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Ankara da 
Balkan Konseyi 
Toplantısının 
Ehemmiyeti 

Balkan misakına imza koyan 
devletlerin hariciye nazırları 
bugün Ankarada toplanacak
lardır. Bu içtimaa ba~ı siyasi 
ınahafil büyük ehemmiyet atf
eylemekte Avrupanın umumi 
vaziyetindeki siyasi nezaketi 
gözönüne alarak bazı tahmin
ler ileri sürmektedir. 

Bunların arasında çok müba
legalı olanları mevcut bulundu
ğunu ğizliyemeyiz. Zira Anka
ra içtimaı son hadiselerin za
ruri bir icapı olarak yapıl
maktadır. Menfur Marsilya ci
nayetinden çok evvel 29 Teş

rinievvel Cumhuriyet bay
ramında Dost Balkan dev
letlerinin Hariciye nazırları
nın Ankarayı ziyaretleri ve 
hu münasebetle Balkan kon
seyinin Türkiye merkezinde 
bir celse yapması tekarrür ey
lemişti. 

Bu itibarla Ankara toplan
tılanna fevkaladelik atfetmek 
doğru değildir. Dost devletle
rın her zaman aralarında top
lanarak memleketlerini alaka
dar eden siyasi ve iktisadi 
mesaili gözden geçirmeleri ga
Yet tabiidir. Bu da onlardan 
biridir. 

Ancak Ankara içtimaının 
ehemmiyetini arttıran nokta 
karar ile toplantı arasında 
hazı mühim siyasi haiselerin 
Cereyan etmiş bulunması ve 
8?1hu bozmağa müteveccig ca
nıyane bir sui kastın ika edil
tııiş olmasıdır. 

Fakat bu vaziyeti Balkan 
~evletleri hala elemini taşıdı
&ımız ve ebediyyen taşıyacağı
tııız Kral Aleksandr hazretleri-
nin ce · · ·· b naze merasımı munase-

etiJe Belgratta bulunmaları fır
satından istifade ederek tetkik 
~~lemişler ve kararlarını açıkça 
ır tebliğ ile neşretmişlerdir. 
-~inaenaleyh bu hadiseden 

llıııteveJlit ortada müstecelen 
~Üzakeresi icap edecek yeni 
dırşey mevcut değildir. B:ılkan 
I evletleri sulhun ve muahede
i:t~n muhafazasında tam bir 
lu •fakla birbirlerine bağlı bu
l lluyorJar. Caniyane suikast
t':kn tekerrürüne meydan bı
ın·· mıyacak tedbirleri almakta 

ııttefiktirler. 
ki~ ııgoslavya en tehlikeli da-

alarda . . . .. t ve • enerıısını gos eren 
l~tı s~g~k kanlılıkla bu müşkü- • 
ltıiij ıh~ham eylemeği bilen bir 

ettır N"t k" • Ö)Un·· · ı e ım mukaddes 
ltıi un huzurunda sarsılmak bil
k/en bir azimle vahdetini bir 
bo:e daha teyit etmiştir. Sulhü 
h ~tııak · t" 1 · ~ ıs ıyen erın emelleri 
liaı~anJa karşılaşmıstır. Bugün 
&oran devletlerinin aralarında 
d08~~':_bilecekleri işler mevcut 
leket) gıı sıkılaştırmak, mem
iktis de~ arasındaki siyasi ve 
l a,·· bl"d ilk tıi b _ınunase et erı ost-
katarı8 etınde inkişaf edecek 
tıltııak.a~ de~piş eylemektir. Va-

ıstenılen netice bugünün 
.... ?onu ıkinci sahifede -

l: 
l'na11 ~ak.k.'1. 

e o 
Cumhuriyet Bayramını Nasıl Kutluladık ? 

• 

Gazi • 
ın 

• 

Koca Bir Alem Hürmetle Eğiliyor 
-~~~~~~~~~~ ... 

Büyük Şefin Senelik Nutuklarında Dün)'a Vaziye-
tine Temas Edecekleri Tahmin Ediliyor 

Aukara. 29 (Hususi)
İkinci teşrinin birinci 
perşembe günü Gazi 
hazretlerinin B. Millet 
Meclisinde irat edecek
leri nutka büyük ehem
miyet veriliyor. Reisi 
cumhur hazretlerinin nu
tuklarında son dünya 
vaziyetine temas olu
nacağı tahmin ediliyor. 
Gazinin Eserleri 
Önünde .. 
Paris, 29 ( Radyo )

Bu akşam bütün Fran
sız istasyonlarında Tür
kiye cumhuriyetinin on 
birinci yıldönümü şere

fine Gazi hazretlerinin 
inkılap eserleri hakkın

da konferanslar veril
miştir. Paris radyosunda verilen konferansta 
ezcümle şunlar söylenmiştir: "Sakarya ve 
Dumlupınar kahramanı Gazi Mustafa Kemalin 

• 

yüksek rehperliği altın
da Türkiye cumhuriyeti 
on birinci yıldönümünü 

idrak eylemiştir.Mustafa 
Kemal son asır dünya 
tarihinin yetiştirdiği en 
büyük devlet adamla

rından sayılabilir. Onun 
yarattığı inkılabın hedefi 
eski Türkiyeyi baştan 
başa yenilettirmek, ge

nişleştirmek, Avrupalı
laştırmaktır. Büyük za
ferlerden sonra memle
ketine en büyük hizmeti 
harp ettiği milletlerle 
sıkı dostluklar temin 
eylemiş olmasıdır. Ayni 
zamanda Fransa ile ve 
Fransanın dostları ile 
sıkı dostluklar yarat-

ı 
mı~ olmasıdır.Gazi bütün bu dostluklarında 
daıma Rus dostluğunu en üstte muhafaza 
etmiştir. 

Türkiye Birincilikleri 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Altay 1-3 Sayı ile M;ğJfiP'"'Qidu . --~~~~~..::..~---==--~~~ 

Devrede Galipti - ikinci Devreyi 1-1 Beraberlikle 
Bitirdi - Üçüncü Devrede Haksızlığa Uğradı 
izmlri Heyecanlandıran Oydurma Telgrafı Kim çekti? 

Bursa, 29 (Hususi) - Tür- nin çok fevkinde kesif bir ka- tan bir heyecanla takip edi-
kiye birincilikleri finaline ka- !abalık sahayı ~old~rmuştu. yorlardı. 
lan İstanbul şampiyonu Beşik- lstanbuldan ve lzmırden bu Maç Altaylıların akınlarile 
taş takımı ile İzmir şampiyonu maçı seyretmek için gelen yüz- başladı. ilk dakikada Vahap 

İlk: 

Altay takımı arasında heye- !erce sporcu şampiyonluğnn takımına bir golu kazandırdı. 
canla beklenen maç bugün mukadderatını tayin edecek On beşinci dakikada lehimize 
öğleden sonra yapıldı. Tahmi- maçı dakikadan dakikaya ar· - Sonu 3 ancii sahi/ede -

• 

: 

-
leb11k ıt8mı 

ordunun bayramını tebrik et
tiler. Vali paşa ve kumandan 
bey a5keri teftiş ettikten sonra 
Vali paşa izcileri selamlamış ve 

- Soıııı ıkıncı sahi/ede -

İngilizler İlk Def' a Olarak Fikirle.: 
rini Açıkça Bildireceklerdir • 

nı:ııizlenn 35000 lonhk yüze•ı Aoh~ı 

Londra, 29 (H.R) - Gaze
teler Londra konferansının da 
Silahları bırakma konferası gi
bi büyük zorluklar karşısında 
l,talacağını, Japonyanın kat'i 
ısrarı konferansı akamete sü
rüklerse deniz teslihatında 
korkunç bir yarışa yol açıla
cağını yazıyorlar. 

Londra, 28 (A,A) - Lon
dra kabinesi pazartesi günü 
Amerikalılara uzlaşma tavsiye 
ve belki de muvassıt bir hal 
sureti teklif edecektir. Pazar
tesi günü İngiliz ve Amerikan 
murahhasları arasında yapıla

cak müzakerelere selahiyettar 
mahafilde büyük bir ehemmi
yet atfedilmektedir. İngilizler 
ilk defa olarak Japon teklif
leri hakkındaki mütalealarını 
bildireceklerdir. 

Amerikanın Noktai 
Nazarı 

Vaşington, 29 (A.A)- Ame
rika deniz harekatı reisi ami
ral Taussing beyanatında de
miştir ki: 

Amerika müstahkem ussu
bahrileri olmadığından büyük 
çapta topları taşıyabilecek ve 
uzak müstemlekelerde dolaşa
bilmek üzere kafi mahrukat 
götürebilecek gemilere muhtaç
tır ki, bu gemiler ancak büyük 
zırhlılardan ibaret olabilir. 

Diğer taraftan bahriye müs
teşarı mösyö Hanri Rozvelt 
Londra deniz müzakerelerinden 
bahsetmeksizin demiştir ki: 

Amerika büyük gemiler 
lehindeki hattı hereketinden 
katiyen ayrılmak fikrinde de
ğildiı·. 

• 



Sahife. 

incir Me-ıesl : 
•••••••••••••••••••••••• 

'Bir Münakaşa Etrafında 
vaziyeti öyledirki Remzi beyin 

ı 
gölgesi olarak hareket ebnedi
gı zaman sözünü dinliyecek 
adam dahi bulunmaz. Baladur 
efendi, Remzi beyden salahi-

Şerif Remzi beyle Nazmi bey 
arasında açılan bir münakaşa 
bir hayli dal budak saldı ve 
akisleri hala devam ediyor. 
Dün Anadolu gazetesinde Rem
zi beyin Yünus Nadi beye ver
diği bir cevabı okudnk. Bu 
cevabı okurken kanaat getir· 
dim ki bu kadar dağılan bir 
mesele etrafında biraz da be
nim söz söylememde ve dağı· 
lıp giden bir mevzuu biraz 
toplamaya çalışmam da, mü
him bir memleket mes'elesinin 
aydınlablmasına yardım itiba
'rile, faide varclır. Son zaman
larda yoracak şeylerden kaç
mak ihtiyacında olmama rağ
men beni söylemeğe se\'keden 
amil, Nadi beye verdiği cevap
ta, Rsmzi beyin kooperatife 
l<arşı kuzu kadar masum hisler
)e mütehasis olduğunu söyleme
ğe çalışması olmuştur.Remzi be
yin yazısını okurken birdenbire 
içimde bir his hasil oldu ve Naz
mi ile beraber bütün gürültüsünü 
bütün kafamız ve sinirlerimizle 
yaşadığımız şu son dokuz se-

f nelik kooperatif Yemiş çarşısı 
mücadelesinin yıprabcı safhaJa-

~nna ait habralar gözümün önünde 
birer birer canlandı. Bunun için 
ben de düşündüklerimi söyle
mek istedim. 

İtiraf ederim ki bu bahiste 
ben elbet bitaraf değilim. On 

ı beş senelik fikir ve iş arkada· 
t şım olan Nazmi ile beraberim. 

Fakat, memlekette bu kadar 
akisler yapan ve bütün mem
leketin bugünkü dünya şartları 
arasında en mühim bir iktisadi 
mevzuunu teşkil eden bu kadar 
mühim bir meselede azami bir 
bitaraflık içinde 9üşünmek la
zımgeldiğini takdir edecek de
recede samimi bir fikir adamı
yım. Bu noktada samimiyeti
min hatta içtimai bir borç ol
duğunu bilirim ve bahse karış· 
maklığım da sırf bu vazife duy
ğusudur. 

1: 

• • 
Dava, Nazminin bir ittihamı 

ile başladı: Remzi bey, koope
ratifi vurmak için Amerikada 
piyasayı düsürüyor! Dedi. Bu
nun yanı başında Nazminin ikin
ci bir ittihamı daha vardı. "Rem
zi bey, diyordu. İzmirde yapı
lan bir içtimada Basvekil Pş. 
Hz.ne yanlış malumat vermiş,in
cir meselesi yoktur, incir piya
sası normal ve hatta normalin 
fevkindedir, demiş; bundan 
maksadı hükumetin müdahale

sile dahilde piyasanın yıkılma
sına mani olacak tedbirlerin 
önüne geçmektir.,. Eğer yanliş 
anlamadımsa, kelimeleri başka 
durlü de olsa, Nazminin iddia
lannm esası ve ruhu bunlardan 
ibaretti. 

Remzi bey ne derse desin, 
Nazmi her iki davasını da is
bat etti. Bir kerre Remzi be
yin Amerikada bilvasita oyna
dığı rolün mahiyetini gösteren 
ortada evvela bir vesika, sonra 
da bir vakıa vardı. Vesika, 
'Remzi beyin "Kağıt parçasi,, 

diyerek kıymetini düşürmeğe 
çalıştığı herkesçe mallım tez
kere, mektup, pusla, kağıt par· 
çası ne derseniz deyiniz, mahi
yeti değişmiyecek olan şeydi. 

- Vesikaların ayrıca kendile
rine mahsus şekilleri yoktur, 
ağız ve burunları da olmaz; bu 
davanın isbatına yarıyan her ya• 
zılı şey, hatta her maddi delile 
vesika derler!- Bu vesikaya gö
re baladur efendi, Remzi beyden 
aldığı salahiyete istinaden ve 
sırf kooperatifin işlerini boz
mak için piyasayı düşürmüştür. 
Vesikada bir tehdit vardı, teh
d1din ika edilmiş olduğunu gös
teren birde piyasa vakıası var. 
Bunu yapan BaJadur efendidir; 
BaJadur efendinin Amerikadaki 

yet almadan hareket etmiş ! 
bunun eski tabiri kavli müccr· 
retti. Yenisinin ne olduğunu 

bilmiyorum. Şu hadar biliyo
nımki Remzi bey için başka 

bir şey söylemeğe imkan yok
tu. Demek, bir vesika, bir ha
dise ve bunlann arasında mev· 
cut mantıkan zaruri münase
betler, bütün bunlar bir araya 
gelince, Remzi bey ne kadar 
feryat ve fiğan eylese, Nazmi 
davanın birinci şıkkını kazan
mışbr. [1] 

İkinci ittihama gelince, zan
nedersem, bunda da Nazmi 
çok kuvvetli idi: Remzi bey 
kendisinden başka düzgün; 
yaldızlı, bazen de muhtelif 
lisanlara ait ecnebi kelimelerin 
dekoratif renklerile süslü söz 
söyliyeceklerin bulunmadığını 

zannettiği bir mecliste uzun 
beyanatta bulunmuş ve bunda 
dünya piyasasının ve muhtelif 
memleket rekoltelerinin vazi
yetine göre piyasanın gayet 
normal ve hatta narmalin de 
fevkinde olduğunu iddia ede
rek dünya şartlan dünya piya
sası incirimizin dahil ve hariçte 
bugünkü piyasasının nazım ve 
hakimidir, demişlerdi. Halbuki 
hakikat öyle değildi. İncirleti
mizin fiyatları üzerinde dünya 
şartlarının tesirleri olmakla, 
Türk incirlerinin piyasasını dün
ya incir piyasası yapmaz. İzmir 
ihracatçıları yaparlar.Remzi bey 
Nazmi beye cevap verirken 
bunun böyle olduğunu söyle
yince o da bu perhizle lahana 
turşusu arasındaki rnfüıasebcti 

sordugu zamen Remzi bey ce
vap veremedi. 

Yahut cevap veremedi değil, 
bilakis cevaplar verdi: Yığın 

yığın kelimeler, süslü cümleler, 
her delilden biraz bir şey ka
rışhrmalar, bahsın bu tarafını 
bırakıp öte tarafına geçmeler, 
meseli, " Peşin komüsyon 11 de
ğil, " nakit komüsyon ,, gibi 
her türlü manadan mahrum, 
garip tercüme oyunları, hulasa, 
cerbezeli bir avukatın bir da
vayı müdafaa ederken nazar· 
ları işin esasından uzaklaşhr· 
mak için müracaat etmeleri 
mutat olan her nevi vasıtalar .. 
Sonra bu defa da Yunus Nadi 
beye verdikleri cevapları oku
yorken görüyorum: Nadi beyin 
bu işler hakkında Remzi bey 
kadar müspet malfunlara isti
nat edemiyeceğini tahmin eden 
Remzi bey, Nadi beyin zaif 
olduğu noktalarda kuvvetle 
mukabil hücumlar yapıyor. Na
di beyin rolü bu işin seyircisi 
olmak itibarile, münakaşadan 

aldığı inti1!.a üzerine, şu mem
leket meselesi üzerinde mü
teessirane bir seyirci intibamı 
yazmaktan ibaret. Bunun için 
bir münakaşacı gibi her keli-

mesini tartarak yazmadığı bir 
yazıda elbet zaif noktalar bu
lunur. Remzi bey bunlardan 
--- - - -
1[1] Burada bir hatırayı kay-

detmek isterim. Münakaşadan 
bir kaç gün evvel davetli olarak 
bir akşam yemeğine gittiğim 
Sofya vapurunda İzmirin mühim 
ve ciddi bir ihracatçısı ile ko
nuşurken söz Amerika işlerine 
ve orada incir piyasasına inti· 
kal ettiği zaman bu zat, bu 
sene Amerikada Remzi beyin 
blhassa Baissice olduğunu söy
liyor ve buna bir türlü mina 
veremediğini ilave ederek hay
retler iç.inde kalıyordu. Dimek 
oluyor ki Remzi beye atfolunan 
rol Amerika işlerile alakadar 
diğer bir evin de dikkatini 
celbetmisti. 

30 Te,rlnlevvel t994 

1 Ankarcida -·-
Cumhuriyet Bayramını Nasıl Kutlu
ladık Geçit esmi Çok Parlak Oldu 

Balkan Konseyi 
Toplantısının 
Ehemmiyeti 

( Haştarnfı J inci salufedt ) 

diplomasisi iizerinde çok mü
essir bulunun iktisadi illıllaa
sebetlere inkişaf vermdtir. 
Ankara toplantısı rümameainia 
merkez sikletini de bu nokta
nın teşkil edeceğinde fiipbe 
yoktur. 

- Ba$faıatı l 11cı schi/tae - daki güvercinleri uçurmuşlardır. 
trampetlerin fasılasız trakalarile Hava filomuz on beş, yirmi ı 
mukabele görmüştür. metreye kadar inecek mendil 

Mektepliler hep bir ağızdan sallamak suretile halkımızı se-
paşaya: lamlamış binlerce halk şapka-

- Yaşa diye bağırmışlardır. !arını sallıyarak mukabele et· 
Fırka, işÇi va esnaf cemiyet- miştir. 

leri mensupları da Vali paşayı Kıtaatın geçişinden sonra 
saygı ile seliimlamışlardır. Vali memleket için düşmanla çarpı-
paşa ve kumandan vekili bey şırken kıymetli uzuvlarını kay-
bundan sonra heykelin önüne beden cenk sakatları geçmiş-
gelmişlerdir. Burada C. H. Fır- terdir. 
kası idare heyeti reisi Yozgat Koltuk değnekleri ile ve gö-
meb 'usu Avni Doğan beyle fırka güslari istiklal madalyaları 
vilayet idare heyeti azaları, ile süslü olarak geçn bu 
şehrimizdekı konsoloslardan kahramanlar halkın coşkun 
bazıları, erkanı askeriye, deva- tezahüratına vesile vermiş 
ir müdüram bulunuyordu. De- hararetli alkışlar dakikalarca 
vair müdürnnı fırak veya jaket sürmüştür. 
atay giymişlerdi. Cenk sakatlarından sonra 

Cumhuriyet meydanında Cum- kız lisesi izcileri, erkek lisesi 
huriyetin on birinci yıldönümü izcileri, jandarma, polis müf-
bayramım tes'it için toplanan rezeleri, Karşıyaka kız mual-
halkln mıktarı on binlerce lim mektebi izcileri, erkek mu-
kişiye balig olmu~tu. allim mektebi izcileri, Karşı-

Saat on beşte program mu- yaka orta mektep izcileri, 
cibince merasime başlanmıştır. Karataş orta mektebi izcileri, 

Evvela askeri muzika İstiklal ticaret mektebi izcileri, san'-
marşını çalmış ve kız lisesi ta- atlar mektebi izcileri, kız lisesi 
lebesindcn bir grup marşa re- talebesi, erkek lisesi talebesi, 
fakat etmiştir. kız muallim mektebi talebesi, 

Bundan sonra muzika cum- erkek muallim mektebi talebesi, 
huriyet onuncu yıl dönümü cumhuriyet kız enstitüsü talebesi 
marşını çalmış ve meydanı dol- Karşıyaka Ortamektep talebesi 
dyran on binlerce halk muzi- Tilkilik Biçki yurdu talebesi, 
kaya ağızla iştirak etmiştir. Karat~ş Biçki ve Dikiş yurdu 

Geçit Resmi talebesi, Göztepe Amerikan 
Müteakiben geçıt resmine mektebi talebesi, onları takiben 

başlanmıştır. En önde merasim başta Dumlupınar mektebi ol-
kumandanı kılıcile vali paşa duğu halde ilk mektepler ta~ 
ile kumandan ~eyi selamlıyarak lebesi geçmiştir. Bundan sonra 
geçmiş ve onu alayın muzika Karataş muhtelit mektebi. Yu-
takımı takip eylemiştir. Daha suf Riza husu~i mektebi, Ke-
geriden askeri bando gelmiş ve çeciler mektebi, Ravzai İrfan 
heykelin karşısında yer almıştır hususi mektebi, Türk kadınları 

Bundan sonra piyade kıta- biçki ve dikiş yurdu talebesi, 
ları süngü tak vaziyetinde Frausız Senjozef kız mektebi, 
olarak çok müntazam ve par- Karşıyaka Damdösyöa mektebi, 
lak surette geçmişlerdir. Halk Fransız erkek Sen Jojef mek-
askerimizi candan ve coşkun tehi, İtalyan kız ve erkek mek-
tazahüratla alkışlamışbr. tepleri geçmiştir. 

