
ofya'da Bulgar dış bakanı 

Batalot ile görü eıı dış baka· 
ııımız hay 1'evtikRfişdil Aras, 

letanbul'a gelmi•dir. 

• ULUSAL • Nevyork limanında& hare t 

eden bir Iogiliz şilebi yolda 

ateş almış, milı·ettebat ge· 

mi yi terketmişdiı·. 
lzmirde çıkar, akş mcı siyasal gazetedir 
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il Britanya Adasında Kasırga Esdi 
Bal n a•laiması etrafında Avrupa - Afrika Gök şehitlerimiz 

ay Tevfik Rüşdü Cehelüttarıkda'. bir Bu sahahl~i ihtifal 
Aras lstanbulda tünel a~ıliyor çok parlak oldu ------... --.. -- --. -Bu tünel, deniz sathından 400 metre Havanın yağmurlu olnıasıııa rağmen ali an aıılaşınasına dahil olanlar 

. Ma)1ısta Bnkı·eşte ~!toplanacaklar 
etı lstanbul 27 (Hususi) - -

aşağıda 30 kilometre boyundadır herkes1şehidi deihazır bulunmuştu 
yeni tip bir cihaz yapılmak· 
tadır. Bu cihazın içinde de· 

nizaltı iılerinde liıım olan 
ber türlü tecbizat buluna· 
caktır. Tunefüı boyu 30 ki· 

de'bış işleri B kaoı Bay Tev· 
uİfik RüitU Aras buiiln şeh-

rimize ielmiş ve istasyonda 
eP merasimle kar ılanmıştır. 

u ~ lstanbul 27 ( Hususi ) -
ce~ış Bakanımız Bay Tevfik 
al•'RuşdU Aras Sofyadan re· 
•'çerken Bulgar Dış \takanı 
et Batalof ile uzun müddet ~ö
Oııı'rüşmüıdür. 
k' Belırad, 26 (A.A) - Tür· 
lı• kiye dış işleri bakanı Bay 
ıifT vfik Rüştü ATas dün Bay 
ocİ•Yevtiç ile mühim mülakat· 
111111 lardan ltulunduktan sonra 
gııl Sofya yolu ile lstanbula ha-

•1ret etmiştir. Kendisi orada 

Madrid 26 (A.A) - Ce
belütt rık boğazının ltm· 
dan bir tuael kazılm sı me-
selesi yeniden canlanmıştır. 

300 metre derinliğinde su 
altmda icabeden tetkikatı 
yapılmak ve bilhassa çökün· lometredir. Ve denizin aat· 
tülerden korkulup korkulmı- hından 400 metre aıaiıdan 
yacağını tesbit etmek için ıeçecektir. 

~ 

Lehi&tan - Almanya 

Bitlerin R olska ga
zetesine beyanatı 

c Bulıar Hariciye Nazırı Bay 
· r~ Batalof ile de g6rüşcccktir. 
er~ Türkiye dışarı işleri bakanı 
cıl uluslar kurumunun bu içtima 

Dı~ balwnwırz. 1 eufiJr Riişdii Ara~ N • • • • • :--b ) d k 
frmı siylemiştir. azı re1ımı; mazının ata arın 8 a-

1 
devresinde elde edilmiş olan 

1 
neticelerden memnun kaldı· 
iıoı s6ylediği ııibi Balkanlar 

l 
1 mukarenetinin miisaid bir 

a 1 surette teki ülü bahsinde 
ki~ de Dikbinlik gö termiş ve bu 

z mukartnetin Mayıs ayında 

tl" Balka1ı anlatmasının Bük-
~ reıte yapacağı teplantula 

ak-' daha mUsbet 84 şekil alaca-

·:~ Habeşistan 
ak' F uıt• ransaya tazmi-
il"' nat vernıegw e a· 
~ m ad e imiş 

ıeye 
bil 

rstı' llabcş lmparatonı 
ak*~ Paris 26 (A.A) - Somali 
ul hududunda Fransızların öl· 
i~İ dürülmesi mes'elesi hakkın· 
~eot da Fran ız hükumetinin bir 
ric• nota hazırlamakta olduğu 
~la" ve Habeşistan hlikümetinden 
1 ie tazminat istiyeceği söylen-
ın ıuektedir. Habeıiatan hükCı-
111'1 • .1 • » ,. nıetınin de bu tazminatı 
ı vermeye anıada olduiu an-
" 

1 
l aşılıyor. 

