
içinde ttnsızııı yangın çıkan 
itah tı handırah Vol\'erda 

,/ 

etrol geıııi i Puerto Rıko 
açıklarında cayır cayır yau

• • Şark yolunda sefer yapan 
bir Frau ız tayyat'P. i Sen· 
kos'da denize dfJ müt ve 
içindekiler bir gcnıi taı·abn· 
dan kurtarılmıtdır. 

makdadır. 
I lımirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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Dış Bakanımız Paris'e Gidiyor 
Ruzcameye konmuş bOtftn itler halledildi 

luslar !{ur.umu k~onseyinin Atatürk 
.. • • •h ... Istanhulu şeref-

Bir buyruk 

Halkevindeverilen 
l(onf eranslar 

lstanbul; 21 (Huıusi) -

ugun I~tımaa Dl ayet ver- tendiriyoı·lar 

___ esi liuvvetle muhtemeldir l(oııteraııslarıu, muallimleı· tarafın

dan takih edilmesi bildirildi 
rau-lı·ak hudud ihtilafları nıüzakerelerinin nıes'nd 

neticeleneceği ümid ediliyor 

Reisicumhur Atatürk'ün 

şehrimizi şereflendireceği 

haber alınmıf ve istikbal 

için hazırhklara başlan

mıihr. 

nınmu, moallimlerln vazifesi 

olduğu ve lnkılabımızın yilrü· 

mf'el için en ön safta daima 

mualllmleriu bulunması IAzım 

geldi~l lılldirilme'ktedlr. 

bi •~ şekilde 
Cenevre 21 (A.A)- Ulus

u kurumu konseyinin 84 
t.ncü toplanma devresinin 
Jtleri sonuna ermiştir. Leh, 
"Çekoslovak ve Yugoslav dış 
d,tleri baklinları şimdiden Ce
tfDevreden ayrılmış oldukları 

t fİbi bay Aloisi de hareket 
,ltmittir. Bay Aloisi Irak 
..-ıos'c:lesinin ma:ıbata muhnr- • 

1 \irlitinde, ltay Beança halef 
l~lacaktır. Bu meı'ele öğle
-'den sonra müzakere ve tet
.J ik edilecektir. Koasey be
P'Düx bir hal sureti bulama

' 

ııtır. Malum olduğu •eçhile 
AD muraabas bey' etiıesaıına 

ti. 
,Jran Hariciye Na:;,11·1 Bay Ka:ıımi 
,1 taallt\k edecek olan bütün 

~ kararla.rın ittihazı 'huıuıunun 
~ konıeyın önümüzdeki toplan-

tııına ltırakılmasını derpiı 

eden bir formUlil kabul hu· 

Jııuaunda mazbata muharriri 

01 ile anlaşmııtır. 

eJ Yeni ıtatuko tatil edilmi

~ yecekdir. Irak mlimcsaili 

Petrol 
Gemisi yanıyor 

0 Nevyork 21 (A.A) - lçin-
d de yaniın çıkan ltalyanVal

vcrda petrol ıemiai Puerto 
~ Rikonun 500 mil kadar 
~ açıklarında yan•akdadır. 

~51 Sarland Alman gemisi vapu
! t• run imdadsna yetişmiıdir. 

~ ülıiv~rsite 
rl'alehesinin gı·evi 

.. Helıin2fo11, 21 (A.A) -
Universite talebeleri lisan ve 
tedrisat hakkındaki tedbir· 
!eri protesto için ırev ilan 
ctmitdir. Talebe bilhassa 
1 
uazı derslerin Fin lisanı ile 
defi), İsveç lisanı ih~ yapıl· 
ınaııaa itiraz etmekdedir. 

l 7lu:.lnr Korumu Binası 

şimdiye kadar muvafık bir kak gibidir. 
tasfiye sureti kabulünden Londra 21 (A.A) - Ce-
imtina eylemişdir. Maamafih nevreden bildiriliyor: 
uluslar kurumu mahafili bu Uluslar kurumunun içtima-
giln muvakkat bir tasfiye ları devam ediyor. İran-Irak 
bulunacaiı kanaatindedir . ihtilafı hakkında hafta so-
Konseyin ruznamesinc da- nunda husuıi bir tekilde ce-
hil olan blltfio mea'eleler reyan etmekte olan mUzake-
hemen hemen tcmamen hal- relerin mea'ud bir neticeye 
!edilmiş olduiundın 84 ncü varacaiı ve uluılar kurumu 
toplanma devreıinin kapan- konseyinin buıtın içtimaa;ni-
mış olduğuna dair karuın hayet ver cceti ü•itl odil-
bu akşam verilmesi •uhak- mekdedir. 

~--------------·-------~~~~---Şark hattıuda işleyen 

Bir Fransız Posta 
Tayyaresi Düştü -11ayyareniıı içinrlekiler~ hir ltalyan 

genıisi tarafında kurtarıldılar 
Napoli, 21 (A.A) - Bey- tayyaresi Tarenle körfezinde 

rut - Marsilya batbnda işle- denize inmeye mecbur ol-
mekde olan bir Franıız muşdur. Oradl\ bulonmakda 

Boris 
Varnada geçit res

minde bulundu 
11 

olan bir İtalyan vapuru tay
yareyi nrka1ına baihyarak 
çekmiş ise de fırtınanın ,id
detindeıı bırakmıya mecbur 
olmuşdur. Tayyarcrıin içinde 
bulunanlar sıemiyc alıunış-

Jardır. 

Ankara; 21 (Husuıi) -
Reisicümhur Atatürk bu 
akşam saat on yedide lı
tanbulı:ı hareket etmi9tir. 
Durakta, Baibakan Gene

ral lsmetlnöni\ ile Bakanlar 
ve Meb'uslar, Bakanlıklar 
müdürleri ve kalabalık bir 
halk kitlesi t rafından 
uğurlanmışlardır . 

Atatürk, İstanbulda •D 
beş ~ün kadar kaldıktan 
sonra memleket dahilin• 

-------Sağlık 
Bakaııı Maı·ma -

raya gidiyor 

Jfoy UPf ih .,. ay<lnm 

Ankara 21 (A.A) - Erdek 
Kapudağ ve Marmara ada
larıodaki yer teprcomesinin 

yaplıiı zararlara karşı hiiku
metin ve yerli kurumların 
ilk gündenberi aldıflı tedbir 
leri ~örmek va ıerek•n oaş· 
ka tedbirleri yerinde almak 
için sailık bakanı doktor 
Refik Saydam hükümctin 
kararile ve hükumet namına 
yarın oraya gidiyor. 

Maarif Bakaulıgı, her lıangl 

hir mın:eret do!ııyısilf', veril~n 

kon f t'ranslııra ghrnemtnin d~ 

dlığru oJmndığmı ve bütün mu · 
alhrıılniıı konfrrımslıırı takHı 

t'fme1nt lhım,geldiğloi hildir· 
miştir. 

r 

Halkevi Biua~ı 

İzmir Uluaevlnde verilmekte 

olan devrim konferaoeları, .KOi· 

tilr 6ok11nlığıoca alAka ile ta· 

kib olunmaktadır. Haber aldı· 

gımıza göre, iokslltb dereleri 

Cümhuı·iyet 
--- .... ·-·---Ulueevlnde verilmekte olan 

devrim konferanslarının be· 

ştnclei önümüzdeki cuma gft· 
nü eaRt onbeşte verilrcektir. 

Avui.at Bay Mustafa M\lnlr 
taraftnaan verilecek olın hu 

konferansın mevzuu (COmhu· 
rlyeı) tir. 