Hava, denız. muhabere ve Müteakiben spor teşekkülle-
topçu kıtalan sırasile geçmiş- ri geçmiye başlamış ve onları 
ler ve muhabere alayı geçer- Cumhuriyet halk fırkası nahi-
ken Heykel önünde arabalar- yeleri ve ocaklan mensaplan 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
da istifade etmesini gayet güzel daha iyi fiatla sablınaktadır. 
biliyor. Bugün fiatm yükselmesi aca-

Bütün bu gayret, bu cevap ba dünya şartlarında, dünya 
bolluğu, hep bütün münakaşa incir piyasasında vakit bir ta-
mevzuunun esası üzerinde du- havvülün mü eseridir, yoksa 
ran nazaı·ları başka taraflara İsmet paşa hazretleriniD emir-
çekmek gayretinin mahsu!üdür. lerile inhisar idaresinin hayli 
Başka sebep yok! Hakikat şu- mühim miktarda bir mahsulü 
dur ki Remzi bey, maalesef, ortadan kaldırması eseri mi? 
Amerikada busene o rolü oyna- Demek oluyor ki incir piyasa-
mış, mevzuubahs içtimada o sının ıslahı için devletin yapa-
tarzda sözler söylemiş ve yine bileceği bir şey varmış ve dev-
maalesef, hakikat şudur ki let te bunu, Remzi beyin aksi 
Balcı zade Hakkı bey de Remzi tarzdaki tavsiyelerine rağmen, 
beyi teyit eylemiştir. Bütün yapmıştır. 
bunlara mukabil muhakkak Hakikatlar, vakıalar ve bu 
olan da şudur ki Amerikada vakıalar etrafındaki münaka-
piyasa daha iyi olabilir ve şalar hülasası bunlardan iba-
memlekette de muhkkak surette rettir. Şimdi bu işlerin bir de 
müstahsil için ve belki de hatta daha umumi, daha mücerret, 
tüccar için bir incir meselesi daha nazari bir sahada tetkiki 
vardır. tarafı vardır. Bir memleket 

Birçok meselelerin hallini üs- mevzuunun tenviri bilhassa şu 
tüne alan hükumet bu mese- sırada çok faydalı olacağını 

lenin halli için de alakadar gördüğüm için incir meselesi 
olduğu zaman Remzi bey bn · mevzuunun tenviri maksadile 
alakayı istememiş ve onu at- birkaç makale yazmayı bir 
latmıya çalışmıştır. Eğer Baş- vazife bildim. 
vekil paşa hazretleri bu söz- Bu makalelerde arada sıra-
Ieri dinledikten sonra bunlara da ve hatta ekseriya Remzi 
inanıp "İşler yolunda imiş, biz beyefendi ile karşı karşıya ge-
rahatımıza bakalım!,, demiş leceğiz. Çünki Remzi bey bu-
olsaydı bu sene incirin yemiş gün mevcut bir fikir cereyanı 
çarşısında beş paralık kıymeti içinde mukabil bir kutupta otu-
kalmıyacak ve hariçte de kim- ruyor, hem söylüyor, hem dişli-
bilir neler olacaktı. İsmet paşa yor'.. Fakat, Remzi beyin tatlı 
hazretlerinin emirlerile inhisa- bir münakaşacı olduğunu bili-
r-in mübayaaya başlaması vazi- rim. İcap ederse tatlı tatlı mü-
yeti büsbütün değiştirmiştir. nakaşayı de kabul ederim. 
Bugün incir. hariçte vüzde 30 Muhittin 

takibeylemiştir. 

Nahiyelerin başında Dolaplı 
kuyu nahiyesi gelmekte idi. 

Nahiye ve ocaklar mensupla
rından sonra Türk kültür birli
ği azaları, esnaf birlikleri mü
memessilleri, (ellerinde büket
ler önde şefleri Osman bey 
olduğu halde) geçmişler ve ken
dilerini Gazinin büstünü taşıyan 
araba takip eylemiştir. Araba
nın arkasında esnaf birlikleri 
sırasile yürümüşler ve onlardan 
sonra Kanserle mücadele cemi
yetinin temsili otomobili ğeç

miştir. 

Bu suretle öğleden sonraki 
merasime saat 16 da nihayet 
verilmiştir. Merasimin devamı 
müddetinde hava kahramanla-
rımızın manevraları umnmi he
yecanı arttırmıştır. 

Tehir Edildi 
Dahiliye vekaletinin emri 

mucibince Cumhuriyetin on bi
rinci yıldönümü günü temel 
atma ve küşat şenlikleri tehir 
olunmuştur. 
Dolaplıkuyu Cumhuriyet Halk 

Fırkası nahiye binasının temel 
atma merasimi de bugün saat 
onaltıya bırakılmıştır. Temel 
atma merasimi bugün yapıla

caktır. 
Dün hiç bir cemiyet men

faatine de rozet tevzi olunma
mıştır. Bu da vekaletin emri 
iktizasındandır. 

Şehitlerin Başında 
Dün saat onbirde belediye 

namına bir heyet otomobillerle 
evvela Topaltındaki tayyare 
şehitliğine ve ondan sonra da 
Halkapınardaki şehitliğe gide
rek abidelere birer çelenk koy· 
muş, bu büyük günü kanlarile 
yaratanlara saygı vazifesini ye
rine getirmiştir. 

•*"' 
Gece halkımız şehrin muh-

telif meydanlarında toplanarak 
fener alayları tertip eylemişler 
ve geç vakıtlara kadar davul 
zurnalarla eğlenmişlerdir. Şehir 
sabaha kadar elektrik ziyaları 
içinde yüzmüştür. İzmirin büyük 
bir kısmı nurdan bir parça ha-
line getirilmiştir. Gerek mües
sesatı resmiye ve gerek mües-
sesatı husu~iye baştan başa 
elektrikle ve havagazı ile ten
vir edilmiş bulunuyordu. Gazi 
heykeli de elektrik ve havagazı 
reflaktörlerile tenvir edilmişti. 

Bir Kadını 
Aralarında 

Paylaşamadllar 
Karşıyakada pazar yerinde 

Selinikli Hüseyin oğlu Fazıl 
efendi, ayni yerde Eşref oğlu 
Alinin metresile alaka peyda 
etmişti. Bundan muğber olan 
Ali, Fazıl efendiye bıçakla hü
cum eylemiş, tutulmuştur. 

Netekim konsey içtimalanm 
Türk - Yunan Ticaret mukave
lesinin imzası takip eyliyecek
tir. Yunan iktisat D&Dn da 
aynı zamanda Ankarada bu
lunmaktadır. En iyi dostlukla
rın en kuvvetli iktisadi mlna
sebetler üzerine kurulduğa gaz 
önüne getirilirse Balkan kon
seyinin bu bakımdan ehemmi
yeti kendiliğinden tebarüz eder. 

:ı:so:ıa'l.1 ~akk.ı 

Garip Şey 
Bunun Manası 
İzah Edilebilir Mi 

Dün akşam çok yakından 
tanıdığımız ve sözüne itimat 
edilir bir 'Zat oldukça asabi bir 
lialde bize şöyle bir şikiy-etini 
bildirdi: 

İstanbuldan hediye olarak 
Anafarta vapürile kendisine iki 
Rilo tuzlu lakerde balığı gön
derilmiş. Gümrük memurları 

bu lakerdanın balıkhanede mu
ayenesi icap eylediğini ileri 
sürerek İstanbuldan gelen ku
tunun çıkmasına müsaade et
memişler, ve o da derdini 
anlatamamış, almaktan vaz 
geçmiş.. Gerçi hadise ilk na
zarda çok ehemmiyetsiz gibi 
görunür. Fakat hakikatta bir 
zihniyeti ifade etmesi itibarile 
mühimdir. 

Bir defa tuzlu bir bahğın 
balıkhanede muayenesi ne de
mektir. İstanbuldan bozuk ba
lık getiriliyorsa bunun yalnız 
satışa konacak fıçılarla gelen 
tüccar eşyasına şamil olmasa 
ve bu vazifeyi de giimriiğüa 
değil belediyenin yapması li
zımdır. Kendisine hediye gelen 
iki kiloluk balık iyi ise yinir, 
iyi değilse atılır. Bunda giimrilk 
idaresinin müdahalesi nedir?. 

Bilhassa İstanbul ile iz.mir 
arasında sefer yapan bir va
purdaki yolcuların ve eşyala
rın muayeneye tabi tutulması 

usulsüzdür. Ortada kaçakç.ıhk 
iddıası yoksa her yolcu e11a
sını alarak çıkmakta serbesttir· 
Bu serbestiyi Mısır yolcuları• 
na da temin için İzmir lima• 
nında tertibat alınırken bu p• 
rip hadise karşısında ne diye
ceğimizi şaşırıyoruz. 

Acaba gümrük bapnüdüriyr 
ti veya alakadar makam bll 
hadisenin manasını ve u_.,. 
uygunluğunu bize izah ~ 
lirler mi? 

BUGÜN yeni proğramda üç büyük san'atkir 
WİLLIAM HAİNSE-MADGE EV ANS et CONRAD NAGEL 

tarafından temsil edilen 
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Bir Za 

Ateşte 

an İçin T omrisin Ateşini e ı 

s 
de oplan yor 

ı-.rm..:::ır;mca=~~==~:=!llEml!llEEl-=---:ımm--...ııa:m ... -
B n l gar llaşveJ~ili 1,ür 

Fırka T eşki atını 
Terk Etti Yakarak rit , elisi iz 

~~------_.------~-:-ret i onun üstünde de elbet sih-Zehra, Nerime hanımın: "Sen 
git, biz onu nasıl olsa avutu
ruz,, demek istediğini anlama
ınış görünerek: 

- Ben sizi boş yere rahat
sız ettim. Hanımefendi, evet 
anlıyorum ki burada ne kadar 
~kalsam T omrisin vaziyeti düzel
ıniyecek. Bunuu için yarın git
ıneye niyet ettim. 

Nerime, Hanım derinden bir 
soluk aldı. Yalnız kalmak! Se
mihin gittikçe artan üzüntül~
rine çare bu'mak,Tumrisi açık-

t tan ve daha serbest olarak 
emellerine çekmek istiyordu. 
Fakat bu kadının yaşlı gözle
rinden ne olsa çekiniyor, adeta 
nıuztarip oluyordu. 

Sur.i bir nezaketle: 
- Gitmek mi? Pek acele 

efendim, bari daha bir ay ol-

sun kalsanız., T omrisi nasıl hı
~ rakırsınız? Gibi sudan sözler 
mırıldanı .. 

Zehra yumşak yalvaran bir 
bakışla; 

- İzin verseniz efendim 
Tomrisi de birlik alayım. O, 
acılarını duyan, anlıyan bir 
kalbe dayanmak, açılmak, an
latmak istiyor, belki beni de 
bunun için bırakmıyor .. En de
rin yerinden yaralananlar yarayı 
daha eyi tedavi ederler. 

Beyefendi ben şehit koca
nun acısını oğlumla giderdim. 
Şehit oğlumun acısını da onun 
nişanlısını kurtarmakla bir te
selli sanacağım. Birkaç ay, 
Ôz'ümün büyüdüğü evde, ya
tadığı havada kızmızı tutmak 
onun kederlerine ortak bir 
kalbe başını yaslanmak sanı
rım ki onu avutur. Evet o, 
gençtir. Zamanın yapıcı kud-

rini gösterecek işte o vakıt 
hanımefendinin dedikleri gibi 
ben unulmıyan dertlerimle baş
başa kalırken hiç olmazsa 
Tomrisi size ve hayata bağla
mak tesellisini bulmuş olurum. 
Benden bu kadarcık bir sükfı· 
nu esirgemezsiniz sanırım. 

Ahmet bey bu ince asil 
duygulu kadının asilane dile
ğine ne karşılık vereceğini 
bilemiyerek karısına baktı .. 

Nerime hanım da hiç bek
lenmiyen bu teklif ile şaşır

mıştı, 

_ Nasıl olur ki efendim 

diyordu .. 
Zehra gayet ciddi ; 
- Ben size nasıl olacağını 

söylüyorum. Bir zaman için 

Tomrisin ateşini, ateşte yaka
rak eritmelisiniz.Onu tapındığı 
hayalden u~aklaştırmak, üstüne 
düşmek sıkarlamak, hatta azar-

lamakla bir şey kazanamazsınız. 
Onun azimkar, şiddetli bir 
karakteri vardır. 

Zorlamak, sıkarlamak bilakis 
ümitsiz idealine saplamaktır. 

Hafifçe iç çekerek: 
- Özdemirin varlığını biraz 

' da bende buluyor. Bunun için 
ben Özün annesi, ona hakikati, 

hayatı, gösterir, ve bu çıkmaz 
yoldan çevirmek istersem, ben 
sanırım ki bu yolun ilerisinde 
beliren ışığa göz yumamaz,. 

Ahmet bey başını eğdi. 
Bu ak saçlı ananın kalbi idi. 

Evet o da anlıyor, ve görüyor
du ki, kızını boğan bu zehiri, 
yüregine toplıyabilecek bir kalp 
lazım, bu kalp şüphe yok ki 

- Soııu vaı -

••••• 
Avni Doğan Bey 

Bugün Ankaraya Gidiyor 
----------------~----~~ Cumhuriyet halk fırkası vi· 1 Avni Doğan beye hayırlı se-

layct idare heyeti reisi Avni yahatlar ve muvaffakiyetler 
Doğan bey bugün Afyon tari- dileriz. 
kile Ankaraya gidecektir. Avni 
Dhğan beyin seyahatı onbeş 
ilin devam edecek, tırka işleri 
~trafmda ve vilayetimizi alaka· 
dar eden bazı işler üzerinde 
merkezle temaslarda buluna
ealttır. Vilayet merkez heyeti 
lt . k asından lsmail Hakkı bey 

endisine vekalet edecektir. 

Telefon 3151 

TAYYARE 

1\1 uğlada Tiitiin 
Piyasası 

Muğla, 29 ( A.A ) - Milasta 
açılan tütün piyasasının fiatı 
seksen üç kuruştur. Muğla, 
Fethiye ve Bodrumda piyasa 
açılmıştır. 

BUGUN 
iki Büyük Fillm Birden 

nkara Tiirkiyenin Kalbidir 
Türk dehasının Türk azminin, Türk inkılabının 
kudret ve kuv~etini gösteren milli .Türk filmi 

v • • Ş k GUstav Frölihln çok 
Ogaz fçı ar iSi sevilen bUyUk ~s~ri 
Güzel İstanbulun, şirin manzaraları içinde sevımh 

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

40 50 60 Kuruştur 
Seans Saatları : 

BüGAZİÇİ Şarkısı 
14,30 - 17 ,30 - 20,30 

Ankara Türkiyenin Kalbidir 
1615 - 19,15 - 22,15 Dikk İ • Her gün ~ğle~en ~v':el. me.kt~pl~!ere . "An

ti 1\1 a • kara Türkıyenın kalbıdır,, fılmı gosterılecek-
t r. ektep müdürlerinin talebeleri için sinema müdüriyetinden ande .. 

vu almaları olunur. 

tiı ıat ) ygularını 
ı g r Milletleri Arasıı da fiitekahil 

Teessiisü Lüzumun( an Balısetti ... 
-------------------------------------------Ankara 29 (Hususi) - Bal- Türk matbuabnın bir kısım cid- Bunun için bizden hiç bir 

kan antantı konseyi yarın (bu- di sebepler olmaksızın acı kimse Türklere karşı fena ve 
gün) Hariciye Vekaletinde ilk bir dil l:atta, Bulgaristana düşmanca bir duygu besleme-
toplantısını yapacaktır. karşı dost olmıyan bir ifade mektedir; bu hususta; Türkler 

Ankara 29 ( Hususi ) - Bu kendinizin, biz Bulgarlara da 
sabah şehrimize muvasalat eden bizim milli istiklalimizi koru-
Yunan Hariciye ve milli ildisat mak için, umumi hrrpta omuz 
nazırları ile Yügoslavya Har~ci- omuza harp etmemizden daha 
ye nazır muavini samimi suret- büyük bir delil var mıdır? 
te krrşılandılar. Binaenaleyh gergin münase-

Ankara 29 (Hususi) - Bul- bet içinde yaşamalarına hiçbir 
gar Başvekili "Hakimiyeti Mil- sebep olmıyan iki milJe't ara-
liye ,, gazetesinin Sofya muha- sında itimadın kurulması la-
birine beyanatında son siyasi zımdır. İşte o zaman şimdi ba-
vaziyete temas ederek Türk - zı gazetelerin hayallerinde ge-
Bulgar milletleri arasında müte- niş ölçüde büyüyün küçük ha-

. kabil itimat duygularına daya- diseler, tabii ve asli büyüklük-
nan dostluğun kurulmasına işa- lerini alacaklar. Türklerle Bul-
ret etmiş ve Bulgaristanda garlar arasındaki dostluğu ze-
Türklerc yapılan tazyiklere hirleyip, kökünü kazıyamıya-

caklardır. karşı alınan tetbirlerden bah-
Bu dostluğun hakiki ve açık 

Ankara 29 ( A.A ) - C. H. 
F. Katibi umumisi Recep beye
fendi Cumhuriyetin 11 ci yıl
dönümü münasebetile fırka teş
kilatına şu telgrafı gönder
miştir: 

En büyük millet bayramı bü
tün fırka arkadaşlarıma kutlu 
olsun. Hayat ve kuvvet bakı
mından bir çöl olan bu şerefli 
yurt cumhuriyette ve cumhu
riyetle yükseldi. Bu büyük ese
ri büyük önderim ardında ba
şaran milletin özü olan fırka
mız 11 ci yıldönümünde en sı
cak kıvanç duysa yeridir. Baş
larınız daima büyük başm reh
berliğinde yürüyerek en yüce 
şerefle yüksek olsun arkadaş
lar. C. H. F. Katibi umumisi 

Kütahya mebusu 
Recep 

İran Tayyareleri 
setmiştir. Mumaileyh Türklerin bir surette tezahür etmesi için 
toprag· ına bag· lı insanlar oldu- Bu/naı "a~ckıli J il d DUn An karada Uçtular 

.. I{ v· muvcut en kuvvet i ami er en 
ğunu söylemiştir. kullanmaktadır. Bu hal iki mil- birisi de buradaki Türk akal- Ankara, 29 (Hususi) - Cum-

Bulgar Başvekili ezcümle let arasında karşılıklı olarak Jiyetininin hakları vaziyetidir. huriyet bayramı şenliğine işti-
demiştir ki: birbirine inanmamazlık havası Türk akalliyetine karşı son za- rak için Tahrandan hareket 

- Bulgaristanla Türkiye ara- doğurmaktadır. Bunun neden manlardaki tecavüzler, onlara eden beş İyran tayyaresi hu 
sındaki münasebetler pek yakın ileri geldiğini şimdiye kadar karşı ırki ve kültürel bağlarla sabah Ankaraya vardılar. Ge-
vakte kadar şöyle iyi bir su- anlamamaktayım. Bulgaristan bağlı olan Türk efkari umumi- çit resmine iştirak ettiler. 
rette inkişaf etmekte idi ki, ile Türkiye arasında birbirini yesinde asabiyet ve teessür Alınan yadan ] k İ 
bunu sağlamlaştırmak ve inki- ayıracak meşum bir mesele ve uyandırdı. Bulgar hükumetinin l\I h ., G l 
şaf ettirmek için bir takım hu- ihtilaf yoktur. Eğer geçmişte bu yoldaki düşünce, teminat uta assıs 7e iyor 
susi tedbirlerin alınmasını dü- bir çok mücadeleler olmuşsa, ve ıcraab çok ümit ederim ki İstanbnl, 29 ( Hususi )-Al-
şünmeğe lüzum yoktu. Fakat bunlar kapanmış, tarih olmuş bu hadiselerin artık son oldu- manyadan iki iktisat mutahasıssı 
muayyen bir kaç vakitten beri bir devre aittir. ğuna bir alamettir. getirtiliyor. ... it... ~-----·· .......... H•~·~·-------
Ankarada Viliyetler Evi)Çekoslovaky;a Cunıhu-

Merasimle Açıldı ! riyetinin Y ıldönümü 
Başvekil İsmet Paşa Bu Gü~e~ 

Vesile İle Bir N·utuk Söyledi 
Ankara, 28 (A.A) -Vilayet

ler evi emniyet abidesi bugün 
merasimle açılmıştır. B. M. M. 
R. Kazım ve Başvekil İsmet 
paşalar hazaratı ile Vekiller. 
meb'uslar Riyaseticumhur umu
mi katibt Hasan Riza ve ser
yaveri Celal beylerle büyük 
erkanı harbiye ve MilJi mü
dafaa erkanı Vekaletler müs
teşar ve umum müdürleri hazır 
bulunmuşlardır. Polis ve Jan
darma müfrezeleri de merasim
de mevki almışlardı.Müteakiben 
valiler konağı gezilmiş ve B. 
M. M. R. Kazım Paşa hazret
leri kordelayı keserek açılış 
resmini yamıştır. Başvekil İs
met Paşa hazretleri bu güzel 
vesile ile şu nutku söylemiş
lerdir. 

Vilayetler evinin tamamlanıp 
açılması bizim için mutlu bir 
hadisedir. Devlet merkezinde 
bu kadar güzel bir eseri te-
min eden teşebbüs sahiplerini 
teb~ik. ~tme~ i~terim. Ulusça 
hepımızı sevındıren vilayetleri-
mizin a~al~r~nda beraber ça-
lışması fıkrmı devlet müesse-
sesi ile yakından alakalarını 
abide halinde tecessüm ettir
melidir. 

Vilayetlerimize devlet merke
zinin tebriklerini ve şükranla-
rını ifade etmek benim için 
hoş bir vazifedir. 