jjf" I 
ceh 

Bclgrad 26 (A.A) - Tür
kiye Dı işleri Bakanı Bay 
Tevfik Rüştll Araı Sof ya 
tarikiyle Ankaraya hareket 
etmiıtir. Kendisi Sofyada 
bay Batalof ile konuıacak
tır. Gazetelere beyanatta 
bulunan bay Tevfik Rüıtn 
Aras bay Y evtiç ile alelade 
noktai nazar ve malumat 
teatisinde bulunduklarını ıöy· 
ledikten sonra, sözll Bulra
ristandaki son hAdiselere 
naklederek, Bulgar ıazete

lcrinin yapılan tebeddlllle· 
riıı Kral Borisin izhar etmiş 
olduj'u arzu üzerine icra 
edilmiş olduğuna dair te
minat vermekte bulunduk-

tiyen ısı-ar etmemek azmindedir 
rı resmi Polıka gazetesi~ 
Berlin muhabirinin Bay Ait· 
lerle yaptığı bir müllkab 
neşretmektedir. Bay Hitler 
Nazi rejimini• Lebistana 

karşı eskiden takıbedilen 
siyasayı reddedib etmediği 
sualine şu cevabı vermiştir. 

14
• Nazi rejimi, mazinin ha· 

talarında katiyen iırar et'.. 

memek azmindedir. Ve Le· 
bista• - Alman münasebet· 
lerinin tanıimi yolundaki 
teşebbüsü de bu azmin te· 

'Zabtirlerindendir. 

!arını söylemiş ve ilive et
miştir. 

Bu hal iyi bir hüküm ver-

mek için kafidir. Zira Kral 
Borisin komşuları hakkın
daki niyet ve tasavvurları 

§ İstanbul - Varşovaya 

gidecek olan Bay Hitler'in 
mümessili, Lehiıtan'ın şark 

Almt111 reisi<'iim1mru Bay Hitler misakına ıirmemesini temine 

malumdur. 
Türkiye Dış İşleri Bakanı 

sözünün sonunda önümüz
deki Balkan anlaşmaaı kon· 
feransının Mayıs ayında Bük
reşte toplanacağını beyan 
etmiştir. 

Eski borçlar 
Elen hnkftmeti faiz 
vermeği teklit ediyor 

tina, 26 ( A.A ) - HU
kümel Elen dış borçları için 
lngili7. hamillerine 935-· 36 
senel ri faizl rinin yüzde 
35 ini vermeii teklif et· 
mittir. 

Yunanistan 
Elma ithal etmiyecek 

Ankara Türkofisinden şeh
rimiz ticaret odasına ııelen 
bir yazıda; bundan sonra 
Yunan hükumeti yerli elma· 

Varşova 2o (A.A) - Ya· çalışacaktır. 
---~~ .......... 

Mt\thiş yangln 

üyük bir Ingiliz 
şilebi yanıyor 

- -- -
Ateş güverteyi l{aplamıs ve mü-

rettebat gemiyi terketmişdir 
İstanbul 27 ( Hususi ) -

Londradan haber veriliyor: 
Nevyorktan zeytinyaiı yük· 

Jiyerek yola çıkan İngiliz 
bandıralı V alvernter ismin-
deki büyük şilepte çıkan 
yangın reminin bütün gü
verte kısmını kaplamıştır. 
Telsizi erin verdiii malumata 

yı korumak maksadiyle dı· 
tartdan elma itlıaJini yasak 
etmiıtir. Alikadarların na· 
zarı dikkathıi celbedoriz. 

göre, vapurun mürettebatı 
gemiyi terketmek mecburi
yetinde kalmıştır. Her taraf· 
tan vak'a mahalline yardımcı 
vapurlar gitmektedir. 

lsveç 'bandrah Saarland 
vapuru, kazaya uğramıı o· 
lan ıilebin en yakınında ol· 
duğu halde kaza mahalline 
varabilmeai için bet yüz mil 
kat'etmesi lazımdır. bu su
retle kazazede vapurun im· 
dadına yetişilmesi imkiaıız 
görülmektedir. 

Yanan lDıiliz i•misi, ıe· 

Kadif e kale ve ~ehitlih·ten bir aörün iiş 

Hava şehitleri iatifali; dtın· 1 başı Muhiddin tarafından 
kli nüshamızda neşreylediği- orada hazır bulunanlar gök 
miz program daireainde bu· şehidlerini selamlamaya da· 
glln öğleden evvel Kadife vet olunmuşdur. 
kalesi şehitliğinde yapılmıı- Kıt'alar kumandanları, kıt· 
tır. Havanın yağmurlu ol- alarına derhal ( Dikkat 1 ) 
masıu rağmen, ilıtifal çok kumandası veilmiş a keri 
parlak olmuş, gök ıehitle· kıt'alar selim vaziyeti almış· 
rimizin hatıraları taziz e· lar ve bütün sivillerde şap
dilmiştir. kalarını çıkarmak suretile 

