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• a rır 

Garip Bir Zihni
yetin Mahsulüdür 

Dün toplanan şehir meclisin-
de bir takrir üzerinde bazı 
rtıünakaşalar oldu. 

Takririn ihtiva eyldiği tek- 1 

lifler iki madde etrafında hü
lasa edilebilir: 

1 - Belediye daimi cncü-
rtıen azalanna huzur hakkı 
"erilmesin. 

2 - Belediye namına muh
telif komisyonlarda çalışan 
aza beyler aldıkları huzur hak
larını tayyare cemiyetine 
terk eylesinler .. 

Şehir meclisi, bazı arkadaş
larının izzeti nefislerini renci
de edecek müzakerelere yol 
açmamak için bu takririn mü
zakeresini nisan toolantısına 
bıraktı. Mesele'nin e~ası talik 
edilmekle beraber, takrir bir 
zihniyeti ifade eylediği için 
keyfiyeti tetkike değer bir 
mevzu sayıyoruz. 

Birinci bakışta takririn es
babı mucibesi bir garabet nü
rnunesi olmaktan kurtala-
nııyor. Göya şurada bura-
da şehir meclisi azalan 
nıenfaat peşinde koşuyorlarmış 
diye dedikodu varmış. Bundan 
şehir meclisi azalarını tenzih 
erlemek için daimi encümen ile 
dığer maliye komisyonlarında 
Yer alan vazif edarlar fahriyen 
hizmet eylemeli imişler! İtiraf 
tdelim ki biz şimdiye kadar 
Şehir meclisi azalarının menfa
h~ peşinde koştuklarına dair 
ıç bir dedikodu işitmedik. 

~!l'akis bazı vilayetlerin şe
. ır meclisi azalarına bazı 
~tntiya~Iar ve haklar tanındığı 
.~ide lzmirde bu vazifeyi her 
~rlü menfaat düşüncelerinden 
~Zade olarak fahriyen ifa eden 
~la beyler için takdirler duy-
uk. Bunun bir feragatkarlık 
El~uğunu söyliyenleri çok işittik. 
1 ger şu veya bu şahı;; ile ara
ıtrındaki münaferetten dolayı 
~ahdut beş on kişi bir kahve 
ş ~ikodusu yaratmışlarsa bunu 
ı: kır meclisine kadar aksettir
işt~ çok yer iz ve manasız bir 

ır. 

k 1'akrir <ah"pleıi belediye 
,:tnununun bir maddesini ileri 
~Urijy l K 'h . ,. Yo 

1 
or ar. anun san tır aı-

1( r.ar. Evet kanun sarihtir. 
ğ,anun daimi encümen azalı
... nın fahri yapılacağım, şehir 
.,ıecfi . d'l \' sı ı erse huzur hakkını 
erehile - . . ~ . d' K 

İşi ccgmı anıır ır. anun 
Öy} ço~ etraflı düşünmüştür. 
ı e vılayetler ve öyle kaza-
ar d Çel yar ır ki belediye büt-

(;.·ı erı, encümen azalarına de
c:ı.l t • 1 
teb·ı eıs erine bile aylık veN 
ru 1 ı:nek kudretinden mah-

h. llldur. Gene öyle küçük şe
ırler 

le vardır ki buralardaki 
bu"~t haftanın bir kaç saatını 

Fışe ayırabilirler. 
Rib· a~~t . İzmir gibi, İstanbul 
leri~d urkıyenin büyük şehir
leşu ~ ·e hayatı kazanmanın güç
fah ~1 nıuhitlerde vatandaşlara 
dür~\ vazife yüklemekle iş gör
daş~ ernez. Nihayet bir vatan
bir n nıuayyen ve mahdut 
lek zaman için bir mem-

et , 
1 fahr~ mes e esi üzerinde 

l\tıı 1 çalışma istiyebiliriz. 
illa a'l . . k ....... ı eıının ve çocu -

8! 11" ıkinel sahi/tdt 
·•Q:ı.G:lI ~akk.ı 
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Balkan Antantı Memleketleri 
Vaziyete Hikim Bulunacaklardır 

Milli Bankalarımızı Çok 
Takdir Ettiler .. 

----------~-----------... ------------~--------" llaJ kan Antantı Statüsii ile Küçük İtilaf Stat .. s .. ııii·" 
Beıızeyişinde llayrete Değer I iç Bir Şey Yokt r" 

Belgrat 4 (Hususi) -Balkan P ~ 
konferansının Ankarada neşr
ettiği resmi tebliğ akşam geç 
vakıt Belgrada vardı. Gazeteler 
Balkan Antantının bu ilk adi 
top!anbsında elde edilen neti
ceieri büyük memnuniyetle 
kaydederek diyorlar ki: "Bal
kan itilafının teknik teşkilatının 
küçük İtilffın modeli üzer:ne 
yapılmasına lüzum rrörülınesin
de hayrete değer bir şey yok
tur. Bu cihet A~na Balkan 
konferansının kararlarına uy
gundur. Belgrat tebliğ~nden 
sonra Ankarada neşredilen yeni 
tebliğ Balkan anla~masının ba
rışmayı koruma n•aksadnıı te
yit ediyor. Dünyanın her hangi 
bir tarafında barış tehlikeye 
uğrarsa Balkan Antantı mem
leketlerinin müşterek faaliyeti 
sayesinde vaziyete hakim kala
cağı fıkrası bütün mahafilde 
çok müsait surette tefsir edili-
yor. 

Temps Ne Di)•or? 
İstanbul 4 (Hususi) - T emps 

gazetesi Balkan antantı konse
yinin elde ettiği neticeden bah
sederken diyor ki : " Bütün 
Avrupa kıtasındaki mevzii an
tantları birleştirecek olan bir 
Pan Avropa itilafı sulhun tah
kimi için en eyi teminathr. 
Mantıki olan görünüşe göre, 
Bulgaristan da nihayet Balkan 

lcide 
e leniyor 

Esk· Sofya Askeri Valisi İle Diğer 
• 
ır enera 

" 

J.ıı.tsı 1 tlı'll'r,uı Antc Püveı.ç 

Berlin 4 (H.R) - Sofyadan 
bildiriliyor: Sofyanın eski as-

keri valisi janeral Gorgiyef 
ile sabık umum matbuat mü
dürü jeneral Popofun tevkif
ler.ine sebep dağıblmış bulu
nan Makedonya ihtilal teşkilatı 

T evk' f edildi 
il~ münasebette bulunmaları
dır. 

~~ngriet gaz.~telc lnEn 
neşrir1atl 

Belgrat, 4 (H.R) - Gazete
Jer Marsilya facinı;ı etrafında 

Fran.sada yaprlruı tahkikat saf
ba.farma sahifeler tahsis etmek
tedirler. Senelerdenberi Yugos-

lavya vahdeti aleyhinde işi.enen 
suikastların asıl mürettibi bu
lunan Paveliçin İtalya hükume
tince Fransaya teslim edilece
ğini ve cezasınını bulacağını 

umuyorlar. 
· Avusturyadakl Tethl,çl 

Viyana, 4 (H.R) - Avustur
ya hükumeti Marsilya suikas
tında alakadar olduğu ittihamı 
ile Perçeviç'in Fransaya tesli
mi için Fransız sefiri tarafın
dan geçen gün yapılan teşeb
büs üzerine Perçeviç hakkın
daki tahkikat dosyasını tetkik 
etmektedir. Adliyenin kararın
dan sonra iade karar verilebi
lecektir. 

Almanyada Büyük Bir 
Buhran Korkusu Var 

-
Berlin 4 (Radyo)- M. Goe-

ring bütün vilayet amirlerine 

ve polis müdürlerine bir ta

mim göndererek ıebepıiz o!a

rak fiatlerın yükaelmesine ma
ni olmak icin cok tiddetli ted-

birler alınmasını emretmiştir. 
Elyevm 193?-1932 buhramn
dan daha şiddetli bir buhran 
bilhassa yiyecek mevadı üze
rinde, bütün Almanyada hiaıe
dilmektedir. 

IDrJ.!LL Dnı1J.:.u.1t11.1Jlt 

antantına girecektir. Zira bu 
suretle menfaatlerini daha eyi 
koruyabilecektir. Tecerrüt po
litikası ise bu memleketi aciz 
bir mevkide bulunduracaktır.,, 
T cınps Balkan antanbnın kü
çük itilaf gibi, Avrupanın en 

feveranlı bir sulh ve nizam 
kuvveti haline inkılap ettiği 

~,,.=ık şüphe götü.ı::miyen bir ha
kfüat olduğunu ilave ediyor. 

Ukr ş~ Ziyaret 
Atina 4 (Hususi) - Bükreş

ten Elen gazetelerine bildiri

liyor: "Curcntul,, gazetesi An
karadan aldığını iddia ettiği 

bir gabere atfen Gazi Hz. nin 
önümüzdeki ilk yazda Bükreşi 

ziyaret edeceklerini temin edi
yor. 

Yeni Asır - Birkaç gün 
evvelde Elen gazeteleri buna 
bcnziyen bir haber yazmışladı. 

Ankara selahiyettar mahafilin

den henüz bu şekilde hiç bir 

haber aksetmiş değildir. 

ısır da ...... -
Kral Fuat Ağır 

Hastadır ·--Atina, 4 (Hususi) - İsken-
deriyeden alınan haberlere gö
re J'I" • .,,,. J.,..,.,t,!\'!l haqt ... Jır.ı ai71r-

j, l i l I 

!aşmıştır. Kralın yakınları ve 
doktorlar endişe izhar ediyor
lar. Diğer taraftan kralın uzun 

süren hastalığı muhalefetin 
siyasi faaliyetini arttırmasına 

Arıwıa Z11aat Ba11ku:,ı 

Ankara 3 (A.A)- Elen ha- ı Otuz seneden fazla bankacı-
riciye nazırı M. Maksimos ile lık hayatına malik ve pek ta-
İktisat nazırı M. Pezmaz oğlu nınmış bir hankacı aileye men-
bugün öğleden evvel vakitleri- sup olan M. Maksimos, banka-
ni milli bankalarımızın ziyare- nın plançosunu dikkatle tetkik 
tine hasretmişlerdir. Saat 10 ettikten sonra bankanın vazi-
da İş bankası merkezine giden yetini ve elde edilen neticeleri 
nazırlar, bankada İktisat vekili pek ziyade şayanı takdir bul-

muş ve servislerin ileri tekni-
M. Celal beyefendi ile banka · k b · · 
umum müdür vekili Muammer ğıni ço eğenmıştir. 
beyefendi tarafından karşılan-

Elen bankacılık aleminde ke

mışlar ve bir saatten fazla 

kalarah blanço, t~kilat ve fa
aliyeti hakkında malumat al
dıktan sonra muhtelif servisleri 
dolaşmışlardır. 

za mühim bir tarih ve mevkie 
malik olan M. Pez.mazoğlu da 
aynen bu takdirata iştirak et
miştir. Her iki nazır banka 
hisse senetlerinden ellişer tane 

- Sonu DOıdancu Say/ada -
..... ••• 4D 

Mussolini - Gömbös 
Bugün Buluşacaklar 

Macar Başvekili Romaya Giderken 
Viyanadan Geçti 

.M. Mussolini Ve Oömbös 
sebebiyet vermiştir. Vaft fır- Viyana 4 (Hususi) - Macar Başvekilinin M. Mussolini ile 
kası erkanı mülga kanunu esa- başvekili M, Göboes sabah gel- mülakatında görüşelecek mühim 
siye avdet edileceğini, yeni di. Şanselye Şussing tarafın- meseleler arasında Marsilya 
intihabat yapıldığı takdirde dan öğle yemeğine alıkonuldu. suikastindan doğan meselelerin 

M. Gömboes müteveffa Şansö- de mevcut olduğu tahmin edi-
kuvvetle iktidar mevkiini ele )ye Seype) ile Dolfuse'un me- liyor. Her ne kadar resmi İtal-
geçireceklerini ümit ediyorlar. zarlarını ziyaret ederek eğile- yan mehafilinde bu hususta 

ce'dir. Macar başvekilini ka- bir şey söylenmiyorsa da Macar 
Londra, 4 (A.A) - Sunday bul programı ihtiyat tetbiri o- Başvekilinin bu mesleyi tahrik 

Refere gazetesinin haber aldı- Jarak gizli tutuldu. M. Göm- edeceği muhakkak sayılıyor. 
ğına göre Mısır Kralı Fuat boes bu akşam M. Mussoliniye Roma mülakatlarının bu safhası 
Hz.nin hastalığı vehamet kes- mülaki olmak üzere Romaya muhakkak ki gizli kalacaktır. 
b t . . A . k gidecektir. Yarın Romada bu- Bir Bomba Patladı 

e mııtir. ynı gazete ra- lunacakbr. Venedik sarayında 
Jın hastalığı ile beraber Mısır- iki başvekil arasında ehemmi- Oran, 4 ( A.A ) - Patlıyan 
da İngiliz aleyhtarlığının inkitaf yetli görüşmeler vuku bulacakbr. bir bomba yüzünden iki deli-
etmeıl oldukça mllfcvvet bir Ne OörUf&Cekler? kanlı ağır üç kiti kafif surette 
ıi ~Lbabru do~muthlr_. __ ~ __ P_an_'ı, _4 (Husuai) - Macar yaralanmqlardır. 

~ .....___ 
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İnsan lshra hını Dindiren: 

Aylı 
Evimiz ve bucağımızda 11 

yılın milletçe yaşanan sükun, 
ilişilmemiş ve sarsılmamış dü
zeniyle kaygısız ömür sürüyo
ruz. Yurt ufuklarında ka
nat açan tayyarelerin ve dağ 
böğürlerinde silah çatmış Meh
met' çiğin bekleyiciliği bize bu 
dirliği kazandırıyor. Her yuva 
kendisini düşünüyor. Gelin bu 
kurtulamadığımız kendi dertle
rimizden bir an için kafamızı 
ayıralım. Büyük hailelerin za
manlarına dönelim: 

' / Onudulmıyacak şehamet; Ça
nakkale. Daha bazı kelimeler .. 
Cephe.. Sinaa., Kafkasya ... 

lGazze.. Unuttuğumuz T arabu
]usugarp savaşı .. Umumi harp .. 
Yalnız İstanbu1da 55000 yatak 
ihtiva eden meteaddit hastaha
neler ve bu hastahanelerde 
45000 hastanın tedavi görmesi. 

Daha henüz örpermesi içi
mizden çıkmıyan İzmir - Tepe
köy hareketi arzları.. Yerler 
sarsılıyor, yanlıyor, göçüyor. 
kaynar sular fışkınyor, saa
detini tattığımız veya bayat 
acwm dinlediğimiz. kendi veya 
Hzmirli bir yurttaşuı çabsı ba
şımıza yıkılıyor, kendimizi kay
bediyoruz ... 

Gözümüzü açbğımız zaman 
şefkat havasının koklandığı 
beyazlıklar içinde kendimizi 
buluyoruz. Açıkta kalanları
mız çadırlandırılmış, yeni yurt
lara kavuşturulmuştur. Bütün 
çaresiz gönüller hakiki ilahi 
el ile korunmuştur. 

Şehrin sokaklarında hasta
lığını sürükliyen, derdine kim
seden aşinalık görmiyen sefil 
ve biçarelere yalnız bir ağaran 
yüz koynunu ve kucağını açar: 
Doktoru ve eczacısı dispanser
rle hastalığına.. Açlığına ve 
düşkünlüğüne aşhanesi kapısı
nı.. Bu zavallılar tabiahn ve 
)ktisadi şartlann zorunu ancak 
bu ak insan gönlünün siyaneti 
Ue karşılar. Y oksu1 ve çaresiz 
geçen hayatlılann yoldaşı .. 

Sabırlı olun daha bitmedi: 
Hiç bir gazetenin ve hüku

met teşekkülünün bulunmadığı 
~ Anadolunun bir bucağında bu
ram buram yağan kar altında 
kalan köyler ve köylülere 3250 
lira. 

Çam yarması gibi dağdan 
dağa ulaşarak göğsünü geren 
ve tetik çeken yiğit bir gülle 
ile yanmlaşmışbr. O artık ya
nın adam bile değildir. Ayağı 
uçmuştur. İşte yine bu anda 
insan cemiyetinin bağnndan 
kadirşinas el uzanmıştır: 12126 
liralık sun'i ayakla bu bizim 
için kötürümleşenleri bütünlü
yor. Çalışacak vasıtalara kavuş
turuyor ... 

işsiz insan kafileleri... Bu 
~ana ve babalar bu hallerinden 
mesul değildirler. Dünya geçim 
şar.Jları değişti. Kazanç ve iş 
yerleri daraldı. Toprak bere
keti artmıyor, bakım ve teknik 

tamam değil, Bunların arssında 
gidastz ve bakımsız çocuklar, 
yarının büyükleri, büyük yar
dımcı bekliyorlar. O el uzanı
yor. Yalnız bu yavrulara 76000 
liralık azık sunuyor. Bu 76 bin 
lira tamamen bu çocukların 
midesine sokuluyor, gırıyor, 

çalan ve eksilten yok. 
Anadolu'da tohumsuz kalan

lara, yani bizim fırınlarımızın 
ambarım bir kara ekmek do
yumuna dolduran aziz köylüle
re 2,820,000 kilo buğday be
deli olarak 225,000 lira dağı
tılıyor,.. Tohumlar eşeklere 
yükletiliyor, öküz sapana ko
şuluyor ve "Türk eli,,, köylü 
dayının bükülmiyen eli yeni 
bir ümitle bozkırların gökü al
bnda sapan sapına yapışıyor. 
Dehhh ... , 

Yüz yıllardanberi gelecek 
yılların ümüdüyle yüzü çiğleşen 
kara toprağın kahrım kızgın 
güneş, donmuş gök alhnda 
çeken insana bu yeni hızı, çil 
eli hayahnın bu mukadderini 
yaphran. .. 

Artık sabnm tükendi : Bü
tün bwıları, bu kudreti sihirli 
iki kelime tamtır " Hilali Ah-
mer n• 

Hemşeri ! insan şefekatinin 
eşsiz biricik varlığının yaptık

ları ile zerre kadar alakan 
varsa ve onun bunları her za
man yapmasını istiyorsan ke
senin, azımsamıyacağimız en 
uf ak kısmını onun makbuzunu 
alarak ver: 

Dünya üzerinde felaket, afet, 
sefalet çatırdıları koptuğu za
man biçarelerin imdadına ko
şulacağını bilerek ve inanarak 
kendi saadetin, huzur ve re
fahın içinde yaşamana bak. 

Hiç olmazsa bu saadeti bu ka

darcık fedakcirlığınla karşılamış 

ol... 
Yeni dünya insanlığmın "aylı 

ak bayrak" adlı meleği bu kü
çük yardımlarla insanlık cev-

rini yener. Kesilmiyecek yar

dım damlaları ile gölünü dol

durmağa koşacağımız "Hilali 

Ahmer,, in baftasmda hatırlı
yacağımız bunlardır. 

YURDDAŞ HiLALİ AHME
RE Y ARDIMıN KENDi FE
LAKETİNE AİT T ASARRU
fUNDUR. 

Ferit Oğuz 

Zelzelenin yıkhğı yurda 
Hilaliahmer koşar. 

Evlenme 
Mora Yenişehir eşrafından 

Mahmut beyin kerimesi Hesna 
hanımla Anadolu gazetesi 
mürettiplerinden İhsan beyin 
nikahlan, dün saat 9 da bele
diye evlenme dairesinde davetli 
arkadaşları ve dostları buz.u
runda kıyılmışbr. Yeni evlilere 
sonsuz saadetler dileriz. 

BUGÜN yeni programında GÜZELLİK, MODA ve ZE

RAf ET aleminin melikesi şöhretini kazanmış olan 

NORMA SHEARER'iıı 

Gönüller Birleşince 
isimli büyük filmi muvaffakıyetle devam etmektedir. 
İlaveten : P ATHE JURNAL [ Kral Aleksandre Hz.lerile 

M. Bartou'nun vefab, Pariste ve Marsilyada merasim. 
Seanslar : 15,30 - 17 - 19 ve 21,15 te. 

Perşembe Gününden itibaren : 

Kadınların Sevdiği 
Temsil edenler : Dünyanın üç 

Mak.s Baer - Primo Kamera -

renı Asır 

Güzel yalı -··· ... Tramvay bir kam
yon çarpıştılar 
Dün Güzelyalıda benzin de

posu önünde bir otobüs ve 
tramvay kazası olmuş ve bir 
vatman bileğinden ağır surette 
yaralanmıştır. Vatman Mehmet 
efendinin idaresinde bulunan 
beş numaralı tramvay arabası 
Reşadiyeden İzmire gelmekte 
iken tam bu sırada benzin de
posunun önünde manevra yap• 
makta olan ve şoför Zeki 
efendinin idaresinde bulunan 
benzin yüklü kamyona şiddet
le çarpmış ve tramvayın ön 
sahanlığı parçalanmıştır. 

Bu müsademe neticesinde 
vatman Mehmet efendi bile
ğinden ağır surette yaralan· 
mıştır. 

Belediye fen heyeti tarafın
dan mahallinde yapılan tetki
katta kabahatın şoförde olma
dığını, ve kamyonun manevra 
yaptığını gören vatmanın tram
vay arabasını durdurmıyarak 
sür'atle yoluna devam ettiği 

ve kazaya sebebiyet verdiği 
t espit edilmiştir. 

Atlar 
Getirilnıeğe Başladı 

Ayın onaltısında başlıyacak 
olan ilk bahar at koşuları için 
hariçten iştirak edecek atların 
İzmire getirilmesine başlanmış· 
tır. Bu günde civar vilayetler• 
den bir çok atların getirilece
ği haber alınmıştır. 

Türk - Yunan 
Ticaret Mukavelesl 

Temdit Edlldl 
Türkiye - Yunanistan ticaret 

itilafnamesinin bir ay daha 
temdit edildiği dün İktısat Ve· 
kaletinden telgrafla Türkofiı 

Riyaseti izmir müdürlüğüne 
bildirilmiştir. 

Malmüdürleri 
• 

Terfi imtihanları 
Yapılacak 

Malmüdürlerinin terfilerine 
ait imtihan evrakı Maliye Ve
kaletinden dün vilayete gelmiş· 
tir. 

Terfi talebinde bulunan mal
müdürlerinin yakımla imtihan
ları icra edilecektir. 

Tehllke izale edlldl 
T amaşalıkta Salatin oğlu 

mahallesinin eski arap tarlası 
yanındaki yol kısmen çöktü
ğünden tehlikeli bir vaziyet 
almışb. Burada bir kazamn 
vukuuna mani olmak için be· 
lediye tanzifat arabalarile taşı· 
nan toprakla çöküntü durdu· 
rulmuş ve tehlike izale olun
muştur. 