Comhuriyet nedir ve niçin 
CümhurJyctçlyiz? Bay Muı· 

tafa Münir konferansında bu 

mahiyetinde olıo bu konferans· 

lorm, muallimlu tarafrndan 

mutlak surette taktb edilmeleri 

gerekli görülmüş "e KOltOr 

Bı:kanlı"ı tarafıodan ılikadır· " suallerin cevıblarıoı vere· 
lara ona göre emlrleı verilmiştir. cektir. Bu çok mühim kon· 

Kültür Bakanlığmdan gelen {craneı taklb etmek fıreatını 
bildirimde; lnkıllbımızın bil· 

kaçırmıyılım ve cuma gOnO 
yüklüğü hakkında bOtüo yurd· Ulueevine gidelim. 

daşlara eevgl ve aolay•t aııla· 

----..-·~. ··~-----

Ingiltere 
P arlamentosıı 
toplanıyor 

Londra, 21 (A.A) - Par
lamentonun içtimaı 9u ayın 

. 29 uoda başlıyacakdı;:-Bu,.. 
içti~1ad;~lece kh;f°~mÜ~ 
zakerc edilecek o:an Hin

distan teşkilatı esasiye 

ıslahatı mes'elesi de dahil 

elduğu halde pek büyük 

ehemmiyeti hniz mes' eleler 

görüş\llccekdir. -----------

Almanya 
Plebisit .. modası 

arkasında 

Bay Refık Saydam kırmızı 
ay genel başkanı olduğundan 
Kırmızı ay kurumunun ornda 
yaptığı yardımları da ıözden 
reçirccektir. 

Türliiye 
ltalva klerino· 

ol ~ 

Bay Göbels 

§ Atina 21 (A.A) - Air • 
France şirketine ait olup şark 
hattında işli yen ve N apoliden 
gelmekte elan bir tayyare 
Lenkas adaıı•a 30 mil me
safede denize dUtmllttlir · F 
Deniz üzerinde yftzen tayyare r an Sa 
bir ltalyan muhribi tarafından 

aıı]aşınası 
Ankara, 21 (A.A) - Öko

aemi bakanhiından: 
20 Ninn 934 tenberi tat· 

bik edilmekde olan Türkiye -
ltalyan ticaret ve klering 
anlaımaları mtıddetlerinin 
bildiği 20-1-935 tarihinden 
itibaren yeniden dokuz ay
lık bir devre için uzatalmış
dır. 29.9.934 teki nota da 
ayni müddetle yeaiden mer'i· 
yete konmuıiur.· 

Lendra 21 )A.A) - Deyli 
Ekspres gazetesi diyorki: 

Avrupada projektör dön· 
müıdür. Ve şimdi artık Sara 
değil Memele teveccüh et-

Kral Boris 

Sofya 21 (A.A) - Var
nada bulunmakda olan Kral 

ıek~lip kurtarılmııtır. insanca Hazine tahvilatını 
zayıat yoktur . 

Boris dün askerlerin ve li-
man amelesinin ıeçit res
minde bulunmuşdur. Eski 
müfrit fırkalara mcaıub 
olan bu amele buiUn yeni 
devlete taraf.ar bulunmak
dadır. 

ziyadeleştiriyor 
Londra 21 (A.A) - Fran· 

su: hükfımeti•in hazine tah· 
vilitını 15 milyara iblli et
mek niyetinde olduiu Pariı
ten bildirilmektedir. 

mektedir. Alman propa~an
dası orada yene bir kesafet 
göstermeğe başlamıştır. 

Deyli Hcrla da, Sar mu
vaffakıyetinin Almanyayı ple· 
hisitlcr modası arkasında 

l koşdurduiunu yazmaktadır. 
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Sahife 2 

A~ılma merasimi 
parlak olmuş 

Bay Kayyo mühiın 
bir konferans verdi 

Bu Genç Kimdi 
22 ikinci Kanun 1935 Tefrika No. 

Köylülüğün 

ruhumdaki bu 
uyanış ve ki-

fAZAN: Orhau Rab.mi 
niyet taşıyor ve oa• mi 

·-·-Iran kı"alı Gazi Evvel bizzat ho-
ruJarı kendi eliJe açnııştır 

Sabık Fransız başbakanı, ihtiyaca 
göre istihsal yapmağı tavsiye ediyo 

ni, beni şehir-
liye dUıman değil, ancak 
bir telakkiye düşman yap
b.. Kaymakam olmuştum .. 
Benden memnun değillerdi. 
Geçimsiz, sert, asabi tanı
yorlardı beni.. Bu hususta 
müteaddit ikazlarla karşı
laştım ve sert sert cevaplar 
verdim .. Asabım bozuluyor
du .. 

Paris - Muıul gazlarının 
Akdenize dökülmesi ıçın 
Musul petrol kuyularından 

Hayfaya kadar uzanmıt o
lan 1850 kilometre imtida
dındnld boruların açılma 
merasimi, Irak Kralı Gazi 
Evvel tarafından yapılmış
tır. Bu merasimde; (Şel) 
(Irak Petrolyom) (Ankloper
san) ve Amerikan gaz kum
panyalarının mümessilJeriyle 
Fransanın Suriye fevkalade 
komiseri, Avrupa ve Ame-

rika gazetelerinin hususi 
muhabirleri ve Londradan 
ielen İngiliz mümessiller ile 
binlerce halk hazır bulun
muştur. 

Evvelce haber verdiiimiz 
veçhile bu boruların döşen
mesi için dünyanın en bü
yük gaz kumpanyaları bir
lik hareket etmişlerdir. Ve 
on milyon fnıiliz lirası sar
f etmişlerdir. 

Boruların ~eçdiii yerler 
ylb:de toksan kumluk oldu
iu için hafriyat kolaylıkla 
olmuş ve bu iş, tam on se
kiz ayda bitmişdir. Borular 
bazı yerlerde on mektre de
rinliğe kadar iÖ•ülmüt ve 
Musuldan Hayfaya kadar 
boruların gömülü bulunduğu 
istikamet ftzerinde telıraf 

direkleri dikildiii ıibi her 
20-25 kilometre de birer iı
tasyonda tesis olunmuşdur. 

Bu istasyonlar, boruların 
mu haf azasını temin edecek 
ve bir sakatlık vukuunda 
heman merkeze haber vere-
ceklerdir. 

Biitün acun, bu muazzam 
işin bu kaclar az zaman 
içinde vücude gelmesine 
hayret ediyer. 

İngiliz l'azeteleri, Musul 
petrollaranın Akdenize dö
külmesini, bu aarın en büyilk 
itlerinden biri elarak sayı-
yor. 

Pariı - Fransanın eaki 
baf bakanlarından Bay Kayyo, 
6konomik b11bran hakkında 

vadeylediii koaferaaıı Cu· 
martesi rünti Pariı Akade
mi binasının salonunda ver· 
mişdir. 

Bay Kayyo, ayni zamanda 
kuvvetli bir ltatib olduğu 

için çok kesif bir kalabalık 
huı:urunda fikirlerini izah 
etmiı ve evveli Fransauın 

ökonemik durumunu teşrih 

eylemişdir. 
Bay Kayyo, fevkalade za

manlarda yeni fikirlerle or-
taya çıl<an bir <tdamdu. 
Buhran, beş senedenberi 
acunu kıvrandıran, milyon
larca insanı işsiz bırakan bir 

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

afettir. Bay Kayyo, bu afe
tin önüne nasıl geçilebile
ceiini timdi ye kadar def atle 
ve muhtelif noktayı nazar
larla izalı etmiş ve dedikle
rini lnımen tatltik ettirmiıtir. 

Denizli 
Muhmudiye hara"ın· 

dan boğa aldı 
Denizli vilayeti, kiylüye 

tevzi edilmek llzere Mah-

mudiye barasından 29 bo

ğa satın almışdır. Bu boğa
lar halis kan Plevne olup 
köylere damızlık olarak ve
rilecekdir. 

Bundan başka Denizli vi
Jiyeti damızlık olarak bir 
at ve bir de merkeb alma
ia karar vermi§dir. 