Sabahleyin saat . dok~z selima durmuşlardır. 
otuzda askeri bando, bır Selim resmi ifa edildikten 
piyade, bir topçu, bir tay· sonra hava kuvvetleri namına 
yare '!e bir. muha~e~e bölütü hava alayından bir zabit ta-
ile bır denız ve bır ıandarma f d T . t" . . f . ra ın an; ayyar• cemıye ı 
kıtası, bır polıs mli rezesı, Cü h . t H lk f k 
izciler ve belediye zabıta ve m urıy~ 8 

•• ır ası 
mllfrezeıinden mürekkep me· namına Cemıyet reısı tara· 
rasim alayı kııladan hare· fından ve memleket namına 
ket etmiş ve Kemeraltı, da Belediye hey'etinden bir 
Başturak, Kestelli, lkiçeşme· zat tarafından birer söylev 
lik, Mezarlık arası ve Eı· söylenmiştir. 
refpaıa caddesini takiben Söylevleri müteakip askeri 
şehitliğe gitmiştir. bando tarafından Ctımhuri· 

ihtifal alayı geçerken yol yet marşı terennüm edilmiş 
üzerinde bulunan bUtlln tica· ve askeri bando marşı biti
rethaneler, kahvehane ve rir bitirmez bir zabit kuman· 
diikkinlarda bulunanlar it· dasında ayrılan bir manga 
lerini bırakarak •aiazaların aıker tarafından havaya üç 
önlerine çıkmışlar ve baıları 

defa ateş edilmiıtir. 
açık olarak . alayı selAmla· Tam bu anda merasim 
mıılardır. 

Saat 10
1
30 da merasime yerindeki bayrak f&Va ya· 

iştirak edecek olan askeri, vaş yarıya endirilmeğe baş- · 
mülki amirler, reisler, Zabit- lanmış ve bayrağın enişini 
ler, memurlar, Cümhuriyet şehre bildirmek için Kadife 
Halk fırkası ve clediye hey- kaleden bir top atılmııhr. 
etleri, şehrimizdeki bütün o· Birinci tepun atılmasını mü
kullar talebesi, Cemiyetler teakip bütün daireler, mües
izaları, mtıesseseler memur seseler ve limanda bulunan 
ve mUstabdemleri ve sair gemiler bayraklarını yarıya 
teıekklillerle havanın yağııh kadar endirmişler, iCmiler, 
olmasına raimen kalabalık bir fabrikalar dlidnk öttürmeie 
halk kütlesi ellerinde çelenk· başlamışlardır. 
ler bulunduiu halde şehitlik· Şehirdeki bütün vesaiti 
te kendileriae ayrılmıt olan bulun· nakliye ve insanlar 
yerlerde hazır bulunmuılar· duğu yerde kalarak ulu şe· 

dılktifal alayı şehidlikdeki , hidleri selimlamışlardır. 
yerine geldikden sonra, sa· Bir dakika sonra yarıya 
at tam on birde lıkilil indirilmiş olan merasim ye· 
Marıı ile merasime başlan· rindeki bayrak tekrar yeri· 
mış ve marıdaa sonra me- ne çekilmit ve Kadife kale· 
rasim kumandanı tayyare sinden ikinci top atılarak 
alay kumandanı vekili bin selim resminin bitdiği bil-
çen sene denize cndirilmit dirilmiı, yarıya indirilmiş 
arayet bilylik ve yeni bir olaa bayraklar yerlerine çe
ıilep idi. -~ev•mı «ir4'il11cii s tAlı if uda-: 



Sahife 2 (Ulusal Bir,lj}f) 

Bitler · Fransa Deniz konferansı 

Roma anlaşmasının Al- Acıın ticaret filo-
manya' daki tesiri sunun vaziyeti 

Deutsclıe Allgemeine Zeitung; pakt
ların kıymeti kalmadığını yazıyor 

Şimdilik en gereklenen şey, faz

la tonajları imha etmekdir 
İl Giornale d' İtalia gaze

tesinden tercüme edilmişdir: 
"Roma anlaşmaları, Al

man matbuatı tarafından 

iyi bir suretle karşılanmadı. 
Alman matbuatı ilk günler
de bu anlaşmalara inanmı

yordu. Anlaşmalar yapıldık· 
tan sonra, bütün Alman ga
zeteleri bu muahedenin kıy
meti olmadığım göstermek 
için bUtün gayretlerini sar
f etmektedirler. 

Frankfurter Zeitin gaze
tesi diyorki: Avusturya iç 
işlerine karışmamak prensi
binden maada, Avrupa sis
temlerinde hiç bir şey de
ğiımedi. ,, Deutsche Allge
meine Zeitung ise paktların 
kıymeti kalmadığını yaz
maktadır. 

