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• • Inı ş -...... -
Belediye imar Fa
allyetlni Himayeye 

Mecburdur 
Kurtuluş günlerini takip 

~~en yılların ne kadar bolluk 
~ınde geçtiğini hepimiz hatır-

rız. Memleketin mahsulleri 
Yiiksek fiatlarla satılıyor, harp 
Yıllarının mahrumiyetini telafi 
Zaruretleri göze çarpan ikti
sadi bir faaliyet yaratıyor, her 
sın.ıf halk kazanıyordu. 
B iş sahaları çok genişlemişti. 

u meyanda herkeste bir kül 
Yığını halinde teslim alınan 
Vatan parçalarının iman, ye
?iden inşası için büyük bir 
~.tek canlanmıştı. Zengin, fa-
ır bütün vatandaşlar, bir 

a.rsa almak onun üzeri-
ne bir yuva kurmak arzu 
Ve hevesine kapıldılar. Beledi
Yenin satışa koyduğu arsalar 
derhal müşteri buluyor metrosu 
0n liradan elli liraya kadar ka
Pışıhyordu. Hakikaten o bol
luk yılları devam eylemiş 
olsaydı belki bugün İzmirde 
Yangın yerlerinden pek az eser 
kalmış olacakb Maalesef cihanı 
sarsan umumi buhran tesirle
t'İn_i yurdumuzda da gösterdi. 

Iş hacını daraldı. Hatta bazı 
toprak mahsullerimiz istihsal 
lllasraflarını karşılıyamıyan fiat
~rle satıldı. Memleketin umumi 
.. ~Yatında vukua gelen bu de
gışiklik imar hareketlerini de 
:~rdurdu. Hatta bina yapanlar 

1 
ıle yapbklarına pişman oldu

~r. Bu yüzden bütün varlık
d rını ~aybeden vatandaşlar var
dır ... insanlar a~cak iradel~ri 

1
. ahılınde olan ışlerin mes u
ıyetini deruhte edebilirler. Ko-
~nrnası imkansız olan umumi 
elak tl · t · · · k 1 e enn ne ayıcını arşı a-
llıak cemiyetin vazifesidir. 

Cihan buhranının sarsıntıla
rını da bunlar meyanına ithal 
ey1leınek hatalı bir hareket sa
Yı lllaz. 

Bu mütalea ile umumi buh-
ranın .. d . . . kA k 

1 
, o enmesını ım ansız 

hı ~ığı bazı borçlar iizerinde 
\r \.1 Uki kararlar almak zarureti 
y a;dı. Nitekim hüküm et te bu 
lao da bazı tedbirler ve karar-

r aldı: 

te ~1iftçi borçlarınm bir kısmı 
k cı e tabi tutuldu. Emlak ban-
ası faiz . b l . . . d" d" l' ak . nıs et crını ın ır ı. 

l\1·u~ıt müddetlerini uzattı. 
d:t/ emlakin sekiz sene müd
lerj e .Ya~tığı satışların taksit-

lı Yırını seneye iblagv olundu. 
ı-ıu) A h · asa bu ve buna benzer 
ı~aye ~ararları mevcüttür. 

den eledıyemizde gayri tabii 
le ecek kadar yüksek fiatler
Yir:ttığı arsaların taksitlerini 
bu k seneye çıkarmıştır. Lakin 
illa arar yaraya merhem ola-

lllıştır B - b 1 . arsa 
1 
· u gun e edıyeden 

<lde . a mış üç dört taksitini 
ledi~ş olanları~ pek çoğu Be
Yap Ye şu şekılde müracatlar 

1Yorlar: 
-ve·d'"· . 

Reçj ıgımız paralardan vaz-
Yoruz A 1 .. . . d 

alıp b · rsa an uzenmız en 
B orcuınuzu kapabnız. 

elediye t b'A k • \.ly~ a ıı anunı eşkale 
aUn d'" terv· uşmeyen bu talepleri 

diy ıç edemiyor. Fakat be)e
: şehrin iman bakımından 

Solllı ıkmc.ı salıııeae -
~ matı ~a.k.k. ... 

• • r 
M. Titülesko Divyr Ki: 

•• 
"Gazinin Dehası ününde Hayran 

·almamak M .. mkün Değil • 
ır.,, 

.. iSMET PASAYA GELİNCE O . 
ARASINDA İNSAN KALBiNİN 

BENİM TANIDIGIM NSANLAR 
EN BUYUK FATIHiDiR ••• ,, 

Paris S (A.A) - Romanya 
hariciye nazırı M. Titülesko 
Havas ajansının muhabirine 
beyanatta bulunarak demiş
tir ki: 

u Balkan itilafının Ankara 
toplantısının çok mühirri siyasi 
neticeler vereceği fikrindc-
yım. Sulhun muhafazası 
meselenin bütün safhaları 
tetkik edilmiştir. Ne gibi 
ihtimaller karşısında kalınırsa 
kalınsın Balkan ihtilafı tered
dütsüzce takip edeceği yolun 
ne olduğunu şimdiden bilmek
tedir. Biz kendimiz için, kom-
şularımız için çalıştık. Zira bir 
defa daha söylediğim gibi Bul-
garistana karşı güya Balkan 
itilafını imzalamış gibi hayri-
hahhkla muamele etmek arzu
sundayız. ,, 
f stanbul 5 ( A.A ) - Roman

ya hariciye bakanı M. Titules
ko hareketinden evvel gazete
cileri kabul ed .. k şu ocya.
natta bulunmuştur : 

Mesaimin neticesindon mem
nunum. Balkan itilafı emniyet 
noktai nazarından alelade bir 
ittifak olmaktan çıkmıştır. Bu 
itilaf siyasi bir taazzuva inki
lap etmiş ve bunurı faaliyet 
sahasındaki muntazam lıayatı 

müşterek ihtiyaçlarımıza uygun 
olarak tayin edilmiştir. Yaptı
ğımız statünün mevzuu budur. 
Aynı zamanda Ankarada Bü
yük Gazi Mustafa Kemal haz-

M. 1 ıltilt~l.-o 
reiıerini ve onun yanınd~ Türk 
siyasetini idare eden bütün şah
siyetleri gordügüm için çok 
memnunum. 

Türkiye Reisicumhuru ile 1rn
nuşulan mesele ne olursa olsun 
011un delıas karşısında hayran 
kalmamak mümkün değildir . 
Onun incelinğinin . şayanı dik
kat olan noktası asil ile fer'i 
birbirinden ayım.ak ve her 
mevzuun derinliğine başdöndü
rücü bir suretle nüfuz.- etmek 

san'atıdır. Bu sebepten Anka
rada söylediğim nutukta Gazi-
nin zamanın boyunduruğunu 
sarstığını ve onun hakim vazi-
yetten müttefik vaziyetine koy
duğunu kaydetmiştim. 

. İsmet paşaya gelince, o, be
nıni tanıdığım insanlar arasında 
insan kalbinin en oüyük fati
hidir. Dürüstlüğü, sadakatı, 
muhakemesindeki ciddiyeti ve 
bütün bunların fevkinde sade
likten ileri gelen sevimliliği 
dolayısile uzun müddettenberi 
kendisine karşı gönlümde derin 
bir sevgi beslemekteyim. 

Tevfik Rüştü bey ise yalnız 
kendi memleketine değil bir 
çok memleketlere ve beynel
milel hayalın kendisine karşı 
istiğna göstermiyeceği hizmet
ler: yapmıştır. Bundan başka 
T cvfik Rüştü bey şu mucizeyi 
de ortaya koymuştur. Diğer 
memleketlere bu hizmeti ya
par~cu ke •• o; .wc:nleketinde 
perestişini muhafaza etmiştir. 

Bütün bunlar memleketinizde 
bulunduğumdan dolayı neye 
kendimi mesut saydığımı ve 
tekrar buraya mümkün mertebe 
sür'atle dönmek arzusunu ne
den beslediğimi pek güzel gös
terir. 

• 
1 

le Teş il"'tı 
şar a ın a ayda Görüldü ... 

EI~EN NAZIRLARININ BA. V ~(İL - 1İZ ,E SON ~ıuLA r ATLARI 
Ankara, 4 (A.A)- Res- r 

men tebliğ edilmiştir: 
Ankaradaki ikametleri 

esnasında M. Maksimos .. 
ve Pezmazoglu hazretleri 
Türk meslektaşlarile oldu- t 
ğu gibi Başvekil İsmet 
paşa hazretlerile de birçok · 
konuşmalar esnasında Elen · "' 
ve Türknazırları kendilerini ~ 

bilhassa alakadar eden 
iki maddenin satışı ve ne
vilerinin düzeltilmesi hu
suslarının bir teşkilata 
bağlanmasını müzakere 
etmişlerdir. Bu maddeler 
tütün ve kuru üzümdür. 

Bu neticeyi temin için 
masrafı iki hükümet ta
rafından temin edilecek 
bir Elen - Türk teşkilatı- ., 
nın başarılmasındaki fai
deyi gözönüne alan na
zırlar ilk toplantısını ge-
lecek kanunuevelde An
karada yapmak üzere bir 1~,.iiH•·:~1' 
muhtelit tetkikat komis- •lf:..jf.Jfl!"\,,,...--_.,-

yonunun ihdasında muta-
bık kalmışlardır. Diğer r 

taraftan ticaret anlaşması akti için yapılan mü
zakereler en müsait bir zihniyetle devam et
mekte ve yakın bir itilafa erişeceği anlaşıl
maktadır. 

İstanbul, 5 (Hususi ) -
Elen Hariciye nazırı Mös
yö Maksimos Ankaradan 
geldi. Merasimle karşılandı. 

An karadan 
Hareket Ettiler 

Ankara, 4 (A.A) - Elen 
i hariciye nazırı M. Maksii mos ile madam Maksimos 

va refakatlarındaki zevat 
bu akşam Anadolu eks· 
presile İstanbula hareket 
etmişlerdir. İstasyonda B. 
M. M. reisi Kazım, Baş
vekil İsmet paşalar haze

J ratı ile refikası hanımefen-
di, Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü bey, Elen iktisat 
nazırı M. Pezmezoğlu, ri-
yaseticumhnr umumi katip 
vekili Hasan Rıza, serya
ver Celal, muhafız alayı 

~ kumandanı İsmail Hakkı 
1 beyler, Hariciye Vekaleti 
ı ve Yunan sefareti erkanı 
tarafından uğurlanmışlar
dır. 

f M. Maksimos istasyona 
gelişlerinde olduğu gibi 
trenin hareketi esnasında 

da bir kıta asker tarafından selamlanmış ve 
muzika Yunan ve Türk milli marşlarını çalmıştır. 

Elen iktisat nazırı M. Pezmezoğlu müzakere
lerine devam etmek üzere şehrimizde kalmııhr. 

ran 
Silah Ticareti Meselesi 

İnğiliz Teklifini Fransa - Rusya 
Küçük itilaf Kabul Etmiyecek 

Paris, 5 (H.R) - Londradan 
bildiriliyor : Nevs Chronicle 
gazetesine göre, İngiliz hüku
meti silah ihracatı meselesini 
tetkik etmek üzere Londrada 
bir konferansı toplanmağa da-
vet etmek fikrindedir. Bu kon
f er~ns Milletler cemiyetinin 
nezareti altında bulunmıyacak, 
silahları bırakma konferansı 
ile alakadar olmıyacakbr. 

Müteleası resmen istimzaç 
edilen Almanya bu konferansa 
iştirake hazır olctuğunu bildir
miştir.Diğer taraftan bu işi de 
Cenevre organizminin vazifesi 
dahilinde sayan Fransa-Sovyet
ler ve Küçük itilafın böyle bir 
konferansa iştiraki kabul et
meleri şüphelidir. Siyasi maha
fil Mösyö Makdonaldın teşeb-

M. Mukdonn/d 

büsile İngilterede yapılan silah 
ticareti hakkında bazı meb'us
larca istenilen tahkikattan kaç
mağa çare aradığı zannediliyor. 

Hili iahmer Cemiye i 
alıF aaliyet ç • e 

HiMltı1hmC'r Haf/asının Marwlı Ve Alakalı Geçmesıni 7 emın Faen 
idare Heyeti Azala11 

Hilaliahmer cemiyeti idarel 
heyeti birkaç gündenberi bü
yük bir faaliyet içinde çalış
maktadır. Hilaliahmer haftası
nın karagün dostuna layık bir 
alaka ile geçirilmesini teminen 
her vasıtaya l;>aşvurulmaktadır. 

Üç gündenberi alınan neti
celer çok mühimdir. Birçok 
hemşeherilerimiz yeniden bu 
cemiyete aza kaydolunmuşlar
dır. Cemiyet hafta şerefine 
fakirlere yardım yapmış, kim-

Ağrandisman 

sesiz çocukların bir kısmını 

gcydirmiştir. Dün öğleden sonra 
Perşembe günü akşamı Elhamra 
sinemasında verilecek müsame
renin provaları yapılmıştır. 

İzmirin en mümtaz Türk ve 
ecnebi ailelerinin tertip eyle
dikleri ve güzide kızlarımızın 
rol aldığı bu müsamerenin her 
cihetçe mükemmeliyeti te-
min edilmiştir. Cuma gunu 
büyük tezahüratla Gazi Hey-
keli önünde bir geçit resmı 
yapılacaktır. -

- Nişanlımın ne kadar da büyük ağzı var ... 
- Evet amma gördüğün fotoğraf büyütülmüştür. 
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Kırmızı Ar HaHaS1: 

Mukaddes El 
"Y"a.za:n : X:>r. ~enıaı Şa11i::l.r 

İnsan:arı müşterek ızbrap- zelzele, kasırga, yangın, hicret; 
lar kadar birbirine bağlayan bir kelime ile felaket karşısın-
hiçbir kuvvet yoktur. Sevgi da ona yardımcı lazımdı. Bal-
bile istırabın mahsulü olunca kan harbinde, büyük harpte, 
sönmez bir kudrete maliktir. kurtuluş savaşında '. yaralanan-
Büyük Fransız şairi (Alfred de lara. bütün felaket anlannda 
Masset) : (insan bir tilmiz ish- ona yardım eden el Tülk 
rap onun hocasıdır, ıstırap bünyesinden doğarak ona uzan-
çekmedikçe insan kendini an- mışb, bundan on beş yıl evvel 
layamaz) ve (isbrap kadar bizi kurtuluş "Savaşı başladığı sua-
yükselten hiç bir şey Y.oktur) larda Nazillide bulunuyordum. 
sözlerile bu hakikati ne kadar Türkün bu büyük musibet 
iyi duymuş ve ifade etmiştir. Esa- günlerinde cami, kilise ve so-
sen hayatta her bakikab zıtdıy- kaklarda binlerce per~an ve 
la anlamak, her şeye aksiyle kıy- hasta inliyen insanlara rasth
met biçmek bir kaidedir. Hasta- lıyordam, açhk ve sefaletten 
lık olmasa sıhhahn layınetini, erimiş, gözleri çukura kaçmış. 
çirkin olmasa güzel, fena olma- dermansız, saz benizli in-
sa iyiyi anlamak mümkin midir? sanlar görüyordum, bütün bu 
Tarihinin son safhalarında çok inleyen aç ve muztarip kitleye 
acı ve elemli günler gören Türk azık, ilaç, çamaşır ve muhtaç 
miUeti kadar yer yüzünde bunu olduldan şeyleri veren mukad-
iyi anlayan hangi varlık var- des bir el, bunların üzüerine 
dır? Y qamak hakkına kaste- kanadını geren bir sıyanet me-
dilmiş, varlığı inkar edilmek, leği görüyordum, yurdwıu çiğ-
bir kelimeyle boğulmak iste- nememek için gözünü kırpma-
nilmiı olan tarihin bu eş.siz ve dan, arkasına bakmadan ateş 
kahraman milleti duyduğu ıztı- ve ölüme seve seve atılanların 
rap ve feliketleri karJJlaması- yarasını saran bir el görüyor-
nı bilmeseydi ona kim acıya- dum. işte harbın, istiylamn, bir 
caktı? kefüııeyle bütün feliket unsur-

işte bu elem ve ıstıraplar tarının açtığı yaraları saran, 
meşrutiyetin ilanını takip eden hastalıklara §İfa veren bu 
yıllarda şiddetli sancılar ha- mukaddes el Hililiahmerin eli 
linde bünyemizi sarsmağa baş- idi, işte insana hüzün ve deh· 
ladı, birbirini takip eden bu şet veren felaket sahneleri us-
sancılar Osmanlı imparatorlu- tüne kanat geren siyanet me-
ğunu öldürürken onun gövde- leği Hilaliahmer idi. Her acı 
sinden çok zinde terütaze yaşa- ve ıstırap anında ona kanadını 
mak kudretini haiz yeni Türkiye geren bu meleği sevmek, her 
(doğdu, faka bu doğuş bu cılız yaraya her derde deva sunan 
satırların içine ağacak kadar bu mukaddes eli kuvvetJendir-
kola y olmadı, bitmez tükenmez mek, ıshrapların ne dimek ol-
bir kudret sarfı lazımgeldi, duğunu herkesten daha iyi bi-
namütenahi elemler ve sıkın- len Türk milleti için mukaddes 
tılar içinde kendi varlığından bir borçtur, Türk milleti bugüne 
başka yardımcısı olmadan di- kadar bu borcunu sevgiyle ifa 
Clinen bu millete acısını azalt- etmiştir, bugün ve yann için 
mak, ıstıraplannı susturmak de daima ve daha fazla o 
için sağlayıcı bir el linmdı, mukaddes eli kuvvetlendirmek· 
harp sahnelerinde yaralanan, te asla tereddüt etmiyecektir. ......... 

Behiye H. Ne Diyor? 
Bonoların 

Beyin 
Parasını Alan Fevzi 
İzi Bulunamıyor 

İskan dairesinin kasasından katibiadil dairesinden çıkhktan 
çahnan 36 bin liralık bono tah- sonra Fevzi efendi ile yanında 
kikahna dün de devam edil- bulunan ve tanımadığı diğer 
miştir. bir adamın parayı kendisinden 

lstanbuldan gelerek yakala- aldıklarını söylemiştir. 
nan Mustafa ile burada yaka- Fevzi efendinin izini sakla-
ianan Behiye hanım adliyeye maktan suç ortağı telekki edi-
verilmiştir. 

len mumaileyhin zevcesi Mü· 
Behiye hanım eski iskan 

memurlarından Fevzi efendinin nıre hanımla annesi Ayşe 
verdiği 1800 liralık bonoyu hanımlar da adliyeye veril-

• onlarla birlikte ve kendisi bo· mişlerdir. . 
nonun muharrer olduğu Hasibe Mustafa efendi hadiseden 
hanım ismini kullanarak sarraf kat'iyen haberdar olmadığını 
Peçuya 950 li~aya sattığını ve soylemektedir. .•..... ,.. 

Şehir meclisl encU İdare Heyeti 
menleri Vilayet idare heyeti dün öğ-

Şebir meclisi dün muhtelif leden sonra vali muavini vekili 
encümenler halinde öğleden Fuat beyin riyasetinde toplan· 
akşama kadar çalışmıştır. mıştır. 

ELIIA fll.A İ. M. Kütüphane Siııenıası 
BUGÜN yeni programında GÜZELLİK, MODA ve ZE

RAFET aleminin melikesi şöhretini kazanmış olan 

roR 1A SHE RER'in 

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

M. Bartou'nun vefatı, Pariste ve Marsilyada merasim. 
Seanslar : 15,30 - 17 - 19 ve 21,15 t e. 

Perşembe Gününden itibaren : 

Kadınların Sev 
Temsil edenler : Dünyanın üç 

Maks Baer - Primo Kamera -

ZZD 

•v• 
ıgı 

Yeni Asır 

Tütün FiaOarı Yükseliyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

100 Kuruşa Kadar Sahş Yapıldı 
Sahş Miktarı Beş Milyon Kiloyu Tecavüz Eyledi 
Tütün piyasası gWı geçtikçe 

hararetlenmektedir. Ödemişte 
piyasanın açıldığı günden bu
güne kadar beş yüz bin kilo 
kadar tütün satılmıştır. Burada 
fiatlar 50-60 kuruş arasındadır. 

Piyasa ihtihali ve müstahsıl 
vaziyetinden memnundur. 