Bundan sonra emniyet abi
desine gidilmiştir. B. M. M. 
reisi Kazım paşa hazretleri kor
deleyi keserek abidenin etra-
fında toplanmış olan binlerce 
halkın sürekli alkışları arasında 
abidenin açılışını yapmıştır. Bu
rada da Başvekil paşa hazret
leri şu nutku söylemiştir: 

Cumhuriyet yurtta emniyet 

ismet Paşa Şükrü Kaya B. 
ve asayışı ilk ve en temelli iş 
olarak ele aldı. Geçmiş hiçbir 
devirle ölçülmiyecek surette 
kurulan ve bağlanan asayiş 
uğrunda emniyet kuvvetlerimiz 
sayısız kahramanlik ve feda
karlık etmişlerdir. Bu abide 
yurtta emniyete cumhuriyetin 
verdiği yüksek ehemmiyetin 
işareti ve emniyet kuvvetleri
mize ulusca derin şükranımızın 
ifadesidir. 

- Baştma11 TI11mci salufede -
verilen bir penalbyı Basri ata
madı. Birinci devre Beşiktaşlı· 
ların bütün mütekabil gayret· 
lerine ragmen Altaym O - 1 
halibiyetile neticelendi. İkinci 
devrede Altayın ağır baştığı ve 
çok iyi oynadığı görülüyordu. 
Devre sonuna doğru Beşiktaş-
lılar bir gol yaparak beraber
ligi temin ettiler. Ve oyun böy-
lece beraberlikle bitti. Hakem 
kat'i bir netice almak için oyu-
nu daha yarım saat temdit etti. 

Bu müddet zarfında 
Beşiktaşlılar iki gol daha 
atarak 2'alibiycti temin ettiler. 

1 
Prag, 29 (Hususı) - Çekoslovakya Cumhuriyetinin on altıncı 

yıldönümü Yugoslavya ve Fransanın matemi hasabile me!asim
siz ve şenliksiz geçtı, Reisicumhnr M. Mazarik meb'usan ayan 

reislerinin ve sefirler namına da Kordiplomatiğin duvayeni olan 
Alman sefiri Kuk'un tebriklerini kabul etti. Ordu namına ce
ııerallerden mürekkep bir heyet ordunun Cumhur reislerine teb
riklerini bildirdi. 

Şeref Kupası Maçlarında 
Fenerbahçe, Galatasarayı 1-0 Yendi 

İstanbul, 29 (Hususi) - Beşiktaş külübü umumi kaptanı 
merhum Şeref beyin ailesine bir yardım olmak üzere Beşiktaş -
Fener ve Galatasaray takımları arasmda tertip edilen maçlann 
birincisi bugün Fener - Galatasaray takımları arasında yapıldı. 
Bu maçta Fenerbahçe 1-0 Galatasaray, mağlup etmiştir. 

ikinci maç Türkiye şampiyonu Beşiktaş ile Fener ara-
sında ve Cuma günü yapılacaktır. 

Üçüncü maç Pazar günü Beşiktaş - Galatasaray arasında 
olacaktır. Neticede en çok puan alacak olan takım birinci adde
dilecektir. 

İş Kanunu B. M. Meclisine Veriliyor 
Ankara. "'29 ( Hususi ) - İş kanununun devlel şurasında 

tetkiki bitmiştir. Kanun yakın-· da meclise verilıyor. 

-Hakem Ankara mıntakasının 
antrenörü olan macardı. Oyu
nu hiç idare edemedi. 

Vahap sıyrılarak gol yapa
cağı zeman elle müteaddit de
falar tutulduğu halde hakem 
hiç ceza vermiyordu. Böylelik
le tamamen haksız bir netice 
aldık. 

Altayın oyun tarzı çok tak-
dir edildi ve alkışlandı. 

Bir Yıldırım 

muhitini heyecana sokmak için 
gönderdiği bu yanlış haber 
şehirde şayi olunca " Bursada 
Türkiye şampiyonu Altay,, ad
resine birçok tebrik telgrafları 
çekildi. ~zcümle Göztepe, Al
tmordu, lzmirspor kulüpleri ile 
diğer .sporcular Altayı tebrik
te ve Izmirin sevincini izharda 
istical gösterdiler. Böyle lati-

Dün Hasan imzası ile Bur
sadan gönderilen bir yıldırım
da Altayın l - 3 galibiyeti bil
diriliyordu. Bir muzibin İzmir 

felerin hiç te sportmence bir 
hareket olmadığı meydandadır. 
Bu yıldlrımı çekerek İzmir 
muhitini aldatmak istiyen Ha
san imzasının kim olduğunu 
ö2'renmek isterdik. 
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Casusluk Hayalım 
RI ar Marthe'ın Habralan 

-29-

İlk Alametlerin Belirmesi İçin Ne 
Kadar Vakit İster? 

Almanca bilmediğime o kadar 
emin görünüyorlardı ki çok 
kaba bir surette Fransaya ha· 
karet ediyorlardı: 

- Fransızlar ahlaken çok 
düşkündürler. Çok bozuktur
lar, diyorlardı. 

Bir diğeri ilave ediyordu. 
- Fransızda namus ve is

met aranmaz. Bütün Fransız 
kadınlan birer fahişedir. 

Bu çirkin hakaretleri savu
rurken kahkahalarla gülüyor· 
lar, içki kadehlerini boşalbyor
Iardı. Böylece hep kendi ara 
lannda konuşuyor,beni çenele
rile işaret ediyorlardı. Bu da
kikada ben de onlara layık ol
dukları hakareti yağdırmak, 
çehrelerine tükürmek istiyor
dum. Fakat sinirlerime o ka
dar hakimdim ki bütün 
bu söylenen sözler lehimd~ 
imiş gibi tatlı tatlı tebessüm
ler saçıyordum. Hakkımdaki 
imalan, şiddetlendikçe şiddet
lendi. onları duymıyor anlamı
yor gibiydim. O kadar sakin 
ve fütursuzdum. Yalnız şunu 

itiraf etmeliyimki yüreğimdeki 
sıkıntı artmakta idi. Acaba iç
tiğim çorba zehirli birşey miy
di? Bunun da ne ehemmiyeti 
var diyordum.Kendi sözlerime 
ihanet edemezdim. Almanca 
bilmez görünmekte ısrar ettim. 
Zaten bu hususta küçük bir 
zaafım beni ele vermeğe kafi 
gelecekti. Şimdilik zehirlendi
ğimi ihsas edecek hiç bir ala
met yoktu. İıtiha ile yemekte 
devam ettim. Kendi kendile
rinden bile şüphe eden ve 
şüphelerini sadizme kadar iler
leten bu muhitte neler yapa
mazdım, Fakat Kapiten Ladu
nun vazifemi kolaylaştırması 
lazımdı. 

Halbuki ğönderdiğiın haber 
mektubunu muhafaza etmiş, 

başka bir harekette bulunma
mıştı. Burada tetkik ve mUşa
hede altında bulunduğum. mu
hakkaktı. 
Yemeğin ortasına doğru ma

sadaki Almanlardan biri kaba 
Almancası ile bağırdı: 

1 ilk alametlerin belirmesi 
için ne kadar vakit ister? 

Yon Krohn cevap verdi: 
- Bir saat ... 
içime adam akıllı üzüntü 

girmişti. Cidden bana zehirli 
bir yemek mi vermişlerdi? 
Yoksa bu sözler beni korkut
mak için mi söyleniyordu? Sa
dece bir riya angranajı içinde 
kalmaktan sıkılıyordum. Yok
sa sözleri beni korkutamaz· 
dı. 

Zira ölmekten korkmıyor

dum. Benim iç.in Von Krohn' -
un refakatında bulunmaktan 
daha müthiş bir azap olamaz
dı. 

Souk kanlılığım onları şa
şırtmış gibiydi. Şişman Alman 
yine Almanca devam etti. 

- Eğer söylenenleri anla-
mış olsaydı u kadar sakin 
duramazdı. 

- Evet bu tecrübe hiç bir 
şeye yaramadı. Başka bir tec
rübede daha bulunuruz. 

Bu suretle tahvif tecrübele
rinin mahiyetinden haberdar 
edilmiş bulunuvordum. 

Bütün bu sözlerin beni kor
kutmağa matuf olduğunu da 
anlamıştım. Fakat bundan son
ra daha tetik bulunmaklığım 
icap ettiğ;ni anlamıştım. 

Yemek bitin de Baron Yon 
Krohn'un karısı yanımda yer 
aldı. Bu kadmla konuştukları

mızı habrladıkça şimdi bile 

gülmekten kendimi alamıyo
rum: 

1 Kocamla pek az bulun
maktayım diyordu. Gezmeğe 
bayılırım, Kocamla benim bu
lunduğum içtimai vaziyette 
kıskanç olmamak lazımdır. 

Düşündüm., Yeni bir tuzak 

mı kuruluyordu? Madam Von 
Krohn'un sözlerini anlcımamış 
görünmek için yelp3zeleniyor
dum Paristen, oradaki müşkü
liittan bahsederken ıçimi çek
tim. 

- Memleketinizde bulunma
dığmıza müteessif benziyorsu
nuz? 

- Hayır böyle b · r üzüntüde 
değilim. Burada bulunuym·:;aın 

paraya ihtiyacım olduğu için
dir. Vaziyetimin eyileşeceği 

gün bu kadar tehlike arkasın· 
da koşınıyacağıma emin olabi
lirsiniz. 

Muhaveremiz burada bitti. 
Yemekten sonra bütün bu kü
çük salondaki Almanlar pek 
keyifli, neş'eli idiler, Almanca 
ilc'fi sürdükleri mütaleayı ha
tırladım: 11Bütün Fransız kadın
ları Fahişedir." Fransızlara if
tira ediyorlardı. Fakat yine 
bir Fransız kadının etrafından 
ayrılamıyorlardı. Yine burada 
Alman denizaltı gemilerinin 
İspanyaya yakın olan Fran<ıı:r: 
sahillerini bomba-dıma.n ede
ceklerini haber almıştım: Der
hal Fransaya dönmek icap et
tiğini düşündüm. Ellerim boş 
bulunmıyacakh. 

Eski bir Alman tayyarecisi 
olduğunu iddia eden genç bir 
Alman yanımdan ayn!mıyordu. 
Baron V on Krohn bu sahneyi 
kıskançlıkla takip etmekte 
idi. 

Yalnız kalınca yanıma soku
larak: 

- Marthe sana refakat et
meliyim. Müst:!cel bazı şeyler 

söyliyeceğim dedi. 
- Sonu Vat-
••• 

Zabıta Haberler 

Üç Sarhoş 
Bekçiye · Saldırdı 
Dün İkiçeşmelikte bir vak'a 

olmuştur. Hakkı efendinin kah
vehanesine sarhoş olarak giden 
Arap Salih namında bir şahıs 
gürültü yaptığından bekçiler 
tarafından tutulmuş karakola 
götürülmek istenmiştir. O sıra
da arkadaşları kendisine Park 
mütehassısı ismini veren Ferit 
ve Mehmet bekçilere hücum 
ederek Arap Salibi kurtarmak 
istemişlerdir. Bunlardan cür'et 
alan Arap Salih bekçileri ya
ralamıştır. 

Arap Salih aynı zamanda 
Cumhuriyet aleyhinde de te
fevvühatta bulunduğu için her 
üçü de yakalanarak adliyeye 

e vrilmişlerdir. 
Boğuşmuslar 

Gazi Bulvarında Erzurumlu 
Mehmet oğlu Hüseyin ile Siirtli 
hacı oğlu Melek arasında kavga 
çıkmış, Hüseyin Meliki yere 
düşürerek hafif surette yara
lanmasına sebebiyet vermiştir. 

Esrarkef 
Karşıyakada Bostanlıda otu

ran Erzurumlu Mehmet oğlu 

Kemalin üzerinde bir miktar 
esrar bulunmuş ve zabıtaca 
müsadere edilmiştir. 

KUçUk Yaramazlar 
Aziziye mahallesinde Geren

lik mevkiinde İzzet kızı dört 
yaşlarında Naciye ile sekiz 
yaşlarında Ali arasında kavga 
çıkmış, Naciye taşla Aliyi du
dağından varalamıştır. 

~eni AStr ..... 

Radikal Sosyalist Kongresi Amt;~~~ada 
------------ • Aerodinanıik 

M. Herriot'u Bir Sene için Reislikte T~~:!;~~: 29 (A.A)-Ame· 

I• k Ed Alk 1 l K · ı d rikanın bir baştan öbürbaşa p a en arar ış ar a arşı an ı ie~ı:a~:!: :ı:~::ıı::.ıo~:; 
·--------------------------.... Nant 28 (A.A) - Radikal 

sosyalist kongresinde reisi M. 
Heryo mali sahada elde edilen 
neticeleri hahrlatmış. hazinenin 
tekrar bulduğu ferahlığı kay
detmiş ve harici siyaset saha
sındaa elde edilen terekkiyat
tan dolayı pek !iyade memnu
nivet beyan ederek, icraatiy~e 
Sovyet Rusyaya MilJetler cemi
yetine girmek imkanımnı veren 
M. Bartunun hatırasının tebcil 
ile yadetmiştir. 

M. Heryo devlet ıslahatı 
meselesinden de bahsederek 
mühim islahat teşebbüsünü ra
dikallerin yapması lazım geldi
ğini söylemiş ve meclisin dağı
tılması lıakkına dair demiştir
ki. 

Bir az g ·· ç vaziyette bulunu-
yorum. Zira bir taraftan cüm

bilir. Fakat bizim ıçın yeni 
muhataralı vaziyette bulunan 
Radikal nazirlar için bizzat 

Jı[. J Jeti 101 

kendi mesuliyetimiz altında ka
rar vermek şerefini talep edi-
yoı·um. 

huriyet disiplinine nümune ol- M: Heryo devlet islahatma 
maklığım lazım, diğer taraftan ve hükumet istikrarının büyü-
ise hükumet azasından bulun- tülmesine ait tedbirleri müda-
mak sıfatile her şeyden evvel faya amade olduğunu bildir-
va~ifemi yapmaklığım icap et- miştir. 
mektedir. Mütarekeye muarız M. Heryo teşkilatı esasiye-
bir ruzname vermek suretilc nin tadiline muhalif değildir, 
a kanz:la g;zlenmek benim Fakat bir çok çıkıntılara gö-
i.-ın mahirane bir hareket ola- ğüs germiş ve ve radikallele-

rin bu kadar hararetli müdafii 
bulunduktan demokrasi hürri
yetlerini temin etmiş bulunan 
1875 kanunu esasisi hakkında 
fazla laubalilikle muamele ya
pılmasını istememektedir M. 
Heryo sözlerini bitirirken de
miştirki: 

Memleketin l>uhranı yenmek 
için süküna ihtiyacı vardır. Bu
na fırka adamları dikkat etme
lidirler. Meclis dağıtıldığı tak
dirde yeniler gelinceye kadar 
bir boşluk devresi olacaktır. 
Beyanabm hakkında ne düşü
nürseniz düşününüz. Radikal 
fırkası reisi Ciimhuriyetin ve 
Fransanın menfaatlarını her 
şeyden üstün gören bir nokta
ya yükselmiş ve kendisiyle be
raber fırkasını yükseltmiştir. 
Denecektir. 

Bütün salon Heryoyu alkış
lamıştır, İçtima reisi M. Heryo
nun bir sene için nizamname 
mucibince reis olarak kalaca
ğını hatırlatmış ve kongre bu 
teklifi alkışlarla kabul etmiş
iir. Ruzname altı rey müstesna 
olmak üzere ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Ekener Gutyar Zeplin şirketi 
müdürü mösyö Pol Lintfelt ve 
ticaret nazırı muavlui mösyö 
Micel Amerika hava politika
sını idare eden komisyona iki 
tane kabilisevk balon inşasmı 
tavsiye etmişlerdir. Doktor 
Ekener her iki memleketçe 
temin olunacak ikişer zeplin 
vasıtasile bir Alman-Amerika 
hattının tesisi imkanını müza
kere edecektir. Komiserlerden 
bazıları münhasıran Almanlar
dan ibaret bir hat tesisini 
mahzurlu görüyorlar. 

Leh-Alman 
Münasebatı 

Bcrlin, 29 (A.A) - Havas 
Ajansı muhabirinden: Berliner 
Mosgtangpost gazetesi V arşo
vadakı Alman orta elçiliğinin 

Büyük elçiliğe terfiini ehemmi
yetle kaydetmektedir. M. Gom
boımn Varşova seyahatını mev
zuubahseden bu gazete Peşte 
resmi mahafilinde İtalya Al
manya, Polonya ve Macaristan 
arasında bir kültür misakı akti 
derpiş edildiğini yazıyor. Ve 
böylece kültür münasebetleri
nin takviyesi siyasi bir anlaş
mağa da yol açacaktır diyor. 

• • • • • ........ 
Amerikada 
Sanayi Mese esi 
Vaşington, 29 (A.A)-Ame

rika mesai federasyonu reisi 
Mr.\Tilyams Grin sanayi mese
lelerin istihsallerinin yüzde 30 
derecesinde arttırmağa icbar 
edilmeleri için hükumet 
nezdinde teşebbüste bulun-
muştur. 

Slllh Vesikaları 
Barselon, 29 ( A.A ) - HU

kfımet Katalonya hükumetince 
verilmiş olan bütün silah vesi
kalarını iptal etmiştir. 

Siyamda Teessür 
Bangkok 29 (A.A) - Siyam 

kralının feragata karar vermiş 
olmas• memleketin her tara
fında ve hatta hükumet maha
filinde teessürü mucip olmuş
tur, Siyamda vaziyet şimdiye 
kadar tabii bal ini mnhaf a:r:a 
ehnektedir. 

Talahasse 29 (A.A) - Mu
hafız askerleri sükunu iadeye 
nihayet muvaffak olmuşlardır. 

Halkevi KUtUphanelerl 
Muğla, 28 (A.A) - Tutulan 

istatistiğe nazaran ve bu tatil 

mevsimi olmasına rağmen son üç 

ay zarfında muğla kütüphanesine 

bin kişi devam etmiştir. Oku
yanların ekserisini gençler teşkil 
ediyor. 

Bir Sinemada 
Bomba Patladı 

Havana, 29 (A.A)-Bir sine

ıpanın içinde patlıyan bomba 
yüzünden on yedi kişi yara
lanmıştır. 

İki Tren Çarpıştı 
29 Yaralı Var 
Mansfield 29 (A.A)-Herikisi 

de N evyorktan Şikagoya git
mekte bulunan Nevyorker ve 
Manhattan limitet trenlerinin 
çarpışmaları neticesinde yirmi 
dokuz kişi hafifçe yaralan
mıştır. 

Bir Kız 
33 Talebe Zehirlenerek Öldü Geri ... 
Kalanların Olnıesiııden J)e Korkuluyor -·-·-·· DARUSSELAM, 29 (A.A)- ı yare ile acele mektebe hekim

Cenubi T anganyikadaki bir kız ler ve zabıta memurları gönde-
mektcbinde (Şark oil) tesmiye rilmiştir. Geri kalan talebele-
edilen köpek balığı yağı yü- rin de ölmelerinden korkulu-
zünden zehirlenen 33 talebe yor. Bu hadisenin esaarı anla-
ölmüştür. Mektep müdüresiyle şılıncaya kadar hükiıınet bütün 
daha bir çok talebenin vaziyet- memlekette köpek balığı yağının 
leri ağırdır. Otomobil ve tay- istihlakini yasak etmiştir. .......... 
Haheşistaııa Japonya Mühim Miktarda 

Silah Gönderiyormuş •. 
Stokholm, 29 (A.A)- Ha- J tığı bir muameleden ibarettir. 

beşistan imparatorunun müşa- Habeşistan bütün devletlere 
viri İsveçli ceneral Erik Virjin iyi muamelede bulunmak istiyor. 
Habeşistana mühim miktarda Fakat Japonya ile olan ticari 
Japon silah ve mühimmah ge- münasebab gayet ehemmiyet-
tirildiğine dair haberler hak- sizdir. Habeşistan silah yap-
kında demiştir ki: madığından bunları hariçten 

Bu hadise Uç tüccarın yap- almıya mecburdur. 

Heryoya 
Tam Sallhlyet Verdiler 

P ARİS: 29 (Hususi) -Radi
kal sosyalist kongresi devlet 
ıslahatı meselesinde ftrka na
mına hareket için M. Heryoya 
tam salahiyet vermiştir. Buka
rar umumi efkarda çok müsait 
tesir yapmışbr. 

Fransa - Çekoslovakya 
PARİS: 29 (Hususi)- Fran-

sız - Çekoslovak ticaret mu-
kavelesi bugün İmza edilmiştir. 

Otomobil Yarışı 
Peşte, 29 (A.B) - Otomobil 

yarışçısı Karaciola yol üzerinde 
yeni bir dünya sürat rekoru 
tesis etmiştir. Mumaileyh saatta 
320 kilometre 885 metrelik bir 
sürat elde etmiştir. 

Panamada Bir Şilep 
Yandı 

Panama, 29 (A.A) - Pana
merika namındaki şilep liman 
dahilinde tutuşmuş ve yangını 
civarındaki beş eve de sirayet 
ettirerek kamilen yanmıştır. 
105,000 dolarlik bir zarar var
dır. 

Petrol Kongresi 
Tokyo 29 ( A .A) - Mev

suk haberler alan Japon ma
hafili Mançuri petrolları inhi

sarı meselesine atfedilen ehem

miyeti Amerikanın son hafta

ları zarfırida sık sık gösterilen 
İngiliz - Japon milnasebatını 
kıskandığına delil sayıyorlar. 
Ayni mahafilin kanaatına göre 

bu mesele deniz müzakeratın

da müşkülatı mucip olacakbr. 
Amerikanın lhıracat 
Vaşington, 28 (A.A) - Ey

lül ayma ait ihracat 191690000 
dolara baliğ olmuştur. Bu ra
kam 1930 eylülöndenbcri en 

yüksek rakamdır. İhracat itha

lattan yüzde 46 fazladır. Bu 

nisbette 1928 teşrinisanisinden
beri en yüksek nisbettir. 

