batalofu ziyaret etmek fik
rindeyim. Bu auretle Bulgar 
hükumetine Romeıı hükilmeti· 

•' 

nin ve milletinin besledıği dost
luk hislerini göstermek iste
mekteyim.,, 

Yarasa Operetinde 
İstanbul, 27 (Hususi)-Mösyö 

Titülesko Darülbedayide temsil 
edilen "Yarasa,, operetinde 
bulundu. Seyirciler tarafından 
çok alkışlandı. Romen Harici
ye nazırı Fransız sefiri ile de 
görüştü. 

İstanbul, 27 (Hususi) - Ro
men hariciye nazırı mösyö 
Titülesko akşam trenile Anka
raya hareket etti.Haydapaşada 
merasimle teşyi olundu. 

Nazırlar Geliyorlar 
Ankara, 26 (A.A)-Ankara

da toplanacak olan Balkan itilafı 
konseyine iştirak etmek üzere 
Romanya hariciye nazırı mösyö 
Titülesko ve maiyeti, pazar 
günü saat 9,30 da Yunan ha
riciye nazm M.Maksimos ve 
iktisat nazırı Pesmazoğlu ve 
Yugoslavyu hariciye nazırı mu
avini milsyö Poriç ve maiyet
leri de Pazartesi günü saat 
10,45 te hususi trenle Anka
raya muvasalat edeceklerdir. 
Balkan itilafı konseyi otw: bi· 
rinci tetrin salı glln saat onda 
hariciye veki.leti encümen aa-

)onunda toplanacakbr. 

i 
' mine iştirak edeceklerdir. Ak-

şam müziksiz bir kabul resmi 

1 •••••••••••• ~ .................................. !.~~ı!~~~.~~~: ......................... . 
1 Hakkını Yedirmez Ya .. 

"Hollyvood'un en küçük artisti beş yaşındaki 
Shirley haftada 8000 dolar almaktadır.,, 

• - ...::11 ..... --~. 

Küçük yıldız Shirle~ - Nafile yoralmayın .. 8000 dolara alı • 
mam.. Ben hakkımı kımseye de yedirmem.. ç ş <il 
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'Dahiliye Vekili Ve Fırka 
Umumi ·Katibi Beyler 

Belediye Reisimizi Hararetle Tebrik 
Ve İzmir Seçimini Takdir Eylediler 

Dahıliye Vekili Şükrü Kaya 
beyden Belediye reisimiz Beh
çet Salih beye aşağıdaki tebrik 
telgrafı gelmiştir: 

"Sizin gibi İzmir için büyük 
işler başarmış ve ileride de 
başaracak olan kıymetli bir 
arkadaşın tekrar iş başına ge
çirilmiş olması beni çok sevin
dirdi. Zaten kıymet bilir İzmir
lilerden başka bir şey beklen
mezdi. Mnhterem İzmirlilere 

t 
tefekkürler eder, sizi de tebrik 
eyler yeni mesainizde de mu
vaffakıyetler dilerim efendim. 

Dahiliye Vekili 
ŞUkrU Kaya 

Recep Beyin Telgrafı 
Cumhuriyet Halk Fırkası 

umumi katibi Recep beyden 

de doktor Behçet Salih beye 
aşağıdaki tebrik telgrafı gel
miştir: 

" İzmir belediye seçiminde 
hizmetlerini takdir ettiğim ar
kadaşımın yeniden bu vazifeye 
seçilmesini sevinçle karşıladım. 
Yazdığınız duyguları yetişken

liğinizi gösteren yeni bir delil 
olarak telakki ettim. Bu vasıf
larınızla yeni çalışma devrini
zin daha verimli olacağını umar, 
fırka için şeref ve kuvvet ola
cak çalışmanızın hergün arttı
nlmasını sizden ister ve mu
vaffakiyetler dilerim. Yeni mec
listeki bütün arkadaşlara se
limlar: 

C. H. F. U. katibi 
Recep 

GumhuriyetSayramının 
On birinci Y ıldönümü ! 

t 
Vilayette Yapılacak Kabul Resmi 

Y ann Cumhuriyet Bayramı
nın onbirinci yıldönümü müna
sebetile öğleden evci hükümet 
konağında bir resmi kabul ic
ra olunacaktır. Merasime dahil 
zevat için atıdeki proğram ha-

• zırlanmışbr : 
Resmi kabule iştirak edecek 

heyet ve zevat şunlardır: 
1 - 9 dan 9,10 kadar İzmir

de bulunan meb'us beyefendi
ler. 

2 - 9,10 dan 9,35 kadar 
Müstahkem mevki kumandanı 

ve kara, deniz hava jandarma 
erkan ve ümerası. 

3 - 9,35 den 9,40 kadar 
Vekalet müfettişleri. 

4 - 9,40 dan 10,00 kadar 
A - Adliye memurlan ( Reisler 
Hakimler) 

B - Defterdar Maliye daire 
reisleri, Gümrük baş mü. Tapu, 

k Metrük mallar müdürler ve 
sicil muhafızları. 

C - Dahiliye daire Reisleri 
{ Vali mnavini, vilayet idare 
heyeti azalan, mektupçu, posta 
ve telgraf başmüdürü, nüfus 
emniyet, hususi, iskan, hukuk 
işleri müdürleri. 

Ç • Maarif müdürü mektep
ler müdürleri ve baş muallim
ler. 

D - Nafia başmühendisi, zi
raat, orman, Baytar, evkaf mü
dürleri. 

E - Türkofis, İnhisarlar baş 
müdürü, uyuşturucu maddeler 
müdür ti , Nafia komiseri ve de

•.niryollar başkomiserliği, Dev
let damiryolları 7 nci işletme 
müfettişi ve liman reisi 

F - Sıhhat müdürü ve has
tahaneler baş hekimleri. 

G - Müftü efendi. 
5 - 10,00 dan 10,5 e ka

dar umumi meclis azaları. 

dar İzmir belediye reisi ve şe
hir meclisi azaları. Ticaret 
odası heyeti, Borsa komiseri 
ve Borsa heyeti. 

1 - 10,10 dan 10,15 e ka
dar Cümhuriyet Halk fırkası 
heyeti, Halkevi . 

8 - 10,15 den 10,30 a ka
dar Hilaliahmer Himayeietfal 
Tayyare ve verem mücadeie, 
malul gaziler \'e mütekaidini 
askeriye cemiyetleri ve mual
limler birliği reisleri ve mat
buat mümessilleri. 

9 - 10,30 dan 11 e kadar 
Bankalar Nafıa ve IV!aliye Mü

esseseleri Direktörleri Baro ve 
diğer cemiyetler Reisieri ve 
Hahambaşı efendi. 

10 - 11 den 11,15 e kadar 

Kumandanlığa ziyaret iadesi. 

11 - 11,15 ten 12 ye kadar 
Konsoloslar. 

12 - Öğleden sonra neşro
lunan proğram mucibince Cüm

huriyet meydanında geçit resmi 
yapılacaktır. 

13 - Kabul resminde Frak 
giyilecektir. ( Siyah yelek, be-

yaz boyun bağı ve üstü düğmeli 

Ruğan potin veya bağlı siyah 

iskarpin ) bulunmadığı takdirde 
jaket atay. 

Yarın 
İzmlrpalas Salonlarında 

Verilecek Balo 
Yarın akşam İzmirpalas sa

lonlarında verilecek olan balo 
için vilayet makamında bir çok 
zevata hususı davetiyeler gön
derilmiştir. 

Dün akşam balo tertip he
yeti İzmirpalasta toplanarak 
tertibat hakkında son kararla-

Yeni A .... 

Yarın Cumhuriyetin Onikinci Yılına 
Maarif lşığıle <;iriyoru1 

Yar~ıı Yeni 7S ... M~kt.~bi~ .... A.Ç;}~)a · ··ş~~İikleri \"apıla-
caktır. ,, 150" Millet Mektebi Faaliyete Gelecektir 

~~~~~~~~~~~~~~-... 
Bu sene Cumhuriyet bayra

mında 78 mektep yeniden açı

lacak ve şenlikleri yapılacaktır. 
Bunların muallimleri ikinci 

Teşrin on beşine kadar tayin 
edilmiş olacaktır, Kadro maa

şına nazaran 43 muallim Maarif 
vekaletinden tayin edilmiş ve 
isim cetveli gelmiştir. 

Bunun formalitesi tamamlan
maktadır. 

10 Aslı maaşlı olan 35 mual
lim vekili ise 15 T eşrinisaniye 
kadar tayin edilmiş olacak ve 
onlar da işleri başına gidecektir. 

Ekmek -----
Fiyatlar Tenzil 

Edildi 
Dün Behçet Salih beyin re

liğinde toplanan belediye en
cümeni buğdayfiyatlannın düş
mesi üzerine ekmek fiyatlarını 
yeniden tetkik eyl emi~ ve bu
glınden muteber olmak üzere 
birinci nevi ekmeği dokuz ku
ruş on paradan sekiz otuz pa
raya, ikinci nevi ekmeği de 
yedi kuruştan altı kuruş otuz 
paraya indirmeğe karar ver
miştir. -
Gazi 1-Iaz. lerinin 
Hem,ıreleri Şehrimizde 

Reisicumhur Gazi Hazretle
rinin muhterem hemşireler Mak
bule hanımefendi ile zevçleri 
Mustafa Hamdi beyefendi dün 
otomobil ile Balıkesir tarikile 
şehrimize gelmişler ve Gazi 
konağına misafir olmuşlardır. 

_....,..,_ .. 
İncir Meselesi 

Tahkikat Raporu 
Vilayete Verildi 
İncir fiatini düşürdükleri id

dia edilen tüccarlar hakkında 
yapılan tahkikata dair hazıla
nan rapor dün İktisat V eki.Je
tine gönderilmek üzere vilaye
te tevdi olunmuştur. 

Şehir Meclisi 
Yeni şehir meclisi önümüz

d-.:ki perşembe günü ilk mutat 
toplantısını yaparak yeni sene 
bütçesini hazırlamağa başlıya
caktır. 

Soy Adı 
Son defa kabul edilen soy 

adı kanununa göre resmi dai
relerde memurinin soy adları

nın tesbitine başlanmıştır. 

j Askerde olan muallimler:n j 
yerini dolduracak kadro dahi 
bu ay içinde bitecek bunlar da 

!eri dört aylık millet mektebi 
ücreti olmak üzere ellişer lira 
934 köy bütçelerine vaktinden 
evvel tahsisat koymuşlardır. yerlerini alacaktır. 

Bu suretle vilayet kadrosu 
ve bütçesi içinde yeniden tam 
yüz muallim iş başına alınmış 
olacak ve münhaller kapatıla-

caktır. 

Yeniden mektep yapan ve 

inkılabın büyük ışığına kavu
şacak olan fedakar köylüleri
miz muallimlerini büyük bir 
sevinç ile bekliyorla~. 

Vilayetin bütün büyük köy-

Fabrikalar aynca ve adetleri 
gibi sınıf açacak ve muallim 
tahsisatı verecektir, 

Bu suretle bu yıl dahi 10000 
işci ve amelenin ve ümmi ka
lanların nura kavuşacakları 
temin edilmektedir. 

Bunlarla birlikte kış devresi 
sonunda İzmir vilayetinin Millet 
mekteplerinden şahadetname 

alacaklann tutan 70000 ile 
75000 kişi arasında o.acaktır. • 

1 Tüti~nı Piyasası Hara
retlenmek Üzeredir 

). 

Milasta 
meie 

79 - 82 Kuruştan Mua
Devam Eyli 1or 

~~~--· ........ -- -
İnhisarlar umum müdürlü- kü nüshamızda tütünlerin denk 

ğ'.inden İzmir baş müdürlüğüne haline getirilmiş olan Milasta 
bu seneki tütün mubayaası Geri kumpanyası tarafından 
hakkında beklenen talimat gel- piyasanın açıldığını yazmıştık. 

miştir. Gelen mütemmim haberler-
Alakadarlar gelen talimat de Milasta piyasanın 79 - 82 

muhteviyatı hakkında gayet kuruştan açıldığı bildirilmek-
ketum davranmakta ve harice tedir. Bundan başka Seydiköy 
hiç bir haberin sızmamasına ve Cumaovasında da piyasanın 
ehemmiyet vermektedirler. akşama sabaha açılmasına inti-

Mamafih haber aldığımıza göre zar olunmaktadır. 
İnhisarlar idaresiİzmir baş müdür- Birçok kumpanyalarm mü-
lüğü mübayeaya başlamak üzere bayea memurları bu ha valide 
icap eden bütün tertibatı al- dolaşmakta ve denk vaziyetini 
mış ve her tarafa mubayea tetkik eylemektedirler. İnhisar-
memurlarını göndermiş eksper- lar idaresi de buraya icap eden 
)erini de bu vaziyetleri kontro- memurları talimatı hamilen 
la memur eylemiştir. Cuma gün- göndermiştir. 

Hüviyetleri Meçhul Üç 
Hırsızın Marifetleri! ... 

İhtiyar Kadını Ve Evladını bağlayıp 
Evi Soymuglar Ve Kaçmışlar ... 

Dün müddeiumumiliğe tele
fonla vukubulan bir ihbarda 
Bozyakada ıssız bir evde 90 
yaşlarında bir kadının asılarak 
öldürüldüğü ve 13 yaşlarında 

bir çocuğun da kolları bağla
narak bırakıldığı bildirilmiştir. 

Bunu üzerine zabıta faa
liye geçmiş ve kefiyeti 
tahkik eylemiştir. Kadının öl
dürülmediği anlaşılmıştır. Tah
kikatın neticesine göre hadise 
şudur: 

Bunlar bir aralık aşağıya 
inerek yukarıııa: 

- Biz buradayız şimdilik 
gitmiyeceğiz. diyerek kadınla 
çocuğun kimseye heber verme
mesini temin eyledikten sonra 
sessizce savuşup kaçmışlardır. 

Aradan bir müddet geçtikten 
sonra çocuk yuvarlana yuvar
lana Fatma hanımın yanına 
sokulmuş ve dişlerile onun ip
lerini çözmeğe muvaffak ol
muştur. 

6 - 10,05 den 10,10 a ka- rını almıştır. , . 
LHAMRA 1. M. Kütüphane Sinenıası 

Yamanlar Suyu 
Havuzlar Temizlendi 

Evelki gün meçhul üç şahıs 
Bozyakada Arnavut Fudo kah
yanın evine gitmişler ve kapı
ya çıkan Ali ismindeki çocuğa 
hastalıklı hayvan aradıklarını 
söylemişler ve su istiyerek sa
vışıp gitmişlerdir. 

İpleri çözülen Fatma hanım da 
küçüğün elleri ve ayakla
rındaki ipleri çözmüş ve etrafı 
keyfiyetten haberdar eylemiş~ 
!erdir. 

Bilahara kahveden eve gelen 
Fudu kahya yatağının içinde 
bir muşamba içerisinde ve yün
ler arasında saklı bulunan iki 
ellilik ile beşer ve teker bank
notlardan mürekkep 177 lira
dan ibaret parasının çalındığını 
anlamıştır. 

BU HAFTA'nın kıymettar ilaveli zengin pro.'.:. 
1 - Müteveffa YOGOSLA VYA kralı Hazn,.e::nin 

BÜYÜK GAZİ'mizi ziyaretleri hatırası. 
2 - HANIMLAR sizin için ( Moda haberleri ) 

3 - ŞEYTAN KIZ 
Şen ve şuh FRANSIZKA GAAL'ln çok güldüren 

eğlendiren eşsız komedisi. 

PERŞEMBE günü 15, Cuma günü 13, Cumartesi ve Pa
zar ıünleri 17 seanslannda : 

AN~! OND~~·~ıN Ki.Ki• gösterilecektir 
guzel komedısı 

Seanslar hergün: 15,15 - 17 - 19 - 21,15 de, Per-
embe ünü 13,30 ve cuma nü 11;30 da başlar. 

Yamanlardan Karşıyaka ya 

isale edilen Yamanlar suyunun 
havuzlarında son tathirat ya

pılacağını yazmıştık. 

Gerek Değirmendere havu

zunda ve gerekse diğer havuz

larda lazım gelen temizlik ya

pılmış ve ilaçlar atılmıştır. İki 
gün sonra yapılacak olan son 

tahlil iyi netice verdiği takdir
de bir hafta sonra Karşıyaka
da hususi aboneler tesisatına 
başlanacaktır. 

Müteakiben de 15 gün içinde 
Karşıyaka halkına su tevzii 
mümkün .olacaktır:. 

Dün ayni eve üç kişi gelmiş 
!er fakat içlerinden birisi de
ğişmiştir. Bu defa noksan ar
kadaşlarının yerine kendilerine 
iltihak eden şahsı elinde 
bir dişçi çantası taşımaktadır. 

Bunlar kapıda gördükleri evin 
evlatlığı 13 yaşlannda Aliden yine 
su istemişler ve Ali su vermek 
üzere kapıdan içeriye girerken 
bunlar üçü birden üzerine çul
lanmışlar ve çocuğun ellerini 
bağlamışlar ve yukan çıkarak 
90 yaşlannda Fatma hanımın 
da ellerile ayaklarını bağlamış
lar müteakiben evi altüst ede
rek. para .aramıılardır. 

Zabıta hırsızların izleri üze
rindedir. Bugün yakalanmala
rına muhakkak nazarile bakıl
maktadır. Hırsızlar, Fndo kah
yanın bir kaç gün evvel satın 
aldığı bir Yunan gra tüfenğini 
de alup götürmüşlerdir. 

ZUhtü Bey 
Manisa Nafia başmü' "-

liğine Sivas başmühendisi '.l.u.ı
tü bey tayin edilmiştir. Muma
ileyh bir haftaya kadar Mani
saya gelip vazifesine başlıya
caktır. 

ae Te,rtnıevvaı t93• 

Şimdide 
Ucuzluğu Temin 
Eylem eliyiz 
- Ba,ıaıatı buıncı salıifed~ 

şeker üzerine koyduklan re
simleri de göz önünde tutu· 
yoruz. Buna rağmen iddia ede· 
biliriz ki Türkiyede şeker fi· 
yatları yine oldukça pahalıdır 
ve Türkiye halkının büyük bir 
kısmı gıda noktasından zaif 
olduğu yani kafi derede kalo· 
ri alamadığı için şeker ihtiyacı 
daha genişçedir. 

Binaenaley ihtiyacın fevkin· 
de istihsal yapabilmek mevki· 
ine gelen milli fabrikalarımız 
stoklarını arttırmaktan ziyade 
istihlaki fazlalaştıracak ça· 
releri derpiş eyliyebilirler. 
Bu çare ve tedbirlerin başında 
da randımanı arttırarak ucuz
luğu temin gelir. Ucuzluk 
yalnız stoklann sarfını teshil 

eylemelek kalmaz.Ayni zamanda 
fakirlerin, istikbalin varlığını 

teşkil eden yavruların sıhha· 
tına başlı başına bir hizmet 
teşkil eyler ki milli sermaye bu 
mühim noktayı ihmal edemeı. 
Bu temennimizin de nihayeA 
husul bulacağına eminiz. 

:i "' ı:ıııail. :Eealır.k:& -C. H. F. 
1\ıran Ocak 

Kongresi 
Cumhuriyet Halk fırkasının 

ocak kongreleri her tarafta ya· 
pılmağa başlanmıştır. Cum~ 
günü Turan ocak kongresı 
toplanmıştır. Ocağın senelik 
faaliyeti tetkik edilmiş halkın 
dilekleri tespit olunmuş mütea· 
kıben yeni idre heyeti seçimine 
geçilmiştir. Heyeti idare aza· 
lıklarına, Tevfik, Yusuf ve 
Ziya yılmaz beyler yedek aza· 
lıklara da Tayyar, Abdullah. 
Mehmet beyler intihap olun· 
muştur. 

Liman işleri 
Yani Talimatname 

HenUz Çıkmadı 
Liman idaresinin yeni eşk• 

li hakkında Maliye Veki' 
letince tanzim edilen talimat• 
name henüz Vekiller heyetindeı 
çıkmamıştır. 

Alakadarlar talimatnamenin 
yakında Vekiller heyetinin tas• 
dikine ıktiran edeceğini "e 
yeni şekli idarenin 1 Kanunsa· 
niden itibaren başlıyacağ!pl 
tahmin eylemektedirler . sıı 
takdirde İstanl:.ul ve İzmir bit 
müdüriyeti umumiye halin' 
de tedvir edilecektir. t-1 11' 

lüsi beyin ya İzmir umum ın~· 
dürü ve yahut İzmir - istıı:~: 
bul umum müdurlüğüne tayıı>1 
kuvvetle muhtemeldir. 