Berliner Tageblatt, ltalya· 
mn bir siyasal hezimete du
çar olduğunu söylemektedir. 
Bu gazete ezcümle: " Siya
sal rejimler arasında, faşist 

rejimi ile Fransız demokrasi 
rejimi arasında bir anlaşma 
mtimkün olamaz.,, Demek
dir. Mtincher Zeitung, ltal
ya ile Fransanın, Roma an
laşmalarının tatbiki husu· 
sunda bazı müşkülata uğ· 

ramakta olduklarını yazmak
tadır. 

Münçhener Neueste Nach
richtenn bu anlaşmanın, Is
viçrenin istiklaline bir teh
like teşkil ettiğini söylemek
tedir. 

Biz, bu gazetelere karşı 
mukabelede bulunmağı ar
zu etmiyoruz. 

Mussolini, Almanyaya kar
şı daima dostane ve hile
sizce davranmıştır. 

Alman matbuatı ise epey
ce zamandanberi ltalyaya 
karşı düşmanlık hareketin
de bulunmaktadır. 

Bütün bu hareketlerde 
bir tenakuz görülmektedir. 
Alman matbuatı bir taraf· 
tan Fransa - ltalya anlaş
malarının Avrupa barı~ı için 
bir tehlike teşkil ettiğini ve 
prensip itibarile bu iki re
jim arasında bir anlaşma 

mümkün olmadığını yazmak
tadır diğer taraftan Hitlerin 
güttüğü siyasa ve sarfettiği 
gayret, Fransa ile anlaşmak-

tır. Hitler Nasyonal Sos
yal fırkasının müessisi ve 
şefidir. Fransa ise demok· 
rat bir memlekettir. 

Hitler 30 ikincikinun 1933 
te iktidar mevkiine ve bir 
ay sonra elini Fransaya 
uzatmıştır. Hitler o gün söy
lediği nutukta, Almanyanın 
Alsas Lorene karşı hiç bir 
temayiiJ beslemediğini ve 
Almanya ile Fransa arasın
da, Sar mes'elesinden ma
ada bir ihtilaf kalmadığını 
beyan etmiştir . 

Hitler, bu nutuktan sonra 
Fransa ile uzlaşmak ıçın 
gizli ve diplomatik yollar 
takip etmeğe .başlamıştır. 

Hitler 1933 senesinin Mart 
ve Nisan ayları araıında 
Sar mes'elesini baJletmek için 
Fransaya doğrudan doğruya 
müracaatta bulunmuştur . 
Halbuki Sar mes'elesi Av-
rupaya ait bir mes'eledir. Ve 
genel harpten doğmuş bir 
mes'ele sayılır. 

Bu tarihten sonra, Hitler 
daha ileri gitmek istemiştir. 

Nasyonal sosyal rejiminin 
en yüksek simalarından biri, 
Hitler namına Fransaya git
miş ve Almanya ile Fransa 
arasında bir anlaşma akdi 
talebinde bulunmuştur. 

Fransa hükumeti, bu mu
ahedcnin Sovyetler aleyhin
de olduğunu beyan ile bu 
muahedeyi reddetmiştir. 

Hitler, 22 ikinciteşrin 1933 
te Matin gazetesine aıağıda
ki beyanatta bulunmuştur: 

"Fraaaa ile şerefli bir an
laşma yapmağa hazırım. F-
ransa emniyet mes'elesi hak
kında serbestçe bir itti{ ak 
arzu ederse, Fransanın ta- ' 
leplerini dinlemeye hazırım. 
Almanyanın siyasasını idare 
eden benim. Ben bir söz ve-
rirsem sözümü tutarım. Alsas 
Lorenin mukadderatı hallo-
lunmuştur. Fransa, bir ittifak 
arzu ederse, bu ittifakı ka
bul ve imza ederim. 

Hitler, Fransa ile bir an
laşma arzu ettiğini 1934 se
nesinde irad ettiii nu
tuklarda da te~raretmiştir. 

1934 te HitJerin mümessili 
bay Ribbentropp Pariıe ri
derek bay Dumergue iJe 

Londrada toplanacak olan 1 
uluslararası deniz konferansı, 
fazla tonajın kaldırılması 
için herkesçe kabul edilebi
len pratik bir formül bula
bilirse, acun ticaret filosu 
tanzim etmiş olacaktır. Ev
velce bu iş için toplanmış 

olan konferansların hepsi 
suya düşmüş idi. Bu konfe
ransta yeni bir şey varsa, o 
da loszilterenin de konferansa 

girmiş olmasıdır. Sıkı bir 
surette beraber çalışmak 

için ciddi teklifler beklen
mektedir. 