Bir Abide Yapıyorlar 
Paris, 28 (A.A) - İlk ngİi

liz gemilerinin 11/8/934 te 
T oulone muvasalah bir abide 
ile yaşatılacaktır. Bu abide için 
İngiltereden ve bütün deımin
y onlardan birer ta$ istenecektir. 

... ® ,. 

Dokuz Kahili Sevk 
Ba1oııu Yapıyor 
Vaşington, 29 (A.A) - Al

man zeplin fabrikası müdürii 
doktor Ekener Amerikanın 
hava siyasetini tespite memur 
komisyona dokuz kabilisevk 
balonu inşaatını taysiye et
miştir.Doktor Ekener Almanya 
ile Amerika arasında devamlı 
bir zeplin hava münakalat 
battı tesis imkanlarını arıya

caktır. Mumaileyhin fikrine 
göre, Almanya ve Amerikadao 
ikişer balonun tahsisi bu hav' 
hattının temin edilecektir. 

1\ıloskoYadan (;e:eJJ 
Tehrikeı· 

Moskova, 29 (A.A) - Tür• 

kiye Cumhuriyet bayramı mii• 
nasebetiyle M. Kalenin reisi· 

cumhur Gazi Mustafa Keıuıa1 

Hazretlerine, M. Molotof baf 
vekil f smet paşa Hazretlerioe 

ve M. Litvinöf hariciye vekili 

Tevfik Rüştü beye birer tel>' 

rik telgrafı göndermişlerdir. 
1 

Asllere Silah Satllmış ,., 
Cenevre, 28 (A.A) - Katı' 

lonya asilerine 30 bin h-viçf'e 

tüfengi satılmış olduğu ıue•e' 
lesi hakkında hükümet İşp•0' 

• ·ıı 
yaya silah gönderilmesi ıÇI 
hiç bir ihracat vesikası veri1' 
memiş olduğunu kat'i surette 

bildirmiştir. --.-.--·-----~lnemada Sarkmntıl•",~ 
lsmail Hakkı oğlu Mustıt 

Raşit efendi fazla sarhoş 01:: 
rak Keçecilerde Lale sineJIJ r 
sına gitmiş ve müşterilere ~of 
kıntılıkta bulunmuştur. so.r 
tutulmuştur. 

iskambil Ktiığ11tıar111 • 
Çalmış ,1 

Keçecilerde Abdulkadır P et 
hanında oturan Ali oğlu. ~b~oO 
Cudi oğlu Niyazi efendın•~1 ~;· kuruş kıymetinde iskamb1 ~ 
ğıdını çaldığından tutuioııJ 