Burnovada 
Cumhnriyet Bayrarrı1 

Nasıl Kutlulanacak 
Cumhuriyet bayramında S~ 

novada yapılacak merasını 
şenlikler için zengin bir ptf" 
gram hazırlanmıştır. , 

Bu programa nazaren sab~, 
leyin saat sekiz buçukta telıf', 
katı kabul ile merasime ~ 
nacaktır. ı( 

Müteakiben önde fırka '°; 
zikası olduğu halde billi"!..,, 
memurin askeriye ve müII01, 
mütekaidin, halk fırkası ııı~ 
sopları, teşekküller ve genÇV' 
teşkilatı, Ziraat mektebi t~ 
heleri Cumhuriyet meydanı 
toplanıp bayramlaşacaklar~ 

Cumhuriyetin ve inkt ~ 
sevgisini besliyecek n~tıı~ 
okunacak ve muzikanın ıst ~ 
marşını müteakip hep bir ~el( 
dan Cumhuriyet marşı söY 
cektir. j1 

Geçit resminden sonr~e( 
pare top atılacak ve ıne .. 
!erde bir temsil verilecelıfil'l 

Geceleyin fener alaylaJI ~ 
pılacak ve Cumhuriyet ıııe';' 
nında renkli fişenkler atıl-
tır. . .~ 

Bornova bugünden ıtı 
donanma2a batlanaııstıt· 
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Kaçmak Niçin? Onu Yakan 
Ateş Beni De Yakıyordu 

Özsoylu kadın son bir gay
retle, söyliyor, susuyor. Gene 
başlıyordu.: 

- Evet teyzenın hakkı var, 
o da anadır. Oğlunun saade
tini, mürüvvetini görmek ister. 
Semih bey de iyi bir genç .. 
Sana ... 

- Yalvarınm anne .. 
- Bırak ta hitireyim .. 
- İşte ben, Özdemirin anası 

oğlumun güzel nişanlısına, ni
hayet hayata uymasını, söyli
yerek mesut olmasını isterim 
di yorum .. 

Genç kız hınçkırarak: 
- Yeter anne... Madam ki 

gidiyorsunuz.. Peki gidiniz fa: 
kat beni bırakmayınız, size 
yazdığım ve söylediğim gibi 
ıize yalnız size güveniyorum .. 

- F ukat bu ne çocukluk 
kızım .. Seni nasıl bırakmıya-
yını ne hakla götüreyim? 
Neden bana güveniyorsun 
İşte baban, teyzen, Semih var. 
Hep üstüne titriyorlar. Bunlar 
arasında benim mevkiimi dü
şünsen a .. Ben kimim? Heyhat! 
Şehit düşmüş bir nişanlının an
nesi ... 

- Nişanlı, nişanlı hep bunu 
tekrar ediyorsunuz onun karı
sıyım ben .. Oğlunuzun dul ka
sı, Sizin de sahiden kızınız de
ğil mi? 

Zehra T omrisin saçlarını şef
katle okşadı .. 

- Bunlar hep laf kuım. Bu 
çıkmaz hayallerle aldanma ... 
Parmağında bulunan halka, sa
na onun, karısıyım demek 
hakkını verseydi .. 

Somris cevap vermedi. Sen
deleye, sendeleye çekmesine 
Yanaştı. Oradan ( Öz ) ün son 
mektubunu çıkardı. Zebraya 
uzattı: 

- Bunu okuyunuz anne., 
Zehra hanım bu sesin acılı

ğiyle irkildi: 
Daha ne vardı? Ne öğrene-

cekti?.. Ellerini uzatamıyordu. 
Tomris tekrar etti: 
- Bunu okuyunuz!.. 
Gözleri kağıda dikilmiş oku

Yor, okudukça kaşları çatılıyor, 
hali değişiyordu .. 
Ağır ağır kiığıdı tekrar uza

tırken T omrisa dikkatle baktı. 
Bu bakışlarda hala inanmak 
istemiyen bir şüphe bir azap 
vardı; 

son bir ğayretle sordu: 

Telefon 3151 

TAYYARE 

_ T omri~ bu kırmızı alevler 
içinde oğlum Demirin aradığı 
bu afv seni belirsiz bir aki
bete sürükledigi için mi ? Bir 
gün sonra, ateşe saldıracak 
bir askerin bir gün evvel genç 
bir kızla nişanlanmak zaafını 
göstermekten ileri geliyor de

ğil mi ? 
Söyle, cevap ver Tomris. 

Oğlumun şehit ruhunu küçült
mekten beni koru... Yarap ! 
Ne kadar titriyorsun ! Yoksa, 
evet yoksa bu, silinmez bir 
günahın affı mı Tomris? 

= AIİahım bu ne azap?Öz
demirin ölümüne yanarken 
içimde onun şehadetine bürü· 

nen bir iman bana teselli sunu
yordu, şimei onu da mı kay

bedeceğim? 
Demek bunun için bana gü

veniyor, oğlun günahını anası
na ödetmek istiyorsun?. 

Zehranın yüzü mosmor ol-

muştu. 

Tomris yalvaran sesi!~; 
_ Hayır hayır ben Ozde-

mirin annesinden kendi güna
hımın affını dileyorum ... 

Acı acı: 

- Zavallı çocuk, şimdi bi!e 
ittiham etmiyor~un öyle mi?Fa

kat ben, işte ben. onun, anası 

onun bu suçilc titreyorum. 

Tomris sapsarı kesilmişti: 
Dizleri kıvrılarak yere Zebranın 
dizleri dibine çömdii: Ancak 
işidilen kısık bir sesle: 

_ Eğer suçumuza bir müt
tehim aranılırsa onu değil, be

ni ittiham ediniz anne, dedi. 
Çünki. evet çünki o, ben'.m 
odama gelmedi. Ben ona gıt-

tim ... 
_ Sen mi? Zavallı çocuk, 

bunu sen mi yaptın? Bilmiyor 

miydin ki .. 
_ Birşey bilmiyor, yahut 

alnız onu sevdiğimi biliyor
~um. Bu aşk bütün mevcudi

yetiıne karışmış onunla yaşı

yordum .. 
_ Aşkınız, size sukut değil, 

yüksekliği, şerefinize saygıyı 

emrederdi. 
_ "Ateşe saldıran adam 

ateşten korkmaz, bırak bu 
yangın beni yaksın .. Sen kaç,. 
diyordu. Kaçmak niçin? Onu 
yakan ateş beni de yakıyordu. 

- ~ otJn var -

Telefon 3151 

SİNEMASI 

BUGl'N 
İki Büyük Filim Birden • • 

Ankara rfürkiyenin K~lh1_dır 
T .. k d h T .. k azminin Türk ınkılabının ur e asının, ur • . _ T .. k fi . 
kudret ve kuvvetini gösteren mıllı Furöllh"ıınmıçok 

B v • • Ş k GUstav r . ·ogaz }çı ar ısı sevile~ ~UyUk ~s~rı 
G.. 1 1· b 1 . . alan ıçınde sevımlı uze slan u un, şırın manzar 

yıldız "Gustav Frölih,.in çevirdiği şaheser 
Fiyatlarda Yükseklik yoktur 

40 50 60 Kuruştur 
Seans Saatları : 

BOGAZİÇİ Şarkısı 
14 30 - 17,30 - 20,30 

Ankara Tü~kiyenin Kalbidir 
16 ıs - 19 1s - 22,1s 

' ' . ''A Q•kk t •Her gün öğleden evı.:el. me.kt~pl~~ere. n-
1 a •kara Türkiyenin kalbıdır,. filmı gosterılecek-

tir.Mektep müdürlerinin talebeleri için sinema müdüriyetinden 
tandevü almaları olunur. 

Rekoru aylaşamıyorlar An tal yada 
...••...•••••.•.•....•.....•...•.....•.•••.•......• , .................••..................................... 

Nüınune Köyü 
Scott Ve Compbell Black'ın Kurduk- Antalya. 26 (A. A) - Antal· 

yada tesis edilen sıcak ıklim· 
ler nebati tecrübe istasyonu 
na memur doktor T eğval ve 
muavini Galip bey işe başla
mışlardır. Kahve, çay, kinin 
amanas gibi sıcak iklimler mah
suller nin istihsali tetkik ve 
tecrübe edilecektir. 

ları rekoru kırmak için havalanıyorlar 
Melburn 27 (Hususi) - Mel

burn - Fondra hava yarışında 
ancak dördüncülüğü kazanan 
Holanda tayyarecileri Melburn 

yareci Fitzmaurice Londra - Mel
bum s:ir'at rekorunu kırmak ; 
ıçın yarın (bugün) havalana
caklardır. 

J ,-..•!1 t .4,,. 
ı!f<l',ı;K 

f Antalya, 26 ( A.A ) - İnşası 
biten Aksekinin Cevizli nümu
ne köyünün Cumhuriyet bay
ramında küşat merasimini yap
mak üzere vilayetçe tayin edi
len heyeti mahsusa buradan 
hareket etmiştir. 

GÜ ın iiş Liralıklar 
İstanbul, 27 (Hususi)-Darp

hanede basılmasına devam edi
len gümüş lirahkiarımız yarın 

piyasaya çıkarılacaktır. i ~~,..,...J$ 1f'. .. " o 
'Jr:~ ,,,,.1> J,,;.-."'f, "l 
ı:,ı~ "'-~:'.$ i. ............ ~ • . :r: 

M. Makdonalt L.::.:..'.\~?-'P' _,.._;.:.. ...... _. 
Lmaıa • Mtlbı.ın siiı 'al ıekoıu 7 anaırcı 

Sulhun Sarsılmıyaca
oından Emindir 

7 ayyaı.-cı 1. lampbeıı l:Jlock 

ve Londra arasında Kambel ve 
Skotun kurdukları rekoru kır

mak için dün sabah saat yedi
yi beş geçe buradan hareket 
ettiler. 

Londra 27 (Hususi) -Tay-

1 av)'oı ci Hevt Batdutta 
Allahabat 26 (A.A) - Pan- ve birkaç dakika içinde kül 

der ismindeki Hollanda tayya- olmuştur, Pilotlar zamanında 

resi bugün tamiri bitip te Avus
turalya yarışını ikmal için ha
valandığı anda bir ot yüklü 
otomobile çarparak ateş almış 

tayyareden atlıyarak mucize 
kabilinden hafif yaralarla kur
tulmuşlardır. Otomobilin şoförü 
olan Hintli ağır surette yara
lanmıştır. 

Londra 26 (A.A) - M. Mak· 
donalt İngiltereye avdetinden
beri ilk nutkunu söylemiştir 
Başvekil sulha olan imauını bir 
defa daha beyan ettikten son
ra demiştir ki: 

Diğeı· bütün devletlerle te
mas halinde kalmak lazımdır. 
Ve bütiin milletler birbirlerinin 
düşüncesini kendilerine mal 
ederek ve birbirlerine yardım 
göstererek sulhun muhafazası 
hareketinde birleşmelidirler. 

Paris B. Elçimiz 
Raris, 26 (A.A) - Hariciye 

Nazırı M. Lava! Türkiye büyük 
elçisi Suat beyi bu sabah kabul 
ederek kendisile görüşmüştür. 

İngiltere - Lehistan 
Varşova 26 ( A.A ) - İngil

tere ve Lehistan Pamuk sana
yii mümessilleri pamuklu ihra
catı ve mensucat satışı hakkın
da itilaf etmişlerdir. Gümrük 
tarifeleri meselesi ğörüşülme
miştir. 

Ordu Şampiyonası Balkanlarda Kar Var 
Kış Basmış Gibidir ... Yüzbaşı Tavap B. Birinci, Binbaşı 

Avni ve Cevat Beyler İkinci geldiler İstanbul: 27 ( Hususi )-Bir 
kaç gündenberi havalar birden
bire serinledi. Bilhassa son ya- · 
ğan yağmurlardan sonra hava
larda insanları soba ve palto 
derdi peşinde koştuacak kadar 
kuuvetli bir serinlik peyda oldu. 
Bununla beraber bizdeki serin
lik yerine Balkanların bir çok 
yerlerinde kar yağdığı görül
mektedir. Bulgaristanda mü
him tepelere kar düşmüştür. 
Sofyada hararet derecesi bir
denbire 4 e inmiştir. 

ğildir. Belgratta hava dah• 
ziyade sovumuş ve Lüblana' da 
yalnız Balkanlarde değil, düz

lüklerde de kar yağmış ve karlı 
fırtınalar Belgratla bu şehir 
arasındaki telgraf tellerini boz

muştur. 

Ankara 26 (A.A) - iki gün 
denberi Ankarada yapılmakta 
olan ordu şampiyonlarıa bugün 
bitmiştir. Perşenbe günü baş
lıyan manaj ve mania atlama 
hareketini yaparken atlarını 
sevk ve idarede gösterdikleri 
maharet ve incelik hakikaten 
görülmeye değerdi. Bilhassa 
maniaların üzerine giderken at
larını usulüne muvafık hır tarz
da ve tereddütsüz sürüşleri en 
ziyade göze çarpıyordu. Zabit
lerimizin bu müsabakada gös
terdikleri meleke ve maharet 
her suretle şayanı takdir ve 
tebrik görülmüştür. 

Manaj müsabakalarında, Bi-

Tiirkiye Eskrim 
Birincilikleri 

Bursa 26 (A.A) - Türkiye 
Eskrim birinciliklerine iştirak 

etmek üzere İstanbuldan 14 id
mancı buraya gelmiştir. 

Tiitiin }lj yasası 
Muğla 26 (A.A) - Dün 

Milasta tülün piyasası açılm:ş
tır. 

Bütün vilayet dahilinde tü
tünlerin denk yapma işi bitmiş
tir. 

Muğla, Bodrum, Fetiye'de 
de piyasa açılmıştır. 

rinci, süvari binicilik mektebin
den yüzbaşı Tavap B. ikinci, 
süvari ğrubundan Emin B. 

Mania müsabakasında birin
ci, muhafız süvari grubundan 
Mülazım Fahri B. ikinci, süva
ri binicilik mektebinden yüzba
şı Tavap B. 

Şampıyonanın umumi neticesi 
1 ci süvarı binicilik mektebinden 
yüzbaşı Tavap B.ikinci süvaribini 
cilik mektebinden :inbaşı Av
ni ve Mülazım Cevat beyler 
beraber. Dördüncü süvari bini
cilik mektebinden birinci mü
lazım Saim B. Beşinci süvari 
binicilik mektebinden birinci 
mülazım Eyyüp bey. 

Ordu ve Giresonda 
Ordu 26 (A.A) - Türk Tay

yare cemiyeti Ordu şubesi 

Trabzon ve Gireson vilayetleri
le beraber çalışmağa kararlaş
tırmıştır. Bundan başka tayya
re cemiyetinin bir de hanımlar 
yardım derneği teşkiline karar 
verilmiştir. 

Fakat bu da birşey de-

Gelen ecnbi gazetelerden 

anlıyoruz ki hemen bütün Av
rupa memlaketlcrinde hava 
birdenbire sovumuş ve kış 
basmıştır. Bu vaziyete göre bu 
sene kış çok erken gelmiş ve 
çatmış sayılabilir. 

Maç Yapılmamış 
BURSA, 27 (Hususi) - Cuma günü yapılması mukarrer 

Beşiktaş - Samsun maçı havanın muhalefetinden yapılmamıştır. 
Bugün yalnız Eskrim birincilikleri yapılmıştır. Maçın Cumhuriyet 
bayramı günü yapılması muhtemeldir. 

Şükrü Naili Paşanın Berlin Sefirliği .. 
ne l~ayin Edileceği Söyleniyor 

İstanbul, 25 (Hususi) - Tekaüde sevkedilmiş olan Şükrü Naili 
paşanın Berlin sefirliğine tayin edileceği söyleniyor. Bu takdirde 
Berlin sefiri Hamdi b~y diğer sefaretlerden birine naklolunacaktır. 

~ulgaristaııda ıRusyadan Talebe-ı Şiiph<-li Bir Bulgar 
TUrkıyeden Giden Mek- lerı·mı·z G ldı· Ya kalaudı 

tuplar Sansör Ediliyormuş 
İstanbul 27 (Hususi)-Türki- İsbnbbl, 27 (Hususi) _ Sov- İstanbul, 27 (Hususi)-İtalya-

dan gelen pasaportu vizesiz 
yeden gönderilen mektupların yet Rusya fabrika!arında staı· ·· h ı· b B şup e ı ir ulgar zabıtaca 
Bulgaristanda •ansör edildiği gören talebe ve mühendisleri- yakalandı. Hakkında tahkikat 
söyleniyor. mizle on mütehassıs geldiler. yapılıyor. 
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Bir Adam Beni Adım Adım 
Takip Ediyordu ... 
Calla Ofrlla 

Bu Calla Ofrila da, Madrit'in 
h:ıngi bucağında saklanmıştır. 
Tanımadığım bir şehirde, dilini 
bilmediğim bir memlekette ara
dığım sokağı bulmak hiç te 
kolay bir iş değildi. ihtiyatı 
tedbirleri elden bırakmak iste
mediğim cihetle kimseye gide
ceğim yeri sormak istemiyor
dum. Otelden erken çıktım. 
Köpeğim Mir.ayı da beraber 
.ılmıştım. Gezintiye çıkmış gibi 
ayakla gidiyordum. Arkamdan 
birinin beni adım adım takip 
ettiğini farkettim. Ben adımla
rımı yavaşlatınca o da yavaş
latıyordu. 

Anlaşıldı, takip ediliyordum. 
Fakat kimin hesabına? Çatın
dım. Daha ilk adımda zor ukla 
karşılaşıyordum. Aklıma bir 
fikir geldi. Aradığım sokağı 

heni tekip eden adama sormayı 
düşündüm.Sonradan vaz geçtim. 
Yolumda devam ettim. Nihayet 

Calle Orfilaya gelmiştim. Beş 
numarayı buldum.Burası hususi 
bir otele benziyordu. Zili ara
dım. Zil yoktu. Uzaktan beni 
takip eden adamın gölgesini 
gördüm. Kapıcı nihayet beni 
görmüş ve kapıyı açmıştı.Kapı 
tekrar kapandı. Karanlık bir 
deliğe girmiş bulunuyordum. 
Mina bir yabancının yaklaştı
ğını haber vermek '.için havla• 
dı. Bir el kolumdan tutarak 
yavaşça çekti. 

Merdiven başında bir elek
trik lambası yandı. Yüzünü 
görmediğim adamı takip edi
yordum. Birinci katta adam 
akıllı tenvir edilmiş bir odaya 
sokuldum. Dıvarlarda Alman 
denizcilik haritaları vardı. Bu 
haritalar üzerindeki küçük bay
raklar hiç şüphesiz deniz altı 
gemilerinin iaşe edildikleri mer
kezleri gösteriyordu. Pek ya
kında Fransaya kıymettar ma
lümat gönderebilecektim. Bu 
müşahededen adeta sevindim. 
Beni odaya sokan meçhul adam 
kayboldu. Bir dakika sonra da 
Baron Yon Krohn göründü. 
Baronu görür görmez cephe
den hücuma geçtim: 

- Buraya gelinceye kadar 
bir adam beni adım adım ta
kip etti. Durunca duruyor, yü-

rüyünce yürüyordu. Eğer beni 
bu şekilde nezaret altında tu
tan sizseniz haberiniz olsun ki 
derhal Fransaya döneceğim. 

Bu kadar münasebetsiz tekil
de takip edilmeğe dayanamam. 

- Hayır .. Aldanıyorsun ... 
Ben böyle bir emir vermedim. 

- Pencereden bakınız. Be
ni takip eden adam muhakkak 
hali oradadır. Bu adam sizin 
memurlarınızdan biri değilse bir 
Fransız ajanıdır. Şimdi ne ka
dar nazik vaziyette olduğumu 
anlıyabilirsiniz. Beni takip ede
nin kim olduğunu bilmek isti
yorum. 

Sinirli sinirli konuşuyordum. 
- O kadar korkmayınız 

Marthe .. Şimdi kim olduğunu 
anlıyacağım. 

Zile hastL Genç bir adam 
içeri girdi. Kendisine Almanca 
şu e~ri verdi: 

- 8 numaralı kapı önünde 
bekliyen bir adam vardır. Ma
dam aşağı inince onu tak!p 
ediniz. Ve kim olduğunu an
layınız. 

Genç adam: (Baş üstüne şef) 

dedi ve gitti. 
Sükünet bulmu5 görürımiyor, 

bilakis gittikçe daha inatçı ve 
titiz görünüyordum. 

-Beni kabul etmek için bu 
kadar tcdbir!ere neden lüzum 
görüyorsunuz? 

Baron giı:meğe başladı: 

- Karım bili Sen Sebasti
yenda bulunuyor da haber al
masını istemiyorum. 

Hayretle sordum: 
- Karınız mı? 

Baron Ve Ziyafeti 
Baron taktiğini değiştirerek 

Sen Sebastiyende Madam Ba
ron Krohn'a takdim edildim. 
La Baron çok genç bir kadın
dı. Ancak benim yaşımda tah
min edilebilirdi. Çok güzel, 
ince, zarif bir kadın.. Esmer 
çehresi, büyük siyah gözlerile 
bir erkeği teshir edecek gü
zellikte idi. Tipi yahudi oldu
ğunu anlabyordu. Üstelik ba
bası cihetinden muazzam bir 
servete malik olduğunu öğren
dim. Halbuki Baronun şahsi 

serveti yoktu.bu güzel ve zengin 
kadın ne diye bu ihtiyar, çir
kin adamla evlenmişti. 