İnhisar idaresi tütün baş 
eksperi Haydar bey Akhisara 

Katil 
••• 

Soukkanlılıkla Ciir
münii Anlatıyor 
Urlada hamamdan babasının 

evine gelmekte olan Nefise 
hanımı tabanca kurşunile iki 
yerinden yaralıyarak öldür
mekle maznun Recebin muha
kemesine dün ağırcezada baş
lanmıştır. 

Recep, vak'ayı olduğu gibi 
itiraf etmiş ve Nefisenin, ar
kadaşlanndan Mahmudun met· 
resi bulunduğu sırada kendisi 
ile alaka peyda ettiğini ve 
hatta beraber evlenmeğe karar 
verdiklerini, sonra bir müddet 
beraber yaşadıktan sonra ge
çinemiyerek ayrıldıklarını söy
lemiş ve Nefise hanım tekrar 
Mahmudun yanına avdet ettiği 
için kıskanarak takip ettiğini 
ve bir gün rastladığında ken• 
disine evlenmek teklifinde bu
lunduğunu ve reddedilince iki 
yerinden yaralıyarak öldürdü
ğünü, söylemiştir. 

.Şahitler dinlenmİf ve müd· 
deumumi muavini ŞeYki bey 
iddianamesini serderliyerek 
Türk ceza kanununun 448 inci 
maddesi mucibince on beş sene 
müddetle ağır hapse konulma· 
sını istemiştir. 

Maznun vekili müdafaasım 
yapmış ve muhakeme karana 
bildirilmesi için 13 ikinci tef• 
rine bırakılmışhr. 

Telefon Şirketine 
Yeni Komiser Tayin 

Edlldl 
Şehrimiz Telefon şirketi ko· 

miserliğine Nafia Vekaletince 

Edime posta ve telgraf dabık 
başmüdürü İbrahim bey tayin 
edilmiştir. 

Torbalı 
icra Memurnnun 

Muhakemesi 
Torbalı icra memuru Feri

dun beyin zammet ve ihtilastan 
ma:ıı.:nun olarak dün muhake
mesine Ağırcezada de•am edil-
miştir. . 

!Feridun bey, icraya ait 5400 
lirayı adiyen zımmet ve 44 
lirayı da ihtilas suretile ıım· 
metine geçirmekle maznundur. 

Mahkemece Feridun beyin 
bazı talepleri üzerine 932 ve 
933 senelerine ait kasa defte
ri üzerinde tetkikat yapılması
na karar vf!l'ilmiş ve muhake
me bunun için başka bir gü· 
ne bırakılmıştır. 

Odacılara Elblse 
Muhtelif dairelerde odacılık 

eden yirmiden fazla efendi ve 
hanıma resmi elbiseler yaptırıl
masına vilayetçe karar veril
miştir. Dün bazı terziler vilayet 
idare müdürlüğüne celbe.dilmiş 
v~ kendilerine· bu elbiselerin 
nümuneleri gösterilmiştir. 

giderek mübayaata başlamışbr. 
lnhisarın tütün mübayaa mü
fettişi Yusuf Ziya ' bey de 
Muğladan gelerek Akhisara 
geçmiştir. 

Bir hafta içinde mübayea 
olunan tütün miktarı alaka
darlarca 5,250,000 kilo olarak 
tesbit edilmiştir. 

Umumi satış fiatı 65-100 ku
ruş arasındadır. 

• 

Bu miktardan inhisarlar idaresi 
180,000 kilo. Amerikan Toba
ko bir buçuk milyon, Geri 
Tobako 1,300,000 ve Glen 
T obako da 1,250,000 kilo al
mışlardır. 

Satışlar hararetle devam et
mektedir. Bazı yerlerde fiat 
geçen seneye nazaran yüzde 
elli nisbetinde fazladır. 

Hayır işleri Yardım 
Komitesinin Faaliyeti 

Kollar İyi Kabul Görüyorlar 
Kimsesiz, fakir çocukların 

tahsillerine yardım etmek ve 
hayır cemiyetlerine ait teberru
ları bir elden ve bir defada 
toplıyarak taksim eylemek va
zifesini üzerine alan komite her 
gün faaliyete devam etmekte
dir. Teşkil edilen kollar mües
sesata ve ticarethanelere baş 

vurarak bu hayulı işe ala-
kalarını rica eylemektedir. 
Haber aldığımıza göre hemen 
her gün müteaddit vesilelerle 
yapılan müracaatlatın onune 
geçen bu usul hayır işlemek 
istiyenler üzerinde derin bir 
memnuniyet uyandırmışhştır. 

T eıebbüsüu müsbet bir netice 
vereceğinden şüphe edilemiyor. 
Ancak bugünlerde yine İstanbul· 
danyeya fzmirden bazı teşekkül
ler namına müessesata müra
caatlar yapıldığı yardım talep 
eden kollar tarafından tespit 

edilmiştir. 
Bütfuı cemiyetlerin bir arada 

ve fırka himayesinde verdik
leri karara muhalif hareket 
etmeleri imkansızdır. Olsa olsa 
bu kabil müracaatlar cemi
yetlerin isimlerini istismar eyle
mek istiyen eşhas tarafından 

yapılmaktadır. Binaenaleyh ta
cirlerimiz ve müesseselerimiz 
bu kabil müracaatlara kapıları
nı kapatmalı ve yardımlarını 
teşekkül eden komite üzerinde 
teksif eylemelidir. 

Şu veya bu şekilde söylenen 
sözlerin İzmirde mevcut hayır 
teşekkülleri ile hiç bir alakası 
yoktur. lzmir hayır cemiyetleri 
müspet ve hayırb yoJu bir ko
mite etrafında toplanmakta bul
muılardır. Bu komitenin sala
hiyettar kollarından gayrisinin 
cemiyetler namına müracaatları 
mesmu olamaz. 

Terfi Eden İlkmektep 
Muallimleri 

Cetvel Maarif Vekaletinden Geldi 
ilk mektep muallimlerinin 1 

Eylfıl 934 tarihinden muteber 
terfi cetvelleri Maarif Vekile· 
tince tasdik ve iade olunmuş· 
tur. 

Bu cetvellere göre Karşıyaka 
Ankara mektebi muallimi Na
zende, T opaltı mektebi mu-
allimi Salih Zeki, İnönü 
mektebi muallimi Alı Ke
mal, Narlı dere bq mual
limi Raşit bey ve hanım
ların maaşları yirmi beı liradan 
otuı liraya. Daatepe mektebi 
başmuallimi Şemıi, Fevzi beyle 
pqa mektebi muallimlerinden 
Mehlika hanımın maaılan 22 
liradan yirmi bet liraya, 
Tire birinci mektep mualli-
mi Seyyide, Urla üçüncü Mek
tep baş muallimi Niyazi 
Karııyaka Cumhuriyet mek· 
tebinden Rükiye hanım ve 
beylerin maaşları yirmi liradan 
yirmi iki liraya, T opalb mek
tebi muallimlerinden Ziya, Mü-
dafaai Hukuk mektebi mual
limlerinden Ali Ekrem, Karşı
yaka Ankara mektebi mual
limlerinden Zehra, Tire Birinci 
mektep muallimlerinden Sırn, 
f zmir Dua tepe mektebinden 
Huriye, Tire dördüncii mek-
tep muallimlerinden Ahmet 
Hamdi, Urlanın Kızıl bahçe 
mektebi mvallimı Saniye ha
nim ve beylerin maaşları on 
yedi buçuk liradan yirmi li
raya, Murdağan başmuallimi 

Zeki, İzmir Necatı bey mek
tebinden Kemal, Ödemiş Cum
}luriyet mektebinden Reşat, İz-

mir Sakarya mektebinden Veçi
hi, Yıldırım Kemal mektebinden 
Lami, Seferihisarın On bir Ey 
bil mektebinden Ahmet Fikri, 
Kara burunun İnecik köyü mu
allimi Asım Masumi, İzmir Sa
rı Kamiş mektebinden Sıtkı, 
Vali Kazım Paşa mektebinden 
Atıfet, Balçova mektebi mual-
limlerinden Nusret, İsmet 
Paşa mektebinden Nimet, 
Kahramanlar mektebi mu-
allinllerinden Ayşe Fadile, 
inkalip mektebinden Nihat, 
Gazi mektebinden Emine Se-
niye, Doğanlar mektebi baş 
muallimi Cemal, Şehit Fadıl 
bey mektebinden Hadiye, F evıi 
paşa mektebinden • Kutsiye, 
Cumhuriyet mektebinden Mem
duha, Zafer mektebinden İhsan, 
Tınaztepe mektebinden Abidin. 

Cumhuriyet mektebinden Sadberk 
Halit bey mektebinden Hik
met, Kahramanlar mektebinden 
Nurettin, Sakarya mektebin
den Hatice, Necati bey mek
tebinden Mazhar, Müdafai hu
kuk mektebinden Hüseyin, 
Çeşmenin 16 Eylfıl mektebin
den Neşet, Tire ikinci mektep 
muallimlerinden Ferdane, Öde· 
miş İıtiklal mektebinden Ha
cer, Menemen Kubilay Kubi
lay mektinden Kemal, Ödemişin 
Kaymakçı köyü muallimi Nesi
me hanım ye beylerin maaşla
rı 16 liradan l 7 buçuk liraya, 
Scferihisarın Ulamış mektebi 
muallimi Abdurrahman beyin 
maaşı on iki liradan on dört 
liraya çıkarılmıştır. 
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Belediye İmar Fa
allyetlni Himayeye 

Mecburdur 
- Baştarntı 1 nCI schı/etle -

bu derde bir çare bulmak mev
kiindedir. Belediye reıs1mız 
Behcet Salih bey şehir mecli· 
sine veni bir takrir vererek 
taksitlerin yirmi seneye ibla
ğından müsbet bir netice 
alınamadığını bildirmiş, H lka 
tediye imkanını vermek, ödeme-

ğe bir teşvik olmak iç.in faiz 
talebinden feragat edilmesini, 
peşin ödeyeceklere yüzde yirmi 
tenzilat yapılmasını teklif eyle
miştir. Meselenin halline bu da 
kafi midir? Bilmiyoruz. Fakat 
bildiğimiz bir şey vardır ki be
lediye şehrin imarı bakı
mından arsa satışlarını bir 
varidat membaı olarak kabul 
etmemek mevkiindedir. Hatta 
imkanı olsa da Belediye 
inşaat yapacaklara meccanen 

arsa verebilmiş bulunsa: asli 
vazifelerinden birini kuvvetle 
yerine getirmit hem hazineye 
hem de kendi bütçesine 
bina vergi ve resimlerinden 
daimi bir gelir temin eylemiş 
olur. 

Birkaç sendik tecrübenin 
netayici meydandadır. Amele 
mahallcıindeki yüzlerce evin 
inşası, doktor Mustafa bey 
caddesini ve civarım süslüyen 
imar faaliyeti hep arsa ucuzluğu-

nun yarattığı eserlerdir. Teklif 
biraz geniş bir zihniyetle düşü
nülmezse taksitle satılan arsa-

lar yüzüyden yeniden bazı ai
leler tazyikatla yıkılacak fakat 
belediyenin eline yine mühim 
bir para geçemiyecektir. Ve 
bu arsalar daima böyle arsa 
olarak kalacaktır. 

Şehir meclisi bu derde mev
zuata uygun bir şekil bulmakta 
asla müşkilita uğramaz. Ye· 
ter ki meseleyi böyle bir is
tekle tetkik eylesin. 
Yangın yerlerinin belediye

lere terki, imar faaliyetinin 
tanzim ve teshili noktasından-

dır. Verilecek kolaylık karar
ları da bu gayeyi istihsale 
yardım eyliyecektir. 

Şehir meclisinin gayri tabii 
bir vaziyetin hak ve insaf mef
bumile telifinde tereddüt aös
tenniyeceğini ümit ediyoruz. 

I&aıall. ~ak...:k.ı 

Urla Cinayeti 

Karısını Öldüren 
Katilin Muhakenıesi 

Karısı Rukiye hanımı kıs

kançlık yüzünden taammüden 
katletmekle maznun Urla iske
lesinde Mehmet oğlu Salihio 

muhakeme.sine dün Ağırceı• 
mahkemesinde devam olunmuş-

tur. Gümrük muhafaza memur

larından Ömer efendi dünkii 
celsede şahit sıfatile dinlen
miştir. Mumaileyh hadiseyi 
şöyle anlatmıştır : 

- Vak'a günü Urla iskele
sinde nöbet beklemekte idiJll· 
Bir aralık Rukıye hanıınııı 

evinde bir gürültü olduğun" 
işittim. Ba§çavuşun emri ile 

Rukıye hanımın kapısına kor 
tum ve içeri girince RukıY0 

hanımın hemşiresile karşılaş
tım, kadın: 

- Tutun! Kaçıyor. Karde
şimi vurdu. Diye bağırıyordd· 
O sırada Salih sol eli kan jçiıı
de olduğu halde evden dı,a11: 
ya fırladı. Koşup kendisi~ 
tuttup ve hadiseden sonra vak ' 
mahalline gelen jandarınal•,.. 
teslim ettim. . 
Muhakeme müddeiumuıniliid' 

iddiasını serdeylemesi için baf' 
ka bir güne bırakılmıştır. 
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Yeniköy Nihal Hanımın 
Çok Hoşuna Gitmişti 

Semih bir dakika üzerinde 
dolaşan bu yeşil gözlere baktı. 
Sonra gizlenemiyen bir hayretle: 

- Hanım efendi ile ne ka-
clar benzeşiyorsınız Tomris 
-eli. 

Gnler kıvrak bir kahkaha 
ltb: 

-Çok naziksiniz beyefendi .. 
iltifat etmek istiyorsımz!.. 

Tomria takılarak: 
- Yok canım.. Barak ta bil 

tereli ben alayım. 
Bizim Semih iki başlı kom

pliman yapmakta pek becerik
lidir!.. 

Sonra onun cevap vermesine 
aaeyclan vermiyerek sordu: 

- Teyzemle birlikte mi gel
diniz? 

- Evet beraber geldik. O 
kötke girdi. Ben de göriyor
ıun ya, seni bulmağa!.. 

-Ôyle ise haydi gidelim .. 
Küçük Öz arabasında doğ

rulmuş onlara hayretle bakıyor-
du T omrisin gidelim sözüne, 
yumuşak bir ses cevap verdi .• 

- Baba .. 
Genç kadın döndü ve şid

detle sarsıldı.. Çocuk tombul 
k~ı Semiha uuhiu.ş. bir 
sevki tabii ile ilk gördüğü bu 
adama "baba,, demeyi uygun 
bulmuştu. ihtimal küçük kafa
sında -annesinia gösterdiği re- · 
simle Semih arasında bir ya
.lunlık görüyordu .• 

O vakta · kadar onu görme-, 
lllİf aibi davranan Semih eğil-
di. Çocuğu okşadi'. Sonra göz
lerini kaldırarak: 

- Adı? .. 
- Oğluma babasınm adını 

Verdim: Ôzdemir! .. 
Semih dwdakl~ 1Strdı: 
-Bu isim seni her dakika mu

azzep edecek, unutmak istedi
iin bir hatırayı tazeliyecek 
Tomris. Çocuğa başka bir ad 
koymalıydın .. 

Tomris keskin bir balatla: 
- Hayatta başka saadet 

unınııyanlar, kederlerini sever
ler.. Ben de acılarımı seviyo
ruın, Semih Ağabey .. 

Bu ağabeyi bililtizam uzata
rak • .: , __ . t" 

i9UYICllllŞ ı .. 
Yvndıler. Köşkün kapısın

da GWer ayrıldı: 

Telefon 3151 

TAYYARE 

- Ben gideyim Tomris, siz 
ailece görüşeceksiniz. Akşam 
annemle gelir, teyzen hamm
efendile de teşerrüf ederiz .. 

* • • 
Onlar geleli günler geçiyor, 

Tomris bir türlü gitme sözünü 
söylemiyordu. 

Yeni köy, hele Nihal hamm
lar Nerime hammmda pek bo
tuma gitmiş olacak ki onu sıkar 
rlamayor ,mağnu' kızı yola getir
mek vazifesini Semibme bıra
kıyordu. Zehra hanım ekseriya 
bia iş bulur onunla meşgul 

görünürken o, işsiz zamanmı 
hemen karşı konağa kapağı 
atmakla geçirirdi biç sıkılmı

yor, her gün gidecek bir 
yeni yer çıkı-"or N"ıhal ha
nımın bütün tanıdıklarile tanı
şıyordu. .• 

Şimdi içinde yeni hevaler 
canlanıyordu,. Gülere bak-
tıkça: 

- Ah Tomris ayağını denk 
al bahar yüzlü kızla oğlumu 
güldilrmek zor olmıyacak.., Se
ni de düştüğün uçurumda 
yalmz bırakm•mızdan sakmL 

Gölerin de onlarla daima 
birlik olmsına seviniyordu.Tom-
ris çocuğundan ayrılmamakta 
inat edeı·se, işte Güler gibi bir 
kız Semihe e.bet T omrisi dü
şliadlümezdi. 

Gülerin kendini Semihle 
yalnız bıralc~tna enwS..2~ 
Tomris meliall\İD~:;ı ~ 
olunca Semih te resmiyetten 
aynlamıyor, duygulannı açığa 

vuramıyordu. Akşamlan çocuk 
uyudu mu, teyzesi mutlak kar
şıya geçmek istiyordu. Orada 
toplanmak idet olmuştu. iki 
anneler atede tatlı bir dediko
du tuttururlarken onlar da 
uzun bir münakaşava giritir
lerdi. 

- ':f>onu var --CUzdau Oçmut 
Alsancakta bahçeler soka

ğında oturan Aydın demiryolu 
kumpanyası emtaa müdürü Ah
met efendi oğlu Ömer Beyin 
evine giren meçhul hırsız ta
rafmclan tapkuı ile para cüz
dam ç.ahnmıflır. Zabıtaca hll'lız 
aranmaktadır. 

Telefon 3151 

SİNEMASI 
BUGUN 

Marsilyadaki Melun Suikast 
Yugoslavya kralı Aleksandır hazretlerinin Marsilyada 

•uikastçılar tarafından katli, suikastçinin 6ldiirülmeai. 
Kral hazretlerinin cenazesinin belediyeye, oradan Dob

r?vnik krovazörüne nakli, bu esnada yapılan büyük mera
~lln, m6syo Bartuya yapılan cenaze merasimi, yeni Yugos

vya kralının Belgrada muvasalih ve hazin istikbal resmi 
Türkçe izahathdır 

ASRI TALEBE 
Ramon Novarro, Madge Evans, Ralph Ora

,, .. , Una Merkel, Marlhe 81eoper gibi beş sinema 
Yıldızın · ti' k"l 1 film. ın ış ra. ı e yapı ap büyük aşk, spor ve gençlik 

ı muvaffakıyetle devam ediyor. 

Seans Saatlan: 

P
Hergün : 15 - 17 - 19 - 21,15 
erşemb ·· ı · 13 

C 
e gun.erı: - 15 - 17 mektepli seansı 

uma ·· ı · 3 _ gun erı : 1 de ilave seansı vardır. 
- 1 

Önümüzdeki hafta BUyUk Katertna 
Du • ıas Fa erbanks ve Elizabet Ber er 

Mühim Kanun Liyihaları 
····································~~····························································· · İdama Mahkum 

Oldular Ruhsatsız 2JIUOO Silah Müsadere 
Edildi - Marm rada Bir. Motör Battı Gümüşhane, 5 (A.A) - Vi

layetin Kösre köyünde Halilin 
evini basarak ve bir kısım 

lstanbul, 5 (Hususi) - Ge
ceki şiddetli fırtınada Gemlik
ten gelen Şahmeran mot6rü 

Kınalıada civannda fırtınaya 

mukavemet edemiyerek kaya
lara çarpmak suretile parçalan
;;fbr. Mot6rde bulunan bir 
erkek ve iki kadm bopldu. 

Ortıililetdepte 

Al.kara, 5 (Hususi)- Maarif 
veklleti orta tedrisat kadrosu
na yed~ muallimler kabul et
meğe lger~r ~~fdi. B~ _iki 
yıl hizmette bulandbktan ıowa 
açılacak;· kuftiarda imtihan ve
rf;l"ek muallim olacaklardır. 