Yeni Asır • Sahife s 

_, E _Y _i_T 1 

LCAZI 
Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

-- t& 

.. Size Yen Arkadaşımızı Takdim Ediyorum .. Bizi 
T emistolisten Kurtaran Yeni Dosta Selam ! .. 
~~~~~~~~~~~~---

- Hayır... -dedi- Haflşaa! 
Aslia! Biz ondon her zaman 
çekindik... Fakat hiç bir vakıt 
içimizde ona Düşmanlık duy
madık. 

- Niçin; T emistoklis diiş
nıanlarımızm dostu değil miydi? 

- Eyet öyleydi .. 
- T emistoldis, bizim karşı-

mızda her zaman baş dcpre
ınedi mi? 

- Evet... Depredi. .. 
- T eınistoklis, Va.si.6saımı 

.ıı:idafii degil midir? 
- Evet.. Hem yalnız müda-

fii d ;:.:ı - ahiri" d L __ ,. egu muz e.. ırcn ı 

tahta çıkaran odur .. 
- O halde?. 
- Hayır Nisefor .. Bu sualine 

ııaüsbet bir cevap vereıniyece

(im.. T emistoldis her şeyden 
evvel temiz ve namuslı:ir bir 
askerdi. Sonra yedi sene içinde 
Şarki Roma, elinde kalan her 
lraleyi ancak ona medyundu .. 
Bunu unutamayız. 

Misefor ... 
Evet, bu garip içtimaa ria

yet eden adam, Maliye nezın 
Niseforun ta kendisiydi. 

Nisefor için tamtakır bir ha
~İneyi idare etmekten ziyade 
!renin başına çorap önneğe 
savaşan bir adanıdı. 

Bir cemiyet teşkil etmişti. 
Gizli bir cemiyet .. 

Uzun yılların esiri olan bu 
cemiyetin esrarengiz bir ismi 
vardı: 

" Dost görünen dü~manlar! ,. 
Bizans son üç senenin, bu 

ismin tehdidi altında bulunarak 
Yaşamıştı. 

Bu cemiyetin tahrikutı ile 
ötede beride mevzii isyanlar 
0hıyor, kih bir çeşme başında 
4ab bir sokak köşesinde keş
fedilen tüyler örbetici bir ci
nayet, bu ismin tedhişini artı
tıyordu. 

İrenden bilaitibar Şarkı Ro
'llanın en mütevazi vatanda
şı?a kadar herkes böyle ce
~ıyet vücudundan haberdar 

ulllnuyordu. 
Fakat bu cemiyetin gayesi 

ileydi? Bunu bilen yoktu. 
Al"ll.sıra içlerinden birisinin 

Ce " 
tnıyete dahil olmuş bulun-

ıııa;ndan şüphe ediliyordu. 
k akat en dehhaş işkence 
s·~'Şisında bile tek bir söz 
· oyJemiyenlere bu adamların 
ıııtikanı; 

B· hiç gecikmiyordu. 
D ıre karşı bin .. 

iıı . ost ~örünen diişmanlann 
~ işte böyle almıyordu. 

lrik en bütün hummalı ve en
% ah ınesaisine rağmen bu işi 
~ 

la)(· 
l!'a ın bu anlaşılmıyan gaye 

ıetJ~ basitti. 

l!'İııl:~ ~evirmek, Bizansın diz-
O l'lnı ele almak, istiyorlardı. 

111.ulı '~uyu ele almışlardı. İrene 
ııı .. ı:!~. papasları ellerine al-

"e pt~ıt~httan başka her yer 
ku tnıstoklisten maada her 

ltlaııdan .. d b . 
c~llli . uç sene en en 
ıı11y Y~hn nüfuzn altında bulu
lıiik 0 ' ardı. Fakat Bizansta 
k ıtıetınek i · bu k"f" b" llvv çın a ı ır 
lilJıt et değildi. Saltanat payı-
lliyo~~:. ve T emistoklise daya-

Şarki R 
fevk· d omada her kuvvetin 

ıu e b .k. k ord u ı ı uvvet yaşı-
tı. 

Bütün küçük asya bir tarafa, 
bütün ordu bir tarafa konsa 
payıtahtla Temistoklis yine ağır 
çekerdi. 

T emistoklis o adamdı ki, 
ordu onun parmağından başka 
bir hedef tanımıyordu. O, ku
mandandı!.. 

Cemiyet sırf onun kudretin
den çekindiği içindir ki, bu
güne kadar sabreylemi.şti. 

Paytahta gelince son altı ay 
zarfında Konstantineye tama
men. muhalefete geçmişti. 

Kenaı- mahalleler .. İreni tah
ta çıkaı-an kuvvet tamamila bu 
saffa iltihak etmişti. 

Arbk V asiiissanrn elinde yal
nız iki kuvvet kalmıştı. Bun
lardan biri T eodostu.. Hassa
lara kumanda ediyor, sarayı 
muhafaza ediyordu. 

Diğeri T emistoklisti. 
T eodosa ehemmiyet veren 

mi vudı?. 
Binaenaleyh bu şerait dahi

linde dahi T eınistoklisin ölü
müne sevinememeleri gösteri
yordu ki ba adanı cidden hür
met edilecek bir adamdı. 

Lambalann uğ:u ışığı etrafa 
donuk bir bakır kılıf geçiri
yordu. 

Şimdi herkes sesini kesmiş 
susuyordu. 

Birden hafif bir ısbk sesi işi
tildi: 

Derken bir ıslık sesi daha .. 
Nisefor heyecanla: 

-Geldiler .. -diye mınldandı
Lamba tutanlardan birini ya

nına alarak sekiz on adım ka
dar açıldı. Bir duvara yaklaŞb. 
Elini meçhul bir yere bastı.Bir 
taş, hiç giiriıltü çıkmadan 
açıldı. 

Herkes başını o tarafa çe
virmiş bakıyordu. 

Nisefor duvarı tekrar sıvaz
ladı. Açılan menfez ses çıkar
madan tekrar kapandı. 

Şimdi hepsi garip bir heye
canın esiri idi. 

Acaba bu adam kimdi? 
Bu adam ki en büyük emel

lerine enğel olanı tepeliyebil
mişti. Yani Bizansın or
duda en sevilen başını param 
parça edebilmişti .. 

Ona yaklaşamıyorlardı. 
Çekinıyorlardı. Fakat bu çe

kini~ korkudan değildi ... 
T eınistoklisi öldüren bu idi 

ha ... 
Ooof, bu adamdan iğreni

yorlardı. 
Ona bir kahraman gibi de

ğil; kandan çekinen bir adam, 
eli kanlı bir katile nasıl bakar 
sa öyle bakıyorlardı. 

Kim bilir ceneral! Nasıl bir 
kancıklığın kurbanı olmuştu! .. 

Nisefor, bu ciheti izah etme
mişti amma hiç biri işi kestirmek 
te müşkllat çekmiyordu. 

Temistoklis onun evind" mi
safırdi. Muhakkak ona uyku 
verici şeyler içirtmiş olacaktı. 

Ve sonra zavallı kumandan 
dalgın ve hitap yatağına uza-

nınca bu herif üzerine saldırıver
mişti. Her halde bu iş, böyle 
olmuş olacaktı. Temistoklis gi
bi bir adam başka türlü nasıl 
öldürülebilirdi (. 

Şimdi; hepsi büyük bir me
rak içindeydi. Acaba kimdi bu 

adam? nasıl bir adamdı bu he-
rif? Bizansınarslan yürekli mu
haribini, eli titremeden katle
den bu canavar kimdi?. 

Nisefor, binbir istifhamkar 
ile dolu bu sükiınu, çatlak sesile 
eden bir perde yırtar gibi yırttı: 

- Dost görünen düşmanlar! 
- diye bağırdı - Size yeni a... 
kaclaşımızı takdim ediyorum .. 
Dm T emistoklisten kurtaran 
yem dosta selam ! 

Esrarengiz. adamlu, belki 
istemeden, fakat laep birdea 
bıq eğdiler. Gelen adam, har
maniyesi.in bol ve m:un kol,
lan arasından yabnz parmak 
adan görünen elini kaldırmak
la mukabele etti. 

Nisefor devam etti : 
- Bu arkadaş saflarımıza 

iltihak ettikten sonra, artık 
biran texeddüte mahal kalma-
mıştır. Dost görünen düşman
lar ! Bizans şu andan itibaren 
sizindir. Düne kadar herşey 

olan İren bugün hiç bir şey 
değildir. Ve mechul yeni arka
daşa doğru bir adım atarak 
taşkın bir neşe ile bağırdı : 

- Büyük dost! Bizansın se
lametinden başka bir gaye 
gütmüş adamlar, hertürlü 'iti
mada müstahaktırlar. 

Ani bir hareketle uzanan 
kolu, kara mantolu adamın 

gözlerini kapayan gökdemir
den serpuşu kavradı; birden
bire çekti; kafasından çıkardı. 

Bu sırada lamba tutan adam 
şahsı meçhula yanaşmış bulu
nuyordu. Lambanın ışığı şap

kasız kalan kafaya da bakır 

bir kılıf geçiriverince, esraren
giz adamlar hep birden geri
lediler. Her ağızdan bir hayret 
nidası fırladı: 

- Aaaa!.. 
- A! Aaaa! 
- Aaaaaa! 
Şaşırmışlardı. Amma ne dal

gınlık!. 

Bir an içinde hepsi, adeta 
ahmaklaşmışlardı. 

- Aaa! 
- Aa! aaa! aaaa! 
- Evet! Evet dostlarım .. 
Evet ... Evet... 

Niseforun gözlerinde içinden 
gelen bir" kaç damla yaş be
lirmişti. 

Arkadaşlannın şaşkınlıkları 

nispetinde, perdesini yüksel
ten bir sesle: 

- Evet dostlarım .. Evet - di
ye haykırdı -

- O ha?!. 
-Evet o ... 

T . kJil - emısto s ... 
- Evvvet!. Ta kendisi .. Ol .. 

Bizzat o .. Evet dostlarım .. Evet 
dostum Leon.. Karşımızdaki 

arslan bizzat Temistoklistir. 
Esrarengiz adanıın hayreti 

müthiş, amma pek müthiş ol
muştu. 

Nasıl hayret edilemezdi ki : 
Niseforun yanm saattenberi 
ölümünden bahsettiği adam kar
şılarında atılmğa amada canlı 
bir tehdit gibi ve dimdik du-

ruyordu; 
Niseforun "Leon,, diye hitap 

ettiği arkadaşı, kısa boylu, ge
niş omuzlu adamdı. 

tık hayret ve şaşkınlık devri 

Son Dakika: 
Gazi Hazretleri Balkan 

Müddet 
Hariciye 
Görüştü 

• 
Nazırları ile Bir --------..... ~----~~~---------Geçit Kabul Resmi Çok Parlak Oldu 

Ankara, 29 (Hususi) - Reisicumhur Gazi Hazretleri bugün öğleden sonra saat onbeşte Cum
huriyet bayramının onbirinci yıl dönümü münasebetile tebrikatı ve bu meyanda Yunan hariciye 
nazırı M. Maksimos. Romanya hariciye nazırı M. Titüleskoyu ve Yugoslavya hariciye nazır mu
avini M. Puriçi kabul eylemiştir. 

Tebrik.atın hitamında Balkan hariciye nazırlan ile bir müddet görüştü. 
Müteakiben yapılan geçit resmi çok muhteşem oldu. İran, Irak tayyareleri de hava filomuzli 

birlikte geçit resmine iştirak ettiler. 
Ankaranın gece tenvirati fevkalade parlak oldu. Ankara elektrik ziyalan içinde yüzüyor. 
Yugoslavya kralının ölümü dolayısile balo verilmememiş yalnız yapılan resim kabul çok parlak 

olmuştur. • •• 
lstanbulda Geçit Resminde Universi-

te Talebesi Bir Hadise Çıkaracakh 
İstanbul 29 (Hususi) - Cumhuriyet bayramının on birinci yıldönümü müna.sebetile yapılan geçit 

n ıiode 'üniversite idare heyeti ile talebeler arasında bir hadise olmuş ise de derhal önüne 
geçihıaiştir. İdare heyeti üniversite talebesinin üniversite bayrağı altında geçit resmine iştirakini 
istemiş, talabe ise, Talebe Birlıği altında geçmekte israr eylemiştir. Yapılan müdahalelerle hadi
senin önüne geçilebilmiş ise de Talebe Birliğinin dağıtılacağı ve bu teşekkülün feshedileceği 
söylelliyor. 

A vusturyada Sosyalistlerin Yeni Bir 
İhtilal Hazırladıkları Söyleniyor 

Londra, 29 (Hususi) - Royterin Viyana muhabiri Avusturyada yeni bir sosyalist ihtiWi hak
kında garip şayialar deveran e~gini. ?ildiriyor. f-!~et ~er ih~e. karşı __ koymak için I~ 
gelen tedbirleri almaktadır. Şehır polisı 300 suvan ıle takvıye edilmiştir. Diger haberlere gore 
sosyalistler de iyi teslih edilmişlerdir. Hük:Umetin herhalde bir ihtilal hareketini bastıracak kuv
vette bulunduğu tahmin olunuyor. Sosyalistler ise bu haberlerin kendilerine karşı tazyik tetbirleri 
alınmasını meşru göstermek için ittihaz edildiğini söylüyorlar. Haymvehrenler arasında da hoşnut
suzluk vardır. Bunlar şansölye Şusing'ten memnun değildirler. Herhalde ikinci Teşrin içinde 
fevkalade bir hareket çıkmasına ihtimal verilmiyor. 

Madrit Hapishaneleri Doldu, Taşlı 
Paris, 29 (Hususi) - Madrit hapishaneleri 1100 mahpus ihtiva edebildiği halde mahpusların 

adedi dört bini geçmektedir. Hergün yapılan tevkifat yü.zünden hapishane boğazına kadar 
dolmuştur. Sosyalist fırkası reislerinden mahpus bulunan Lahrenko Kabalero'nun hapishanede çok 
tazyik edildiği söyleniyor. 

• • 
T ethişçinin F ransaya iadesi istendi 
Viyana 29 (A.A) - Fransız maslahatgüzan Hırvat tethişçisi Perceviçin teslimidi Yugeslavyaya 

değil Fransa hükumetinin istediğini Avusturya hükiımetine bildirmiştir. 

lngiliz Parlamentosu Toplanıyor 
LONDRA, 29 (Hususi) - 31 Temınıızdanberi tatil yapan Lortlar ve Avam kamaraları yarın 

]bugün] mesailerine avdet edeceklerdir. Mesai fırkası silah ticareti meselesini parlamentoda tahrik 
etmeye karar vermiştir Hukiimet bu meselenin ayrı bir celsede münakaşasını kabul edecektır. 

Almanyada Bazı Hadiselsr Oldu 
Paris 29 (Hususi) - Berlinden bildirildiğine göre Hal şehrinde Hitlerci gençlik teşkilatı fena 

iskan edilmelerine karşı protesto maksadile şehrin en büyük caddesine çadır kurmuşlardır. Hal 
şehrinde evvelce serbest bırakılan yirmi komünist tekrar tevkif edilmiştir. Bunlar devlet emniye
tine suikastla ittiham edilmişlerdir. Kolonya polis hafiyeleri Kolonya Katolik gazetesinin nüsha
lannı müsadere ettiler. 

Brükselde Büyük bir Geçit Resmi 
Raris, 29 (Hususi) - İzer muharebesinin yirminci yıl dönümü münasebetile Belçika kral ve kra

liçesinin huzurunda bir geçit resmi yapıldı. binlerce eskı muharip bu geçit resmine iştirak ettiler. 
Hükumet erkanı, ceneraUer, Fransız - İngiliz - İtalyan ataşemilterleri merasimde hazır bulundular.~ 
Kral bu münasebetle irat ettiği bir nutukta demiştir ki: "Parlamento askeri kuvvetlerimizin tak
viyesi için bir kanun Jiyihası kabul etmiştir. Yersiz münakaşalarla niçin hudut helkı istila korkusu 
içinde bırakılsın .. Bize lazım olan liyakat ve ehliyeti hürmet telkin eden bir askeri cihazdır.,, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
geçer geçmez Leon Nisefora 
yaklaşarak. hecandan boğuk 

bir sesle: 
-Fakat sen... dedi- bizo ce

naralın öldüğünden bahedi
yorsun .. 

Maliye nazıri güldü: 
- Evet arkadaş .. 
- Eeeey? .. İzah etsene, bu 

ne hal? T emistoklis öldürülme
di mıl Demin bize anlattıkla
rın masal mı idi? 

Nisefor büyük işler yapmış 

adamların taklit edilmez gu
ruru ile göğsünü gerdi. Sağ 
elini kalbinin üstüne basarak 
cevap verdi: 

- Ceneral Leon T emistok
lis oldu .. Bu muhakkak ... Mu
hakkak ki, ölen bir T enılııtok
lis vardır .. 

Dudakları şeytanatkar bir 
tebessümle ilave etti: 

- Son Vrır -

•• 
Hisar Camii Onünde 
Bir Kaçakçı Yakalandı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dün zabıta Hisar camii önün- [ fazla miktar~a ~~~~ak .. taşı 

deki kahvehanelerden birinde satın almak ıstedigını soyle
külliyetli mıktarda kaçak çak- miş ve Mehmet te ne kadar 
mak taşı yakalamağa muvaffak taş istediğini sormuştur. 
olmuştur: Memur efendi bir iki kilo 

Hisar camii önünde Kazım kadar olursa işine yanya
efendinin müstecir bulunduğu cağını, kendisinin de götürüp 
aynalı kahvede garson 28 yaş- ~şand~, . köylerde satacağını 
lannda Kayserli Abdullah oğlu soyl~mıştir. . 
Mehmedin öteden beri kaçak Nıhayet pazarlık bıraz uzun 
çakmak taşı sattığı zabıtaca sürmekle beraber uyuşma ile 
haber alınmıştı. neticelenmiş, ve taşları garson 

Dün bu kaçakçının ya- efe?di teslim ederken etraf-
kalanması için zabıtaca alınan takı memurlar da yaklaşmışlu 
tertibat muvaffakıyetle netice- ve kaçakçıyı cürmü meşhut 
lenmiş ve kaçakçı yakalanmış- halinde yakalamışlardır.Kaçak
tır. çının arkadaşı Kilisli Hikmet-

Bir teharri memuru kaçak tir. Firar etmiştir. Zabıtaca 
çakmak taşı satan garson Meh- takip edilmektedir. Yakalanan 
medin yanına yaklaşmış ve taş miktarı 3750 adettir. Meh
kimsenin gönniyeceği bir su- met ihtisas mahkemesine ve
rette k~na e2'ilerek gizlice rilmiştir. 
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Denizlide Mektepler Ve Yollar 
Cumhuriyetin Onbirinci Y ıldöıiümü Şenlikleri içinde 

Merkezde Ve Köylerde Yirmiye Yakın Mektebin AçılmaResmi Yapıldı 
Yollarda Büyük Faaliyet Vardır - Belediye İşleri 

Denizli, 2J (Hcısusi) - De
nizli maarifinin çok ileri oldu
ğu'lu ge;:e'lde bildirmiştim. Bu 
güzel vilayette 11649 çocuk 
okumaktadır. Bu rakam son 
zamanlarda artarak 15 bine 
yaklaşmış olduğu temin edil
mektedir. Ba ra1nma karşılık 

okuma çağında bulunan yavru
lar,n adedi ( 42035) e baliğ olu-

D, mz!ı va/ısı Fuat bey 
yor. Geçen sene vilayet dahi
linde 22 yeni mektep yapıl
mıştı. Bu sene de yeniden se
kiz mektebin inşası bitirilmiş
tir. Bu mekteplerin açılma 

resmile köylerde yapılacak olan 

19 mektebin temel atma mera
simi bugün büyük bayramımızda 
yapılacaktır. Şimdiki halde 
1 tane hali inşada bulunan köy 
mekteplerile Kızılcabölük na
hiyesinde yapılmakta olan bü
yük mektebin yakında bitiril
mesine gayret ediliyor. Mer
kezde Kayalık mahallesinde 
mektep kurulmasına elverişli 
büyük bir arsanın istimlakine 
teşebbüs edildiği gibi Kaleita
vas kazasında yeni yapılacak 

olan mektebin temel atma res
mi hazırlanmıştır. Çivril kazası 
merkezinde de bugün bir yatı 
mektebinin açılma resmi yapı
lacaktır. 

· Mektepler yapıldıkça, ders
haneler büyütüldükçe okuma 

çağında olanların peyderpey 
İrfan yuvalarına alınması müm
kün olmaktadır. Bu sene mer

kez mekteplerine yeniden 602 
.talebe SJkış~ırılmıştır. Bu sevinç
·li hadiseyi diğer hayırlı bir te
şebbüs daha takip edecek, bir 
Teşrini sanide büyüklere de 
okuma yazm:ı öğretmek için 
halk gece kursları açılacaktır. 
Bu kunlaTa halkın, en yaşlısı-

na varıncaya kadu, devam et
mesi temin olunacak, geçen · se
ne kurslarda ders veren mual
lim beyler bu sene yine bu va
zifeyi iictetsiz olarak kabul 
ed<!ceklerdir. 

Vilayet merkezinde bnlunan 
halk okuma odası, mü.n
kün o lur3a, b iiyiiltülecek ve 
bu sene altı kaza ve on bir 
nahiye merkezinde a<ılan halk 
okuaıa odaları ze'lginleştirile

cektir. Mekteplerde ta;ebeleri 
teksif i şine de fazla ehemmi
yet veriliyor. Bundan maksat, 
kaydedilmef:e rr~le'l her ç:ı~:ı
ğun retle karşılaşm:ım:ısını te
min etme'..tir. Bn:;lin merkez 
mektep dersanelerinin behe
rinde yetmişten aşağı talebe 
yoktur. Bu suretle D~nizli 
içindeki tam teşkilatlı altı ilk 
mektepten busene yüz otuza 
yakın mezun çıkarılmış ve bun
lardan birçoğunun Denizi Ji3e
sine girmeleri temin edilmiştir. 

Maarifteki bu tekemm'.\le 

' 

Dtn:zll b!u t11ye ıti':it N,11/1 bel' 

başta Denizlinin enerjik valisi 
Fuat beyefendi olmak üzere 
Denizli maarif müdürü Ziya 
beyin de yorulmaz çalışkanlık 
gösterdiğini memnuniyetle kay
dederiz. 

Denizlide Yollar 
Denizlide yollar için sonbahar 

inşaat devresi faa 'iyeti var. 
Üç senelik bir proğram 
takip olunuyor. Şimdiki halde 
yollarda on iki bin iki yüz elli 
amele çalıştırılıyor. Vali Fuat 

bey yollara da, maarif işlerinde 
gösterdiği gayret kadar, ehem· 
miyet vermektedir. 

Denizli - Tavas yolunun en 
arizalı kısımları on üç kilomet
re bir saha üzerind'! esaslı ta
mirat görmektedir. Denizli -
Acıbadem yolunun sekiz kilo-

ekorlar Peşinde . 
.!ı'iandalı 

Yedide 
Fıtzmoris 
Tekrar 

Dün Saat 
Havalandı 

Londra 29 (A.A) - Hava-" 
!anmadan önce tayyareci 
Fçimoris İngiltere Avusturalya 
yarışına iştirak edenlerin takip 
eyledikleri yoldan gideceğine 

söylemiştir. Kendisi 10 saatte 
Bağdada ve Şarlvilelde durmak
sızın 55 saatta da Melburna 
varmak ümidindedir. Fiçmori
sin tayyaresi fevkalade ağır

lığına rağmen bu sabah gayet 
eyi bir tarzda havalanmıştır. 

Londra 29 (A.A) - Fiçmo
rin Scok ile Blackin tesis et
tikleri İnstiltere Melburn reko-

runu kırmağa teşebbüs etmek 
üzere bu sabah 7,14 te hava
lanmıştır. 

Sanfransisko 29 ( A.A ) -
Samuada Tutilla telsiz istas
yonu tayyareci Kingsford Simi
tin F eniks adaları üzerinde 
görünmediğini ve ağlabi ihti
mal fırtınalı mıntakadan geçer
ken yolunu şaşırdığını bildiri
yor. 

Lizbon 29 (A.A) - Timora 
doğru bir uçuş tecrübesi yap
makta olan tayyareci Humberto 
Kraz Garp Trablusunda Ta
buya inmiştir. 

1 

metrelik bir kısnıına taş ferşi
yatı ve silindiraj yapılıyoa. Çal 
yolunda yeniden sekiz kilometre 
bir kısmın taş ve silindiraj 

timiz için bir sene içinde bu 
kadar uzun yol yapmak büyük 
bir muvaffakıyettir. Vali Fuat 
beyi tebrik etmeği borç biliriz. 

( 

/ 'ı r:i::ıı lıitl.ıinıct kono[iı 

ameliyelerine baılanıtnış bu~u- Denizlide San'at 
nuluyor. Çivril kaz:ıı'.mn Uşak Fuat bey vilayet dahilindeki 
ve Sand,klı kualarlle i.tiba~ı san'atların inkişafına d-ı ehem-
için bu kısım ÜZ~(ind~ de ya- miyet vumekte ve Biıldan ka-
yıim:ı faaliyeti var, bu faaliyet, zasile Günay, Kadıköy ve Kı-
on iki kiloi'.!Jetre:ik '3ir uııınluğu z•lcab5li'k nahiyeler:nin halı 
ihtiva c:lıyor. ve doku ;ı san'atlarile daha ya-

DJ,iz'i - B ı · J.' v'.!iye~~~~i kınd'.n:ı'J.i.adarolmaktadır.Bul-

a ra1 'lh'.~i y:>'.:h y.a)th'l ~:l 1 ı.- dJ.n,G'.inay,Kadıköy,K1zılcabö-
mala· en h-ıra·el'i cl~·ı:e:;inJ lük mensucatının bu civardeki 
g:U-mi't..ir: G !i!'l senQ. b:qbn•- kıymetini uz:ıklarn da tanıtmak 
fr:ı B.ı 1 :h'l - A aF'1'c s:n!~in;;ı içiu te:lb'r]er a\a.1 enerjik va!i-
n'.>'.n:nia:ı dı. il:nı\ e1'l!yo-. ye h-ıl:C b:iy:ik muh:ıbb!~ bes-• . H y:ırn Po'', ( "rn ·, :n.b) 
hrabeler:,~ •;'d.n 2J 1.'b ~l· 

re'!:k yo\y ')L·, m :ı~<r.\h,dre:;
ten geçe'l bu yo1d1 3S ınetıe 
u:ıu,'uju'l:h d~'llİr a::ıklı h"r 
d_ k3.:H.i y.ı;>'ır.lın '.; o!llınJ'u
yor. 

A:.1.>1.\!41 !~131 .. Pl l ı; 'l~.:ı· 

mın n:ı'1'yeıi dıJ'ı.: VJi>·.nn
lık bir m :l'aka ;d". O J.ya d1 
yol giizer:;a1ı·nd:ı!<i b:ıt:ın kö7-
lerin b'.i':p!erile v ! vilayetin 
n:ı.kdl y:ı ·:l m''e g:i~!I bir yol 
yapılmış V! "1 s.ı;~:'.e e'l müı
kül bir ihtiya: m ıariakiyet ve 
kolaylıkla ba~arılmıştır. 

J ıl lllZ!llfe 

Vilayet dahiline geçen sene 
yapılan yollara ilaveten köy 

kanunile ve köylü bütçelerile 
muntazam ve muayyen bir 

proğram dahilinde 230 kilo 
metre kadar yol yapılmıştır. 

Kısmen iç sayılan bir vılaye• 

liyor. B:.ı sene lzmi• 9 Eylul 
beyn~'milel panayırınd'l büyük 
ra~O~t glr~n D~:ıiz~i dJku:na· 
cılığı, san'atkar ve t;:~!>ahtar

lata iyi bir t'!1vik m :ı'.ıiyetini 
alınış olduğun:hn gele:ek sene 
iç:n panayıra v:ıli be;i'.'I d:ıha 

yeni bdbirl'!ıile ve d:ın:ı yeni 
bir h:ızırlıkl:ı çıkılaca'c,ı:. 

İntih;sp N-;ısıl G'.}ı;tl? 
Denizli halkı bele:Hye intiha

bın da pek şuurlu har~ket et-
miştir. rey H:ıkkı olan-
ların adedi 79:>5 ve rey 