.. • • 1 ••• 1 • 

Kömürlerin 
İzmlre Getlrllmeslne 

izin Verlldl 
Yiraat vekaletinden vilayete 

gelen bir emirde civar vilayet 

ve kazalarla köylerde geçen 
senelerden kalmış olan mühim 
miktardaki kömürlerin kontrol· 
larının yapılmasından sonra iz
mire getirilmelerine ve satılma
larına müsaade edilmiştir. 

Bu emrin derhal tatbikatına 
geçilmesi için alakadarlarca 
tedbirler alınmıştır. Civar vila
yet ve kazalardaki geçn sene
den kalma kömürlerin miktarı 
pek fazladır. Bir .kaç günden
beri nisbeten yükselmiş olan 
kömür fiatlannın da düşeceği 
sövlenmekteair. · 

Şehir Meclisinde 
ünakaşalı Bir Celse 

Taksitle satılan Arsalar İçin Yeni 
Tediye Kolaylıkları Düşünülüyıor 

~~~-------+-..+449......-ı•----~~~-

Diinkü Celsede Verilen Kararlar 
Şehir meclisi dün saat on 

altıda doktor Behcet Salih 
beyin riyaseti altında toplandı 
ve eski zabıt okunarak bazı 
tadilatla kabul edildi. 

933 senesinin kat'i hesap 
raporları da okundu ve kat'i 
hesap encümenine havalesi ta
karrür etti. 

Civar otomobillerile kam
yonlarının muayenesinde alınan 
birer lira vize harcının badema 
alınmaması hakkında bir teklif 
vardı okundu. Bunun üzerine 
azadan Şükrü bey ve daha 
baD zevat söz aldılar ve ne
ticede bu harcın alınmama•• ta
karrür etti. 

Muhasebeci Sami beyin,Kar
şıyaka sabık muhasebecisi Ce
mal ~ve Saim beylerin 1932 
yılana ait hesabı kat'i rapor
ları okunmuş ve encümene 
havale edilmiştir. 

Muhtelif petrol şirketlerinin 
hariçten getirecekleri benzin 
ve petrollar için belediye rusu
muna karşılık olarak belediye
ye yatırdıkları beşer yüb lira 
dipozitonun kabul edilmesi ve 
namlarına birer cari hesap açıl
ması tasvip olunmuştur. Cuma 
günleri de işlemekte olan Asan
sordan cuma tatili kanunu mu
cibince senede on lira alınması 
hakkındaki tarife encümeni 
mazbatası kabul edilmiştir. 

Spor sahasile tenis sahaların
dan cuma tatili harcı alınma
ması takarrur etmiştir. 

Bazı yerlerde açılması lüzum
lu görülen umumi çeşmeler için 
500 liralık tahsisatın munakale
ıi hakkındaki riyaset teskere
si kabul edilmiştir. 

Belediyelere ait gayri men
kullerin Dahiliye vekaletinden 
gelen emir mucibince beledi
yeler bankası vasıtasile sigorta 
ettirilmesi lazım geliyordu. Bu 
husustaki tezkere okundu ve 
eczacı Faik bey izahat verdi. 
Faik bey belediyeler banka
sına sigorta işini yaptırmanın 
mahzurlarını saydı ve beledi
yenin gümrükten alacağı yüz-
de onlardan primlerinin kat'ı 
için şehir meclisinden de ka-
rar istendiğini izah eyledi. Ve 
buna belediyenin evvelce bu 
hususta bazı akitleri oldugundan 
imkin göremediğini de ilave etti. 

Faik beyden sonra söz alan 
Mustafa Münür bey meselenin 

bir defa da nizam encümenin
de tetkikini istedi ve kabul 
edildi. 

Belediyeden taksitle arsa 
alanların borçlarını yirmi sene
de ödemeleri için verilen ka
rara rağmen muamelelerini 
yirmi taksite göre yapmaları 
kendilerine bildirilen borç
lulardan henüz müracaat eden
lerin adedinin on beşi geçtiği, 
bu hususta başkaca tedbirler 
düşünülmiye mecbur kalındığı 
hakkında riyasetin bir teklifi 
okundu, bütçe ve nizam encü
menlerine havalesi tekarrür 
etti. 

izidan Hüsnü, Sabri ve Sa
di beylerin encümen azalarının 
fahri olarak çalışmalarını isti
yen takrirleri okundu .. 

Hamdi boy söz aldı ve Hü
lisatan dediki: 

Biri bütçeye ve biri de şah
sa tallük eden iki maddeden 
ibaret bu takririn bugün mü
zakeresinin tebirile bütçe mü
zakeresi sırasında mevzuubah
sedilmesini istedi. 

Mustafa bey aynı teklifi 
tekrarladı. 

Takrir sahibinden Hüsnü 
bey dediki bu takrire saik şu
dur: Muhterem heyetin şahsi 
menfaat peşinde koştukları 
halk arasında şayi olmuştur. 

Muhterem azanın bundan 
tenzihini ve kanunda mevcut 
sarahate tevfikan hakkı huzur
ların kaldırılmasını istedim. 
Muhterem Halk fırkasının nam
zetleri olan muhterem heyetin 
böyle bir isnattan tenzihini 
arzu ettiğimizden dolayı takrir 
verdik. 

Mustafa bey- Haiçte tram
vayda otobüste söylenen söz
lerin burada ileri sürülmesi 
katiyen doğru değildir . 

Sabri bey - Haydi halkın 
şurada burada söylediği sözle-
re ehemmiyet vermiyelim. Fa
kat reis beyefendi okuduğu-
nuz rapordan sonra arkadaş· 
lann lağım ve saire inşaatı 

gibi talepleri bütçenin darlı
ğından dolayı isaf edilemez 
buyurulmuştu. Arkadaşlarım ka 
nuni bir zaruretten bahsettiler. 
Buna diyeceğimiz yoktur. Tak
ririn ikinci kısmı komisyonlara 
giden arkadaşların hakkı hu
zurları vardır ki onun bütçe 
ile de alakası yoktur. 

Suat bey - Dışarıda komis
-Sonu 9 uncu sahiıede -........... 

Bono Hırsız lan 
Tahkikat İlerledikçe Yeni Bazı Kim

seler Sahneye Çıkıyor 
İstanbuldan get!rilen yakalanan ınazııunlar 

iskan dairesinin .kasasından tına alınmıştır. 
aşınlan 36 bin liralık bono l Behiye hanım dün isticvap 
hakkındaki tahkikata ehem- edilmiş ve kendisini kurtarmak 
miyetle devam edilmektedir. için bazı ifşaatta bulunmuştur. 

Tahkikat safahatı iler- Asıl faillerden olup İstan-
ledikçe yeni yeni şahıs-
lar meydana çıkmaktadır. Ha
dise ile alakadar olduğu an

laşılan eski iskan memurların

dan Fevzi efendinin firar etti
gi tespit olunmuş ve yine bu 
işte methaldar olduğu zanne
dilen Fevzi efendinin bildik
lerinden Behiye hanım isminde 
bir kadın zabıtaca n·ezaret al-

bulda bulunan Mustafa efendi 
evvelki akşam Bandırma tre
nile şehrimize gelmiş ve dün 
taharri memurlan tarafından 
yakalanmıştır. 

· İstanbul zabıtasınca istan
bulda yakalanan mumaileyhin 
babası Süleyman efendi de 
İstanbuldan şehrimize getiril
miştir. Tahkikata ehemmiyetle 
devam . oluooıaktadır . . 

s Te,r1nısanı 1934 

Bir Takrir 
••• 

Garip Bir Zihni
yetin Mahsulüdür 

- Başta/Qıt Bmnci sahıfede -

larının nafakasını kazanmak için 
çolışmak mevkiinde bulunan bir 
adama, "aileni ve çocuklannı 
ihmal et şu işi devamlı surette 
parasız gör,, diyemeyiz. Böyle 
bir istek ileri sürdüğümüz gün 
iş görülmez. Yalnız vazifeye 
gelmiyenler ve fakat şerefli 
isimler taşımak sevdasında bu
lunanlar ortaya çıkar. Bir çok 
cemiyetler idare heyetlerinin 
ayda bir defa bile toplana
madıklanm misalleri ile görü
yoruz. Hatta Dahiliye Vekaleti 
memurlara muntazam vazife 
olarak yükletilen fahri azalar
dan terekküp eyliyen idare 
heytlerinden bile işlerin çıkma
dığını ğörerek tecrübe mahiye
tinde bazı vilayetlerde maaşlı 
idare heyetleri teşkil eylemiş
tir. Daha ilk hamlede bu teş
kilat müspet verimlerini ortaya 
koymuştur. Bugünü hayat şart
ları devamlı işlerin parasız gö
rülmeye müsait bulunmad•ğı 

hakikatini kafaJara yerleştir
miştir. 

Hele bazı komisyonlarda 
müstemirren çalışanlara ka
nunun vergiği huzur haklarını 
şu veya bu maksada teberru 
edin dimek garibeler numune
si teşkil eder. Bu teklifi yapan
lara servetinizi falan müesse
seye terkediniz desek acaba 
kabul ederlermi? 

Takririn ikinci maddesi yap
magı derpiş ettiğimiz tekliften 
farkszdır. 

Vazıı kanun, bu huzur hak
larını vermeği karar albna alır-
ken her halde takrir sahiple
rinden daha düşünceli hare
ket eylemiştir. 

Bu günün hayat şartları iş 
gördürmek için mutlaka mu
kabilini ödemegi amirdir. 
Bizce vazife tahmil ettiğimiz 
adamlara emeklerini ödeme-
liyiz ki kendilerinden hesap 
istiyebilelim. Vazifenin iyi ve 
ya kütü görülmesini araşhra
bilelim. 

Is mai1 ~ak..k.ı ... _ .. 
CEMİYET 

\
1 aliyi Ziyarete 
Karar Verdi 

Verem Müc.'.1dele cemiyetinin 
yeni idare heyeti dün bir top
lanb yaparak Su şirketinden 
istirdat edilecek olan hükümet 
hissesile halktan alınmış olan 
tarife farkı paralarından hiç 

olmazsa yüz bin lirasının Ve
rem mücadele cemiyetine bıra
kılması hususunda vilayet nez
dinde teşebbüste bulunmağa 

karar vermiştir. 

Bugün Verem Mücadele ce
miyetinden bir heyet vilayete 
giderek Vali Kazım paşayı 

ziyaret edecek, heyeti idarenin 
bu kararını bildirerek müza
heretini dileyecektir. 

Jd ••••••• 

Sokaklara 
Pis sular akıtdmıyacak 

Belediye tanzifat müdü Ha
san Fehmi beyle heyeti fenni
yeden bir mühendis belediye 
zabıtasından bir memurdan uıii
rekkeb heyet bugünden itiba
ren yukarı mahallatı dolaşına

ğa başlıyacak ve harice çirkef 
suyu akıtan evleri teshil eyJe
cektir pis sulannı dişarıya akı
tanlardan ceza alınması takat" 
rur etmiştir. 
Bayrakl~7--0c-"'~·~-·k--Heyed 
Cümhuriyet Hal Fırkası ~Y: 

rakh ocağı senelik kongresiııJ 
yapmıştır. ~ 

Yeni idare heyetine E~ 
simsarı Fuat, bakkal HüseY~ 
ve Adem Fikret beyler ~ .. 
mişlerdir. 
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iKiMiZ 
Galatasaray - Beşiktaş 
Maç;. Beraberlikle Bitti Şeref 
Kupasını F enerbahçe Aldı 

SAR ~ 
..... a:z:a.u; 

Nerıme hanım bir parça 
küneilc cevap verdi: 
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sü- 1 !unun dul karısile döndüğünü 
öğrenmiş ve garip bir merakla 
köşke koşmuştu. İşte o gün 
bugün yine oradan ayrılmaz 
olmuştu. Önceleri kendine ter
cih edilen bu kıza tenkit gö
zile bakar, sanki bir izzeti ne
fis yarası kalbini ezer, mutlaka 
bir kusurunu araştırırdı. 

Meselesi Etrafınct--. 
- Evet ihtimal bunu yap

mazdı .. O halde siz Tomrise 
öğüt veriniz. Bu düştütüğü 

'.uçurumdan kendisini çekip çı
karmak istiyen ellere tutun· 
•masını söyleyiniz .. Eğer sız ıs
terseniz ... 

Zehra hanım Nerime hanı

mın maksadını anlamamış gibi: 
- Ben istersem mi? 
- Evet siz hanım efendi .. 

Tomrise.. Yeri burası değil.. 

~Babasının evi olduğunu ~öyli
yebilirsiniz. 

Biran yutkundu °;ıe ilave et
ti: 

- Kendisini her şeye rağ

men kabul edecek olanın ya-
nında olmalıdır .. 

Zehra dayanıklı ağır tavrile: 
• - Çekinmeden söyleyiniz: 
Oğlunuz Semih beyin yanında 
deyiniz .. 

Evet gizlemiyorum. Semihim 
de Tomrisi seviyor. 

Bu yıllarca beslenmiş temiz 
ve meşru bir dilekti. Bugünse 

1
husulü ancak bir mecburiyet
tir. Biz sizin vaadınıza aldandık 
bir yıl kederinize saygı gös
terdik. 

Hiç bi!miyorduk ki, bir gün 
sonra ateşe atılacak bir nişan
lı, en büyük saygısızlığı yapa
cak ve bir ailenin namusunu 
biçe sayarak aşkın kuru bir 
hevesten ibaret olduğunu gös
terecek.. 

Zehra, kıpkırmızı olmuştu. 

Dudakları titriyerek haykırdı .. 
- Aldanıyorsınız ! Özdemir 

T omrise canını veren yüksek 
bir aşk verdi. 

Kendi kanıyla imza ettiği 
~ıon mektubunda onu karısı 
bildi. 

Bu imza neticede mukaddes
tir. Tomris Özdemirin öz karı
sıdır. Çocuk ta oğlumun çocu

. iu, benim Özdemirimdir. 
Nerime hanim bir anda tav

rını değiştirdi: 

- Öyle olsun hanım efendi. 
'Bu lekeyi aramızda kapatmak 
ta en dürüst harekettir. Boş 
Yere münakaşe etmiyelim. En 
Son evlatlarının suçunu yükle
nen biz zavallı anneler, yine 
0 nlar için fedakarlık gösterecek, 
:ı:orluğa katlanacağız. Siz oğ
lnnuzun çocuğunu kabul edi
Yorsınız. Bizim de istediğimiz 
bu .. O, sizin olsun. Onun dü
ŞÜrdüğü kızı kaldırmak, geçmişi 
U~utnıağa çalışmak ta bize dü
Şuyor .. 

Zehra acı ve kat'i: 
k - Öz demiri bir an bile 
ııı:n~inıden ayırmağı düşün-
! dıın. Fakat her ne bahasına 

o Ursa ol T . . • d sun omrısın çocugun-
~n ayrılacağını hiç sanmıyo-

ın .. 
~·t 

To · ~ 4 

kor "n~ıs çocuğu Arabasına 
Ek' d~·ına ç ımlıkta do'a tırırd•. 
şur~er,ya orada Gülerle bulu-

u. z. . 
b a,~n lstanbulda Gülerden 
B:Şka görüştüğü de yoktu. 
alt ll"~n~ sevimli kızla bir ağaç 

ındl t oku . o ururlar, konuşurlar, 
lıyu~·a~ veya örgü ile çocuğun 

G •_ugu saatleri geçirirlerdi. 
tekı·~!~r yine eskisi gibi köşke 

ırsız k k . 
O. ve sı sı gelıyordu. 

zde · · du· mırın şehadetini duy· 
ıııalu zaman hemen köşke koş· 
a;;.1 bu zavallı ana ile birlik 
"'aınak · F ıstemişti. 

b. akat h d . ır dü .. er ne ense bırşey, 
sevd; • ~unce o~u tutmuş, çok 
ltıekt gı bu asıl kadına görün-

e:ı rek' . . 
B. , ınmıştı. 

ır ·· .. 
Sızın İ gu? Zehra hanımın an· 

Zmıre 2"itti2:ini, sonra o2-

O, Tomrisin kusurunu bu· 
lacağım diye ona sokuldukça 
hergün bir mükemmeliyetini 
görerek hayran olur ve her 
defasında bu mahzun yüze, 
ruhun derinliğine sokulan bu 
yumuşak sese biraz daha bağ
lanarak ayrıldı. 

Hele T omrisin sonsuz bir 
feragatla yalnız çocuğu için 
yaşadığını gördükçe, gururu 
kırılır, içinden: 

- Ya ben olseydim? der ve 
derinden bir solwk alırdı .. 

İstanbul, 4 (Hususi) - Be
şiktaş spor kulübü umumi kap
t~nı mer~um Şeref beyin aile
sıne yardım olmak üzere Fener, 
Galatasaray, Beşiktaş takımları 
arasında C. H. F. tarafından 
konulan Şeref kupası için ya
pılan turnova maçlarının sonun
cusu bugün Galataseray - Be
şiktaş takımları arasında ya
pılmıştır. Şeref stadı kesif 
bir seyirci kalabalığı ile dol
muştu. Maç her iki takımın 

Çifti 
Programı 

bolluğunu ve ucuzluğunu çok 
senelerden beri görmüş değildir. 

İstanbul 4 (Hususi) Şehrimiz 
radyo istasyonu programından 
alaturka saz neşriyatını çıkar
mıştır. Bunun bıraktığı boşluğu 
doldurmak için çok kuvvetli ve 
zenğin bir program hazırlamak
tadır. Bu meyanda konserva
tuvarın kışlık konserleri radyo
ya bağlanacaktır. Neşriyatında 
Arap musikisine geniş mikyas
ta ehemmiyet verilecektir. 

---Fransadan Sara Asker 
Göndermesi Talep 

Edilirse ... 

Kendi kendine: 
- Yine şanşıın varmış ki he

. men gitmiş.. Yoksa biraz da
ha kalsaydı?. Birden Tomrisin 
yerinde kendini görür, titrer, 
genç kadına acıyan bir nazarla 
bakardı .. 

F aiısanın En.Nazik Günleri 
Almaıı Reisicı.mhnııı Hıtler 

Bertin (A.A)- Röyter ajan
sından: 

Resmen tebliğ edildiğine 

Bugün yine bu iki altın ~aş 
birbirine karışmış, çamlıkta Öz
demirin canlı mevcudiyetine 
eğilmiş, küçükle oynıyorlardı. 

Burbon Sarayında Bekleneu Büyük 
Mücadele Çarşamba Günüdür ... 

göre Alman hükümeti Fran
sanın Sar arazisi hakkındaki 

askeri harekatından dolayı 
Lahaya müracaat etmek niye
tinde değildir. 

Londra 3 (A.A) - Matbuat
ta çıkan bazı haberler hilafına 
olarak Sa havzasına Fransa

. nın askeı sevketınesi talep 

. olunduğu takdirde İngiliz as-

Bir aralık Güler başını çe
virdi: 

- Tomris hanım, bakınız Os
man ağa bir beyle bu tarafa 
geliyor. Taniyor mısınız? .. 

Tomris Çocuğun örtüsünü çek
ti doğruldu .. 

- Semih ağa bey!.. 
Semih uzanan beyaz ele du

daldarıni kondururken: 
- Bizi ne kadar beklettin 

Tomris! Seni öyle görceğimiz 
geldi ki .. 

Birden söz ağzında kaldı. 
Tomrisin yanında kendilerine 
bakan güzel kızı :;örmüştü. 

Tomri': 
- Sahi sizi birbirinize tanı

tayım: Bana en sevgili dosto
l'!n Güler hanım; Teyzemin oğlu 
Semih ağabeyim .. 

Gülerin yuzu pembeleşti .. 
Nedense bu şık yakışıklı gence 
Tomrisin ağabey demesini hoş 
bulmuştu!.. 

Telefon 3151 

TA YYA RE 

Paris, 4 (Hususi) - Baş
vekil M. Doumergue meb'u
san meclisi maliye encümeni 
reisi M. Malvi'yi kabul ederek 
muvakkat bütçenin kabulü için 
takibetmek niyetinde olduğu 

usulu izah etmiştir. 
Başvekil Meb'usan meclisinin 

feshine zaruret h sıl ol
duğu takdirde Devletin hayatı 
için elzem olan mali vasıtalar 

bu suretle elde bulundurulmuş 
olacaktır. Meb'usan meclisi M. 
Pernand Bouisson'la hasıl olan 
mutabakat~ göre Salı günü 
( yarın ) ilk celsesini akde
decek olan meb'usan mec
lisinde müzakeratın matem 
makamında olarak tatilini 
Müteakip bütçe layihaları Ma
liye encümeninin tetkikine tevdi 
olunacaktır. Meb'usan meclisi 
Çarşamba günü toplanarak 
MösyöDoumergue'in tekliflerini 
müzakere edecektir. Başvekil 

Telefon 3151 

SİNEMAS I 

BUGUN 
Bugün Halk Günüdür 

Flatıer 2s - ao - 40 Kuru,tur 

Marsilyadaki Melun Suikast 
Yugoslavya kralı Aleksandır hazretlerinin Marsilyada 

suikastçılar tarafından katli, suikastçinin öldürülmesi. 

Dün Akşam 
Bu filmin mabadı da gelmiş ve Tayyare sinemasında 

gösterilmeğe başlanmıştır 
Kral hazretlerinin cenazesinin belediyeye, oradan Dob· 

rovnik krovazörüne nakli, bu esnada yapılan büyük mera
sim, mösyo Bartuya yapılan cenaze merasimi, yeni Yugos
lavya kralının Belgrada muvasalatı ve hazin istikbal resmi 

Türkçe izahatlıdır 

·-
ASRI TALEBE 

Ramon Novarro, Madga Evans, Ralph Gra
ves, Una Merkel, Martha Sleoper gibi beş sinema 

yıldızının iştirakile yapılan büyük aşk, spor ve gençlik 
filmi muvaffakiyetle devam ediyor. 
----------~~~·~--------...;..;;--....;........;;-.. ........ ~----

Hergün 
Perşembe gü:ıleri : 
Cuma günleri 

Seans Saatları : 
15 - 17 - 19 - 21,15 
13 - 15 - 17 mektepli seansı 
13 de ilave seansı vardır. 

Önümüzdeki hafta Büyük Katerina 
Duğlas Fayerbanks ve Elizabet Ber 

-----~ 

~""ıan..,ız nıtb 'usanının 

bu tekliflerin kabulü için itimat 
meselesini ileri sürecektir. 

Yeni bir kabine buhranının 
zuhuru ve hatta meb'usan mec
lisinin feshi ihtimali kuvvetli 
bulunduğundan bu takdirde 

devlet makanizmasının bir bu
çuk ay kadar muvakkat bütçe 
ile tedviri kabil olacaktır. 

M. Malvy muvakkat bütçe 
projesi hakkındaki raporunu 
Çarşamba günü meclise tevdi 
etmeği vadetmiştir. 

Klermon Fer ande 
Paris, 4 (Hususi)- Klermon 

. -

. · kerlerinin de muavenetinı te
min için Frans:ı hükümeti ta
rafından iltimas vaki olduğunu 
Röyter ajansı tekzip ediyor. 

Berlin 3 (A.t.) - M. Hitle
rin Sar havzasındaki murah
hası M. Bukrel neşrettiği bir 

1 beyannamede 10-1-935 ten iti-

! haren 40 kilometrelik bir saha 
' dahilinde her türlü üniforma

larla gezilmesin; ve her türlü 
davet, toplantı ve geçit resim
lerinin icrasını yasak etmiştir. 

7 oplandığı b111 bon sarayı 
Ferand şehrinde toplanan sabık 
muharipler cemiyeti büyük nü
mayişler tertip etmişler ve M. 
Dömerg'in devlet islahatı pro
jesini tasvip ettiklerini bildir
mişlerdir. 
Gazetelerin Mütaleaları 

Paris, 4 (Hususi) - Gaze
teler son günlerdeki hadiseleri 
mevzuu bahsederek diyorlar ki: 

"Mösyö Dumerg tarafından 
tevdi edilecek muvakkat bütçe 
projelerinin kabulü devlet ıs!a
hatı hakkında başvekilin pro
jelerini kabul etmiye muadil 
bulunacaktır. 

Amerikada 
Otomobil Nizamnamesi 

Vaşington 3 ( A.A ) · - Rei
sicumhur M. Ruzvelt bugün 

ı hükmü hitaı.ı bulan otomobil 
nizamnamesinin belecek şuba
tın birine kadar temdidini em· 
retmiştir. O vakte kadar oto-
mobilcilik sanayiind<! kullanılan 
anıele vaziyetinin istikra •.. ıı te

mine en muvafık çareler araş
tırılacaktır. 

Ruzvelt Ümidini Kesti 
Vaşington, 4 (A.A)- ''.Ruz 

velt beyanatında, Lor .!rada, 
Lond a deniz konferan:mın iyi 
bir netice vermesinden ümidi· 
ni kestiğini söylemiştir. 

Mak Alµi.· Öldü 

İngiliz Amirallık Lordu 

Londra, 3 (A.P.' - Dünya 
inşaat müessis!erir. den en bü

yüğünün birinin ı eisi olan M. 
Robert Mak Alp:nin 87 yaşın

da olduğu halde öldüğü b:ldi

rilmektedir. 
Havanada Bir Bom::ıa 

Patladı Vickers Armstrong Müdürünün 
İfadeleri Hakkında Ne Diyor? 

Londra 4 ( H. R. ) - Ame· 

merika silah fabrikalarının si

lah ve muhimmat satışları et

rafında Amerika ayan komis

yonunun tahkikatı avam kama
rasında akisler yapmıştır. Vic· 

kers Armstrong şirketi müdür
lerinden biri İngiliz Amirallı · 

ğında bulunan bir dostları vası· 

tası ile denizaltı gemilerinin 
siparişlerini temin ettiklerini 
söylemişti. Blr meb'us bu ifa
denin gerçek olup olmadı!Cını 

sormu~:ur. Amirallık baş lordu 
şu cevabı vermiştir: 

" - Bu ifadeleri bende nef
retle okudum. Denizaltı gemi
lerinin inşası anca!· Amirallık 
azalarının kararı i'.e vuku bu
lur. Bu karar üzerinde hiç bir 
ham malzemesi şirketinin mü-

' dahalesi bu"unamaz. Mamşfi bu 
ifadeler etrafında bt.kümetin 
bir tahkil~at açı:ma~ını emret
me~i de muhtemcld:r ... 

ı-htii..ia~mer fürl; ordusu
nun yardımcısıdır. 

Havana, 3 (A.A) - Ameri
ka konsolosluk memurlarının 
oturdukları otelde bir bomba 
patlamıştır. Zarar maddidir. 

.\lınanyada 
Döviz Vayiyeti 

Berlin 3 (A.A) - Almanya
nın borçlu olduğu faizlerin 
nakli münasebetile Rayşbank 

taratından ne rnlunan bir teb
liğde dövizin vaziyeti fena ol
duğundan dolayı Temmuz 1934 
ile Tem muz 935 arasında vade
leri gelecek kupunları peşin ve 
nakit olarak tediye etmek sa
lahiyetini kullanamıyacağını bil· 
dirmiştir. 
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Casusluk Hayahm 
RI ar Marthe'ın Hahralan 

- 33-

Baron Von 
Casusu 

Krohnla Diğer iki 
Takip ettim ... 

Kapitene karşı anamı müda
faaya lüzum görmiyordum. On
dan tedbirsizce hiç bir şey çık
mıyacağına kani idim. Anam 
aağlam, zeki bir Lorenli idi. 
Beş çocuk büyütmüştü. Genç
liğinde harbı tanımıştı. Şimdi 
yine onunla karşılaşıyordu. 

Ağır surette yaralanan bir 
kardeşim Nansi has:.anc~:nde 

yatıyordu. 

Kardeşimi gördüm. Onun 
şen çehresinde cesaretini, yıl
mazlığını duydum. Bu müşahe
de benim de cesaretimi elde 
etmekliğime yardım etti. Aile 
arasında geçirdiğim saatlar bu 
sadelik içindeki şefkat havası 

kuvvetime kuvvet kattı. İs• 