Paralar 
Hayvan sahiplerine 
tamamen dağıtıldı 
lzmir baytar müdürlüj'tın

ce ruamh olduklarından it-
laf edilen 32 hayvan sahip
lerine; Ekim Bakanhğmın 
gönderdiği 973 lira dağı
tılmıştır. Bu suretle hayvan
ları öldürülenler de zarar 
görmemiş olmaktadırlar. 

izin 
Ödemiş orman mühendisi 

bay Yümniye, Ekim Bakan
lığınca on beı a-ün mezuni
yet verilmişdir. 

Tabanca Alman 
MOcidinin hatıraıı Konaolu Valiyi zi· 

ihya olunuyor yaret etti 
Londra - Gazeteler' ta· Alma• General konselosu, 

bancanın icad edildiii yll- buıUn 6tledea eYvel yiJi
ılncü yıl dönümü mtlnase- yete sıelerek Vali GoReral 
betile bu silahın mücidi met· KAıım Dirik'i makamında 
bur (Kold)un hatırasını ihya ziyaret etmiştir. 
için makaleler yazıyerlar. 

Daha kim itilir, kaç asır pek te raibet J'Östermemiılor-
için hükmü ıürecek olan taba· di. 1937 senesinde ve tam 
ncanın mucidi 1814 yılında tabancaların aranmağa baı
Hartford da doğmuş ve daha landığı bir zamanda Keld, 
14 yaşında iken mektebi imalithanesiai lc:apamaia 
terkederek ıemilerden bi- mecbur olmaıtu. 
rine tayfa yazılmıştır (Kold) Beı ıene sonra Amerika 
un bulunduiu gemi, ekseriya hükumeti Meksika için bir 
Hindistan aahillerile lnıiltere sipariş vermek istemişti, fa
limanları arasında seferler kat Kold fabrikaıını daiıt
yapardı. Kold bir ılin ~ mıı bulunuyordu. Buna rai
Londraya gehnit ve tekrar men siparişi kabul etmeLte 
mektebe avdet ederek üni- tereddüt etmedi •• az za
versiteyi ikmal ettiktea man içinde Amerikanın iı
ıoara kimya profesirlüiünli tediği tabancaları ikmal ve 
almıştır. tHlim etti. lıte bu tarihten 

Kold, 1835 senesinde ta- ıonra tahanca umumiletti ve 
bancayı icat et•it ve hük6- aradaa 100 sene l'•çtij'i bal
metten ruhsatname aldıktan de dün icadedilmiı gibi bü
sonra Amerlkaya giderek o- tnn acuada kullanılıyor. 
rada buldui• bir sermaye· Eneasel bir mahiyeti ha
darla (Kold sillh imalltha- iz olan tabancanın mucidi 
nesi) unvanı altında bir fab- Inıiliı olduğu, için İngilizler 
rika açmııtır. Amerikalılar, Keld'ın hatırasını iltya et-
İngiliz mucidinin silihına mekle iftihar duyuyorlar. 

Romanofların Tacı - Sizi sevmemiş olsaydım 
burada ne işiniz olabilirdi. 
Hiç sizi çağırır ve ayakları
nızın altında bir k6pek gibi 
surunur mü idim. Benim 
gibi mağrur bir kadının Ri· 

7 efrika No. 110 
- Ôlüm ... Ölüm 1.. Diyordu 

ne ehemmiyeti •ar. Sonra 
yere eğilerek batı kollarının 

araıı•da mfttemadiyen ,hıç

kıra• ienç kadını kaldırmaya 
çahştı: 

- Vanda, kalkınıı ! Rica 
ederim kalkınız ! Sizi temin 
ederim ki tahakkakundaa 
evvel ölftmllm için döldüğQ
nllı göz Y•tlarıaa yaııktır. 

Bu sözler, genç kadının 
tiz.erinde ini bir tHir yaptı. 
Bir hamlede yerinden sıç
rayarak ayaia kalktı. Yl
ıftnü ıslata• göı yaflannı 
mendili ile sildi : 

- Ba lıali•I• ne kadar 

22 ikinci Kanun 1935 
çirkin olduiumu bilmiyor de
ğilim; fakat hayatınızın ver
diği eadit•nin her terlft ka
dınlık hislerinin feYkinde ol
duğanu ıiz de r6r0yorıunuı. 

Bakınız, ağlamakdan kı

zarmıt gözlerime, ıit ı&z 

kapaklarıma ıyı bakınız. 
Aceba bunlar, size aizımla 
aöyleyib anlatamadıiım en
ditelerin canlı birer delilleri 
değil midir?. 

Kont hiç cevab vermedi. 
Yalnız genç kadını omuzla
rından tutarak yiizünti yü
züne yaklaşdırdı ve sordu: 

- Hali beni HYİyor mu
sunuz, Vanda? 

lamakdan ıitmit rözlerile 
ıeYdiii bir adamın karıısına 
çıkmasına ihtimal Yar mıdır? 

Kont Lanantiyef, elile 
Kontesia alnını ve saçlarını 
okıadı dudaklarını• arasın
dan: 

- SeYfilim, benim kor
kak muhibbem! "Diye mırıl
danıyordu. 

Cidden gıpta edebilecek 
bir tavır ile ıüzel yüzünO, 
genç askerin a-öiıüne da
yadı, yalvararak: 

- Gitmeyiniz! Kalınız! Di
yordu. Bt'ni yalaız bırakma
yıaız. 

Eski başbakan, Cumartesi 
günü verdiii konferanata, 
it~izlerin Fransada gittikçe 
çof aldığını ileri sürmüş ve 
hükumetin, iş temin edecek 
yolları araıtıracaiına müte
madiyen iısizlere nakdi yar
dımlarda bulun•ası keyfiyeti 
ni ıiddetle tenkit ederek 
demiştirki: 

"- İşsizlere yardım etmek, 
hastalığın tedavisine medar 
elamaı:. Bu metod, acunda 
tenbelJiği yavaş yavaş ge
nel bir hale sokan bir amil
dir. Hükumetler, işsizlere iş 
temin etmek için seneler
denberi uğraşıyorlar. Fakat 
buna rağmen herkesi mem
nun edecek bir çare bul
duklarım görmedik. Gerçe 
ökonomik buhrana karşı 
koymak, zannedildiği kadar 
kolay değildir. Ancak me
todik bir şekilde çalışılırsa 

günün birinde bu tehlikeli 
durumdan kurtulmak ola
ıandır. 

işsizlere yardım yolunda 
devletlerin sarf eyledikleri 
paralar, akıllara hayret ve
recek derecede çoktur, 
bu kadar btıyük fedakir-
hklara ketlanmağ1 kabul 
ettikten sonra daha pra-
tik bir çare bulunmaz 
defıil. Fikrimce, ökoaomik 
buhranı ortadan kaldıracak, 
ihtiyaç niıbetinde istihsal 
yapmak yoludur. Bu yol, a
cum.m her tarafında tatbik 
edilir ve tam bir muvaı:eıııe 
hasıl olursa, insan kolu 
her a-ln yıldırım süratile 
ilerliyen mihaniki kuYvet
kuvvetden endiıe etmiyecek 
ve buhranın ea esaslı amil
leri ortadan kalkmıı ola
cakdır. Bu yolun, diğer bir 
faidesi daha vardır ki, fab
rikalar, hiylesiz mal yetişdi
recekler, ameleye daha iyi 
ücret verebilecekler ve ayni 
zamanda, devrin icabetdir
diii fenni terakkiyata da, 
daha iyi bir suretde devam 
etmek imkinını bulacaklar
dır." 

Bay Kayyoaun konferansı 
allkadar mahafilde derin 
akisler yapmıı ve ltilkdmete 
karşı olan hücumları da te
ıirsiz kalmamııdır. 