kullananların adedi 6114 idi. 
Seçime ayın yedisinde başlanı-

Pw11ıı~kııle 

!arak onunda bitirilmiştir ve 

fırka namzetleri müttefikan se
çilmiştir. İntihap işlerinde hal
kımızın son senelerde gösterd~li 
şuur eski senelerle asla muka
yese edilemiyecek derecededir. 

İntihaba yabancı kalmak şöy-

le dursun; candan takibaden
lerin adedi mühim bir yekun 
teşkil etmişti. Halk seçim ne
ticesinde reisin kim olacağını 
da merakla takibediyor, eski 
reis Naili beyin riyaseti işgal 
etmesini arzu ediyordu. 

T elgraf~a bildirdiğim veçhile 
çarşamba günü azalar arasında 
yapılan seçimde Naili beyin 
reis yapılması halkı sevindirdi. 
Naili beyi ziyaret ve tebrik 
et<İm . 

Re.s bey ba.,a: 
- Ye'.'li icraala yakında gı

ri~~ceğ"'.z .. dedi. 
Bu icraa:ın; bilhassa şehrin 

su, elektrik ve yollarına teşmi
li ic:ıbediyor. Filhakika diğer 
iki ıh(;yaçtan gözlerimizi ayı
rarak yo!lar üzerinde durur
sak şehir dahilinin yağmurlu 

günlerde pek fenalaşdığını 

görüyoruz. 
Reis beyin düşüncelerinde yol

ların ıslahı bilhassa yer almış- ' 
tır. Bu sıhhi noktaya vere
ceği ehemmiyetten dolayı Naili 
beyi tebrik eder, yaln•z bilin-

, 

Dnuzli ma.ııif mildüıü Ziya bey 

içerisine her türlü mülevvesatın 
karıştığı pis suları döküyorlar. 
Dökülen mikroplu sular bahçe
lerdeki sebzeleri pisliyor ve 
nihayet çarşıya çıkanlarak göz 
görmeden gönül katlanır diye 
satışa konuluyor. Çok mühim 

De11ızli Meıktz !ıaslanı·sı 

miyen şu noktaya da bakım
larını çekeriz. 

Şehrin kenarında bulunan 
umumhane binası bir bahçenin 
bitişiğindedir. Umumhanenin 
arka pençerelerinden, bahçe 

olan ve nazarı dikkatı celp et
miyen bu noktaya gayyur be
lediye reisinin el koyacağını ve 
şiddetli tedbir alacağını umu· 
yoruz. 

M.HulOsi 

Aydın Spor Sahası 

Y11kıı11d.. A)'Glll Spoıc11/raı Aşaj!ıda Ayı/11111 ye/il sıı: I sanası 1 

Aydın, 28 Hususi) - Ay- bu sahanın Alsaneak saba~ 
dm sporunu inkişaf ettirmek kadar güzel olacağını söyliY0~ 
için güzel bir saha ve tribün- lar. Sporu teşvik ve hilll3~· 
!er yapılıyor. Şimdiden Pist işlerinde vali beyin gösterdıf 
yeri yapılmış, tenis yerleri ta- alakadan memnuniyetle batı;:; 
yin edilmiş, futbol için geniş diyorlar. Filhakika bu al~l'' 

. · · I k d' Vı • yer hazırl:ı'lmıştır. Daha b:ızı ıyı netıce er verme te ır. 

noksanlnrın ikmal cdiL ·ıne yetin federe üç kulübü var~~ 
gayret ediliyor. Bu miktar busene altıya b , 

Tribünlerin inşası ıçın bele- oluyor. Merkezle temaslar ~p 
diyece tahsis edilen beş yüz pan Karapınar, Koçarlı !<il o' 
liranın kifayetsizliği halinde !erile Çine takımı, Aydıııs~~-
mıntakaca daha 500 lira ekle- run birer şubesi halinde ~~.,ı~ 
necektir. nuyorlar. Bu sene .AY ,,ıP' 
Aydın gençleri sahalarile gençleri arasında atletız~ pof 

şimdiden iftihar ediyorlar, nok- sabakaları tertip edilınesı s 
sanları tamamlandığı takdırde şevkini artırmıştır. 
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Tethişçilerin - ~srarı 
Bir Kadın Hepsini ··-ifşa Etti 

Ya~k;··· .. ·p~t~~d~·· .. ···xı;şı;;~ ...... C~~~;;r ... Ki~~ks 
Nezaret Ediyordu.. Perşeçin Hayah ... 

U stasii~;· .... ·f ;;;f~~·d;~"""}d;;; ...... M~hkfı;"""'E~fü~~ ...... Y~Ik; .. ···p egoreleç 

"' 1""ethişçiler Kampındaki Hayatı L.411latıyor ... 
Belgrat, 25 ( P. J ) - Prens 

\1işel caddesindeki Tavema
ardan birinde oturuyorduk.Kar
şımızda yer alan siyahlı kadın, 
polis romanlarında ismi geçen 
kahramanlardan biri değ l:li. 
Sırlarını kulaklarından sarkan 
buklelerde saklıyan, yahut ta 
piyanoda çaldığı hava ile bir 
şifreyi halleden sinemalarm 
casus kadınlarından da değildi. 
Parmağındaki yüzüğün kırmızı 

taşını fasılasız boynundaki kürkü
ne sürtüyor, geçenleri tanımak 
ister gibi dikkatle gözetliyordu. 

Kimi Bekliyordu? 
Matem havası içinde yüzen 

Belgradın, vitrinleri siyah krep
lerle örtülü bulunan ve gündü
zün bile kandillerini söndürmi-
yen mağazaları önünden ğeçen 
halk arasından kimi tanımak 
istiyor, yahut ta gimden kor
kuyordu.? Diğer masalarda otu
ranlar bozalarını içerken genç 
kadın kulaklarımıza fısıldar gibi 
anlatıyordu. 

Tethi,çilerin Allş 
Talimleri 

Y anka Pusta tethişçileri 

Ceneral Pearjeçkoviçin, yahut 
ta müteveffa kral Aleksandr'ın 
büyük boyda fotografilerini he
def ittihaz ederek atış tecrü
beleri yapıyorlardı. " Hırvatis
tanın halaskarları ,, jsmini ta
kınan bu adamların isabetli 
atışlar yaptıklarını kabul etmek 
lazımdır. Çok defalar jeneral 
KJarkx ve kapiten Marton ta
limlerde hazır bulunurlardı. 

Mülteciler Yugoslavyaya geç
mek istedikleri zaman sahte 
pasaportları tedarik eden je
neral Klarks'tı. Onun karar-

gahı ziyareti şimendiferde, hiç 
bir şeyden haberdar bulunmı
yarak yerlerini tutan yolcular 
için ölüm tehlikesi ifade edi
yordu. 

Maşın Enfernaller 
Maşin enfernaller (Cehennem 

bombaları) yapılırken kullanı
lan saatları gördüm. Bu maki
nalı bombaların cinayet saatını 
tam bir isabetle tayin ettik
leri ve asla şaşırmadıkları mu
hakkaktır. Yanka Pusta'da 
herkesin Maşin Enfernal ima
linde kullandığı zannedilme
rnelidir. Bu matem hazırhğmı 

Yapan Perşec, Pospiçil ve Reç 
namında üç azılıdır. Her üçü 
Yanka Pusta'nın gerçekten 
büyük ehemmiyet verdiği tek
nisiyenlerdir. 

Mülteciler bizzat imal ettik
leri motörlil kayıklar ve kano
larla istedikleri zaman Drava
dan gizlice Yugoslavyaya ge
Çerler. Macar zabitlerin
den Stepan Valerian, Emil La
?orsky talimat vermekte, bu 
1 • • 
şı ıdare etmektedir. 

Karargahta Rakabet 
Karargahta rekabet, çatışma 

eksik değildi. Perşeç'in lehinde 
~~Ya aleyhinde guruplar teşek
. ul ederken canlarını Paveliç 
1 • 
~in fedaya amade olanlar 
. ulunduğu gibi onu öldürmek 
~stiyenler de bulunuyordu.Diğer 
daraftan Rerşeç kendi hayatm
k an endişede olduğu cihetle 

karnpta bulunanların silahlarım 
end· 

Cak ı ~dasında saklar ve an-
P talım saatlarmda dağıbrdı. 
erşeç, Pospiçil, Reç ve benim 

1 üç gün evimizde ka- ~ . ..., düm. Aylar geç:i . .ı:..:: ğ"":ı y:ne 
pandığımız oldu. A- ondan mektup ald?m. Yanka 
leyhtarlarımız: "Dışarı Pustava dönm~kliğimi istiyor, 
çıkınız.. Dışarı çıkı- hayatıma dokanmıyacağını vad-
nız ... ,, diye bağrr- dediyordu. Ha•buki buradaki 
yorlardı. d l P . hı"lesinı" 

Dostum Perşeç ba- ost arım er.şe~ır. 
sezdiler. " Snkın gitme. Seni ğıranlar üzerine ta-

bancasını boşaltacak- tuzağa düş~rmek isbyor. Mu-
tı. Fakat ben önüne hakkak ki aleyhinde idam 
geçerek: "Sakın at- hükmünü vermişlerdir. ,, Diyor-
ma .. Bunlar kardeş- lardı. 
Jerimizdir.,, diye ba- T~verna<lan b: :ikte çıktık. 
ğırdım. Onu taban- Y clka Pogoteleç:n C\'ine gide-
casını kullanmaktan rek bir fotoğrdmı abcaktık. 
mennettim. Taksiye atladık. Bir yabancı da 

Hayretimizi şöförün yanında yer aldı. Sor-
İzhar Edince duk: 

Yelka Pegoreleç, _ Bu adam da kim oluyor? 
yıllarca birlikte yaşa- Yabancı cevap verdi: 

dığı adamın habaset- - Takibe memurum. 
!erini hülcümete ih- f · - Kimi? 
bar edişini şüphe L. Bu sefer Yelka cevap verdi: 
i 1 e karşıladıgw ımızı B · 
görünce şunları anlattı: "Yu
goslavyayı terkettiğim gün 
henüz on altı yaşında idim. 
Perşeçle Viyanada tanıştım. 
Bana izdivaç vadetrr.işti. 

Viedernergoestel caddesinde 
26 numaradaki evinde kalı

yordum. Orada gebe kaldım. 
Fakat çocuğumu ltalyada 
doğurdum. Perşeç kızımıza 

Türkiye 
Boğ z r 

Bir Gaze e Balkan 
Siyaseti Tasvip 

Sdenka Arsenia ismini verdi. 
Az sonra çocuğumu elimden 
alarak Viyanalı bir ailenin 
bakımına tevdi etti. Yalnız, ta
mamen yalnız kaldım. Kızım 
nerededir, bilmiyorum. Avus
turyada mı macaristanda mı? 
Belki de talisiz yavrumu bir 
daha göremiyeceğim. Perşeç
ten ayrılınca memlekeHme dön-

Dev et eri ·n u 
ettiğini Yazıyor 

~~--.... -----..... -.......__.. __ ~~~ 
"Ladepeche Tunisienne,, ga

zetesi yazıyor: 
Türk-Sovyet Boğazlar siya

setinin, Bulgaristan müstesna 
olmak şartile, Bütün Balkan 
devletlerince tensip edildiğini 
hemen ilave edelim, Malum ol
duğu veçhile milli hissi ziya
desile temsil eden Ankara hü
kumeti milli hakimiyetin kud
siyet esasını her şeyin fevkin
de tutmuş ve tutmaktadır. Di
ğer taraftan Türk muharebe
lerinin dörtte üçü hep bu ,,Bo
ğazlar meselesi" yüzünden doğ
muştar. Eskiden Rusya'nın bu 
husustaki siyasi telakkisi de 
bambaşkaydı.. Halbuki bugün
kü görüşü meselenin en alaka 

uyandırıcı cephelerinden birini 
teşkil etmektedir, zira U.R.S.S. 
ile Türkiye arrsında zamanı
mızın en dikkate değer ve 
büyük mUşterek menfaatleri 

üzerine kurulmuş bulunan de
rin dostluklardan birini teşkile 
sebek olan bu görüştür.. Tür

kiye 19 uncu acır sonunun dip
lomatik tarihini doldurmuş olan 

Müdaheleleri göz önünde bu
İ~nduruyor. Sovyet birliği de 
bir zaman ayni endişeleri ya
şamış olduğundan isti~~ulde 
bu endişelerden kendını ko
rumıya çalışıyor. Zamanımızın 
diplomasisi yeni bir nizam üze
rine kurulmuş bir çok mefhum
lar yaratmıştır. Maa?1afih bil
hassa son Cenevre sukutu ha
yallerinden sonra tarihin daimi 
olan prensiplerini unutm~mak 
lazım j?'eliyor. Bu preneıpler-

den birı de şüphe yok ki Bo
ğazların Türk'ler tarafından 
muhafazasıdır. 

İşte Türk tezinin evvela 
Fransa'da, bir kaç haftadan 
beri İngılter·e'de yani statüko
ya bağlı olan devletler nez
dinde nazarı dikkate alınma
sının sebebi budur. Diğer ta
raftan bizzat Türkiye ve U.R.S. 
S. de bütün kuvvetleriyle ayni 
statükoya merbutturlar. 

Bunu s&ylerken şüphesiz U. 
R.S.S'in yalnız kara statükosu
nu kastediyor ve komünist na
zariyatı ile yayılma siyasetini 
mevzuu bahsetmiyoruz .. Bu iti
barla Türkiye'nin vaziyet ve 
misali dikkate değer. Zira şi
maldeki büyük komşusuna ilk 
el uzatan o olduğu gibi 1919 
dan 1935 e kadar da kendi 

mukadderatını onnnkine bağlı
yan da yine odur. Bununla be
raber propagandaya dair hu
suslarda bazı garantilsr istedi 
ve aldı; ve bu sahada kendini 
bilhassa enerjiyi ve vaziyetinin 
vüzuhu sayesinde korudu. 

Bugün Rusya ve Türkiye 
bazı müdahalelerden masun 
kalmak istiysrlar. Talep ettik
leri şey Fransa'nın kuvvetli is
tinatgahile birlikte, bir şark 
Lokarnosu'nun aktidir. Bu akti, 
birinciden daha verimli ve mü
essir olup İngiltere ve hatta 
İtalya tarafından kabul edilmiş 
ve Sovyet Birliğinin Milletler 
Cemiyetine girmesile zaruri kı
lınmış bir mukavele olarak te
lakki ediyorlar. 

- enı ... 
O zaman sevimli dansözün 

niçin heyecanla dışarıya bak
tığını. gelip g.:!çenleri tetkik 
ettiğini anladık. Y clka emniye
ti umumiyece hayatını muha
fazaya memur edilen sıvil po
lisin bir saniye bile yanından 
ayrılmasına razi olmıyor. Ha
yatıne suika.,t edilmesinden 
endisc cdıyor, Korkuyorum ..• 

.. 
deal Ve a ikat 
İdealle uğraşmak muhalefet 

imtiyazlarmdan biridir, Mister 
Attleenin Southport'de bahset
tiği 11 dünya devleti ,, nin ve 
yahut Mister Hendersonun 
amele fırkasının nihai gayesi 
olarak ilan ettiği " Kooperatif 
şeklinde dünya cümhuriyeti ,, 
nin kurulmasına prensip olarak 
kimse itiraz etmez. 

Esasen bu, yalnız bir fırka
nın veya bir hükumetin değil, 
milletler cemiyetine mensup bü
tün memleketlerin açıkça ilan 
ettikleri bir gayedir. Her halde 
katiyetle biliyoruz ki millerler 
arasında kanunun hüküm sür
mesi ve harbın siyaset aleti 
olarak kullanılmaktan vaz ge
çerek ortadan kaldırılması bu 
memlekette en ziyade arzu edi
len şaylerden biridir. Kollektif 

bir sistem sayesinde silahları 
azaltmak, birbirine itimatları 
o!mıyan ve iflastan kaçınmak 
için çabalıyan milletler, gerek 
ahlaki gerekse mali bakımdan 

büyük bir istifade elde ede
bilirlerdi. Mister Hendersonun 
dediği gibi insanlık tarihinde 
bugünkü kadar harbın kaldırıl
masına taraftar bir devir geç
memiştir. 

Bununla beraber, South-
port' deki hatiplerin de eyi
ce anladıkları gibi bütün ci
handaki hükümetlezin temayül
leri tamamile eski istikamette
dir; ve fikir serbestisinin tahdit 
edilmediği memleketlerde bile 
hükümetlerin tatbik ettikleri 
siyasetin halkın arzularına mu
gayir olduğunu gösterecek bir 
delil yoktur.' 

Times gazetesi yukarıdaki 
iddiasını ispt yolunda Fransa, 
Amerika, Japonya, İtalya, Al
menya, Polanya ve SovyetRus
yanın son zamanlarda büyük 
bir faaliyetle silahlanmakta 
olduklarını kaydettikten sonra 

Gazi Hz. Romanya HaJ 
Nazırını Kabul Etti 

Çankaya Köşkündeki Mülakatta 
Bulundular H. Vekilimiz de 

Çlıııl.tı}lı Kuşku 

Ankara 28 (A.A) - Bugün 1 ~o.kara 28 (A.A)-Romanya 
Ankaraya muvasalat eden ve harıcıye naztrı M.Titülesko ce-
Romanya hariciye nazırı M.Ti- napları bugün öğleden evvel 
tülesko cena pıarının riyaseti sıra ile hariciye vekili Tevfik 
<ı.!tında bulunan Romen heyeti Rüştü beyefendiyi, Başvekil İs-
aşağıdaki zevattan mürekkep met paşa hazretlerini ve B.M. 
bulunmaktadır: Meclisi reisi Kazım paşa h -

A . f .. M u 
Romanyauın tına sc ırı · retlerini ziyaret etmiştir. Mü-

Sanaga Rascaru, Romanyanın .. . . . 
S f r· • M V ·ı· St . şarunıleyhım hazeratı M.Tıtü-o ya senn . ası ı oıca, 1 k 
R h 

. . t• .. es o cenaplarının ziyaretlerini omanya arıcıye nezare ı mu-

d- ·· M Fil tt" M T"t··ı k Ankarapalasta kendisine iade urll . o ı, . ı u es o ce- l . l d" 
1 h • k•t"b" M N ey emış er ır. nap arının ususı a ı ı . e- .. 

nisar. sefaret müsteşarı M.Va- Ankara 28 (A.A) - Reısı-
limeresco. cumhur hazretleri bugün öğle-
Bükreş sefirimiz Hamdullah den sonra saat 5,30 da Ro-

Suphi bey de M. Titülesko ile manya hariciye nazırı M. Titü-
beraber şehrımize gelmiştir. lesko cenaplarını Çankaya köş-
M.Titülesko cenapları ve mai- künde kabul buyurmuşlardır. 
yeti Ankarapalas otelinde ken- Kabul esnasında hariciye vekili 
dilerine hazırlanmış olan daire- Tevfik Rüştü beyefendi hazır 
lere inmişlerdir. bulunmuşlardır. 

a i Ve Kaymakamlar 
... -..... 

Cumhuriyet Bayramı Münasebetile 
Terfi Listesi Dün Neşredildi 

• 1 • 

Ankara 29 ( A . A ) - Her 
sene olduğu gibi bu sene de 

Cumhuriyet bayramı münase
betile terfileri yapılan vali, 
mülkiye müfettişi, kaymakam, 

mektupçu ve nufus müdürle
rinin listesi aşağıdadır : 

İzmir valisi Kazım Paşa ikin
ci sınıftan birinci sınıfa, Bolu 

valisi Salih Cemal B. 4 cü sı
nıftan 3 cü sınıfa, Kars valisi 

Cevdet bey, Kırklareli valisi 
Faik Muş valisi Mitat, Siirt 

valisi Sakıp beyler 5 inci sınıf 
tan 4 cü sınıfa, 3 üncü sınf 

mülkiye müfettişlerinden şefik 

ve Şuayıp beyler ikincı sınıfa 
terfi etmişlerdir. 

Kaş kaymakamı Ali Şirvan 

kaymakamı Vedat Ekrem ge
vas kaymakamı Selahettin Ya-

lova kaymakamı Şefik Refik 

Yeni şehir kaymakamı M. Ma

hir Karacabey kaymakamı Zi
ya Demirci kaymakamı Cemil 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mütaleasını şu suretle tamam-
lıyor: 

Kısaca, çılgınlığa yaklaşan 
bir militarizm buhranı Avru
pa'yı istila etmiştir. Bu şerait 

altında dünya federasyonu pro
jelerini yapmak veyahut bey
nelmilel bir polis teşkilatı tavsi
yesinde bulunmak bugün için 
manasız ve sevimsiz progam
dır. Yapılacak en iyi şey bu 
işin menfi istikametinde fn
gilterenin müdafaasını munta
zam bir şekle sokmak, 
müsbet istikametinde de dost
luk ve adalet siyaseti 
takip etmek ve Lokarno modoli 
üzerinden herhangi mütecavize 
karşı kollektif harekete geç
mek üzere mıntakavi pakatların 
teşekkülüne gerek kavlen ve 
gernkse filen çalışmaktadır. Bu 
suretle yavaş yavaş umumi bir 
emniyet sistemi kurulmuş olur. 

• • 1 • 

Terme kaymakamı Abdurrah
man Ödemiş kaymakamı H. 

Şerif Artuva kaymakamı Ab
dülkerim Refii Ayas kaymaka-

mı Recai Gelibolu kaymakamı 
A. Niyazi Tutak kaymakamı 

Celal,Eruh kaymakamı M. Hay

ri beyler ikinci sınıftan birinci 
sınıfa. 

Gevar kaymakamı Osman 
Zara kaymakamı M. Nami Tar
sus kaymakamı Hıfzı Orhanga

zi kaymakami Sait Ardahan 
kaymakamı Nuri Malazgirt kay
makamı Bekir Sıtkı Kozan 

kaymakamı Halil Tekin Kema
liye kaymakamı Abdullah San 
Kamış kaymakamı M. Hikmet 

Besiri kaymakamı A. Kemal 
Tire Kaym~kamı Gafur Sulta
niye kaymakamı Selahettin 
Narhhan kaymakamı M. İhsan 
Posof kaymakamı A. Muhsin 
Midyat kaymakamı Rifat Baş
kale kaymakamı Adnan Nizip 
kaymakamı M. Cemalettin Ce
ser kaymakamı M. Nuri Dağ
madeni kaymakamı A. Nusrat 
Silifke kaymakamı Mitat bey

ler üçüncü sınıftan ikinci :sını

fa terfi etmişlerdir. 
Bursa mektupçusu Şevket 

bey, ikinci sınıftan birinci sı
nıfa Ankara mektupçusu Ce
mal bey üçüncü sınıftan ikinci 

sınıfa Çankırı mektupçusu Ya
ver bey dördüncü sınıftan üçün
cü sınıfa ve Tekirdağ mektup
çusu H. Şevki bey Burdur mek-

tupçusu Hüseyin bey beşinci 
sınıftan dördüncü sınıfa terfi 
etmişlerdir. 

Konya nufus müdürü Kazım 
bey Erzurum nufus müdürü 
Rusuhi Ordu nufus müdürü 
Sait Muğla nufus müdürü Züh
tü beyler dördüncü sınıftan 
üçüncü sınıfa terfi etmişlerdir. 
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Bir Aşk Kahra anı 

Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

- 293 -

Maiyetindeki Askerle Mülazim Şarley 
Derhal Patnaya Avdete Memurdur .. 

- Evet! Mezar gibi bir yerde 
yaşarsam dünyayı bütün bütün 
unuturum. Bende kurtulmak 
ü:nidi de yoktur. Feridin ka
!·.sı olamadıktan sonra hürriyet 
te istemem. 

Hayim ile Niyama arasındaki 
·.:.ı sözler iki dost hilekarın 
"J:r~irlerini imtihanları gibi bir 

!Jdi. Hayim; kızın kurtulmak 
. rı~nde binaenaleyh kaçmak 

.. :ıs~mda bulunup bulunmıya
c::ılını anlamağa çalışıyordu. 
Niyama ise ne yesini, ne ümi
dini Brehmene göstermek is
temiyordu. 
Akşam gün batbktan sonra 

tekrar yola çıkıldı. Hayim de 
m 1kemmel bir ata binmiş, be
raber gidiyordu. 

Mülizim Şarleyin maiyetin
deki dört taKım süvari, Büreh
men hazretlerini selamlayınca 
habis herifin yüzü güldü. 

Nepol yolunu tutup gittiler. 
Akşamları Hindistanın her ta
rafında nadir olmıyan mabet
lerin birinde misafir kalıyorlar. 
Ve her mabette krallar gibi 
riayet görüyorlardı. 

Yolda düşmanlardan hiç b · r 
eser zuhur etmemesi Hayımm 
bayağı emniyetini yerine geti
riyordu. 

İngiliz hükfunetinin hududu 
olan Dapangaya kadar geldiler. 
'I' e)graf hatları buradan öteye 
_;~çmezdi. Hayım bn kasabada 
ıiç bir dakika durmayıp bir an 

evvel Nepol toprağına ayak 
basmağa gayret ediyordu. 

Binaenaleyh derhal yola dü· 
züldüler. Yolun bundan ötesi bü
yük bir çöldür. Şurada burada 
vahşi orrnanhrdan başka 
bir şey uoktu. Bazı yerlerde 
terkedilmiş harap mabetler gö· 
rjlür. Bazı yerlerde de İngiliz 
seyablarmın sığınması için mi
safirhaneler vardır. 

İkı gün de bu çölde yuru
düler, Vahşi bir hayvan gibi 
kafese bkılmış olan zavallı 
Niyamanm ne kadar sıkıldığını 
sormamalıdır. Hatta İn~liz sü
variJerile mülazım Şarley bile 
bu seferin zorluklarından usa
nıp aldığı bu memuriyetten piş
man olmuştu. 

Hele mulazim ş ırley o vakta 
kadar F eritle arKadaşların yo

lunu kesip hazine sandığını 

yakmaya cüret edememeler'n
den ve derhal men için kendi

ne fırsat verememelerinden bu 
işte Hayimin bir hilesi ol
duğunu da zanna başlamıştı. 

Bu can sıkmtısı genç müli
z:mi o kadar huysuz etmişti ki 
Hayim Duraninin yüzüne gül-

me~' şöyle dursun, bir sualine 
cevap vermek lizımgeldiği hal
de bile Brehmen hazretlerini 
tekdir edercesine söylerdi. Fa
kat Şarleyin muhafazasına muh
taç oian Hayimin bu tavırlara 
gücenmesi kabiJ miydi?. 

Tamam Nepol hududu üze
r0'1de bir harap mabet vardı ki 
Hayim Durani ikinci günü ak
Ş:'!m mutlaka buraya yetişmek 
istiyordu. Birdenbire arka sü
varHerden biri At çatlahrcası
na mülazimin yanma koşarak 
dedi ki: 

- Mülazim bey! Arkaya ba
kınız, arkaya! 

- Ne var orada? 
- Bakınız efendim bakınız! 

Bir çok neferler dolu dizgin 
geliyorlar. Mutlak bir vukuat 
var. 

Vakıa bir takım atlılar dörl 
nala geliyorlardı. Bunlar, Dar
yanga mevkündeki Dragon sü
varilerindendi· Şarley müfreze
sine yaklaşınca, kumandanları 
olan sani mülazim rütbesinde
ki biri: 

- Mü1azim Sir Şarley Blont 
nerededir? 

Diye sordu. Askerler tarafm
dan veril~n işaret üzerine mü
lazimin yawna geldi . 
Şu zuhurat Hayım Duraninin 

keyfini kaçırmıştı. Meseleyi an
lamak için mülazimin yanına 

sokuldu. 
Yeni gelen ikinci müalzim, 

Bu Hintlinin kim olduğunu ba
miyordu. Bilse de Hintli ol
duktan sonra köpek derece
sinde bile ehemmiyeti yoktu. 
iki asker arasındaki sözleri 
duymaması için kibirli Brehmerı : 

- Defol şuradan! 
Diye kovdu. Mülaz.im Blont 

yol zahmetinden müztaripti. 