panyada barbı daha az hisse
diyordum. Burada ise yurduma 
karşı derin sadakat ve'bağlan
tımı daha yakından duymakla 
müteselli idim. Anamın bir en
dişesi vardı. İspanyaya ne yap
nak için gittiğimi bilınemekle 
beraber bunun pek te teessü
rümü dağıtmak için olınadığı 

hissini taşıyordu. Beni bilirdi. 
Hareketsiz duramıyacağıma 

emindi. Ona deruhte ettiğim 
vazifeyi anlattım. Bütün teah
hüdümün mahiyetini, gördüğüm 
rolü itiraf ettim. Çehresi sarar
dı. Sonra beni kolları arasına 
alarak şefkatla sıktı.. sıktı ... 
Gözyaşlarını silınesini istiyor• 
dum. Harp içinde olduğumuzu 
hatırlattım. 

- Seni öldürecekler Marthe .. 
Asıl bu acıdan korkuyorum, 
dedi. 

Başımı kaldırdım. 

- Zannetmem anne ... İşimde 
sonuna kadar gitmek, muvaf
fak olınak için kafi derecede 
becerikli olduğumu zannediyo
rum. Ben memleketime hizmet 
etmeğe çalışıyorum. Kardeşle· 
rime baksana .. Onlar da cephe
de döğüşmiyorlar mı? 
Anamın ailesi 1871 de AJ

manlaşmamak için Meçi terket
mişlerdi. 

Casus kelimesini bir haka· 
ret şeklinde telakki etmiyor
du. Yaşlı gözlerini bana çevi• 
rerek şunları söyledi: 

- Git kızım .. Muvaffak ola
cağına emin bulunuyorsan git ... 
Kardeşlerin gibi senin için de 
allahtan yardım dileneceğim. 

O dakikadaki haleti ruhiye· 
me göre Anam gitme deseydi 
muhakkak bu işten vazgeçer• 
dim. Onun tasvibinden kuvvet 
alarak Purise döndüm. Paris 
gazetelerinden birine şu kısa 
ilanı verdim: 

,,Bir fam dö şambr aranı-
yor." · 

Baron Von Krohn cevap ola
rak gönderdiği mektupta hare· 
ketimi bir hafta daha tehir et· 
ınekliğimi ve Barselon tarikile 
ispanyaya dönmekliğimi yazı
yordu. 
Aynı mektupta Barselonda 

dört millet otelinde bana mü
laki olacağını bildiriyordu. 
Ayni Trende iki Casus 
Hayatımı feda etme pahasına 

la olsa bile büyük işler görmek 
.stiyordum. Kapiten Laduya 
ıçılınıştım. O da bana yardım
da bulunmayı vadetmişti. Bir 
tayyareci sıfatı ile Fransız mü
tekabil casusluk teşkilatına bü
yük hizmetlerim dolunabilirdi. 
İspanyada Fransız muhibbi İs
panyollar veya Fransızlardan 

müteşekkil sadık mesai arka ... • 
daşlanmla büyük tayyarecilik 
şenlikleri tertip etmek ve~ııesi 
rolümü genişletebilirdi. 

Elimde bir tayyare olsaydı 
Von Erohn'un bana mühim va
zifeler tevdi edeceği muhak
kaktı. Tayyaremi onun hizme
tine koyacak, İspanyadaki de
nizaltı merkezlerine sık sık 
haber yetiştirmek hususunda 
benden istifadeye kalkışacak
tı. Böylece faaliyetim genişli

yebilir ve şefler:me müstacel 
malumat vermek icap ettiği 

zaman hududu geçebilirdim. 
Fakat harpten t:vvel elimde 
bulunan iki tayyareyi orduya 
satmağa mecburkalınıştım. Bir 
tavyare elde etmek hususunda 
Kapiten Ladunun vaadına gü
venerek, Baronun tayin ettiği 

günden iki gün evvel, Barselo
na gelmiştim. 

Tesadüf kaprisin yoldaşıdı. 
Buraya vardığımın ilk günü 
idi. Hedildade dolaşırken meş
hur İsp.ınyol tayyarecilerinden 
Vedrinese rast geldim. Bu 
otuz yaşındaki genç ateşli ateş· 
li yanıma yaklaştı: 

Marthe, İspanyaya ne 
yapmağa geldiniz diye soıdu. 

- Fransız kırmızı salibi 
menfaatına tayyarecilik şenlik
leri tertibine geldim, dostum. 

Vedrinese F rankofildi.Sözle
rimden heyecana kapıldı. Ken
disinin, arkadaşlarının yardım
larını vaadetti. Sonra Barselon 
civanndaki evine giderek bir
likte yemek yemekliğimizi rica 
etti. Ayni zamanda beni karı 
sına takdim etmek istiyordu. 
Akşam yemeğinden sonra Bar
selona dönmek için vesait yok
tu. Bu teklifi kabul etmekle 
beraber önümdeki iki günlük 
serbestiden Iayikile istifade için 
akşam biraz erkenden çıka
rak şehre dönmeğe azmet
miştim. Planımdan Von Krohna 
da bahsederek onun mali yar
dımını temin edecektim. 

Bu fikir elbette Baron" tes
hir edecekti. Zira yardım 
perdesi altında kendi hesabına 
çalışacağıma inanacaktı. 

Dört millet oteline gidiyor· 
dum. ansızın elli metre ileride· 
ki mağazadan Von Krohn'un 
çıktığını gördüm. Tanınmaktan 
endişe ediyormuş gibi etrafına 
bakındı. Kendisini bekliyen 
taksiye atladı. 
Hesabımda yanılmıştım, Ben 

Von Krohnu Madritte sanıyor· 
dum. O ise Benden evvel Bar
selona gelmiş bulunuyordu. 
Derhal arabadan atladım. Von 
Krohn'un çıktığı mağaza önü
ne geldim. 

Bu mağazada yalnız denizcilik 
malzemesi satılıyordu. Önce 
içeriye girmeği düşündüm. Son· 
ra bu fikirden vazgeçtim. So
kak tenha idi. Karşıdaki sıra
lardan birine oturarak mağa
zanın bulunduğu binayı tetki
ke koyuldum. Gitmeğe hazır

lanmıştım ki Von Krohnu gö
türen taksi yine döndü. İçin
den Von Krohn çıktı. Görül
memeğe çalışarak içeri girdi. 
Her ihtimale karşı taksinin nu
marasını kaydettim. 

- So11ıı Var -

İZMİRPALAST A 
Her akşam Mayestro Albertiyano idaresinde altı kişilik 

ÇIGAN orkestrası konserleri Cuma, Pazar, Çarşamba günleri 

TEDANSAN 
2-3 (749) s 4 

Tehlikeli Bir Çıkmazda.o. -Japon - Amerikan Murahhasları 
Arasında Biı· Hadise Mi, Bir Latife Mi 

Londra 3 ( A.A ) - Deniz 
müzakerelerinin birinci safahatı 
artık hitama ermiştir. Bundan 
böyle resmi topla:ıtıların vukuu 
memul olmayıp muhtelif heyet 
azası arasında sadece noktai 
nazar taatisi vukubulacııktır. 
Bugün Japon murahhasları M. 
Mıı.kdonalt ile birlikte yemek 
yiyeceklerdir. 

Londra, 3 (A.A) - M. Mak
donalt bugün başvekalette Ja
pon deniz murabba.~ heyetini 
kabul etmiştir. İngiliz ve Ame
rikan murahhasları bu kabulde 
bulunmıya~lardır. İngiliz hey• 
eti dün Fransa ile Alınanyanın 
Londr a sefirlerine müzakerele
rin ne safhada oldu~na dair ma
liımat vermiştir. 

Londre, 3 ( A.A ) - D~niz 
müzakereleri çerçevesi dahilin
de yapılacak olan gelecek teşeb
bus Sir Con Saymon ile M. 

Ja u , /.,o" u ,. u .uıaan fuotu ka Zohı.sı 
Maksn Daira arasında Pazar· 
tesi günü başlıyacak hususi iç
timadır. 

Londra, 3 (A.A)- Nisi-Nisi 
isimli Japon gazetesi bu hafta 
Amerika ile Japon murahhas
ları arasında yapılan müzake
reler esn:ı~ında Amerika Stan
ley ile Y amomoto arasında bir 
hadise oldnğunu ve bu hadi-

senin müzakereleri tehlikeli 
bir çıkmsza çıkacağını yaz
maktadır. 

Amerika ve Japon resmi 
şahsiyetleri hadise olarak gös
terilen filoların değiştirilıneleri 
teklifinin bir latifeden ibaret 
olduğunu izah ve Nisi-Nisi ga
zetesinin tahminlerini tekzip 
etmektedir. 

s yada Dahili Buhran _.. ________________________ _ 

Muhalif F ırkalarMeb' usan meclisinin 
• 

müzakeratına iştirak Etmiyorlar 
·······································································································-· 

" Sükutumuz Daha Beliğ Olacaktır " Diyorlar .. Hükumet 
idam Hükiimlerini İııfaz Etnıeğe Karar Verdi 

Madrit 4 (Hususi) - Hüku- 1 göre son Asturie isyanında 1 muhabirine beyanatında son 
met bugün meb'usan meclisinin asilerin umum zayiatı 2000 ölü hadiselerin mes'uliyetini der-
huzuruna çıkacaktır. Başvekil ve 3000 yaralıya baliğ olınnştur. uhte ettiğini, ihtilal hareketi-

M. Leront muhalefet sıralannı boş Bazı küçük kuvvetler hala dağ- nin İspanyada en organize fır-
bulacaktır filhakika Sosyalistler lardan inmemiş iseler de asa- ka olan Sosyalistlerinin kuv
v ! ileri cümhuriyetçiler Kortez yiş temin edilmiştir. Bu ınınta- vetini azaltmadığını söylemiş
müzakeratına iştirakten çekin- kada asayişi körüklemekle it- tir. Pietro İspanyadaki Ruslar-
meğe karar vermişlerdir. tiham ~edilen birçok belediye la bazı ecnebilerin ihtilil ha-

Muhalefet reisi demiştirki: azaları tevkif olunmuşlardır. reketine iştirak ettiklerini tek-
"hükümet sansoru nutuklanmı· Bomba depoları zip etmiştir. 
zın Neşrine mani olacağı cihetle Paris 4 (H.R) - Madritten Bir Kıfla Yanıyor 
Kortez'de nutuk söylemekten bildiriliyor: Zabıta Bilbao şeh- Madrit, (A.A) - Kanunu 
ne fayda çıkar? rinde ihtilalcilerin toplandık· esasıyı koruma mahkemesi 

Sükütümüz daha belig ola- !arı yerlerde araıbrma yap- Katalonya meb'usan meclisi 
caktır.?. Şiddet tetbirlerininin mış, 600 bomba bulmuştur. azalarının teşrii masuniyetten 
ilga edileceğini ve tevkif e ilen Poza kasabasında da 260 bom- mahrum bulunduklarını ilan et-
meb'usların yakında serbest ha ve 200 tabanca ele geçi- mıştir. Birisi Leonda ötekide 
bırakılacağını ümit ediyoruz. rilmiştir. Bir çok kimseler tev- Astunada ömlak üzere iki idam 
O vakıt hükümet istediğimiz kif edilıniştir. Mevkuflar ara- hükmü infaz olnnacaktır. Tuley
teminatı verirse parlamentoya sında gizli toplantı yapan 18 tila eyaletinde Huerto kışlası 
dönmemiz mevzuubabsoluna- bask milliyetçi de vardır. nöbetçilerinin bulunmadığı bir 
bilir. Sosyatlstlerln reisi zamanda müfritler tarafından 

Asi Askerler ne diyor? ateşe verilmiştir. Alıneria eya-
Madrit, 4 (Hususi) - Hü- Paris 4 (A.A) - Buraya sı- Jetinde Tabemas kışlası da 

kümet Perol viliyetinde on ğınan İspanyol Sosyalist fır. tutuşmuştur. 17 kişi tevkif 
amele teşkilabnı dağıtmıştır. kası reisi Prieto Havas ajansı edilmiştir, 
Kartejen şehrinde bir onbaşı 

ve 14 nefer isyan töhmetile 
divani harp tarafından muha
keme edildiler. Mahkeme bir 
idam ve muhtelif hapis karar
lan verdi. 
idamlar İnfaz Olunacak 
Paris, 4 (H.R)- - Madrit

ten bildiriliyor: Hükumet asiler 
ve ihtilalciler hakkındaki idam 
hükümlerini tatbik etmiye ka
rar verdiğinden hükümlerin 
tatbikine mani olınak maksadı 
ile protesto mitingleri ve kı

yamlara karşı fevkalade ted
birler almıştır. Hükümet dahil
de asayiş ve inzibatı sıkı bir 
surette korumak azmi ile baş

tanbaşa motörlü 12000 kişilik 

bir zabıta kuvveti teşkiline 

karar verirmiştir. Bu fırkanın 
merkezi Madritte olacak ve 
icabı halinde karışıklık olan 
mıntakalara derhal sevkedile-

n iman haberlere 

F ransada Siyasi Vaziyet 
Radikal Sosyalistler ile Demokratlar 

ittihadı Arasında Yakınlık 
Nafıa Nazırı Flandln'ln Bir Nutku 

Arı as, 4 (A.A) - Nafia na- mukadderatını müemmen 
zırı M. Flandin demokratlar maktadır. 

kıl-

ittihadı fırkasının son kongre 
içtimaında irat eylediği nutukta 
demişti~tir ki: 

Demokratlar ittihadı ile radi
kal sosyalistler arasındki mü
nasebet oldukı:a samimidir.Ben 
bundan daha ~üsait bir istik
tikbalin delilini ğörüyorum. Zira 
memlekette müstakar bir ekse-
riyeti haiz ve radikal sosyaizm 
ile demokratlar ittihadına da
yanan bir hükümet lazımdır. 

Ben siyasi mütarekenin ve hü
kumet istikrarının üzerine mü
esses bir ıiyaset takip edece
ğim: Zati mesele Fransanın 

Yine aynı içtimada kongre 
başvekile · itimadını yeniliyen 
fırka beyannamesini ittifakla 
tasvip eylemiştir. 

Fransız Meb'uaanı 
Paris, 4 (Hususi) - Başve

kil M. Dumerg muvakkat bütçe 
kanun layihasını hemen meb'
usan meclisine tevdi etmek 
niyetindedir. Kral Aleksandr 
ve M. Bartu hakkındaki mer-
siye nutukları söylenir söylen
mez bu layihanın müzakeresi 
istenecektir. Matem olarak celse 
tatil olunacaktır. 

Siyamda 
Bir Niyabet Mec~ 

lisi Kuruluyor 
Paris 4 (Hususi)- Siyamdan 

gelen ilk haberler Amerikalı 
miralay Judets tarafından ve
rilmiştir. Mumaileyh Çin hüku
meti nezdinde hava müsteşarı 
olup Bangkoktan geçerken 
Siyam başvckilile görüşmüştür. 
Amerikalı miralayın fikrince 
Bangkokte bir niyabet meclisi 
teşkil edilecektir. Ordu bir kaç 
istisna ile hükümete merbıh 
kalacaktır~ Donanma ve Hava 
kuvvetleri d~ .,. ~.ı,;üb;·mı bil
dirmişle;· ;f ~ 

, 
~asusıa.ı.· 

Bir Kaçı idama MahkQm 
Oldular 

Londra, 4 (H.R) - Ajans 
Royterin Berlin muhabiri bil
diriyor: Halk mahkemesi casus
lukla müttehem bulunan bir 
çok kimseleri muhakeme etmiş· 
tir. Müttehemlerden bir kaçı 

idama, bir kısmı kürek ceza
sına mahküm olmuştur. Yalnız 
iki kişi beraet etmiştir. 

Japonyaya Karşı 
İngiltere Amerikay<ı 

İltihak Ediyor 
Nevyork, 4 (A.A) - İngiliz · 

Japon ittifakının yenilenmesin· 
den endişe eden Amerika ef· 
karı umumiyesi büyük Britan· 
yanın deniz işlerinde Japon· 
yaya karşı Amerika nokta! 
nazarını müdafaa ettiğini gör
mekle ferahlanmışlardır. İngil
terenin bu müzaharetine kar
şılık kruvazörlerinin adedini 
Londra muahedesince kabul 
edilen elliden fazlaya çıkar

masına Amerikanın mümanaat 
etmiyeceği zannediliyor. 

Elen Nazırları 
- Ba~/aıa/ı I ncı sc/11/tOt - •• \.' 

almak ve namlanna birer cari 
hesap açtırmak suretile banka 
hakkındaki duygularını teyit 
etmek istediklerini söylemiş· 
!erdir. 

İ, Bankasından sonra iki na· 
zır İktisat V ekilimizle Sümer 
ve Ziraat Bankalarına git· 
mişler ve bunların da 
blanço ve teşkilatını tetkik ve 
büyük takdir hislerini izhar 
etınişlerdir. Sümerbankta bil· 
hassa sınai plan tatbikatı hak· 
kında malumat almışlardır. 

Elen Nazırlar111 
Hesabı Carilerl 

Ankara, 4 (Hususi) - Elerı 
hariciye nazırı M. Maksiınos 
ile ticaret nazın M. PesmazoğltJ 
İş ve Sumerbankla Ziraat barı' 
kasını gezdiler. Servislerde 
gördükleri ileri tekniği tal<' 
dirle karşıladılar. ıki nazır iş 
bankasını ziyaretlerinde ball'. 
kada namlarına hesabı carı 
açtılar. t 
Bulgarlarla MUzaker~. 
Ankara, 4 (Hususi) - Bil, 

garistanla yeni ticaret anlaŞ, 
ması müzakerelerine başla118 

cağı bildiriliyor. 

Alman yada 
Büyük Bir Buhratl 

Korkusu Var 
Baş/matı J ıncı ıulııtdıı~ , 

Berlin ahalisi kış ıJI~',. 
simi arefesinde çok erıdıŞ, 
içindedir. Gazetelerin teJJJİj. 
tına pek o kadar inanıJııııY ~· 
Fabrikalarda ve yollarda a~u! 
ca münakaşalar oluyor. p' 
şu fikirdedir ki: F uhrerin Y'0ı 
tığı program çok doğru is~c~ 
yardımcılar tarafından 

tatbik olunmaktadır. 
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Evet, Benim Gibi Bir Adam Tüysüz Bir Delikanlıya 
Kılınç Çekerse Ya Şerefinin Diyetini Almalıdır, Yahut .. 

Abdülvahap Gazi [•] arka
sında duran beylere hafif bir 
sesle sordu: 

- Müsabakaya iştirak niye
tinde değil misiniz? 

Hepsi atları üstünde granit
ten birer heykel hare
ketsizliği içinde ve sessiz du
ruyorlardı. 

muttaritbir ahenkle başlarını 
sağdan sola 
verdiler: 

sallıyarak cevap 

- Hayır .. 
- Yok.. 
- Ne münasebet .. 
Bu son cevabı veren Eşcaed

din beydi. Bunun üzerine Ab
dülvap Gazi atını mahmuzlıya
rak meydana çıktı. Kılıncının 

kabze bağını sağ bileğine ge
çirmişti. Kolunu kaldırarak 
bağırdı: 

- Eeeey ahaliiii! Beni din
leyiniz, şimdi müsabaka başlı
yacak! Size bu asilzadeleri ta
nıtmak lazım.. şu .. 

Halk, bittabi, meydana çı

kanları tanıyordu. Bilhassa 
Caferi, Abdüsselamı tanımıyan 
yoktu. Fakat bu zaruri bir işti. 
Meseleye resmi ve ciddi bir 
şekil veriyordu. 

Abdülvahaba en yakın duran 
Vanlıydı. Gazi ona yaklaşarak 
yüksek sesle bağırdı: 

- Hüseyin.. Van kalesinin 
emiri. En eski Uç beylerinden .. 

Sonra sıra Abdüsselama gel
mişti. Haykırdı: 

- Emir Abdüsselam! Hali
fenin ser askeri. Malatya Emiri .. 

Üçüncü olarak takdim edi
len Ahsen bey oldu. Abdül
vahap akabinde genç silahşörü 
göstererek sesının perdesini 
Yükseltti: 

- Eeeey ahaliii! Buna da 
adiyle saniyle Kutlu Hüseyinin 
. oğlu Cafer derler .. Arslandır ... 
Erkektir.. Erkek oğlu erkek, 
genç babayiğitimizdir. Göbeğe 
kadar mert ve asil sülalenin 
ulusudur ... 

Bu son sözleri söylerken, 
ihtiyar cengaverin sesinde ga
rip bir ihtizaz belirmişti. 

Halk, özengileri üstünde doğ
rularak kılıncile kendisini se
ı· aıııhyan genci uzun uzun al-
kışladı. 

Abdülvahap 
döndü: 

cengaverlere 

C - Namzet Caferdir, dedi. 
. afer babasının yerine ){eçmek 
ısteıni ti B' 1 h çık ş r. ınaena ey , ortaya 

anlar ona meydan okumuş 
addedil l.d. N d . . b 

1 
me ı ır. e ersınız 

ey er? 

d
.
1
Beyler hep birden cevap ver

ı er. 

- Doğrul 
- Haklısın Gazi! 

retAbdülvahap Vanlıya bir işa
çaktı: 

- Ya Hüseyı·nı v . 
rııe. •nlı şahlanan atını zaptet

ge çalışarak: 

da:-d lebbeyyk, diye homur· 
ı. 

Abd- I 
çek·ld· ıısse amla, Ahsen kenara 

1 ıler .. 
l Tuınmml 
ki has b. d llıah ıın ır en, hayvanları 

haJifllı~ıl~dılar. Atlar iki mu· 
ııı;ıkia •stikamette dolu dizgin 

ttılar. 

D Tıımınmı 
avuıcunun tokınasrı, bu 

ikinci darbeyi indirince, iki ha· 
sım bir anda gem kasmışlardı. 

Atlar , korkuyla art 
ayakları üzerinde şahlandılar. 
Sonra birdenbire birer nısıf 
daire resmederek iki hasmı 
birbirine yaklaştırmağa başla
dılar. 

Vaziyet cidden müthişti. 
İki yalın kılınç, havada şim

şekli kavisler resmederek gü
neşe diş gösteren birer çelik 
yılan soğukluğuyla birbirine 
yaklaşıyordu. 

Bu işin şakası yoktu. 
Amma biç mi biç.. Yoktu .. 
Bu müsabakalara girenler 

kelleyi koltuk altına almış 
addedilirdi. Hani, elin oğlu 
Allah yarattı demez. Kılıncı 
ekleyince adamakıllı ekleyive· 
rirdi. 

Aaaaaay! 
Halk korku ile göz y.ıma. ak 

avaz avaz bağırmıştı. 
Atlarının ters çiftelerine koy· 

durarak, hamle eden iki hasım 
kılınçlarını birbirine çevirmiş, 
hemen o anda içlerindenbiri 
beyin üstü ye:e yuvar'.anıver

mişti. 

Bu Vanlıdan başkası değildi. 
Kindar bir şeytanetle genem 
başı iştikametinde havale ettiği 
hamle boşa gitmişti. Fakat genç 
kılıncının tersile kabzesine vu
runca Atından düşüvermişti. 
Davul, korkunç akislerle güm
ledi. 

Abdülvahap kolunu kaldıra
rak haykırdı: 

- Eeeey ahali! Van Emiri 
müsabakayı kaybetti. İlk çar· 
pışmanın galibi Caferdir. 

Askerler derhal etraftan ko
şuştular. Yerde sırt üstü bitkin 
uzanmış yatan Hüseyini elden 
ayaktan kaldırdılar . 

Kendinden geçmişti, bayıl
mıştı. Korkudan gemi azıya 
alan hayvanı, havada başı boş 
uzaklaşırken davul bir daha 
gümledi. 

Abdülvahap Gazi bağırdı: 
- Abdüsselam!Sıra senindir. 
Her kes büyük bir heyecanla 

kır Atını süren Emire baktı. 
İnce ve sık çenber sakalının 

telleri arasında müstehzi bir 
tebessüm saklıyan Emir, fiya
kalı şahlanışlarla gem tartan 
Atını bir düziye okşıyordu. 

Genç silahşör, sakindi. 
Eşcaeddin ona bakarak mı· 

rıldandı: 
- Rabbim! Onu sen koru! 
Abdülvahap, heyecanla ba-

ğirdı: 
- Hazır mısın? 
- Beli ... 
İlk cevap veren genç oldu. 
Her kes seraskere baktı. Bir 

saniye sonra o da müsbet ce
vap veriyordu: 

- Beli ya Gazi.. Belil 
- O halde? 
Abdülvahap kolunu kaldırmış 

davulcuya işaret vermek üzere 
idi ki, serasker yeniden bağırdı: 

- Ya Abdülvahapl .. 
- Ne var ya Emir? 
Bir lahza dur .. Söyliyecek-

lerim var ... 
- Hayhay ... Buyur .. 
Serasker sesini vükseltti: 
- Eeeey! Malatyalılar .. Ben, 

sizin seraskeriniz olan Abdüs
selam, ancak bir tek şartla bu 

müsabakayı kabul edebilirim. 
Anladınız mı? 

Beyler ve halk, 
cevap verdi: 

- Nedir? 

bir ağızdan 

- Ne istiyorsun? 
- Şunu istiyorum ki, bu mü-

sabakanın neticesi ölüm olma
lıdır. İkimizden biri ölmeden, 
müsabaka bitmiş addedilme
melidir. 

Eşcaeddini bir korku almıştı. 
Büyük bir alaka ile sordu: 

- Fakat neden? 
Abdülahap ta garip bir şüp-

heye düşmüştü. 
Müdahaleye lüzum gördü: 
- Fakat niçin? Neden? 
Malatya seraskeri mağrur bir 

eda ile elini göğsüne vurdu: 
- Çünkü ben.. Dedi, bir 

başkasına benzemem .. Ben ser 
askerim, bu mevkii sırf bileği
min kuvvetile elde etmişim. 
Ben Uç beylerinin en kahra· 
manı diye anılırım. Böyle tanı· 
lan bir adam, bıyıklan yeni 
terlemiş bir delikanlının karşı· 
sında kılınç çekerse ... 

Bir saniye sonra etrafta alaka 
azami dereceyi bulmuştu. 

- Abdüsselam, sesi garip 
bir asabiyet ve heyecanla tit
rerken devam etti: • 

- Evet, ben:m gibi bir adam 
tüysüz bir delikanlı karşısında 
kılınç çekerse ya şerefinin di
yetini almalıdır, yahut.. 

Gine sustu. Fakat sonra .. 
Kalın kaşlarım birdenbire çata· 
rak daha gür ve daha kindar 
bir sesle ile ilave etti: 

- Ve yahut anladınız mı? 
Eeey Malatyalılar! Ve yahut 
geberip gitmelidir. Tüysüz bir 
delikanlının karşısında kılınca 
davranan serasker mağlup edil
memelidir. 

O anda, bir an ölüm kanat 
germişti. Her kes sustu. 

Abdülvahap haykırdı: 
- Ya Abdüsselam, başka bir 

soracağın var mı? 
- Hayır .. 
O halde Eeeey Cafer! Sen 

ne dersin? 
Genç silahşör seraskerin ağ

zından uluyan azrail kinini sanki 
duymamıştı. 

Gülümsedi: 
- Ne diyeyim, diye mırıl

dandı. 
Abdulvahap: 
- Yani... Diye haykırdı. 

Kabul ediyor musun? 
Seraskerin şartını .. 
Genç mevkiin ciddiyetile ta· 

ban tabana zıt bir laübalikle 
güldü. Amma kahkalarla güldü 
de öyle cevap verdi: 

- Elbette ya Emir ... 
Sonra,seraskeri kahreden bir 

sükünetle ilave etti:'. 
- Biz, er meydanına çıkar

ken er gibi çıkarız ... Ölmekle 
öldürmek, kılıncı bele taktırdı· 
ğımız gündenberi alnımızda ya
zılı bir kaderdir. 

Bu sırada Atı şahlanmıştı. 
Yelesini okşiyarak: 

- Dur! Diye haykırdı. Ya
ramazlık etme! Dur.. Aşikar! 
Bir parça daha dur. 

Abdülvahap: 
O halde ... Dedi. Mesele yok .. 
(•[ Bu zat Malatya civarında 

Muşar dağı eteğinde metfun· 
dur. Türbesi ziyaretgihbr. 

Son Dakika: 
• 

Ha. Nazırları Gittiler 
M. Puriç: ''Biz Ankarada Büyük 
Bir Devlet Kurduk .. ,, Denıiştir 