Kont, genç kadının kolları 
arasında, seviştikleri zaman 
ribi hafif' hafif titrediğini 
hissediyordu. Nihayet Vanda 
dayanamadı, ince ayakları
nın ucuaa basarak bir parça 
yükseldi ve ellerini seva-ifi
sinin boynuna doladı, öpliş
tüler. Bu o kadar hararetli 
bir puse olmuıt11 ki, iter 
ikisi de kendilerini kaybet• 
miıtiler. Vandaya, sanki 
aralarında ıeçen iftirak ol
mamıt da eskiıi ıibi ıevişi
yorlarmıı hissi geliyer, sev-
ıilisini rakibesiadea tekrar 
istirdat etmeğe muvaffak 
olmuş kanaati a-eliyordu. 
Halbuki biraz sonra laakikat 
temamen bunun aksi ıekilde 
tecelli etmiıti. Hafif bir ay
rılıktan istifade eden kont 
bir adım sreri atmıt: 

Nihayet Amasyada bir ka
zaya tayin edildim. Burası, 

küçük, bakunsız bir yer .. 
Benim kazaya varııım günü, 
istasyon etrafında büyükçe 
bir kalabalık vardı.. Böyle 
alıştırmışlar bu milleti, ıelen 
kadıyı, riden kaymakamı 

etekleyip durmak, adeta tabii 
bir şey olmuş.. Bu, bir mi
safiri ağırlamak olsaydı, 
belki insana a-urur verirdi. 
Fakat bilahare öğrendim: 

Hepsi de devlette, cemi
yette, toprakta, servette 
ilişikli insanlar ... 

ihtiyar, kurnaz, fes at bir 
tahrirat katibine düştüm. 
Kısacık boyu var. Şe.brin 

kahvehanelerinde köıelerde 
şumınla bununla rast geli-
rim. Gözlükleri daima eiri 
burnunun tıstünde, mütema
diyen bir şey konuıur .. 

Bir gün, gözlerinin hiUe
klrlıiını gizlemek için önü
ne bakarak yanıma geldi ve 
( . . . . . . . ) beyin benimle 
konuşmak istediğini ıöyledi. 
Rica ediyormuı, bu akıam 
yemeğiai beyin evinde ye
meli imiıim. Gittim ve gider
ken, kaşınan bir çıban ka
buğunu koparmak, yarayı 
deşmek ihtiyacı ile tutuıu
yordum. 

Bir de ne bakayım: 
Tahrirat kltibi, kazanın 

jandarma baıça.-uşu, tap• 
memuru, adliye erklaından 

biri, bir kaç ileri gelen in
san da orada ... 

Oturduk. Adeta bir hır
sız, bir kalpazan çetesi için
deydim ... Ortaya geniı, ba
kır bir sini getirdiler ve 
sonra, sayımız kadar ka
dehler sıralandı. Bir yı
j'ın yiyecek de getirildi .. 
Bilyök bir rakı ıiıesi 
sininin ortasına koadu, Bi
zim tahrirat ktibi, küçticük, 
yuvarlak g6zlerinin altında 
gizli bir memnuniyet Ye em-

- Vakit geçiyor Vanda? 
Vazife zamanı yaklaıtı, de-
di. Müsaadenizle ayrılmak 
mecburiyetindeyim. Fakat 
biran için eliniı:e, yilıünüze, 
dudaklarınıza temas etmit 
olmakhğım, sizi hllA sev-
mekte olduiumu hatırlattı. 

Zavallı kadm yayaıca: 
- Yarabbi bu tehlike, 

teblikef diye mırıldandı. 
Ser j, eğer beni bu akşam 
terkedecek olursanız bir da· 
ha hiçbir zaman görüşemi-
yeceğiz. 

- Yarın Vanda; 
Hayır!. Hiçbir zaman!. 
Kont, hiddetinin teairiyle; 

genç kadının meyus oldu
tunu anlamış, evintlen koğ
duiu zehabına diltmilştü. 
Genç kadın, sevıiliıinin bu 
fikrini göıleriatlea ekumuş, 

ediyor gibiydi. Bir ar.il. bi 
- Kuhınuz -detli- 88 

edeyim. Gerçe sakilik ~~ 
düşmezse de bir başka de 
liste, .. öbhö öhhööö.... d 

Ev sahibi de ilave ed 

- Evet, beyefendi ~ ia 

dır, inşallah bir baık• ~~ 
fasında... ır 

Ben burada basit bit ca 

meclisinde değil, kerİ lu 
bir ahlaksızlık tuzağı ki 
sındaydım .. Köylüler, k len 
ler .. Fakat ya şehirliler. 

ıelen idare adamını, 
sağdan, soldan sar 

Denizdeki balıia nasıl 

verilirse, onun da önüne 

b;:~~ı:~::~::::;~:~~ E 
kadar her ıeyi yap~ lsa 
Evet, bu, bir çok şebi,I( 
semirmiş, ileri geçen i Su 
tiplerinin miişterek bir IÖ 
te•leridir... lşter me oi 
bulunan bu memurlar, iu 
vaktiyle böyle değili 
Fakat timdi onlar da 
makam beyi atlatmak 
(öhhö öhbö) lere iıtirAk 
diyorlar .• 

Vaziyeti tamamiyle .. 
rikim. Her ıeye IAkayt 
lacağım ve ıüya, mi 
yumuıak bir inıan olaca" 

O gece, ı•ç vakte ka 
içildi, yenildi ve bizim 
rirat kitibi, mecliıin ıa 

banlığını yaptı. Oau t 
meyle odadan dııarıya 
mamak için diılerimi 
yordum .• 

Ertesi iDn, ihtiyar l.ir 
mıt~i ile oturduium e 
bir çek hediyeler ıetiril 
Hizmetçiye serdum: 

- Kim ietirdi bunları 1 
- Bilmem beyim .. 

hammal ptirdi.. 
Ve gilçlcllk avlının ortl 

sında diılerimi :iıcırdatar,- Be 
yumruklarımı sıkarak dolf 
şıyorum. Bunniarı jand;f 
mayla hililiahmere göndef 
dim. 

Üç gece sonra yine b~ 
ziyafet ve bizim ( .... ) beyil 
evintleyiı. 

Tahrirat kltibi habİ b 
verdi: 

- Hem de bu akıam .. 
Ne Yar? .. 

- Şeyy, öhlı6 öhhöö6 .. · 
- Arluuı var-

Maksim Soliyefin kendisi 
anlattığı mtUhiş şeyleri yO 
züne bağırmak iste mitti. f ı 
kat ıon bir gayretle irad•-
sine hlkim olabildi. Koot 
Lavrantiyef kadar kendiıİ
nin de bir takım namus "' 
ve vazife prensipleri vardı· 

Bilhassa kalbinde Prense• 
Sonya Karamısene karıı vf 
bütnn Çarhk Rusyasına karfl 
derin bir ölüm ve intikarO 
kastı vardı. Biran için duy
duiu aşk, ta ktiçüklüğünden .. 
beri beslediği bir gayıı. 
vatanının gayzını unuttur 
muıtu. Fakat şimdi lıtaD .. 
buldaki Bolı••ik teıkilAtınıll 
tertip ettiği suikasta maoİ 
olmak için biç bir şey yap .. 
mıyacaktı. Şöyle, derin, de .. 
rin Serj Lavrantiyefe bakt,. 
Keaik bir aeıle: 

Devamı var 

m• 



___ §abif,...~•~3;,.._ __________________ ~~--------------------------~(U.;;.;1~-B-irl_ik_) ________________________ ~--------------22~tk_i_nc_i~K~l~a~a-a_9~3~5 __ _ 

Ağahan Hava Fratelli Sperco Vapur Acentası • Olivier ve şörelia 
kt S · I ·ı Kitaplarınıza Gftzel Bir za an urye ış erı e ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI sı Lı·mı·ıet vap•ltır 