Rllhutsız SllAh 
Tatııanlar 

Ankara, 5 (Hususi~ B. M. 
Meclisine verilen bir kanun 
liyihasma göre, ruhsatsız silah 
tafıyanlar bir ay hapse, 100 
lira para cezasına çarpılacak
lardır. Şimdiye kadar ruhsatsız. 
taşman 25250 silih miisadere 
edilmiıtir. 

. azalannı koparmak suretile 
öldüren lbrabim ve kardeşi 
Recep ölüm cezasına mahktim 
olmuşlardır. Yatı nazan itibare 
alınarak Recebin cezası on se
ne hapse indiriJmiıtir. ibrahim 
h!ikmü işitir işitmez yere yıkı-

Balkaıi· Kliring Bankası 

larak ağlamağa başlamaştır. Bu 
sırada maktulün babası da 
adaletin tecellisinden mütehey
yiç olarak ağlamakta idi. 

1 
· ZHetle Panayır 

Zile, 4 f A.A) - Son bahar 

1 
hayvan ve eşya panaym bu 
ayın altısında açıla-cakbr. Pal nayır dört gün devam edecek 

. ve son gün at yanşlan ve gü-
• 

Bankanın işletme· Statüsü Atina . . . 
reş musabakaları yapılacaktır. 

1 Yunanistana Toplanbsmd~ !esbit Edilecek 1 ihracatımız Artıyor 
• istanbul 5 (Hususi) - Bugün 

P-rağdan AnkaraJfa Uzanan Sulh 
Paris 5 (H.R) - intransi

jan gaze~esine göre, Y ••9 
Hariciye nazın M.. MakSDos: 
tarafından Bqlkal\ Jp,,.nae~dc 
teklif edilen B.ak ...... ·:-aram 
bankası bir Ba.fk1rn Kl'eari~ 
Bankası şeklini haiz o~a'~lmr. 
Bu bankanın işletme tekli 
Atinada M. Mak.;fmosun re:s
liği albnda dört devlet müra1ı- ro 

Cephesi f Yunanistana l 5000 çift Torik • 
ihraç edildi. 

hu'annm iştitakile toplana
cak bir komisyonda tesbit 
edilecektir. 

Slllh Csphn( 
Prag, 5 (H.R)-Cesko Slovo 

=·~ 

İstanbul 5 (Hususi) - Buğ
day, Tiftik ve Yapağı ihraca
tımız artmaktadır. 

ZO GULDAK 
Gençtik Musiki lnkll6bsni 

Çalt,acak " 
Zonguldak, 5 (A.A)- Ulu 

Önderimizin büyük mecliste 
· iakılibımmn ulus111l yüreğine 

sinmesi ve kökleşmesi \çin 
Türk musikisine yeni bir 'YOi 

t 
ve hız verdiklerini işiten ve 

Jbuadan ötürü de seviJaç içinde 
çalkalanan Zonguldak gençliği 

tiği neticelerden bahsederken Pıug şe lıf1t1rn ım Muıızuıu 
diyor ki : "Küçük itilif ta 

sonsuz hağlıltk ve A.ygılarmı 
.arzetmiştir. Gençlik Türk du-
yJqunu inceliğile garp tekniği
ne dayanarak yeni musikiyi Gazete Balkan antanbnm latarak diyor ki: " Q zaman 

Balkan antantı gibi sulh için d B 
çalışıyor. Şimdi bir sulh cep- her türlü yabancı tesirler en alkan devletleri feda ediliyor-
besi kurulmuştur. Bu cephe uzak kaldığını ve zaten kuru- lardı. Fakat bugün bu küçük 

yaratmak için büyük bir istekle 
çalışmaktadır. 

Pragdan Ankaraya ve Atina- luşunun sebebi yabancı tesir- devletler biiyük oldular. yeni 
dan Bükreşe kadar uzanıyor. lere tibi olmamak olduğunu Prag - Ankara battı kuvveti 

IRANLI 
Bulgaristanın resmen bu sulh ilave ediyor. def ediyor. Küçük devletlerin · Tayyareciler Kayserlde 
cephesine i.ştirik etmemiş bu- Kapanan Yol hürriyet istiklilleri Almanyamn Eskişehir, 4 ( A. A) - Dün 
lundytwıu unutmak kabil de- Praski Listy eski Bertin - şarka dotru genişlemesini kat'i saat 10,39 da şehrimize gelen 
ğildir," Bağdat saltanat yolunu habr- surette imkinsız kıhyor. ,, ceneral Nahcuvan hazretleri 

ılliıiı--~~-!11111!~~~~~~~~~·-------...--------..- ile arkadaşlan bugün saat 

A...: ... a Matbua.ı.. 1 ÇOCUKLARA 10,30 da . Kayseriye gittiler. LIU LJl Konuklanmıza Eskişehir halkı 
HlrnereleHallnYarchmları çok büyük sevinç ve coşkur.-.. ,_,_,_ 

Ankarada Alınan Neticeleri Büyük 
Ehemmiyetle Karşılıyor 

• 1 ••• 1 • 

Atina 4 (A.A) - Atiaa heyeti murahbasına yapılan ba-
Ajamından: raretli mihmanuvazhk ile de 

Aliaa 'iltCMab ••kn itli- .atm ellu;m6ı bildirmektedir. 
fı konseyinin elde ettiği neti- Gazete diyorki: 
celeri bllylk hir memnuniyetle 
tefsir etmektedir. . Anupamn hali hazır yaziye-

Eatiya pzeteai, y UllU mn-. ti içinde mustakar bir teY nr
letinin Ankara tebliğiiıden her sa 0 da mlifterek gayretlerin-
noitai nazardan memnun ol- de balkanlar sulhunun muhafa-
duğunu beyandan sonra, Bal- zası için diier miittefik;leri ile 
im ttilAfa &zuınm bu bdar birleflllİt olan Türkiye ve Yu-
ı•mimi bir ıurette teyit edilen naniatan arasındaki dostluktur. 
sulhun muhafazası ve iktisadi Mesaje gazeteıi bqmekale-
m6nasebetlerin inkişafı sahasın- sinde yazıyor. 
da daima daha ııkı olan teşri- Ankarada yapılan iş aydın-
ki mesailerini kaydeylemekte- hktan korkmıyan ve en had 

dir. tenkide de mukavemet eden 
Elefteron Vima, gazetesi teb- nadir beynelmilel tezahürattan 

liğde iktiaadi meselelere .mü- biridir. Balkan antanb gerek him bir mevki tahsis e.ı:u:;:.ini 
_..,.. ana prensiplerile ve gerek he• 

ve siyasi kısmın da itillfa da-
hil im L-•L deflerile bir kuvuet te•kil et-o ıyan 1HUKan devletlerile 7 

biltün muallik meselelerin bili- mektedir. 
. tilif hallini derpiş ettiğini kay- Diğer gazeteler de buna 
dediyor. benzer tefsiratta bulunmakta-

KaÜıimerini gazetesi, Türk - dırlar. 
Yunan dostluk bağlannın sağ-

yi günlerin, refah zaman-
lamlığını kaydederek bu dost- Iarının tanışığı çoktur. Feli-
luğu İstanbulda yerleşmiş olan ket çanını duyduğun zaman, 
Yunanlılar lehine tadil edilen yanı başında kimseyi bula-
kanun iktisadi meselelerde gö- mazsm. O zaman bütün in-
rüş tetabuku, Ticaret mukave- sanlığa yardım elini uzatan 
lesinin yenileştirilmesi için ya- Hilaliahmer sana en yakın 
kında akdedilecek ve Yı~un~a~n~~~bı~· r•d•e•rt•o•rt•all~iıllo•lu•r•. •••I 

lukla karşıladı. Akşam teref-
ANKARA, 4 (A.A)- Hima- lerine zabitan yurdunda 12S 

yeietfal cemiyeti umumi mef-
kişilik bir ziyafet verildi. Bu-

kezi 16 birinci teşrin 1934 ta- · rada ceneral __ .ı:retJe .. i ve di-
rihinden 1 ikinci Teşrin 1934 ğer hatipler tarafından nutuk-
tarihine kadar 1106 çocuğa lar verildi. Her ta ··af İran 
yardım etmiştir. ve Türk bayrakları ile sa.len-

Bunlardan 187 hasta çocuk di. Konuklanmız şdır':nizden 
ve kadm umami m~ po- pek büyük bir mem !.tnlukla 
lilrılniklerinde muayne ft tedavi aynldılar. Bu geceyi L1'.ıaı:ıbe-
eclilmiştir. Aynca diş muaye-. kirde geçireceklerdir. 
nehanesinde 447 çocu~ diş- iM " J d 
leri muayene ve tedavi edil- ug a a 
mittir. 175 çocuk ve anne umu- Bin -mllyo:ı Cdlo WtUn 

ubh.iı 
mi merkezin banyolanndan is-
tifade etmişlerdir. Süt damlası Mağla 4 (A.A) - Piyasanın 

açıldığı ayın bir:.ıden bugüne 
kısmında da her 152 çocuuğa kadar Muğla Milis ve Kara 
ceman 1030 kilo bedava slit ovada bir milyon kilo kadar 
tevzi edilmiştir. Yardım için· tütün srtılmıştır. Ahı veriş 
müracaat eden 4 çocuğa ayn- hararetle devam ediyor Alış 
ca para yardımı yapılmıştır. 42 veriıe inhisarlar, Amerikan ve 
çocuğa elbise, göğüslük çama- Felemenk kumpanyalan iştirak 
fır ve mektep levazımı alınmak et,mişlerdir. Fiatler 65 80 ara-
suretile yetim çocuklar sevin- sındadır. Fetiyede piyasa he-
dirilmiştir. nüz açılmamışbr. ......... 
Uzüm, Tütün Teşkilib 
İş İki Devl-lçe Verilecek Olan 

Sermaye İle Tedvir Olunacaktır 
Ankara 5 (A.A) - Elen ricalinin hükumetimizle yaptığı ko

nuşmalara dair çıkan tebliğde tütün ve kuru üzüme dair yapı
Jkcak teşkilat masanfmm iki hükumet tarafından tediye edile
ceği yazılmış ise de alakadar mahafilden yaptığımız tahkikatta 
~undan. ~aksad~n. iki devlet tarafından vazedilecek bir sermaye 
ıle bu ııın tedvırı oldutu anlaıılmıftır. 



Sahlle. 