Hayimin aklına uyduğuna da 
pişman olduğundan -her ne ka
dar yeni arkadaşın Hayima et
tiği bu fena muemeleyi beğen
mediyse de- onu teyit için: 

- Asker işlerine yabancı1a
ların karışması caiz değildir. 
Çekiliniz Brehmen efendi! 

Dedi. Fena halde bo:u!an 
Hayim çekildi. Sani mülfi:;:im 
Şarleye askerce selfun vererek: 

- Mülazim efendi, namınıza 
resmen şu telgraf geldi. 

Dedi. Şarlcy te~grafı aldı. 
Açıp bakmca şu e ri okudu: 

(Maiyetindeki aske::e t!!'!?a
zim Şarley Blont dem~l Pat
ııaya avdete me:na~d!.1:"'. Ner>o! 
hududunu bir adım gc:;mes~ 

memnudur.) Mira:ay Maml:i 
Şarley emri okuduh~an ::;onr~ 

Hayimdur:m:yi ça~~·.dı: 
- Bürehmen efendi! Gei:'i 

dönmek için kat'i emir z.l<l·m. 
- Geri dönmek için mi? 
- Evet 1 
- Aman yarap ! Nası! olur! 
- Nasıl olur bilemem. Bil-

diğim bir şey varsa emrin kat'i 
olmasıdır. Tehiri de kabil de
ğildir. Çünki gelen zabit beni 
görmüştür. Haber verirse ceza
sı büyüktür. 

Mülazim bu sözleri söyler
ken Hayımın yüzü yemyeşil 
kesildi. Mül~zimin hiç ehemmi
yet vermediğini görünce daha 
ziyade bozuldu, dediki : 

- Hayır efendim hayır! Hiç 
öyle şeymi olar. Bu çöllerin 
ortasında halimiz neye varır ? 
Mümkün değil bizi burada bı
rakamazsınız ! 

Mülazim Şarley bir az hid
detlendi: 

- Askerce emir, aksine 
hareket kabil olmiyan şey de
mektir. Hele bu emir birde 
kat'i olursa asker için bütün 
özür kapıları kapanır. V akia 
size teessüf edersek te.. Ne
yapalım, çaresiz! 

Halbuki mülazim Şarley ne 
Brehmen hazretlerini ne hazi
nesini ne filanını düşünüyordu. 
Bilakis yoldan bıkmış usanmış 
olduğu için şu gelen emri, için
den adeta takdis ediyordu. 

Hayimdurani şu dakikada 
yeis deryasının dibine dalmıştı. 
Herifi kesseler bir damla kanı 
çıkmıyacakb. Dişlerini gıcır
datarak kalbinden : 

- Ah ! Diyordu.Bu hiyanet, 
muhakkak Ladi Rişmondun hi
yanetidir. Binbaşı için istedi
R"im emri çıkartmadı. Halbuki 

Yeni Asır •, ao Te,rinlevveı 1934 
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Istanbul' daki Geçit Resminde Yüz Bocada 
Kadar Şehit Anasına Yer Verilmişti Parlak T ezahurat 

Yapıldı Geçtt Re~~i"Bi;"S~;t"2S"D;kik~"Sü;~rn~·G~~~ Nişanta
şında Vilayet Konağında Büyük Bir Suare Verildi 

Bucada dün Cumhuriyet bay
ramı münasebetile yapılan te
zahurat çok parlak olmuştur. 
Halk ve civar köylüler Cum
huriyet meydanında toplanmış
lar sevinç ve heyecanlarını iz
har eylemişlerdir. 

İstanbul 29 (A.A) - Cum
huriyetin on birinci yııdönünıü 
İstanbul candan ve parlak bir ,,., 
tezahüratla kutlulanmıştır. Şe-

hir baştan ba:ja donanmış ve 
halk erkenden sokaklara döN 
külmüştür.Merasi:min yz.pılacağı 

Cumhuriyet meydanı daha sa
bahtan itibar\!n dolma§;a baş
lamıftır. Saat 10 vali ve bele
diye ı·eisi Muhittin bey refaka
tinde is~anbul ve merkez 
kumandanları olduğu haldeCun:. -
hur;ye~ meydanına gelmiş ve 

Müt~akıben Tahtalı köyünde 
Mehmet ağa namında bir hayır 
sahibinin inşa ettirdiği köprü
nün açılma resmi yapılmıştır. 

Merasimde nahiye müdürü, be-
.ı.. lediye reisi beylerle fırka er

kanı cıvar kövlüler ve daha ba:! 
zevat hazır bulunmuştur. 

GeJenbede 
Yatı Mektebi .. 

orada bir:ken askeri kıtaatı, Gelenbe, 28 (Hususi) - Bir 
mektcplilezi teftiş ederek bay- sene evel inşasına başlanılan 
ranı!annı kutlulamışbr. ıst. ı. : ı <..u•ı . hu.yet Abidesi {,!ece trnwıaı 111u11ı ıeısı 

meslek mektepleri kız ve er- yazılıdır. Zevalde toplar atıl- nahiyemiz yatı mektebi evelce 
Valinin bayramı kuHulamak b" .. dd t b" h Id kek mekteplerimiz iştirak et- mış bütün nakil vasıtaları dü- ır mu e yanm ır a e 

nutkunu müteakip hazırlanan b k im tı B d f k mişler ve hepsi coşkun alkış- düklerle tezahürata iştirak et- ıra ı ış · u e a ayma-
tribüne gelinmiş ve reı:mi ge- kam F at b · h" t'l · -ı: larla karşılanmışlardır. Bütün mişlerdir. u eyın ımıne ı e ın-
çit başlamazdan evvel çalınan t t k b l 1 esnaf cemiyetlerinde sanatla- Gece şehrin muhte.lif yerle- şaa a e rar aş anı mış ve na-
istiklal mar~ı mekteplilerin, b" -d .. - - S h' M h ~ nnı gösteren timsallerle geçit rinde Fener alayları yapılacak ıye mu urumuz up ı, u -
askerin ve halkın iı:tirakile t Ah t İlb b 1 · 

-s: resmine iştirak etmişlerdir. Ge- ve halkın bayramı sabaha ka- ar me amı ey erm 
söylenmiştir. Tribünde merasi- devamlı alaAka ve çalıcmalan'le 

çit tam bir saat 45 dakika dar devam edecektir. r-

mi göz yaşlarile takip eden sürmüş ve tribünün önünden İstanbul, 29 (A.A) - İstan- çatısı örtülmüştür. On beş 
ev~atlara istiklal harbında odalı olan mektebin biran evel gene ayni sbrat ve intizamı bul valisi ve belediye reısı 
iehit kimuş yüz anaya yer ay- ikmaline büyük gayret göste-

muhafaza ederek Divanyolu, Muhittin bey hükfunet kona- rilmektedir. 
nlmı~ bu!unuyordu. Ge~!t res- Sirkeci Köprü, Şişhane vokuşu, ğında memurin ve ricali aske-

d 
. . Halk nahiye merkezinde 

mine piya e s:ıvan v~ topçu lstiklil caddeü yoluyle Taksime riyenin ög-leden sonn ecnebi böyle bir yatı mektebinin ya-
kıtalarımız onlan müteakip lın' l C h · t b"d · k l l ril ge ış er um unye a ı esı- onso os a e müessesat mü- pılmasına candan alaka gös-
malul zabaletden k~çük bir nin önünde aynlmışlardır. Tak- dürlerini tebriklerini kabul et- termiştir. 
~rup daha sonra ihtiyat simde büyük bir balon uçurul- miştir. Vali bey gece Nişan- Köyün muhtarlık işleri de 
zabit namze~lerinin mütea- muştur. Bu balonun üzerinde taşındaki vilayet konağında düzgünlükle yürümekte oldu-
kıben Harbiyeliler askeri Yaşasın Cumhuriyet ibaresi büyük bir süvare verecektir. ğundan halk memnundur. 
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Ankara Ve Istanbul 
Cumlıuriyet Bayramını Büyük He

ecanla Kutlulamıştır 
!stanbul, 29 (HU!iusi) - İs- ler atlı ve yaya köylü misafir-

tanbulda Cumhuriyenn on bi- ler saat 13,30 da Halkevi önün-
rinci yı.d5:'ümü şenlikleri çok deki caddede top!anmışlar ve 
mu:ı2<:-:n oldu. Şebir baştanbaşa önde bir manga süvari polis 
ne ~ içinde:lir. Giiı!e:'i havada bunu takiben muzika arkasın-
Y<ı?I~&m g~ri.t r~smi zöğüsleri dan çelenkleri taşıyan izci kıt'a-
gurnr v;:: imh-ıı-:a kabartacak ları yaya ve atlı köylüler oldu-
<le:-ec~de par~akb. gu halde Samanpazarı, Çocuk 

Ank:ıra, 29 (A.A) - Bütün saray ve Anafartalar eaddesini 
se!ıir b~şi.an başa bayraklar takiben Hakimiyeti Milliye mey-
vec~zelet.· y8zılı levhalarla süs- danına gelmişler ve duruş va-
lenmi:; bu'unuyo: Ankara is- vaziyeti aldıktan sonra hep be-
tasyonundan şehire giden cad- raber zafer abidesini selam!a-

denin bütün imtidadınd:ı Romen mışlardır. 
Yuzos!av Yunan ve Türk bay- Merasime muzikanın iştirakile 

hep bir agı-zdan söylanen İstik
ra'· an daiga!anmaktadır. Vila-

lal ve onuncu yıldönümü marş-
yetin muhtelif kaza ve köyle- larile başlanmış bunu takiben 
rinden yaya ve atlı olarak de bir izci talebe tarafından 
ön~erinde bayrakları davul Cumhuriyetin eserlerinden, bü-
zu.na'arı olduğu halde binlerce yük hamlelerinden bahisle bir 
köylü gelmekte ve şehrin so- nutuk söylemiş, Cumhuriyete 
kakiarını do:aşmaktadırlar. Hü- bağlılık andı yapılmıştır. Abi-
kfımet: merkezinde fevkalade deye izciler, misafir köylüler, 
merasimle kutlulanacak olan vilayet ve belediye C. H. Fır-
Cumhuriyetin yıldönümü şenlik- kası, Halkevi namına da çelenk-
Jerinde bulunmak için yurdu- ler konmuştur. 
muzun bir çok yerlerinden ge- Zafer abidesi etrafında bin-
i en izciler ve her sınıftan halk lerce halk yer almıştı. Bu me-
ile caddeler doludur. rasimden sonra izci ve halk 

Ankara, 29 (A.A) - Cum- mümessilleri otobüslerle Cebe-
huriyetin yıldönümü münasebe- cildeki şeh' Jiği ziyaret et-
tile Ankaraya gelmiş olan izci- mişler çelenk koymuşlardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mülazim için şu emri çıkarttı. ladı. Hayımdan özür bile dile-
Maksat beni mahvetmektir. Ey, meksizin askerin yanına vardı. 
Allah bana bir fırsat versin, o Hayım kendi kendine: 
hain kandan öyle bir intikam - Bu da alçak taliin bir ik-
alayım ki o da beğensin dünya tizası imiş! Dedi. :epole var-
da hayrette kalsın! mak için iş yalnız kendi gay-

Hayimdurani bir hayli dü- retimize kaldı. 
şündükten sonra mülazime Hayimdurani, Nepol hudu-
tekrar sordu : dundan içeri girmedikçe ken-

- Demek döneceksiniz ha! disini büyük tehlike içinde 
- Hayvanlar soluk alır al- görüyordu. Oraya varabilmek 

maz! Zira asker kısmı, aldığı için o kadar düşündü ki Şar-
ley askeri bindirip ayrıldığı 

emri derhal yapmağu mecbur- halde uğurlar olsun demek 
dur. vazifesini bile yapamadı. 

Hayımdurani genç mülazimin Aklı başına gelip etrafına 
yüreğine bir hançer soksa yine bakınca suvari bölüğü yanm 
hışmını alamıyacak bir hiddet saat uzakta bir siyah şerit gi-
içinde boğuluyorşa da kendini bi. gördü. Hayvanların yerden 
zaptediyordu. kaldırdığı toz şeridin üzerinde 

Y anm saat sonra bir boru siyah bir bulut yapıyordu. 
çalınarak Sarley yerinden fır- - Souu var -

Manisada Bayram 
Saat On Buçukta Büyük Geçit 
Resmi Yapıldı - Gece Balo Verildi 

f 

Manisadan Bır Manzuıa 

MAİNSA, 29 (A.A) - Bü- taplu bir halde olan milli te-
yük rejimin 11 inci yıldönümü şekküller mensuplarının bay-
bayramını bahtiyarhğın en bü- ramlarını tebrik etti. Saat on 
yük heyocanı icinde geçirmek- otuzda büynk resmı geçit 
te olan Manisa halkı şafakla başladı. Evvela asker sonra 
beraber sokaklara çık- mektepliler sporcular ve piya-
mış ve akın halinde Cumhuri- de ve süvari köylüler valinin 
yet meydanına gitıneğe başla- ve büyük kumandanın önünden 
mıştır. On binden fazla piyade çok muntazam ve milli türkü-
ve süvari köylüler daha gece- ler söyliyerek geçtiler. Öğle-
den Manisaya gelmişlerdir. Sa- den sonra yer yer tezahurat 
at dokuzda askerler mektepli- yapılacak halk kürsülerinde 
ler, köylüler ve Manisa haJkı konferanslar verilecektir. Gece 
evvelden hazırlanan yerlerini Hükumet konağında vali beY 
aldılar. 9 dan 9 buçuğa kadar tarafından büyük bir balo ve-
vali bey hükumet namına teb- rilecek fener alayları yapılacak, 
rikleri kabul etti. Dokuz bu- halkımız Cumhuriyet meydanıo-
çukta yanında fırka kumandanı da ve sair yerlerde, sabahlar~ 
olduğu halde Cumhuriset mey- kadar ağlenecektir. Büyük bay-
danına inerek askerin halkın ramın saadeti içinde yüzen hal-
mekteplilerin sporcuların ve kımızın sevincine son yoktur. 

Çalınan Eşya 
Bir Demi· Deposunda Yakalandı 
Birinci Kordonda İtalyan 

tebaasından mimar Rodolf oğlu 
Ridolf efendinin deposundan 

80 lira kıymetinde demir kes
meğe mahsus bir makine ile 
25 lira kıymetinde çini taşı, 
elli lira kıymetinde pençere 
çerçevesı ve diğer b ... _. aletleri 
çalmıştır. 

Zabıtaca yapılan tahkikatt~ 
çalınan eşya Peştamalcılar tit 
şında 1.brahim oğlu Ali ve 'it 
oğlu Mahmut efendilerin de~ıı 
deposunda bulunmuştur. sıı 
eşyanın kendilerine muhat~ " 
adında bir şahıs tarafın re, 
getirilip satıldığını iddia ~:ııt' 
mişlerdir. Zabıtaca talık• ) 
devam edilmektedir. 
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Körlerde Gezinti: 

İtecik Tepesi 
1 1 • 

-ıs-

Akdeniz havzası Yaradanın kiler atlı ıeymanlar .• 
Bu efsanevi masalı dinlerken 

kayalara daha dikkatlı bakıyo
rum: Hakikaten - Ne tesadüf· 
alaca renkli bir k:ıyııda, at üs
tünde bir gelin ıekli ve diğer
lerinde atlı atsız bir çok insan 
şekli; Bu ma~ala inandıracak 
bir vuzuhla görünüyor. Kaylü: 

özenerek yarattığı bir yurttur 
ki tabiatın bütün güzellikleri 
burada toplanmış, tabiatın bü
tün güzelliklerinin [seçimlileri] 
buraya verilmiştir. Ve sanki 
yaratanın emrile tabiata renk 
veren bir melaike içi yeşil renk 
dolu paletini burada düşürmüş 
gibi bu havza yeşilliklere bü
rünmüştür. Elmas sular, pembe 
gül ve gülistanlar hin çeşit 

renk renk çiçekler, sarıbaşak
lar hu bol yeşillik, bu besle
yici renk içinde inci gibi, yakut 
gibi ayrı birer süs .. Garp ediple
rinden birisi: Şarlan güzelliği 
var, gülü, gül bahçesi var. Şark 
bir şiirdir. Şarklılar aşıktır 
mealinde bir methiye yazmış, 

buralan gezerken bu noksan 
ve hatalı tasvire bir bakımdan 
hak verererek habrladım.Ş;mdi 
gezdiğim yerler İzmirin eski 
yolu üzerinde idi. Eşmeye ya
kın ve Uşağın garbında,. 

Deresi, tepesi, ovası, yay· 
lası çok ve şirin bir muhitin 
içinde etrafıma baka baka gi
diyorum, bu civarın da arazisi 
volkaniktir. Bir zaman Halil 
Ethem beyin ( Tabakati arz ) 
kitabında bu havali için şöyle 
bir malümata rastlamıştım. "Ku
la ile Uşak arasındaki arazi 
üzerinde kurunu kadimede o 
kadar faaliyeti volkaniye ol· 
mu7tur ki bir çok mahrut 
volkaniler ve lav akıntıları yeni 
vukubulmuf gibi göze çarpar.,. 

Sağımızda Kırkağaç köyünü 
uzaktan görüp, geçmiştik. K!a
vuzum elile; hatlan keskin bir 
mahrut gibi ufukta yükselen 
bir dağı gösterip: 

- İtecik tepesi budur. Dedi. 
Uzaktan mor bezli bir büyük 
asker çadırına benziyor. Civa
rındakilerin hepsinden yüksek .• 

Yollarda demir pisliğini an
dırır madeni taşlara rastlıyor
dum. Bir ara burnuma hafif 
bir kükürt kokusu çarpnııya 
başladı ve ilerledikçe bu koku 
fazlalaştı. Yanımdaki köylü: 

- Burasına kara boyalık 
deriz. Bu toprakla kurtlanan 
hayvanlarımın ilaçlarız. Diye 
geçtiğimiz yerde sarımtırak ve 
geniş bir toprak sahasını gös
terdi. Bu toprağın biraz 
ilerisinde küçük bir tepe ayni 
renkte idi. Otomnbilden ine
rek kendi elimle bu topraktan 
mendilime doldurdum.O kadar 
çok kükürt kokuyordu ki hay
ret! sonradan yaptırdığım ba
sit bir tahlilde çok miktarda 
~Sülfat Dö F er)le karışık oldu
gu anlaşıldı. 

Senelerdenberi ayni vaziyeti 
muhafaza ettiği söylenen bu 
Yerden istenilse çok fazla isti
fade vardır, Zira bu sahanın 
&'enişliği ve derinliği epeyce 
Vsr. 

Köyı~ arkad:~' elini sol ta
raftaki kayalara uzatarak: 
b - Bak şuraya bey! Dedi 
k ~raya gelincik kayası derler. 

oylünun gösterdiği yere bak-
tıııı· Bir t . •. d b' t k. epenın etegın e ır 

ya ık ~ayaların itikale uğrı-
~ra ınsan şeklini aldıkları 

&orülüyor. Köylü devam etti: 
k-"'-:: Zaınanın birinde Eskisaray 
d?Yunden karşı köye gelin gi
ki'dorınuş. Gelin önden ve ar
Val !~ kö} lülerin arasında alay 
ı; .. a ıle giderken, önde gördü
.,u g·· l k uze bir delikanlıya göz 

oyuyor ve-ah diyor kocam şu f enç olsaydı gelinin gönlünde 
A~I s~vda doğar doğmaz hemen 
ta a ın emrile hepsi birden 
;, ş olup kalıyorlar. Şu gördü-
.,.ıın ala k .. -.. c~aya gelindir. Ote-

- Daha kocasının er.ne 
girmeden kocasına hainlıği dü· 
şünen gelinin cezasını Allah 
böyle veriyor. 

Ben düşünü, ,nım : - Peki 
amma diğerlerinin ne kabahatı 
var?! 

Köylünün anlattığına göre 
bu korkunç efsane o kadar ma
ruf imiş ki köyde küçük bir 
çocuk bile [köy kızlanııı daima 
tehdit eden) bu masalın bütün 
teferruatını bilirlermiş. Köylüye 
bir masal yaratan gelincik ka
yasını geçtik. Artık tepenin 
eteklerindeyiz. Etrafa b :ı.kıyo· 
rum. Gözlerin selamet bulacağı 
engin bir açıklık yok.. Her ta· 
raf tepeler, dağlarla kapanmış. 
Hele öyle korkunç uçurumlar, 
dereler vardır ki, uçurumlann 
başında ıslık çalan, karşıdan 
arkadaşını ünleyen çoban sesini 
geniş ve madeni bir aksi sada 
ile dağlara çarpıyor, inliyor, 
çınlıyer ve derin kucağına gö· 
müyor. 

Eski Saraykoyüne girerken; 
yol arkadaşım yine böyle bir 
uçrum kenarından geçen tozlu 
yolda sessizliğimizi bozmak, 
şenlenmek için uzun po} razdan 
türküler tutturdu. Karşıda bir 
tepede plaka gibi düz ve dik 
bir kaya var, şen köylünün 

neşeleri dalga dalga dagların 

arasına, uça uça uçurumlann 
kucağına dağılıyor. Onlarda 
onunla ber'aber bu türküyü 

tekrar ediyorlar ve hatta o 
sustuğu zaman bir an için on
dan daha fazla imtidatla ... 

Köye girmiştik. Bütün Ana
dolu köyleri gibi göze, gönle 
yabancı gelmez bir gösterişi 

var, köylüsü çok candan ve 
samimi .. 

Köyde kısa bir istirahattan 
sonra İtecik tepesine tırman

dım. Bin beş yüz metre kadar 
yüksek olan bu tepe eskiden 
bir yanar dağ olduğunu şeklile 
toprağındakı madeni tezahü
ratla anlatıyor. 

En üstte bir dede türbesi var. 
Aşağıda olduğu gibi dağlar, 

tepeler ufuk saklanmamış, Göz

ler alabildiğine engin ufuklara 
dalıyor. Zir bu tepe bütün te
pelere hakim ve hatta Alaşe

hir yakınlarındaki tepelerin de 
göründüğünü rivayet ediyorlar 
Taşları yosun tutmuş köhne 
mezarının içinde kimbilir kaç 
yıldır bu tepenin ovanın, yay· 
laların ilahi bir bekçisi imiş 
gibi yatan dedeyi ziyaret ede
rek yine bu ulu tepede yalnız 
bırakıp indik, gittik. 

TOk DİL 

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. 
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l a yy are Piyango Biletlerinizi 
MUTLAKA 

Kral Katillerine Karşı 
Müdafaa T ertihatı .. 

Sofyada Çıkan La Bulgarie Gazete
sinin Dikkate Şayan Bir Makalesi 

Le Bu1garie gazetesinden: 
Fransız devlet adamlarından 

Briand bir suikut münasebetile 
söylediği bir nutukta " Bizler 
çok defa kendilerini in~aniyet 
kurtarıcısı telakki eden akıl· 
!arı muhtel eşhasın kurşunla
rına hedef oluruz,. demişti. 

Filhakika Devlet Reisleri ile 
ön safta bulunan nazırların ha
yatı daima bu gibi feci vak'a
larla eoludur. Diğer taraftan 
hiçbir hanedan yoktur ki ma
tem günleri geçirmiş olmasın 
ve ne tazda olursa olsun h'ç 
bir hükümet yoktur ki uzunca 
bir müdı\et devam edip te aza
sından birini bu ta.arzda kay
betmesin. 

Büyük adamların hayatı dai
ma bu gibi tuzaklarla doludur. 

Eskiden bu gibi aklı muhtel 
adamları korkutmak için çok 
feci bir ceza tertip etmişler ve 
ayn ayn dört istikamete hare
ket eden dört ath vöcutlannın 
parça parça edilmesini düşün
müşler ve bunu tatbik eylemi'
lerdi. Halbuki bu da hiç bir 
netice vermemiş, hiç bir ceza 
hu gibi cinayetlerin önünü ala
mamıştır 

Bununla beraber cinaiyat ilıni 
bunların üzerinde uzun tetkik
ler yapmış ve korunmak yolla
rını göstermiştir. Bu cemiyet 
d"işm.:ını anasırın tetkikinden 
bir vak'a tebarüz etmektedir. 
O da mücazatın bunlar üzerin
de hiç bir tesiri olmadığı ve 
bilakis kendilerine bir nevi şöh
ret izafe eden bu mücazatların 
büyüklüğünün bunlar için birer 
teşvik vesileleri mahiyetini aldığı 
ke}iiyetidir. 

Efkarı umumiye bu gibi ci
nayetleri daima siyasi, dini 
veya huna mümasil teşkilatla
ruı işi olarak telakkiye meyal
dir. Halbuki hakikat daima 
böyie değildir ve ekseriyetle 
bu gibi cinayeti er bir fikri sa
bitle tek başına hareket eden 
nevropatların monomanların 
eseridir. 

Muharrir. burada bir misal 
olmak üzere Avusturya impa
ratoru Fransova Jozef'in zev
cesinin İsviçrede, her kim 
olursa olsun mühim bir şahsi
yeti öldürmek fikri sabitile 
hasta bulunan bir amele tara
fından nasıl katledildiğini an
lattıktan sonra Fransız reisi
cumhuru Sadi Carnot'nun da 
ayni tarzda ve ayni vaziyette 
öldürüldüğünü hatırlatıyor ve 
sözüne şöyle devam ediyor: 

"Devlet adamlarımn veya 
mühim eşhasın katillerinin her 

daim bir suikarst tertibatının 
ve yahut her hangi bir teşki
latın işi olmadığını isbat ede
cek mis.aller pek çoktur. Bu 
gibi fenalıkların gizli bir teş
kilat tarafından yapılabileceğini 
inkar etmiyoruz. Söylemek is
tediğimiz vaziyetin her zaman 
böyle tecelli etmediğidir. 

Müdafaa tertibatı alabilmek 
için ameli noktai nazardan bu 
gibi muzır eşhasın zümrelerini 
tesbit etmek icap eylemekte
dir. Beynelmilel bir polis teşki
latı yapilm:ıdıkça bu müdafaa
nın kabil olmıyacağını söylemek 
bile fazladır. Bu teşkilat vapmak 
vazifesi MilletlPr Cemiyetine 
terettüp etmektedir. 

Bütün hayatlannı fenalığa 
ha•retmiş insanlar karşısında 
mahalli polis tertibatının ne 
kadar aciz kaldığını Matsilya 
cinayeti vuzuhla göstermiştir. 
Bir şey daha tamamen sah f 
şlmuştur ki O da pasaportların 
ve hüviyet v~rakalarının polisi 
şaşmmaktau başka bir İŞ.! ya
ramadıklandır. Esasen sahte 
evrak edinmekten daha kolay 
bir 'ey yoktur. Çünkü her 
omniyet memuru evraklann 
mühür ve imzalarını bilecek 
vaziyette değildir. Pasaportlar
da oıduğıı gibi, evrak ecnebi 
bir makam tarafından isdar 
edilmiş bulunu ·sa bu daha zi
vade gayri kabildir. Hüviyet 
varakalan bazen beklenilen 
neticenin tamamen aksine hiz
met etmektedir. Çünki bir çol. 
polis memurları, her hangi bli 
süpheli şahsın laalettayin resmi 
vesikasını görmesiyle vazifesini 
yapmış telakki eylemektedir. 