Şimdilik en gereklenen şey 
fazla tonajları imha etmek
tir. "Veritas,, deniz bürosu
nun istatistiklerine göre 

1934ün ilk 9 ayındaki tahribat 
1,425,000 tonda 48 parça 
idi. Şu hesaba göre 1934 
yılı içinde parçalanan gemi
lerin genel tonajı 1,896,000 
ve 1933 de parçalananların 
da 2,413,000 dır. Artmakta 

görüşmüştür.Bay Ribbentropp 
Fransa, Almanya münasebet
lerinin bu görilşmeden sonra 
iyi bir netice verecıeğini be
yan etmiştir. 

Bay Ribbentropp, geçen 
ay Parise dönmüş ve bay 
Laval ile müllkatta bulun
muttur.,, 

Fransız muharibleri mU
messiJJeri Pichot ve Randou 
Almanyaya geldikleri zaman 
Hitler ve Nosyona! Soaiyal 
fırkası genel kitibi bay Hes.s 
tarfından, samimiyetle kabul 
olunmutlardır. 

olan acun vapur inşaatı de
vam edecek olursa-ki 1933 ün 
ilk 9 ayı içindeki 303,000 
ton 1934 ün ayni kurunu 
içinde 690,000 tona çıkmış
tır.-Şimdiye kadar elde edi
len zayıf neticeler de boşa 
gitmiş olacaktır. 

Görülüyor ki İngilterenin 
tonajları azaltarak arzı talebi 
yükseltmek ve bu suretle 
navlun fiatlarını kir bırakıcı 
bir seviyeye çıkarmak yö· 
nünde attığı adım büyük bir 
fayda göstermektedir. 

Göze çarpan cihetlerden 
biri de 1930 ve 1931 yılla
rında acun ticaret filosunun 
artmakta devam etmiş olma-
sıdır. Son kurunun hususiyet
lerinden biri de tahribatın 
1932 denberi çoğalmış olma
sıdır. Mesela 1930 dan 1933e 
kadar S 1·2 milyon ton imha 
edilmiştir. Halbuki 1926 dan 
1929 a kadar imha edilmiş 
olan mikdar ise 3 milyondan 
çok daha az idi. 

Eksiltme ilanı 
1935 yılı telefon kılavu

zunun basılması işi 23 ikinci 
kanun 935 tarihinde başlı
yarak 2 Şubat Cumartesi 
günü saat 16,30 da sona 
ermek ve isteklilerin vere
cekleri fiatlar elverişli ker
tede scörillmediii takdirde 
miiddeti yeniden uzatılmak 
üzere on gün için eksiltmeye 
koa•lmuştur. Ekıiltme pazar
lık yolile yapılacak ve ek
siltmenin ihaleıi 2 Şubat 1935 
tarihinde saat 16,30 da ya
pılacektır. lıteklilerin Saman 
iskelesinde telefon şirketi Alman matbuatı, Alman 

rejimi ile Fransız demokra
sisi arasında, prensip itibari· 
le bir ilatilif veya bir fark 
mevcut olduğundan bahset
mi~lerdir. 

idaresine bat vurarak kılavu· 
zan baıılma şartlarını görüp 

Fransız demokrasisi ile 
Alman rejimi arasında bir 
anlaşma mümkün olur da, 
neden Fransız demokrasisi 
ile İtalyan rejimi arasında 
anlaşma mümkün olmasın? 

Almanya tarafından arzu 
edilen ittifak, Sovyet Rusya
ya karşıdır. Hulbuki Roma 
anlatması, hiçbir devlet aley· 
hine olmayıp, Almanya da 
dahil olmak üzere, bütün 

anladıktan sonra tekliflerini 
şirket çevirgenliğine kartı 
yazile yapmaları, fiat verme
leri ve eksiltmeye ittirak 
edebilmek için şirket vezne
sine en aşağı 30 lira teminat 
akçası yatırmaları ve ihale 
günü de ıirket idarehane
sinde hazır bulunmaları Jti-
zumu ilin olunur. 

lzmir ve civarı telefo• 
Türk Anonim şirketi 

devletlerin bu ittifaka iştirak 
edebilmesi prensiplerine müs 
tenittir." 

Romanofların Tacı 
Zira iÖstermiş olduğun sa
dakat, her nevi müklfatın 
fevkındedir. 

çalışalım, dedi. 

Mösyö Yufe ayni kelimeyi 
tekrarladı. Sonra i11kemlesine 
oturarak gözlüklerini çıkar
dı, scözlerini kapadı ve her 
günkü mutat halile dikte 
etmeğe başladı: 

1 efrilm No. 113 
- Artık eski ümitsizlik

lerim kalmadı. Şimdi, çok, 
pek çok mea'udum. 

Biraz senra Mösyö Yufe
nin odasına girdiii zaman 
Mösy8 Yufeyi merakla ken
disine intizar eder buldu. 