Casusluk Hayalım 
RI ar Marthe'ın Hatıralan 

~-----... .-..... 
Ben Çalı Kuşu... Şimdi Kim 
Olduğumu Anladınız Mı? .. 

~~~~----·~·----·~--~·~---~~~~~~ 

Ve bir taksiye binmek için 
yakın durak yerlerinden birine 
gittim. Ansızın Von Krohn'un 
yanında daha iki kişi bulund -
ğu halde, mağazadan çıkarak 
otomobile atladıklannı gördüm. 
Şoföre bu otomobili takip em
rini verdim. Bindiğim taksi 
Von Krohn'un arabasını meha-
retle takip ediyordu. Hotel 
Danglcter önünde üç adam 
taksiden indiler. Zaten Von 
K.rohn'un lüks otomobili de 
orada bekliyordu. 

Von Krohn kendi otomobi
Jine binerek uzaklaştı. Baronun 
yanında bulunan iki şahsın 
casus oldukları muhakkaktı. 

Onlar takside kaldılar. Bu se
fer taksiyi takip emrini ver
dim. iki casusu taşıyan taksi 
sürat e gidiyordu. Arkalarını 
bırakmadım. vndeki otomobil 
küçük bir lokanta önünde dur
du. Biz de durduk. Başımı ör
ten siyah tülle tanınmaklığıma 
imkan yoktu. İçeri girdim. Bir 
köşeye oturdum. İntihap etti
ğim yer iki casusu dinlemeğe 
müsaitti. 
Yemeğimi Almanca olarak 

ısmarladım. Garson alık alık 
yüzüme bakıyordu. 

lspanyolca bilmediğimi söy
ledim. Fransızca hitap etsey
dim. casuslann nazar dikkatini 
celbedebilirdim. Almanca söy
leyişim onlara emniyet vermiş 
olmalı idi. Muhakkak beni de 
Almanya hesabına casusluk 
eden bir Alman kadını san
mışlardı. lştihasız yiyordum. 
Yemekler pek te eyi değildi. 

Yemek esnasında iki adam
dan daha genç olanı fasılasız 
saahna bakıyordu. İkisinin de 
çehrelerinden İspanyol olduk
ları belli idi. Birbirlerine eğil
mişler., hararetli hararetli ko
nuşuyorlar, ellerile fazla jest 
yapıyorlardı. Oldukça yüksek 
konuştuklarından seslerini mu
haverelerini işitiyordum. Maa
lesef o sırada İspanyolcayı pek 
az anlamakta idim. Yalnız tren 
le hareket etmek üzere olduk
lannı sezebildim 
Yemeğimi bitirince lokanta

dan çıkarak gara gittim. 
Port Bu'ya bir bilet aldım. 

Burada beklemekliğime lüzum 
kalmadı. Perpinyan-Paris eks
presi gelince iki casusun da 
yolcular arasına karıştıklarını 
gördüm. 

Beni görmediler. İkinci sınıf 
vagonlardan birine yerleştiler. 
Ben de ayni vagondaki komşu 
komparbmanda yerleştim. Ne 
yapacaktım? Herşeyi tesadüfe 
terkebniştim. Yolda iki casus
tan genç olanı sigara içmek 
iç.in koridora çıktı. Halinden 
sabırsızlığı, asabiyeti okunu
yordu. Kompartımanım önün
den geçerken beni gördü, ta
nıdı. Elimdeki moda gazetesin
den gözlerimi ayırmıyordum. 
Lokantadan sonra ayni trende 
buluşmakhğımızdan endışcye 
düşmüştü. Derhal kompartıma
nına döndü. 

Sert sert konuşulduğunu, 
sonra kapının şiddetle kapan
dığını duydum. Yerimden kı
mıldamıyordum. 

Serbere varmadan bir kont
rol memuru biletimi sordu son
ra: 

- Şayet Parise gitmek is
tiyorsanız başka bir bilet al
mak için Port Bu'da inmeniz 
icap edecektir, dedi. 

Port Buyu geçmiyecegımı 
ıhsas için Almanca cevap ver
dim. 

34-
Bir Fransız olduğu muhak· 

kak bulunan kontrol memuru 
biletimi iade ederken nefretle: 

Boş, dedi ... 
Memur uzaklaşınca iki casu• 

sun dışardan beni dinlemekte 
olduklarını gördüm. Fransaya 
geçmiyeceğimi anlavınca müs
terih ol uşlardı. 

Nihaaet Port Buya geldik. 
Tren durdu. Kompartımandan 
indim. Gazete bayiinin köşkü 
önünde durdum. Bir kitap seç
mek istiyor gibi davranıyor
dum. 

Fakat bu iki casus lspanyol
du. Eğer içlerine küçük bir 
şüphe düşerse geriye dönerek 
elimden kurtulmaları kolaydı. 
Bu Eefer huduttaki Serber ka
sabasına kadar iki casusu ta
kip edebilmek azmı ile trenin 
en son vagonuna atladım. Pa
saportların muayenesi bu gar· 
da yapılır. Uzaktan iki casusu 
gözetliyordum. Beni aradıklnn 
muhakkakb. Tren hareket etti. 
Casuslar Frynsaya gidiyorlardı. 
Kalbim çarpıyordu. 
Düşman casus ordusunun iki 

faal uzvunu faaliyetten mene
decektim. 

Huduttaki jandarma kuman
danı ile görüşmek bu işi temi
ne kafi gelecekti. Zaten Kapi
ten Ladu. lüzum gördüğüm 
takdirde hudut karakol ku
mandanına müracaat edebile
ceğimi söylemişti. 

Kumandam aradım. Görüş
meğe de muvaffak oldum: 

- Ben çalı kuşu... Kim ol
duğumu anladınız mı? 
Karşımdaki zab't yerinden 

sıçradı. Anlaşılan ilk defa 
olarak bir casus kadınla kar
şılaşıyordu. Onun bu merakını 
tebessümle karşılıyarak devam 
ettim: 

- Size söyliyeceklerim çok 
aceledir. Paris ekspresinde iki 
casus var... Alameti farikaları 

İşte şunlardır. Bugün Madrit 
Alman Ataşemilterile beraber
diler. 

Pcrpinyana telefon ediniz. 
Kendilerini sıkı surette takip 
etsinler. Ben de Kapiten La
duya tevdi edilmek üzere mek
tubumu yazacagım. 

Jandarma kumandanı beni 
hayretle dinliyordu. Çünkü 
sözlerim emir verir gibi ağzım
dan dökülüyordu. İçerdeki bü
roya girerek mektubumu ra
hatça yazmaklığımı temin etti. 

Ertesi sabah Von Krohn 
Barselonda Dört Millet otelin
de bana mülaki oldu. 

- Madritten geliyorum. Si
zin için eyi bir apartman bul
dum; dedi. 

- Ben de sizin ıçın çalış
tım. Ve oldukça mühim işler 
gördüm. 

Fransız hilaliahmeri menfaa
tine olarak tertip etmek iste
diğim tayyare şenliğinden ken
disine bahsettim. Bu suretle 
Almanya hesabına nasıl müfit 
olabileceğimi anlattım. 

Planımdan çok memnun ol
du. 

- So1111 Vaı-

Üzerinde, beyaz zemın 
' üzerine kırmızı aylı bir bay

rak yükselen müessese gör
düğün zaman tereddüt etme
d en jçeriye gır. Doktoruna 
muayene ol, yaranı sardır. 

Derdini anlat. Kapıdan çı
karken senden para iste
yecekler. Gözlerinde parıl-. 

dayan sevgi onlara •kafidir. 
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rginNn rafında 
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Fransız Başvekili Giriştiği Büyük 
Mücade edeMuvaffak Olabilecek mi? ______________________ , .... ____________________ __ 

Radikaller Kabineden Çekilirse Vaziyet Ne Olacak ? 
Paris, 5 (A.A) - Gazete

ler M. Dumergin nutku 
hakkında muhtelif mütalea
lar serdebnektedirler. Ma
ten gazetesi diyor ki: 
Eğer parlamento, kanunu 

esasınımn yeniden tadili 
işini iyi bir neticeye ulaş
tırmak için lazım olan mu
vakkat bütçeyi kabulden 
çekinecek olursa başvekil 

M. Dumerg meclisi feshet
mekte bir karar vermesi 
için millete müracaat ede
caktir. Buna mukabil 
Sol cenahın Lepaotulaıre 

gazetesi mec1isin muvakkat 
bütçeyi kabul etmemesi 
karşısnda M. Dümergin is-
tifa edeceğini,çünkü ayanın 
meclisin feshine ve tekrar Mösyö Durmg Ye lfeulot 

intihabata girişilmesine mu
halefet edeceğini bildirmek
te olduğunu yazıyor. 

Tan gazetesi şöyle diyor: 
M. Dumergin siyasi hür

riyetle?; 1- hatta rejımin 

bizzaı ke,disini bahse mev
zu edE...t ;;ekilde girişmiş ol
dagu ieşebbüs mvaffakiyet
le neticelenebilir. ve neti
celenmelidir. 

Nant kongresi, mukarre 
ratına bağlı olan nazırlardan 
altısının başvekili terktme
lerinin pek o kadar ehem-
miyeti yoktur. Ve M. Du
merğ mücadelesine devam 
etmektedir. Fransa cesareti 
sever ve kendisine hakika
ten hizmet etmek iatemış 
olan kimseleri asla yalnız 

Bırakmaz: 

Paris 5 (Hususi) - Bofya
dan bildiriliyor: Bulggaristanda 
hükumet aleyhtarı hareketleri 
takip etmek üzere hafi Polis 
müdüriyeti nezdinde hususi bir 
teşkilat vücuda getirilmiştir. 
Bu teşkilatın elli memuru bu
lunacaktır. 

Bir Kaç Ev Yıkıldı 
ROMA, 5 (A.A) - Sicilya

da sağnaklı yağmurları mütea
kıp çamur ve taş avalanşlart 

daglardan yuvarlanarak Bordo .. 
nera köyünde bir çok evlet 
üzerine çökmüştür. 13 kişi en
kaz altında ölmüştür. 
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Sarı Adam Ticareti _______ ,...._ --------
Modern İşçiler 39 Çinliyi Köle Ola
rak Satıyorlardı - Şeni Bir Tuzak .. ........ 

Vaşington, 5 (A.A)-Modem ı mişler ve kendilerini gizlice 
işçiler geniş mikyasta bir sarı Amerika ya çıkaracaklannı söy-
adam ticaretine girişmişlerdir. !emişlerdir. Çinliler bunun için 
Bu defa da bunlar otuz dokuz bin, bin beş yüz dolar mikta-
Çinliyi köle olarak satmışlar- nnda bir para vermişler ve 
dır. Filhakika ~yuşturu.cu mad- bir geminin anbarına tıkılmış-
deler Akaçakçılı~~nı takıp eden !ardır. Yolda hasta düşen dört 
hususı zabıta Kınsburgta met- . . . 

Ak b' . . . . d d. tanesı denıze atılmıştır. Gerıye 
r~ . ır evm ıçerısı.n e on. ye 1 kalanlar Virjiniya sahilinde 
Çınlı bularak tevkıf etmışler-
d. A · d b·ır de · karaya çıkanlıp patates çuval-
ır. ynı ev e zencı . . . 

ile iki yüz elli kilo afyon ele lan A ıçerısın~e .. ~a_!ısı geçe.n 
geçirmiştir. Zavallı Çinliler pek metruk eve goturulerek bır 
şeni bir tuzağa düşürülmüş- zencinin muhafazası altına ter-
lerdi. Bundan iki ay evvel bazı kedilmişlerdir. Çinlilerden sa-
şüpheli şahıslar Trinidatta otuz tıla satıla ancak on yedi tanesi 
dokuz Çinliyi vapura bindir- kalmtşbr. 

~ . 

Londra-Melburn 
Hava Yarışının Resmi Neticesi 
Hakkında Bir Tebliğ Neşredildi 

Meiburn, 5 (A. A) - İngilte- 1,000 İngiliz liralık ikinci ı:ııii' 
re - Avusturulya arasındaki kafatı Melrose alacaktır. 
hendikap hava yarışının resmi Klngstort Buene5 
neticesi şudur: · Aireste 

Birinci Skot ile Blak, ikinci Buenes Ayres, 5 ( A. A ) ..,.,. 
Parmentiye ile Mol, üçüncü Avusturalyalı tayyareci K1.,S'5' 

Melrose. fort Smith dün saat 7 ,50 cJe 
Bu hendikap yarışında bi- burada karaya inmiştir. 

rinci gelmekle beraber Skot Mumaileyh bu suretle BriS' 
ile Blak birincilik mükafatını bannede 20 T eşrinievvelde baf 

lamış olduğu bahrimuhiti ke~if 
alamıyecaklardır. Zira bunlar hava seyahatını ikmal etıniştıf· 
sürat yanşında kazanmışlar ve Tayyareci Smith Fici adalarıt1' 
halbuki nizamname aynı şahıs- d S d b h f k d~' a uva a ir a ta a 
ların iki mükiifat birden al- oyalanmağa mecbur 0fdtJ~ 
malarına manidir. Binaenaleyh gibi yag borusunun sız~J , 
2,000 İngiliz liralık birinci mü- yüzünden bir müddet te ırı0 

• Leon Blum Diyork •: ~afatı Pa_nn_e_nti-·y_e_iı_e_M•o•lıttv ... e.._ ... n.ul•u-lu,_d_a_k_a_1m_ı_şt_ır_. 
- .. _._ · istifanın Seh h" SALİH P AŞl\ 

"Cumhur"yetı Kurtarmak için Şid- 1 • • ~ e ı istanbula Hareket ıı::ıı,, 
detle Mücadele Edeceğiz ... ,, lhtılaf Mı? Paris, s (A.A) - A?~0;i1, 

Bordeaux, 5 (A.A) - Mütte- Eyice biliyoruz ki Avustur- ATİNA, 5 (Hususi) _ Bel- Ajansının hususi muhabıl'l 
yada faşizmi kanunu esasinin diriyor: SJJ' bit Sosyalistlerin içtimamda M. 

Leon Blum bir nutuk söyliye

rek M. Dumergin siyasetini ve 
isJahat prejelerini şiddetle ten-

kit etmiştir. Sosyalist lideri 

şöyle demiştir: 

grattan Radyonazyonaleye bil- B d d · · · b" · 11 yeniden tadili doğurmuştur. ura a te avısını ıtıre s' 
Cumhuriyeti kurtamak iç.in mü- dirildiğine göre Adliye nazm lih paşa hazretleri dün eks~r~,. 
cadele edeceğiz. M. Maksimoviçin istifası umu- le İstanbula hareket etın:Ş .. ~ 

Bu · hitabe şiddetle alkışlan- mi af meselesinde Niyabet Salih paşa istasyonda bil~(I 
mıştır. Hiç bir hadise olmamış- meclisile ihtilaf halinde bulun- elçilik erkanı ve tanıyaJ1 
hr. masından münbeistir. +nrafından u2"urlanmıstır. 
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Beyler! Ağalar Ve Eeey Ahali! Er ~leydamna Çıkacak Var mı? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tarafeyn kabul etmişlerdir. Genç gülmüştü. Akabinde 1 Haris ve namert olan Ab-
Müsabaka iki taraftan birinin halk seraskerin el!ndeki kılın- düsselama kader, Malatya top-
ölümüne kadar devam edecek- cın titreye titreye açılan par- raklarmda bir mezar bile kaz-
tir. Davulcu! Vur! makları arasından kurtulup yere dırtmamıştı. 

- Tummm! düştüğünü görmüştü. Maamafih.. Ahsen bu neti-
Abdüsseliim ile Cafer hay- Cafer; ceden ibret almamıştı. 

vanlara yarım çarkettirerek - Nasıl? Diye haykırdı. Abdülvahap Gazinin kendi-
mahmuz vurdular .. İki hayvan Pes diyor musun köpek? 
bir müddet dolu dizgin koştu. Ve anında Arabın gırtlağına 
Sonra, Davula inen ikinci bir sarılıverdi. 
tokmak, iki süvariyi, yine dolu Abdülvahap Gazi, bu sahneyi 
:liı.gin, birbirine yanaştırdı, kı- takdirkar nazarlarla seyreden 
lınçlar çatıştı. beylere dönerek sordu; 

Aleve'benzer bir parıltı yandı - Eeeey Uç beyleri Ne der-
... d"' siniz? Bana kalırsa, og" lu baba->on u .. 

Seraskerin eğeri üzerinde sından da yiğit çıktı. Hiç kim-
sallandığı görüldü. Fakat Ah- seden bir cevap çıkmadı. 
düsselam kendini zaptedebil- Abdüsselam, ilk şaşkınlığın-
mişti. İlk hamle bir netice ver- dan kurtulunca, hasmına bir 
memişti.Fakat seyredenler,gen- yumruk s2.!lamak istedi. Lakin 
cin yenilmez bir babayiğit ol- bileğile gırtlağını tazyik eden 
duğuna akıl erdirememişlerdi. iki demir pençe karşısında 

Bir saniye sonra, Abdüsse- o kadar yorgun ve bitab kal-
lam bir hamle daha yapıyordu. mıştı ki ... Muvaffak olamadı; 
Kılıncını kaldırmış, gencin tam Genç bir daha haykırdı: 
kafasına bir darbe savurmuştu. - Eeeey Abdüsselam! Pes 

Cafer, çevik bir hareketle de, pes de .. Yoksa, belki son 
kolan boşalttı. Serasker, ham- dakikan uzaklarda değildir. Ve 
lesi hedefini bulamayınca hid- seraskerden beklediği cevabı 
detinden kıpkırmızı kesilmişti. alamayınca, hasmının gırtlağını 
Sunturlu bir küfür savurmuştu. bıraktı. Bir yıldırım sür'atile 

Genç, bilakis gayet şen ve kalkan yum•uğu Arap Emirinin 
·F•hrdı. Atın üzerinde doğru- suratıııa iniverdi. 
!urken bir nara attı. Boğuk bir ses ('ıktı seras-

- Havaay! Ey Abdüsselam! kerin ağzından .. 
Artık sıra benim.. Sıkı tut Hemen o anda, iri yarı cen-
kendini... gaverin, hayvanı üzerinde sal-

Seraskerin müthiş hi?" galiyz !andığı ve akabinde cansız bir 
ve kin ile sıkılan dişlerin- kölçe gibi Eğeri üstüne düş-
den, bir ikinci sunturlu küfür tüğü görüldü. 
daha fırlarken, kılıncmı yere Bu hal, açık ve sarih bir 
fırlattı: galebenin ifadesidi. 

- Biz ... Diye bağırdı. Kılın- - Eeeey Kutlunun oğlu! 
cımızı, bilekleri kuvvetli düş- Bunda da galip sensin ... 
manlaır "'\ "'1:ırız ... Eeeey Ah- Davulcubaşı, İşaret almağa 
düsselii.r... ·acB:- meydanlarında lüzum görmeden tokmağı in-
At oynatvu ' dereceyi bulma· dirdi. 
dın.. erlı - Tummm! 

Ve, bir· nbire mahmuzlanan Halk muzaffer genci alkış-
hayvanını,:lilir yıldırım sür'atile !adı. 
hasmının üzerine doğru sal- Yaşşaaaa! 
dırdı. Seraskerin kılıncı, hızla - Yaşşasın genç kahraman! 
havaya kalktı. Eşcaeddin bu Ovayı inleten bu gürültü, Ca-
hal karşısında şaşalar gibi ol- ferin Atını birdenbire coşturu-
ınuştu. vermişti. Aşikar evvela gem-

- Eyvah ... Diye bağırdı. Ey- !erini tarttı. Sonra üstüste bir 
vah! Ne yaptın oğul? iki kerre şahlandı. Akabinde 
Korkmuştu. Hiç Abdüssela- müthiş bir çifte savurdu,. 

.nın ustüne, eli boş varılır İşte o zaman hiç kimsenin 

.'.lllydi? beklemediği bir netice doğdu. 
iki elile, bila ihtiyar yüzünü Seraskerin hayvanı, kıçına 

Örttü. inen çifteden fena halde ürk-
Tam bu anda halkın avaz müştü. Şöyle bir zıpladı. Ve 

avaz bağırdığı duyuldu: zıplamasile ovada çılgın bir 
- y aşşaaaa! sür' atla koşmağa başladığı gö-

E rüldü. Şcaeddinin yanında duran bir 
h h Oooo.. Bu cidden felaketli ey ourmdandı: 

bir serencam oldu. 
- Vaaay canına be ... 

hadise hayrete 
bir şekilde ce-

Hakikaten 
bayrete şayan 
reyan etmişti. 

1ı· Kana susamış, yalın kılmç 
ır hasmın üzerine eli boş sal

tıran genç, müthiş bir muvaf
b~kıyet kazanmıştı. B.ı, adeta 
ır harika olmuştu. 
I Hasmı yanaşırken, serasker 

0 
anca hızile kılıncını kaldır

;:1'ştı. Fakat bu kılıncı ayni 
~~la indirmemişti. Genç, bir 

l
.slan pençesinden farksız 

0 an li · 'k b" h e nı çevı ır areketle 
kz~~ış, Abdüsselamın sağ bi
gını kavramıştı. 

Mücadelenin hu ilk safhası 
aııcak b' 
b·ı ır dakika devam ede-

1 ııı · r 
- . . ış 1• Cafer, kavradığı bile-
ıcını liba sık ga dehhaş bir şiddetle 

ınış olacaktı ki Abdüssel~m 
acı ' a 

acı bağırmıştı. 
- Ahi Ah .. Mel'un! 

Zavallı serasker tam kendine 
gelmek üzere idi ki, birdenbire 
ürken hayvandan beyin üstü 
yere düşüvermişti. 

Düşüvermişti amma sol ayağı 
da özengide asılı kalmıştı. 

Kır At dehhaş bir sür'atla 
koşarken, tepesi sivri miğferli 
başını, taştan taşa çarparak 
yerde sürüklemeğe başlamıştı. 

Askerler, ardı sıra At süre
rek hayvana yetişmek, hayvanı 
yakalamak, seraskeri kurtar
mak istediler, fakat Abdüsse
lam için, böyle bir ölümün mu
kadder olduğu anlaşılıyordu. 

Ve serasker, Yazıhan ova
sında dört nala çılgın ve ku
durgan bir hızla koşan Atın 
yanında asılı, kafasını taştan 
taşa çarparak öldü. 

Öldü ... Evet bu muhakkaktı. 
Falı;at arkasına düşen atlılar 

ne Atı, ne de onu bulabilmiş
lerdi. 

sine işaret ettiğini görünce 
derhal kılıncını sıyırarak mey
dana fırladı. Halk bu hale hay
ret etmişti. 

Abdüsselamı tepe taklak 
yere yuvarlıyan bu arslan yav
rusuyla Ahsen başa çıkabilir 
miydi. 

Ahsen cesurdu. Cengaver ve 
kahramandı amma... Vanlı ile 
Abdüsselamı bir çırpıda benze
tiveren şu genç nerede, Ahsen 
nerede? 

Eşcaeedin yanındaki beylere 
dönere: 

- Dostlar! - Dedi - mesele 
meydanda.. Ahsenin Caferle 
ha a çıkması imkansız... Bari 
müdahale etsek te şu iş uza-
masa .. 

Her keste aşağı yukarı ayni 
kanaatta bulunuyordu. 

fakat Abdülvahap Gazi iti
raz etti: 

- Er meydanı boş kalıncaya 
kada çarpışılacaktır. Madamki 
Ahsen bey boy ölçü.;mek isti
yor .. Bir erden bu hakkı nasıl 
nezedebiliriz? 

Davul çaldı ... İki hasım çar
pışmağa başladılar.. • 

Mes.ele cidden garipti.. Eş

caeddini bir düşünce alınıştı. 
- Aceba Ahsen, nasıl bir 

düşünce ile mücadeleyi kabul 
ediyozdu? Ahsen hayatını bu 

gence medyun olan bir adam 
değil miydi? Bu )(enç onu kur
taran adamdı. Bizansa yapaya)-
nız gitmiş, orada kim bilir ne 
fedakarlıklar yaparak muvaffak 
olmuş, Ahseni Malatyaya kadar 
getirebilmişti. Aceba Ahsenin 
Caferden çıkarılacak bir hıncı 
mı vardı? 

Mücadele uzun sürmedi. He
men, iki dakika ya geçmiş, ya 

geçmemişti ki, Ahsen bey hal-
kın hayretli feryatları arasında 
Atından beyin üstü yere yu
varlanıverdi. 

Cafer, kılıncını kullanmağa 
yine lüzum görmemişti. 

Etraftan yetiştiler, Ahsen 
beyi kollarından tutup bir ça
dıra soktular. Akabinde Abdül-
vahap Gazinin hakim sesi, her 
gürültünün fevkinde yükseldi. 

- Beyleri Ağalar ve Eeey 
ahali! Er meydanına çıkmağa 
niyeti olan var mı? 

Bu gence kim meydan oku
yabilir? 

Gazi, sualini bir defa daha 
tekrar etti .. 

Hiç... Kimseden bir cevap 
çıkmayınca takdirkar bir sesle: 

- Öyle ise, dedi: Eeeey Ma
latyalılar! Kutlu Hüseyin beyin 
oğlu Cafer Alp Arslan müsa
bakayı kazanmıştır. Uç beyleri 
arasında mutat merasimle bu 
hafta içinde reislik mertebe
sine yükselecektir. 

Halk alkış tuttu. 
- Yaşşasın Alp Arslan! Ya

~asın reisimiz! 

on Dakika: 
UluSal Musikimiz içi 

Avrupadan Mütehassıs Getirtilecek 
Türkülerimizin kaldırılacağı yalandır 

Ankara 5 (Hususi) - Maarif Vekiileti Ulusal musikimiz hakkında tetbirler alıyor. Musikimizin 
inkişafına yardım etmek üzere Avrupadan mütehassıs getirtilecektir. Alaturka musikiye göre bes
telenmiş olan türkülerimizin ortadan kaldırılacağı esassızdır. Maarif Vekaleti Büyük millet mecli
sine çok mühim kanun projeleri vermek üzeredir. 

Elen Hariciye Nazırının Beyanatı 
İstanbul' 5 (Hususi) - Elen hariciye nazırı M. Maksimos Perşembe günü Yunanistana dönecektir. 

Bugün Fransız sefiri tarafından Müşarünileyh şerefine bir öyle ziyafeti verildi. Ziyafeti müteakip 
beyanatta bulunan M. Maksimos demiştir ki: "Ankarada teşkilat işini başardık. Ticari meseleleri 
de tetkik ettik. Türk - Elen iktisat nazırları arasında devam eden müzakerelerin memnuniyeti 
mucip olacak neticeler vereceğine inanıyorum. Türkiye - Yunanistanı bağlayan dostluk 0 kadar 
samimidir ki burada kendimizi kendi memleketimizde sayıyoruz. ,, 

Deniz T eslihatında Müsavat Serisi • 
lngiltere Yeni Bir T ekl~fte Bulunuyor 

Londra 5 (Hususi) - Deniz teslihatı meselesini gorüşen Ingiliz nazırlan konferansı bir çıkma_ a 
girmekten kurtarmak için Pazar tatilinden istifade ettiler. Amirallik eksperleri Japonya tarafından 
okadar ısrarla istenilen müsavat meselesinde bir hal çaresi bulunmasına yardım edebilecek bazı 
mütalaat ileri sürmüşlerdir. Bununla beraber İngiltere müsavat esasının kabulüne Japonya derhal 
bu tasdik keyfiyetinden azami surette istifadeye kalkışmıyacağı. hakkında teminat istiyecektir. 
Japonyanın böyle bir taahhütte bnlunması anlaşmayı kolaylaştırabilecektir. Bahriye mahafilinde 
bu tavassutun muvaffak olup olmıyacağı soruluyor. Diğer taraftan İngiliz mümessillerinin mahiyeti 
itibarile Japonyaya müsait olan bu teklifleri ilk hamlede görüşmeleri uzatmak neticesini vere
cektir. Bu takdirde Amerika baş mürahhası M. Norman Eavis gorüşmeleri büyük dikkatte takip 
etmekte olan Amerika Reisicumhuru M. Ruzveltten kablo ile talimat isteyecektir. 
Japon amiralı Yamamoto Checquers'en ayrılmıştır. Amiral hareketinden evvel Başvekil Müsyü 
Macdonald ile yarı resmi olarak gorüşmüştür. 

Oseanda Çelikten Yüzen Adalar 
PARİS. 5 (Hususi) - Fransız tayyarecilerinden M. Bleriot Amerikada toplanan ücüncü tayyare 

kongresinden dönmüştür. M. Bleriot Avrupa ile Şimali Amerika arasında ve Pasifik oseanında 
kurulacak olan seyyar adaların ikmal edilmek üzere bulunduğunu, en çok altı ay zarfında tesbit 
edilen yerlerde kurulacağını söylemiştir. 

Bu çelikten adalar 500 metre tulünde ve 30 metre yüksekliğinde olacaktır. Adalar arasındaki 
mesafe 1000 - 1100 kilometre olarak kabul edilmiştir. Seyyar çelik adalar Atlas ve Pasifik 
oscanlarını altüst eden en müthiş fırtınalarda bile kımıldamıyacak şekilde yapılmaktadır. 

Almanya Ve Milletler Cemiyeti 
~~~~~~~~~~--ı~~~~~~~~~~-

A l manya Kendini 
Bağlı Saymıyarak 

Hiç Bir Kayıtla 
Silahlanacaktır .. 

Paris, 4 (A.A) - Almanya
nın milletler cemiyetine ve si
lahsızlanma konferansına karşı 
nasıl bir hattı hareket takip 
edeceğine dair Tan gazetesi 
şimdiki Alınan siyasetinin İç 
yüzünü pekiyi bilen Cenevreli 
bir zattan ş'u malümatı almış
tır: 

Berlin hükümeti Sar reyiamı 
biter bitmez Versay muahede-

sinin beşinci kısmındaki askeri 
ahkiim ile kendisini mukayyet 
görmedigini ilan edecek ve bu 
suretle istediği hukuk müsava
tının elde etmiş olacağı düşün
cesile milletler cemiyetinden 
1933 Teşrinievvelinde yapmış 
olduğu istifayi geri alacak ve 
tekrar silahsızlanma konferan
sın da girecektir. Bu takdirde 
Alman ve bütün devletler ara
sında Kara, deniz vehava kuv-

!erinin tahdidi içinbir mukavele 
aktine diğer devletlerle birlikte 
çalışacaktır. Bu malümatı kay
deden Tan gazetesi diyor ki: 

Alman siyasetinin bugünkü 
maksatları bunlar olduğu söyle
niyor. Bittabi bunlar bir çok 
resmi tekziplere uğriyacaktır. 
Fakat yakın bir ati bu malüma
tın doru olup olmadığını bize 
Gösterecektir. 