~~~~~~~~~~~--ı~~~~~~~~~~--

İS T ANBUL, 4 (Hususi) - Şehrimizde bulun- yük bir devlet kurduk ,, demiştir. 
makta ~lan Yugoslavya Ha;i~iye nazırı muayi_ı_ıi M. Puriç Gazi hazretlerinden ve başvekil j 
M. Purıç ve Romanya Harıcıye nazırı. M. Tıtii· met paşadan ve Hariye Vekili Tevfik Rüs 
leska bugün memleketlerine müteveccıhen hare- beydem ayn ayrı hayranlıkla bahsetmi Tür 
ket eylemişler ve Sirke_ci istasy?nunda samimi milleti hakkındaki samimi ve sev i hisl!rini i 
tezahurat ve merasımle teşyı olunmuşlardır. h 1 . ti. R h . . g 

M P 
. A k d k' t l d Bal ar ey emış r. omanya arıcıye nazırı M. Titü . urıç n ara a ı emas arın an ve - . 

kan misakı konseyinin müzakereleri netayicin- lesko da Gazi hazretlerile ismet paşadan deri 
den büyük bir memnuniyetle bahsederek g~ze- bir hayr~ıkla bahseyl.~dikten s~nra Balk~ · 
tecilere beyanatında: " Ankarada Balkan mısa- devletlerı arasında munasebetlerın kuvvetı 
kına dahil devletle arasındaki anlaşmanın teş- ifade için demiştir ki: 
kilahnı yaptık. Bu anlaşmaya siyasi ve iktisadi - Balkan itilafı emniyet noktai nazarındaıı 
şekil verdik. Daha doğru tabirle Ankarada bü- alelade bir ittifak olmaktan çıkmıştır. 

Belçika Heyeti Dün Çankayada Gaz 
Hz. Tarafından Kabul Edildi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ankara, 4 ( A.A ) - Dün 
şehrimize gelen Belçika heyeti 
şerefine Başvekil İsmet paşa 
Hz. tarafından bugün Anadolu 
kulübünde bir öğle ziyafeti 
verilmiştir. Yemekte B. M. M. 
reisi Kazım paşa hazretlerile 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. 
Ef: Sofya, Peşte,Atina elçileri
miz, Şevki, Behic, Ruşen Eş
ve Riyaseticumhur baş yaveri 
Celal, Başvekalet h ıı su si 
kalem müdürü Vedit ve 
hariciye vekaleti erkani hazır 
bnlunmuşlardır. 

Heyet azaları bu gün öğle
den evvel Gazi muallim mek
tebi ile ısmet Paşa kız enstitü
sünii gezmişlerdir. 

Ankara, 4 (A.R) - Belçika 
fevkalade murahhas heyeti şe
refine hariciye vekili °Tevfik 
Rüştü bey tarafından Ankara 
Palasta bu akşam bir ziyafet 

sefiri Şevki beyler ve haric ·ye 
vekaleti erkanı ve Belçika se
firi hazır bulunmuştur. 

Ankara, 4 (A.A) - Belç!ka 
kralı Leobold Hazretlerinin tah-

verilmiştir. Ziyafette B. M. ta culuslarını Reisicumhur Gazi 
Meclisi Reisi Kazımı Başvekil Mustafa Kemal Hazretlerine 
İsmet Paşalar Hazretlerile, bildirmek üzere şehrimize gelen 
Dahiliye, Adliye, Maarif, Sıh- Belçika ayan meclisi azaların
hat, ve İç~ai Muavenet, güm- dan M. Beauduin'nin riyasetin
rük, ve inhisarlar vekilleri deki fevkalade mürahhası he
C. H. F umumi katibi Recep yeti bugün saat 16 da Çanka
bey efendi ile Sivas meb'usu ya köşkünde mutat merasimle 
Necmettin, Bolu meb'usu Falih Reisicumhur Hz. tarafından ka
Rıfkı, riyasticumhur umumi ka· bul edilmiştir. Kabul merasi
tip vekili Hasan Riza, başya· minde Hariciye Vekili Tevfik 
ver Celal, muhafiz kıtaatı ku- Rüştü bey de hazır bulunmuş
mandanı İsmail Hakkı, Sofya tur. 

---------------------.;;·-- -
RoterdamdaBeynelmilel Bir Kaçakçı 

Şebekesi Meydana ·çıkarıldı 
Paris, 4 (Hususi) - Roterdamdan bildiriliyor: İdare merkezi Holandada olan mühim bir afyon 

kaçakçı şebekesi keşfedilmiştir. On yıldanberi bütün Avrupa memleketlarinde yapılmakta olan 
afyon kaçakçılığında mühim rol oynamış kaçakçılar tevkif edilmişlerdir. Bu çete Marsilyadan mal 
bulmakta idi. Satın aldığı afyonları Lil-Anvers-Roterdam tarıkile Amsterdama göndermekte idi. 

Paris, 4 (Hususi) - Dün Roterdamda velespitle Çin mahallesine giden bir Çinli yakalanmış 
üzerinde 40 paket afyon hamuru bulunmuştur. Çinlinin gittiği evde araştırmalar yapllınca burada 
da mühim miktarda kaçak afyon meydana çıkarılmıştır. Bir kadın tevkif olunmuştur. Çinlinin 
evinde mühim miktarda para ile Rumca bir mektup ta ele geçirilmiştir. Mektup Erolis isminde 
bir Rum tarafından gönderilmişti. 

Hamburgta da kaçak afyonlar yakalanmıştır. Yapılan tahkikatta bütün izler Marsilyaya müntehi 
olmaktadır. Çetenin buradan mal tedarik ettiği anlaşılıyor. 

lrlanda lngiltere ile Son Bağlarını Da 
Kırarak istiklaline Doğru Koşuyor 

Dublin, 4 ( Radyo ) - Serbest lrlanda devletinin tam istiklali lehindeki planı sebatla takip 
eden Mösyö Dö Valera mühim bir teşebbüste bulunmuştur. Şimdiye kadar lrlanda ile İngiltere 
arasında mevcut kalan en kuvvetli Bağ para sistemi idi. Mösyö Dö Valera bu bağı da kırmağa 
karar vermiştir. 21 azalık bir komisyon teşkil edilmiş ve buna serbest devletin para, maliye ve 
kredi sistemini kökünden islah etmek vezifesi verilmiştir. Projenin tehakkuku lrlandanın iktisadi 
ve Mali istiklalini tamamlıyacaktır. 

Yirmi SekizAlmanMuharrir, Edip Ve 
Siyasisi Vatandaşlıktan Iskat Edildi 

BERLIN, 4 (Radyo) - Dahiliye nazın M. Frich hariciye nazırı Baron Von Neurath ile mutabık 
olarak Almanyaya karşı sadakatsizlik gösteren ye Alman menafiini ihlal eden 28 muharrir, Edip 
ve siyasi adamı vatandaşlık hakkından iskat etmiştir. 

Laburpartı lngiliz Parlamento Tari
hinde eşi görülmemiş bir teklif yaptı 

Londra, 4 (Radyo) - Mesai Fırkasının Lideri M. Morisin İngiliz parlamentosu tarihinde misli 
görülmemiş bir teklif yapmıştır. Filhakika yalnız işçi firkasından mürekkep ?l~n meclislerde La
bur Partinin bazı mevkileri muhafazakarlar fırkısına terketmesini teklif etmıştir. Buna mukabil 
yalnız muhafazakarlardan mürekkep olan meclislerde de Sahurpartiye mevki verilmesini istemiş
tir. M, Morison diyor ki: ,,Belediye meclislerinde siyasi hakikatlerin çarpı~ması ekseriyet tara
fından kendi programının tatbikine mani olmamakla beraber umumi menafie uygun bir kontrol 
teşkil edecek ve kararların itidaline hizmet edecektir. 

• 
Fransa iade Talebini Dün Roma 

Hükômeti Nezdinde Teyit Etti 
. Roma 4 ( Hus~i ) - Franaanın Roma ın~lihatküzarı dün Hariciye müsteşan Mösyö Suviçi 

zıyaret ederek hükOıııet matbuası namına Torınoda mevkuf bulunan Paveliç ve Kvaternikin Fran-
1aya iade ve teılimi hakkındaki ıifahi tetebbüsü tahriri resmi bir te ebbüsle t it · · " . . . . . 
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Eğer Çabuk Davranmazsanız 
Göl Şimalinizi . De Keser -·-·-·-,ım efendi! Teessüf 

~de ını ki dostum Ferit bey 
efendinin en güzel günü biraz 
ıslak:ça bir gündür. Bu günün 
iktizası olarak ta ben işte bu 
kılık kıyafetteyim. Affınızı 
rica ederim hanım efendi! 

Valeryanm bu kadar güldü
rücü söz söylemesi belki öm
ründe birinci defa idi. Bahu
sus ki bu sözleri son derece 
vekarlı azametli bir tavır ile 
söylüyordu. Bunun için tuhaf
lık artmış, hepsı de uzun kah
kahalarla gülmüştü. 

Tam bu sırada Bungalovada 
bin hüngürtü işitmeğe başladı.~ 
Niyama yerinden davranarak; 

- Ah zavallı Zolimacığım! 
Dadi. Bu ağlayış onun ağlayışı, 
koşunuz Ahmet ağa, Beryen! 
Şu kadını teselli ediniz. Bana 
çok hizmeti, iyiliği vardır. Si
zin kim olduğunuzu bilmez. 
ihtimal ki düşman zanneder. 
Yahut bana dost olduğunuzu 
bildiği halde kendisini öldüre
ceksiniz sanır. 

Ahmet ağa eline bir mum 
alıp Beryenle beraber çıkh. 
Arabı, başörtüsü yüzüne gözü
ne sarılı olduğu halde odanın 
ortasına tekerlenmiş buldular. 

Siyahi karının babası mı 

ölmuş ne olmuştu? Ağzından 
köpükler fırlatarak homurda
nıyordu. Ahmet ağa ona hangi 
dil ile meram anlatsındı? Yer
den kaptığı gibi aşağıya, Ni
yamanın yanına götürdü. 

Gerek Maya Niyama gerek 
arkadaşlar zenci kadını teselli 
için bir çok sözler söyledilerse 
de fayda etmedi. Nihayet Ah
met ağa, Yamboya dönerek: 

- Bana bak Yambo! dedi. 
Söyliyeceklerimi şu akçe pakçe 
bacıya harfıharfına dönder. 
Eğer böyle ağlamakta devam 
~derse Alimallah onu da efen
disi gibi çuvala tıkarım. Onu 
nasıl tıktığımı gördü ya ? Na 
işte bak, torbanın içinde kap· 

lumbağa gibi kıpırdanıp du
ruyor! 
Vakıa Zolima bu sözleri an· 

laymca derhal sustu. 
Dışarda fırtınanın şiddeti de 

bitmişti. Aralıkta bir yine gök 

gürültüsüişidiliyordusa da uzak

tan uzağa geldiğinden bulutla
nn da uzaklaştığı anlaşılıyordu. 