- ,\vııu vaı -

Salihlide Bir Köy Mekte
bi Muallimsız Kaldı 

Kırveli köyü Salihlinin şar
kında Gördes, Demirci şösesi 
üzerinde Salihliye bağlı şirin 

bir köydür. Köyümüzle Salihli 
mektep eri arasında iki kilomet
relik bir mesafe vardır. Halbu
ki köyümüzde sıhhi bir mektep 
binası vardır. Şehir mekteple
rinin dördüncü, beşinci sınıfla
rına müdavim talebeden başka 
Köy mektebinin birinci, ikinci 
sınıflarına müdavim talebe mev
cudu elliyi geçiyor. 

Uzun sene!erdenberi mesle
ğiude tecrübe görmüş bütün 
köy halkının muhabbetini ka
zanmış faziletli muallimimiz Hilıni 
bey sebebi anlaşılmadan Poy
raz köyüne nakledilmiştir. 

Onun yerini dolduracak şim
diye kadar bir muallim de gel
memiştir. Eğer mekbbi lağ
vetmek maksadiyle Köyü
müzden muallimimiz kaldırıl
mışsa Cumhuriyet idaremizin 
takip ettiki halkçılık ve köv· 

cülük prensiplerile kabili telif 
olmıyan, aykırı bir harekettir. 

Cumhuriyetin gayesi Maarif 
ışıgının nurlu feyizlerini köylere 
sokmak değil midir? 

Mektebimiz kapanırsa ağız
larına kadar dolu olan şehir 

mekteplerinin hangi sınıfına 
elli, elli beş çocuk yerleştirile
cektir. Zaten şehirde elli, altmış 
çocuk açıkta, mektep muallim 
beklemektedir. 

İkinci bir mahzur da kışın 
şiddetli soğuklannda yağmur
lu havalarda iki kilometrelik 
yerden yalın ayak başı açık 
yedi, sekiz yaşında köylü fakir 
çocukları nasıl ~ehir mekteple
rine devam edebilirler. 
Şu acıklı halimizi alakadar 

yüksek makamatın gözleri önü
ne arzetmeği bir vatan kaygı
sile yurt borcu biliriz. 

Salihli: Kırveli köyü muhtarı 
NEŞET 
.\.za: KADRİ 

Yeni Aml" -T!fl"lnıeneı •• _. 

Ame •k •a d Macar Ha. Nazırı 
rı • J ponya arasın a Avusturya Şansölyeslle 
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V h. s· ı·h ·ı"f B .. . . Viyana, 26 (A.A)-İtalyaya 
a ım ır tı a aşgostermıştır i:::ııö:~:e~ :ra-:e:::arp::: 

Vaşington 25 (A.A) - Bazı riye nazırı M. Kanya Buradt 
mahafilde Mançukovda pı:.rol -ı durarak Başvekil M. Şuşnig ile 
inhisan tesisinin açık kapı usu• r hariciye nazırı M. Valdnek ile 
lünün nihayetine bır başlangıç görüşmüştür. Bu mülakat esasııı 
olmasından korkulmaktadır. da iki memleketi al5.kadar edeıı 

Lo:ıdra 26 (A.Aı - ~ngiltere meseleler dostça görü~ülmüş ve 
hükümeti Japon ve Mançukov 1 nmumi siyasi vaziyet hakkında 
hükümetleri nezdinde teşebbü- ~ • noktai nazar teatisinde bulu· 
satta bu. unarak Mançukovda • nulınuştur. 
petrol inhisarlan tesisinin do- Fransa _ Çekoslovakya 
kuz devlet muahedesini ihlal p · 26 ( A A ) F ıı 
edece"J':ni bildirmiştir. . arıs, · - rans 

Vaşington 26 (A.A)- Ame- ıle Çekoslovakya 0arasında ce· 
ri .an, tn;iliz, Hoiland; 1ı petrol reyan e~~kte ı~en bu ay'.~ 
kuaıpanyala ·,r · .an~u:Cuda başında ınkıta etmış olan rou· 
rastladıkları zo:rlu:.:l:ır • yeti•- zakereler ticrri bir itilaf ile ne· 
m:yorı.cuı gibi ş.mdi de Japo:- ticelenmiştir. Fransanın Çek."' 
yada yeni bir müşkül kar ı~ n- slovakyaya yapmakta oldug" 
da kalmışlardır. Fiihakika' Ja- i~racat ticaret bilançosunu ıe 
pon hükümeti bir kanun neşr- bılhassa bunun yüne ait faslııı1 

ederek petrol kumpanyalarının altüst etm'.ştir. F r~nsa pal'._'~k 
me.n:eket da'ı!.:nde altı aylıic m_ensucat ıle sahtıyan ve kaırıt 
lıu • .in ih~iyıı .:ı:a yetecek mik- ıçın Çekoslovakyanın konte~· 
t;: 1 petro! "bu'.undurul::nalarını janlarını artırmak suretile tavı· 
macouri kılmış ve bund-ın ba=1- zatta bulunmaktadır. 
ka hükumetin istediği zamc.:n Nobel Tıp MükAfatı 
hu petrolları kendi tayin ede- Stokholm, 26 (A.A) - No· 
ceği bir fiatla satın a!abilece- tıp mükafatı kan hastalıkları 
ğini ilin etmi,tir. Bu derece üzerinde mühim taharriyatta 
azim petrol bulundurulması çok bulunmuş olan Amerikalı dok· 
ma~raflı sarınçıar y<!pılmasını tor Minot Murfi ve Vippele 
icap ettirdiği ~ıbi Japon hükü- vreilmiştir. 
me~inin bedava denecek bir 
fiatla bütün petrol stoklarını 
satın alması tehlikesi de var
dır. Mezkür üç devletin siyasi 
mümessilleri bir sureti hal bul
mak için Tokyo hükümetile 
müzakereye girişmişlerdir. Fa
kat bu müzakereler şimdilik 

ayrı ayn yapılmaktadır Ve müş
•erek bir mahiyeti haiz değildir. 

Mançııkucıa Japoo Askeıle11 

cumhur M. Ruzveltle bankacı- M.Ruzvelt devlet kredi müesse-

Ruzvelt Bankacılarla 
Barıştı 

Vaşington 26 (A.A)- Reisi-

lann banşmasına kat'i olarak 

tahakkuk etmiş nazarile bakıl
maktadır. Gazeteler M.Ruzvel-
tin az tavizde bulunduğunu 

bankacıların ise çok mühim ta
vizler ettiğini kaydetmekle be-
raber neticeden bankacıların 
memnun olduğunu yazmaktadır. 

selerinin muvakkat olduğunu ve 
Amerikada kapitalist ve ferdi 
kazanç sistemlerinin birer esas 
teşkil ettiğini temin eylemiştir. 
Fiatlerin ve kıymetlerin istik
rarları meselesi de umumi bir 
şekilde görüşülmüş ise de para
nın istikrarı meselesine hiç te
mas olunmamıştır. 

ispanyada Son aziyet 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tirol Ahalisinin Silahları Toplanıyor 
Yüzlerce İdam Hükmü Verildi 
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CENEVRE, 26(A.A) - Tra- tüfek hazırlanmış bulunuyor-
vay gazetesinin yazdığına göre, du. Fakat isyanın süratle has-
Katalonya ihtilalcilerine veril- tırılması üzerine bu tüfenkler 
mek üzere lsviçrede 30 bin ıcönderilmemiştir. İepanya hü-

kümeti bu silah satımının han
gi şartlar altında yapılmış ol
duğunu tetkik etmektedir. 

Maerit, 26 (A.A) - Madri
tin birçok mahallerinde isyan
lar çıkarmış otan Delbozal Por
rekiz budunu geçerken yaka
lanmıştır. Üzerinde 15,500 pe
çata çıkmıştır. 

Sllih Tophyorlar 
Madrit, 27 (Husvsi) - Sivil 

ahaliden silahların toplanma
sına devam ediliyor. Gırnata 
vilayetinde şimdiye kadar bin
lerce silah toplanmıştır. Halk 
bizzat silahını teslim etmekte 
ve silah saklıyanları haber ver
mektedir, Sindikalistlerin , eisi 
Pedro Romeiro Lonşez tevkif 
edilmiştir. Üzerinde mühim bir 
çok vesikalar bulunmuştur. Bu 
tevkifle alakadar olmak üzere 
daha bir çok kimseler yaka
lanmışır. Viliyetlerdeki bütün 
sosyalist teşekkülleri hüküme
tin emrile kapatılmıştır. 

Yüzlerce idam Hükmü 
Madrit, 27 (Hususi) - Baş 

vekil M Leraux askeri divanı 
harplarda verilen yüzlerce idam 
kararı hakkında temyiz mah
kemesinin adliye nazırın tevdi 
ettiği raporu almıştır. Rapor 
bu idam cezalarının diğer ce
zalara tahvili lehindedir. 
ispanya Cumhuriyeti 

Ne Oluyor? 
Paris, 27 (Hususi) - Bütün 

Pasaportlar 
Peşte, 26 (A.A) - Dieppcle 

tevkif olunan tethitçi Artuko" 
viçin üzerinde bulunan Macar 
pasaportunu Macat makamatı 
vermemiştir. 

Ceneral JorJ 
Marsilya, 26 (A.A) - Mat' 

silya suikatında yaralanan ce· 
ral Jor J ayağa kalkmıştır. AP" 
cak ne zaman hastaneden çı' 

kacağı malüm değildir. 

Soyulan Saatçı 

Diikkanı 
Balcılarda 115 numaralı dül>' 

kanda saalçıNiyazi Asım efeıııli 
dün zabıtaya müracaatla diil>' 
k • · bir 
anının gayrı muayyen 

saatta şahsı meçhul tarafında~ 
açılarak miktarını henüz tesbı~ 
edemediği kadın ve erkek tıoı 
ve cep saatlarının çalındıl' 
iddia edilmiştir. 

Zabıta tahkikata başlanınıştıf· 
Camları Kırmış . 

Eşrefpaşada yüzbaşı HüseY1
; 

ağ'a sokağında Sait oğlu A 
f p' 

fazla sarhoş olarak Hasan e e 
dinin kahvehanesinin caınlarıP' 
kırdığından tutulmuştur. 

Öldürmek İstemiş 
~-Kahramanlarda oturan rJe 

met oğlu Halil efendi ile I(e; 
mer caddesinde oturan Ra(ıll', 
oğlu şoför Hasan efendi ~ 
lannda çıkan kavgada ~ til' 
Hasan efend.J..: katil k;ı.f , 
üç el silah attığından yakaJll' 
mıştır. 

Biçağı Sapladı . vı 
Keçecilerde garson Alı 4' 

Hasan oğlu lbrahim arası~ 
çıkan kavga neticesinde ~ı 
lbrahimi biçakla hafif suref 
kasığından ve göğsündeJI 
ralamış ve firar etmiştir. •"" 

••• Jj ··················•·•············· ,ır 
tekziplere rağmen lspaııY -~· 
bir dircktuvar teşkili ııııı~ ~ 
kak addolunuyor. Başvek1tiJIİP 
Lerrout ordu cenaralle~/ 
müzaheretine dayanarak 

0
,1 

ı ı. JO cumhur M. Zamora A ,.;ı. OJ' 
istafası halinde bile kararı~ 
vazgeçmiyecektir. , ·l 

Hükümet Kortez ıne~lı51 el'' 
verilen idam hükümler• ııı 
lesini halledecektir. • 
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lren Güldü: Kahkaha ha! Bu Haberi Alınca Bağ
dattaki Halife Kim Bilir Ne Renklere Girecektir 

~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 

- O halde? 
- İmkansızlıktan bahsetmek 

bilmem ki bir müşkülat mıdır, 
Vasilissam .. 

- İmkansızlık .. İmkansızlık. 
Bıktım, bıktım artık sizin i:n

~ansızlığınızdan .. 
Ayağa kalktı .. 
- Hem kuzum ben dilenci 

miyim? yok,3 hükümdar mı? 
- Aman Vasilissam ne'.er 

söyliyorsunuz? 
- Hakikatları söyliyoruın 

sizin karşınızda gün geçtikçe 
manalaştığımı hissediyorum. 

Nisefora yaklaştı. Tombul 
ellerile kahküllerini çekerek 
adeta bağırdı. 

- Ve inanabilirsiniz ki fena 
halde sinirleniyorum da ... 

Sonra birdenbire işin şeklini 
değiştirdi: 

- Maliye nazırımız! Emir
lerimizi derhal icra etmekle 
kendinizi mukayyet addediyor
sanız .. 

- Hiç şüphesiz Vasilissam! 
- O halde bugün bana on 

bin Pezan gönderiniz, on bin 
Pezan! .. 

[*] Nisefor sersem bir öküz 
gibi sallandı .. 

- On bin Pezan mı dediniz? 
-Diye haykırdı- on bin Pezan 
ha, fakat bu bir servet .. 

- Olabilir. 
- İnsaf ediniz Vasilissam ... 

Bunu size nereden bulabilirim? 
Maliye nazırı adeta şaşırıver
mişti. İren ellerini birbirine vu
rarak bağırdı: 

- K!eromen! 
Güzel Nedime bir serçe ür

kekliğile tarasaya geldi: 
- Emrediniz Vasilissam!. 
- Cenerala söyleyiniz .. Bu~ 

rada kendisini beklemekle meş
gulüm. 

Nisefor kollarını earpraştıra
rak bir iki adım geri çekildi. 
Tarasanın korkuluğuna arka
sını dayıyarak düşünmeğe baş
ladı. 

Çok geçmeden ceneral Va
sılissanın yanında belirmiş bu
lunuyordu. 

Nisefor, onun pos bıyıklarla 
Örtülü dudaklarının kımıldadı
ğını gördü. İşitir işitmez bir 
sesle T emistoklis mırıldandı: 

- Beni davet etmişsiniz Va-
ailissam .. 

- Evet, ceneral!! 
? ? ? ! ! .. 
- Size derhal ordunuza il-

tihak t . . d. e menızı emre ıyorum. 
Teınistoklis sanatında mu

'aassıp askerlerdendi. Hiç iti
raza yeltenmedi bile ... 

- Hay hayVasilissam! Dedi. 
O kadar ... 
lren şahane bakışlarile cene

ralı süzerek ilave etti: 

- Ceneral! .. Sevimli nazırı
kız. Nisefor size masraflarımıza 
ih gelebilecek parayı derhal 

teslim edecektir. 
- Teşekkür ederim Vasilis

sanı! 

- On bin Pezan! Nasıl 
kafi mi? 

- Pek lülüfkarsıııız Vasilis
sanı! 

İren, en tatlı tebessümle 
güldü T . t ki. d " 1. · · emıs o ıse ogru e ını 
uzatarak: 

b·ı- Ceneral, ·dedi. Size karşı 
b '. eınezsiniz ne kadar büyük 
ır takdir hissediyorum .. Temis-

toklis hürmetkar bir reverans 
yaptı. Sonra dizini yere koya
rak Vasilissanın penbe tırnaklı 
eline dudaklarını değdirdi. 

İşte İren en can alacak suali 
o zaman sordu: 

- Ne zaman hareket ede-

bilirsin:z? 
- Bu cihet emirleı-inize bağ

lıdır hüktimdarım! 
- Faraza yarın? 
- O!ab'lir .. Hatta emreder-

seniz şimdi ... 
- Y ooolc. yok.. Bu kadar 

ı:.celeye lüzum yo!ı:.. Fal:at ya
nn hareket ede bir r3iniz. Beni 
çok memnun etıı:iş o!ur:;unuz. 

- Emriniz ba,ımın üstünde 
hükümdarım. 

- Ala ... 
İren bir şeyler s:>yleınek is

temişti. Lakin birdenbire sözü 
değiştirerek: 

- Nisefor! Dedi. Parayı bu 
gece ceneralım e:nrine iimılde 
bulundurunuz. 

Temistoklis, s:ıbahleyin er
kenden hareket e!mek daha 
eyi olmaz mı? 

- Elbette Va · ~ssam ... 
- Yarın size bazı talimat 

tebliğ edilecektir. Yolunuz üze• 
rindeki kalelerimize bazı vasa
yada bulunmak is edik .. 

- Hay, hay Vasilissam! 
Güzel kadın yanı başmda 

duran saksıdan kır:nızı bir ka
ranfil çekti. Sonra sık bir ta
vırla sedirine upuzun uzandı: 

- Harp edeceğiz ... Bu ır.u

hakkak .. Fakat cenera!.. Ne 
dersiniz? Şu harbı kazanabile
cek misiniz? 

Temistoklis düşünceli düşün
celi başını salladı: 

- Zafer, her zaman tahmin
lerimizin haricinde kalmaz .. 
Bazan onu elde edip edemiye
ceğimizi gözle görmüş gibi kes
tirebilir .. Fakat ekseriya mu
hakkak addedilen zaferler de 
feci akıbetlerden farksız çıkar .. 

Nisefor arkadaşını büyük bir 
alaka ile dinliyordu. 

İren gevrek ğüldü: 
- Demek hala betbinsiniz .. 

O halde vazgeçiniz! Gitmeyiniz 

ceneral!! 
T emistoklis göğsünü gere 

gere haykırdı: 
- Gideceğim Vasilissam .. 

Hem de uğrunuzda ölmeyi bü
yük bir şeref addederek gide
ceğim .. Fakat biliniz ki, Ma
latya beylerile harp kolay bir 
iş değildir. Mağlübiyetimizi du
yacak olursanız, bunu korkak
lığımıza değil, onlann mehare
tine hamletmelisiniz. 

Bu muhavere Mayısın yedinci 
Çarşamba günü sabahı cereyan 

ediyordu. 
Eloter sarayında büyük sal-

tanat şürasının gürültülü top
lanmasını takip eden gün hiç 
kimse evinden çıkmamıştı, geç 
vakıtlara kadar uykusuz kalan
lar, bütün günü yatakta geçir
mişlerdi. Nisefor da böyle yap
mıştı. Nisefor Temistokliste .. 

Hatta bu ikisi, geceye 
doğru uyandıkları zaman dahi 
yataktan çıkmağa lüzum gör
memişlerdi. Şarap getirtmişler 
ve kupa kupa atıştırmışlardı. 

Nisefor Ayasofyanın hemen 
yanıbaşında muhteşem bir ko
nakta oturuyordu. 

Sabaha karşı iki zırhlı Va
rcnk (*] gelmiş. Vasillissanın 

ceneralı görmek istediğini bil
dirmişti. Niseforda Temistoklis 
te bu davet karşısında şaşır
mışlardı. Hatta Nisefor, bir 
parça fazla düşünmüş, tereddüt 
etmişti. 

Maamafih işte gelmişlerdı. 

Sahanat şürasım•ı içtimaınclan 

çıkan netice malumdu: 
Harp .. 
Fakat Nisefor, her ne:lense 

sandala bininceye kadar çok 
düşünmüş, çok içkenlenmi~ i. 
Temistoklis onu te\kika çalışı
yor. Fakat suratından hlç bir 
şey aniıyamıyordu. Maliye na
zırındaki surat, surü degil 
adeta Kilise duvarı z.bi b:r 
nesneydi. 

Tarasa üzerinde bir k.:ç da
kika sükun hüküm sürdii. 

l.'iaçlarada bü\bj!lcr şa ıyor, 

m:a .. ıarda büyük ormanın <lal
la ·ınc!an çıkan hııı.Itı!ar, mave
rai bir inilti gibi ku!akla;·a ula
şıyordu. 

.;e .en sonra İren ağzından 
karanfilini çıkararak söylendi .. 

Bizansın iki ulusu yerlere ka
dar eğildiler. Evvela nazırın 
sonra ceneralın dudakları, gü
zel kadının tombul ellerj üstüne 
yakıcı bir damga vurdular. 

Va iliss bağırdı : 
- Klero:nenim! 
- Emrediniz. 
Genç kız, adı henüz telaffuz 

edilirke:ı Tara5aya dalıverm· ·~i. 
Adeta yerden biter gibi .. 
- İsa seni korusun.. Diye 

mırıldandı. Vasilissa: Bu ne 
sür'at! 

Kleromen alın alına, moru 
moruna ve nefes nefese gel
mişti. Bu İrenin gözünden kaç
mamıştı. Kız, renkten renge 
giriyordu. 

- Şey .. Va>illissam.. Şey ... 
Dedi. Hassa kumandanı huzu
runuza kabul edilmek istiyor .. 

- Ne çabuk? Fakat Galar 
ne zaman d ndli? 

- Şimdi Vasilissam ... 
!ren kızın penbeleşen yanak

larına yiyecekmiş gibi bakarak 
emretti: 

- Peki.,. söyle gelsin .. 
T eodos zaten kapının yanın

da belirivermişti bile .. 
Temistoklise kindar bir na

zar atfettikten sonra: 
- Emirleriniz yerine geti

rilmiştir Vasilissam!. Diye ho
murdanı. Gittim ve gördüm. 

İren neşeli, şakrak bir kah
kaha savurdu: 

- Hah hah haha! Bu haberi 
alınca Bağdattaki Halife kim 
bilir ne renklere girecektir! 

Hahahah haaa! 
Fakat bu neşesi uzun sür

medi. Çünkü tam bu anda 
gözlerine Teodosun gözü ilişi
vermişti. Hassa kumandanının 

da telaşlı, heyecanlı bir hal 
sezer gibi oldu: 

Ne var Teodos? Neyiniz 
var? 