Blıkesirde Bir Köy Düğünü Kanlı 
Bir Şekilde Sona Erdi 

Balıkesirde Yenice köyünde 
köy delikanlıları arasında kanlı 
bir vak'a olmuş, bu vak'a ne
ticesinde iki kişi yaralanmış, 
bunlardan biri sonradan has
tanede ölmüştür. 

Kanlı vak'a bir gelin ala· 
yında vukua gelmiştir. Gelin 
alayı gelini ahp güveğinin evi
ne götürdüğü sırada Ahmet 
oğlu Yakup isminde biri ala
yın önünde bayrak taşımakta 
olan İzzet oğlu Mustafanın ya
nına sokulmuş ve: 

- Bayrağı ben taşıyacağım! 
diye bayrağı elinden çekip 

almıştır. Bunun üzerine Mus
tafanın arkadaşı Hamza Ya
kuba bir çelme takarak yere 
dü,ürmüş , Mustafa da ta
bancasını Y akuba doğrulta
rak üç dört el boşaltmıştır. 
Bu sırada Y akubun arkadaşları 
da silahlı olarak işe karışmış, 
vakanın çıktığı yer müthiş bir 
kargşalığa sahne olmustur. 
Vaka yatıştınldığı vakıt Ya
kuptun başka Yenice köyüne 
düğün için gelen Mahmudiye 
köyünden Mehmet oğlu Ah
medin de yaralandığı görül
müştür. 

Yakup vak'adan sonra der
hal şehrimize getirilmiş, me:r· 
leket hastanesinde tedavi al
tına alınmış ise de ertesi gün 
aldığı yaraların tesirile ölmüş
tür. Ahmedin yarası hafiftir, 

Vak'adan sonra zabıta ve 
adliye tahkikata el koymuştur. 
Şimdiye kadar Y akubu öldü
ren Mustafa ile Hamzadan 
maada İzzet isminde biri 
de vak'ada alakadar görüle
rek tevkif edilmiştir. Köy hal
kından Yakup oğlu Mehmet, 
Mustafa oğlu Hasan, Hacı 
Fahri oğlu Mehmet, Abdullah 
oğlu Nail, Kara Mustafa oğlu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ri lb h ı d za ve ra im oğlu Ahmet - Yaşşaaaa. ür .. 
- Yaşşaaa! 

Abdülvahap devam etti: 
Uç beylerinin reisi demek, 

ordunun seraskeri, Malatya 
kalesinin emiri ve bütün Suri
ye ve Irak beylerinin hakimi 
demektir.. Eeeey ahali!. Bu 
gencin aalihiyetlerine baş eğ

_miyenin çarpılacac~a~lüm-

Sonra kılıncını Caferin sağ isminde altı kişinin de vakada 
omuzunu değdirerek haykırdı: alakalan olduğu anlaşımakta-

- Eeey Kutlu Hüseyinin dır. Bunlann adliyece sor-
oğlu Alp Arslan ( Ben ) Suri- gulan yapılmadığı için bu 
ye boylarının en eski muharibi vakada ne dereceye kadar 
olan Gazı Abdülvahabı... Seni alakadar bulundukları henüz 
ordu kamına, Uç beyleri tesbit edilememiştir 
namına ve halk namına res- Yaka hakkında adliyece ya-
men reisliğe yükseltiyorum.. pılmakta olan tahkikat bir kaç 
· • • • ~u _vl'.fa!!.r.;;.-::..;..o....4 _ gü~ içinde inkişaf edecektir. 
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Pat; Ola muhmacası 

Hindistanda havalar serinle
meğe başladı mı büyük avlar, 
kabul resimleri, spor bayram
ları başlar. Bilhassa Hint valii 
umumisinin Delbide tertip et
tiği kabul resimleri fevkalade 
bir ihtişam arzeder. Hindu 
prensleri, mavi kadifeden man
tosunu giyen Kral vekilinin 
etrafında yarı daire teşkil eder
ler. Hint hükumdarlanndan her 
biri kendi mevki ve servetile 
mütenasip surette karsılanırlar. 
Hindu V(: müslüman prenslerle 
reislerin sayısı beş yüz on do
kuza baliğ olduğu düşünülürse 
bu kabul resimleri hakkında 
bir fikir edinmek kabil olur. 
Her prens mevkiine göre sel
amlanır. 

Birinci sınıf Prensler için 21, 
ikinci sınıf Prensler veya reis-
ler için on bir pare top atılır. 
Bütün Prensler Maharaca adı
nı taşımazlar. Udaipur Mahara
ranası ve Haydarabnt Nizamı 
gibi Maharacalığa üstün ünvan
lar taşıyanlar da vardır. Müslü
man Prenslere Gaekvar veya 
Nevap, zevcelerine ise 
Regum denilir. Bunlar-
dan başka Raçalar, . Zamin
darlar, Takurslar gibi büyük 
çiftilik sahi pi eri olan asılzade
lerin sayısı on binleri geçer .. ,· 
Bütün Prensler Valii umuminin 
mürakabesi altındadırlar. Hint 
Kral vekilinin her Prens nez
dinde elçi payesini haiz bir 
mümessili bulunur. 

üneuv r Prensler 
Garp ınedl.!niyetinin kendi 

ülkelerinde yayılmsma muhale
fet etmiyen, bu hususta bir 
şeyler yapmağa çalışan bir kaç 
münevver pr\;ns vardır. Fakat 
bunlar bile halk hakimiyetini 
yaşatan demokrasinin, kanunu 
esasi ile idarenin düşmanıdırlar. 
Medeniyeti ancak kendi mut
lak iradeleri altında kabul et
mek isterler. Büyük ekseriyete 
gelince Hindistanın binlerce 
senelik adetlerine dokanılmasını 
küfür, günah sayarlar. 

Udaipur Sarayı 
Hindin en büyük ve en l'ıaş

metli saraylarından biri Udaipur 
Maharanasının Jagmandir sara
yıdır. Baştan başa beyaz mer
merden işlenmiş olan bu saray 
bir ada üzerinde kaindir. Udai
pur Maharanası Sir Fateh Sing 
Bahadur 1849 "enesinde doğ
muş olup Hint hükümdarlarının 
en yaşlısıdır. 

İhtiUilci Zümre 
Şehvet, sefahet taşan Hint 

saraylarına karşı yumruk sıkan 
ihtilalcı zümre günden güne 
büyümektedir. Bunlar yalnız 

İngiliz hakimiyetinin değil, 
milyonlarla insana yaşamak 

hakkı vermiyen saltanat fik
rinin de düşmanıdırlar. 

Kadınların Rolu 
Bilhassa Hint kadınları ihti

lal ve mücadele fikirlerini yay
makta mühim rol oynamakta
dırlar. İktisadi hayat yapısının 
baştan başa değişmiş olması, 
fen, ilim ülküsünün mukave
metleri eriten hamleleri, bu 
memlekette eski içtimai hayat 
ülküsüne karşı şiddetli bir mü
cadele açılmasını tahrik etmiş
tir. Bu mücadelenin müsbet 
neticeleri seneden seneye daha 
eyi belirmektedir. 

Yıkılan İdealler 
Hindistanda bütün eski bir 

alemin yavaş yavaş çökmekte 
olduğunu gösteren deliller az 
değildir. Kadını dünyasından 
mahrum ederek bütün gençliğini 
dört divar arasında ge
çirmeğe mecbur eden " Zena
na - Zindan yuva ,, ideali, Yer
yüzünün layuhti allahı olarak 
bilinen ve tapılan koca ideah, 

· her sözüne. her ::..rzusuna ka_. 

(sile Rtopaı'da San§t yak111wda Bııdıstlerin tn eski mabtdi. Altta UaypM maharmasıntn .Tagma11dta SGIOJ I 

Udoyowda meşlıw .Jo~atnath mabedi 
palı gözle itaat edilen koca 1 dınlarına karşı "Centilmen,, konferansı,, vardır. Şubeleri 
bir vahşi bile olsa, halinden vaziyetini terke mecbur etmiş- Hindistanın çok içerilerine ka-
şikayet etmemek, ses çlkar- ]erdir. Son ihtilal senelerinde dar yayılmıştır. Konferans son 
mamak terbiyesini ilahi bir Hindistanın belli başlı büyük toplantılarından birinde "Tapı-
din gibi telkin eden zih- şehirlerinde 10 bin kadın lan Koca,, zihniyetine karşı 
niyet, hamakatin dolu bir hapsedilmiştir. mücadele açarak Genç kızların 
yığın adetler genç Hindu ka- Bunlar İngiliz polisleri tara- kocalarını seçmekte tamamen 
dınlarmın isyanları ile yıkılma- fından zalimane dövülmüşler, serbest olduklarını, hiçbir genç 
ğa, dağılmağa mahküm bulu- cesaretlerini kırmak için her kızın istemediği bir adamla, 
nuyor. Hindin esrarengiz ha- türlü işkencelere tabi tutul- babasının veya ailesinin zoru 
yatı içinde perdeleri parçalı- muşlardır. Fakat ne bu kırbaç ile evlendirilmiyeceğini ilan et-
yarak, medeniyet, hakikat ışı- darbeleri, ne de diğer işkence rniştir. 
ğını yaymak istiyen yeni bir usulleri hürriyete susayan Hin- Bu kararın ehemmiyetini da-
nesil yetişiyor.Dört yüz milyona du kadmlannın mücadele aş- ha iyi anlamak için şunu bil-
yakın nüfusu olan bu memle- kını kırmamıştır. Yıllardır bu mek lazımdır ki, Hindu adetle-
kette sayıları şimdilik milyona kavga devam ediyor. Bengale ri, muayyen bir yaşa kadar ev-. 
bile varmıyan münevverler nesli kadınları, bilhassa yüksek tah- lenmemiş olan kadını " Parya ,, 
zaif görülebilir. Fakat fikrin sil gören kızlar hemşirelerine yani esirler kafilesine katar. 
sokulmadığı, tesirini yapmadığı karşı İngıliz polisinin reva gör- Ayni kongre fabrikalarda 
köşe yoktur. düğü hakareti daha şiddetle 

Siyasi Hayatta mücadeleye atılmağa vesile çalışan kadınlara ve çoculara Ur 1yp111 malıwacası Siı 
Hindistanda en çok ıstırap sayıyorlar. eyi muamele edilip edilmediği- Faıelı Sinf! Belıdw 

çeken sınıf kadınlar olduğuna içtimai Hayatta ni kontrol için Hindu kadınla- meclislerinde ve teşrii mecliste 
göre, ihtilalin en ateşli sevdalı- Siyasi hayatta bu kadar rından müfettişler tayinini te- kadın azalar eksik değildir. 
ları da onlar arasında yetişi- kavgacı ve inatla hürriyetçi min etmiştir. Kongre on iki Pan Hint teşkilatının ehemmi-
yor. Hindu kadmları siyasi ha- olan Hindu kadınları ictimai yaşına kadar oğlan ve kız ço- yetle ele aldığı meselelerden 
yatta mükemmel roller görü- hayatta da tesirlerini göster- cuklar için tahsilin mecburi biri de Hint kızlarının yedi se-
yorlar. Hindistamn "Emper- mağe başlamışlardır.Hindistan- tutulması için teşebbülerinde, kiz yaşında izdivaçlarına mani 
yalist,, hakimi olan Büyük Bi- da sekiz senedenberi faaliyette mücadelesinde devam etmek- olmak, yarı esarete muadil olan 
ritanya hükumetini Hint ka- olan bir "Pan Hindu kadınlan tedir. Şimdi Hindin vilayet hayat şeklini değiştirmektir. 
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Kort z Bugün Toplanıyor 
22 K. şinin idamı Meselesinde Başve
killeReisicumhür Arasındelhtili ar 

Madrit, 5 (Hususi) - Kor
tez meclisi bugün toplanıyor. 

İhtilal teşebbüslerinin ezilmesi 
için hükumetçe alınan tedbir
ler dinlenecektir. Muhalefet 
fırkaları toplantıya iştirak et
miyeceklerinden hükumete iti
mat reyi verileceği muhak
kaktir 

İdamler Meselesl · 
Paris 5 ( Hususi ) - Mad-

ritten bildıriliyor : El Debate 
gazetesi müddei umumiliğin 

son ihtilal hareketine iştirak 

etmiş bulunan bütün cemiyet
ler ve teşekküller aleyhinde 
takibaşta bulunacağım bildiri
yor. Son günlerde 1600 silah, 
bir cok mitralyoz ve kamyon-

lar dolusu mevaddı müşteile mü
sadere edilmiştir. Hükumet 
Divanı harplarda verilen yirmi 
iki idam kararrının tas-

dikini Reisicumhur M. Za-
moradan istemiştir. Diğer 

taraftan halkın isyan ve ihtilal 
reisleri aleyhindeki idam ka-
rarlarını büyük feveranla kar
şılaması Cumhur reısı ile 
hükumet arasında ihtilaf zemi
ni bulunmaktadır. M. Zamora 
kışlalardan birinde bir kusur
da bulunan oğlu onbaşı Lui 
Alkala Zamoranın tevkifini em-: 
retmiştir. Halbuki bu genç amir
leri tarafından bir model asker 
telakki edilmekte ve çok tak
dir olunmaktadır. 

Fas İspanyol Komiseri 
Madrit, 5 (A.A) - Fasın 

İspanyol nüfuzuna tabi kısmın
daki ali komiser M. Rico 
Avello Fasa ait mühim mese
leler hakkında Madrit hükume· 
tile görüşmek üzere 

gelmiştir. 

buraya 

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

Ankara da 
İşi Olanlara 

Ankaraya gitrneğe lüzum yol<, 
Ankarada karaoğlan caddesi 
Hocapaşa çıkmazında 7 Numa
ra Muhittin bey adresine mü
racaat kafidir. 

Fazla tafsilat, altı kuruşluk 

Posta pulu ile mektupla isten-
melidir. 1-5 

Elen Nazırlar 

Merasimle Karsllandı • 
IST ANBUL. 5 (A.A) - M· 

Maksimos saat 9 da buraya 
vasıl olmuştur. Refakatındtı 
yeni Atina elçimiz Rüşen Eşref 
bey bulunuyordu, M. Maksinıos 
Haydarpaşa istasyonunda vali, 
emniyet müdürü, Yunan kon" 

sotoshanesi erkanı, ve diğef 
birçok zevat tarafından istik' 
bal edilmiştir. Asker tarafındaP 
ihtiram merasimi ifa olunınuf' 

tur. M. Maksimos Fransız Bil" 
yük elçisi tarafından öğle ye" 
meğine davetli bulunmaktadır'· 
Mumaileyhin patrikhaneye saııt 
kaçta gideceği henüz rnaliirı' 
değildir. 

Hilaliah~r şefkat keyoıı" 
ğıdır. İyi gününde ona ya;" 
dım et ki felaket günün e 
onun şefkatına sığmasın. 
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ompsonun Mitralyöz Tabancaları1 

Gazeteciler Kralı ... 
B C h 1 d 45 D k k d Los ancelos'taki Şatosunda En Meş-
İr}eşik Amerika um uriyet erin e a i a a hur Sinema Yıldızlarile Eğleniyor 
Bir Cinayet işlenmesine Sebep Oluyor 

MAE v t.ST OTOMA TİK TABANCAYA ÇOK MERAKLIDIR 
Silah kaçakçılığı, bir çok memleketleri endişe ile 

~oran işlerin başında yer almıştır. Asayiş düşman
ıarına cesaret veren kaçakçılarla mücadele ediimekte 
olmasına rağmen bu meş'um kaçakçılığın 
bir türlü önüne geçmiyen memleketler 
az değildir. Koskoca Birleşik Amerika 
cumhuriyetlerinde bile m tr.ılyözlerle mü
cehhez haydutlardan b~ hs !dildiği az mı 
işitilmiştir? Silah fabrikala ı, büyük harp
tanberi daralan iş sahalarını 
genişletmek için yalnız harp
ları , dahili isyanları tahrik ct
me!.le kalmıyorlar. Ayni za
manda kaçakçılığı da besli
Yorlar. Mily.onları kolayca ka
zanmak maksadile milyonlar 
sarf ediyorlar. 

Mitralyöz Tabancalar 
Büyük harp içinde jeneral 

Thompson ve oğlu tarafından 
büyük bir tabancayı andıran 
~itralyözler keşfedilmişti.Cebe 
gırmemekle beraber çantada kolayca 
saklanan bu tehlikeli silah yirmi mermi 
alan b:r şarjöre maliktir. Elli hatta yüz 
mermi alanı da vardır. Bu oto
mk.atik silahların Standard tipleri da-
ıkada 300, Marin tes-

miye edilen tipleri de 
dakikada 600 mermi 
atabilir. Silahın maka
nizması her atışı müte
akip kendi kendini yağ
lıyacak surette yapıl
mıştır. 

&921 Yılına Kadar 
Harp senelerinden baş

lıyarak 1921 senesine 

kadar Thompsonlar A

lllerikayı bu otomatik 
silahlarla doldurmuşlar
~ı. Asayişin korunması 
ıle alakadar olan nazik 
dakikalarda Amerika 
~~bıtası tasavvurun fev-
1 •nde güçlüklerle karşı· 
tŞınıştır. Hele Repüb
•kenlerin iktidar mev
kiine gelişlerini takip 
eden içki aleyhtarlığı mü
cade!si, gangsterlere ge· 

niş bir faaliyet sahası açınca haydutlarla mücadele 
büsbütün güçlesmiştı. Thompsonlar Gangesterlerin 
bu silahtan istifade etmemelerine dikkat ettiklerini 

~-_,iddia ediyorlardı. Sonralan Thompson otomatikleri
nin taklitleri de me;r<lan'l çıktı. 

Thompson tabancaların:n lüks bir mata gibi 
satıldığı görülüyordu. Sinema yıklı ıla •• arasında 
bile bu tabancaları kullanmağa merak edenler 

vardı. Ezcümle "Ben bir Melek de
ğilim., filmini yaratan meşhur san· 
at kar Mae W esl: bu modaya 
tabı olmaktan ker.dı .. ini alamamıştı. 

Amerika zabı~ası haydutlarla mü
c;,delesinde altı yüzcl.en fazla mit
ralyöz ele geçirmiştir. Filhakika bu 
güc bu korkunç silahı tedarik et
mek eskisi gibi kolay değildir.Buna 
•ağmen Amerikada her kırk beş 
dakikada bir adam cinayet kurbanı 

oluyorsa, muhakkaktır ki, 
bu silahların işidir. Hay-

ı dutlar Thompson tabanca
larile güpe gündüz ban
kaları soyacak kadar ne
fislerinde cür'et bulmuş-

lardır. 
As2uries'de 

İspanyanın Asturies 
mintakasındaki büyük 
isyanda asilerden bir 

coğunun, geniş ölçüde 
yapılmış kaçakçılık sa
yesinde mitralyöz ta
bancalarile mücehhez 
oldukları görülmüştür. 

Yalnız Oviedo şehrinde 
bu isyan bin dokuz 

yüzden fazla insanın 

ölümüne sebebiyet ver
miştir. 

Amerikada silah sa-
tışları etrafındaki reza

letlerden sonra, şimdi 
harp malzemesi ve her 
çeşit silah satışlarının 

beynelmilel sıkı bir kon
trol altına alınmasını 
istiyenler gündengüne 
çoğalmaktadır. 
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Amerikada yüzlerce gazete
nin ve mecmuanın sahibi bulu
nan gazeteciler Kralı meşhur 
Villiam Hearst Los Anjeles'te
ki şatosunda Hollivotun en ta
nınmış yıldızlarile müsamereler 
tertip ederek bol bol eğlen
mektedir. Siyasi hayatında çok 
amansız bir kavgacı olan He
arst Ruzveltten sonra birleşik 
Amerika cumhuriyetlerinin ikin
ci diktatörü sayılır. Klişemiz 

.,,_,,,,. , -. ki fen Kahramanı Bir Balina Treni Dolduruyer 

"J ~ !~ ~'. . Stratosf lil " ~ i a 
b, 1 Jtıun ere çıkan Pıkard · ı 

un d'" k usere hasara u~- . 