Ferit ile Niyamanın şu der

nekte nasıl hayran olduklarını 
tarif mümkün değildi. Binbaşı 
Valeryan onlann şu hayretle
rine nihayet vermek için: 

- Burada birbirimizin yü
züne baka kalmak caiz değil
dir. Bir ayak evvel gitmeliyiz. 

Dedi. Hanri tasdik etti: 
- Evet Binbaşı! Ne kadar 

çabuk yola çıkarsak o kadar 
iyi olur. 

- Şüphesiz M. Lukontl ola
bilir ki yann sabah erkenden 
etrafımızı bir sürü sarı şeytan
lar sarar da yorulmağa mecbur 
>luruz. Her ne kadar ymmızda 
en kıymetli rehin olarak Hayın 
Durani varsa da herhalde Ne
pol toprağından uzaklaşıp ln
giliz toprağına varmak hayırlı
diır. 

Hanri - O herif elde iken 
hiç bir şeyden kerkumuz ol
maz. Bana kalsaydı habisi 
çoktan gebertirdim. 

Arkadaşların şu Bungalova 
hücumla Niyamayı kurtar-

dıklarını tafsil etmeğe lü-
zum var mıdır ? . Va r sa 
şu kadarcık izahımız vetis-

şin!. Binbaşı Valeryamn kafi
lesi, Hayimdnrani kafilesinin 
daiına bir günlük mesafe önü 
sıra gidiyordu. 

Ormanlardan hayvanları fış
kırtıp dışarı uğratmak ıçın 
binbaşının beraber aldığı Hay
kacılar, Brehmenin kafilesini 
görüp te haber verdikten sonra 
vücutlarına artık ihtiyaç kal
mamış, binbaşı onları geri gön
dermişti. 

Zira düşmanın daima önün
de giderek her neresini muva
fık bulurlarsa hücum etmek 
elbette daha kolaydır. 

N etekim arkadaşlar Bungal
vo Hayimden evvel varmış, 
orasını hücuma en muvafık 
yer olarak bulmuşlardı. 

Zaten sıvaları dökülmüş dı
varları bir kat daha bozmuş
lar, öyle bir hale koymuşlardı 
ki, lüzum görüldüğü zaman 
kolayca yıkarak içeri girmek 
için gedikler açacaklardı. 

Gece en evvel Ahmet ağa 
ile Yambo Bungalvodan içeri 
girdikleri zaman ötekiler bun
ların ihtiyat kuvveti olarak 
çölde bekliyorlardı. 

Nihayet tarif ettiğimiz üzere 
girmişler, Niyamayı kurtarmış

lardı. 

O gece tanyeri ağanr ağar
maz binbaşı Valeryan takımı 
yola düzüldüler. 

Biçare Zolimayı bungalovda 
bırakmaya mecbur olmuşlardı. 

Çünkü Hayimduraniyi beraber 
alacaklardı. 

Bürehmen hazretlerini hapse
den torba bir beygirin üzerine 
bağlandı. 

Bu kıymetli hazineyi muha
fazaya Ahmet ağa ile Beryen 
memur oldu. 
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Mülazim Şarley ve kafilesi, 

Hayimduraniyi çölün ortasında 
terkedip geri döndükleri zaman 
o gece olan fırtınıyı tamamile 
yemişlerdi. 

Genç mülazim, ertesi gün 
gerek insanları gerek hay-
vanlarını çok ıslak ve yorgun 
bir haldevar süratlariler gider
lerken yolda bir köylü Hintliye 
rast geldi. 

Çok ihtiyar bir adamdı. Bin-
diği eşek te kendi gibi ihti
yardı. Byüyük bir zahmetle 
yüüyorlardı. 

ihtiyar önlerine gelince Şar-
ley sordu. 

- Bana bak ihtiyar! İlerisi 
nasıl? 

İhtiyar başını salladı : 
- Yolunuzu değiştirmeli. 

Şimal tarafına gitmelisiniz. Çün
kü yolunuzun ilerisini büyük 
bir ğöl kestirmiştir. 

Mülazim Şarley de yeisli bir 
öfke görüldü. 

- Bu kadar bir yağmur göl
ler peyda etmiş ha? 

- Evet! Eğer çabuk dav
ranmazsanız göl şimalinizi de 
keser sonra geçmek mümkün 
olmaz. 

- Teşekkür ederiz. İhtiyar! 
Verdiğin bu haber bizim için 
büyük bir hizmettir. 

- Evet!Ettiğim hizmetin de
recesini ben de bilirim. Çünki 
göl her yanınızı kaplayıpta si
zin için geri dönmek te müm
kin olamazsa sizin de hayvan
larınızın da mahvı muhak
kaktır. 

- Teşekkür ederim, bin 
kerre teşekkür ederim. 

- Sonu vaı -

- - --

Ecnebi Erkeklerle Evle
; en Türk Kadınları 

Dahiliye Vekaleti Vaziyeti Tavzih 
İçin Bir Tamim Gönderdi 

2330 Numaralı af kanunu 
hükümlerine göre kanunu me
deninin mer'iyetinden Türk va
tandaşlığı kanununun meriyete 
girdiği 1-1-929 tarihine kadar 
evlendirme memuru huzurunda 
yapılmış akta müstenit olmıya
rak birleşen karı koca halinde 
yaşıyanlardan çocuk olduğu ve 
erkek bekar bulunduğu tak
dirde bu yaşayış evlenme 
akti sayılarak bu birleşmelerin 
evlenme akti suretile, kanunu 
medeninin mer'iyetinden ev· 
velki tescil harici kalmış evlen
melerin de alelitlak vesika veya 
ilmü haberlerle kanunun koy
duğu müddet içinde müracaat 
etmiş olanların idare heyeti 
kararile kayıt ve tescil edile
ceğine göre bu muameleyi ik
mal ettinniyenler hakkında şe
dit muamele yapılması icap ey
lemektedir. 

Bu gibi kadınlardan kocaları 
yabancı devlet tebalı olanların 
eski tabiiyet kanunu mucibince 
yurttaşlığımızı kaybedip etmi-
yeceğinde ve bu vaziyetteki 
kadınlardan doğan çocukların 
yabancı devlet tebasından olan 
babalarına tal>i kalarak tescil 
harici tutulup tutulmıyacakla
rında bazı vilayetlerce tereddüt 
edilmektedir. 

Dahiliye vekaletinden buna 
dair dün vilayete bir emir gel
miştir. Bu emirde nikahsız bir
leşip karı koca gibi yaşıyan• 
lann bu yaşayışları ancak 

2330 numaralı af kan;.munun 
16 ıncı maddesinin B fıkrası 
mucibince tesçilleri tarihinden 
itibaren hukuki mahiyeti ikti
sap edecekleri bildirilmekte
dir. Bundan maksat ötedenbe
ri devam edegelmekte olan 
fili ve gayri hukuki vaziyetin 
tesciline salahiyet vermek ve 
müsaade etmekten ibarettir. 

Şu hale göre tescil tarihi 1312 
sayılı kanunun meriyeti zamanı
na müsadif olması ve bu kanu
nun üçüncü maddesi ecnebi
lerlerle evlenen Türk ka
dınlarının Türk kalaca
ğını amır bulunması itibarile 

mevzuubahs olan kadının ecnebi 
erkeğe izafetle tabiiyetimizi 
kaybetmesine hiç bir sebep 
yoktur. Bu gibi kadınların tes
cilinden evvel yabancı devlet 
teb'asından erkeklerle müna
sebetinde doğmuş olan çocuk
larına gelince; bunlann tabiiye
tini tayin için 1312 numaralı 

kanunun mer'iyete girdiği ta
rihten evvelmi yoksa sonramı 

olmuş olduklarına bakmak la
zımdır. 

Bu tarihten evel ise yabancı 
devlet tebaasından olan baba
larına izafetle ecnebidirler. Ve 
bu itibarla kütüklerimize tes
çil edilemezler. 

Bu tarihten sonra ise bu 
kanun anaları Türk tebaası 
olan çocuklan alelıtlak tebaa
mızdan saydığı için Türk te· 
baası sıfatile tescil edilirler. 

••••• 
Bornovada 

Hırsızlar Yine Bir 
Ev Girdiler 

Evelki akşam Bornovada 9 
Eylul mektebi altında Belom'un 
evine hırsızlar girmiş 12gümüş 

kaşık, 8 çatal, 2 biçak alarak 
kaçmışlardır. 

Sabahleyin uykudan kalkan 
ev halkı aşağı odaların kaıpla
rını açık görünce eve hırsı7 
girdiğini anlamışlar ve derhal 
zabıtaya haber vermişlerdir.Ya
pılan tetkikat neticesinde hırsız
ların dıvardan atlayarak bahçeye 
ve oradan mutbah kapısının 
camını kırarak içeriye girdikleri 
ve bir odada buldukları secca
de ile bavulu ve camlı dolap 
içersindeki kaşık biçak ve ça
talları alarak yine geldikleri 
bahçeden kaçdıkları anlaşıl .. 
mıştır. Hırsızlar her nedense 
seccade ve bavulu bahçede bı .. 
rakıp gitmişlerdir. Anlaşılan o 
esnada ya bekçi düdüğünü duy
muşlar veyahut da başka se· 
beplerden bavul ve seccadeyi 
götürmeği mahzurlu bulmuşlar
dır. Mahalli zabıtası takibata 
girişmiştir. 

Suma İmali İçin 
3 milyon hurda incirin su

maya tahvili için yapılan mü-
nakasa neticesinde Bornova 
Hayat fabrikası sahibi Behcet 
beye ihale edildiğini evvelce 
yazmıştık. Dünkü ekspresle 
şehrimize avdet eden Behçet 
bey muharrirlerimizden birine 
şunları söylemiştir: 

- İstanbulda münakasaya 
üç firma iştirak etmiştir. Bun-
lardan biri Bomonti fabrikası, 
diğeri Tevfik Cenan bey, üçün
cüsü de Bornova Hayat müs
kirat fabrikası sahibi olarak 
benim. Münakasaya kapalı zarf 
usulile başlanmış ve Bomonti 
şirketi ile benim verdiğim fi
yat ayni bedelde olduğu için 
aleni münakasa yapılması lü
zumu karşısında kalınmış ve 
neticede bana ihate edilmiştir. 

Hayat fabrikası buğünden 
itibaren faaliyete ıreçmiştir. 

Soygunculuk 
~luhtar Vekili Şahit

ler Gösteriyor 
Tütün yüklü bir kamyonla 

Akhisardan İzmire gelirken 
Burnovanın Kayadibi köyü ci
vannda otomobili durduran ve 
tehdit suretile şoför İbrahimin 
yirmi iki lirasını gasbetmekle 

suçlu bulunan Kayadibi köyü 

Muhtar vekili Mustafanın muha

kemesine dün ağırcezada de
vam edilmiştir. 

Mustafa, vak'a günü güneş 
babncaya kadar Çamdibi köyü 
hududunda çift sürdüğünü ve 

bunu göstereceği şahitlerle 

ispat edeceğini söylemiş ve 

şahitlerin dinlenmesi için mu

hakeme başka bir güne bıra
kılmışhr. 

Hilaliahmer harpta her 
yere bayraklarını diker. 

Müddeiumumi 
Bir Sene Hapsini İstedi 

Balçoza civarında Trazlı aşi-

reti helkından Gülüstan hanımı 

gece dağdan dönerken yaban 

domuzu zannederek çifte tü
fengi ile öldürmekle maznun 
Mustafa oğlu Hasanın muhake-

mesine dün ağır cezada devam 

edilmiştir. Dönkü celsede Müd

deiumumi muavini Şevki bey 
iddiasını serdetmiş ve iki tara
fın da aralarında bir husumet 
mevcut olmadığını, gecenin yağ
murlu ve karanlık olması hase
bile bağnltıya cevap alamaması 
yüzünden domuz zannile dik
katsizlik neticecsi olarak Gü
lüstan hanımı çifte tüfenği ile 
öldürmüş olan Hasanın Türk 
ceza kanununun maddei mah
susasına tevfikan bir sene mi.id
detle cezalandırılmasını istemiş
tir. Maznun vekili ele müdafaa
sını yapmış ve muhakeme karar 
için başka bir güne hJra.kıl-

· mıştır. 