)Ak d " ULYSSES 7 'd A R tt Cilt, Hatıralannıza Şık u a a a ar .•örO.nQyor Ş h•tJ • •hı•c ı· ,, vapuru 1 kiounusanı e nvers, o er-

A c e 1 eri 1 Iıa l dam, Amsterdam ve Hamburga hareket edecektir. Bir Albnm, Ve sair acen•aıı..81 
tina ·- Hindistanın meş- C J 1 u;ı 

h Her yıl yapılmakta olan " HERCULES ,, vapuru 25 ikinci kanundan 31 ikinci i t şleri Yaptır· 
ur simalarından Aaahan, f Ce del' H B' · · k 

b • Hava şehitleri ihtı'falı' ı'çı'n kanuna kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg k · n 1 an. ırıncı or-ugünlerde buraya gelecek- ma stcrseuız : don. Tel . 2443 
. hazırlıklara başlanmıştır. Bu için yük alacaktır. Yı,n.rJ 1 mış. Ağahanın mahiyetini * :-n KAV AFf,Alt * ROUMEL AN vapuru 25 

bl'Jen Atı'nanın milkellef otel yıl yapılacak ihtifal, geçen " HERMES ,, vapuru 27 ikinci kanunda beklenmekte olup ç ..1 

il B V K · · · "k 1 kt -•rşısuırıa 34 Nwnar•fi• ikinci kanunda Liverpool ve sahipleri, bir baftadanberi yı arınkine nisbetle çok urgas, arna ve ostence ıçın yu a aca ır. 
her inn Pireye enmekte ve parlak olacaktır. Bütün " HERMES .. vapuru 8 şubattan 14 şubata kadar An· • • Ali Rıza . . Svvanseadao gelip tahliyede 
Hindistanın kozmopolit li- mektepler, cemiyetler, mües- vers, Rotteruam, Amsterdam ve Hamburg limanları için bulunacaktır. 
derini ı•tirecek olan vapuru seıelerle bankalar ve bilu- yük alacaktır. Mücellithanesine uğrayınız. TRENTİO vapuru 30 ikin-

.• d&rt g6zle beklemektedirler. mum devair müdiran ve " GANYMEDES ., vapuru 22 şubattan 28 şubata kadar • ci kanunda Londra, H111J Ye 
e Blzı rİYayetlere iÖre A- mümessilleri ihtifalde hazır Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yilk N. V. Anveraten gelü taiıliyede 

iaban, lakenderiyeden tay- bulunacaklar ve çelenkler alacaktır. bulunacak ve ayni za•anda 
, yare ile Atiaaya gelecek ve götüreceklerdir. SVENSKA ORİENT LINIEN V • ~.., • b. V8ll Londra ve Hull içi yük ala-

bir müddet burada kala- ihtifal için alınan tertibat " FERNEBO ,, vapuru 19 kanunusanide Hamburg, Co- Der Zee caktır. 
it caktır. çok genişdir. penhagcn, Dantzig, Gdynia, Goteborg, Oslo ve ıskandinavya Tbe General Steam NaYi-
,j Ağahan, beraberinde oi- Haber aldığımıza göre; limanları için yük alacaktır. & Co. gation Co. Ltd. 

8 kf lunu da getirecekmiş. Hava şebidleri ihtifah, önü· " BLALAND ,, motörü 28 şubatta Hamburg, Copenha- DEUTSCHE LEVANTE LINIE STORK vapuru Limanımız 
Evvelki gün Berutdan ie- müzdeki pazar günü ola- gen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskandinavya " DELOS ,. vapuru 20 da olup Londra için yOk a-

len bir tayyare, Ağahanın cakdır. Tayyare cemiyeti, limanları için yük alacaktır. lacaktır. 
oıv 1 Al' H h son kanunda bekleniyor, 24 

u 1 aıun ususi kiti- ihtifal programını hazırla- " SMALAND ,, vapuru 8 şubatta Hamburg, Copenhagen, Deutscbe Le•ante Linie 
b · · At' son kanuna kadar Anvers, 1?1 ınaya ıetirmiıdir. makla meşguldur. Dantzig, Gydnia, Goteborcr, Oslo ve İskandinavya limanları ANGORA vapuru •Y ıe-Mıster Bomfu d t n Direkt, Roterdam, Hamburg 
ı. d 

8 ını aşıyan için yük alacaktır. ve Bremene yük alacaktır. nunda Hamburı, Bremen •• 
u 

8 
am, Ali Hanın halen 1 İ · Anversten relap tabliye au-

Berutda bulunduaunu •e Bayanlar· SERV CE MARİT M ROUMAIN "HAGEN,, Vapuru 4 Şubat 
• " G b kd f Junacaktır. e Aiahanın Atinaya gelece- ar i A eniz için her on beş günde bir muntazam se er ta bekleniyor, 8 Şubata ka-

S J • - ıı· v · · " ALBA JULYA 21 k 'd b ki kt Nol: Vurut tarilaleri Ye i .. inden. ha.berdar olmadıgvını ene erm guze ıgmıze . " vapuru aounusanı e e enme e dar Anvers, Roterdam, Ham-
ı d Verd. v · 1 d' ı l · d M ı B ı M ·ı C vapurların iıimleri ib.eriae soy emış ır. Alihan, Atinaya ıgı zarar arı ıp oma- o up aynı gün e n ta, arse on, nrsı ya ve cnovaya burğ ve Bremen için yük 

tayyare ile gelecek ve bir Jı MiNiK kadın berberi hareket edecektir. alacaktır. t:~:ıik!i!~:~:.b mes'uliyet 
kaç gün sonra tayyare ile Sıdkının maharetli elile " PELES ,, vapuru 15 şubatta gelip 16 şubatta Malta, "Aquila,, vapuru Anvers ve 
lskenderiyeye gidecekdir. derhal tamir etdiriniz. Barselon, Marsilya ve Cenovaya hareket edecektir. Hamburğdan~yük çıkarmak 

Sylendiiine göre Aiahan Yolcu ve yük kabul eder. üzere 16 Şubatta bekleaiyor. 
Surye işleriJe uzaktan alaka S1dkınJD Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden ARMEMENT H. SCHULDT 

östermekte ve bu maksadile Ondulesi masajı mani- Acente mes'uliyet kabul etmez. HAMBURG 
ilu oraya göndermiş bu- kör ve makyajı saç tuv;- Fazla tafsilit için akinci Kordonda Tahmil ve Tahliye " NORBURG " vapuru 23 

unmakta imiş.. letleri ve altı yhk dai- şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat son kanunda bekleniyer, 
• mi onduleleri size ani ve edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 Hamburg ve Anverstea yük Elek trİ kle çıkarıp Rotterdam ve Ham-

sönmez bir parlakhk ve- _llllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllltllllHllll lllllU• burı için yllk al•caktır. 
Koınprosor boya recekdir. = • •• İ = JOHNSTON LINE LTD 
Otomobil, pestola, mo· Keçecilercaddesi 122 ı= Zfillf yun filCllSUCa )= "Kcnmore,, vapuru 29 son 

~~rk·· ~:;:. k;=~~:~: .;~~ ::::~:. 
3 

;.~~;0~~0;1~~ ~Türk Anonim şirketi~ ;:~::d;0~=~~;:ı?;~ı. t!~;.:: 
ları ve diş tabiplerine ait = A · • := rıp Burgas, V arna ve Kos-
edevat elektrikle boya· ws+ r • =: Bu mncıseıe, iki vüz bin lira sermaye ile =: lence için yük alacaktır. 
nır. Istanhul Oteli ;;;; teşekknl ctmit ve Di o~~ı eutal Karpet lUanu-= THE EXPORT STEAMSHtP 

Kez:ııeraltı Barut hanı = J ;; CORPORATION 
içerisinde otomobil boya- lzmirin en temiz _ fuk!{örers Limited (Şark hah) 1firketioc ait := "EXMOUTH" vapuru ba-

Kiralık ev 
Göztepede Halit Ziya lıtey 

ıekaiJnda 16 numarala laaa• 
kiralıktır. lıtiyealer iskele 

başında bakkal Haaaa •i•· 
dan öğrenebilirler. 

len limanımızda olup Ne•yerk 
içi• hamule alacakbr. 