"" 

radığını yazmıştık. Klişemiz 
profesör Rikard ile zevcesini 

~ \. 
1 

\ I > , , 
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~~~ 

\ 
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Natal'ıo Duban iskelesi Ba
lina avcılarının merkezi sayılır. 
Bu denizlerde balina avcılığı 
en mühim işler meyanında sa
yılır. Bu yüzden geçinenler bu 
iskele halkının mühim bir kıs-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
uçuştan sonra balondan müte
bessim başlarını çıkardıklarını 
gösteriyor. Hayatlarını fenne 
vakfeden bu karı kocanın ne 
kadar şerefli ve mes'ut bir 
çift teşkil ettikleri hayranlıkla 
seyredilmiye de~er .. 

" 

mıdır, Balina avcıları fevkalade 
zorluklarla tutmağa ve öldür
meğe muvaıffak oldukları ba
linaları trenle fabrikaya sev
kederler. Klişemiz bu suretle 
ele geçirilen bu koskoca 'hay
vanın parçalanmak ve iyi par· 

Hilaliahmerin Remzi say
gı, sevgi ve şefkattır. 

~ 

çalan ayrılmak üzere trenle 
fabrikaya gönderildiğini göste
riyor. Balina nakli için yapıl
mış gayet uzun vagonlar var
drı. 

Hilaliahmer, en şefkatli 

bir anadır. Yaralı askerin 
yarasını sarar. Fakir çocuğu 
giydirir, dul kadını ısıtır. 

şatosunda tirol eğlenceleri ter
tip eden gazeteciler Kralını 
Tirol kıyafetinde göstuiyor. 

Alttakiler Tirol kadınlarının 
kıyafetinde olarak müsamere
ye iştirak eden meşhur yıldiz
lardan Gloria Svanson, Marian 
Davis. Constance Benett ve 
Jean Harlov'udür. Marion Davis 
Villian Hearstini hayatında en 
çok sevdiği kadındır. Ve hatta 

dedi kodulara inanmak liizımge

lirse gazeteciler kralının göz
desidir ... 

Hearstin şatosunda tertip 
:ttiği eğlenceler o kadar çok 
şöhret almıştır ki Hollivutua 

maruf film firmaları bu eğlen
celeri filme çekmek için gaze· 
teciler kralının muvafakanını 

almak istemişlerse de muvaffaa 
olamamışlardır. Gazetelerinde 
tanınmış şahsiyetlerin hayat 
tarzlarını her gün bütün çıp-
laklığile yazan Hearst kendi 
hususi hayatına nüfuz edilme
sinden hoşlanmaz. 

Açık Muhabere 
Liseden M. L. Hanıma: 
Mektubunuzu aldık, Eczacı 

Kemal Kamil beyin tarif ettiği 
balık yağı şöyle muayene edi
lecektir: 

Bir kaşık kadar balıkyağı 
iki kahve fıncanına konacak 
içine kimya derslerinde okudu
ğunuz asitirinle 3 damla 
damlatılacaktır. Balıkyağı anide 
kırmızı ve derhal menekşe ren
gini almalıdır. 

O yağı emniyetle içiniz rek
lamcılık üstadı dediğimiz pat
ronumuz hakkında bütün sınıf 
hanımlarının saydıklarına Hilal 
Eczanesi karşılıklı saygılarını 
sunarım efendim. 

Hilal Eczanesi 
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ö ük arım Sol!. Hücum Adım!. 
Çek Kılıç!.. Arrrrş!. .. 

- :aamafih görüyoruz ki San
nita için Hayimin ne tarata 

L:ttiğini anlamak işte güç bir 
şey olmamıştı. 

Bir bölük İngiliz süvarisinin 
•.• · file yüklenmiş büyük bir 
sandık hazineyi Nepola kadar 
götürmeğe ve muhafazaya me
mur olduğunu Patna da haber 
alır almaz bu hazinenin kendi 
kızından ibaret olduğunu der
hal hükmetmiş, hemen yola 
çıkmıştı. 

Nihayet mülazim Şarley müf
rezesine rast gelmişti. 

Bu ihtiyarın rast gelmesile 
yollarım değiştirmeğe mecbur 
o.mak neferlerin hepsinin de 
c:ınını sıkmıştı. Fakat çare 
yoktu. 

Derkan yağmur tekrar dö
k:.ilmeye başladı. Hem de öyle 
bir tufan ki gecekinden kat kat 
ziyade!. Bir saat içinde bütün 
eski kanallardan sular yürü
meye başladı. 

Biraz daha sonra uzaktan 
uıağa gök gürültüsü gibi bir 
gürültü işitildi. Sangamina ku
lak vererek: 

- Hiç şüphe yok, Gandah 
ırmağı taştı. Bütün ovaları su 
kaplamağa başladı. Mutlaka 
yolumuzu çevirmeli, Mepol sı
nırları üzerindeki tepeleri tut
malıyız. Yoksa sular etrafımızı 
çevirir, muhakkak ölürüz! 

Gandah denilen nehir, Ganj 
nehrinin bir şubesidir. Suları 
sel gibi hızlı ve gürültülü akar. 

Bu halde Şarleyin müfrezesi 
ikinci defa olarak yol değiş
tirdi. 

Genç mülazim, Bölüğün ku
mandasını artık ihtiyara teslim 
etmiş demekti. Bu kadar şid
detli yağmura karşı ne asker
ce ne hendesece bir çare bul
manın imkanı yoktu. Olsa ol
sa buna ancak yerliler ça
re bulabilirlerdi. 

Sangamita, askeri yalnız bir 
sira tertip ederek en önde 
kendisi gitmeğe karar verdi. 
İhtiyarı yedek hayvanlardan 
birisine bindirmişlerdi. 

Hülasa, tamam üç gün üç 
gece akıllara sığmıyacak zah
metlere, azaplara katlanarak 
yol yörüdüler. 

Askerlerin muşambaları da 
vardısa da o yağmurlar, o sel
ler muşamba filan dinler mi ? 

Üçüncü günü idiki Şarley, 
artık canından bezmiş bir hal
de yağmurluğunun yakası içi
ne burnunu sokmuş miskin bir 

tavırla gidiyor, aklından da 
hep güzel Grası düşünüyordu: 
Birdenbire uzaktan bir at kiş
nemesi işitti. 

Biraz sonra da bir kaç at
lıdan ibaret bir müfrezenin 
kendi taraflarına doğru geldi
ğini gördü. 

Bölüğün atlanndan da bir 
kaçı kişnemişti. Bu sesleri ge
len atlılar işitir işitmez sağ 

doğru istikametini değiştirerek 
kaçmağa başladılar. 

Mülazım Şarley hemen gay
retini topladı. Askerine şu ku
mandayı verdi: 

- Bölük yarım sol!. Hücum 
adım. Çek kılıç!. Arş!.. 

Şarleyin bu hareketi doğru 
idi. Çünki kendilerini görür 
görmez kaçmağa davrananlann 
kimler olduklannı görmesi la
zımdı. 

Fakat kaçantann hayvanları 
mutlaka daha kuvvetli imisler 

ki bir kaç dakika içinde uzak
laşmışlar, yağmur da görmeye 
mani olduğundan bira7 sonra 
hiç görülmez olmuşlardı. ~ i. 

Tam bu aralık müfreze suva
rilerinin atları öyle bir ürküş 
ürktüler ki adeta başlarını alıp 
kaçmak istiyorlardı. Suvariler 
hayvanları güç hal ile zaptet
tiler. 

Hayvanların bu fena ürkme
sine sebep, yer üstünde gör
dükleri bir büyük çuval idi. 
Bahusus ki çuvalın kımılda
makta olması yalnız hayvanları 
değil insanları da ürkütecek 
bir şeydi. 

Mülazim Şarley derhal bir : 
- Bölük dur! 
Kumandası verdi. Bir kaç 

nefer yere inerek çuvalın et· 
rafına dizildiler. 
Baş çavuş: 
- Mutlaka bu torbanın için

de bir adam var 1 
Diye bağırınca mülazimin 

emrile bıçağını çıkarıp çavalı 
yardı. 

içinden kim çıktığını anladı
nız m ? Hayım Durani idi! Sap
sarı rengi bembeyaz olmuştu. 

Bürehmenin kolu kanadı 
nasıl kırılmış olduğunu tarife 
hacet yoktur. Fakat en ziyade 
kıvrandıran, mustarip eden şey 
öyle bir çuval içinde beygire 
bağlı olduğu halde kah tıns 
kah dört nala kı;ıl4arak üç 
dört gün işkence çekmesi de 
değildi. Belki kudurmak dere
cesine varan öfkesi en büyük 
işkence yerine geçiyordu. 

Düşünmeli o Hayim Durani
yiki yüzüne karşı dikçe bir la
kırdı söylenmesine bile taham-
mül edemezken kafası ezilecek 
bir yılan gibi torbaya konul
muştu. Hayim için bu hakaret. 
bin ölümden beterdi. 

İşte bu kadar hislerin tesiri 
altında torbadan çıkarırlarken 
Hayımın çehresi, tavrı o ka
dar değişmiş; hal ve şanına o 
derecelerde vahşi bir dehşet 
gelmiştiki mülazim Şarley he-
rifin bu halinden ürkerek iki 
adım gerilediği gibi çuvalı açan 
çavuş ta korkusundan torbayı 
bırakmışb. 

Hayım ayağa kalmak istedi. 
Fakat kalkamayıp yere düştü. 
Çünkü üç dört gündür çektiği 
işkenceden bütün azası tutul
muştu. 

Genişce birkaç nefes aldı. 
Bacaklarını, kollanın, kafasını 
sallayıp kuvvet top)ameğa ça
lıştı. 

Ancak hepsinden evvel top
ladığı aklı fikri idi. Delice bir 
tavırla etrafına bakınarak son 
derece bir tehevvürle: 

- Koşunuz, yetişiniz! 
Diye bağırdı. Hayım bu ku

mandayı verirken başile bir ta
rafı da işaret ediyordise de 
mülazim Şarley ret cevabı ma
kamında kafasını salhyarak: 

- İnsanlar da hayvanlar da 
bir adım atnmıyacak kadr yor-
gundur. Kaçanlar ise çok yol 
aldılar! 

Dedi. Bürehmen olanca kuv
vetini, cüretini toplıyarak: 

-Kimleri elden 'kaçırdığınız-
dan haberiniz varını? Canınızın 
düşmanları, o mundar Türkler-
le mundar Fransızlardı! Evet. 
evet! B"nbaşınız Valeryan da 
beraberdir. 

Bu cür'etli sözler genç mü
Jazime pek te tesir etmiyordu. 
Hayim Durani ise onu teşvik
ten ziyade kendi haşmını düş-
manlığını ilan tavrile: 

- Sonu Vaı - ,. 

· ' Yönl Asır 

• • • 
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Yamyam ar Ülkesinde " Ekselsiyor Tepesi.. ,, 
Benim için de bulunduğum 

müfreze ,,Basic Kamp" ı ter
kedince Ramu vadisinin bu 
güne kadar beyaz insan ayağı 
basmamış olan bir mıntakaya 
hareket etti. 

Bu müfreze benden başka 
zabit Greathead'ın maiyetinde 
ondört silahlı askerle 20 taşı
yıcıdan ibaretti. Müfrezenin 
başında eyleri titikte bulunan 
iki asker ilerliyordu." Bunlar-

dan eJJi adım geride bir oto
matik taoanca ve mükerrer 
endaht1ı bir karabinye tüfen
gi ile mücehhez bulunan zabit 
Greathead gidiyordu, Sonra 
yine elleri titikte altı asker 
ve onları takiben de ben gi
diyorum. 

Sırtların da yirmişer kiloluk 
yük bulunan taşıyıcılar benden 
sonra geliyorfardı. Tamamen 
dümdar vazifesıni gören ve 
arkadan bir taarruzu imkan
sız bırakmak vazifesini deruh
teeden altı silahlı asker de 
hamllari takip etmekte idi. 

Müfrezenin mekare kolu 
ihtiyaca yetecek miktarda mü
himmat, yiyecek, çadırla ha
rita cihazlarıni getirmekte idi. 
Dümdar kolu müfrezenin yüz
metre gerisinden ilerlemekte 
idi. 

İzler üzerinde 
En korkunç mıntakaya girin

ce yerlilerin bir müddet önc:;ı 
çizdikleri izler üzerinde iler
lemeğe koyulduk. Fakat bu 
izler aldatıcı izlerdi. Zira bi
raz ilerleyince geri donmeğe 
mecbur kaldık. Bundan sonra 
da asıl yorucu ve tehlikeli iş 
başladı. Ellerimizde oraklar ve 
büyük saplı biçaklarla muaz
zam ağaçlar arasında geçil
mez birer perde ormüş olan 
çalıları otJan kesmeğe başla
dık. Dizlerimize kadar yap
raklar ve otlar arasına gomül
müş gibi idik. Etrafımıza ga-

rip şekillerde çiçekleri etrafa 
saçıyorduk. Bunlaı dan çok 
sert bir koku etrafa yayılı
yordu. İçinde sayısız çiyanlar 
bulunan bir bataklıkta yürü
düğümüzü sanıyordum Bu hay
vanlardan cins,cins yılanlardan 

biri ayaklarına dokandı mı 
yerii taşıyıcılar, hatta askerler 
feryadı basıyorlardı. Suhunet 
derecesi .v.ölvede 47 dereceye 
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yükseldiği halde durmuyor, Ginenin topraklarını şişirmeğe 
ilerliyorduk. hiç te niyetim yoktur. Benim 

Çahşıyor, ileriliyor, de kısa bir nutuk söy-
Terllyordnk lemekliğime müsaade ediniz. 

Vahşiler ormanında bu yorucu Greathead'ın dudaklannda 
ve istiraplı seyahatın her saf- manidar bir tebessüm belirdi. 
hasını kaydetmek lüzumsuzdur. Her hususta benimle mutabık 
Sadece şunu söylemeliyim: Çok olduğunu gördüm. Sessizce beni 

çalışıbyor, az ilerleniyordu. Su 
gibi terliyorduk. Öğleden son
ra hamallardan bi.rini bir ak
rep soktu. Zavallıy\ derhal te
davi ettik. İki yaban domuzu 
&!dürdük. Etlerinden yemek 
yapbk. Kafile kafile cennet 
kuşları gördük. Fakat yamyam
lardan daha iyi kendilerini 
koruyan bu kuşlan avlamağa 
muvaffak olamadık. Şunu da 
unntmamalı, bu bakir orman
larda bizler kanunu ve otori
teyi temsil ediyorduk. 

Gece Olunca 
Gece olınca dört asker kam

pın nevbetçiliğini yaptılar. Gre
athed ve ben nevbetle uyuyor. 
sıramız geldikçe uyanarak müf
rezeye nezaret ediyorduk. 

Böylece nevbetçilerin uyanık 
olup olmadıklannı da tef
tişe imkan buluyorduk. Herşey 
yolunda gidiyor benziyordu. 
Yolculuğumuzun ikinci günü 
sabahı hamallardan ikisinin 
yüklerini yolda bırakarak kay
bolduklarını müşahede ettik. 

F otograf makinalarımı ihtiva 
eden kasalardan birile diğer 
bir sandığı kamp civannda bı
rakılmış bulduk. Kaçakçılıgın 

birbirini takip etmesinden kor
ktuğu cihetle müfreze ku
mandanı askerleri ve hamalla
rı nezdine çağırarak b · r nutuk 

irat etti. Bu nutukta vazife 
duygusundan ve saireden bah
sediliyor idi. Kanun bir hama
la 25 kilodan fazla yük veril
mesini menediyordu. Malzeme
miz aşağı yukan hiç dokanıl
mamış bir halde olduğundan 

bu elli kiloyu da askerlere tak
sim etmek icap ediyordu. 

Zabit Greathead'e dedim ki: 
- Arkadaş nutkunuz mü

kemmeldi. Hatta Cenevrede 
•idilmiş olsaydı, temin ederim 
ki, büyük muvaffkkiyet kaza
nacakb. Fakat vücudumla Yeni 

dinliyen askerlere ve hamallara 
şunu söyledim: 

- Bugün iki kişi kaçtı. On
ları aramakla vakıt kaybetmi
yelim. Fakat gelecek defa bir 
başkası yükünü bırakarak kaçar
sa başka türlü hareket edecek, 
arkasını bırakmıyacak, elimize 
geçirince de ilk ağaçta sallan
dıracağız. Bu dakikadan itiba
ren burada kanun hakimdir. 
Palavra bitti. 

Bu nutuk alkışlanmadı. Sa
dece istenen tesiri yaptı.Bütün 
seyahatımız devam ettiği müd
detçe başka hiç bir ka9Qkçılık 
vakası olmadı. Hatta ''medeni
leşmiş,, yerliler ölüm korkusu 
kadar titreten en korkunç ka
bilelerin arazisinden geçtiğimiz 
zamanda bile kimse kaçmağa 

bile teşebbüs etmedi. Hamalla
rımız cesaretle ilerliyor, bizi 
terkederek kaçmayı artık akıl
Jarına getirmiyorlardı. Zira or
mandaki ağaçların ne kadar çok 
sandığımızdaki urganların da 
ne kadar bol olduğunu biliyor
lardı. 

Nehri Geçince 
Auko-Ulu nehrini geçince 

Ramu vadisine hakim olan 
dağlar silsilesine geldik. Tepe
leri balta görmemiş ormanlarla 
örtülü olan bu dağlara şimdiye 
kadar beyaz hiç bir insan aya
ğı brmanmamışb. Dağın diğer 
kısmı ise bazı yerlerde yüksek
liği bir buçuk metreyi bulan 
otlarla örtülü idi. Dağın ete
ğine gelince yukadan yerJilerin 
"Tam-Tan,, larım duyduk. Se
kiz saat mütemadiyen bu gü
rültü davam etti. Dağın yan 
irtifaına geldiğimizde vahşi piş
tarlarının cıvardaki yerlileri 
sefer heyetinin ileri hare
ketinden haberdar ettiğini 

anladık • Yerlileri korkutmak 
için havaya bir kaç el si
lih hosalttık • T eoeve cıktık. 

San Fransisko 5 (A,A) -
Devrialem seyahatına çıkmış 

olan meşhur Şanghay müdafii 
çeneral Can-Cing-Kay halk ta· 
rafından alkışlanmıştır. 

Bir Haykeltraş Öldü 
Londra 5 (A.A) - Meşhur 

heykeltraş Sir Alber Gilbert 
vefat etmiştir . 

ROMA DA 
Bir Ev Çöktü 

Roma S (A.A) - Hızlı yağ· 
murlar neticesinde sel ile be· 
raber akan çamur ve taş yığı· 

nı bir evi çöktürmüş 13 kişi 
enkaz altında kalmışbr. Şimdi· 
ye kadar ancak iki kişinin ce· 
sedi çıkarılabilmiştir. 

Hava Bozuldn 
-Bern 5 (A.A) - Hava f enB 

halde bozulmuştur. İsviçre-ital· 
ya hududuna kar yağmakta· 

dır. 
AK DENiZDE 

Şiddet 1 Fırllnalar 
~ Berre 5 (A,A) - Şideetle 
hüküm süren fırtına bütünıt 

\kdeniz havzasında ehemmi· 
1 ·etli zararları mucip olmuştur· 

' Jç tane deniz hıyyaresi pala· 

marlarını koparmışlardır. Bun· 
lardon biri batmış ikisi karaya 
oturmuştur. Bazı motörbotlards 
karaya oturmuştur. 