Honolulu 
~~~~--------..-..... ----~---

C ons Ve Valler Londra - Melburn 
Rekorunu kırmağa muvaffak olama~ 

Londra 4 
( H. R) -
Bris ban e 
San Fran
sisko ko-
nağını mu
vaffakıyet- ıı:~~~,:~ 

le geçen 
Sir Kings
ford Smith 
ve arkada
şı Yüzbaşı 

Taylor Sn
va ile Piçi 
adalan ara 
sındaki 4 
bin 5 yüz 
kilometre
lik mesa
feyi 24 bu-

çuk saatta Honolulu l.os Ancelos seıuinı }apaıke11 
katetmiş - Sır Kin~sfoıt Smitlı 
lerdir. Honolulu şimdi havalar Cons ile Valler yere aya 
düzelince Honoluludan Losan- basar basmaz, geç kaldık, bu· 
celese hareket edeceklerdir. raya daha çabuk varacağımız 

Londra 3 ( A.A ) - İngilte- umuyorduk. Çok keder ediyo• 
re Avusturalya hava yarışında ruz demişlerdir. Havanın bo· 
dördüncü gelen İngiliz tayyare- zukluğu yüzünden 36 saat Ati· 
cileri Cons ile Valler dönüş nada eğlenmek mecburiyetinde 

kalan Cons ile Valler buruı seferini de muvaffakıyetle ta-
rğmen bazı rekorları kırmağa 

mamlayıp, saat 15,15 te Limp- muvaffak olmuşlardır. Ezcümle 
ne meydanına inmişlerdir. Bun- 15 saat ve 9 dakikada aşara~ 
ların gidip gelme yolculukları 3 gün yedi saat ve iki dakika 
13 gün 6 saat ve 38 dakika farkla eski rekoru gırmış olu• 
sürmüştür. yorlar. ........... 
250 Gökyaranda Grev -------.. -~·-------
Asansörcüler Grev İlan Ettiler 

Kiracılar Endişede 
Nevyork, 3 (A.A) - Nevyork 

şehrinin 250 binasında çalışan 

bütün şehre yayılmak istidadını 
göstermekte ve binaların kira· 
cılarını derin derin düşündürmeli 

asansörcüler grev ilan etmişler- tedir. Grevden müteessir bina· 
dir. Bunlar ücretlerinin artırıl- farın içinde 102 katlı Empire 
masını istemektedirler. Bu grev State binası da vardır. ........ 

. ..... -
Pamuk Ve Gümüş 

Vaziyetleri 
Nevyork 4 ( A.A ) - Bazı 

JDahafilde kredi ofisi tarafın
dan pamuk müstahsillerine ip
tidai mevat mukabilinde ikra
zatta bulunulmuş olmasının alı
cıları Hindistan ve Mısır piya
salarından alış verişe sevketti
ği kanaatı vardır. Bu vaziyet 
ziraat nezaretile zirai islahat 
idarelerini düşündürmektedir. 

Vaşington 4 ( A.A) - İşlen
miş güuıijş istimali hakkındaki 
her türlü tahdidat refedilmiştir. 

LONDRA 
Belediye Seçinıi nele 

LONDRA, 3 (A.A) - Dün 
yapılan belediye seçimi netice
sinde mesai fırkası Londranın 
15 mıntakasında ekseriyeti te
min etmiştir. Muhafazakarlar 

ise ancak 13 mıntakada eksri-
yet kazanmışlardır. 

Evlenme 
BUtUn MeKtepler Kapah 

Bulunacak 
Londra, 4 (H.R) - Bu ayın 

yirmiz dokuzuncu günü İngiliz 
prensi Jorjun Prenses Mary ile 
izdiva:>ı şerefine bütün İngilte
rede mektepler kapalı buluna
cak, şenlhder yapılacaktır. 

Bavyera Ar.senik 
Membaları 

Berlin 3 (A.A) - Bavyera 
başvekili M. Zibert dünyanın 

en kuvvetli ve en saf arsenik 
menbaından istifade eden ban
yoların büyütülmesi hakkında 
müzakerelere girişmiştir. İcap 
eden inşaatın yapılmasına der
hal başlanmıştır. 

Sular 
• •••• 94 Salapuryayı 

Götürdü 
Puna (Hindistanda]4(A.A)

Solapur mıntakasında yağal 
şiddet i yağmurlardan Sandr-

suyu tqmış ve 94 tane salapuJ11 
alıp götürmüştür. Nufusça ı•· 
yiat yoktur. 

lrlandanın 
Ticaret Muvazenesi 
Düblen 3 (A.A) - Serbetl 

lrlanda hükumeti ticaret mu\'•" 

zenesi 30/9 tarihine kadar bİ' 
sene içinde 19,340,845 İng~ 
liralık bir ithalat fazlalığı g~ 
termektedir. 1 O senedenbd' 

bu kadar büyük bir faıw> 
olmamıştı. 1934 senesi Eylül~ 
denberi ithalat yckünu 38.3~ 
234 ihracat yekunu ise 19.W' 
888 İngiliz lirasıdır. 

İşçiler Protesto 
Ettiler 

Detroit, 4 (A.A} - A-' 
rika işçiler federas~oıı~ 
otomobil nizamnamesinıll ~ 

gün temdidini protesto e ~ 

tir. Federasyon katibi u[l'I~ 
M. Ruzvelte bir mektup t/ 
derip otomobil sanayii bıı1' 
da tahkikat açılmasın• t 

etmiştir. .1: 
Mumaileyh bu mektııb ~ 

işçilerin fabrikalara ka~;ı 
için istidatlarına ve kabı "/. 
!erine bakımalarından ,,e ~ 
dikaya dahil amelenin P' 
larca snhuletle koğulrnal•~ 
şikayetçi olduklarını bileı 



arsilya Suikasbmn Altında Neler ~ Saklıdır ? 
elgrat Emniyeti U~ıumiye Müdürü M. Simonoviç Komitecilik Tarihinin 
Bütün Kanlı Safhalarını, Vesikaları ile Birlikte Meydana Koymuştur .. 

:ethiş suikastının iki başı 

ıayı'an doktor Ante Paveliç'le 
Katernık, Torinoda, Fransaya 
teslim edilecekleri günü bekli
yorlar. Marsilya tahkikatı, sui
kastı sevk ve idare eden elle
ri, şüpheye yer bıramıyacak 
surette meydana koymuştur. 

Kral Aleksandr'ın Sofya se
yahatından sonra Bulgaristan
da Makedonya ihtilal teşkilatı
nın dağıtılmasına karar verilmiş 
bulunması cinayetin taciline se

bep olduğu kanaatı vardır.Bul
garistan, son zamanlara kadar, 
Kralın ve hükumetin kuru bir 
gölgeden,bir korkuluktan ibaret 
olan otoritesini hakim kılmak 

zaruretini dvyunca komitacıları 
bütün anarşi ve cinayet tesek

küllerini ortadan kaldırmanın 

gerek kendi emniyeti, gerekse 
Balkanlar sulhu için hayati 
ehemmiyeti olduğunu anlamış

tır, "V.M.R.O.,,yu bir daha 
baş ka!dıramıyacak hale sok
mak için mücadeleye girişmiş
tir. 
Yılanın Bir Başı Daha 
Fakat yılanın bir başı Bul

garistanda ise diğer başı da 
Macaristanda bulunuyor. Zira 

yedi ağustostos 931 de Zag· 

repte gizlice toplanan Macar 
tethi~çilerinin mümessili Dr. 

Aiıte Paveliçle Mlhailof ara
sında imzalanan anlaşmada 

Avramof, Dragonof, Eptimof 
ve Dr. Paveliç,.ten müteşekkil 

daimi bir komite teşkil edil

mişti. Komite suikast kararla• 
rının tatbikini 25 kişilik "Öl

dürücüler,, yahut ta "Cellatlar,, 
koluna tevdi etmişti. Makedon· 

Yalı, Hırvatistanlı atıcılar ara· 
sından seçilen bu tehlikeli 
aletler, tabancayı sigara içtik· 

I A"omitaci Mtlınılo• 

eri kadar kolay kullanırlar. 
~uikast tahkikatı Kelemen, 
"azr b ıç, Pospıç, Jarrof Bom-

ay ve Malni'nin bu kola men
sup olduklarını tesbit etmiştir. 
Ayni d k . zaman a Krammer mas-

t esı altında dolaşan Ojen Kwa
ernik ·1 V 

11 
1 e lada Gorgiyef Çer-

Ozeın k' . d 
n s ının e cellatlar kolu-un . 
,,. sergerdesı olduklarını . .,eyd 
\fı ana çıkarmıştır. 

~~a Gorgiyet Kimdir? 
ki . a ada Gorgiyef Çernozems-
nın adi" . "li d Yet k ıye sıcı n e 14 cina-

llıeb' ayıtlıdır. 1?24 te Bulgar 
" usu Hacı Dımof'u 1930 da rrote ' 
lef k·~~rof tarafdarı Dan Tma-
Vı:d 1 yı öl~üren bu adamdır. 
...,,,,,,, a aynı sene içinde, Miha-

//// 
l-!iıaı/ h/ ////////////;"Y.>'?. s 

Yard ıa mere vereceğin 
Yi ım Parası döner dolaşır " 

ne seni ·ı·-· ~ n eyı ıgıne harcanır. ·' .... 

ilofun diktatörlüğüne karşı ka
fa tutan, Protegerof fırkasının 
dımağı savılan Çandanof'u da 
yere sermek istemişti. Böylece 
"V.M.R.0,. rakipsiz kalaca!<: 
tı. Bu hadise, bir kasırga gıbı 
Sof yayı altüs etmişti. "isker" 
caddesindeki "Zlatitza,, kahve
sinde, meşhur Çandanof Sob
ranya meb'uslarından bir ç?ğu 
ile Bulgaristanın yüksek sıya
set işlerini görüşüyordu. O za
man bu komşu memlekette 
hakim olan hep kahve politi
kası idi. Halbuki "V.M.R.0,, 
icra komitesi 
Çandanof, Al
ber seviç ile 
on kadar dost
larını ölüme 
mahküm etmiş
ti. İhtilal teş
kilatın fikir
lerini neşreden 
" Ya Hürriyet 
ya ölüm ,, gaze
tesi şu tebliği 
neşrediyordu. 

"V. M. R. 
O,. nın mer
kez icra komi
tesi, kendi da
vasına hiyanet 
eden, Aleksan
drof'un katili 
olan Jeneral 
Protegerof ta

• 

raftarlarını cezalandırma ha
reketine devam ederek isimle
ri aşağıda yazılı bulunan eski 
komite azalarının layik olduk
ları cezalara çarptırılmalarına 

karar vermiştir. ,, 
Mahkumlar listesi başta Çan

danof, Albertesviç, Çaulef ve 
Daskalof olmak üzere, çoğu 
mebus, Profesör, gazeteci, bir 
çok isimleri ihtiva ediyordu. 
Asıl garibi bu tebliğ bir mah
keme kararı gibi ilan olunur
ken mesul hükumet harekete 
geçemiyor, hiç bir tetbir ala
mıyordu. 

Çandanotun Tetbirlerl 
Çandanof, taraftarlarını tele

fonla keyfiyetten haberdar et
mişti. Bunlar reisleri etrafında 
etten, kemikten bir müdafaa 
siperi kurmağa kostular. Evde 
kapanmak hiç bir şeye yara
mazdı. Halk arasına karışmak 
en az tehlikeli olan sıktı. Ça
ulef ve Daskalof Bulgaristanı 
terketmekton başka kurtuluş 
çaresi göremediler. Fakat bun-
lardan birincısi Milan' da ikin
cisi de Prag'da öldürüldü. Al
berteseviç'e gelince düşmanla
rının elinden kurtulmak için 
hapishaneye girmek istiyordu. 
Ehemmiyetsiz bazı suçlarını zabı
taya haber vererek tevkifini is
tedi.Fakat hükumet tethişçilerin 

kavgasına karişmaktan kaçın
dığı cihetle vaziyet tavazzuh 
ettikten sonra gelmesi tavsiye 
olundu.Alberteseviç hükumetin 
müdahalesini tahrik için ağır 
bir suç işlemekten başka çare 
görmedi. Filbe adliye binasının 
merdivenlerine bomba attı. 
Bina büyük zararlara uğradı . 
Halktan ağır ve hafif surette 
yaralananlar oldu. Albertese
viç nihayet tavkif edildi. 
Şimdi dört dıvar arasında 
kendini emniyette görüyordu. 
Fakat tevkifinin ikinci gür. .. 

"V.M.R.0 . .,ya menrup bir ga 
diyan herifi kendi höcresind~ 
öl:lürdü. Yalnız Çandanof ba 
şını kurtarmıştı. Günün birinci : 
o da düşmanlarından mii'h İ 

bir intikam almağa karar ver
di: 

1931 şubatının sekizinci gü
nü idi. Bulgar barosunun en 
şöhretli avukatı sayılan, "V.M. 
R.O.,,nun hukuk müşaviri Gur
kof "Pirot,, caddesinden ge
çerken bir parabellumun saç
tığı kurşunlarla yaralandı. Gur
kof koşarak civardaki bakka
liye dükkanlarından birine ğir
di. Kasanın arkasına saklan· 
!anmak suretiyle kendini mü
dafaaya çalıstı.Taarruzu yapan 
Çandanof omuzundan yaralan· 
dı. Gurkof ise, vücudu delik 

deşik olarak yere yıkıldı. 
Sofyanın Heyecanı 

Sofya en heyecanlı günlerin
den birini daha görmüştü. "V. 
M. R. O,, nun feveranı daha 
ziyade idi. Bu siyasi cinayet
ler serisi Bulgaristanda hükumet 
kuvvetinin sıfır olduğunu gös
teriyordu. Kabine fevkalade 
toplantılar yaptı. Ecnebi sefir
lerine karşı olsun, hukıimetin 
varlığı olduğunu isbat için iki 
düzine komiteci tevkif edildi. 
Fakat hepsi beraetettiler.Gur-

kaçırmıştı. Koca derin teessür 
içindeydi. Mihailof odasına 
girerek " Barış mukavelesini " 
gosterdi: 

- Bu kağıtı imza et. Yok
sa karını ve çocuğunu bir da
ha göremiyeceksin dedi. 

Parlitçef mukaveleyi imzala· 
dı. Kalemini pencereden dışa · 
rı attı. 

İkinci takımın haskınına uğ
rıyan Pophıristof uyandırıldığı 
zaman hayretten donmuştu. 

- İmzala.. Yoksa kurşunu 

yersin ... 
İşittiği söz bundan ibaretti. 
Kar~ılıklı küfürler savruldu. 

Boğuşmalar oldu. En sonda 
Pophıristof boyun eğerek mu
kaveleyi imzaladı. Çandanof 
ve Kuliçefin evlerinde aynı 
sahneler tekrar edildi. 

Ertesi Sabah 
Ertesi sabah çıkan gaze

teler barışma haberini yaz
mışlardı. Marsilya tahkikatı 
yapılırken Yugoslav emniyeti 
umumiye müdürü mösyö Sima-

Soıyadcın Bıı Manzuıa 

kof, 32 ay içinde "V. M. R. noviç komitacılık tarihinin bü-
0,, azasından öldürülenlerin tün bu kanlı safhalarını vesi-
197 incisini teşkil ediyordu. kalarile tahkikat hakiminin önü-
Mihailof bu karşılıklı cinayet- ne dökmüştür. Gorgiyef Çer-
lerin hiç bir şeye yara- nozemskinin cinayet sicilinde 
mıyacağını anlayınca barışma ,,Katil, kundakçı ve tethişçi,, 
teklifinde bulundu, Protegerof yazılıdır. Gorgiyet 924 te ba-
taraftarlarının reisleri olan Çan- şına topladığı Malisör Arna-
danof, Paphiristof, Kuliçef ye- vutlarından bir çete ile Kara 
niden " V. M. R. O ,, ya gir- dağı ayaklandırmağa çalışmıştı. 

meğe davet edildiler. Dört tet- Ayni sene içinde Mitroviça 
hişçi bu teklifle hayatlarından valisi, Kelemen - Gorgiyefin 
başka bir şey kazanacak de- teribi olan bir taarruza uğra-
ğillerdi. Barışmayı reddettiler. mıştı. Vali otuz jandarmanın 

Mihailofa şoförü " Vlada Gor- muhafazası altında olarak İpek 
giyef Çernozemski ,, den baş- kasabasını teftişe gidiyordu. 
!:ası olmıyan suikastçı Kelemen Bieli Drin ırmağını geçmeğe 
ret cevabını getirince: hazırlanırken Gorgiyef ve ko-

- Barışmak istemiyorlar mı, mitacıları bombalar, tabanca 
ledi. Güzel... Ben onlara bu ateşile valiye, jandarmalara 

··ı:ı :steseler de istemeseler hücum ettiler. 
_e 1nızalatacağım. 

Bir gece " düşman kardeş
er .. in evleri ihtilal komitesi• 

; :n adamları tarafından sarıl
. •· Apartmanlara akın edildi. 
· "1düzün Gorgiyef Parlitçefin 

.. Jı ile çocuğunu otomobille 

Baskına uğrıyan müfreze 
muktedir olduğu kadar mü
dafaada bulundu. Komitacılar 
valiyi ve iki katibini müfreze
den ayrı düşürmiye muvaffak 
oldular. Ondan sonra üç me
muru yalçın kayalardan 2eçi-

rerek Arnavutluk dağlarına 
sürüklediler. Birkaç gün sonra 
katiplerden biri serbest bıra
kıldı. iki esirin 380 bin dinar 
fidyei necat mukabilinde ser
best bırakılacağı haberi bu 
adam marifetile Sırp hükume
tine bildirildi. Hükumet istenen 
parayı verdi. İki memuru hay
dutlar elinden kurtardı. Ha
dise Belgratta heyecanla kar
şılanmıştı. Komitecilere karşı 
şiddetli tedbirlere karar veril
di. Haydutlardan üçü yakala-

narak kurşuna 
dizildiler. Di
zerleri, Gorgiye 
fin reisliği al
tında, Bulgaris
tana kaçtılar . 
Malnlnin İfa 
desine Göre 

Gerçek ismi 
Kralji olan Mal
ninin ifadesi de 

gösteriyor ki 
suikastçılar tet
hiş komitesinin 

emrini yapmak 
tan istinkaf ede
mezlerdi. Zira 
komitenin em
rini infaz et 
miyenler ölüme 
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mahkum edilirlerdi. Paniçanın 
hikayesi de bunu göstermeğe 
yeter. Panitça Viyanada " V. 
M. R. O ,, nun fevkalade de
legesi idi. Onun gibi " Ustaşi-
ler ,, in de "Wiiedner Gurtel,, 
de koskoca bir merkezleri var
dı. Yüzde yüz Makedonyalı 
olan Mencia Karniçeva namın
da güzel bir kız Makedonya 
ihtilal komitesine dahil bulu
nuyor ve Münihte tahsil edi
yordu. Günün birinde Mihai
loftan Paniçayı öldürmek için 
emir aldı: Ya bu emri infaz 
etmesi, yahut ta intiharı göze 
alması lazımgeliyordu. Karni
çeva cinayeti tercih ederek 
Vals payitahtına koştu. Pani
ça ile tanıştı. Bu adam Kar
niçevaya tutkundu. Bir ak
şam tuna kıyısındaki Gingeti, 
Ringin dansinglerini, Luna 
Parkı birlikte gezdiler. Sonra 
tityatroya gittiler. Burgtheater
de "Peer Gynt,. oynıyordu. 
Paniça bir loca tuttu. 

Tiyatrodaki Heyecan 
Piyesin derin heyecanına 

kendini kaptırmış olan seyir
ciler bu kanlı hadiseyi daha 
büyük bir heyecanla karşıladı
lar. Polisler yetişti. Kamiçeva 
tevkif edildi. Bir kaç ay ha
piste yattı. Sonra sıhhatinin 
bozulmasından istifade ederek 
serbest bırakıldı. Her kes bir 
caninin muhakemesiz serbest 
bırakılmasına hayret etmişti. 
Sonra Karniçevayı Mihailofla 
evlenmiş görüyoruz. Bir Dok
tor ve bir profesör bu izdiva
cın şahitleri oldular. 

Munçllofun Teklifi 
"V. M. R. O'dan" Munçilof, 

ihtilal komitesinin başı olan Mi
hailofu öldurmek için Yugos
lav zabıtasından 200 bin dinar 
istemişti.Munçilof parayı aldık

tan sonra bir Sırp polis hafiye
slle birlikte ve Selanik tarikile 
Sofyaya gitmişti. Halbuki bu 
teklifi V. M. R. O'ya daha iyi 
hizmet etmek maksadile yap
mış olduğunu Mihailof bili
yordu. 

Haydutun yolunu harita üze· 
rinde takip etti. Birkaç gün 
sonra, Avala telgraf ajansı, 

Munçilof tarafından uydurulan 
bir haberi neşretti, Bütün ga
zeteler Mihailofun öldürüldü-
ğünden bahsediyorlardı. Mun
çilof Belgrada gelince tebrik 
edildi. Emniyeti umumiye mü
dürü Jeneral Jika Laziç hay
dudu kendi bürosuna kabul 
ederek kollarını açtı . Fakat 
yılan zehrini saçmaktan geri 

durmadı. Üç kurşunla Jeneralı 
yere serdi. Dördüncü kurşunu 
da kendi kafasına sıktı. 

Ve facia perdesi bu suretle 

Madam Mihailoı 

kapandı ... 
Tethlşçller Ezilecek 

V. M. R. O dağıldı. Us
taşiler için de ayni suretle ha

reket edileceği, tethişçilere bir 
daha kanlı rollerini tekrar et-

Bu temsıli görenler son per
dede fırtınanın yaşatıldığını, 
gök gürlediğini, hatta silahlar 
atıldığını hatırlıyabilirler. Son 
sahne ekseriya piyesin en mu
vaffakiyetli sahnesi sayılır. 

Fakat bu gece diğer geceler
dan daha fazla muvaffakiyet 
kazanılmıştı. Matmazel Karni
çeva Paniçadan çantasını iste-

mek imkanı verilmiyeceği mudi. Güzel kadın hiç iz vermi-
hakkak sayılabilir. Suikastçile

yen soğuk kanlılığı ile çanta-
sını açtı. Yüzünün pudrasını rin muhakemesi görülürken, 
düzeltti. Dudaklarını kırmızla- caniler arasında Dr. Ante Pa-
dı. Sonra küçük tabancasını veliç ve Kvatemik te elbette 
çıkarak aşıkının beynini uçur- yer alacaklardır. 
du 1 (Polis.Magazinden) 
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Yugoslavya kralı haz~etl~rine 

Marsilyada yapılan fecı suıkast 
filiminden " Suikastın icrası ,, 
sahnesinin hükumetçe menedil
diği halk arasında şa yidir. 

Halbuki hükumetimiz filmin 
tamamen ve olduğu gibi göste
rilmesine müsaade etmiştir. 

Tayyare sinemasında göste
rilmekte olan " Foks ,, havadis 
filminde Kral hazretlerinin feci 
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bir tarzda öldürülmesi katilin 
kılıç darbeleri altında yere yu
varlanması ve aya ki ar altında 
çırpınarak can vermesi tama
men görünmektedir. 

Bu heyecanlı sahneler zaten 
filmin ruhunu teşkil ediyor. Bu 
cihetin gazetenizle tasrihini rica 
ederiz efendim . 

Tayyare Sineması 
MUdUrlyetl 



ahlfe a Yeni Asır s Teşrlnlsan 

Memleket Haberleri • • 
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Akhisar Tütüncüler 
Bankası · 1 O Yaşında 

-·-·· ~ 'oka Ve Kurduğu Kooperatif Tü
tün Ekicilerinin En Büyük Kuvvetidir 

Akhisar tütüncüler bankası 

bu ay on yaşını ikmal etmiş 

bulunuyor. On senelik hayatı 

nuvaffakiyetlerle dolu olan bu 
müessese kuvvetli bir müstah
sil sınıfının hamisi olduğu ka
dar Türk bankacılığının göğüs
ler kabartan bir hamlesidir. 
Tütüncüler bankası 1924 
senesinin Birinci Teşrinin-

de kurulmuştu. O zaman 
sermayesi, beş yüz bin Jira idi. 

Banka çalışma sahasına gir
di. Tütün zcriyatı etrafında 
esaslı teşkilat kurdu, zUrraı 

bu teşkilat içinde yürütmek 
için teşvikler yaptı. Tütüncü
lüğün inkişafı için maddi ve 
manevi her vasıtayı çiftçinin 
emrine amade bulundurdu Sa
hşlarda fiat koruma vazifesini 
de omuzlanna aldı. Bu suretle, 
Akhisar halkına, güvenilir bir 
müessese olduğunu her sahada 
ispat eyledi. 
T cşkkülün 5 inci yılında banka, 

sermayesini bir milyon liraya 
iblağ ederek Kırkağaçta bir 
şube açtı ve oradaki şube 
ile de Kırkağaç ve civar tütün 
zeriyatının daha ziyade inki
şafına amil oldu. 

Son senelerde tütün satışları 
.ızerindeki güçlükler, çiftçiyi 
tütüncülükten usandırmıştı, 
ekim azalıyordu. Fakat tütün
cüler bankası buna meydan 
bırakmamağı ye tütüncüler de 
baş gösteren iimütsizliği gi
dermeği çalışma programının 

başına aldı vasıtalı vasıtasız teş· 
viklerle yakından gösterdiği cid
di alakalarla, hatti yardımlarla 
ekicilerin maneviyatını takviye 
eyledi. 

Geçen sene Ankarda tütün 
kongresi aktedildiği zaman 
kongreye Akhisar namına işti
rak eden heyetin içinde Ban
kanın değerli müdürü Halil bey 
de bulunuyordu. Kongreden 
donüldüğü zaman, yeni rejim 
merkezinin yeni usüllerinden 
alınan intibalarla Akhisarda 
yeni bir hamle daha yapıldı. 

tütüncüler kooperatifı meydana 
getirildi. 

" Tütün alım - satım koope
ratifi ,, namı altındaki teşekkül 
yine bankanın himayesinde ku
rulmuştur. 

Bu müessesenin Akhisar tü
tüncülüğü üzerindeki faydala
nnı izahı lüzumsuz götürüz. 
Bugün için züraın heyeti umu
miyesi bu teşekkül etrafında 

hemen hemen toplanmış gibi
dir. Kooperatif, tütüncu kütleye 
ilk merci olmuştur. Her hangi 
tütüncüye sorarsanız sorunuz; 
alacağınız cevap çu olacaktır: 

- "Kooperatifimiz tütüncü
lüğümüze yeni bir hayat, yeni 
bir veçhe verdi..,, 

Banka her sahada muvaffak 
adımlar atarken bir kolunu da 
lzmire uzattı ve geçen EylUI 
içinde lzmirde yemiş çarşısında 
bir yazıhane açtı. 

Şimdilik emtia, arziye ve ko
misyonculuk işlerile uğraşan bu 
yazhıane heman çok az za
manda umumi itimadı kazandı. 
Akhisar, Kırkağaç, Soma, Gör
des ve Burlu gibi ziraat mem
leketlerinin ve bu memleketler 
tacirlerinin ızmir piyasasında 

ilk uğrağı oldu. Yazıhane bu 
sene hasat mevsiminden sonra 
açılmış olmakla beraber gör
düğü rağbet ve alaka ile jşini 
tevsia başlamış ve banka he
sabına iyi bir i); sahası olmakla 
beraber Akhisar tütüncülüğü
ve komşu kazalar istibsalabnın 
sürümüne yardım edici bir mü
essese oldu. 

Bu bal, yazıhanenin pek ya
kın zamanda iyi bir mevki 
alacağına en kuvvetli bir de-
lildir. Akhisar balkı ve tütün
cüleri bu müessesenin bir se
neye kadar tamamen kuvvet 
bulacağına emin bulunmakta 
ve bu müddet :zarfında da 
"Akhisar tütün kooperatifi,, 
ile irtibat tesis edeceğini mu
hakkak saymaktadırlar. 

Bu emniyet ve memnuniyeti 
teyit ederken gerek bankaya, 
gerekse iyi bir istikbale nam· 
zet bulunan yazıhaneye daha 
büyük muvaffakıyetli işler di
lemeği ve bankanın onuncu 
yıldönümünü selamlamağı va
zife biliriz. 

M. HulOsl 

------------..-----~---------

Tütün Sabşları Hara
retle Devam Ediyor 

Tirede Ve Ödemişte de Piya[ 
Açılmış, Büyük Sahşlar Yapılmıştır 
Fiatler 65 İle 95 Kuruş Arasındadır 
~ehrimize gelen maliımata 

göre Ege iktisadi mıntakasımn 
her tarafında tütün piyasası a
çılmıştır. Alikadarlar piyasa 
vaziyetini çok yakından adım 
adım takip ediyorlar. 

Piyasanın açıldığı iiç dör 
saat zarfında sahlan tütün mık
tan 4 milyon kiloyu tecavüz 
eylemiştir. Fiatlar 65 ile 95 ku
ruş arasında değitiklik göste-
rıyor. 

Tirede tütün piyasası evvel
ki gece, gece yansına doğru 
Geri kumpanyası tarafından 
açılmışbr. lık fiatlar 64 ve 67 
kuruş arasındadır. Bunu Ostro 
Türk, Glen kumpanyalannın 
mübayaatı takip eylemiştir. 

Felemenk kumpanyası Tirede 
çok geoit mikyasta ttitnn al
Dllfbr. inhisar idaresi de ayni 
fiatlarla müba) aata devam 

Geçen sene piyasa okkası 
65 kuruştan açılmıştı. Bu sene 
kilonun bu fiatlnr fevkine çık
ması müstahsili çok sevindir
miştir. Bilhassa inhisarlar ida
resinin piyasaya nizım olması 

derin bir memnuniyet uyandır
mışbr. Bu vaziyet gelecek sene 
için hemen hummalı bir hazır-
lama çalışması yaratbğında 

füphe yoktur. Tirede yirmi 
dört saat zarfında 350 bin kilo 
tütün satılDııt ve fiatler 72 ku
ruşa kadar yükselmiştir. 

Yapılan tahminlere göre bu 
tütünlerin yüz elli bin kilosu-
nnu Geri, yüz bin k'losunu Glen 
elli bin kilosunu Felemenk 
kumpanyalan ve kırk bin kilo
sunu de inhisar idaresi almış
br. Tirede bu hararet devam 
ederken Ödemişte de piyasa 
açılmıı ve ilç uat zarfında 

Adana da ...... 
Ehli Hayvan 

Sergisi 
Adana 3 ( A.A ) - Şehri

miz ehli hayvanlar sergisi, dün 
saat 10 da Vali Tevfik Hadi 
bey tarafından kumluk mey
danında açıldı. 

Vali beyle birlikte fırka ku
mandanı Paşa birincilik, ikin
cilik ve üçüncülük kazanan 
hayvanların bölmelerini birer 
birer gezmişler ve vilayet bay
tar müdüründen izahat almış .. 
lardır. Bundan sonra sergi hal .. 
kın gezmesine açılmış ve bin
lerce halle akşama kadar gez .. 
miştir. Sergide çok faydalı iyi 
cİD.9 hayvanlar teşhir edilmiş-I 
tir. Fakat bu seneki rağbet 
geçen seneden azdı~ 

1933 de 90 taya iştirak et
tiği halde bu sene 57, elli ku
rağa karşı bu sene 27, 150 ıı
ğıra karşı bu sene 40 ve 21~ 
eşeğe karşı bu sene yalmz se~ 
kiz eşek iştirak etmiştir. 

Bu seneki ikramiyeler yekü
nu da 2620 liradır. 

Adana 3 ( A.A ) - Halke
vi ders kurslan bu ayın birin
den itibaren başlamışbr. Ders
ler Türkçe, hesap, ölçüler, 
Fransızca, İngilizce ve daktilo .. 
grafi üzerinedir. 

Türk - Bulgar 
Hududu 

Edime, (Hususi) - Türk 
Bulgar hududunun tahdidi için 
çalışan komisyonun vazifesini 
bitirdiğini ve protokolün imza• 
lanması işinin de bugünlerde 
bitirileceğini bildirmiştim. 

Şehrimizde thlamur köşkün
de toplantılarına devam eden 
Türk ve Bulgar murahhula· 
nndan müteşekkil heyet tan .. 
zim edilen protokolü gözdea 
geçirmektedir. 

Edirnrde 
Domuz Avları 

Edirde, 4 (Hususi ) - Mem• 
leketin bertarafında olduğu 

gibi vilayetimizde de yabando· 
muzlarile mücadele edilmesi 
kararlaşbnlmıı ve mücadele 
komisyonu faaliyete geçmiştir. 
Öğrendiğime göre mücadele 

6nümüzdeki ayın on beşinde 
başlıyacaktır. Ziraat Vekile
tinden gönderilecek olan silah 
ve cephanelere intizar edimek
tedir. 
Trakya Umum MUfettlt

llilnden 
Edime, (Hususi) - Vilaye

timiz Nafia Baş Mühendisi 
Abdürrahman Bey Trakya 
Umumi Müfettişliğinin nafia 
müfettişliğine tayin edilmiştir. 

Bulgaristan da 
içtimai ıslahat 

Edirne (Hususi) - Sofya 
içtimai ıslahat umum müdürlü
ğüne Sofya eyaleti müdürü G. 
Popzlatef tayin edilmistir. 
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elli bin kilodan fazla tütün sa-
bo ahmışbr. inhisarlar idare
si de mıntakamn her tarafında 
faal vaziyettedir. 

Akhisarda da Glen, Geri 
kumpanyalarile inhisarlar ida
resi 85e il 95 kuruş arasında 
mtıbayeata hararetle devam 
ediyorlar. 

Busene fiatlann müsait bulun
masına ilaveten tütün alım ve 
satımından iskonto ve ıskarta
nın kaldmlması müstahsili çok 
sevindirmiştir. 

MuAlada 
Muğla 4 (A.A) - Tütün pi· 

yasası Pertembe günü 80 ku
ruştan açılmıştır. Alış verit çok 
hararetlidir. Ktilliyetli ttlttbı 

1 

Son Yamyamlar Ülkesiı 
--= XCX7T 

Markham Vadisinin Şen Dulla 
Arasında Geçen Facialar ... - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-s-
Yerlilerin adetleri arasındaki 

farklar, dilleri arasındaki fark
lardan az değildir. Mesela dul
luk meselesini ele alalım. Bu 
hususta her kabilenin adeti 
birbirinden o kadar başkadırki 
bu Arapsaçının içinden çık
mak imkiMızdır. 

Mandater hükumet kadar 
misyonerler de, ölen kocasına 
kavuşması için, karısını parça
lamıya lüzum olmadığına yer
lileri kandırmıya çok çalıştı-

lar. Fakat muvaffak olmadılar. 
Bir gün Yeni Brötanyanın ce
nup kıyılannda, Arvay yaki
ninde bulunuyordum. Junglden 
gelen bir müfrezeye rastladım. 
Kaplumpağa avlamakla meşgul 
olduğumdan ehemmiyet ver
medim. Bir aralık ayaklarına 
geçirilen uzun zincirle elleri 
bağlanmış genç bir yerlinin 
iki polis arasında geçirilmekte 
olduğu gözüme ilişti. O surette 
ki, ka~mıy11. teşebbüs etmesi 
imkansızdı. Bu genç adamın 
bir yamyam olduğunu sanmış
tun. Milfrezeye katıldım. Va
nın saat sonra, karakold~ şu 

garip hikayeyi duydum: 
Mevkufun adı Avipidir. 18 

yqındadır. Arvayi'ye komşu 
k6ylerden birinde yaşamakta
dır. Bu köy balkının korkun(. 
Adetleri arasında kocalan ölen 
kadınlan boğazlamak ta vardır. 
Yine bu kabilede bühiğ yaşına 
eren erkek çocuklara dini!' 
aırlannı &ğretme resmi yapı

lir. Ba Ayin müthiş istiraplarla 
doludur. O güne kadar çehresi 
az çok muntazam olan delikan
hmn yüzüne, derin çizgiler 
helinde izler bırakan kalın 
Bambu sopalar ile vuruulur 
Çehre baştanbaşa değişir. Kor
kunçlaşır, iirençleıir. Delikanlı 
çocukluktan çıkarak adam ol
duğunu, iatraba dayandığım 
göstermek için işkencelere ses 
çıkarmadan dayanmak mecbu
riyeündedir. Avipi de on yaşı· 
na basbğından askeklik ayini
ne tabi tutulacağı günler yak
laşmıştı. 

ltkenceden 
Kurtnlmak için 

İşkenceden kurtulmak isti
yordu. İhtiyarlar yanına gide
rek delikanlı olduğunu isbat 
için mükemmel bir fırsat baş-

gösterdiğini söylediler. Bu da 
kocası henüz ölen hir dulu 
boğazlamaktan ibaretti. O za
man diğer itkencelere lüzum 
kalmıyacakb. Çocuk köyün 
sehirbazı ile anlaşarak tam 
vaktinde dul kadının kulbesi
ne girdi ve onu boğazladı. 

Fakat bir kaç gün sonra, 
köyden geçen müfrezeye bo· 
ğazlanan kadının hemşiresi 

tarafından bu vak'a anlablınca 
delikanlı tevkif edildi. 

Vlpl Ne Diyor? 
Arvipi ile g6r61mek fırsa

bm kaçırmadım. Bana şunlan 

Y"aza:ıı; :Ja:d.nıond. ı:::>er.na 

- Bizde bir adam ölünce her biri köylerine h 
cinlere karışır. Karısı yanında sefer heyetinin yola 
olmadığından işini görecek, ğundan birkaç gün e 
yemeğini hazırlıyacak kimse alırlar. Vahşiler 
bulunmaz. Aç kalır. Bu sebep- şüphe etmeği adet 
Je rubu köyde dolaşır. Birçok rine göre, öncedeı 
karışıklıklar, gürültüler kopa- yaparlar. 
nr. O surette ki köye gi 

Köyün rahat etmesi için cılar bu hazırlıkla 
karışını boğazlıyarak kocası- fazla kalmaktan çe ' 
nın yanını göndermekten baş- man çıkıp giderle. 
ka çare yoktur. Böylece yeni- halkı misafirperverl 
den yemeğini hazırlayacak, işi- şeyi bilmez. Bu h• 
ni görecek olan kadına kavu- Markham dullarının< 
tan kocanın ruhu yaşıyanJarı 
ticiz etmekten vazgeçer. ,, 

Daha sonra öğrendim ki, 
kocanın kabn üzerinde dul ka
dının öldürülmesi birçok ka
bilerde tatbik edilen adetler
dendir. Baıi kabilelerde dul· 
lar timsahlarla dolu bataklıklara 
atılırlar. Bir takımınında münha
sıren bu iş için hazırlanmış 
dört köşeli zehirli oklarla öl
dürülür. Nihayet bazı kabile· 
lerde ise dul kadın kayın bi
raderinin dördüncü veya beşin
ci kansı olur. Bu sonuncu şe
kil ölümden bedterdir. Zira 
vahşilerde kadının mevkii sını
fına göre değişir. Bir numara
lı gözde kadının günde 12 sa-

at çahştığı düşünülürse 2, 3, 4, 5 
numaralı kadınlann ne kadar 
çok çalışmalan, ne kadar ağır 
ifkencelere dayanmalan icc.p 
ettiği kendiliğinden anlaşılır. 

Şen Dullar Arasında 
Yeni Ginenin yalnız bir mın

takası vardı ki, orada dullar 
gerçekten şendirler. Bu mınta
ka da Markham vadisinden 
ibarettir. Markhamm kadınlan 
ne timsahlara yem olurlar. Ne 
zehirli oklarla öldürülürler. Ne de 
boğazlanırlar. Genç iseler tek-
rar evlenebilirler. Bunun sebebi 
de Yamyamlar arasındaki Be

yazlar ne kadar az emniyete 
sahip bulunuyorlarsa Markham 
vadisindeki kadınlann da o 
kadar az olmasıdır. Markhamın 
kadınları ıhtiyarladı mı siya
sete ablırlar, yani memlekelin 
itlerini, müdaf aaıım onlar der
uhte ederler. 

rol ehemmiyetlidir. 
köylerinden birine 
metrUk kulbelerle IC 

Köyde ne bir erke! 
çocuk, ne de bir kı 

Hepsi komşu Junga 
saklanmışlardı. Yal 
ortasında oklannı eli 
tan dul kadınlar b 
Yaradılış ucubesi olaı 

luklar kocalarının ka 
nı boyunlarına asmı 

yorlardı. Bu suretle 
adetlerini her dakrn 
yorlar. Kefa taslar 
manda ilin vazifesin 
yor. Müstevliler bu 

serbest ve emirlerine 
duklannı boyunlanna ı 
kafa taslanndan anlı 
diklerini seçerler. 1 
rinden bir kaçı ile 1 
lenmek hakkını da 
ederler. Şayet müste 
etmek fikrile gelmi 
yar dullan öldürmd 
sahiptirler. Markhaı 
sinin taktiğini d 
bulduğumu itiraf 
Çünki bu iğrenç o: 
karıılatınca köyde 
hemen uzaklqbm. S 
yamlar tarafından ti 

yormuş gibi acele de 
Dullar arkamızı bır 
Sonra tamamen gö 
boluncaya kadar a 
baktılar. 

s 

Sallm Bey C 
Sivu h0k6met do 

ıehrimiz belediye do
1 

tayin edilen Salim 1 
ve eai •a&İfeaİDe l 

Vahşilerin inleri arasında 
Tam-Tamlar •eya telepati 
sayesinde haberlerin akıllara 
tatkınhk veren bir ı1urette 
yayıldıj1 mukakkakbr. Bunun 
• indir · hai kabilelerden 