Mösyö Yufe, lreni ~örür 
görmez: 

- Ne var? Dedi. Lütfen 

ıöylayiniz. Zira ben merak
tan pathyacaiım. 

lren lakırdı söyliyebilmek· 
ten çok uzak bir vaziyette 
idi. Yufeye telgrafı uzatmakla 
iktifa etti. Heyeti murahhasa 
reisi kiiıda iÖZ gezdirdik-

27 ikinci Kanun 1935 
ten sonra : 

- Kızım, - dedi - ye'sine 
iştirak ettiğim gibi sürurun 
da da seninle müşterekim. 

Her halde böyle acı bir tec
rübe devreıi geçirmek için 
hiçbir günahın yoktu. Birkaç 
haftaya kadar sulhu imza 

- Teşekkür ederim reis 
yoldaş. Hakkımda lütuf rös
teriyorsunuz . 

- Kızım, ben ihtiyar bir 

adamım ve hayatımda çok 

muztarip oldum. Şimdi bü
tnn emelim etrafımdakilere 

iyilik ve yardım etmektir. 
Bundan başka 'biç bir fikrim 

eder ve Moskovaya dönersek yoktur. Şimdi kızım, bir çok 
o vakit kıymetini pek ziyade yapılacak işlerimiz var. Elde 

takdir ettiğim kitibeme ih
tiyacım kalmıyacak. O vakıt 
hiç kimsenin haberi olmadan 
seni, gayemin en büyük düş
manlarından biri olan nişan
lına göndermek için lizım 
gelen btrşeyi yapacağım • 

laakal makina ile yazılması 

lazım gelen ondan fazla 
mektup var. Bunları biran 
evvel intaç ederseniz çok 
memnun olurum. fren tatla 
tebessümle: 

- Çalışalım reis yoldaş, 

"Sovyet hariciye komiseri 
Çiçerin Yoldaşa: 

Dördüncü şifre ile-telgraf 
haberlerinin verdiği malumat 

hilafına (Aleksi Kklesov) un 
Lokullos infilakında terki 
hayat etmediğini bildirmekle 

kesbi şeref eylerim. Bizzat 
alakadarın kendisi lstanbul
dan heyeti murabhasaya tel
grafla malumat vermiştir.,, 

.. Yufe., 
(~ON) 

Bu Genç Kimdi 
27 ikinci Kinun 1935 Tefrik~a"'"'"'No. 

- Necdet 
gelecekmiı . 
A man nasıl 
olur? 

Ve ıonra bir hıçkırık iÖğ
ıünde yırtıldı : 

- löyle olmamalıydı Ali!. 
Ali, sen yaşamalıydın. Beni 
kollarına almalı, beai bağ
rında yaşatmalıydın. Ben se· 
ninle bu hayatın çok ötele
rine kadar gitme&'e hazır

dım Ali .. 
Gayri ihtiyarı, gene kol-

tuğuna yıkıldı. Başında bir 
ateş, bir ağrı vardı .. Damar
ları atıyordu. Bir müddet, 
uzak ve meçhul bir düşün
ceye kapılır gibi rözlerini 
kapadı, olduğu yerde hiç 
kımıldamadı. 

Sonra tekrar notları açtı, 

okumağa başladı: 
" Hatamızı çok ağır bul

dum. Beni görünce yeni bir 
hayat kuvveti damarlarına 
yayılır gibi oldu. Her hasta, 
sevdiği bir şey için birden 
bire böyJe bir diriJme gös
terir. Vücut bir iki hareket 
yapar, dudaklarda bir gllüt 
toplanır, gözler, dibinde bir 
damla gaz kalıp ta çalka
nan lambalar gibi, canlanır, 
parlar, yanar gibi olur. Fa
kat bunlar, hep egretidir, 
hep sun'idir, gelip geçici
dir.,, 

Ellerimi tuttu: 
- Oğlum -dedi- OiJumf... 
Ana tefkatı tatmadıw ben .. 

Fakat bu aesin geldiği yeri 
eyice seçtim: 

Yilreğioden, ylireğiain en 
derin yerinden geliyordu .. 
Gözlerinin pınarında yaılar 
toplanmıştı. Doktor bizi ya
lnız bıraktı .. 

Y ah, gördün mü ne hale 
geldim! 

- Geçer aane, geçer! .. 
Ümit.iz bakışları yüzümü 

uzun uzun seyretti.. Titrek 
eJleri saçlarımdan başladı, 

f AZAN: Orhan Rahmi 
yanaklarıma indi. 
dolaştı .. Omuzlarıma 

- Kurtulsam e 
amma, bilmem kil 
bilmem ki!.. Çocu 
hiç birinin ..... 