BEŞİZLER 
Günden GUne 
Serpl iyorlar 

Kallander (Amerika) 5 (A.A) 
- Bundan bir müddet evv ' 
Mm. Dionne namında bir ka· 
dm beş çocuk birden dünyayıı 
getirmişti. Bu beşsizler gündeıt 
güne serpilip büyümede iseler 
de O derece birbirlerine ben· 
ziyorlar ki kendilerine bakaıt 
hekim bunları ayırt edebitme~ 
için her birinin gerdanına is· 
mini taşıyan birer madalya a!:' 

mağa mecbur olmuştur. 
Yabancıya iş 

Havana 5 (A.A) - YarıJl 
neşrolunacak bir kanun-da ec· 
nebilerin çalışması yenidefl 
tahdit edilecek ve bu tahdid81 

hizmetçilere de teşmil olunacalr 
tır. 

lmperatoriçe Ma~ 
Luizin Mektupla 

Paris, 5 (A.A) - 17 Kaııtl' 
nuevvel tarihinde burada f rııt' 
sa imperatoru birinci Napol)'0: 

nun zevcesi Avusturya imper' 
~· toru Fransuvanın kızı imper
11 

toriçe Marie Luise yaıdığı 3 . 
mektup müzayede ile satıl' 
caktır. Bu mektupların pir ({~; 
mı evlenmelerinin bidayetİJl ~ 
ve bir kısmı da Rusya sefe 

esnasında yazılmıştır. En soıı"ıır 
cusu Elbe adasından yas'~ 
içinde sizi ve oğlumu yenid~~ 
görmeği ne kad'!-1' isterD~ 
dediği mektuptur. lmperato e' 
bundan sonra yazdıkları iıJJ~ıf 
ratoriçenin eline varmaıJ11~, •• 

• • l 

··································· ~ Fakat bu mıntakayı boşıı.1- ı.i! 
··tv 

bulduk. Yamyamlar, en ınu ıı( 
yamyamlar inlerine sokutııı1,. 
lardı. Bütün vadi boyunca ıı ııı 
nan Ramu nehri, ayaklatl ·~ 
ucunda gümüşten bir yılaıı ~~ 
parıldıyordu. Uzakta Bi~tı'iı1JI 
Ranj tepesi bulutlar ıÇ ft~ 
kayboluyordu. Diğer tar~(li 
gözlerimiz ucu bucağı go bf 
miyen Junglu ihataya ç~ .. ~ 

.. (iJY > 
yordu. Biz bu sonsuz go iWO 
vahşet ülkesinin ancak_ 1' fit 
bir parçasını zaptetmiştı~~;e~ 
riye, daima ileriye ve yil ~90' 
lere çıkmak için d~ha. ııe -1i 
çok fedakarlıklara ıhtiyaÇ 1''o' 
Daha yukanda, şimdiye 11Jı 
hiç bir insanın ayak ba5ıJl ô'· 
bu dağa ben 11 Ekselsiyor'~e~ 
adını koymak hakkını 
nefsimde buldum. 

- Sonu 
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(Şirin] ine aşık bir [Fer
ıadı] ın demir kayalı dağları 
lelerek köyüne su getirip an
:ak yaranacağı bir köylü koyu 
toyu, dert yanıyr: 

- Biz diyor ya bir saat · 
JZaktan su aluu:, yahut açtığı
nız avganlardan .. 

Bu köylünün Avgan dediği 
>ir kuyudur, bir kuy -
dur ki çok geniş ve az 
lerin kazılmış, yağmurun sula
•ını toplıyan bir çukur ... O 
;ukura yağmurun doğrodan 
loğruya suyu dolduğu gibi 
ıağmurun etraftan topladı

~! toprağın san rengi de 
ner tarafından sızarak ağır 

ığır dolar ve suyun ren
'lini bir sigara dumanı hal
kası şeklinde sarı san dal
galandırır, sarartır, bir sel suyu 
lıaline sokar. Su biraz durduk
·an sonra üstünkörü [•] tortu
!anır. Mad:!ni toprağın koku
ıunu taşıyan bu birikmiş ki
reçsiz suyu, bazen ipi bulun
mazsa; belinin uçkurunu kova
ya bağlayıp salarak doldurur
lar, dudaklannı yağlaya yağ
laya içerler. Bu su sabun kö
pürtmez ve ele deydikçe ya
ğını bala çıkarmamış gibi el
den kayar, ıslanmamış duygu
sunu verir. Bu su bir cihetten 
sağlam olmakla beraber bir 
cihetten de mikropludur. 

Bu kuyulara izafeten bura
da bir köye [Avgan köy) adı 
verilmiştir. Bu kabil köylerde 
toprak kızıl ve bağlarında ye
tişen üzümler özlü ve çok tat
lıdır. 

:;. :; 

Meşhur hicivci şair Eşrefin: 
F::5me dadıklm iki dükkıin bil ıu ''' 
Pevnit ekmık ytnıekfen ne agız kaldı 

ne burun 
Diye sürgünlük hatırasını 

bıraktığı eşme kazasına gel
dim. Cumhuriyetin feyzini gör
müş, ıslah edilmiş, mektepler 
Yüzü görmüş.. Bu kasabada 
biraz eğlendim, geçtim. Bu 
civarın köylerinde adet olan 
bir güveği giydirme merasimi
ne rastladım. Güveği zifaf gü
nü gündüzün sağdicile (2) ka
sabanın hamamında bir iyice 
temizlendikten sonra köyün ya 
hocasına yahut büyük bir ihti
Yar atanın yanına götürülür. 
Sağdicile köyün bu muhterem 
•daııunın önünde duran güve
ki.nin arkasında elinde biçak 
bir delikanlı vardır. Bu mera
sinıde anaları, babaları ve 
köylüler hazırdır. Duadan 
ıirade bekarlık hayatın-
d~ıı evliliğin vecibelerini 
Yıık!enmeg" e atılan gu-veye 
l"" k k~r .. çe nasihatlar verirler, ve 
• Yun aile hayatına bir arma
!ran daha sunulur: 

Sırt1a11nda bıçaklan 
Bun/w cennet koçakla11 (3) 

Ve mabadı .. 
ta Yüksek mePnum ve manalar 
nı~:~an bu merasim Türkün 
n 

1 
1 duygulannı tahrik eden 

e er taşır. 

* Aktaş k" - .. ı oyunun; çam orınan-
arı a 
k rasına saklanmış bir ovada 
g~rııluşu kendisine has bir 

Ulellik veriyor. 
Ne b"I . 

y 1 eyım ben sevgili oku-
llcıım· bu k"" d d'"" dı"• ' oy e gez ıgım 
!rer k"" 1 d lik oy er en ayrı bir güzel-

birb~~r. Zaten Anadolu köyleri 
lliil~ll~kten. ayrı zevkler, şiirler, 

Ak 1 er ıçınde kuruludur. 
ca.k taşın; oluklarını kopara
laht coşkun sulu çeşmesinden 
rup ~~~n Çamçağı [4] doldu-

. 
0 Ye selam gibi içtim. 

Muhtar oda.•ında köylüler 
yanıma çokaştılar {5] her köy
de olduğu gibi bu köydede 
muhtar , dası ve köylii zengin
lerinin odalan vardı. Her han
gi odaya gelen misafir o oda 
sahibinin ailesi ve a.ı:ızi olur. 
Rahatına en hurda teferruatile 
ihtimam da kusur etmemeğe 
çalışırlar ysdirirler, Gezdirirler 
ve rahat ettirırler. 

Muhtarın odasında dinlenir
ken anlatılan hikayesile mera
kınıı uyandıran yerleri gezme
ge, görmeğe gittık. İlle gördü
ğümüz: köyün bir çeşmesi idi. 
Çeşmenin üst ve yan taşları 

asaria tikadan sayılacak yazılar 
resimlerle süslenmiş. 

Bu taşlann, bu mermerlerin 
mütenazır bir şekilde dizi!me
yişinden belli idi ki o taş'ar 
eskilikler yaşayan, yaşatan ha
zinesinden alınmış, yerleştiril

miş. Beni bir ormanın içinde 
kırk elli dönümlük geniş bir 
sahaya götürdüler. Ki;vlföıün 
biri çift sürerken tar!asının or
tasına yakın bir yerde sapanı
nın demiri yere gömliHiyor, 
sanki yer altında bir lağım var- 1 

mış gibi ... 
Öküzlerini toprakta sapaıımı 

topragm çukuruna dalmış bir 
halde görünca koylü şaşalıyor. ve 
eşiyor, bakıyc>r ki derin bir çu
kur, hemen köylü arkadaşları
na bir haber... Çapa, kürek 
kazıyorlar, ne görseler! ikisi 
cenuba, birisi şarka açı!mış üç 
kapı, Kapılar kemerli ve taş
ları yekpare ... 

Cin peri masalını çok duy
muş, ona çok inanmış zavallı 
köylüler - ki bundan çok za
man evvel - bu kapılardan kor
kuyorlar. Köylünün içinden çı
kan bir kaç yiğit define bulu
ruz sevdasına kapılıp bu kapı
ların birisine ellerinde yanmış 
yağlı çıralarla dalıyorlar, dalı
yorlar amma kalıyor!ar. Kapı
nın önünde o kadar bekliyen 
köylü ve akrabaları bir daha 
hu yiğitlerin çıktıklannı gör
miyorlar. 

Bu hadise köylüyü daha zi
yade korkutuyor ve efsaneler, 
masallar bir bir canlanmağa, 
ağızlarda havf ve herasla ge:ı;
meğe başlıyor. 

Aarasından bir kaç sene ge
çiyor. Bu deliklerden birisine 
bir köpak bırakıyorlar ve 
kovalıyorlar. Rivayete göre 
köpeği üç saat uzakta bir 
şehrin bağlannda goruyor
lar. Köylülerin kat'i ve saf 
teminatına göre Yunan istila
sında bu köye giren (cavurlara] 
keşiflerini bildirmemişler, bu 
çukur onlarca meçhul kalmış, 
ormanlar arasına gömülmüş 
metruk araziden buldukları ve 
üzeri eski yazılarla süslü taş
ları da göstermemişler, Bu
nunla alakadar olacaklar bu 
topraklarda bir az uğraşsalar 
eminim ki tarihe mal olacak 
eski yadikarlar bulacaklardır. 

Sevgili okuyucum! Volkanik 
dağlar, tepeler aresmda, eski
den köylünün [bin zevkü isya
nına) yatak olmuş, geniş birer 
fırın gibi oyuk, gizli mağara
ları kafamı vurmaktan korka 
korka gezdim, gördüm ve hat
ta oturup birer sigara içerek 
masallarını, maceralarını din
ledim. 

Daha ayrılmadan içime has
ret çökmüştü. Bu köyü de 
görüp köylüden ayrılıyordum. 

Size şu on altı yazıda an
lattığım gezintimi esas itibari-

Dün Borsada Yapılan Satışlar 

iki Tarafın İddiaları Nedir? Çu. 
615 
129 

Uzum 
Alıcı Fiat 

52 
36 
35 
17 

K A Kazım 9 
Koo. itihat 7 

13 
7 

Geçenlerde Burnovada bir 
hadise olmuş ve iki arkadaş, 
namuslu bir kadını hile ve 
desise istimal ederek Zorla 
otomobile bindirmek suretile 
kaçırmağa teşebbüs eylemiş
lerdi. Vak'anın maznunlaıı oian, 
Mustafa ve İsmai.lin mubake
mes:ne dJ.n Ağırceza mahke
mesinde başlanmıştır. 

Evvela dinlenen Meliha H 
uzun zamandanberi İzmirde 
bulunmıyan kocası Hakkı efen· 
diden ayrı yaşadığın. ve talak 
için mahkemeye müracaatb 
bulunduğunu anlatmış ve de
miştir ki: 

- Bir gece evimde oturur
ken pençcrem vuruldu. Evimde 
o gece misafir bulunan bir ha
nım bundan korktu ve feryat 
etti, kaç;p g;tti, Ben de ne ol
duğunu anlıyamadım. 

Ertesi günü bu Mustafanm 
annesi geldi. ve dayımın dışa
rıda beni beklediğini söyledi. 
Ki:çük çocuğumu alıp dışarı 

çıktım. Kapının önünde hir 
otomobil ve otomobilin yanmd1 
da Mustafa ile İsı.nail vardı. 

Zubeyde Hanım 
Diinkii celseye ken

disi geldi 
Cumaova!!ında Y eniköyde 

Süleyman k·zı Zübeyde hanı
ll'ı ya~':ı~·ı damdan silahla ve 
zo .. a ka,m~n ve kızı kurta!"
ma!c için takip eden baba
sı Süleymanı att:ğı m:ıvzer 
kurşunile öldüren Bekir oğlu 
Hüseyinle arkadaşları Mustafa 
oğlu Hüseyin, Mehmet ve Ab
duılahın muhakemelerine dün 
ağırcezada devam edilmiştir. 

Dünkü cı:lsede Zübeyde ha
nımla annesi mahkemede hazır 
bulunuyorlardı. Şahit sıfatiyle 
Y eniköy mubtan Mehmer Ali 
efendi çağrılmış ve kendisine 
bu hadise hakkında ne bildiği 
sorulmuştur. Mumaileyh hiç bir 
şey bilmediği cevabını vermişti.-. 

Bunun üzerine mahkeme 
reisi Suat bey zabıt katibine 
bu davanın gizli görülmesi için 
evvelce verilmiş bir karar bu
lunduğunu hatırladığını söyle
miştir. Dosya tetkik edilince 
böyle bir kararın mevcut oldu
ğu anlaşılmış ve salonda bulu
nanlar dışarıya çıkarılmış ve 
muhakemeye gizli olarak de
vam edilmiştir. 

Sulu Sarhoslar 
Keçecilerde Mustafa oğlu 

Şefik ile Salih oğlu Ahmet ve 
Ahmet oğlu Necati sarhoş 
olup ö ekini berikini rahatsız 
ettiklerinden zabitaca yakalan
mışlardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
le burada bitirdim, esas itiba-
rile diyorum çünki daha çok 
gezdiğim yerler vardı. Lakin 
kendi adesemden tetkikatım 

hepsinde de birdi diyebilirim. 
Bu yazı ile hem köylerde ge
zintime son verir ve hem seni 
hürmetle selaınlanm aziz oku
yucum. 

Tok Dil 

{*) Üstünkörü - Göz alda
tacak kadar, kabil olduğu 
kadar .. 

(2) Sagdiç - Çok samimi 
arkadaş. 

(3) Koçak - Koç yigit, çok 
kahraman, çok daha fazla yi
ğit .. 

[4) Çamçak- Çamdan oyul
muş su maşrabası .. 

[5) Çokaşmak - Toplanmak, 
çoklaşmak, çokluk olmak. 

T. D. 

Bunlar üzerime atıldılar. Ço
cuğu bir tarafa iterek beni 
kollarımdan tutınak suretile 
otomobilin içine soktular, ben 
feryada başladım. 

S Süleyman 10 19 
Trifonidis D 12 75 16 

82 Ş Riza Halef 12 25 14 75 
13 50 
13 so 

67 H Şeşbeş 11 75 
49 Beşikçi Z 13 
21 O Egli 8 10 

283 

T Debas 9 75 
Ş Riza Halef 6 75 
YEK ÜN 
Zahire Borsası 

6 75 
6 75 

Çu. Cinsi Fiat 
708 Buğday 3 60 5 
28 Arpa 3 25 3 25 

Bunun üzerine korkan şoför 
otomobili hareket ettirmedi ve 
İsmail ile Mustafa da bırakıp 
kaçtılar. 

Maznunlardan Mustafa de
mişti:: ki: "Vak'a günü Meliha 
ha.-um beni evine çağırdı. Gi
dince bir gece evvel pencereyi 
hkırdatmış olmamdan mahal
lede haysiyet ve şerefinin ber
b:ıt olduğur.u söyledi. Bu va
ziyet kaqısında kendisine ev
lenmek teklifir .:le bulundum. 
Fena bir maksadım yoktu. ,, 

18 H Z Ahmet 15 50 
K A Kazım 17 50 14 

10 
1005 

L Reciyo 11 
YEK ÜN 

15 so 
17 50 
11 

73 Kumdan 4 25 4 37 
50 Nohut 5 5 
20 Börülce 4 50 5 25 
93 Fasulye 7 9 50 

Şahitlerin dinlenilmesini mü
teakı? iddia makamını işgal 
ed~n 1üddeiumumi muaviniŞev
ki bey iddiasını serdetmiştir. 
Müddeiumumi bey, suçlan sabit 
olan mamunlann Türk ceza 
kanununur 431 nci maddelerile 
tecziyelerini istemiştir. 

Maznunlarda ayni cel-
sed,. müdafaalarını yapmışla.;· 
ve muhakeme karar için 13 
ikinci Teşrine bırakılmıştır. 

Kazım Paşa 
Foçaya Gidip Gel'.ii 

Vali Kazım paşa dün Foça
ya gitmiş ve orada bazı tef
tişlerde bulunduktan sonra 
alcşam avdet eylemiştir. 
Mücadele devam ediyor 

Şehrimizde ruam mücadele
sıne iki kazadan getirilmiş 

olan baytarlarla Belediye baş 
baytan tarafından devam edil
mektedir. 

oıni~yon reisi baytar mü
dürü Adil bey dün ruam 
mücadele işlerini teftiş etmiştir. 

Zabıta Haberleri: 

Bir Aşık 
Sevgllislnl Tehdit Etmı, 

Alsancakta ikinci Kordonda 
oturan Ferit oğlu Seyfeddin 
efendinin kız kardeşi İsmet 
hanımı sekiz senedanberi sev
mekte olan Süleyman oğlu M, 
Emin efendi mezburenin evine 
giderek [senin kanını içeceğim] 
diye ölümle tehdit ettiğinden 
yakalanmıştır. 

Çu. 
87 
56 

incir 14-0. Susam 10 50 10 50 
Alıcı Fiat 10200 P çekirdeği 2 30 2 40 

Cevahirci Z 5 50 6 25 3244 K palamut 250 435 
F Z İzzi 7 50 9 50 146 Bal pamuk 30 32 

Dr. Ali Rıza 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

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

Telefon : 2987 

s 7 248) 

DOKTOR 

Hatip Oğ. Esat 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 
Haııtalannı her gün öğle-

den sonra Beyler - Hacı 

f marnlar sokağında 
No. 12 - Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder. 
Telefon No. 3331 

s. 7 

Hasta Bakıcı 
Aranıyor 

Birinci veya ikinci sınıf hem
şirelerden taliplerin Aydında 
Sıhhat yurdu müdürlüğüne mü-
racaatları. 3-3 (758) 

Kiralık Ev 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokajı numara 36 Tele
fon 3956 

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

(363) ·- .,_. -
Aydın Demiryolu -Jn.: ın 

MüdlirlüğUnden: 
İzmirdeki mağazalardan alı

narak Sarayköy tarikile Bul
dandaki mağazalara te~~im 
edilmek şartile gönderilecek 
mersule eşyaya ait 912 numa-

"' ralı hususi tarife 
İzmirdeki mağazalardan alı

narak Saryköy istasyonu tari
kile Buldandaki mağazalara 
teslim edilmek şartile taşınacak 
mersule eşyaya ait olup iş'an 
ahire kadar muteber olan ve 
yaz aylarında tonu 1500 ve kış 
aylarında tonu 1900 kuruş~uk 
912 numaralı hususi tar!'- ~in 
müddeti 4/12/1934 tarihinden 
sonra biteceğinden keyfiyet 
muhterem halka ilan olunur. 

§ İzmirde vagon içinde piri
nanın muafiyet müddeti 7•11/ 
934 tarihinden :tibaren 48 saat 

Göztepede tramvay caddesi- olarak tespit edilmiştir. 
ne ve vapur iskelesine iki da- İskele havzası dahilinde pırina 
kika mesafede gayet havadar 
ve büyük bahçeyi havi bir ha- beher metre murabbaı ayda 
ne kiralıktır. Borsa sarayında bir kuruş üzerinden ara:r:i ki-
F ehmi Simsaroğlu beye müra- raya verileceği muhterem tüc-
caat. Telefon: 3039 carların bilgisi olmak üzere ilaıı 

1-1 O ( S 5 l-"""'_o_Iu_n_u_r ._ . .....,,,_,,,,_,,.,,,..,_:----.ac=..,,,..,..._ ~-. 
Tenekeci DUkklnında 
Türk pazarında tenekeci Os

man oğlu Ali efendinin dükka
nına giren Ahmet oğlu Kadi
rin çekmecede bulunan on lira-

Dişlerinin Bozulup Çürümiyeceğinini Bilir 

yı çaldığı iddia edilmiş ve za
bataca tahkikata başlanmıştır. 
Tabanca ile oynarken 
Devriş oğlu Hasan efendi 

Halkapınarda tabancasını kur
calarken ateş aldırmış ve 
çıkan kurşun mumaileyhi sol 
elinin 1 parmaklanndan yara
lamıştır. 