~~~~~~~~~~~~ 



INSANLIGIN HALI 
YAZ.&Jf : AIHlre Marlo 

Tilrlcçe~e Çeviren : N•suhl Esat 
BiRİNCi KISIM 
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Kiyo bütün dikkati ile ba- b veseslerin çokluğunda da 

kıyor, ölüme bu derece yakın artik şaplacak bir taraf bulu-
oJan hangi hayaletlerden bu nuyordu: ahınn bir gözünde 
seslerin çıkmakta olduğunu ~tanlar en az on kişi idiler. 
anlamak istiyor, fakat inunu anı ~·n• b!....&.!1.....1.!!. G--~ıy· an ba.:.....a, : 
farkedemiyordu. Bu adamlar, - Susacak mısın sen? 
kendisi için biıtakım seslerden - Nasıl, da.sal, nasılsınız? 
başka biqey olmaksıınn belki Gardiyan kalktı. 
&lecelderdi. Kiyo yavaş sesle sordu =. 

Arkadaşı Kiyoya sordu: - Alay mı, inat mı edıyor 
- Yemiyor musunuz? bu? 
- Hayır. Mandaran cevep verdi : 
- Başlangıçta hep böyledir. - Ne alay, ne de inat edi-
Kiyonun kasesini aldı. Gar- yor: deli ... 

diyan içeri girip bütün kuv- - iyi ama niçin ... 
vetiyle adama bir tokat savur- Kiyo sorgudan vazgeçti: Ar-
duktan sonra kiseyi alıp, bir kadqı kulaklarını tıkamıştı, 
a-elime bile söylemeksizin çıkıp Hem aayı, hem de korkuyu 
fitti. anlatan tiz ve boğuk bir bağı-

Kiyo alçak sesle sordu: nş bütün koridoru doldurdu: 
- Neden acaba bana do- KiyoMandaren'e bakarkengar-

kunmadı? diyan kamçısı parmaklığa gir-
- Kabahatli yalnız bendiın. mişti. Kamçı şak1adı. Ve ayni 

Fakat if o değil: siz siyasi baiırış tekrar işidildi. Kiyo ku-
suçlusunuz, muvakkaten bura- laklarmı tıkamağa cesaret ede-
da bulunuyorsunuz, sonra iyi miyor ve parmaklıklara asıl-
jiyimlisiniz. Sizden veya sizin- mıf, ti tırnaklannın ucuna ka-
kilerden para çekmeğe ç.alışa- dar bir defa daha vücudunu 
cak. Bununla beraber... Hele dolaşacak olan deminki bağır--
d tıyı bekliyordu. urun uz .•. 

Kiyo kendi kendine; "Para Bir ses: 
beni ta buralara kadar takip - Şunun aklını başından al 
ediyor,, diye düşünd6. da bizi rahat bıraksın, dedi. 

Aıılablanlara çok uygun oldu- Öte taraftan dört beş seı 
ğu halde gardiyanın alçaklı- birden tekrarladılar: 
iı Kiyo'ya tamamiyle haki- - E arbk bitsin bu da rahat 
ki görünmüyor ve ayni zaman
da sanki kudretin her insam 
mutlaka hayvan lıaline getir-
mesi lizım imit ıibi. bu alçak
ça hareketi iıren' bir tesadüf 
sanıyordu, ParnaUhklarm ar
dında kaynapn bu ne olduk
ları Wniz, fakat çocuklulr 
riiyalanndaki kahuklu ve ka
bubaz fiirlii tiirlü bkelder 
gibi huzuru giderici imanlar 
da iuan dejiJlerdi. Akhndan 
.. dikkat edelim!.,, kelimelerini 
&"eçircli: daha iiındiden kendi
llİ ıayıf g6nneğe bapamışb. 
kemerinin tokasını acıp ora
dan aldığı siyanürü cebine 
koyda. 

Ses sene işitildi: 
- Nami, nual, nasılsınız? 
Öteki parmaklakbkta bulu-

nan mahpuslar hep birden ba
iardılar: 

- Yeter artık ! .. 

uyuyalım! 

HlJi parmaklarile kulakla
nnı tıkıyan mandaren Kiyoya 
doğru iğilerek: 

- Yedi giindenberi onu 
biyle on bir defa kamçılamıJ, 
diyorlar. Ben iki gündenberi 
b~yım. Dört 4.efadır ki 
kamçılıyor. Ve herteye rafmea 
de ses bili biraz ifitiliyor .. 
Gözlerimi kapamak iatemiyo-

nım. Ona bakarken de kendi
sine yardım ediyormuşum, onu 
kendi haline bırakıyormuşum 
aibi seliyor. 

Kiyo da, hemen hemen hiç 
bir ıey görmeden, bakıyordu. 
Delqet içinde, kendi kendine: 
"Merhamet mi, zulüm mü?" 
diye soruyordu. Her insanda 
en bayağı ve ayni zamanda 
en teshir edici ne varsa, hepsi, 
en uahşi belagati ile burada 
hazırdı. 

Şehir Meclisinde 
Münakaşalı Bir Celse 
(&ştorafi 2 tnci sa'1.ı/tdt) 

yonlarda iflerini bırakarak ça .. 
htacak olan zevabn kaıana
cacaldan parayı Tayyare ce
miyetine terkebnesi teklifi doğ
ru değildir. 

Mithat bey - Arkadaşları
mızdan biri dışancfo söylenen 
sözlere ehemmiyet verilmemesi 
lüzumundan bahsettiler. Bende
niz bunwı aksi lüzumunu söy
liyeceğim. Cemiyet i§Jerinde 
vazife kabul edenlerin hariçte 
gerek lehte ve gerek aJeyhte 
söylenen her söze ehemmiyet 
vermesi lazımdır. Encümeni 
daimiye intihap edilmiş olan 
arkdqlar yalnız toplantı za
manlarında değil her vakit 
belediye İfİ ' ile yo
ruldnklan ve hususi işlerinden 
zamanlarını kısarak bu işe 
vilcut vakfettilderi mulaakkak· 
br, kendilerine ._ ~ çok 
bir lcret verilmesi malaakkak 
liıuadır kanaatmdaym. ikinci 
işe welince Evkaf veya sair 
i§lere intihap olanacak arka .. 
daşlara : Sen oradan hakkı hu
zurunu aJma demeğe asla hak
klllllZ yoktur. 

Eczaa Faik bey - Sene
lerdenberi bu mecliste hilen 
hazır bulunan veya buhmmıyan 
arkadaşlar tarafmdu alman 

paralar vardır. Takrir sahiple
rinden soruyorum. 

Bu arkadqlar aldıklan pa
ralardan dolayı şaibedar mı
dırlar. 
Efkan umumiye muvacehesinde 

kendilerinden 801JOl'1llD bu para71 
almak bir cürüm ve bir cina
yet midir. 

Kendi ağızlarından buna 
ifibnek isterim. Çtıııkü bu ar
kadaşlardan birisi de ben'im 
Mustafa Münir bey usulü mı .. 
zakcreye muhalif olarak vak
hn boş geçirildiğini söyledi. 
Sabri bey cevap vermek iste
di. 

Riyaset meselenin Nisan iç
timaında göriitilmesiai reye 
koydu. 

Müteakiben Muzaffer bey.in 
muhtelif mahallere vazedilecek 
olan çeşmeler için istenilen 
500 liralık tahasatın Ne-
zaket sokağına yapılacak 
çepne için de 206 lira mun
zam tahsisat iliYelİDİ istedi. 

İsmail Hakkı bey takrir 
okunurken Türkçe konuşahıa 
efendim, diye bapdı. 

Başkaca mü2kere edilecek 
birıey olmadığı için çaı'famba 
gilnii toplanılre:ık üzere celse 
tatil edildi. 

••••••••• 
Bu Haftaki Müsabakalar 

Altay - lzmirspor Karşılaşacak 

........ 
Trakya Tiftikleri l Hasta BakıCI--. 

Geçen ayın ilk haftalan için
de Alman piyasasında tiftikle· 
rimiz üzerinde çok canlı mal• 
nıeleler yapılmıştır. 

Yan Jlkanmış Trakya yiita
lerinden onbin kiloluk bir par
ti Hamburı-ta 12 fıranga satıl
mıştır. 

Orta randumanlı Aaadola 
yünleri için 8 buçuk Frapm 
fırangı istenilmiştir. 

Piyasanın yünlerimiz için 
sağlam ve llmitli olduğu haber 
verilmiştir. 

Kiralık Ev 
Glıtepede tramvay caddesi

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

Telefon: 3039 
1-10 (S 5) 

Aranıyor 
Birinci veya ikinci sınıf hem

firelerden taliplerin Ayc,!nda 
Sıhhat yurdu müdürlüğüne mü .. 
rataatları. 1-3 (7 58) 

1 7 us. = • 
dar .. ; Menkul Malların 

A9ık lrtiınna lllnı: 
lcmir ikinci İcra memurluğu: 
Dosya No, 3411948 
İsmail T alit beye bir kıta 

ilam mucibince (2000) ikibia 
lira itasına borçlu Fatma ha
Dllllm uhde 'i taaamıhmda ve 
taponın 285 cildinin 14 sahife
sinde ve K.Evel 928 tarih ve 
sicilinin 16 numarasında kayıt
lı. 

Göztepe de köprü iskelesin
de rahmet ve Kamil paşa şo
kağanda 6-8-8-1- numaralı maa 
müştemilat bir bap hanenin 
832 sehim itibarile 187 sehmi 
mllnyedeye vazedilmiştir. Ha
nenin mecmuma (10,000) onbia 
lira kıymet takdir edilmiftir. 

Tarihli ilimadan itibaren İzmir birinci icra memurla- otuz gün müdclede açık vtar-
ğundan: maya çıkanlmıtbr talp olaula-

Hüsniye hanımla Şemsettin nn kıymeti muhamminenin yüı· 
efendinin şayıan tahtı tasarruf- de yedi buçuk nisbetinde pey 
larmda olup kabili taksim ol- akçesi ve milli bankanın temi-
mamuından mahkemece sabi· IUlt mektubu vermeleri ve art-

brma 6/12/34 tarihine müsadif masına karar verilen ilci çeı- peJlembe ,anı saat t t 
melik tuzcu mescit mahalleai- de clalrecle icra olunacr.' lır. 
nin soğuk çeşme sokağında Mqterilere ait 34119.td nı.:1 Ja-
kiin eski 36 yeni 27 No. lu rafı c:loaya irae olunabilec~ii 
kapıdan içeri girilince komfU ıibi tazla izahatı lizıme dahi-
duvarlan tahta perde ile çev- verilir. Talipler bn hususa 
rilmit bir ufak avlu ve taşlık daireye talik kılınan açık art-
ve etrafı tahta perde ile çev- tınna prteamesini 2()..] 1/34 

tarihinden itibaren okuyabilir rilmiş üstü teneke ile 6rtlliı 
bir mutbah bir heli Ye alt haklan tapu aicilile sabit ol-

mayan lpotikli alacaklılar ile ve üstlü birerden iki odadan 
Dün aktam toplanan futbol Refal Afledlldl ibaret 400 lira kıymetli bir bap diğer alakadarların ve irtifak 

heyeti fikistüre . göre Cuma Geçen seneki lik maçJanada bane evvelce talibi üzerine 300 hak sahiplerinin bu haklanm 
günü oynanacak birinci devre İzmirspor takamı ile yaphğı lira bedelle ihale edilmit iken ve bu hususla faiz ve masrafa 

b k d Al d d C tayı·n olunan müddet --..L..nda dair olan iddialannı evrak ikinci hafta Lik maçlannın müsa a a a bnor u an e- zanı d 

sab• bedelini vermedigıv · nden müsbitelerile yirmi gün için e hakemlerini tesnit .. tm;di.. mile kasten tekme wrdajım· ,, · d · · bildi eJ • bi 
:r .,....,,.-ı- fesh edilerek 22111/934 Per- ıcra aıresıne rm en a Yapılu --- -"- .... dan dolayı hakkmcla bir seae haJd h ki ta ·ciJi·ı L.!a. 