Hiç Vasilissam .. 
Bu cevabı verirken Niseforla 

cenerala bakmıştı. İren onun 
iki gece evvel T emistoklisle 
aralarında geçen hadiseye işa
ret etmek istediğini zannetti: 

- ~onu var -

[*] Hassa askeri. 

n 
Bala Ha. azır ar 
~~~~~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~~~~~-

B. Millet Meclisinde Gazi z. nin 
Senelik Nutkunu Dinliyeceklerdir 

~~~~~~~~~~-ı ... ~~~~~~~~~~~ 
Ankara, 27 (Hususi) - B~lkan h~riciye nazırları Cumhuriyet bayramının yıldönümü şenliklerinde 

bulunacaklardır. Nazırlar 30 ılk teşrın salı sabahı Hariciye vekaletinde toplanacaklardır. Balkan 
antantı konseyinin salı ve çarşamba günleri devam edeceği, görüşmelerin sonunda resmi bir tebliğ 
n:şrolunacağı anlaşılıyor. Yugoslavya hariciye nazırı muavini M. Puriç Romanya hariciye nazırı M. 
Tıtülesko ve Yunan hariciye nazırı M. Maksimos ikinci teşrinin birinde B. M. Meclisinde Gazi Hz. 
tarafından irat olunacak senelik nutku dinliyeceklerdir. 

Akşam Ve Cumhuriyet Gazeteleri 
ar Gün Müddetle Tatil Ed.ldi 

İstanbul 27 ( Hususi ) - Ankarad;ın bildiriliyor: Asılsız haber neşrettiklerinden 
hur:yet) ve (Akşam) gazeteleri Vekiller heyetinin kararile on gün müddetle tatil 

dolayı ( Cuın
edilmişlerdir. 

Balka ntantının üçük itilaf 
res·ı birleşeceği doğru değildir •• zu 

Ankara toplantısına M. Y evtiçe M. Puriç vekalet edecek 
İstanb·ıl, 27 (Hu;u;ı) - Rom1nya hariciye nazırı M. Titulesko Ankaraya hareketen evvel 

Taksim Camhuriyet Abidesine çelenk koydu. Akşam hareketinde matbuat erkanına beyanatta 
bulundu. M. Tit~lesko Ba~kan antantı konse.yinin A~karada toplanacağından memnun kaldığ.nı 
bu toplantıd'I mısaka dahıl bulunan devletlerın mesaı programı hazırlanacağını, küçük itilaf züm
r sile Balkan antantı zümresinin birleşeceği doğru olmadığını söyledi. Yarın bugün Yunan hrrici
ye nazırı J\I. Maksimosla iktisat nazırı M. Pezmezoğlu geliyorlar .. 

Yugoslavya hanciye nazırı M. Yevtiç Yugoslavyadaki matem dolayısile gelemiyor. Müşarünileyhe 
Yuzos:a·;ya hı.riciye nızırı muavini M. Puriç vekalet edecektir. 

a aristanın Çok Garip Bir Kararı 
Par:s, 27 (Hususi) - Budadeşteden bildiriliyor: Macar hükümeti bazı ecnebi istasyonların 

dinlenmes;ni radyo sah:p!erine mennetmiştir. Bu yasağı nazarı dikkate almıyarak memnu istas
yonları d;nlemekte devam edenler bir kaç ay hapis ve ağır para cezasile mahküm edile
ceklerdir. 

Bı:dapeşte, 27 (Hususi) Macar Hariciye nazırı M. Kanya bugün Budapeşteye audet etmiştir. 

o ·a eniz Konferansı Daha 
Dğ adan Akim Mi Kalacak? 

Londra, 24 (Husu:;i)- "ngiliz ve Japon delegasyonlan bugün iki defa görüştüler. Gör .. şmelerde 
hiç bir değişiklk y!llctur. İngil:z delegasyonu Vaşington konferansındaki teşebbüsleri tadil ederek 
İngiltere ve Ameri'-a!lın b>!~ine karşı Japonya için dört nispetini kabul etmiş iseler de Japon 
mu;-ahhaslan nokta. nazaılarında israr etmekte ve 5 - 4 koefisyanini kabul etmemektedirler. Pa
zartesi günöi (yarı. { lnpJ;z - Amerikan murhhasları arasında yeni görüşmeler olacaktır. 

Bu aralık Amerika ha, murahhası Norman Davis Japon baş murahhası amiral Matsudeire ile 
milli.kat edecektir. İhtilafların önii alınamaz~a Londra konferansının toplanması beyhude olcaktır. 

Sümerbank Bir Alman Şirketi ile 
L · ited Şirket Teşkil Edecektir 

Ankara 27 ( Hususi ) - Sümmerbank'la pamuklu mensucat sahasında beraber çalışmayı teklif 
eden Alman sanayi grubunun müracaatı ve teklifle~ esas itibarile kabul edildi. Banka ile grup 
arasında kal'i bir anla,ma hasıl olursa bir limted şirket tesis edileceği bildiriliyor. 

• 
Buğday ihracatımız Artmaktadır 

İstanbul 27 ( Hususi ) - Buğday ihracatımız son hafta içinde diğer haftalarda görülmemiş d~
reced_e hararetlendi. ihracatın fazlalığı yüzünden fiat!ar yükseliyor. Müstahsil vaziyetten memnun
dur. ihracat böyle giderse stok mal kalmıyacağı anlaşılıyor. 