Devlet adamlan aleyhine 
yapılan suikastlara karşı içti
mai müdafaa, ya beynelmilel 
bir sahada tecelli ettirilir, ya
hut aksi takdirde bu müdafaa 
hiç bir zaman kabil olmaz. Ci
naiyat ilmi gösteriyor ki cani 
tipi bir mahalde durmaz, mem
leketten memlekete gitmesini 
sever, çünki esasen kendisi 
"köksüz,. bir şahsiyettir. Bu 
seyahatlerinde kendisine ben
zeyen eşhasla tanışır ve bu 
suretle bir nevi teşkilat vücu
da getirir. 

Bu suretle garip bir haki
kat muvacehesinde bulunuyor 
ve görüyoruz ki fesat erbabı 
devletlerden daba iyi bir teş
kilata malik oluyorlar. 

Herhangi zümreye mensup 
bulunurlarsa bulunsunlar bu 
gibi fesat erbabı delilere karşı 
ancak beynelmilel bir polis 
yegane tahaffuz çaresini teş
kil edebilir. 

ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

ız:mıa 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her çeşit kazmirleri 

toptan satışa arzedilmiştir. Gayet sağlam, şık ve zariftir. 
SATIŞ DEPOSU: 

Yeni Manifaturac~larda 3 numaralı 
cad. No. 8 Telefon No. 3942 

(502) h - 1 

İzmir Muhasebei Hususiye 
dürlüğünden : 
1 - Birinci Kordon İzmir Palas oteli karşısında yeni 49 N. lı 

adada 721 metre 15 santimetrelik arsa. Kıymeti L. K . 
10817 25 

İdarei hususiyei vilayete ait birinci kordonda kain 1 No. lu 
arsanın bedeli dört senede ve dört müsavi taksitte ödenmek 
üzere kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle mülkiyeti satılmak 
iizere müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 11/11/934 Pazar günü 
saat 9 dan 12 ye kadar encümeni vilayete gelmeleri . 

Uzak Şarkta Niçin 60 
Bin Haydut Vardır ? 

Çin Haydutları iki Kısma ayrılır: Siyasi 
Haydutlar... Profesyonel llaydutlar ... 

. ························~························ "~I Popolo d'ltalya., 10 Birinci 1 nesine kadar Mançuri ve fima-
teşnn 1934. il Çin bir haydut idi. 

Mançuride faaliyett~ bulunan Mançuri'de bunlardan maada 
altmış bin haydut mevcuttur. daha bir takım haydutler mev-
Bu rakam Mançuride iyi bir cuttur. Japonlar bu gibi hay-
nazarla karşılanmaktadır. Çün- dutlara dindar haydut namını 
kü iki sene evvel haydutların vermektedirlear. Bu haydutlar 
adedi üçyiiz bini bulmuştu. demiryollan ile meşgul olmi-

Sovyet Ruslar Japonlan Çin yorlar, çünki o kadar kuvvetli 
haydutlarnıı istedikleri gibi kul- değildirler. Bunlar eski silah-
lanmakla ittiham etmekte ve larile mücehhez olarak, en za-
Uzak Şark demiryollarına ya- yif ı;ıahallelere ansızın hücum 
pılan hücum ve tecavüzler ile ederler ve buldukları serveti 
bu iddiayı isbat eylemekte- cebren alırlar. 
dirler. Bazı mutaassıp adamlar bu 

Diğer tarafi:an Japon hükii- gibi tecavüzler karşısında bu-
meti de Sovyet Rusyayı Man- lunduklan zaman buna "Alla-
çuri hükümeti aleyhinde hay- hın cezası diyorlar. İşte bu 
dutlan kullanmakla ittibam sebepten dolayı bu gibi şaki-
ediyorlar. Aceba doğru söyli- lere dindar haydut tesmiye 
yen kimdir? Çin haydutları olunmuştur. Bu haydutlar çok 
iki büyük kısma ayrılır: Siyasi tehlikelidirler. 
haydutlar ve profesönel hay- Uzak şarkta medeni haydut· 
dutlardır. lur da mevcuttur. Ru haydut-

Siyasi haydutlar, 1931 ile lar, Amerikada faaliyette bu-
1932 senelerinde. Japonya lunan Gangster'leain eşidirler. 
aleyhine harbe iştirak eden Bu haydut sır'.fı, •.fançuride-
Çinin eski askerleridir. Bu sinıaların tesirinden doğıı ıtur. 
askerler, Çinin Ma Cians- Harbinde haydutlu:.. bt ',ı; bir 
Cian kumandası altında bulu- şev gibi görülmektedir. Jatıon-
nuyorlardı. Japon askerleri ta- ya hükümeti haydutlara karşı 
rafından mağlüp edildikleri za- iki siyaset takip etmektedir. 
man Souyet Rusya hududuna Bir taraftan Mançuride a ;ayişi 
iltica etmişlerdir. Bunlann ba- temin etmek için haadutlar ile 
zılan elyevm Mançuride faali- şiddetli bir mücadelede bulun-
yette bulunmaktadırlar. makta ve diğer taraftan dahi 

Profesyonel haydutluk ise, kendi siyasetini yürütmek için 
Mançurinin en eski bir anane- onlann hareketlerine müsamaha 
sini teşkil eder. etmektedir. Uzak Şark demiry 

Bu haydutluk Mançuri kıta- ollanna yapılan hücum ve te-
sının en uzak mıntakalarında, cavüzler Japon hükümetinin 
yani Khingan, Jehol ve şarki haydutlara gösterdiği müsam-
Cinde doğmuştur. Medeniyetin abanın bir neticesidir. 
eserleri ve hükümetin otoritesi 
bu mıntakalara henüz girme
miştir. Haydutluğun yuvası bu 
mıntakalarda bulunmaktadır. 

En kuvvetli olan adam, bu 
mıntakalarda hükümdar olabi
lir. Zayıf olan kabileler bu 
kuvvetli hükümdara itaat eder
ler ve cizyede verirler. 

Üç asır evvel Çinde hüküm
dar hanedanı sülalesini tesis 
eden eski bir haydut idi. Bu 
haydut, Murhaci namında Mun
cen kabilesinin reisi idi. Hay
dutlar, her zaman Mançurinin 
mukadderatında büyük bir amil 
olmuşlardır. Tian Tsolin. ua
mındaki meşhur ihtiyar Mare
şal 1911 senesinden 1928 se-

Toplan Satı' 
Mahalli: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

Bu sistemler dolayisile Vla
divostok limanı eski klfD!etini 
kaybetmiş, buna ~al ., Ja
ponyanın Şingtundaki Dairen 
limanı ile Korea'nın Kyoyo 
limanı ticarette büyük ehemmi
yet kesbetmiştir. Bugün bütün 
Mançurinin ihracatı hu iki lima
nın vasıtasile yapılmaktadır. 

Netice itibarile Japonyanın 
bügünkü hedefi, Mançurinin 
emniyetini normal bir hale ge
tirmektir. Japonlur, haydutlar 
ile büyük bir mücadelede bo
lunuyor. Japonlar bu haydut
ları zabtarap altına aldıkları 

gün Nançuriyi filen elde etmiş 
olacaklardır. 

4561 ( 740 )_ - -

SAADET Gişesinden Alınız Çorakkapı 
No. 

354 
HASAN TAHSİN ~ 

Telefon: 7943 
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JCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Yeni A ır 

Türki re Cümhm·i eti Yıl Döııümü Marşı 
EB::iiiiiSillimliiilml ... mE~------~ml::IBl!IB:iimmımlllB:Eill• 

İka_ '<ahını Birinci Kor-
donda Tayyare Sineması civa-
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 

Bozkurt Marşı 
Plakları Hiç Bir Evde Eksik 

gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. SAHiBiNin 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 534 

H. 3 (25) 

DOKTOR 

AX 1933 

Hatip Oğ. [sat ~öz il Tabibi 

Dahil~ Hastalı~ar Lutf u Kı r~ar 
Mutehassısı 

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

No. 12 - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder. 

Telefon No. 3331 
s. 7 

Memleket hastanesi 
göz hastahkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

İstanbul da: Liseler Alım, 
Satım Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut muallim mektepleri lise ve orta mek
teplerle mülhak pansiyonlann irmik, şehriye, nohut, kuru fasulye, 
mercimek, bezelye, yogurt, graver peyniri, şeker, kuru meyve, 
hayvan yemleri, yemek ve ekmek artıklarile Çamlıca kız orta 
mektebinin sebze ve patatesi ve Erenköy kız lisesinin sebzesi 
ve Kandilli lisesininin ekmek ve patatesi: 

Bunlardan sebze, patates, ekmek, şeker, gravyer peyniri no
hut, kuru fasulye, mercimek, bezelye 7/11/934 ve irmik, şehriye, 
yoğurt, kuru meyve, hayvan yemleri, yemek ve ekmek artıkları 
14/11/934 tarihlerine müsadif Çarşamba günleri saat 16 da ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii münakasaya ve müza-
yedeye konulmuştur. Şartnamelerini görmek istiyenlerin İstanbul 

Erkek lisesindeki komisyon kalemine ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte ko-
misyonumuza müracaatları. 18-22-26-30 4429 (676) 

Türkiye Ziraat 
Şubesinden: 

Bankası 

22/10/934 tarihinde açık arttırmaden temdiden ihaleleri yapı
lacağı 18/10/934 de Yeni Asır 19/10/934 de Ticaret. 20/10/934 
de Milli Birlik ve 21110/934 de Anadolu gazetelerinde ilan 
edilen Yunanlı emvalinin ihaleleri 19/11/934 tarihinde pazarlığa 
bırakılmıştır. Satış Gayri mübadil bonosu veya peşin para ile 
nakden yapılır. Kıymeti muhammenesi iki bin lira veya daha 
ziyade olan emvalin ihalei katıiyeleri istizana tabidir. Malın 
satıldığı seneye ait Devlet vergi ve belediye resim ve sair bütün 
masraflar müşteriye aittir. İstiyenlerin yüzde yedi buçuk temi
natlarile birlikte ihale günü saat 14,30 da Ziraat Bankasına 
müraeaatları. 4548 (738) 

Dişlerinin Bozulup Çtirüıııiyeceğinini Bilir 

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

ADYOL N 
KulJaıııııız 

ve AX 1934 numaralariyle 
Bayilerinden Arayınız 

Kars 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 Sütü : Ekşime bozulma tehlikesi olmadan istediği

niz zaman ku11anacağınız halis inek sütüdür. 
Kars SütU : İçme sütü, muhallebi ve sütlaç gibi tatlıla

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

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

Kars SUtUnU Bakkahnızdan isteyiniz 
( Kars Süt Fabrikası ) 

Umumi Satış Yerleri 

Canını 

İstanbul : Taşçılar 17 No. 
Telefon 23771 

İzmir : Şekerci Ali Galip ti
carethanesi 

Ankara : Hacı Ethem zade 
lbrahim ve Mahtumu 

Sevenlere 

Türkiye Ziraat 
~·o hesinden: 

ankası lzmir 

Mevkii Sokağı 

Bayraklı Bornova caddesi 
" " " 
" Menemen caddesi 

" Bornova C. 
u " 
u 

Vişne 

" Şeftali .. Bornova C. 
" Tebeddül 
" Menemen C. 

" Bornova C. 
Bornova Topçu kuyu 

11 Balıkçı başı çiftliği 

" Topçu kuyu 
Turann şimendifer C. 

Kestane pazarı 
Kestane pazarı 
Kızlar ağası hanı 

Kızlar ağası hanı 

Yol bedestan 

Cinsi 

dükkan 
hane 
hane 

dükkan 
hane 
hane 
hane 

hane 

hane 

dükkan 
Arsa 

dükkan 

9 dönüm 

arsa 
arsa kahve 

dükkan 

N o. Muhammen K. 
57 1200 
55 1800 
39 2700 
71 1200 

109 1700 
3 

8 
107 

3 

41-55 
46 
16-16 

1700 
800 

3000 
1800 
1000 
800 
500 
500 

33-53 1200 
133-47-136-49 1300 

40-38 3600 
dükkan 43 2500 

1/3 hisse oda 40 500 
113 hisse oda 38 1500 
25/33 hisse dükkan 18 1600 

Yol bedestan arsa 45 1400 
Murabıt çarşısı mağaza 9/49 1500 
Bardakçılar sefahat mağaza 13 3000 
Mirikelam hanı iki dükkan 12-17-12-16 2400 
Vakıf hoca yeni yol mağaza 31-44 1000 

" 
11 

" " 3-8 hisse mağaza 27 2000 
Kemer caddesi dükkan 198-190 1500 

Yukarıda evsaf ve numaraları yazılı Yunanlı emvali 23/10/934 
tarihinden itiharsn açık artbrma ve gayrı mübadil bonosu veya 

peşin para ile satışa çıkarılmıştır. Malın satıldığı seneye ait 
devlet ve belediye vergi ve resimlerile sair masrafları müşteriye 
aittir. Kıymeti muhammenesi iki bin liradan fazla olan emvalin 
ihalesi istizana tabidir. İhale 14/11/34 Çarşamba günüdür. 
Taliplerin kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
teminatlarile birlikte mezkür günde saat 14,30 da bankaya mü-
racaatları. 4515 (739) 

so Ceşrinievveı 1934 

Biiyiik Giiııe Layık Gayet Zengin Bir 
Eğlence rf ertip Eylenıiştir 

Havanın müsaadesine göre eğlence bahçede veya kışlık 
salonlarda a ılacaktır. Güzel sürprizler hazırlanmıştır. 

Makine Ve inşaatı Bahriye Mütehassısı 

ETUP UEllA.L 
J'lakine imalathanesi 

flr.liınaga <)uşıaı Numara [) ti 

l\l üeıHeşem; · ı 

mıınıul:'U ı 

olarak 

:1.4 
ınakiı: 

lımirde 

faaliycttocli r 

A liikadarl:. 
rın bu ına.kine· 

'erin faaliyet 
tarzları hakkında 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} atJhane VP Un DetJlrmenlerl 

l~ın hılnmnın :t v•• fldPvf't iınııl etlilıı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaznzgen 
Her boyrla ve her kuvvet 

te her c: ııs mabrakat üıerine 

Bilumum Dl'niz Jılert 
Dorbinler, tnloı... "alar n 

te~isatı mibanikiye nsan,.ör. n 
v:ııçler ve sair ı'ler Jernbtf 
Çf' lrnhnl Pclilir. 

Bristol Oteli. 
lstanbulun En Temiz En Lük~ 

Ve Ucuz Otelidir 
butiin lznıirJiler Burada UuluşurJar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marm:.raya 
Halice nazır güzel manzarası ile İstanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

MUstecirl : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
İzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciri Ömer 
Lütfü beydir. 

Dl• kkat • Bütü~ Egelilere Brı•stol s.irke .. 
• Beyoglunun cıde 

Osmani }'e oteıi~id!:~siye 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
ILA..C 
Hamdi Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Haşdarak Biiyiik ~jtlfıpcio~lo han knrşısında 

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

METALLüM 
Lambalarını tMcıl1 

..,. • • ıı . 
... -tenler hiç bir ı 
... an :ılclanın111ıı 1 :' 

ı :ııtlır. 

ÇQnki.: 
' ,,., 

lı..oı aline ns1
• 

• -.:: ,,. • f. 
ı an ıarfiyatı 11 

ı~ıiı hol ycgnrıe 
lambadır. 

Her hayitlflll 
a rnyırııt 

Deposu 

MEHME1 
TEVFiK 
~ 1 cııı 

llcktrik mn ı 
~ fil 
tıcaretlıautı 

.. ~ · - Jıı' 

niEşfôi'"3~~ı 



1~4 re111 .A.llT 

• 

• 

1 

, 

Ira-at Pazarında -Lt\zlzler Sokaiı.nd-a 
---------

. 

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş lJUpan matbaasıdır 

' ı 

il 

WUllA.BA.IA. 
I 
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r. ''· 
\~1• F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
NİEDERW ALO 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 
• kinci teşrinde bekleniyor. 9 
ikinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru yirmi 

birinci teşrinde bekleniyor. 
Hamulesini çıkarıp Anvers 

Rotterdam ve Hamburg li
manlarına hamule alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
L YS vapuru 28 birinci teş

rinde bekleniyor. Anvers, Di
rekt için yük alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXCELSIOR vapuru üç 

2 nci teşrinde bekleniyor. Nev
york, Boston Filadelfiya ve 

Norfolk için yük alacaktır. 

EXMİNSTER vapuru 29 2-ci 

teşrinde bekleniyor. Nevyork, 

Boston Filadelfiya ve Norfolk 
için yük alacaktır. 

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

Fratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAIS 
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 LİNiEN 

HERMES vapuru 11 teşrini
saniden 15 teşrinievvele kadar 

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

nisanide Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzig, Goteborg 

Gdynia ve Skandinavya liman

ları için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAiN 

Garbi Akdeniz için ayda bir 1 

muntazam sefer. 

P~LES vapuru 4 teşrinisa

nide beklenmekte olup ayni 
günde Pire, Malta, Cezair, Va

lensiya Marsilya ve Napo!iye 

hareket edecektir. 

Yoku ve hamu!e kabul eder. 
1landald hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
T AHMIL 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 HuJle 

LİVERPOOL HATTI 
LESBİAN vapuru 3 ikinci 

teşrinde Liverpool ve Glaskova 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
THURSO vapuru 16 birinci 

teşrinde Anvers, Hull ve Lon
dradan. 

OPORTO vapuru 25 birinci 
teşrinde Liverpool ve Swan
seadan 

DAGO vapuru ay 'nihayetin
de Anvers, Hull ve Londrcl
dan 

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

re,rinlevvel 193 ~ _______ ...,.-.ıiiıiiiliiiimiiii ___________ iiiiiiiiiiiİİİİİİiİİiii-.:" .... ... • -

1 JAORANSKA Eczac.başi Süleyman Ferit 1 

PLOVIDBA D. D. Susak Ko~ooya ve esanıları çok latif çok sabit ve bahiki çiçek 
İZMİR, PİRE TRİYESTE VE kokuları olduğunu her Türk bih 

SUSAK İÇİN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti İzmir 
Triyeste 5,1/2 gündür. 

"Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 

öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 

24/10/934 S.S BEOGRAD 

31/10/934 S.S BLED 

71111934 S.S SRBIN 

14/11/934 S.S BEOGRAD 

DİKKAT: vapurlar Çarşam
ba günü sabah yük almıyacak

lardır. 

Pire ve T riyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yoku ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü

racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

VE 
Bahar 
Altından1lası 

Yasemin 
l\luhabbet Çiçeği 

Unntnıabeni 

Senin için 
Ful 
Dalya 
isimlerinin yalnız FERiT kolon

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

Umumi depo: 

S. FERiT 
Şifa Eczanesi 

Hükumet Caddesi 

l 

--·----;---_ _. . ..;.;;.:==== ;;;;;..;;.;;:;;~;;;;=;;;.;..;..;...;-.-.~;;;;;;;;;; 
~ 0Ecz~hahesi 

Müstahzeratı m~lı:uı ( Ihlamur ) 
çiçeği ge!di. Geçen sone çok 
rağbet görmc~iı::den ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa
ketlerimizin ihzarına başlan
mıştır. Dükkanında rdmak 
üzere b!zden paket alan esnaf 
ihtiya~larmı temin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. ·1<.arndeniz malı 

Sale tozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku-

Saç Losyonu 

Kom ojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 

saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 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 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şi:keti 

binası arkasmda FRA TELLı 
SPERCO acenteliğine müraca4 

at edilmesi rica olunur. 

1 ı 11• • Top~an alanlara iskon- Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi yağlı 

değildir. Tesiri kafi ve 
rayıhası latif bir los
yondur. Telefon : 2004-2005 

Liverpul, Montreal, St. Jhon 

ve Halifaks tarikile Kanadanın 

tekmil şehirleri ve transatlan

tik vapurlarla şimendiferler 

arasında mürettop seferler. 

. . 
Almanyanın Türbingen da

rülfünunu Tıp fakültesi 
muavinlerinden 

Or. Dem·r 
• 
1 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka

bul edilmez. 

Cilt, Saç, Frengi ve 
BelsoukCuğu ve te

nasül hastahkları 
mütehassısı 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Muayenehanesini Birinci 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Beyler sokağı ( Elhamra si
neması arkasında ) 55 nu
maraya nakletmiştir. 1145)h3 

A 

f I '"faze Hu~ 

Kema Kimi 
Balı ·a "~ı Geldi 

Bilkinıya iki defa süzülnıüstür . 
ILAL 
A E 

.,ju Ba H<yağını 
erıerc vermiyecektir 

• 

• Merkezi .t.czanesı 

Doyçe Oriyantban 
l)RESDNER BANK ŞUBESi 

IZDliB 
J\lJ~R lO~Z 1 : B.Jt B LI ~ 

Almanyada 175 Şubesi Mevcutlar 
Seı mayo ve ilıtıyat akçe ı 

165,000,000 HRyh mark 
Ttirkıycde Şubeleri: 1 'l'A.NBUT.ı ve IZMIH 

l\11'1rda Şabe1eri : J\ AH 1 HE ve l SKENDEHI YE 
Her törlö hanka maaıoeliitnı ifa ve kabul eder' 
c ALMANYA UA eeynhnt, ikamet, tabeil 

to ya:>ı:ı;. 

J~ı dak Bulaşık ve ~ila 
"ıt tozu emsalıne 

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

Flayozen sınek ilaçlarının her boyda kapalı kutulan vardır. Dök
mesinin litres: yalnız 100 kuruştur. 

A 1.,1 kumac; boyalanmızın tecrübesini uapmıyan kal, 
madı 15 kuruşla rengini atmış ipekli, pamuklu, yünlü 

elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 

Resmi ruhsatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç boyasını 

ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan satış merkezi 
depomuzdur. 

Turan tuvalet sabunu ECE vim tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 

karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kakao, kolonya, kola, 

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

mustarda, ç!çek boyaları, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lilks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3882 

ı .. , .. 

azarı Dikkatine 
En soq ..sistem ınidc, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 

nctice'"İ lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık c"ğ.~rı, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve İTiMAT KAZANAN SÜN'İ AZA AMİL 
ve MÜTEHASSISI 

ıı,hri lliza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

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

IVlefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

Telefon 2254 
Mefruşata müteallik en son moda döşemelik kadife, 

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

Izmir - Yol Bedesten Ru. 29 
-------------~~· 26 (323) 

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 
1 j 1 

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 İZMIR 

Muhterem 
ADEMİ İKTİDAR, ERKEKLERDEKİ UMUMİ 

ZAFİYETE KARŞI MÜESSİR BİR İLAÇ 

·u llOBiN 
Tabletleri fennin en son nazariyelerine tevfikan ihzııl' 

edilen bu çok faydalı müstahzar hakkında fazla izahat ve 
meccanen nümune almak istiyen doktor beyler İstanbuldB 
Karaköyde Zülfarus sokağında (17) numarada 

Hayri Rif at ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat şirketine mektupla lütfen müracaat 

edebilirler. 15-26 (573) H 3 