Sözüne devam e 
Mani oldum: 
- Susunuz 1 - dediııı • 

şeyler söylemeyiniz. 
günler göreceğiz biz r 

Yeniden kımıldadı. 
ümide doğru bir adı 
Fakat çarçabuk dönd 
hastanın ruhunda böyl 
dü cezirler olur mu bi 

Bu sırada doktor 
girdi : 

- Hanımfendi - dedi • 
Beyfendiye vereyim ıaİ 

Hasta, doktora ; 
- Ne yaptınız, şim 

şey açılır mı ? . 
Der gibi bakb. Canı 

mıştı. Fakat bu sıkınt 
sürmedi. Birşey düşün 
oldu : 

- Evet veriniz. 
Doktorun getirdiği 

büyüktü. Mühürlenmit 
- Ne bu anne? 
Güldü. Boş, uzak, 

bir gülftştü bu. 
- Hani - dedi -

müttüm. 
Devam edemedi, 

Galiba ıözüne iyi bir 
ra arayordu: 

- insanlık hali de 
ya? .. Ne olur, ne ol 
Şayet ölürsem Necdetle 
raber açarsınız?. 

Sözünü bitirmitti ki, 
detli bir ıan~ı gelmit 
yüzünün batları belirdi, 
leri açıldı; haykıracak 
aeıi çıkmadı. Belki nefd 
madı. 

- Doktor, do~terl. 
Diye bağırdım. Bir 

iki tane dokter içeriye 
di: 

- Lütfen· dediler • 
aliniz çıkınız!. 

- Arkası var 

Türkiye Ziraat bankası lzmit 
şubesinden ~ 
26-12-934 tarihinde açık artırma ile ihaleleri yapıla 

21-12-934 te Anadolu, 22-12-934 te Işık, 23-12-934 te ~ 
Asır ve 24-12-934 te Ticaret gazetelerinde ilin edilen 
nanlı emvalinin ihaleleri 30-1-935 tarihinde pazarlığa 
kılmıştır. Satış gayrimübadil bonosu veya peşin para 
nakden yapılır. Kıymeti muhammenesi iki bin lira ' 
daha ziyade olan emvalin ihalei kat'iyeleri iıtizana ta 
Malın satıldığı ıeneye ait Devlet vergi ve Belediye 
ve sair bütün masraflar müşteriye aittir. lstiyenlerin 
yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale günü saat 14,30 
Ziraat bankasına müracaatları • 2 

Izmir Defterdarlığından: 
lzmir körfezinde üç senelik muhammen bed~li 

olan çilazmak volisinde 1 Mart 935 tarihinden itibar 
sene müddetle balık avlamak hakkı açık artırınıya 
rıldı. Şartname istiyene bedelaiz verilir. A~ık artırma 
senesi ıubatın 6 ncı çarşamba günü saat 15 de defter 
lıkta ·toplanacak artırma komisyonunda yapılacaktır. 
vakkat teminat yftzde 7,5 dur. Hftkfımetce tayin edile 
bankaların teminat mektupları ve devletin muayyen ta 
ve bonoları da kabul olunur. 24-27-30-3 241 

lzmiı· Defterdarlığından: 
lzmir körfezinde üç senelik muhammen bedeli 2400 r 

olan Çakalburnu dalyanında 1 Mart 935 tarihinden itiba 
3 sene müddetle balık avlamak hakkı açık artırmıya ÇI 

rıldı. Şartname istiyene bedelsiz verilir. Açık artırma 
senesi şubatın 6 nen çarıamba gfinll saat 15 de defter 
lıkta toplanacak artırma komiıyenunda yapılacaktır. 
vakkat teminat yüzde 7,5 dur. Hftkfımetce tayin edile 
bankaların teminat mektupları ve devletin muayyen ta 
ve bonoları da kabul olunur. 24-27-30-3 242 



~-S~a~bi~fe~3~~~=====-----===ııı ........... =-=~~-:-----------------~(U=.:l~B~i-rl-ik~)------------------------~~------~----2_7_ik~i_n_cl_K~la~ij~U~~93~S---
Frate})j Sperco Vapur Acentası Olivier ve şüreka 

Onu senelerden beri ta.nır, ağrılarda ve soauk 
algınlığındaki çabuk tesirini bilirsiniz. 
~ markasının tekeffül ettiği ASPİRİN, siz.I bun· 

dan sonra dahi memnun edecektir~ 

Ambalajlarda ve kompri
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kat ediniz l 

cele gsatı

Jlk hane 

,Gündelik eiyn&al gazete 

a abibi: Haydar Rüşdü Öl.tem 

Neşriyat müdürü: 
Ilamdi Nıizheı 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
eyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

ürosuna müracaat edil
elidir. 
Hususi ilanlar : idare-

e la an ede kararlaştirilir 
~ ~asıldığı yer: ANA DULU 

matbaası 

,, _______ ..._, 

5Satılık Piyano 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık-

lzmirin en temiz 
( Şık ve ucuz ) 

otelidiı· 1 
Temiz hava mükemmel 

konfor, düş ve her türlü 
sıhhi şeraiti haizdir. Bay-

ram münasebetile yatak 
ücretlerini ucuzlatmıştır. 