Umumhanede Zorbalık 
Tepecikte sürmeli sokağında 

Cavidenin umumhanesine ceb
ren girip Mezbureyi yaraladık
tan anlaşılan Sait oğlu Remzi 
ile berber Ridvan oğlu Cemal 
efendiler zabitaca yakalanarak 
Adliyeye verilmişlerdir. 
Başına demir yamı, 
Çorakkapıda Alinin furunu• 

na giden Salih oğlu Avni ~ 
efendi yemek ısıtmakta iken 
furunda bulunan İbrahim oğlu 
Mehmet, mumaıleyhin başına l . 
demirle vurmuş ve yakalan· lt 
mıştır. 

Bir Hırsızlık iddiası ı 
Alsancakta Demirhane soka

ğında oturan Osman oğlu Ke
rim efendi bir odada beraber 
oturdukları Osman oğlu Meh
medin kendisine ait elli lirayı 
çaldığını iddia etmiştir. Zabı
taca tahkikata başlanmıştır. 

Radyolin en müessir diş macunudur; diş!eri kat'i surett~ te< 
mizler ve parlahr. Radyolin en yum~k dış macun~dur; dışle~ 
çizmez minalarını örselemez. Radyolin en boşa gıdecek dıt 
macun~dur· ag" ızda köpiVür, lezzeti güzeldir. 

RADYOLİN 
Kullanınız 

l ayY. are - Piyango Biletlerinizi 
MUTLAKA SAADET Gişesinden Alınız Çorakkapı HASAN T AHSIN 

No. 
354 :' clefon: 7943 • 



Sahife to 

SÜMER BANK 
YERLi 1'1ALLAR PAZARI 

lznıir Şubesinin 

HAFTALIK ViTRi l 
~leşherini Behen1ehal Görünüz 

BU HAFTA 
Erkek, Kadın, Çocuk 
Ayakkapları ve Saraciye 

Günüdür 
ODU(f PAZARI No. 11 - 12 

(Eski Bayraklı l\lağazası) 

HüktmLt Ve Resmi ~lüessesat ~lenıurinine 

l"''aksitle ~lal Verilir 

Yeni Asır 

~,. ""' : . . ' . ~,. . 

Göz Tabibi 

Lütfü Kır~ar Sahibinin Sesi 
"'"" wa• n ... 

Memleket hastanesi 
göz hastahkları müte
hassısı: 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
İkinci beyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 
746 s. 7 

Fahire Hanım ve Hasan Bey 

1795 Aman beyim. Duet 
Kadıa kıyma canıma 

- Müzeyyen Hanım 

§ AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
E · Hicaz şarkı. Sevdamı dilim 
: anlatamaz -Zayi 

1932 Senesinde Loyt T ries
tino kumpanyasının AJbano 
vapurunun 16 ncı seferinde 
namımıza gelmiş 949/950 nu
maralı 2 sandık pamuklu men
sucata " gayri safi kilosu 348 
ait 11 No.lu ordino zayi ol: 
muştur. Yenisini alacağımızdan 
eskisinin hilkmü yoktur. 

Emel CelAI Hanım 

x 1796 Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış gü!mCş 

Saadet Hanım ---- . -:E AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 
E Uşak şarkı. Gel gel 
E Mahmure Handan Hanım 

Müserref Hanım --E AX1801 Uşak şarkı. Endamına bayıldı 

F antazi mensucat Limited 
Şirketi İzmir Şubesi 

4756 (766) 

Çeşme Malmüdürlüğünden: 1 
Mahallesi Sokağı Mevkii Cinsi Nu. Muhammen K. 

Lira Kuruş 1

1 
Hacı Memiş Cami yağhane binası 3 70 
Tokoğlu Kuyulu sokak arsa 34 10 
Uzunkuyu oda 30 

Ovacık bağ ve tarla 18 dö. 475 
Sakarya Hurmalık dükkan 25-27 600 

Alaşar bağ 4 dönüm 42 50 
lnönü Elmas arsa 108 10 
Fahrettinpaşa arsa 49 10 
Sakarya Muharrem ef. arsa 137 5 
16 Eylül Gümrük caddesi " 20 15 
.. " .. " " 19 20 
" " Tekke 11 18 20 
.. ,, .. .. 15 10 
" .. " " 12 10 
il •• .. " 8 15 

İnönü Elmas " 97 12 
Sakarya Muharrem ef. " 136 5 
16 EyliiJ Tekke " 1 50 
Sakarya Muharrem ef. " 86 5 

" " " harap hane 35 16 
Yukarıda yazılı yirmi kıt'a emvali gayri menkullerin bedelleri 

tasfiye ve~ikasile veyahut peşin para ile tediye edilmek üzere 
mülkiyetleri satılacağından 20 gün müddetle müzayedeye vaze
dilmiştir. Müzayede 31-10-934 tarihinde başlıyacak 19-11-934 
tarihinde Pazartesi günü saat 14 te ihaleleri icra kılınacağından 
taliplerin malmüdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna müra-
caatları ilan olunur. 4754 (765) 

lzmir Belediyesinden: 
85 adanın 4 numaralı arsa

rının mülkiyeti 17-11-934 te 
r:ıat 16 da açık müzayede ile 
ihale edilecek. Şartnameyi gör
mek üzere başkatipliğe müza-
yedeye iştirak için de söylenen 
gün ve saatte depozito mak
buzlarile belediye encümenine 
müracaat. 

·26, 6 4583 (714) 
§ 1 - 87 adanın 87 numaralı 

arsa mülkiyeti açık müzayede 
ile 27-11-934 de saat 16 da 
ihale edilecek. 

2 - 83 adanın 20 numaralı 
arsa mülkiyeti açık müzayede 
ile 27-11-931 de 16 da ihale 
edilecek. 

3 - 84 adanın 17 numaralı 
arsa mülkiyeti açık müzayede 

ile 27-11-934 de saat 16 da 
ihale edilecek. 

4 - Sıhhat ve içtimai mua
venet müdürlüğü binası ileri-
sinden Halil Rifat paşa cadde
sine doğru yapılacak mecra 
işi kapalı zarf münakasasile 
27-11-934 de saat 16 da ihale 
edilecek. 

5 - 90 ve 94 numaralı ada
larda kahramanlar elektrik te-
sisabndan noksan kalan kısmın 
işi kapalı zarf münakasasile 
27-11-934 de saat 16 da ihale 
edilecek. 

İzahat almak için başkatip
liğe müzayede ve münakasaya 
iştirak için söylenen gün ve 
saatte depozito makbuzlarile 
belediye encümenine müracaat. 

6-16 4755 (767) 

: Şetraban şarkı. Titretti beni --: Süheyla Bedriye Hantm = ---- . E AV ~ 802 lzmi~. Bergama türküsü 
: .1\: cı. Gokçe karga olaydım ... 
: Süheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. -

AL60PAN 
Baş 
Ve 

Ağrıları; Diş 
Sinir Sızıları; 

Roınatizma :Ve Grip 
Rahatsızlıklarına Karşı En Faideli Ve Teskin Edici 
Bir ılaçtır. ( 1 - 6 - 12 ) lik Orijinal Teneke Ku
tularda Her .... ·neden Arayınız. 

Toptan Satış Mahalli : 
İstanbulda Bahçekapıda 

ZAMAN 
ECZA DEPOSlJDUR 

Şehrimizdeki Ecza Depolarlle Eczanelerde 
Vardır. İsrarla ALGOPANI lsteylnlr. 

Aşağıda koyduğum tatbik 
mührümü resmi daireler, mü
esseseler ve şahıslarla yapaca
ğım bütün taahhüt ve tasar
ruflarımda kullanacağımdan 
borçlar kanunnundaki mecbu
riyet sebebile tasdikini isterim. 
5-11-934 İzmirde Dibekbaşında 
ikinci Yüksek sokağında 11 
numaralı hanede sakin f brahim 
efendi kızı Nuriye hanım 

5 T. Sani 1934 15 K. dam· 
ga pulu 930 Nuriye Mührü 
Dairede yazılan ve okunup 

anlatılan bu beyannamede al
tındaki mührfin şahıs ve hü
viyetini tanıdığımız fotoğrafı 
yapıştırılan Nuriye hanmın 
mührü olup yanımızda kondu-
ğunu tasdik e.deriz. İzmirde 
Dibekbaşında ikinci Yüksek 
sokağında 11 numarada sakin 
Hüseyin efendi oğlu M~vlüt 
efendi ve İzmirde Birinci Bey-

Zayi 
Bir zencire bağla dört kü

çük ahnatar zayi olmuştur, bu
lan VAN DER ZEE Acente
sinde Eskinazi Efendiye getir
lerse bahşir verilecektir. 

(771) 

ler sokağında Zeki hanında 
numarasız odada sakin Mehmet 
oğlu Nurettin efendi 6 T. Sani 
934 15 K. Pul Nurettin Mev
lüt Bin. dokuzyüz otuz dört 
senesi ikinci Teşrin ayının 
beşinci Pazartesi günü tarihli 
bu beyanname altındaki müh
rün şahıs ve hüviyeti yukarı
daki tariften anlaşılan Nu
riye Hanımın mührü olduğunu 
tasdik ederim. Bip dokuzyüz 
otuz dort senesi ikinci Teşrin 
ayının beşinci Pazartesi günü 
5-11-934 
15 K. Pul 6 T. Sani 934 İz

mir İkinci Noteri resmi mührü 
ı mza okunamadı. 

4751 (768) 

& Te,rlnsanl 1934 

Birinci Sı.nıf ~lutahassı 

Operatör - Doktor 

hsin öseyın 
Hastalarım her gün sabahtan akşama kadar kendi has

tanesinde kabul, tedavi ve ameliyat yapar. 
A D R E S : Çivici Hamam Müftü Sokak 

~rahsin Be ' Hastanesi 
2-26 (764 

. 
Türkiye Ziraat Bankası lzmir 

Şubes"'nden: 
Muhammen 

Sokağı Cinsi No. 
Bülbül Hane 18 

" Haliliye arsa 20 
" Menem C. 301 M. M. arsa 2 
14 Bornova C. 101 M. M. arsa dükkan 24-26/20 
'' " 133 M. M. arsa 22-28 
" Ayva 8/3 hisse arsa 471 M.M. 5 
" Ayva 8/3 hisse arsa 608 M. M. 9 
" Ayva 8/3 hisse arsa 672 M. M. 7 
'' Menemen C, 941 M. M. arsa 3;5 
" " 842 M. M. arsa 1 
" Vişne arsa 22 M.M. 13 
" Vişne arsa 46 M.M. 9 
" Vişne arsa 92 M.M. 7 

Vişne arsa 66 M.M. 15 
" Muradiye hane 92-94 
" Menemen caddesi hane 73-54 
" Muradiye 1761 M.M. Arsa bahçe 61 
" Menemen caddesi arsa 62 
" Menemen C. 230 M.M. arsa 60 
" Menemen C. 862 M.M. arsa 91 
" İncirli 411 M. M. arsa 3 

Kıymeti 
700 
200 
600 
400 
300 
500 
600 
900 

1.500 
2100 
100 
lOD 
200 
100 

1200 
2000 

900 
300 
300 

2400 
500 

Darağaç Paralı köprü C. Hane ve dükkan 76-53-76176 2600 
Yukarıda evsafı ve numaralan yazılı Yunanlı emvali 6/l 1 /934 

tarihinden itibaren açık arttırma ve gayri mübadil bonosu veya 

peşin para ile satışa çıkarılmıştır. Malın satıldığı seneye ~ 

Devlet Belediye vergi ve resimlerile sair masrafları müşteriye 

aittir. Kıymeti muhammenesi iki bin liradan fazla olan emvalin 

ihaleleri istizana tabidir. İhale 28/11/934 Çarşamba günüdür. 

Taliplerin kıymeti muhammenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
teminatlarile birlikte mezkür gi'.inde saat 14-30 da Bankaya 

müracaatları. 4-712 (770) 

ı·istol Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzıııirliler Burada Bulusurlar .. 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile İstanbulun 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. 

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

Osmanİ)'e oteıi:id!:~siye 

lzmir Mektepler Mübayaat Ko-
misyonuııdan: 
Kız muallim mektebinin senelik ekmek, koyun ve dana etleri, 

sade yağı, beyaz peynir, ihtiyaçları şartnamelerinde yazılı 'evsaf 

ve miktarlar üzerinden 25/10/934 tarihinden itibaren yirmi güıt 

müddetle aleni münakasaya konmuştur. 

Şartları görmek istiyenlerin hergün Karşıyakada kız muallirJl 
mektebinde ve münakasaya girmek istiyenlerin de şarlnamele· 

rinde yazılı muhammen bedeller üzerinden yüzde yedi buçuk 

nisbetinde muvakkat teminatlarını maliye veznesine yatıraralc 
makbuzlarile ihale için kararlaştırılan 13/11/934 Salı günü saat 

on beşte İzmir erkek lisesinde toplanacak mübayaat komisyo· 

nuna müracaatları. 4574 (769) 

:••ııııııı•ıı•••••••••••••••••••••••••l wt • ~ • a • ı ı w• t• ••ıııı•ıııı• 

. TAZE TEfVhL u\.,~z 
• • 
IL.A.C .... 
Hamdi NüzJaet 

Sıhhat 
Bnştlnrnk Büyiik Salepcioğlo ban Kt\rşısında . 
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\\ • f."'. ll. \ 1 an Der 

Zee & Co. 

Fratelli Sperco 
Acentesi 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

TELAMON vapuru on bir TUEBINGEN vapuru yedi 
ikinci teşrinde bekleniyor. 9 
ikinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdarn, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 
NİEDERW ALD vapuru 19 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 21 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 
FRİESLAND vapuru 3 1 ci 

kc>nunda 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 Filade1fiya ve Nor
folk için yük alacaktır. 

GANDIAN P ACIFIC STEAM 
SHIP AND RAILWAY CIES 

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

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
J7 - 2008 

teşrinisaniden 15 teşrinisaniye 
kadar doğru Anvers Rotter
dam, Amsterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 15 ikin 
ci teşrinde beklenmekte 
olup hamulesini tahliye ederek 
Bourgas, Varna ve Köstence. 
için yük alacaktır. 

ORESTES vapur yirmi beş 
teşrinisaniden yirmi dokuz teş
rinisaniye kadar Anvers Rot
terdam Amsterdam ve Ham-
burg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

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

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 
SUÇEA VA vapuru yirmi üç 

teşrinisanide beklenmekte o!up 
günde Malta, Barselon, Mar

silya ve Cenovaya hareket 

edecektir. 
Yoku ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 

binası arkasında FRA TELLı 
SP ERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon : 2J!H-20l5 

ı\1akine ln1alathanesi 
Jlalıma,ı2a O:or ,ı ı Kumam 50 

M iiett3esenı ı ıı 
nınmu liit ı 

nlaıak 

uın k 111 

1 zın ı rılo 
fnn l ı yet te lli r. 

A liikaılarlı. 
rın bu makine
crııı foalıyet 

t n ı z l ıı r ı luı k k ırHln ııı v.ı• , • ., Pılerız. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} ağ hane Ve f.Jn De{}irmenıeri 

lçın lıılıııııııııı alilt v"' rılP\"nl ırıı :ıl cdılır. 
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Gazı•zyen Bilumum Dnılz Jşlerl 
flor 1 ~ t ı . 

1 
Dnrbıııler, ıuluıııhalıır vı 

wyGa ve ıer hll'fVC l .k. .. 
tesısatı mı H\DI ·ıye asammr VE" 

te her c ' ıı rnahrnkut lizerirıe v:nçlcr ve sair ı,ler Jernhte 
ınnl olıır • ıır. 1 vfl knlınl Nlılır 

Eczac başi Süiey ~ an Ferit 
I, o on ya ve esansl:uı çok latif çok sabit ve hanikı çiçe'< 

kokulari o!duğunu her Türk bi ;, 

VE 
Bahar 

Altın<laınlası 

Yaseınin 

~luhabbet Çiçeği 

Unntnıabeni 

Senin için 

Ful 
J)alya 
lsimlerinin yalnız FERlT kolon

yalarına ait old~unu da öğıenm = ş · 
tir. Alırken Feri\9 iıim ve ctikctıne 
dikkat ile taklitlerini red edi nız. 

Umumi depo: 

S. FERiT 
Şifa Eczanes· 

Hükumet Caddesi 

" Oliver Ve Şii. ~ I JADRANSKA 
LİMİTET ..... _'~ ' ı PLOVIDBA D. D. Susak ... 

Vapur Acentesi ~ izMtR, Pi~E TRiYESTE vE 
• • • • -...! SUSAK iÇİN MUNTAZAM 

CENDELI HAN BiRiNCi HAFTALIK POSTASI 
KORDON TEL. 2443 Seyahatm müddeti 

DHE ELLERMAN LINES LTD. k Triyeste 5,112 gündür. 
T AHMIL 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 

Her Pazartesi günü muvasa
lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 

7/11/934 S.S SRBIN 
141111934 S.S BEOGRAD 
21111/934 BLED 
28/11/934 SRBİN 

teşrinde Liverpool ve Glaskova 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN DİKKAT: vapurlar Çarşam-

V APURLAR ha günü sabah yük almıyacak-

THURSO vapuru 16 birinci 
teşrinde 'Anvers, Hull ve Lon
dradan. 

OPORTO vapuru 25 birinci 
teşrinde Liverpool ve Swan
seadan 

DAGO vapuru ay nihayetin
de Anvers, Hull ve Londra
dan 

lardır. 

Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü-

racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine mes'u ı han No. 
liyet kabul edilmez. (189) 

13-14. 
Telefon: 2548 

m~lı:uı ( ihlam ur ) 
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 

S ı tozunun zara kutua ep ları yalnız 15 ku-
ruştur. Toptan alanlara iskon-

Fenni 

Hilal 
Eczanesi 
Glizliik çeşit çıı 

ciııslol'inin E~ 
ıcuzn EN" sa~la-
111, EN son mo 
ıast, ltN kiiçiik teftıı ı uatı, 

1.arıfi, EX, EN,EN ıyıleri 

3882 

Gözlükcü 

uol ~ek 11 1 l•.. ) 1•111 lllUJ k:ı@ı , ]~~ 
EN bllgiik deposu 

• . . ' • . 1 ,· Y. •I ,, ' • I~ • ' '" •,, . . 

Umum Hastalarıo ı azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,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-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. . 

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERi 
İLE RAGBET ve iTİMA T KAZANAN SÜN'I AZA AMİL 

~1ÜTEHASSISI 

1 • za 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
13 - 20 355 S.7 

Ecza~ esi 
Müs ah1P.ratı 

Saç Losyonu 

Komojen 
Kanzuk 

Kepekleri iz~le 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) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Mevkii No. Cinsi Depozi

tosu Lira 
136 dönüm tarla 1 O 693 

691 

878 
C.28 
C.34 

418 
C.111 
299 

Balçova Yıkıkköy altında 

" 

İkiçeşmelik caddesi Gündüz so. 
Manisa Çapraz sagir mahallesi 
Aydın saray içi mahallesi 
Halilrifat paşa cad. Giritli so. 
Gaziler mahallesi Kemer so. 
Buca Mecidiye caddesi 

24 dönüm tarla 
ve on dönüm bağ 8 
23, 27 ev ı5 

15 ev 
23 ev 

7 ev 
4511 dükkan 
54 dükkan 

_5 
30 
10 
8 

C.56/3 Saman iskelesi mimar Kemalettin cad. 3 dükkan 
s 

30 
Mevki ve numarası yukarıda yazılı emlakin bir senelik kirası 

7-11-934 Çarşamba günü saat onda ihale edilmek üzere müza
yedeye konulmuştur. Talip olanların hizalarında yazılı depozito
yu Bankaya yatırarak müzayedesine iştirak etmeleri. 

31, 6 4595 (742) 

Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKR GI 

E ~ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur . 

Adres : 

G. D. JRAS 
Yeni Manifaturacılar çariısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 
. . ·l ' . • 

METALLüM 
JJambal:ırırıı ı.,rcıb . ,. 
edenler hiç bır ı 

ıt' nrnn aldanmaııı 

tardır. 

Çünki: ,. 
Emsaline nııe,., 

ı an aarfiyatı 1 
ı~ıR• hol yeg60 
lam hadır. 

Hn bayiJtll 

01P·~;~ 
FiK. 

'ı•oı elektı ık ııııı· 11 
tıcaretbaıı• ( 

nLEf öt~lıı 

\ 