" J!XELSIOR ,, T.•puru 30 
sen kinunda bekleaiyor, 
Nevyork için yftk •lacaktır. 

Geli, tarihleri ve vapar
lann isimleri fb:eriae me.9u· 
lizet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 
No. 2007 - 2008 

telefe• 

cısı lıtanbullu Ahmet ( ~~k ve ucuz ) ~ İzmirde Halkapınardaki kumaş fabrikasıuı satın ~ 
almıttır. Fabrika hlltün teşkiliit ' 'e tclilisat 'e mnı- =: 

:;: tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani · 1935 ta- § -Ulusal 

Birlik 
otelidir 

Temiz bava mlikemmel ,= ribiadcn itibaren yeni şirket tarafından işletil- ;;;;; 
konfur, dÜş ve her türlü = mekteclir. Her nevi 'ftn iplik:leri, kumaş, batta- S 
sıhhi şeraiti haizdir. Bay- = niye ve çorap imal edilecektir.. MamulAtın emsa· ~ 
ram münasebetile yatak := line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmi,ıi;:" ~ 
ücretlerini ucuzlatmıştır. = Bu mamulat Pe~temalcılar ha,ında eıki Orozdibak ~ 
Otelimize bir defa teşrif - ittiealindeki sergide teşhir edilmekte ve satı~ fah- ~ 

Hamza Rüstenı fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Gündelik siyasal gazete 

ahibi: Haydar lf.üşdii Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nılzlwı 
T elefoıı: 2776 

edecek zevatın otelimizin 
her hususatından mem· = rika içinde yapılmaktadır. = 

Hamza Rilstc1" b«yin fotoğrafha11esi, lzımirde en iyi 
foıograf ç<'lunekle ş&hreı bulan bir san 'at •cafıdır. En 
müşkülpe.~erıt olanlar dahi, burada ç~ktfrdiklt!rİ foıolcrtif
lnrdan m~nınıın kalmışlardır. 

11amza Rüstem beyin, fotof;rra1 nıalremesi satan ma
gaza.~ı da nıulııerem mü~ıerilerinfo inee :evkleriııe gl'Jre 
her çeşiı 1nallnrı, foıograf makinelerini buluntlı:nnalct•· 

k l =: Posta kutusu: 127 _= nun e acaklarını vadedi-
yoruz. § Telgraf adresi: İzmir • Alsancak := 

dır, Bir zıyareı her şeyi üpaıa kafidir. 

(İzmir • Başturak caddesi, Refik 

rtl: Adres : lzmir ikinci 
r.J. Beyler sokağı 
ol Ab01ıc şartları . ,,, . 

700 kuruş senelik 
B. • ;;; Telefon oumi!rası .. 2432 ve 3564 = 
ırı n ci Kordon ha- İillllllllllllllllllllllllllllllll• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUUi et' 400 u altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 

vagazı şirketi itisa- ,·---Su" m-er B-anlz---.
1 lı Istanbul Oteli 1•· ı 

Maarif cemiyeti ilinat l!ll-----•••--•111 
bİ.1 bürosuna müracaat edil- DOKTOR 

melidir. Ali Agah 
Hususi ilanlar : idare· Çocuk Hastalıkları 

hanede kararlaştirilir Mütehassısı 
Basıldığı yer: ANADULU lkinci Beyler Sokağı N. 68 
.. m~a~tb~aıllai;s•;... ______ 

1 
Tel<>fon 3452 

~ .................... ! .. 
lstanbul ve 1 rakya 
Şeker Fabrikaları 1,ilrk Anonim Şirketi 

~; Sermayesi 3,000,000rfürk Jirası 
~~ İstanbul Bahçe kapı di>rdüncü Vakıf han 30-40 

vi lznıir inhisarlar tütün fabrikası ,: 
1

,.. hnı satını l\onıis onundan: 
D.. F~brikamız mnrangozhane~inde bir sene zarfında çıkan r1

• ah~ı~e~ 100,000 yüz bin kilo tahta parçası ile 1000 adet 
t" her! ıkı kilo ağırlığında çırasız beyaz çam ağacından bobin 

Fabrikaları nıamulatı 

Yeı·li mallaı·ın en iyisi, en sağla· 
mı, en ucuzu en gnzeJi 

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarı 
lzmiı· şubesinde hıılursunuz 

PORJE-N, 

: ~~ ·i:. .,; "' " . . ': . : 

alık yağı 
Norveç halık yağlarının 

en halisidir 

iki defa süzülmüştü 
Y eğilne deposu 

IIamdi Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 

.A.H 
tı. 

•zıgı ve 200 kadar eski teneke ve 1500 kiloya yakın 
•?ık makina yağı ıartnamesi mucibince açık pazarlıkla 
hb' 'b . ıne 1 ale edilecektir. 
isteklilerin ihale günü olan şubatın üçüncü pazar günü 
at on beıte Alaancakta tütün fabrikasına müraca· 

71 ( 12-17-22-27·) 

O kadar zararsızdır ki kalp,lhöhrek, basur memeleri rahatsızlarına, ge
belere, çocuklara ve tansionları ynkselmiş kimsel~re doktorlar yalnız 
( Pürjen Şahap ) mtlshil pastillerini _tavsiye ederler. 

r 
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Ittilıat ve Terak 
( Balıneıld iu Şakir Ht:yin Dıraktığ1 Veeikalara Göre) 

O.aş hakanımız Hay 'fevfik Rcı,do Aras Pariıe gidiyor SelaniktenAnadolun .......... 
Fransa Dış Bakanı Bay Laval,Dış Ba·neresinebirheyetgön 

kanımıza Bir Ziyafet Verecektir rilmişse,orasıkarışmı 
Cenevreden haber verildiğine göı·e; Bay Tevfik Rttşdil Aras, Fran

sız ricali ile nıtthinı mes'eleler etrafında konuşacaktır 
iıtaolnd 22 ( Huıuıi ) - Ceaevreden bildiriliyot· : 
'I'Orkiye dıt bakauı Bay Tevfik RAtUl Ara11n Pa

riıte }""rauıız ricalile mAhinı meı'clelel' etrafmda ko· 
nutacajı ıôyleniyor. Bu kooutwalar eınaaında Ak.de
niz misakının da mevzuu ballıelma11 mub.tcmeldir. 

Pariı 21 (A.A) - TOrklye dı' i•leri Bakanı Hay 

Tevfik ROşUl Aras, yaı·ın buraya gelecek ve öğle ye· 

wcğini bay Laval ile yiyecektir. Bu ziyaret huıuıi 

mahiyettedir. 

Atatürk Ikinei mO.tehib ıeçimi 

Istanhulu seref- Her tarafta c. H. F. 
lendiriyorlaı· nanızetleri kazandı 
••ştarafı 1 inci s•hif etle -

de kııa bir tetkik seyahati 
yapacaklardır. 

Ankara 21 (A.A) - Re· 
isicilmbur Kemal Atatllrk, 

yaDında Batbakao lımet İa· 

öaii olduiu halde burGn 

huıusi treDlo saat 17 de İı· 

tan bula ritmiıdir. 

Türk Dili tetkik cemiyeti 
iyeleri de tetkiklerini Te 

çahtmalarıDı devam ettir· 
mek Bzere Atattlrkle birlik· 

de lıta•b11la ritmiılerdir. 