To inomevkuflarıneolacak 
~~~~~~~~~~~~~~~ .... ı~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bir Fransız Avukatı: ''Italyanlar Pave-
liçi Teslim Etmiyeceklerdir,, Diyor 
iade Edilecekler MI? temedikçe iade talebi tahkikatı seven, etiketten sıkılan, mem-

Paris, 25 (P.J) - Gazeteler yapan istinaf mahkemesinin leketimizin dostu olan bir zattı. 
Torino mevkuflarının iadesi iade lehindeki kararına müste- Bizi en samimi ve en sadık bir 
meselesile meşguldurlar. Bir nit olmalıdır. Bununla beraber dosttan mahrum eden 9 ilk 
gazete diyor ki: " İtalyada istinaf mahkemesinin kararı da teşrin cinayetinin Fra.nsa ~~i~ 
"Mussolini Ceza kanunu 13 ncü iadeyi mecburi kılmaz. Diğer ne kadar meşum olabılecegını 
maddesi mücrimlerin iadesi ta- taraftan suçlunun verilen ka- istikbal söyliyecektir. Kral 
lehine esas olan fiil Talebi rarı temyiz etmeğe kakkı var- Aleksandr ölümden korkmazdı. 
serddeden devlet k~nununda dır. Bütün bu formalite aylarca En müthiş düşmanlarını bi-
olduğu gibi, İtalyan kanununda sürebilir. Pavliç ve Kramere Aled cez~landırmaktaı;ı çekinirdi. 

d 
. . atfedilen suçların vehameti. aletın tam manasıle tatbiki-

a hır suç sayılıyorsa ıade esa- cinayetin beynelmilel mahtyeti · · f ı · 
sını kabul etmiştir. 295 inci nkı ıs ıyen erın başında bizzat 

göz önünegetirilerek istisnaen ral Aleksandr b 1 d " 
madde ise yabancı devletler hü . . U un uguna 
k daha seri bir karar ittihaz göre b ru 1 h kk d ümdarlarının ve devlet adam- e m eanı er a ın a 
!arının hayatlarına karşı vuku- edilecek Mi? en merhametsizce hareket 
bulan suikastlara nasıl hareket Moro Giraffelnln Fikri edilmesini istemekliğim yersiz 
edileceği tasrih etmiştir. Ce- Meşhur Fransız hu ukşinas- olur. Şunu nazarı dikkate alı-
za usul muhakemeleri kanunu !arından M. Moro Giafferi nız ki burada siyasi suç - · _ 
· d k dli · d" k. · aşı ıa e ararının a ye nezareti ıyor ı: kardır. Italya Paveliç v K _ 

f d ·ı "· · k d "Kr 1 Al k d ' e ra tara ın an verı ecegını ay e- a e san r ı yakından mari iade eimiyecekti B · 
d. S 1 b" . d . . • H k r. enım ıyor. uç u ızzat ıa esını ıs- tanırım. are af 
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Tethişçilerin · Tarihi Nası aşl&r? 
Günün En Korkunç Ve En Heyecanlı Divası Onünde 
Makedonya ihtilal Teşkilatı İle ,, Kara El 

Bir Fecaat Olan Tethiş Tarıihlerinin 
,, Teşkilatının Başta.nbaşa 
Sahifelerini Çevirelim 

Marsilya 
Marsilya suikastının korkunç 

ihtimaller taşıyan safhaları in
sanlığı endişyeye düşürmekte 
devaın ediyor. Tahkikat iler
ledikçe suikast şebekesinin 
bütün orta Avrupaya dalbu
dak saldığını görüyoruz. Hır

vat tethişçilerinin reisi Dr. Pa
veliçle Kavetemik. Facianın 

iki başı T orinoda bulunuyorlar. 
Yugoslavya birliğine dost gö
züle bakmıyan, Hırvat ihtilal
cilerinin birlik aleyhindeki mü
cadelelerini mali yardımları ile 
takviye etmiş olan İtalya, şım-

1 

ıHıhaılof 

di kendi ülkesine sığınan tet
bişçileri Fransız adliyesine tes
lim edecek midir? 

Bu koskoca istifham günün 
en korkunç, en heyecanlı da
vasını teşkil ediyor. Hatta en 
vahim ihtimaller taşıyor. 

Tethl,çllerln Tarihi 
Şimdiye kadar suikastçıların 

lfadelerinden, itiraflarından el
de edilen neticeler şudur: Su
ikast işlenerek tertip edilmiş
tir. Tethişçilerin gizli toplan
tılarında imzalanan karara müs
tenittir. Bu kararın tatbikini 
emreden Dr. Paveliçtir. Cani 
Kelemenin sol kolundaki düğme 
V .M.R,OinisyalleriHırvat tethiş
çilerinin "VatrechoMakedonska 
Revolutiona Organizatia" yani 
Makedonya dahili ihtilal teıki
latı ile birlikte hareket ettikle
rine şüphe bırakmıyor. 

V. M. R. Onun 
Cinayetleri 

Suikastçıların muhakemesin
de her iki tethiş teşkilatının 
cinayetlerle dolu olan faaliyet 
tarihine ait sahifeler çevrile
cektir. Ahmet Zogo'nun mu
haliflerini ezmesinden sonra 
müfrit Arnavut milliyetperver
lerinden bir teşekkülün de 
Hirvat Makedonya ihtilal 
teşkilatları ile nasıl elele ver
dikleri anlaşılacaktır. "V. M. R. 
O., nun nazır, meb'us, avukat, 
maruf şahsiyet olarak 7000 
den fazl:ı cinayeti tesbit edil
miştir. Gizli teşkilatlardan hiç 
birinin cinayet tarihi bu kadar 
do~gun değildir... .. 
51:;.ınbuliski'nin Olümü 
1923 te Bulgar BaşvekiliSa:n

buliski " V. M. R. O ,. nun 
idam kararı ile öldürülmüştü. 
Teşkilatın reisi İvan Mihailof, 
daha doğrusu "Küçük Vançe., 
idam hükünü tatbik şerefinin(!) 
kendisine verilmesini istemişti. 
Gerçektir ki, Stambuliskiye 
mezarını bizzat kazdıran, sonra 
adamlarının yaylım ateşi altında 
vücudunu delik deşik ettiren 
"Vançe., dir. 1928 senesinde 
" V. M. R. O ., nun rakibi olan 

Suikastına Makedonya ihtilal 
ikınci ihtilal teşkilatının reısı 
Jeneral Protogerof'u öldüren 
de o dur. 

Cinayetin ertesi günü Vançe_ 
" V. M. R. O ., nun resmi ga
zesi olan " Ya Hürriyet, Ya 
ölüm .. de neşrettiği makalede 
"Protegerofu kim vurduğunu 

delillere bakmıyarak beraet 
karan verdiler. 

Adliye Sarayı Önünde 
Muhakemenin görüldüğü gün, 

adliye sarayının önü mahşerden 
nümune idi. Mihailof taraftar
larından yirmi bin kişi, hepsi 
dişlerine kadar silahlı olduk-

Komitesinin 
Dolfuss, bu tarihten iki ay son
ra Nazi kurşunları ile hayata 
gözlerini kapadı ... 

Cinayetler Serisi 
Bütün bu cinayetler serisin

d :n Avrupa sulhunu en çok 
sarsan şüphe edilemez ki, Mar
silya cinaye!ini işliyen Ustaşi

ler ve "Vmi"O., )ardır. 

Kollarında 
.,V.M.R.0" t.:ıraftarları b~ 

ö;J kafası ile t e .'! k i 1 a t 1 

ınısya'ini döğme halind 
ko!larında taşımakta iseler· 
de bütün azalar için bu inj , 
yalı taşımak mecburiyeti yok 
tur. Yalnız şu var ki ihtilal 
teşkilatına mensup olmıyan l:ir 
şahsın kolunda bu işarete te
sadüf edilmesi ölüı:ıe bedeldir. 
A"Jukat Buknef'in 

Parmağı Nasıl 

Kele•r.tn ~ e Srırkas/1011 

beyhude aramayınız. Onu ben 
vurdum . ., diyordu. 

1930 CinayeU 
1930 da, Sofya snkakların

dan birinde Protogerofun ate~
li tarafdarlarından bir meb'us 
öldürülmüştü. Cinayet tahkika
tı caninin Vançe olduğunu gös
termişti. Fakat dava görülür
ken Sofya zabıtası Küçük Van-

• 

.... 
• 

çeyi tevkife cesaret edemedi. 
Adalet bile telhişçilerin nüfu
zu, tesiri •altında esirdi. Ha
kimler, jüreler bizzat kendi 
hayatlarından korkarak caninin 
gıyaben muhakemesini yaptılar. 
Asıl garibi meydanda duran 

lan halde, adliye binasını sar
mış bulunuyorlardı. Mahkeme, 
hakimlerin şakaklarına uzanan 
barabellum tabancalarından tit
riyordu.Filhakika bu tabancalar 
meydanda daj-ildi, ama Bulgar 
hakimleri "V. M. R. O ... nun 
habaset derecesini tecrübelerile 
biliyorlardı. 

Tethhpçiierln İtiyadı 
T efoişçilerin cinayet teşeb

büslerini önceden heber ver
dikleri de vakidir. 

1931 de Arnavutluk kralı 
Ahmet Zogonun Viyanayı zi
yaretinde dostlarından biri, 
kendi aleyhinde suikast hazır
landığını bildirmişti. Zogo bu 
ihbara: 

- Haydut masalları ile 
içime korku sokmağa çalışma
yınız ... Demişti. 

Fakat ihbarın vukuundan üç 
haf<a sonra iki, Arnavut tara
fından çekilen kurşun!ar!a öl

' T \1: 
• 

'""aıc,.·c; u /(ı.ıta laı 

mesine ramak kalmıştı. 
Romanyada 

Romanyada başvekil Duca, 
demir muhafızların kurşunları 

ile yere serildi. 28 Mayısta 

Avusturyanın nihayet sükuna 
kavuşacai!"ını uman Sansölye 

nu ispata yeter. Buknef .,V.M. 
R.O" ya kaydını istemiş. Hatta 
ne kadar istekle bu talepte 
bulunduğunu göstermek için 
de kulüna teşkilatın inisyalle
rini döğdürmüştü. İhtiyatsızlı
ğınıın cezasını canı ile ödedi. 
Bir gün Avukat Buknef,in Sofya 
kaldırımları üzerinde yatan ce
sedi bulundu. "Vmro., bu sui-

kasttan on dört gün eve! Buknefe 
kendisini bekliyen akıbeti bil
dirmişti. Buknef kurtulmak için 
kaçabilirdi. O zaman Bulgaris
tan Tethişçilerin o dedece 
avncı içinde bulunuyordu ki, 
kaçmak ta fayda vermiyordu. 
Harice kaçanları takip eden 
caniler eksik olmazdı. 2-3 bin 
levalık yol mas.rafı bu işi bitir
meye yeterdi. İdam hükümle 
rini tatbik eden cellatlar gibi 
çetenin munhasıran bu işte 
kullandığı adamla:·ı vardi. Sof
yada ay çiçeği tohumu sat~ak-

la geçinen bir Bulgar vardtr ki 
daima tethiş çetesini idam hü
kümlerini tatbikte istihdam edil
miştir ve yirmiden fazla adam 
öldürmüştür. 

"Vmro,, Ne Yakıt 
Kurtuldu? 

"Vmro., 1893 te kurtulmuş-

tur. Tethiş çetesinin ilk hedefi 
Türk hakimiyeti altında bulu
nan Makedonyada kanlı ihtilal
ler tahriki suretile Avrupanın 
müdahalesini tahrik etmekti. 
Abdülhamit zamanında, idare
nin zaafından cür'et alan çete
ler bütün Makedonyada Bul
gar köylerini birer faaliyet 
merkezi haline koymuşlardı. 

Tethiş hareketi çalıçırpı gibi 
genişledikçt: genişlemişti. Ta
kip müfrezelerile çeteler ara
sında sık ı:ık kanlı müsademe
ler oluyordu. Makedonyanın o 
yıllardaki hayatı başlıbaşına bir 

fecaat sayılabilirdi. Komiteciler 
gafil bastırdıkları Türkleri en 
vahşiyane tarzda öldürüyor
lardı. Gün geçmezdi ki, yeni 
bir facia duyulmasın. Buna 
mukabil çetelerden ele geçen 
haydutlar, mahkemelerin kararı 
ile asılıyordu. 

Selanik Faciası 
(1903-1319) da Selanikte bom

balar patlıyordu. O zaman 
vali Hasan Fehmi Paşa idi. 
Bulgar komitaları Avrupauın 

müdahalesini tahrik edecek 
kanlı vakal::ı.r ihdası için ecne
bi müessesatı, hatta konco!os
haneleri bombalarla uçurmağa 
karar ve;·m"şlerdi. Ramazanın 

ilk gecesi idi: Osmanlı banka
sı Maşin enfemalbrle uçurul
du. Şe:uin muhtelif yerlerinde 
bombalar patladı. Şehirde mü
sademeler oldu, Komitacılar
dan birçoğu yakalandı. Canı
lerden ele geçenler korkunç cina-
yetlerinin cezası olarak asıl-

dılar. 
Bu Hadiseler Olurken 
Bu hadiseler olurken Make

donyanın şimalinde, küçük Sır
bistanda. gizli yeni bir cemi
yet kuruluyordu. Cemiyetin 

Karıştı? 
banisi erkanıharp kolonelle 
den Dragutin Dimitriyevi 
Bir öküz kadar kuvvetli ol 
ğundan kendisine "Apis., 
verilmişti. Kral Aleksandr 
renoviçin takip ettiği siyase 
usanan seksen kadar za 
kral aleyhinde olarak bu 
miyete girmiş bulunuyorlar 
Hepsi ölünceye kadar verd" 
!eri söze sadakat edecekle · 
yemin etmişlerdi. Verilen 
rara göre Kral Alksandr yer" 
Piyer Karagorgeviç tahta çı · 
rılacaktı. 

Frıençıp 

Piyer Karagorgeviç Marsil) 
faciasında öldürülen büyük 'i · 
goslav kralı Aleksandr ba~ 
retlerinin babasıdır. Cemiyeti 
adı "Svoboda ili smiri - Birli 
veya ölüm.,dü. 

. s~fr 
-~ıl1t1)'ora Mırkastaıdan tı:r 

l c Radiç ~I 
Haziran AY: ti 

1903 Senesi haziranıP d: ~e 
bir haber bütün düny:ıt 5/ 
yecan uyandırdı. Belgra 50~1 
yında Kraliçe Draga ile ,,~e':, 
cu O brenoviç öldüriilıP~ de ~ 
İhtilalciler kapalı zarf içıdt 
esrarengiz emri almışlar.,, 

- Sonıı .Q ııncıı safıiıedt 
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~ ... y Divane Hay! Ben Kızımı Gör-
mek İsterim, Kızimı!. Anladın Mı?.· ·-·-· B · d. J H m• Bana Bunun için nefsini yendi. 

Romanya Kraliçesi Mari Hz. ı Jar, birbirine açılan gayet ge-
"Ha~a~ını" adile bir kitap neş- ~iş holler ve salonlar görüyor. 
retmıştu. Kraliçe Viktorya ile Uzarinde korkak adımlarla yü- · 
ikinci Aleksandr'm torunu ve rüdüğünıüz döşemeler 0 kadar 

amca ağın üzerinde bizi kova
lar ve bir köşeye sıkışbnnca 
ağın üzerinde zıplama başlar
dı. Onun ağırlığı bi'li top gibi 

- enı m e ayı . . .. . . . 
ne ya t h · de şimdi- Kım bılır dahada nefsını ne p ınsa epsıne . 
ye kadar ağız açmadan taham- ka.da~ zorlıyar_ak yüz~nde hır 

Avrupa krallarından çoğunun vasi ve o kadar mücella ki in-
akrabası olan bir Prensesin sana donmuş bir gölün b :ı~vaya fırlatırdı. Bizi çığlıklar 

ıçınde sanki hiç ağırlığımız 
yokmuş gibi havalara çıkıp 

mül eUim. Beni yabancı bir miıthış tebessum de goslerme-
esir gibi kullandın. Kızımın ğe m~vaff~k oldu. Ve o~du~ça 

gençlik senelerinin hatıralarını sathı üzerinde oykaryı İk' u~ 
k d. .. .,, ıncı 

en ı kaiemiJe neşretmesi hıç 
hayatı hiç bir vakıt tehlike mülayım ?ır tavırla dedı kı:_ 
altına girmiyeceğine sen bana - Sem kızından ayıra~a~ı-
yem. t · t' mı sana kim söyledi? fikrımın ın e mış ın: _ . 

- Büyük mabude vakfedil- böyle olduguna nesı1l ın.andın?. 

şüpbesiz çok enteresan bir ha
rakettir. Mamafih bu kitap 
yalnız enteresan olmakla kal
mıyor. Ayni zamanda bir san'at 

miş bir kız olmak üzere de- Evet, sarı inci Ncpoıa gıdecek- eseridir. 

vam ettiği müddetçe bu yemini tir. Bu d~ğru.dur .. Fak~~ ~a~gi 
ederim. O Türkün karısı olma- mabede mısafır edılecegmı bıle-
dığı müddet hiç bir kimsenin miyo~m: ~akin seni ondan a~ıı-
taarruz eli erişemez. mak fıkrmm bana asla gelmedı-

- Hayım, sen beni bundan ğini s~~a temin ederim. Yal?~~ 
evvel de bir kerre aldatmıştın. kızm Mabudu azam,,a verdıgı 

A/:ııı~ı ı huktık hitkıınt Afal lıcy 

Akhisar. 26 (Hunusi) - Ka
zam?z adliye işlerindeki fev
kalade intizamı daha eve] yaz
mış ve adliye erkanının de
vamlı çalışrea1ar1a vazifeler'n
de gösterdikleri muvaffakıycti 
bildirmiştim. 

Bu sözden maksııt; eserin bir 
roman olduğ~ııu iddia etmek 
değildir. Bu eser e:ı şeffaf ha
kikatlerle çerçeve!enin vakala
rın hik~yesidir. Bahsett:gimiz 
nanat hıkayes·nin söyleniş taı·

Fransada, haniya 0 sayfiyeden vadı tutarak sen de .. kendini 
Parise gelirlerken araba hay· ona babası o]ar.lk gosterme-

zındatlır. 

Bu k .. np gayet zarif ve selis 
bir İngilizce ile yazılmış olup 
muharririn şayanı hayret bir 
tahattur ve müşahede kuvve

vanlarının ürktükleri zaman! melisin. Onun otmacağı ma-
Başi:a hukuk hakimi Akil 

bey olmak üzere ceza ve istin
tak hakimler·nin de mesai sa
nt' ı:nd:m hariç vahtlerde 
Ç:!lı~maktarı çekinmediklerin
den bahsederek çok gece e · 
davalara bakıltl gım, dosye'~-İıı 
b:ı7ından kalkılm::ıdı'7mı d:ı 

Benim kızım• uçurumdan aşağı bette senin otura.mıyacağın 
atacaktın. şüphesizdir. Fakat Niyamanm 

- Bunda kabahat benim mi? Nepola sevkedileceği alayda tile zengin!cşmi~tir. 
Verdiğim emirleri yanlış yap- sen de beraber buiunabilirsinı Muharr;rde eski adetlerin 
blar. Ben öndeki arabaya at- Daha ne istiyorsun bakalım? 
sınlar demiştim. - Şimdi başka bir şey iste-

- Pekala, buna ~imdilik mem. Bana bu kadan yeter. 
inanayım. Lakin b:!n kuv- Hayım, yainız şunu düşün ki 
vetJi olarak haber aldım ki nice vakıttanbeı i bana, ömür 
beni kızımdan ayıracakmışsın. denilen şey tahammülü imk.in-
Sen benden emniyeti kaldır- sız bir yük olmuştur. O~ün:üm 
dın. Beni Baharda tutarak ile büyük bir şey kaybetm;ş 
kızımı kimbilir hangi tarafa olmam. 
göndereceksin! Sözümiiz burada bitti. Hayim 

- Kızın hala Mandayan iba- rubye ile dolu 1>İr ke c çık .. -
dethanesindedir. rıp ihtiyara uz'l ,ı, dedi ki: 

- Onu ben de biliyorum. - Na al şunu. Harçlık eder-
Sana anlatmak istediğim o sin. Uzun yoldan geldin. Din-
değil. Sen anlamak istemiyor- lenmeğe ihtıyacın var. D:Ienci-
sun. Sen 1'ızımı orada bırak- ler mahallesine giderek lcendi-
mayıp başka bir yere gönde- ne münasip bir yer tedruik et. 
receksin. Yarın yahut öbür gün ben de 

- Emin ol ki hu hususta sana Mayaniyama hakkında 
henüz kati bir karar yoktur. verilecek karan bildiririm. 
Bu iş için Brehmenlerin, fakir- - Ben senin paranı istemem. 
lerin hepsinin reylerini alma- Bende dilenebilmek kudreti ol-
Y•nca bir karar verilemez. dukça hiç bir kimsenin parası-
Hayımın baştan savma ce- na muhtaç değilim. Yiyecek 

vapları Sengamitanm hiddetini, bir lokma bulurum. Yalnız be-
yesini son dereceye vardırdı: ni çok vakit habarsiz birakma. 
Büyük bir tehevvürle dedi ki: Hele beni tekrar aldatmağa as-

- Yalan söyliyorsun! Senin la çalışma ! 
tarafından bir postaci file bine- Hayın, ihtiyarı mabdin kapı-
rek Nepola gitti. İşte görüyor- sına kadar teşyi etti. Sonra 
sun ya, senin beni brakmak odasına gelince geniş bir nefes 
istediğin kadar karanlık içinde aldı. Düşünmeye başladı. Me-
değilim. Bana bak Hayım! Kı- cusilerin hepsi gibi Haym da 
ıımı nereye götüreceğini öğ- son derece evhama meyal bir 
tenmek istiyorum. Anlıyor adamdı. Başına bu kadar zor-
nıusun? Yalnız bunu og- lukların gelmesini mutlaka baht 
renmek istiyorum, Sakın zan- taliinin kendisine yüz çevirdi-
nediyor musun ki ben hala ğinden ileri geldiğine hükme-
tahtım, tacım, servetim ümi- diyordu. Öyla yal bir zaman 
dindeyim, ha? Zannediyorsun kendisinin en büyük menfeatı 
ki senin hakaretlerini, kahır- olanlar da şimdi en büyük düş-
lannı çekişim bunları bana ge- manı olmamışlarmıydı? Casus-

iiave etmiştim. 
... 

Bu çalışma ar.n; kızanıız 
adliye :ş erine çok fayda~ı oldu .. 
EY .. ..1denberi biriken do~yeler 
tei.kik!enerek muameleden sü
rüncemeden J.uı·tarıldı. r~esa i!ı 
eshabır. n işleri intaç edi~di. 
Ha~· ... ~ c kiy~ a:t işler bıra-
1.. m:ıd . 

Bu defa kıymetli hukul~ h • -
k·m:ıniz A.k·ı bey mes::ıi1 r=n·n 
mukafatını g.;r.du. Adliy"' ve
kaletince (3 üncü derece) y~ 
t r.fi cdil<li. Eu terfi, Aka b .. yj 

mcsieğine karşı olan n .. kımı 
daha ziyade bağlamış ve çalış
malarını arttırmıya vesile ol
muştur. Gündiız çalışmaların
dan başka geceleri de hala 
çalışan Akil bey enerjik bir 
genç ve vukuflu bir hukukçu
dur. Kendilerini tebrik ederiz. 

Zabıta ahcrleri 
Naracıbaşı 

Eşrefpaşada aşureci sokağın
da Abdullah oğln Ali sarhoş 
olarak nara attığından tutul-
muştur. 

Kahve De H Kumarhane 

ga ab~tıerinden ne~'e çıkaran 
kuvvet i bir mizah kabiJiyetile 
az s:>z'c çek ş~y ifade etmek ve 
daim tam kelimeyi bulmak 
ltud.. i vardır. Kraliçe Man 
hu e .. riL bize h3;-~kulade bir 
hitao vermiş oluyor. 

Bu ' .. ·.c.abın s~hife1er~r.ıde en 
ziy d c · I! ça p"n husu:;, Kı
r<:ı.:ç_ ı ~aıinin İn,Jiliz!iğidir. 
Kentte rrüze1, eski bir evde .., 
dogan, in:f ter~nin kır haya
hnd yet n, IngiJ'z iidetl.!ri
n" v.. l.. y hayat mn :.ess z 
açı hav: r.a al şkm o!an Pren
ses; hay.::ıh lngiliz gözi!e bnh
mak Iıuyunu lamamile temes
s:H etmiş ve bk hissini her git-
tiği yere beraber taşımıstır. 
Anlaşıldığına göre Prenses 
Alman ve Rus akrabalarına 
yabancı nazarile bakıyor ve 
Prusya şakalarından hazzetmi
yor, 

Kendisinin zengin mizah ka
biliyeti her sahifede göze çarp
maktadır. Muhtelif şahsiyetle-

Eşrefpaşada Kavaklı pınar 
caddesinde kahveci Recep oğ
lu Mustafa ve şeriki Hasanın 
menfaat mukabilinde kahvele
rine aldıkları Halil oğlu Ke
mal, Ahmet, Haliın ve İbrahi
me kumar oynattıkları görül
müş ve hepsi tutularak adliye
ye verilmişlerdir. 

rin gayet canlı portrelerini bu 
eserde görmek kabildir. Mese
la sabık Kayser Vilhelmin ga
yet parlak ve şaşaalı ünifor
malı kalabalık maiyeti ile ken
di düğününe gelişini veyahut 
Kraliçe ,,Karmen Silva) ile ilk 
mülakatını tasvir edişi fevka
lade güzeldir. Kraliçenin Rus
ya hatıralarından ikisini dercet
meden geçemiyoruz. Bunlardan 
birincisi, henüz pek küçük 
yaşta iken ikinci Aleksndn 
ziyaretine ait ıntibaları kayde-

~i Vereceğine dair ettiğin va- farı her taraftan haber getiri-