--··- •-~ tembe günü saat on birde açık e • an pu il e SC11Rı; bah saat 9 da B t.ı....ı.n ara- muvakkat boykot eezası .eri- clmulıkq;a abf bedelinin • ay-
K.s K J 1 · ... _ı.. Hafı R artbrması yapılmak ve bir de-smda yapılacak olaa . - en zmırspor :1&1URll e- l&flllasından hariç kalacaklan 

Türbpor maçım kiçlk Musta- şat son zamanlarda merkez faya mahsus olmak üzere on- ve tayın edilen zamanda art-
fa be7. Saat 11 de yapdacak heyetine müracaat ederek bet gt1n müddetle satqa ko- hrma bedeli gayri menkolftn 
Altay - l>minpor mapnı Sait verilen bu ceza Ozerinden yedi ıauldıı; Bu artbrmada aabf be- ytızde yebııif betini bıılıaadıiı 
bey idare edecektir. aya yakın mftddet geçtiği esasen deli ne olursa olsun kıymete takdirde en son arttıranın taa-
Ôğleden - - 13 te kendiainin bu İfİ nuılsa yapb- bakılmıyarak en çok artbrana hGdO baki kalmak O•ere artır-

birinci takımlar mü•hekalan ğını, arbk mütenebbih ,. 'ı:luğu.. ihale edilecektir. Mnıteriden maem on beı g&n daha tem-
başlıyacak ve birinci maç K.S.K. nu bildirmiş ve verilen cezanın yalnız o0 iki buçuk delllliye dit edilmek ıuretile 22/12/34 
- Şarkspor takımları .arasında affedilmesini istemiştir. Dün alnıacaktır. 10/11/934 tarihin- tarihine müsadif Ca ·ar-ola

cakbr. Maçı futbol be-ti top••••• merkczheyeti içtima- tes·ı ...n .. n saat 11 d gavl'i ı- den itibaren şartname her ke- 5""" e r· reisi Mustafa bey idare ede- mda mamaileyhin miiracaab menkul en çok arttırana ihale 
cektir. ikinci ve son maç saat etrafında münakaşalar yapıl- ııe açık bulundurulacakbr. Ta- edilecektir. Sabf pqin para 
15 te Albnordudaa Hiiseyin dıktan sonra ittifakla bir se- liplerin °o yedi buçuk teminat iledir mal bedeli alınmadan 
beyin idaresinde Altay - !ımir- nelik muvakkat boykot ceza- veya "banka itibar mektubu teslim edilmez mal bedeli ve· 
spor takımları arasında yapıla- mıdan geri kalan müddetin ve 934/6927 dosya numarası rilmez ise ihale karan feıhe-ış- - Scmıı ı•ar - caktır. affedilmesine karar verilmiştir. ile birinci icraya müracaatlan 

•• •110 • ı dilir ve kendisinden evvel en "•oskovada Belçı·kada PASO I ilin olunur. 4731 (763) yüksek teklifde bulunan kimse 

kiyo karanhğa iyice 

lYI Hila ialımer lzmir beleiliyesinden: arzetmiş olduiu bedel ile al-a· h K 1 34 y G. d. 1 - Fukara için 30 bin ki- mağa razi olursa ona ihale ır Ormanda U· ra aşma ır 1 Usulünü Zengı~ . n Müsame- Jo meıe kömür 20/11/934 de edilir o da razı olmaz veya 
lunan Paralar Briıksel, 4 (H.R) - Bugiin ... t 16 da pazarlıkla alına- balunmaua icra dairesince he-

Belçika kralının 34 Oncü yıl- Kaldırdılar reler Hazırladı cak. maa on beş giln müddetle l 
Moakova, 4 (A.A) - Bir ava dönümü tes'it edilmiıtir. Bu 2 _ fı.!_cı• ı.ordonda eski arbrmeya çıkanlar. bu artırma-. ellİlıgratta Ladoka ormanmda Birliğimizin Borncwa hattnf. Hilllrahmer haftası münase- ııwı • ı~ç·iıa.de on bir bin parça on mllnuebetle sarayda açılan kremer gazin011u arlrumda ke- yı alilAkadarlara tebliğe hacet 

deftere binlerce kişi imza da ifletmekte oldııııjwww - betile cemiyet çalı: zengia mi- olmayıp yalnız ihale ile iktifa 
ci -a ait çok luymetli koymuştur. blblerde cari olaa paft usalll -ereler lıuırlamııbr. Bmıfar.. restecilere tahsis olunan 46 ohnııırak en çak arbrana ihale ~ lıulmuıtur. Bu paralar, p k p• tnl/34 tarihinden ib"baren kal- dan birincisi bu akşam Erkek nmaarah ada arauuıın aenelik edilerek her iki halde birinci 

ft Oaya, Danimarka, Çek ve amU ıyasası dın)arak yerine ylizde 10 ten- muallim mektebinde ffalkevi İcan 20nl/934 de ıaat 16 da ihale edilen kimse iki ihale 
aklyanlara aittir. Ve aralannda Adana 

3 
(A.A) Bugiin bor- kolu tarafından verilecektir. ...-ııkla ihale eililecek f&rt- arasındaki farktan ve diğer Ço nadir Tiirk paraları da da Mısır pamukla kilo · zilitlı ve otuz varaklı karneler . k b ki 

•ardır. kanim h Eli · d yni onıer yann a tam e- .,. sa nnm su A k k T nameyı görme üzere •• • zararlardan mes'ul oldugvu ve ·-..... 40-41 kuruı yerH cinS pamuk- çı 1f r. enn e paso ttplığe müzayede ve wka- tapu hanının ve yüzdeiki bu-
bulunan zevahn pasolannın hi- pecikte Şehit Fadılbey melde- len Hırsız lann kilosu da 36-36,S kuruş- binde tekrar . edilecektir. Salı uya iftiralı: için aBy. en gün çuk delliliyenin mllfteriye ait 

C tan sablllllfbr. tam müddetine kadar istimal ve saatte depozito makbuzla- olduğu ilin olunur. 
Urtlmlerlnl itiraf • • - edebilecelıleri tabii olmakla glinO akşam1 için muallimler- rile belediye enclimenine mü- 4742 (762) 

°L' Ediyor Sahte Polis b b .. dd tin h.t d den mürekep amatör gruba racaat. 4746 (761) ~~~--~~--..!-~ ae~Ürfıyakada ve diğer bazı Kendisine Polis memuru ..::. er t:::'.ı e ~my:.,: ıc....,.ı.. kulllbiiıade -ım Birinci Sınıf 
erde mühim hırsızlıklar k K ecil d ---·· b0ır ko .. •er hazır1·-·-L.-. Bu Go··z Tabı.hı• Yapa A süsü veren verere eç er e ..... ~~ M h "erd·~. rap Alinin yakayı ele d ld nndıterem yolculanmma ma- komere ze.,.;,, ""--'-fenle uta assıs 

b •gınf ve çeldığı eşyalardan Selçuk otelıne gi en ve ote e lumu olmak üzere ilin olunur. -e-- ..... ~... l tf K ~ hk~•larının bulunduğnu yazmış- yatan müıterileri görmek iste- ilave edilmiftir. Peqembe günl u• u• ır ar Operatör Doktor 
Ar .1 B • Halk ve Şehir Otobüler akŞ&mJ Elhamra ainemasında Her giin sabahtan akşama Arap Ali "d b diğini söyliyen 

1 

og u asn Birliöi t.-:n·n r~-1. ve ecnebi yüksek k dar h t lann k di h •ita b yenı en azı ifşa- zabitaca tutulmllf ve hakkında • - ""' a u a ı en ••· 
""'• ulunmuş ve çaldım eı- aa--dll Mı ... ızı aileleri zengin bir müsamere taneıinde hususi dairesinde ,....., •· tahkikata bqlanmıtbr. ...... Memleket ........._. ı·er 1

·ti aaaftbğı yerleri birer bi- K .. 1 tertip e)'lemiflerdir. Çok zen- kabul, tedavi ve ame'"; at r a ba 1 Tabancası Ahndı uzuog u çarşısında seyyar J h elif nöz hastallldarı mUte-~ f amıştır. H 1 ""'- gin o an programına mu t · • yapar. - K d g- 1° k nda saba asan ogv u .,tUevm.nan h • 
P.t•fo I• qyalardan iki gra- emer e urme 

1 90 agı ,_ sürperizler, revular da vardır. •••ı•ı • Adres: lzmir, Çivi ,· • ı-ııu d dn ı M taf ~ AJ. Rizanı ı tablasından çaldığı 38 adet lk 1 k v N 65 oıııı.. a n söy emif ve wı a ..,..u ı n ze- inci bey er so agı o. mam, Müftü 10kağı fah-
11 

ııon 
11 

Y•rleri ğöstermesi için rinde tabanca taşıdığı zabıtaca mendili başkasına satan Hü- Telefon : 3055 bey hastanesi. 
k • Gezaretinne diin akşam görülmüş ve müsadere eililmif- seyin oğlu İsmail ciinııü mq- 746 S. 7 26 764) ~•Yak.ya gönderiJmittir. tir. but halinde yakalanmıştır. =~~~~~~~~~lrJ.~z~~~-~lll~-
l ayYare Piyango Biletlerinizi SAADET Gışes· inden Alınız 

MUTLAKA 
Çorakkapı 

No. .... HASAN T AHSIN 
Telefon: 78'3 

' 



Lütfen Dikkat 
Bu sakallı bir alameti farikadır. Bu resmi taşıyan teneke 

kutular içinde baş ve diş ağrıları; nezle romatizma sancı-

lan için 5ok f~deli ve (Alkopan Cevat) var-
pek musekkın olan dır. 

Ellilik Altılık 12 lik 
7,5 40 75 Kurustur .. 

TOPTAN SATIŞ MAHALLi: 

lstanhul 
Bahçeka ı ZAMAN 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrika ı: lzrııırıll'I H:ıllrnpırııtrıhtlır 

Yerli Pamul1undan At, 1aggare, Köpekbalf, Dei}Jrmen, 
Geglk ve Leylak Markalarını lıa•i Ler ne•ı Kııhot bezi 
inıal •ylemekte olup malları A vrupaıııo ayni tıp rnen~u. 

eatıııa faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: Ba.,.ra.k lzmir 

~ 
1noaatınıziçin atideki ihtiyaçlarınızı pek ur.uz f iatlarla 

temin etmek istereeniz Halim ajta çar~ısın<la 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethaneRİDA miiracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nerJ çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhi}'eden lii.vhalar ve bunların 
teferrüatı envaı banyolar ve termosıfonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunla11n teferruatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentol•r, Bütan Mark•lar 

En MDealt Şeraitte 
Mağazamızda Satıhr 

Dahili Hastalıklar 
Mütehassısı 

Hastalarını her gün öğle-
den sonra Beyler - Hacı 

İmamlar sokağında 
No. 12 - Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder. 
Telefon No. 3331 

s. 7 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

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

(363) 

Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve te

nasUI hastalıkları 
mütehassısı 

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

Dr. Ali Rıza 
DOGUM VE CERRAHİ 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

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

Telefon : 2987 

s 7 248 

-,eni ASii" 

Kars Sütü 
Kal"S SUtU : 3000 metreden yüksek yaylaların Binbir 

çiçekleriyle beslenen ineklerinin sütüdür. 
Kal"S SUtU : Son sistem makinelerde el değmeden ha

zırlanan en sıhhi inek sütüdür. 
Kal"S SUtU : Ekşime bozulma tehlikesi olmadan istediği

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

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

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

Kars SUtUnU Bakkalınızdan İsteyiniz 
( Kars Süt Fabrikası ) 

İstanbul: Taşçılar 17 No. 
Telefon 23771 

Umumi Satış Yerleri 
İzmir : Şekerci Ali Galip ti
carethanesi 

ıs . · anın 
Yeni neslin 

ve bütün kibar 
halkın diş ma-
cunudur. 

SANİN'i 
Bir defa tec

rübe etmek ona 
ömrü oldukça 
alışmak demek
tir. 

Diş 1 e ri n izi 
beyazlatır, par
latır, diş etleri
m kuvvetlen
dirir. Ağzınzıa 

ferahlık verir, 
dişlerinizin çü
rümesine mani 

olur, gayet sıh
hidir. 

Sanin 
Diş macuun 

~· 

Ankara : Hacı Ethem zade 
lbrahim ve Mahtumu 

. . · ~ ' . . .. ·.:·• . 

Doyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANK ŞURESI 

IZDliB 
.MERKKZt : HERLL" 

Almangada 175 Şubest Mevcuttur 
Seı maye ve ihtiyat akçesı 
165,000,000 Raybsmıuk 

TıjrkıyeJe Şubeleri: lSTANBUJ, ve IZMIH 
l\lıdırJa Şubeleri: KAHİRE ve JSKENDERlr E 

Her türlü banka muaınelatnı ifa ve kabul eder 
• Al,:UA:NYAJ>A seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

en ehven ~eraitle HEGTSTERMARK satılır. > (h-1) . .,._. 
ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

IZDllB 
çeşit kazmirleri 
şık ve zariftir. 

Muhterem Doktorlarımıza. 
ADEMİ İKTİDAR, ERKEKLERDEKİ UMUMİ 

ZAFİYETE KARŞI MÜESSİR BİR İLAÇ 

HOBitlOBiN 
Tabletleri fennin en son nazariyeleıine tevfikan ihzar 

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

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

edebilirler. · 19-26 573) H 3 

s Tesrınsanı 1!134 • 

CUMHURİYET BA YRAMIND 

ŞEHİR GAZiNOSU 
Biiyiik (;iine Layık: Gayet Zengin Bir 

Eğlence Tertip Eyleıni~tir 
Havanın müsaadesine göre eğlence bahçede veya kışlık 

Güzel sürprizler hazırlanmıştır. 

Makine Ve inşaatı Bahriye Mütehassısı 

ETt;P tıEllAI~ 
ı\lakine Jnıalathanesi 

l!aliuıaı:ıa Qarşısı ~uıu:trn 50 

Mii~•Jese ıııiıı 

lllRlllUl :i.fı 

olar:\k 

t.4 
ndı•t ıııakiıı 

1 /.lll i rıle 
laalıy..ıtı• ı lır . 

A Likaıl:ırl~ 

rı:ı hu Ul3.kinr · 

fa:ılıyet 

( 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
}afJhane Ve Un Dei}lrmeniert 

• ıı lnlııınıını al:it "'~ Pdı•tr;'t ı1nŞ\I ellılır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

üaznzgen 
H.r l ı oıJı!a T~ her 1.uT•et 

hPr c·ıı• m:ılırııkııt ii1;eriıre 

Bilumum Deniz Jılert 
Dırrbinler, ınlunıbalar 

tesisatı mibırnikiye aean~iir .., 
v:nçl~r ve eaır ı~ler Jerrıbtı 
çp kn1ıııl .... ,Jılir 

Bristol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lznıirliler Burada Buluşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, ba~yolu odaları Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile Istanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

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

Dı.kkat • Bütü~ Egelilere er• l 1 Sirke-
c • Beyoglunun IS O cide 

OsmaniJ·e oteli:id!:~siye 

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

TAZE _TEMiZ UCUZ 
• 

II.......A.C ... 
Ha.ma.i Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
H:ı~ıltırak Hiiyıik 1':ıl~prioıtla harı k:ırşı8ınd:ı 

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

J,l\mlıalarını tereıb 
edenler biç bır r.ı>· 

ıııııır aldanuıaıııı~· 

ları)ır. 

Çünki: 
Eııısalıııe ıı~r• 

t 
ıaıı aarfıyatı " 

• ,t 
ı .. ıj?ı hol yp~·11 

l•ınbad ır. 

Hn hayiJerı 

ar:\yıııız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

ı eJI. 
. tıık uıa•ı 

ı ıcaı eıtıarı••' 

T[tif oN~'c3iı3 



........ "" 

Irgat Pazarında Azizler Sokağında 
-~--.. -----

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasulır 

·ue er. ır , e· uı u ııı , ar , a uı, a ura, i a • 
ııaıe. ., · .e · air er· .örü ··~ · ~ıra ı . a ua . aıı ır 

• 
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''' · F. H. \
1
an Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

TUEBINGEN vapuru yedi 
ikinci teşrinde bekleniyor. 9 
ikinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 
NİEDERW ALD vapuru 19 ikinci 
teşı·inde bekleniyor. 21 ikinci 
teşrinc kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

FRİESLAND vapuru 3 1 ci 
kanunda bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen' e 
yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 17 

ikinci teşrinde bekleniyor. 
Hamulesini çıkarıp Anvers 

Rotterdam ve Hamburg li-
manlarına hamule alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXCELSIOR vapuru 7 

2 nci teşrinde bekleniyor. Nev-
york, Boston Filadelfiya ve 
Norfolk için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 12 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork: 
Boston ve Filadelfiya ve Nor
folk için yük alacaktır. 
GANDIAN P ACIFIC STEAM 
SHIP AND RAIL W AY CIES 

Liverpul, Montreal, St. Jhon 
ve Halifaks tarikile Kanadanın 
tekmil şehirleri ve transatlan
tik vapurlarla şimendiferler 
arasında mürettop sefer1er. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

IJi!lç(f CDK HAST AÔKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 

Fratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru elyevm 
limanımızda olup 4 teşrinisa

nide Anvers Rotterdam Ams
terdam ve Hamburg ıçın 

yük alacaktır. 
ACHİLLE vapuru elyevm 

limanımızda olup üç ikinci 
teşrinde Rotterdam, Amster
dam ve Hamburga hareket 
edecektir. 
HERMES vapuru 1 ikinci teş-

rinde beklenmekte olup ha
mulesini tahliye ede-ek Bour

gas, Vama ve Köstence için 
yük alacaktır. 

TELAMON vapuru on bir 

teşrinisaniden 15 teşrinisaniye 
kadar doğru Anvers Rotter
dam, Amsterdam ve Hamburg 

için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
GOTLAND motörü elyevm 

limanımızda olup 3 taşrinisani
de Rotterdam, Hamburg, Co
penhage, Dantzig, Goteborg 
Gdynia Oslo ve Skandinavya 
liman lan için yük alacaktır. 

BLALAND motörü 18 teş
rinisanide beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Kopen

hage, Dantzig, Gdynia, Gote
borg ve Skandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAfN 

Garbi Akdeniz için ayda bir 
muntazam sefer. 

PELES vapuru 4 teşrinisa
nide beklenmekte olup ayni 
günde saat on sekizde Pire, 
Malta, Cezair, Barselonve Mar
silyaya hareket edecektir. 

SUÇEA VA vapuru yirmi üç 
teşrinisanide beklenmekte o!up 
günde Malta, Barselon, Mar
siJya ve Cenovaya hareket 

edecektir. 
Yolcu ve hamule kabul eder. 

İkametkahını Birinci Kor- ılandaki hareket tarihlerinde 
klonda Tayyare Sineması civa- ki değişikliklerden acenta mes-
rında 222 Numaralı eve nak- uliyet kabul etmez. 
)etmiştir. Hastalarını eskisi Fazla tafsilat için İkinci kor-
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane- donda Tahmil Tahliye şirketi 
sinde kabul eder. binası arkasında FRA TELLi 

Evin Telefonu: 3053 SPERCO acenteliğine müraca-
Muayenehane Telefonu: 5342 at edilmesi rica olunur. 

~·=~-~~, ~:~H~. ~3=(2=5~)~~~=~Telefon: 2004---200~ 
Eczac başi Süieyn:an Ferit 

Ko onya ve esansları çok !atıf çok sabit \'e hahiki çiçek 
kokuları o:duğunu her Türk bi r 

\ ' E 
Bahar 
Alt111dan1 lası 
·v . 
ı a s->111111 

ı\luhahh0t Çiçeğı 

l 11 n tn1abeni 

~·en n İ çın 

Ful 
1 )a lya 
.s m erinin yalnız FERtT kolon 

ya aıına aı t o lduğunu da öğrenm :ş 

tir Ahı ken Ferit isim ve etiketine 
dıl<kat ile taklitlerini rcd edin z. 

nıuıni depo : 

. FERiT 

Şifa Eczanesı 
H ukümet Caddesi 

-= -
f zmir Milli Emlak müdürlüğünden: 

Lira 
~smetPaşa mahallesi Morahane sokağında 24 eski 20 Taj 
ı umaralı dükkan 300 
ı ıavukla kemer caddesi 66 eski 56 taj numara dükkan 600 
' "lecik kağıthane caddesi 198 eski 204 numaralı tajlı 500 
r ıkkan. 
4· akanda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 

mübadil tasfiye ... koponilc ödenmek üzere 15/11/934 Perşenbe gü
nü saat 14 de sablacakbr; 

Taliplerin o gün Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 
4557 (759) 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

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

VAPURLAR 
LONDRA HATTI 

STORK vapuru 30 birinci 
teşrinde Londraya. 

DAGO vapuru 10 ikinci 
teşrinde Londra ve Hulle 

LİVERPOOL HATTI 
LESBİAN vapuru 3 ikinci 

teşrinde Liverpool ve Glaskova 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
THURSO vapuru 16 birinci 

teşrinde Anvers, Hull ve Lon
dradan. 

OPORTO vapuru 25 birinci 
teşrinde Liverpool ve Swan
seadan 

DAGO vapuru ay nihayetin
de Anvers, HuU ve Londra
dan 

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

• 
m~lı!u1 ( Ihlamur ) 
çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa
ketlerimizin ihzarına başlan
mıştır. Dükkanında satmak 
üzere bizden paket alan esnaf 
ihtiyaçlarını temin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz malı 

Salep tozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

I JADRANSKA ~ 
PLOVIDBA D. D. Susak 
IZMIR, PİRE TRİYESTE VE 

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. 

İ1k hareket1er: 

7 /l l/934 S.S SRBIN 

141111934 S.S BEOGRAD 
21/11/934 BLED 
281111934 SRBİN 

DİKKAT: vapurlar Çarşam
ba günü sabah yük almıyacak

lardır. 

Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü

racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. 
(189) Telefon: 2548 

Işıldak Bulaşık ve ~ila 
tozu emsahne ~ 

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

Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapalı kutulan vardır. Dök

mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

ARTI• kumaş 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, çiçek boyalan, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON: 3882 

: . :.. " . • - : 1 1 . 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğum 

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

TÜRKIYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERi 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'i AZA AMİL 

MÜTEHASSISI 

a .hrl Blza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
12 - 20 355 S.7 

İzıuir Maarif Müdürliiğiinden: 
Aşağıda keşiflerine göre bedelleri yazılı Bergama Zübeyde ha

nım ve Bayındır Merkez mekteplerinde inşaat yapbrılacaktır. 

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

nulmuştur. Daha fazla izahat almak, keşif ve şartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün maarif müdürlüğüne, münakasaya gir
mek istiyenlerin de 11-11-934 tarihine tesadüf eden pazar günü 

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

Lira Kuruş 
Bayındır Merkez mektebi 2042 40 

B.A.B: Fı:ELE 
Kemal Kamil Beye 

Erkek - Size eozao ıKernal Kamil heyın (<:iönül) kolonya11nı 
takdim edebilir miyim'! 

Küçük hanım - Çok mersi, Kem&I KAmil bı.r HiJA.I ec'5alın · 
n11inde· Bahar 9içııtl. Altın raya, Y:uemin, Falyl\ kokn l aı ı 
içinden hanımlar!\ (Gönül) de T•riyormuş . 

Erkek - Şo yeni yaptııtı G<>niil kolonyaaınt mı'l 
Küçük Hanım - Evet .• Göniilde iSyl .. ubhu bir koku öyle 

fiiaunkir Te hayali hir znk Te zarafet var ki •.. Velha11l b111ı 
grcıkla.rıcı neler var hir hıls· 1 t •• 

• eza anesı 

Saç Losyonu 

Kom ojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 
saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi yağlı 

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

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

Müstahzeratı 

. l . ··: 1 . . ' 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAI\IDAR ÇIKRIGI 

E ::s ufak yedek parçafariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 İZMİR 

lzmir Defterdarlığından: 
S h. 1 · · · b 1 · · t h ·ı· · · t ııı0e a ıp erının vergı orç arının temını a sı ı ıçın na ır ,ıı 

mahallesinin müftü birinci çıkmazında 7 yeni emlak nuoııı~tJİ 
hane tahsili emval kanununa tevfikan haciz edilmiş ve t~dıJ' 
ilandan itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlınış od f· . e 

ğundan almak ve müzayede şartlannı öğrenmek istiyenlerın 
Bergama Zübeydebanım mektebi 

21-26-31-5 
1499 82 

4481 (586) 
:terdarlık tahsilat kalemine müracaatlarıS-12_19 4745 

(
7
6") 