Belediyenin 
Yeui yıl bGtçesi 
hazırlanıyer 

&elediyenin yeni yıl büt
çesi; belediye baıkanlıtınca 

hazırlanmaktadır. Yeni bfit· 

Çe l Şubatta daimi encü

mende jÖrüıülecektir, ondan 

ıoara ş•hir mecliıi teplana

rak yeni yıl biltç11ini ıöı· 

de• ı•çirmeğo baıhyacakhr. 

Belediye başkanlıtı tim· 
dide mecliı için ltaıı teklif· 

Jer iıazırlamaktaclır. Şehrin 
muhtelif yerleria<ieki paaar· 

ların hayat bahallılıtı Oze· 

rinde çek faydaları ılrill

mUıtBr. Tepecikte de bu· 

yıl pazarı atılacaktır. 

Doktor Bay lehçet Uz; 

müaendiılerle Tepecikteki 

paıar yerini 16.ıden ıeçir .. 
miı ve belediye fen bey' eti 

yapılacak inıaıd pllnıoı ha· 

zırlamata baılamııtır. 

Şehirde daha bir çok 

çocuk bahçeleri ve parklar 
yaptırılacaktır. Ya1111• ye

rinde Alsaocak tliti1n fahri-

kası karıısında meydana 

ıetirilecek parklı a-•nİf mey· 

dan ile ıehir koruluau da 

yeai yıl içinde yapılacaktır. 

Kuşadaıı 
Geçen ay ne kadar 

"t yidi 

------... --·~----~~-Kayseri, Ayvalık, Holu, Antalya ve 
Ankarada seçim işleri neticelendi 

Ayvalık, 21 (A.A) - Dün 
ıebrimiıde ikinci seçici in
tibaba tı yapılmııdır. Buıln 
yapılan tasaifde ll,158 miln-

tehibin 3810 u Bayan 4529 u 
Bay olmak Uzer• 8339 mUu

tebib reyini kullan11111 ve 
ittifakla Cümhuriyet Halk 

Fırkası namı.edlerinden 14 
Bayan ve 40 Bay ikinci 
seçici ıeçil•iıdir. 

ikinci seçme intihabatı baı
lamıtdır. 

Bolu, 21 (A.A) - lkinci
kiuunda vilayetin her tara
fında baılıyaıı ikiaci uılinte
bi il seçimi bugl11 Dilıce, 
Gerede Goyauk kaza ve 
Dabiyelerile . Bolu merkez 
kaaabaaıada bitmitdir. Ba· 

yaular yüzde yetmiş niıbe· 

tintle seçime iıtirak etmitdir. 
Ayıa yirmi UçUode iatihab 
nihayet bulacakdır. 

Ereili 21 (A.A) - Kaıa· 
1eçiciler intihabı buılln sa- mııda iki riodeoberi devam 

at 8 de baılamıı, 20 de bit· edea ikinci mUotehip seçi-

Antalya 21 (A.A) - Aa
talya ve kaaalarıada ikinci 

miıdir. Seçim şeairde mer· minin sonu alındı. Halkın 
keze batlı nahiyelerde çok yüzde doksaa sekizi ıeçime 
derin alika içinde ıeçmiı· iıtirak etti. Reylerin ittifakla 
tir. Reye ittirAk edenlerin c. H. F. na11.1zetlerine Yeril· 
niıbeti yüzde acksendeu diii ıörlUdn. Ereili kadınları 
fazladır. Bayanlarımızın rey· bUyllk bir arzu ile koıtular. 
lerini kullanmakdaki feyka· Ve reylerini verdiler. 
!ide tahallllkleri her Ulrlll ' Ankara 21 (A.A)- Ankara 
tahminlerin fevkinde ve pek t•hri iki•ci müntehip seıiıni 
ıayanı mem•uniyettir. bitti. Kadın, erkek rey ıalıibi 

C.H.F. namzedleri ittifak- 40,860 itli. Bunun 37,542 ıi 
la aeçiJmitdir. reylerini kullanmıılar ve iı· 

Kayseri, 21 (A.A) - Bu tis•aıız reylerini C. H. F. 
rtın Yillyetin her tarafında namzetlerine vermiılerdir. -------· ·-~-------

Dük 
Balık avı•dan 8onra 
Londraya dönecek 
Loaclra 21 (A.A) - Dllk 

dö KlucHterin Y ••i Zelan· 
da ela yapmakda olduiu H· 

yahatin resmi kıımı builln 

iiled•n ıonra bitınittir.Dllk 

altı iÜn adalarda balık avı

na çıkacak ıonra ela lngil

tereye d6necekdir. 

~--------
Mavi Kuş 

Y aı·ıt otomobili Ame
rika ya naklolunuyor 

Lendra 21 (A.A) - Sir 

Malkom Ka•pbcl'e aid elub 

Mavi Kuı adını taııyan ya· 

rıf et om o bili büyOk bir san 
dıja yerleıtirilmiotir. Ame
rikaya nakledilmek üzere 
Sutamtonda Akita vapuruna 
aaldedilecektir. 

1 
Sabala Gazeteleriain 

Telırafları 

Ankara - Yuaan elçiıi 
bat bakanlıkta ı•neral lımet 
lnönll'yü ziyaret ederek uıun 
müddet ıörllımnıdlr. 

Istanbul - Atinadan bil· 
diriliyor : 

Yuaaa hlikGmeti, dokuz .. 
senede yllz •• iki buçuk mil .. 
yon liralık harp gemiıi, top, 

tank ve tayyare ala.eaktır. 
§ Atina - Yunan Maliye 

bakanı Bay Pezmazoilu Loa· 

clraya ıitmiıtir . 
§ lıtanbal - Afyon inhi· 

sarı umum mlldllrü Bay Ali 

Sami Ankaraya ritti. 
1 Istanbul - Afyon kaçak· 

çılarmın muhakemeaine de
vam olunüyor. Suçlular ara .. 
ıında Ege ikinci kaptanı da 
vardır. 

Dünya 
Sırt üstü rekoru 

kırı1dı 
Amıterdam 21 ( A.A ) 

Hollandalı yUrilcU kad1D 
Mastenbruk sırt ilstü 200 
metrelik dünya rekorunu 
karmıştır. Mastonbruk bu me-
ıafeyi 2 dakika 49 ıauiye 
3·5 de almııtır. Eski rekor 
Inıiliz kadını Hardina-i11 elin· 
de idi. 

'rtırkofis 
Ya, ••yvalarım.azıo 
ihracatı içiu. hazır-

lıklar yapıyor 
Ankara, 21 (A.A) - Öke-

11omi bakanlıiındaa: 
Muhtelif me•leketlerde 

yu•urta, elma, armut, por· 
tokal, limon yaı ve k•ru 
llıüm ambalaj ve taı•lfini 
röıterir ltir kollekıiyon ya· 
rıadan itibarea Türkofiı 
ıubeainde teıhire baılana· 
cakdır. Tethir Oç ılln ıllre
cekdir. 

Ambalaj nü•uneleri lı
tanbuldan ıoora ııra Ue lı
mir, Mersin ve Trabzenda 
alikadarların iıtifadeaine arz 
edilecektir. 