ıtlere inandıg· ım içindir, öyle yorlardı. Ladi Rişmond, binbaşı 

Musadere Edilen Bıçaklar 
Tepecikte Hüseyin oğlu Si

vaslı Hasan ve İkiçeşmelikte 
Ali oğlu Hüseyinde birer 
bıçak bulunmuş ve musadere 
edilerek haklarında takibata 
başlanmıştır. 

diyor: 

"Rusya! Hayret içinde kalan 
'? ını . Hay divane hay!. Ben kı- Valeryan iç.in istediği emri 

Zımı görmek isterim, kızımı!. alıvermemişti. Bilakis Valeryan 
~nladın mı?. Başka bir şey oradan uzaklaştırılacağına iki 
ıstemem. Kızım nerede ise ben ay için mezun olmuş, yanına 
d~ orada olacağım. Ben bu id- 0 Türkle Fransızları alıp iste· 
dıada bulundukça şenin hala diği gibi hareket etmek üzere, 
beni aldatmağa çalışman çok av bahanesile, kırlara çıkmıştı. 
lehJil·elidir. Gözet kendini ben- Vakıa Valeryanın Bahar yo-
den!. 

Junu tutmuş olması Hayim için 
Hayimin de öfkesi burnuna büyük bir teselJi idi. Zira bun-

ç~ktı. Böyle dilenciler menzile- Jar Baharda Niyamanın ne yol-

aberl O~madan Aşırllmtş 

çocuk gözlerim dev gibi saray
lar, harikulade parklar, çeş
meler göriiyor. Yine o gözler 
hayret verici genişlikte aile 

toplantıları, askeri hareketler. 
altın içinde parlıyan kiliselerde 
ruhani ayinler görüyor, hakiki 
olduğuna inanılmıyacak kadar 

büyük ve paf'lak mücevherler , 
yeleleıi ve kuyrukları uçarak 

Nomanya kwlı A'·ııoı e vuıatı •. tıtıı /<.f{ı/ıçe Mmie b11ltkte 
intiba birkaç sene son •. .. · Sas- tekrar ağa düştükçe o da bir 
ha anıca ,, dedikleri Uçüncü taraftan kahkah gülerdi. işte 
Aleksandrın. t~htta bulunduğu ilahlere mahsus bir oyun!. 
zamanlara aıttır: Bizim tanıd v 5 h 

" ıgımız as a am-
. Kral~n . b~~çesinde büyü.k ca işte böyle idi. Onun iste-

bır gemı dıregı vardı. Bu dı- nile k.ld l k 
k K ı n şe ı e yapı aca por-

re te ra ın oğulJarı direğe tre . . t .h b k 
sını arı e ıra ıyorum tırmanmak, yelkenleri ve ipleri . · 

k il k t ·· b 1 · Kıralıçe Maıinin on yedi u anma ecru e erı yapıyor-
1 d Ç.. k"' lk .. 1 d yaşında Romanya Veliahb ar ı; un u ye en o gun er e P . 

·1 · .. h" k d rens F erdıaandla evlenecegıv · gemı erın mu ım a samın an 
biri idi. Düşme kazalarına mani tarihe kadar devanı eden bu 
olmak üzere direğin altına bir çocukluk hatıralarının tafsilatına 
ağ gerilmişti. girişmek bu kısa sütunlar iç.inde 

Sasha amca kahkahadan kabil değildir. Okuyucularımı-
çok hoşlanan bir adamdı. Öğle za birçok zengin resimlerle 
yemeğinden sonra misafirlerini süslenmiş seçme mizahları 
bahçeye götürür, bu ag· ın üs- zekı' b. ·· h't' - ·· ·· f 
t .. d k , ır muşa ı ın purusuz o-
un e oşturur ve sıçrabrdı. .1. .1 1 

b' k' b 
B' . b gı ızcesı e yazı mış ır ıta ı 

1~.' .. u de~ece eğlendiren tavsiye ediyoruz. Eserin bu bi-
ve gulduren bır oyun hatırla-
mıyorum. Bilhassa dev cüsseli rinci cildinden sonra gelecek 
Sasba amca da nihayet ağın olan ikinci cildi daha ciddi 
üzerine tırmanınca eğlence son mevzular etrafında olacaktır; 
haddidi bulurdu. Kıratın ağa fakat eğer o da ayni :ruhla 
tırmanmasını biz çocuklar bü- yazılırsa yalnız tarihçiler için 
yük bir sevinç ve biraz da değil. herkes için çok entere-
korku ile beklerdik. Sasah san bir eser olacaktır. 

e let lahat iş· 
a sız Radikal Sosyalist Fırkasında 

Gör .. şüldü - Bir Teklif 
sıne İnmiş bir herifin kendisi- da gönderildiğini haber alacak 
ne gösterdiği dik başlılıktan olsalar bile hareketlerini tebdil 

Alsancakta Yeni Türkiye so
kağında oturan Ahmet kansı 
Gülsüm hanımın mantosunun 
cebindeki cüzdanı yankesicilik 
suretife çalınmıştır. Zabıtaca 
yankesici aranmaktadır. 

Canı a l~temiş 

koşan atlar görüyor, vahşi 
bakışlı, fakat en hulya perver 
hikayelere bile uygun düşecek 
kadar güzel kazak alayları gö
rüyor. Bu kaznklardan bazıları 
uzun kırmızı kaputları içinde 
yüksek kürklü kalpaklarile te
peden tırnağa kadar silah 
içinde efendilerinin kapısında 

Nant, 26 (A.A) - Radikal 1 knlar arası~daki. mütarekenin 
ve radikal sosyalist kongre- devamı tcrvıç edılmekte ise de 
sine iltihak etmek üzere M. parlamentoyu fesih hakkının gazeplendi ki ne olursa olsun edinceye kadar kendisi Niya-

göze aldırarak ihtiyarı bir han- mayı çoktan Nepole göndermiş 
Çerde yere sermek istedi. olacağını zannediyordu! Lakin 

- Fakat miskin ihtiyar, Ha- bu kadar sık bir itminan da 
Yınıı böyle bir hareketten me- Hayıma yetişmiyordu. Daha 
~İçin lazımgelen tedbiri avvel- ziyade emniyetle iş görmek için 
.e~ almış, eğer Hayım kendi- derin derin tefekkürlere var-

~ını öldürürsa Maya Niyamanın mıştı. 
O~ber a!aeağını söylemişti. Bir aralık Birahmcnin sura-
I <tide Haymın bnnca zahmet- tında fevkalade bir sevinç ha-
b<: .~ahasına tertip ettiği şey sıl oldu. Anlasıldı ki düşüne 
tun butün e den çıkmış dü5üne aradığı şeyi bulmuştu. 0 
acaktı. - Sonu ı oı-

Karşıyakada Fahrettin paşa 
caddesinde oturan Hamdi 
beyin bahçesinden nar çal
makta iken görtilen Giritli Ali 
oğlu Zeynel yakalanmıştır. 

Yangın Yerlerinde 
Kahramanlarda Çay kena

rında oturan Y nhya oğlu Kad
ri ile Mezarlıkbaşında oturan 
Bayram oğlu AUahverdi yangın 
yerJerinde lmnıar oynarlarken 
zabıtaca 415 . kuruş para ile 
birlikte yakalanmıslardır, 

nöbet beklerler. 

Göğüslerini kaplıyan gümüş 
fişekliklikle- kursunlarla dolu, 
topuksuz siyah çizmeleri ayak 
bileklerine doğru kat kat kıv
rılıyor ve etrafa Rus derileri
nin güzel kokularını saçıyor. 
Yine bu 2'Özler uzun koridor-

Heryo Paristen buraya gelmiş tek bir kişiye verilmesine iti-
ve kongre azası tarafından raz olunmaktadır. Bu baptaki 

alkışlarla karşılanmıştır. Kon- fakrir M. Heryonun talebi üze-
gre reisi M. Şaton devlet ısla- rine tehir edilmiştir. 
hat kanunu meselesinin cum- Nant, 26 (A.A) _ Radikal 
huriyet ve milli siyasetin istik- kongresinde bir sureti hal 

bali için çok ı .. ühim olduğunu bulunacağı ümit edilmektedir. 
ehemmiyetle kaydetmiştir. Kon- Bu sureti halle göre bazı ah-
grede radikal ve r dikal so • valde devlet reisi hükumetle 
yalist fırkasının m .zkur ı lahat ı k 

an aşara meb 'usan meclisini 
kanunu hakkındaki raporu dağıtabilecek fakat bu ahval 
okunmuştur. Bu raporda ıslahat 1 · · d 

ıarıcın e ayan meclisinin mu-
Jehinde bulunulmakta ve fır- f k 

va a atı zaruri olacaktır. 
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- Komünistlere. Siz bu ış

te canınızı ortaye koymakta 
id:niz. Bunu da size söyliyebi
l'rlerdi. Sonra bu bir hırsızlık
tan ibarettı. Sizi vakit kazan
ma c için kullandılar: o gece 
vapuru soydular: Eğer ayıp 
saymazsanız söyliyeyim ki sizi 
bu işe sokan da şimdi kendi
sine yardım etmek istediğiniz 

adamdı. 

Klapik az kaldı: ,,Bununla 
beraber, komisyonumu aldım " 
diyecekti. Fakat muhatabının 

verdiği haber, yüzüne öyle bir 
memnunluk ifadesi veriyordu 
ki baronun istediği tek şey 

kalkıp oradan çıkabilmekti. 

Kiyo vadini yerine getirmiş 
o1makla beraber ona haber 
vermeden hayatı ile oynamıştı. 
Acaba hakikaten onun hayatı 

ile oynamış mı idi? Hayır. Ki
yo ona gayesini tercihte haklı 
idi: o da bugün Kiyo'ya karşı 

alakasını kesmekte haklı idi. 
Zaten yapacağı bir şey de 
yoktu. Sadece omuzlarını silk
ti. 

- Demek ki ki kaçmak 
için kırk sekiz saatim var? 

- Evet. İnat etmiyorsunuz. 
Doğru hareket ediyorsunuz. 
Allaha ısmarladık, 

Klapik, merdivenlerden iner
ken düşünüyordu: ,,Bir yıl var 
ki kadın yüzü görmedim" di
yor; İktidarsızlık mı? Değilse 
ne? Bu gibi vakaların insanı 
aşk hastası edeceğini sanırdım. 
Muhakkak ki bu gibi mahrem 
hikayeleri ölmek üzere olanla
ra anlatmak itiyadında olaçak: 
eyisimi hemen sızışayım. 11 

Konig'in: 3 ,Bir inşan gibi, 
herhangi bir insan gibi. .. " der
ken sesinin aldığı halden Kla
pik kendini bir türlü kurtara
mıyordu. Yalnız kanın tatmin 
edebildiği bu tam zehirlenişin 
tesiriyle şaşkına dönmüştü. 
Çın'le Siberya'daki ihtilallerin 
döküntülerini çok görmüş ol
duğu için insanın haysiyeti son 
Clerece kırılacak olursa dünya
yı nasıl ret ve inkar edeceğini 
pekala biliyordu. Bu çeşit yal
nızlıkları ancak dökülen kan, 
uyuşturucu ilaçlar ve sinir has
talığı doyurabilirdi. Kendi ya
nında realitenin ne kadar zafa 
uğradığını. bildiği için König' -
in neden arkadaşlığından zevk 
duyduğunu şimdi daha eyi an
lıyordu. 

Dikenli tellerin ötesinde 
Jisor'un kendini beklemekte 
olduğunu düşüne düşüne ya
vaş yavaş yürüyordu. Ona ne 
diyecekti? Bunu tayinde çok 
geç kalmıştı: sabrı tükenen 

Jisor onu karşılamak için beri 
tarafa geçmiş olduğundan, iki 
metre ötede, sisin içinden bir
denbire önüne çıkıvermişti, Çıl
gınların manasız bakışlariylc 

ona bakıyordu. Klapik korka
rak durdu. Jisor koluna girip 
kederli bir sesle ondan sorma
ğa başlamıştı bile: 

- Yapılacak bir şey yok, 
değil mi? 

Klapik ağzını açmaksızın onu 
tasdik için başını salladı. 

- Haydi gidelim. Başka 
bir dosttan yardım istiyeyim. 

Kbpik'in sisler aNas:ndan 
çıktığını görür görmez kendi 
deliliğini farkedivcrmişti. O ge
ri geldiği zaman aralarında 
cereyan edeceğini farze.mi~ 

olduğu bütün gör~ meler ma

nasızdı: Klapik ne bir te cü-

man ve ne de bir haberci idi. 
Bir oynn kAğıdı idi. Kağıt oy
nanmış - v"' l'lapik in yüz~n
de emareleri okundu u g'b' -
kaybedilmişti; s:mdi bir ba .. kn-
sını aramak lazımdı. Ferral ha
tırına geldi. Fakat fer,al bu 

biçim bir işe müdahale etmez
di. Başka iki dos'ıma b o:ı vu
racakb ... 

König bir k:-f p çai,ırdı: 

- Yarın sabah mlizakere1c-
rimiz biter bitmez Jisor'un oğ
lunu buraya getireceksi11 

Saat s. 
Gecenin sonunda sarım' ak 

görünen tüfek n'es er;n·n k: n 
yıldırımları arasında Ka '-of'fo. 
Hammerlih, birinci kat pence
relerinden. seher iş v mm kcrr:
şu damlarında meydana gei.ir
diği kurşuni n is eri ve }.arşı 
evlerin yavaş yavaş -en 
cephelcr~ni ceyr1.;;d'yo. . Sağ 
ları darmadağımk, renk e i uç
muş ikisi de birib' · 'n :y i.z e
rini görmeğe bac;;lıyor ve ne 
daşündüklerini biliycr1ardı. Son 
gün. Hemen hiç cep!'ane yok. 
Hiç bir halk harek~ti yard m
larına koşmamıştı. Şapey ta :ıf
larında yaylım a~eşıer: kendi~e

ri gibi abloka altına alınmış 
arkadaşlar .... N eden mahvolmuş 
olduklarını Kal:oi Hammerllh'e 
anlatmıştı: icap ettiği zaman 
Şankayşek'in askerleri küçük 
çapta top~ar getireceklerdi. 
Böyle bir top rr:erkez'n karşı
sındaki eve sokulur soku· n!ClZ 

duvarlar birer birer uçuvere
cekti. Komünistlerin mitrelyö
zü henüz evin kapısını ateşi 

altında tutuyordu: fakat cepha
nesi kalmayınca bu hakimiyet 
de kalmıyacaktı. Bu da zaten 
ğecikecek değildi. 

- Soı.11 ı "' , ...... 
intihabat Raporu 

Şehrimiz Belediye reisliği 
Be ediye seçimi hakkında mu-

ı-ssal malumatı muhtevi bir ra

por hazırlıyarak Dahiliye Ve

l ... :Jetine göndermiştir. 

Bunda halktan kaç kişinin 

reylerini kullandığı, aza seçi

lenlerin aldıkları rey miktarı 
rey miktarı ve intihabatın kaç 

g 'nde bittiği yazılmıştır. 
Tayin 

Sultansuyu harası ziraat mü
tehassıslarından, Fransada ik
mali tahsil etmiş gençlerimiz
den Fasih bey Burnova ziraat 
mektebi küçük ehli hayvanlar 
dersi muallimliğine tayin edil
miştir. 

§ Karşıyakalı Hüseyin Hüs
nü bey Bumova ziraat mektebi 
ayniyat memurluğuna tayin 
edilmistir. 

Müca. ele 
evanı ~ iyor 

Belediyece İzmirde yapılmak
ta olan ruam mücadelesine 

ehemmiyetle devam edilmekte

dir. Şimdiye kadar binek ara

baları hayvanlarından dort yüz 

seksen iki bargire ( mallein ) 

tatbik edilmiştir. 
Bunlardan 12 tanesinde müs

pet araz görülmüştür. Bunlar

dan dördünün ruamlı olduğu 

kat'i surette anlaşılmış ve itlaf 
edilmiştir. 

Sahiplerine hükumetçe taz-

minat verilecektir. Diğer sekiz 
hayvan şüpheli vaziyettedir, 

bunlar tecrithanede bulundu
rulmaktadır. 

Belediye baytarları yakında 

yük arabaları bargirlerine de 
mallein tatbikine başlıyacaklar-: 
dır. 

Sahasında 
y ın Demiryo u 

1 - 1 Berabere 
urnova 
aldı 

A tınordu ~eııehileri - urultayı 

3 - O Mağlup Etti .. 
Cuma günü Alsancak saha- kasına gelmişti. Sabahtanberi 

sında tamirat dolayısile futbol sabırsızlıkla bu müsabakayı bek-
müsabakaları yapılmamış yalnız liyen her iki takımın taraftarla-
halk sahasında gayri federele- rı, hakem Fehmi beyin dave-
rin Jiklerile Altmordu ecnebi ti üzerine sahaya çıkan takımla
takımile Kuru!tay ta1umı ara
sında husu.si bir müsabaka ya
pılmıştır. Diğer sahada müsa
baka olmaması dolayısiJe futbol 
merakl ları halk sahasına akın 
etm · şlerdi. Bu hal daha saha 
kapısından girer girmez göze 
çarpıyor. Sahanın dört fa.rafını 
çev'ren tel örgünün gerileri 
do1n:u1 ad--rn ak!llı Lalabalık 
var. Bm.,a b·r de A!tı ordu ec
nebi t--kırnının br-ftarlarile 
gün··n en r.l"him m~cını ya
pacak o'c;n Aydın Demiryolu 
ve Bu:nova l·u üp.erinin men
sup.arını da i Ave etmek lazım 
bu ilci kut· bU.n Azaları daha 
sab htan s .. a ~e1ip karşılık
lı ye· tutreu 'ar, b'r:n.n tarafta
rı {> ... f-: : G J'lae ve yan 
taraflar nda o uru)'orlar. Diğe
rinin ki de k ı ta .. af dıva
r nde h m a 'ne !en' yer. hem 
<le oyunu scyred'yo;. Fiküstü
re gu ·c Tü ky«ft!u i c Dokuz
eylül t ~kıml ... rı arasm,:; ... ki ilk 
müsabaka 1-1 be aber.ikle ne-
l cc!enmic:''r. Bu mü :ıbaka her 
iki tak·:n~ cyn'i derecede ol
dd:l~rı i 'n p ... k o b~dar hc
yecen ı o' ':lmışbr. u müsa-
baka..fan ~onrrı ) al' .~n olan 
B ,,rrl ~ Yükse!me takım
ları <!r~""ındnki maç"«ı Yük
selme takımımn gehnemesj. 
yüz n~en yap•l"'mmr.ı; Bay~·ak
lılılar seremo i t a ;ııoak hük-
cmn !;al~p i'tn eci Im'şlerdir. 

Üçü..'lcü müsabaaa Hacıhü
ney:in1 ~ _ v _:1ra ~r ar talam-
b ı. a:"ilSmc}a y ;,.:w•- ve Ha
cıhüsey'n .. 1-2 e 'p geb,'c:
tif. Bu ır.üsabalrn t~m bir sa-
mimiyet h:. "sı iç:nde oycnnmış 
ve çok zevkli olmu~i.u .. 

Gayri federeler liklerinin en 
mühimmi ve buoiinün dördüncü ..., 
maçı alın Bumova - Aydın 

Derr.iryo\ı tahnıl"n ntaçı daha 
sonra~a bral ı!a .. ak en son ya
pılacak ol .. n it~ yanlarla kurul-
tayın hususı mfü!abakası yapıl
mıştır. Bu müsabakada aşagı 
yukarı cona brnkılan diğer maç 
kadar m~ıirudi. Her iki akım da 
eve•ce birbirleriJe karşılaştıkları 
iç'n evvelkinden daha huvvetli 
bir kadro ile sahaya çıkmış
lardı. Yalnız Kurultayın Haf 
hattı bir az bozuk. Oyunun 
ba~langıcında rüzgarı lehine 
alan Kurultaylılar İtaiyanları 
adamakıllı sıkışbrmağa başladı. 
Kaleciye bir hayli tehlikeli da
kikalar yaşattı. Fakat bütün bu 
gayretler boşa çıkıyor. Yapılan 
akınların hiç biri netice ver
medi ve devre bu suretle ne
ticelendi. 

İkinci devre başladığı zaman 
Kurultaylılar oyuncuların yer
lerini değiştirmek suı·etile ta
kımı büsbütün bozdular. Şimdi 
rüzgarı lehlerine alan İtalyanlar 
Kurultayın bu vaziyetiden isti
fadeye ederek birinci devredeki 
mağlup vaziyetlerine kurultay
Jıları geçirdiler ve arka arka 
üç gol atarak hakimiyeti elle
rine aldılar. Devre nihayetine 
kadar hakim vaziyette oynıya
rak 0-3 galip oyunu neticelen
dirdiler. 

Haber aldığımıza göre önü
müzdeki Cuma günü Kurultay
lılar bu hafta bazı sebeplerle 
oynayamıyan oyuncularını da 
oynatmak suretile bir revanş 

maçı yapacaklardır. 
Burnova - Demiryolu 

Maçı 

Sıra 2ünün en mühim müsaba-

rını alkışladılar. Halkevi likle
rinden iki kuvvetli takımı karşı 
karşıya oyun başladı. Demiryol
Iular hakim oynıyor. Rüzkiir 
da lehlerine farlarının Burnova 
kalesine yaptığı akınlarından 
birinde Mehmet kaleci ile karşı 
karşıya kalıyor. Ve sıkı bir 
şutu gole tahvil ediyor. Saha
nın lrnnarlarından bir alkışhr 

kopuyor. Demiryolu taraftar
ları mütemadiyen alkışlayıp 
seviniyor ar, ve bu sevinmeleri 
de çok yerinde, devrenin son
Jarma doğ ... u Burnovalılar açıl
mağ başladı Demiryolluların 

biıtün akınları Burnova müda
filerinin önünde eriyor. Devre 
1 - O Aydın Demiryolunun ga
libiyeti ile neticelendi. 

İkinci Devre 
Bu devre Burnovalılar daha 

hakim oyunyorlar. Kuvvet iti
barile ayni derecede olan bu 
iki takımın maçı oldukça he
yecanlı geçiyor, her iki taraf 
da mütemadi fakat neticesiz 
akı,nlar yapmakta devrenin 
20 inci dakikasından sonra 
Burnovalılar tam manasile ha
kimiyeti ele aldılar. Ve sık 
sık yaptıkları akınlarden bi
rinde kale önündeki kargaşa
lıktan istifade ederek bera
berlik golünü attılar. 

Bundan sonra her iki takım 
da galip gelmek için Ganla 
ba~la çalıştı ve devre 1-1 be
raberlikle neticelendı. Cuma 
günkü miisabakadan sonra De
miryol takımının şampiyonluğu 
tahakkuk etmiş demektir. Za-

ten punn hesabile en önde bu

lunan bu takım, bn müsabaka
da da mcığlfıp olmayınca mes
ele kalmamıştır. 

Yalnız önümüzdeki Cuma 
günü 9 Eylül takımı ile yapa-

cağı maçta da mağlüp olmazsa 
şampiyonluğu tahakkuk etmiş 
olacaktır. 

Haber aldığımıza göre Cum

huriyet bayramında Bergama
daki stadyomun açılma resmin

de Aydın Demiryolu takımı 
oraya giderek Bergama takı

mı ile bir müsabaka yapacaktır. 
Göztepe - İzmlrspor Maçı 

Birkaç haftadanberi lik maç
larına hazırlanmak üzere Eş-

refpaşada İzmirspor sahasında 
maç yapan İzmirspor - Göz-

tepe takımları bu cuma da 
yine ayni sahada bir müsabaka 
yapmışlar ve neticede her iki 
takım da 3 er gol atmak su
retile berabere kalmışlardır. 

K.S.K - Buca 
Buca sahasında liklere ha

zırlık olmak üzere K.S.K - Bu
ca takımlarının yaptığı maçta 
K.S.K takımı 2 - O Bucaya ga
lip gelmiştir. ........ 

Varamaz Çocuk 
Asansörde Kilisa yanındaki 

evde oturan 11 yaşlarında Bay
ram oğlu Recep asansörden at
bğı bir taşla asansörün alt fa
raflarında bulunan 1 O yaşların
da Y osef Kızı Julidenin başın
dan ağır surette yaralanmama 
sebebiyet vermiştir. Kız hasta
haneye götürülmüş Recep te 
yakalanmıştır. 

Zührevi Hastahklar 
Vilayet Zührevi marazlar ve 

fuhuşla mücadele komisyonu 
bugün sihhat müdürlüğünde iç
tima edecektır. 

Asıl Azalığa Seç ·ıe 
. , 

Zevatın Esam sı 
-----....ıs~·-•~--~·H--...ı+e ___ ._. __ ,_~~ ' 

Turgutlu 26 (Hususi) -Tur- 1 Riza bey Ticaret odası reisı, 
gutlu belediye intihabı netice- Mehmet Akif bey Simsar, Ta-
lenmiş ve C. H. Fırkasının gös- Iat bey mütekait binbaşı, Şiık" 
terdiğı namzetlerden aşağıda rü bey hact hafız zade, Abınet 
isimleri yazılı beyler kahir bir bey Mısırlı zade, Nuri bey Es-
ekseriyetle asıl azalıklara inti- naf bankası müdürü, Salih Ze-
hap olunmuşlardır. Efkarı umu- ki bey Bakkal, Haydar be) 
mi ye memlekete hizmet ede- Tuhafiyeci, Sabri bey Hamına! 
cek bu zevatın seçiminden do- zade, Ali Necati bey Tüccar, 
layı son derece müftehirdir. Zühtü bey sabık belediye reisi, 

Nedim bey mütekait miralay, Mehmet Refik bey Tuhafiyeci, 
Cevdet bey C. H. F. Reisi, Sabri bey Fabrikacı, Mustafa 
Yasin bey Hacı Osman zade, bey Camal bey oğlu, Halil beY 
Fadıl bey Dr, Hüseyin bey Tekeli Uşaklı, Hasan bey, Hariri zade, 
zade, Osman Emin bey Tüccar, Muctafa bey İdris oğlu zürra. 

ız 

ala 1 ,.,·-·-·· fy ara isarı dan ad ğı Pa
Bulundu ralar Da Üzerinde 