Bu ıaodıkla mullt•Yiyat· 
ları itibarile de tetkik et· 
mek iıtiyenJer buaların tli· 
jer mahallerde te9hlri aaıa· 
da bozulm•ı bir iaale ıir· 
meleri •uht•••I oldujun· 
dan lıtanbalda ıirmei• ça· 
lıtmalıdırlar. ihracat tlccar
larımıııa ve mtbtahsilimiıi• 
serriyi behemehal r6rmeleri 
ıirmeleri rerekdir. 

~~~--------~~ Bir Muacnma 
Gök yüzündeki boıluklarda 

T. S. F. dalıalarıaın ıeçme· 
dikleri garip bazı lekeler 
Yardır. Lendrada çıkan Ever· 
yman ıa.1eteainde maraf bir 
lngiliz tayyareciıi fn satırları 
yazıyor : 

Kahireden Hartuma iki bin 
metre irüf adan ridiyerdum. 
Tutaakamoaun mezarı ltulu· 
nan Krallar vadiıi•e ıelince 
telıiı timdi ınaacak diye 
laaykırdı. 

- Niıin, lliye, ıordum. 
- lilmiyorum. Fakat su· 

sacak .. Cevabını aldım. 
Filhakika vadiyi reçiaeeye 

kadar telıizimiı iflemedi. 
Lukıora ıelince de yeaiden 
çalıımıya baıladı. 

Emperyal Rayyaın ekıper
leri ve en iyi tayyarecileri 
buıGne kadar bu esrarla 
ıilk6tun ıebe1'ini bulamamıı .. 
lardır. En •odern tayyare-

bura ruutasarrıfhiına relen 1 "Umumi •erkeı meı.-11111 
bir telirafnamede cemiyeti· Vehip beyle Trabzondı 
mizin vücudu reddediliyor. kilitta buluaarak berab 

Böy)e bir şey beni mü· ziacana ıeldik. Trabzoll 
tcesıir etmez. Çünkü cemiyet le olmak mlinasebetile 
tetkili menfaat fikrine müs- sık bir çok kitiler rel 
tenit deiildir. Biz terakki ve Bir şeyler yaptık diY 
tefeyyüz fikrile çalıımamıt ıeri döndlller. 

olsaydık, iıtipdat devrinde bir Gittikleri yerleri tanı 
çok fırsatlar elimizde idi. adamları iÖndermek iyi 
Birer rütbede biz kapardık. ticeler Yermiyor. Tet 
Siıin Şurayı ümmetleriniz, umumua efkirına mu 
Meıv•retleriaiz Er.ıincanda olamıyor. Traln:onda y 
ikon benim adr11ime gelir bir iki kiti müstesna o 
ve AnadoJuya o suretle da- üzere, Vehip beyden e 
iılırdı. Bu fedakirlıj'ımızı üç kiıi tarafından ya 
buiiln ayaklar altıaa alarak teıkilit itleri ancak 1/ 
iıtipdat devrinde çektiiimiz Beyin relmeaile birleıt 
hakaretler az ıeliyormuı bildi. 
ribi bugiln de müteıallibe- Burası öyle ümit ed 
nin kanlı pençesine teslim ki feYkalAde olaçaktır. 
ediJivermomiıe tee19üf et- tasarrıfı, Milftilyll bizzat 
mektcn baıka bir ıey yapa· tahlif ettirdim. Bu tahl' 
mayız. Şayet Selinikteki Jerini, Paristen Yaktiyle 
umumi merkez kendi tanı· dıiımız talimat daire 
dıklarını kabul ediyorsa, biz yaptım, Kırmızı olbi 
de ıizin badiminiz idik, siz sıiydik, maskeler takı 
biıi, neden teıahüp etmiyor- bu vaziyet bir çok ki 
ıunuz? Umumi merkez ne- leri ailatıcak kadar 
mizi tahkik edip beienmedi yaptı. 

ki cemiyetimizi liivettiriyor? MOra~aat eden pek ço 
Kabahatimiz Anadoluda bu- Bu•larm ahvalioin ta 
l•nmaklıiımız mıdır? Biz de etmek iti• biraz naıla•ıy 
Rumeli11de olıaydık, belki Vehip bey Kigi ta 
onlardan bir adım daha iki rOn eyyeJ b•radan 
ileri atardık. Acaba Sellnik reket etti, Manastırdan 
hürriyeti temin etmekle Ana· len ve evrak vesaireyi 
dolu, Irak, Arabistan saa- mil olan topçu mOlizimi 
dete nail olabildi mi? Evveli dai Salim efendi, Er 
buralara gelmeli 4e ondan fedailerinden Aşok ef 
ıonra biıim burada hakika· Serfiçe idadi mektebi 
ten liıım olup olmadı;ımıza dürü ve Erzurum mllft 
hOkmetmelif Buraya bir be- nin biraderi Saip efendi 
yet gönderilmesi için feryat Erz•ruma gittiler. 
edip duruyoruz. Fakat hiJi Karahisarda redif Ji 
bir semeresini röremedik. olan ve doktor Bahae 
Hakkımın iadesi mukaddes Şakir beyin Erzincanda b 
ce•iyetioizde beni tamyan· duğu esnada bura me 
ların inayetine tevdi olunur.,, kumandanlıj'ıaı yapan 

lıte Selaoiktea nereye bir reddin paıa Karahisar 
heyet 16ndıerilmi1H orada lisi tarafından kaldırılm 
kendi baıları•a çahıanların lstipdat devrinin en ink 
hizmetleri boıa gidiyor ve ıızlanndaa olaa bu ada 
bu yUıden bllyilk karıtıkhk- burada bulunmaaı meşru ' 
lar baııl oluyordu. Paristeki idaresinin tahammülü h 
harici merkezle Selinikteki cinde olduğundan kendi 
dahili merkez metrotiyetten kırk aekiz ıaate kadar 
evvel biribirine enkı bir ıu· radan ayrılmaıı llıımıel 
rette bağlı olan iki teıkiltt bildirilecektir. Zatea t 
değildi. Her iki merkeı ayrı Utlüjü de gelmiıtir. Do 
ayn istikametlerde memle.. Bahaeddin Şakir bey 
ket dahilinde çahııyorda. zincandan kaçtıktan ı 
Her iki tarafın kendi adam- Hayreddin Paıa bize 
)arı Yardı. ahret sualleri sormuıtu. 

Meırutiyet ilin edilince Bir de burada Erı 
bu hidimlerden Pariıe iıyanında yardımı dok 
merbut olanlar ek1eriyetle Ulcımadaa hacı Şeyket 
açıkta kalmıı ve Sollniğe diye eziyet yapan R 
•erbut olanlar iH ön ııraya efenlli vardır. Bu 
reçmiıti. Meırutiyeti mBte.. merkeıi umumi 
gip Sellnik tarafından A.. baıka yere nakli mu 
nadoluya iÖnderilea zevat olaeaktır. MUnhal olan 
enua için •uvaffakiyetle ça- ıiocan mutaaarrıflığına, Sı 
hııyorlardı. Buna misal ola- villyeti dahilinde Mer 
rak Erzineanda• iÖnderilen kaymakamı Necmi beyiıı 
bir mektubu aıatıya derce· yini pek muyafık olaca 
diyoruz. Ba mektupta deaili· (Milliye') 

yordu ki : - Devam edecek 

lzmir Defterdarlığından : 
l11iıinin verıi horcundan ötl1rli haczedilen Ahmet 

Birinciklnun ayı içinde 
Kuıadası mezbahasında 19 
keyuo , 21 keçi, 7 ök6z, 4 
inek; 87 dana elmak üzre 
127 baı hayvan keıilmittir. 
Bu mlddet zufıncla mez .. 
bahaya .. ariçten keıik ola· 
rak hayvan ıetirilmemittir. 

Bu meıhur pilet Floridada 
Dayton Biçde elde ettiii 
saatta 272 mil dünya ıOr'at 
rekorunu bu otomobil ıaye· 

sinde tHİs etmiıti. Gelecek 
ay ayni otomobil ile kendi 
rekorunu kırmaia çalııacak
llır. Mavi Kuı otomobili 2, 
350 beyıir kuvvetinde bir 
motörle mOcebhezdir. 

Jerin telıiıleri itile Tutan· 
kamouan kabrı llsttkado 
ıOkOta dalmaktaclırlar. 

mahall11inde Halim ağa çarıı11Dda klin 1-1 sayılı dtık 

ı 
tarihi illndan itibaren yetli rDn müddetle mlizayedey• 
kanldıiıodan pey alrmek iıtiyenleri11 Defterdarlık tab 
kalemine mtiracaatları . 214 