Denizli, (Hususi) - Vilayeti
miz zabıtası bugün Afyonka
rahisanndan 250 lirayı çalarak 
kaçan hirsız Abdülkadiri ya
kalamağa muvaffak olmuştur. 
Aldığımız malümata göre Ab
dülkadir İnebolulu olup yirmi 
yaşlarındadır. Afyonkarahisa
rında istasyon otelinde yatmak
ta jken Fahri bey namında 
otel müşterilerinden bir zatın 
odasına girerek beş tane elli-
şer liralık evrakı nakdiyeyi 
ceketi cebinden aşırmış ve 
kaçmıştır. Fahri bey keyfiyeti 
zabıtaya haber verince hir ta
raftan vilayet dahilinde tahar
riyat ·yapılırken diğer taraftan-

urnovada 
Edmon Jironun Evine 

Giren Hırsıziar 
İngiliz tebaasından Şark halı 

kumpanyası müessisi ve umumi 
müdürü mösyö Edmon Jironun 
Bumovada İsmetpaşa cadde
sindeki köşküne gece yansın
dan sonra saat ikide hırsızlar 
girmiş ve hizmetçilerin bağır
maları üzerine hiç bir şey 
alC}madan kaçmışlardır. Yapılan 
tahkikata göre hırsızlar köş
kün caddeye nazır olan ve par
maklıklarla muhat bulunan 
bahçesine girmişler ve bulduk
ları merdiveni duvara dayaya
rak sa1on penceresinin camını 
bir el sığacak kadar kırmışlar 
ve camın iç tarafındaki çengeli 
açıp içeri girmişlerdir. Ça
murlu ayak izlerinden ve cam 
kırıntılarından bu cihet anla
şılmaktadır, Hırsızlar salona 
gırınce kibrit yakmışlar ve 
koltuk üzerinde bulunan iki 
piyano üstünde bulunan kadife 
örtüyü aldıkları sırada hizmet
çiler feryadı basmışlar ve hır
sızlar eşyayı bırakarak kaç
mışlardır. 

Vak'anın akabında derhal 
eve giderek lazımgelen tetki
kat ve tahkikatta bulunulmuş 

ve yanan kibritler ile ayak 
izlerine tesadüf olunmuştur . 

Tahkikat ve takibata devam 
olunuyor. 

_..,. ... D-;8J ... -

enizlide 
o ken Müte as
sıs İşe Başladı 

Denizli, ( Aususi) - Şehri
miz hastahanesi rontken müte
hassıslıgına tayin edilmiş bulu
nan İzmirin tanınmış Doktor
larından Osman Nuri bey De
nizliye gelmiş ve yeni vazife
sine baslamısbr~ 

ca dvar vilayetlere hırsızın eş· 

kali tamim edilmiştir. Müteyek 
kiz bulunan Denizli zabıtası Şf b
re girecek kamyonları newret 
altına almıştır. Dün gece Dt~niı" 
liye gelen bir kamyonda tarif 
edilen eşkfıle uygun bir şahıs 
yakalanmış, isticvap olunınu3 
ve üzeri teharri edilince 24 
küsur lira bulunmuştur. Tahki" 
kat tamik edilince Abdülkadiı 
cürmünü itiraf etmiş çaldığ'. 
paranın beş lira~ını yidiğİfl1 

söylemiştir. Abdülkadır jandar
ma muhafazasında Bfyonkara" 
hisarına gönderilecektir. Hırsıı1 

yakalıyan polis Ali efendi anıir~ 
leri tarafından takdir edilmiştir· 

Bisiklet üsabakasl 
2 Teşrinis nide BUtlil'I 
Mıntakaların irincllerl 

izmirde U abaka 
Yapacaklardır 

28 T eşrinievvelde Ankaradıı 
yapılacak olan Türkiye bisiklet 
birincilikleri müsabakalarındall 
sonra bütün mintaka birincile· 
rinin sira ile mıntakaları dol~; 
şarak her mıntakada da bı 
mukavemet yarışı yapılmasınll 
bisiklet federasyonu trrafınd311 

karar verilmiş ve yapılan pro~· 
ram mıntakalara gönderilmiştı~· 
Bu prğrama göre Türkiye b~ 
rinciliklerine iştirak edece 
olan onbir bisikletçi bu a)'~: 
(31) ne tesadüf eden Çarş:UU. e 
günü Afyon tarikile şehrunıı i 
gelecekler ve 2 T eşrinisB11• 
Cuma günü de İzmir bisildet., 
çilerile müsabaka yaptıl<t~ 
sonra ayın dördüncü Pat e• 
günü Balikesire hareket ed 
ceklerdir. 

1
• 

Burada yapılacak müsaba1'
4
0 

larm Urla yolu üzerinde ve ğı 
kilometre olarak yapılaC3 , 
tahmin edilmektedir. Bu nıii~ 
bakalarda derece alan birİ11'. 
ikinci ve üçüncüye İzmir ınırıt'. 
sası tarafından kupa ve ıll 11 

dalya verilecektir. 

~--Marko Efendi / 
Ker1dlsine Hllaliamher 1~ slldari sUsUnU verrf1 1,. 

Karataşta oturan 19 ı'~fl· 
rında Jak oğlu Marko ~11 e 
yakaya giderek Hilaliah~ı' 
tahsildarı Necdet efendi Jlt&JI' 
na muharrer bir vesikayı 'd'' 
lanmak suretile ve Necdet ;~' 
zasım taklit ederek Karşı)' ıı'' 
ve Bostanlıda hilaliahıneb~tıı'' 
mına para toplarken zn 1 

yakalanmıştır. S ' 
Bu açık göz bu suretle ,~ 

kuruş tahsil etmiştir. rJd~e' 
hakkında dün tanzim ~ Iİ~ 
evrakı tahkikiye ile b•~I 
Adliye verilmiş ve üze e 
bazı makbuzlar da zuhftı' 
miştir, 



Yeni A9W 

Tethişçilerin Tarihi ·TürkOfiste lstanbul Milli Emlik Müdürlü· 
ğünden: 

Günün En Korkunç Ve En Heye-
•• 

canlı 
- Raştaıaıı 6 ncı sclıi/t<U -

"Bu gece, gece yansına doğ
ru yedinci alay kışlasına gide
ceğim. Beni orada bekleyiniz. 
Bu randevudan kimsenin habe
ri olmıyacaktır. Kışlaya gelince 
kıtalar haberdar edilecektir. 
Şehirdeki zabitler çağrılmıya
~aktır. Sarayda göreceğimiz iş 
ıkmal edildikten sonra kışlaya 
girebileceklerdir. O zaman da 
Yeni şeflerine itaat edecekler· 
dir. Parola : Zver... Toplanma 
parolası Zlatilordur. Birazdan 
görüşeceğiz.,, 

imza: Maçın 
Maçin Kolonel Apisin dostu 

ve onun fikirlerinin taraftan idi. 
Gece Toplanbsı 

Gece yarısma doğru ,, Ya 
birlik ya ölüm,, teşkilatına men
sup zabitler kışlada toplandı
lar. Saat ikiye doğru saraya 
Yürümek için lutlarının başına 
geçtiler. Saraya vardıklarında 
nıuhafız alayından bir zabit 
kapıları açtı. Mukavemete ça
hşanlar yere serildiler. Fakat 
bassa efradından biri tabanca
llnı cemiyet reisi miralay 
~pis'in karnına boşalttı. İhtilali 
hazırhyan Dragutin Dimitriyeviç 
te oraya yıkıldı. Asiler bun
dan o kadar heyecana ve hid
hiddete kapıldılar ki önlerine 
rast geleni öldüdülrer. 

Başvekil, harbiye nazırı, kra
liça Draganın iki kardeşi bir
biri ardınca katledildiler. Sara
yın bütün lambaları yakıldı. 
Yatak odasına gittikleri zaman 
kral ve kraliçeyi bulamadılar. 
Kaçnıağa muvaffak olmuşlar 
nııydı? İhtilalcılar daha büyük 
bir heyecanla kapalı kapılan 
baltalayarak parçaladılar. Dı
var içinde yapılmış bir dolapta 
kral ve kraliçe bulundu. Bitkin 
bir haldeydiler. Aleksandr Ob
tenoviç kayatma dokunulma
ınası şartı ile herşeyi, saltanatı, 
~~aliçe Dragayı fedaya amade 
ıdı. Fakat ihtilalciler müzake
reye gelmemişlerdi. Aldıkları 
emri yaptılar. Kılınç darbelerile 
orada çırıl çıplak bulunan 
Obrenoviçi ve Dragayı par
çaladılar Sonra cesetlerini pen
cereden dışarı attılar. 

20 Haziranda ••• 
20 Haziranda Sirbistanın 

Divası Ününde 
Kara El Nasll Bir 

Cemiyetti? 
" Kara El ,, ciler saflarını 

genişletmek için kendi taraf
tarlarının tastiki ile hariçten 
yeni taraftarlar toplamağa baş
ladılar. Kabul resmi şu idi: 

Namzet cemiyet in gizli mer
kezine gözleri bağlı olarak gi
rer, siyah örtülü bir masa kar
şısında gözleri açılırdı. Masa 
üzerinde yanan mum odayı an
cak aydınlatırdı. Namzetin gö
züne ilk ilişen şey sıralanmış 
duran bir haç, bir hançer, ve 
bir tabanca idi. Baştanbaşa si
yahlara dürünmüş bir adam 
namzedi icra komitesinin huzu
runa çıkarırdı. Burada tahlif 
resmi yapılırdı . Namzet " Teş
kilibn bütün emirlerini müna
kaşasız tatbik edeceğine. ce
miyetin esrarını ölünceye kadar 
fabşetmiyeğine namusu ve ha
yatı üzerine " yemin ederdi. 

Bu tahlif resmini müteakip 
namzedin numarası tayin edi
lir ve musafaha başlardı. Şimdi 
"Kara El,, in faaliyetini takip 

edelim. 
1s10-1914 Senelerinde 

1910 da Avrupada fırtına 
vardı. Tuna imparatorluğunda 

Kara elin faaliyeti hissediliyordu. 
Bilhassa Bosna ve Hırvatistanda 
nufuzu günden güne artıyordu. 
15 Haziran 1910 da, Bosna 
Landtag meclisinin açıldığı gün 
Sarayova sokaklarında ilk sui 
kast vukubuldu. Bosna valii u-

harbiyenin istihbarat şefi idi. 
Apis Karagörgeviç Hanedanı 
aleyhinde kinini büyültmekte 
idi. 11 eylül 1916 da Velıaht 
Aleksandr Makedonya cep-
hesinde Vladovaya gider· 
ken arabasına birkaç el 
silah atıldı. Suikashn müşev

vik ve muharriki olarak Ko
lonel Apis tevkif olundu. Di
vana Harta görülen bu dava 
,,Kara El" davası oldu. 12 kişi 
idama mahkum edildiler. Apis 
te bnnlar erasmda idi. 

Gizli cemiyet yanşmm so
nuna ge:.n.i.şti. Harptan s a 
bu cemiyc! efradınıdan taki
baban ve idamdan yaka arını 
sıyırmış olanlar kinlerini t erk
etmemiş bulunuyorlardı. İçle
rinden bir kısmı Vançe Mi
haylofun babası Todor Alek
sandrof tarafından idare edi
len Makedonya ihtilal teşkila
tına ~ird:!er. 

192"""'de ..• 
1927 de Skopçina meclisin

de Hırvatlar reisi Radiç öldü
rüldü. Radiçin dostları intikam 
almağa yemin ettiler. Ve şu 

yemini verdiler: 
,,AUalıın adaletine, Üstaşi

lerin hançerlerine, tabancaları
na ve bomba arına inanıyoruz. 

.,Ya hürriyet. ya ölüm" bağır
mak" için göğüslerinde daha 
kafi derecede nefes vardır. 1' 

Ostaşller 
Ustaşi Hırvatistanın istikla-

lini istiyen tethiş cemiyeti-
dir. 

mumisi saikaaltan bir tali eseri 
olarak kurtuldu. 1 Nisan 1912 Metotları "Vmro,, nun me-
de, 18 Ağostos 1913 te totJarı kadar vahşiyanedir. 
ve nibavt 28 Haziran 1914 te Bomba ve tabanca.. KuJ-
ayni suikastler tevali etti. landıklan silahlardır. 1933 
Son suikastın büyük cihan fa- te küçük itilaf konferansı Zag-

reptc toplanırken kral Alek
ciasına sebebiyet verildiği gö- sandrın trenini uçurtmak için 
rüldü. O güne kadar Makedon- bir teşebbüs vuku bulmuştu. 
ya ihtilalcilerile Sırp 11Kara El,. 
cileri arasında hiç bir temas Ustaşilerin fikirlerini neşre-
yoktu. den ,,Nezavisna Hırvat.ska Dr-

Kara elln yeni sulkatları zava" gazetesi akiın kalan bu 
suikastten bahsederken Bu 

Büyük harpta "V mro" ko- defa da kurtuldu: Gelecek de-
mitaçılannı Bulgaristanın hiz- fa . kurşunla ölecek.." diyordu. 
meti altına koydu. Apise ge- işte Makedonya ihtilal teş-
lince, Kara el ile münasebetini kili tına mensup olan Kelemen •. 
kimse bilmiyordu. Ve bu ko- in Hırvatlarla teşriki mesaisi-
lonel büyük harpta U. erkanı nin sebebi ... ••••••••• 

Borsa Haberleri 
talii değişti. Piyer Kargörgeviç 

kral oldu. Belgrada muzaffe- Dün Borsada ... Y_. _apılan Satışlar 
rane girdi. Bu tahta kuut key- ____ _ 
fiyetinin "Birlik veya Ölüm,, UzUm Zaireh Borsası 
~emiyetinin faaliyetine nihayet Çu. Aılcı fiat Çu. Cinsi Fiat 
ereceği zannolunuyordu. Hal- 1253 p Paci 8 50 14 50 1149 Buğday 3 60 4 37 

~ukk~ ~emiyet o günden sonra 525 S Süleyman 9 75 18 275 Arpa 3 12 3 25 

l(
a ıkı şeklini ve manasını aldı. 

271 anlı gecenin asileri her işte S Em. ve Fa. 11 16 50 9 Nohut S 5 
hükümlerini, nüfuzlarını hakim 221 Jiro ve Şü: 11 62 16 50 4 Baki S 25 5 25 
kılmak istiyorlardı. O halde ki, 180 S Celardin 10 15 14 Kumdarı 4 25 4 25 
Obronoviçtcn kurtulduklarına 137 H z Akmet 10 12 50 

7 Akdarı 3 25 3 25 
s.evinen halk gizli cemiye- 123 D Arditi 11 75 13 25 8 Mısi 3 37 3 37 
hn - d h 42 Ç d 
B

. rnu a alelerinden usanmıştı. lll H Al f 12 14 50 av ar 2 90 2 90 
ır zaman geldi ki, ordu yo 

1 1120 P çekirdeği 2 40 2 40 
kıtaları bile gizli cemiyete men- 105 F Solari 11 25 17 10000 Kilo P çekirdeği 
sup zabitleri kendi sinesinden 94 Nitel 10 25 10 75 296 K palamut 290 
~aık~k1 _ istedi. O günden sonra 70 Ş Remzi 15 21 50 565 Bal pamuk 44 

ş ı atın tama111en sırlara bü- 69 600 ~ L Reciyo 10 13 75 00 Kilo " 

440 
47 

ruJmesi, yeni suikastlar ha-
57 

J Taranta 11 62 12 12 _,. ...... _ _.... __ _ 
Zır ıyarak düşmanlarından inti- G •• J ) d 
tikam alınası icap ediyordu. 51 Alyoti bira. 12 12 UZe ya 1 a 

Zaten 903 hareketinde, sa- 42 Trifonidis D 11 50 13 50 IJir Eve l'ecaviiz 
ray içinde ağır yaralanan mi- 31 K A Kazım 12 25 13 75 Güzelyahda Halimağa tarJa-
r~lay Apis çok kan zayi etme- 25 YE Benciyo 14 50 14 50 sında oturan Çeşmeli balıkçı 
;ıne. rağmen ölmemişti. Hatta 6 K O Mehmet 16 16 Ahmet ile arkadaşı Ali oğlu 
aalıyete başlavınca ibtilalcı 3371 YEKÜN Enver sarhoş olarak ayni so-
kanı bütün varlığını kaplamış- incir ka.kta oturan Saadet hanımın 
rnışb. Apis yeni hanedana bi- Çu. Alıcı Fiat evıne cebren girerek tecavüzde 
~e husumet hisleri besliyordu. 152 Ş Remzi 5 50 12 bulunmak istemişler ve bun-
fte bundan sonra "Ya birlik 109 Cevahirci bi. 6 25 6 62 dan. korkan mezburenin annesi 

ya · ı·· Hatıce hanım kendisini 3 met· 
• 0 um,, cemiyetinin "Kara el" 91 A Muhtar 9 75 9 75 k ısm'l f 9 12 12 50 re yü sektikten aşağıya at-

Düu İçtima 
Yapıldı 

Berlin Türk ticaret odasın
dan İktisat Vekaletine gelen 
bir tezkerede Bulgaristanla 
Y nnanistanın bu sene Al
manya ya külliyetli miktarda 
sebze ve yaş meyve ihracab 
yaphk!arı ve bundan fevkalade 
istifade ettikleri bildirilmiştir. 

Bunun üzerine Türk ofis rı
yasetinden İzmir ofisine ven
Jen bir emirle İzmirdeki bü
tün sebzecilerlele turfandacılar 
İzmir ofis müdürü Akil Emrul
lah beyin riyasetinde bir top
lantı yapmışlar ve Akil Emrul
lah beyin verdiği izahatı din
lemişlerdir. 

Akil beyin verdiği izahata 
göre Yunanistanla Bu garistan-

1 a 1n en çok A lmanyaya yapı-
, 'h ı:ı ı S ;![>.t ve m:!yve ı racabnı 

bir A .n '..m um ıyasmın teda
rik etmiş olduğu soğuk hava 
vagonlarile yapmışlardır. 

Bu kumpanya hükiimetimize 
de bazı teklif atta bulunduğu içın 
hiç değilse gelecek sene ihra
catına şimdiden hazır1anılması 
lüzumu tebarüz ettirilmiştir. 

Me1~teplerde Sıhhi 
1"eft!şler 

Sıhhat müdürü Cevdet bey 
şehrimizdeki mektep binalarım 
teffişe devam eylemektedir. 

Cevdet bey, sıhhi vaziyetlen 
iyi g5rülemiyen sınıflarda icap 
eden tatibatın alınması lüzu
munu tespit edecekti. Hiikümet 
ve belediye tabipleri müştere· 
ken yakında talebenin umumi 
sıhhat muayenelerine baş

Mercan ağa mahallesinin Çakmakçılar yokuşunda kain 3840 
metre murabbai arsa üzerine mebni dört katta altmış oda ve 
altında dokuz dükkanı müştemil Yusufyan hanının 240 hisse 
itibarile.ıhazineye ait 30 hissesi 12 bedeli iki sene ve iki mü
savi taksitte verilmek şartile 15675 lira üzerinden kapalı zarf 
usulile 11 /11/ 934 pazar günü saat on dörtte satılacaktıt. la
teklilerin yevm ye saati mezkiira kad:ır 1176 liralık teminat 
mektuplariyle teklifnameferini komisyon riyasetine tevdileri. 
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Doktor 

Kemal ~atir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Mu?.yenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

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

(363) 

Göz Tabibi 

lütfü Ku~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastahkları müte
hassısı : 
İkinci beyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 
746 s. 7 

. irinci İcra Memurluğundan: 
Ibrahım cfendile Hadice ha-

Bergama Asliye Hukuk Ha
kimliğinden: 
Bergamanın kurşunulu ma

halles~nden nalbant Halil kııı. 
Nazmıye hanım tarafından ko
cası o mahalleden İdris oğlu 
Yu!;uf aleyhine açılan boşanma 
d~vasın~an dolayı müddeaaley• 
hın harıce gittiği ve nerede 
olduğu bilinemediği tahkikat 
ile anlaşıldığından H. U. M. K. 
nun 141 inci maddesi hükmüne 
göre tebliğatın ilanen icrası 
emrinde tahkikat gününün 18/ 
11/934 tarihine talik edilerek 
~üdd~a~leyhin işbu ilanın neş
rı tarıhmden itibaren bir ay 
zarfında mahkemeyi haberdar 
veya mahkeme gününde isbab 
vücut etmediği takdirde dava· 
nın gıyaben görüleceği mevcut 
karar iktizasından bulunmuş 
olmakla tebliğ ~al. mma ka
im olmak üzere ilan c 'un 1 •• 

4617 (72 

İ:r:mir Birinci İcra Memurlu
ğundan: 

Lütfiye hanımın Hatice ha
nımdan ödünç aldığı paraya 

mm Ali ağa veresesine borç- mukabil alacaklıya ipotek ey-

lanndan dolayi ipotekli Bay- ledği Göztepe tramvay cad-

raklıda Burnova caddesinde desinde kain 805 yeni numara-
kain ve içerisinde alt katta lı kapıdan içeri girildikte mer-
bir mutbak ve bir t ... şhk üst merli bir sofa sağda 2 oda 

llitiu katta bir kuyu ve bir küçük sofanın arka kapısından çıkıl-
fcra Dairesinden : odadan ibaret bir kule ve di- dıkta bir avlu ve avlunun sağ-

layacaklardır. 

Müflis Avram Rebi efendiye ğer bir mahalde ayrıca bir ında mutbah ve çamaşırJık ve 
ait İzmirde Kazım paşa cad- odalı küçUk bir dam ve mü- çamatırbkta heli ve 1 k yu 
desi ve itfaiye binası karşısında teaddit kaysı ve iki nar ağacı üst katta bir sofa ve sa6•· da 
24 numaralı ada İ"inde bir ve iki erik incir ve saire mey- bir kiler solunda 1 oda kartı-

,. sında biri baJkonlu ve biri 
bap kereste kutu fabrikası va verir eşçarı ve bir dolaplı b k al onsuz 2 oda ve mutbahın 
her türlü müştemilat ve tefer- ve bir tulumbalı iki kuyu mev- .. tü' d 1 us n e taraça mevcut evin 
ruatile birlikt t l ~ k ı cut ve tahminen 1 O dönüm e sa ı ıga onu - bir çok yerleri tamir edilmekte 
muştur. Fabrika önündeki arsa bağ ve diğeri bahçe olmak olan 3200 Jira kıymetli bir bap 

ile beraber 62.8 metre murab- üzere tamamı 2000 lira kıy- hanenin mülkiyeti açık artbrma 
baı genişliktedir. Fabrikanın metli 18380 metre murabbaı suretile ve birinci artbrması 
kereste ve kutu yapmak için mahallin birinci artbrması 1 -12- 934 cumartesi günü 
lizımulan bütün aletleri mevcut 29-11-934 Perşembe günü saat saat 11 de yapılmak üzere sa-

olup işler bir haldedir. 11 de İzmir birinci icra daire· tılığa konuldu. Bu arttırmada 
Fabrikanın alat ve mfüıte- sinde yapılacakbr. Bu arttır- sahş bedeli tahmin olunan 

militile beraber tahmin edilen mada satış bedeli tahmin olu- kıymetin °o 75 ni bulursa en 
kıymeti 8555 liradır. nan kıymetin r··zde 75 ini bu- çok arhrane ihalesi yapılacak 

Birinci arttırması 29-11-934 J k aksı· · takdı'rde en çok aı·ttıra-ursa en ço artırana ihalesi 
perşembe günü saat on birde yapılacak aksi takdirde en çok nm taahhüdü baki kalmak şar-
birinci icra dairesinde yapıla- tile catış 15 gün daha uzatı-

k 
arttıranın taabhüdü baki kal-

ca tır. Bu arttırmada satış larak 2 inci arttırması 16 -12-
b d r k t' mak suretile satış 15 gün daha e e 1 ıyme m yüzde yetmiş 934 pazar guwnü saat 11 de ya-
b b uzatılarak ikinci artırması 
eşini ulur:sa en çok artbrana 161121934 pazar saat 

11 
de pılacakhr. Borcun ödenmesi 

ihalesi yapılacak. bulmazsa en tarihi 2280 numaralı kanunun 

k rt 
işbu artırmada satış bedeli yi-

ço a tıramn taahhüdü bakı mer'iyete girdiği tarihten sonra 
kalmak "artile satış on beş ne tahmin olunan kıymetin müsadif olması hasebile 2 inci 

yüzde 7 5 ini bulmazsa 2280 
gün daha uzatılacak ikincı arttırmada satış bedeli ne olur-

No. lı kanun mucibince satış 
arttırması 16-12-934 pazar güniı ğcri bırakılacaktır. İşbu gayri sa olsun kıymete bakılmıyarak 
saat on birde yapılacaktır. Bu en çok arthrana ihalesi yapı-

d 
menkul üzerinde her hangi bir 

arttırma a satış bedeli ne lacaktır. işbu gayri menkul 
l 1 k 

şekilde hak talebinde bulunan· o ursa o sun ıymetine bakılmi- üzerinde her hangi bir mükd. 
Yar k ·h l d 0 } k · ]ara ellerindeki resmi vesaik a ı a e e ı ece tır. lefin hak talebinde bulunanlar 

tşb gay · k ı - d ile birlikte 20 gün zarfında u rı men u uzerin e yedlerindeki resmi vesaiki ile 
her hangi bir şekilde hak birinci icraya müracaatları la- birlikte 20 gün .zaıimda 1 inci 
talebinde bulunan) · · ·· zımdır. Aksi halde tapu sı·cil- 1 ar yırmı gun ıcraya müracaat arı lazımdır. 
zarfında vesikaları jle birlikte lince malum olmadıkça paylaş- Ak · kJı· d h k sı t:ı oır e a ları tapu 
müracaat etmelidirler. Etmez· madan hariç kalırlar. Satış pe· 
lerse hakları tapu sicili ile şin para il '! olup müşteriden sıcilince malum olmadıkça pay-
sabit olmadıkça paylaşmadan Jaşmadan lıar. ç kalırlar müşteri 

ayrıca yiizdc iki buçuk della- d 2 b 
hariç kalırlar. liyc alınır. en ° uçuk resmi deUaliyc 

Satış peşin para ile olup 15/111934 tarihinden itibaren ister satış peşin para iledir. 
dellaliye müşteriye aittir. Şartname 21 -11- 934 tarihin· 

Ş 1 
şartname her kese açık bulun- d 

artname 5-11-934 tarihin- en itibaren her kese açık bu-
d ·rb h k k durulacaktır. Taliplerin yüzde en ı ı aren er ese açı tır. Iundurulacaktır. Talipler· 0 0 

lstiyenler yüzde yedi buçuk 7 buçuk teminat akçesi veya 7 b k 
pey akçesi veya banka itibar banka itibar mektubu ve 33-93 b uçu teminat akç "'ya 
mektubu ile bin·ncı· ı'cra ve d ank itibar mektul • , .34 osya numarasile birinci icraya 5369 d ·rı.ı:. d · · - ı osya numarasile . ı a aıresıne muracaat arı ilin müracaatları ilin olunur. · d- ı e aaliyete atıldığı görül- 15 P Paci mıştır. Zabıtaca sarhoş müte-

u. 366 YEKÜN cavizler yakalanmışıardır. olunur. 4622 (723} ıcraya müracaatları T ·-·~ ~ ~ 4621 (122) 4606 
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İzmir İkinci İcra Memurlu
ğundan: 

Bir borcun temini için hacze
dilerek satılmasına karar veri-

len koltuk takımı, sandalya, 
masa, yazıhane, Piyano ve sair 

CümhuriyetBayramında 

bir çok eşyalar 11111934 Per
~embe günü saat on dörtte 

' T.ü~kiyc Cünılıııriyeti Yıl Döııümü 1\fa1JI 

Karataşta vapur iskelesinde 
satılacakbr. Mahcuz yüzde yet
miş beşini bulmadığı surette 

8/11/934 Per~embe günü ayni 

5aatta ve ayni mahalde ikinci 1 

ve son arttırması yapılacktır. 

İstekli olanların o gün ve sa-

Bozkurt Marşı Kurultay Marşı 
Plakları Hiç Bir Evde Eksik 

• 
Olmamalıdır. 

SAHiBi ın SESi 
atte mahallinde 

sile memuruna 
ilan olunur. 

icra münadi
müracaatları 

4616 (726) 

Kars 

AX 193:~ 

Sütü 
Kars Sütü : 3000 metreden yüksek yaylaların Binbir 

çiçekleriyle beslenen ineklerinin sütüdür. 
Kars Sütü : Son sistem makinelerde el değmeden ha

zırlanan en sıhhi inek sütüdür. 
Kars SUtU : Ekşime bozulma tehlikesi olmadan istediği

niz zaman kullanacağınız halis inek sütüdür. 
Kars SUtU : İçme sütü, muhallebi ve sütlaç gibi tatlıla

rı yapacağınız en temiz inek sütüdür. 
Kars SlHU : Dünyanın en iyi sütü olduğuna dair son 

İzmir panayırından ve Almanyanın Bey
nelmilel Eksperler heyetinden fevkalade 
takdirnameler kazanan saf inek sütüdür. 

Kars SUtUnU Bakkahnızdan İsteyiniz 
( Kars Süt Fabrikası ) 

1 İstanbul : Taşçılar 17 N o. 

Umumi Satış Yerleri 
Telefon 23771 

İzmir : Şekerci Ali Galip ti
carethanesi 

Ankara : Hacı Ethem zade 
Ibrahim ve Mahtumu 

Canını Seve 1 re 
Sıhhabna dokunmıyan saçları katiyen yatmıyan kırmıyan 

dökmiyen ve başka bir aletin yapamadığı oksijenli ve bo
yalı en güç saçları bile en kısa bir saat zarfında yapan en 
mükemmel 1934 Almanyanın altı aylık ondüle buhar ve 
elektrik makineleri Minik kadın berberi SITKI bey-

yalnız deki makinelerdir. 
Uzun aeyahattan yeni dönen SITKI bey bu harikulade 

makineler ile daimi ondülasyon yapmağa başlamıştır. 
İzmir Keçeciler caddesi 122 numara 3 kat
lı yeni binade Minik kadın berberi B. 

Sıtkı adresine dikkat ediniz. 
1-6 732 

. -
. . . ~ ·' . . ~ ·•. - '.,. 

Dr. Ali Rıza 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

Başturak Kestelli cadde
sinde 62 numaralı muayene
hanesinde her gün saat 3 ten 
sonra hastalarını kabul eder. 

Telefon : 2987 

s 7 (248) 

DOKTOR 

Hatip Oğ. [sat 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 

Hastalarını her gün öğle-
den sonra Beyler - Hacı 

İmamlar sokağında 
No. 12 - .Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder. 
Telefon No. 3331 

s. 7 

Yağhane Tesis 
Edeceklerin 

Nazarı Dikkatine 
Müceddet 12 incelik bir yağ 

presesi ve bir de müceddet 

idrolik tulumba satılıktır. ıkinci 

kordonda su kumpanyası kar

şısında Marko ınçevin tamir

hanesine müracat ediniz. 

H: 3 8-10 f655\ 

Belediye Riyasetinden: 
28/10/934 tarihinden itibaren 

Birinci nevi ekmek sekiz ku-

kiz yetmiş beş santim 

ve ikinci nevi ekmek te altı 

kuruş yetmiş beş santimden 

satılacağı ilan olunur. (731) 
- Koklıca kabristanındaki 

zeytinler pazarlıkla talibe ihale 

edilecektir. İstiyenler müzaye
dedeki zeytinleri gidip gör
sünler. Ve pazarlığa iştirak 

etmek üzere 30 T eşrinievel 
934 Salı günü saat 16 da de
pozite makbuzlarile belediye 
encümenine müracaat.. (730) 

- Yamanlardan Karşıyaka
ya getirilecek olan suyun men'
baına teradüf eden ve alurca 
köyünde soğukpınar mevkiinde 

yetim Veli oğlu çalık Veli ve 
saireye ait 29 dönüm 2 evlek 
tarla ile: 

Lükpınar mevkiinde Kapancı 
oğlu Mehmet ve saireye ait 
25 dönüm 3 evlek tarlanın is
timlakine karar verilmiş ve iş

de umumi menfaat olduğu vi
layet yüksek makamınca da 
tasdik edilmiştir. 

Bunlardan Yetim Veli oğlu 
Çalık Velinin 29 dönüm 2 ev
lek tarlasına 730 lira ve Ka
pancı oğlu Mehmet ve saireye 
ait 25 dönüm 3 evlek tarlasına 
da belediye muhamminlerince 
580 lira kıymet takdir edil
miştir. 

Alakadaranın takdir olunan 
kıymetlere bir itirazı olduğu 
takdirde 9 gün zarfında vila
yet yüksek makamına müra
caatları ilan olunur. 4619 (724) 

ve AX 1934ı numaralariyle 
Bilcümle Plak Bayilerinden Arayınız 

f : / ·:t·- • ""... • .- ~~..... .. .. · • • · a • · - · • .· "" · . c , , ·. '11 .... 
~r t. · ::..f: · .... • ~. ·.:.· · ·ı-· ... .. ! . '.-;~ •. :·· . "' ...... · • .. ... • 

AL 
Baş 
Ve 

Ağrıları; Diş 
Sinir Sızıları; 

Roınatizıııa e Grip 
Rahatsızlıklarına Karşı En F aideli Ve Teskin Edici 
Bir İlaçtır. ( 1 - 6 - 12 ) Iik Orijinal Teneke Ku
tularda Her Eczaneden Arayınız. 

------
Toptan Satı~ Mahalli : 
BAI-IÇEKAPISINDA 

ZAMAN 
1 . 
! 

ECZA DEPOSU 

• 
"Di~lerinin Bozulup Çiirlimi~ ec '-' . . . 

gınını 

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

RADYOLİN 
Kullanınız 

İzmir Defterdarlığından : 
Sahibinin vergi brcunun temini istihsali için tahsili emval ka

nununa tevfikan haczedilmiş olan Turanda eski 60 yeni 183 nu
marlı maa bahçe hane tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle 
müzayedeye çıkarıldığından almak ve müzayede şartlarını öğren
mek istiyenlerin defterlarlık tahsilat dairesine müracaatları. 

21-28-4 4475 (587) 
--~----IEZDICZ?ili ... mJl!l!~------.-..ımııı--mİıı~:.'~~N.liıim 

iç Ticaret Umum Mücürlü-
ğünden: 

30 İkinciteşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil 
edilmiş olan ecnebi şirketlerinden "Nestle ent Anglo Süvis Kon
densed milk Kompani Nestle And Anglo Swiss Con densed 
Milk Company,, Şirketi bu kerre müracaatla İzmir Şubesinin 
lağv ve bu şubenin şirketin bir satış deposu haline ifrağ edile
rek eski müdür olan İsak Benveniste efendinin bu deponun 
müdürü olarak bırakıldığını bildirmiştir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla ilan 
olunur. 4593 (729\ 

28 re,rlnievveı 1934 

CUMHURİYET BA YRAMIND 

ŞEHİR GAZİNOSU 
Büyiik Giine Layı yayet Ze ıgin Bir 

Ji~ğlencc Tertip Eylen1iştir 
Havanın müsaadesine göre eğlence bahçede veya kışlık 

salonlarda yapılacaktır. Güzel sür rizler hazırlanmıştır. 

Mal:Jne Ve inşaatı Bahriye Mütehassısı 

UP EftAL 
1\lakine inıaiathanes 

lla l ııll'ı~a Oar::o ı ı ~ıı 

M üetBe .. eııı ııı 
manıu!:Ltı 

o'ara'r 

111 :'.k ı ne 

; zmı rt.!o 

faaliyettcdır 

A 1:1kaclaı 1 

rın bu ma.loıı• 

erııı fa:ılı) e t 

tarzları h:tı..k :ıHla 

} af}hanc Ve Un De(]lrmenlerl 
lı;ın hılııınnııı nHit t>A .. ,ı,.v:ll ııırnl eılilır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
<Jaz<•zyen 

1 ı. ı hop!a ve her k u ç6t 

her c ' ııR mahrukat iizerine 

Bilumum DPntz işleri 
J'urbinler, ınlnmbalar ~t 

trsisatı mibırniki ·o asanM(;r Tf 
·~ler ılernbte 

Bristol Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
B:itün IznıirJiler Burada Buluşurlar 

Sıcak ve "Oğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile fstanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur tstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

MUsieciri : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
İzmı:-in çok iyi tanıdığı sa::,ık Askeri oteli müsteciri Ömer 
Lütfü beydir. 

Dl.kkat • Bütü~ Egelilere Brıosl l Sirke-
• Beyoglu:-un O cıde 

Osw ani}?e oteli:id!:~zsiy --

:llllllllllllalllllll ~ I 1 ~ P 'ID11•a111a111aa11a11111111111111ea111c ~ • . . . .. . . .. . 
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TAZE TEM!Z UCUZ 
• 
IL.A..C 
Ha.mai Nüzhet 

Sıhhat Eczane~~. 

. 
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MfTALLüM 
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fıı&mhalarıııı tıır . ,,_ 
--denler biç hır , 

~ı· 
ıııan aldnnnı" 11 

Jarılır. 

Çünki : 
Euı al;ııe 11• 

1 
ı an sarfiyntı A 
•':'•j:tJ hol yrg 
!aııılı:ıılır. 

Hor lıayıclel1 

arnyııııZ 

DeposVf 
EHMf 

TEVfig 
ııt 

lcl: t rı k 11111 
1 
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T. ,T. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEY ANTE LINIE 
NİEDERW ALD vapuru 19 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 21 ikinci 
teşrine kadar 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 teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 

A RMEMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru yirmi 

birinci teşrinde bekleniyor. 
Hamulesini çıkarıp Anvers 

Rotterdam ve Hamhurg li
manlarına hamule alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 

Fratelli Sperco 
Acentesi 

ROYALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERKULES vapuru yirmi 

teşrinievvelden yirmi üç teşrini 

evvele kadar doğru Anvers 

Rotterdam,Amsterdam ve Ham
burg için hamule alacaktır. 

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

HERMES vapuru 11 teşrini
saniden 15 teşrinievvele kad.ar 

Anvers Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg için yük alacaktır. 

BLALAND motörü 18 teş-
rinisanide beklenmekte olup 

Rotterdam, Hamburg, Kopen-

hage, Dantzig, Gdynia, Gote

borg ve Skandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

GOTLAND motörü 3 taşri-

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

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

VAPURLAR 
LONDRA HATTI 

THURSO vapuru 20 birinci 
teşrinde Londra ve Hull' e 

STORK vapuru 30 birinci 
teşrinde Londraya. 

DAGO vapuru 10 ikinci 
teşrinde Londra ve Hulle 

LİVERPOOL HATTI 
LESBİAN vapuru 3 ikinci 

teşrinde Liverpool ve G laskova 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
THURSO vapuru 16 birinci 

teşrinde Anvers, Hull ve Lon
dradan. 

O PORT O vapuru 25 birinci 
teşrinde Liverpool ve Swan
seadan 

DAGO vapuru ay nihayetin

I JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
İZMİR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK İÇ~N MUNTAZAM 

HAFTALIK POSTASI 

Seyahatın müddeti lzmir 

Triyeste 5,112 gündür. 

Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 

öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 

24/10/934 S.S BEOGRAD 

311101934 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. 

L YS vapuru 28 birinci teş
rinde bekleniyor. Anvers, Di
rekt için yük alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

de Anvers, Hull ve Londra-
nisanide Rotterdam, Hamburg, dan · 

Copenhage, Dantzig, Goteborg NOT: Vürut tarihleri ve ~ 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü

racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. CORPORATION 
EXCELSIOR vapuru üç Gdynia ve Skandinavya liman- yapurlarm isimleri üzerine mes'u 

2 nci teşrinde bekleniyor. Nev
york, Boston Filadelfiya ve 

ları için yük alacaktır. liyet kabul edilmez. (189) Telefon: 2548 

Norfolk için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİl\l ROUMAİN ı- .. · --.... .._.,,;;;;;;;;; 
Garbi Akdeniz için ayda bir 1 Baş ( İl1lam ur ) 

muntazam sefer. mahsul 
EXMİNSTER vapuru 29 2-ci 

teşrinde bekleniyor. Nevyork, 

Boston Filadelfiya ve Norfolk 
için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 14 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork: 
Bostan ve Filadelfiya ve Nor-
folk için yük alacaktır. · 
JOHNSTON LINE LiMiTED 

JESSMORE vapuru üç ikinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers ve 

Liverpuldan yükünü çıkardık

tan sonra Burgas, Varna ve 

Köstence, Galaç, Sulina ve 

Braile için yük alacaktır. 

GANDIAN PACIFIC STEAM 

SHIP AND RAIL W AY CIES 

Liverpul, Montreal, St. Jhon 

ve Halifaks tarikile Kanadanın 

tekmil şehirleri ve transatlan

tik vapurlarla şimendiferler 
arasında mürettop seferler. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka

bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

PELES vapuru 4 teşrinisa
nide beklenmekte olup ayni 
günde Pire, Malta, Cezair, Va-

lensiya Marsilya ve N:::.poliye 

hareket edecektir. 

Yolcu ve hamu!e l;abuf eder. 
İlandaki hareket ;·- rih1erinde 

ki değişikliklerden ace-ıta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye sirlceti 
binası nrkasmda FRATELLı 

SPERCO acenteliğine mllraca
at edilmesi rica oiunur. 

T clefon : 2334-2005 

İzmir birinci icra 
ğundan: 

Bir borcun temini iç'n lrnc
zedi!en dör yüz sanc!a'~ e 30/10 
/934 Salı günü saat 16 da ke-
meraltında 33 nmraraJı dük
kanda açık arttırma ile satıla
caktır. Mahcuz yüzde yetmiı; 

beşini bulmadığı to.kdirde 2nci 
ve kat'i arttırır.ası 3/111934 
tarihinde Cumartesi günü aynı 
-mahalde ve aynı saatta yapıla
caktır. istekli olanlar satış ye-

l rinde icra münadisine veya 
memuruna müracaatları ilan olu-
nur. 460,.. (728) 

r'f aze Husu~ A 

Kemal Kimil ~ .. . Balı ~ · a${ı Geldi 
iki defa siiziıl nıüştür 

1 

E 

Bu ba ıı<yağ ı nı ba7ka 
yer.er e veımiyccekt ir •Mfl>' 

• 
~czane ı 

• z Hil~ 

'.,iirkiye Ziraat Bankası İzmir Şu
b ~.. en: 

10/10/934 Tarihinde ihaleleri yapılacağı 12/9/934 te Anadolu 
19/9/934 de Yeni Asır 26/9/934 de Ticaret ve 3/10/934 d e Hal
kın Sesi g azetele rinde ilan edilen Yunanlı emvalinin müzayede
leri b ir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. ihale 7/11/934 Çar
şamba günündür. Maim satıldığı seneye ait devlet ve belediye 
vergi ve resimlerile sair masrafları müşteriye aittir. Muhammen 
kıymeti iki bin lira ve daha ziyade olan emvalin kat'i ihaleleri 
istizane tabidir. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatlarile bir
likte ihale günü saat 14-30 da Ziraat 'hankasma müracaatları. 

4340 ( 721) 

çiçeği ge 'di. Geçen sone çok 
rağbe~ gSrmesin<len ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa-
ke' erimizin ihzarına başlan
rmşi:ır. Dükkanında satmak 
üzere bizden paket a1an esnaf 
ihtiyaçlarım cemin etsinler. 
Çünkü reko!~e geçen seneye 
nazcran nzr~•r. Paketler 5 - 10 
huruşrur. "' ru-adeniz malı 

S,... 'fi c. "'"""\ t ozunun zarif kutu
tı.J,C llıw- J !arı ya'n•z 15 ku-
n•::u ·. '!"'opİcı:n ~1an'nra iskon
l -o yam1ır. ., 

!ş!lda Bulaşık ve cila 
toıu emsaline 

faik va daha ucu::: olmasına raQ-men iki türlü hizmet ifa eder. 
C> 

Asker r:ıa kalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag, 
Flayozen ::;inek ilaç.farının her boyda kapalı kutuları vardır. Dök
mes•nin lit ·esi ya!nız 100 kuruştur. 

-· kuma~ boyalanmızm tecrübesini uapmıyan kal, 
madı 15 kuruşla rengini atmış ipekli, pamuklu, yünlü 

eibiseler-~nizi istediğ·~niz renkte boyarsınız. 

Reemi ruhsa~-nameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç boyasını 

ihtiyacı o'anlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan satış merkezi 
depomuzdur. .. 

Turan tuvalet sabunu ECE vim tozu, 

karpit, çay, kına; sakız, diş macunlan, 

Kaol Bresso, pire tozu, 

kakao, kolonya, kola, 

tutkal, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 

mustarda, çiçek boyaları, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, s<;.bun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3882 

t larıo . azan Dikkatme 
En son s:sl.em ır ·de, knnn ,bağırsak, böbrek ve doğum 

netice:;i l 'zum göste .. ilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık b:!ğları, döztabanlar 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 
ı!'Üteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKIYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'İ AZA AMİL 
ve MÜTEHASSISI 

rl Riza 
Bey tarafmnan yapılır. 

Kabul saatleri : 1 O ila 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
6 - 20 (355 S.7 

1 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. ihat 

T lefon 2254 
Mefruşata müteallik en son moda döşemelik kadife, 

Gobelen, İngiliz kretonlan, file, cibinlik ve perdelik tüller, 
hasır stor ve keten perdeler, bronz korniz, çocuk arabaları 
ve sondalyeleri, taban, otomobil, masa muşambaları ve 
saire bulunur. 

Izmir - Yo- Bedesten Ru. 29 
18 - 26 323 

o • 

Eczac1başi Süleyman Ferit 
Ko~ooya ve esansları çok Jitif çok sabit ve hahiki çiçek 

kokuları olduğunu her Türk bilir 

VE 
Bahar 
Altındanılası 

Yasemin 
~luhabbet Ç:içeğ ~ 

Unntnıabeni 

Senin için 
Ful 
Dalya 
İsimlerinin yalnız FERİT kolon· 

ya larına ait olduğunu da öğrenmiş
tir Alırken Ferit isim ve etiketine 
dikkat ile taklitlerini red ediniz. 

Umuıni depo: 

S. FERiT 
Şifa Eczanesi 

Hükumet Caddesi 

Saç Losyonu 

Kom ojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 

saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilJeri gibi yağlı 

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

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

Eczahanesi 
Müstahzeratı 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NA~IDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 iZMİR 

lzmir Mektepleri Mültayaal 
Komisyonundan: 

1
,. 

Mekteplerin senelik ekmek,koyun eti, dana eti, Sadeyağı, tl' 
neke peyniri, pirinç, patates, kuru soğan, süt, yoğurt, yuııı~ 
ve kok kömürü ihtiyaçlarıl3/ll/934 tarihine müsadif Salı . g ~ 
saat 15-te ihaleleri yapılmak üzere 24/10/934 tarihinden itıb' ~ 
yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Bunlardan Y' ! 
ekmek ile kok kömürü kapalı zarf usulile, diğerleri de 11 il' 
münakasa iledir. İsteklilerin şartnamelerini görmek için berg' _, 
münakasaya girişmek için de şartnamelerinde zazıh % 7,5 ~,C 
vakkat teminatlarını muteber bir bankanın mektubile veY' '( 
vezne makbuzlarile ve kapalı zarf içinde ayrıca ve şartnaıııe:,, 
deki tarifatı veçhile hazırlanmış teklif mektuplarile tayin ecl 
gün ve saatinde erkek lisesindeki komisyona müracaatları. 1 

24-28--2-7 4523 (7 