Otelimize bir defa teşrif 
edecek zevatın otelimizin 
her hususatmdan mem-

nun kalacaklarını vadedi
yoruz. 

Birinci Kordon ha 

vagaz! şirketi itisa
lı lstanbul Oteli 

Şeker Fabrikaları Türk Aııoninı Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'fürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dÖl'diineü Vakıf han 30-40 

Kitaplarıoıza Gdzel l>ir 
ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI Cilt, Hatıralarıaıza Şık sı Limitet vapur 

"HERMES ,, vapuru 27 ikinci kanunda beklenmekte olup Bir Albaw, Ve sair 
Burgas, Varna ve Köstence için yük alacaktır. Cilt işleri Yaptır- acentas~ 

" HERCULES ,, vapuru 28 ikinci kanundan 31 ikinci mak isterseniz : Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel. 2ıi43 

kanuna kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg * YENi KAVA FL.-4 lf. * ROUMELİAN vapuru 25 

için yük alacaktır. Çarşısında .14 Nımıaradfl ikinci kanunda Liverpool ve 

" HERMES " vapuru 9 şubattan 14 şubata kadar doğru Al• R Svvanseadao gelip tahliyede 
Anvers, Rotteruam, Amsterdam ve Hamburg için yük • • l ıza · - bulunacaktır. 

alacaktır. Mücellitbanesine uğrayınız. TRENTİO vapuru 30 ikin-
" GANYMEDES ,, vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar • ci kanunda Londra, Hull ve 

Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük N. V. Anversten gelü tahliyede 
alacaktır. bulunacak ve ayni zamanda 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
11 BLALAND ,, motörü 28 son kanunda Hamburg, Co

penhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

" SMALAND ,, vapuru 8 şubatta Roterdam, Hamburg, 

Copenhagen, Dantzig, Gydni:ı, Goteborg, OsJo ve İskandi
navya limanları için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 

p RJEN· 

v. F. h. van Londra ve Hull içi yük ala
caktır. 

Der Zee The General Steam Navi-

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

" DELOS ,, vapuru ha
len limanımızda olup 24 
son kanuna kadar Anvers, 
Roterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 
"HAGEN,, Vapuru 3 Şubat 
ta bekleniyor, 6 Şubata ka
dar Anvers, Roterdam, Ham
burğ ve Bremen için yük 
alacaktır. 

"Aquila,, vapuru 16 şubatta 
bekleniyor, Hamburğ ve An

versten yük çıkaracaktır. 

"ULM11 vapuru 15 şubatta 
bekleniyor, 20 şubata kadar 
Anvers, Rotterdam, Ham· 
burg ve Bremen için yük 
alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
" NORBURG ,, vapuru 24 

son kanunda bekleniyor, 
Hamburg ve Anversten yük 

ç;kardıktan sonra Rotter
dam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

JOHNSTON LINE L TD 
"Kenmore11 vapuru 29 son 

gation Co. Ltd. 
STORK vapuru Limanımız 

da olup Londra için ytik a
lacaktır. 

Deutsche Levante Linie 
ANGORA vapuru ay so

nunda Hamhurg, Bremen ve 
Anversten gelap tahliye bu
lunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabuJ edilmez. 

kanunda bekleniyor, Liver
pul ve Anversten yük çıka
rıp Burğas, Varna ve Kös
tence için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPoRATION 

" EXELSIOR ., vapuru 6 
şubata doğru bekleniyor, 

Nevyork için yük alacaktır. 

"EXMINSTER,, vapuru 18 
şubata doğru bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 

Geliş t:ırihleri ve vapur
ların isimleri üzerine nıoa~u
lizct kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 
No. 2007 - 2008 

telefon 

Hamza Rüstem fotoğrafhane 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rli!ftcnı be)·in foıograflıanesi, /:mirde en 

foıot;raf ft!kmekle şiJhret bulan bir sa11'at ncnA1tlır. 

müşkülpesent ofonlar d<lhi, b11r(l(/a çek·ıfrdikferi fnt•krtıf 
lardan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rüstem beyin, f otof;raJ malt-emesi satan ma

gazası da muhterem maşterilerinin illce zcuklcrine göre 
her çeşit malları, foıograf maki11eleri11i bulundurmakla· 
dır, Bir :ıyaret l~r feyi ispata kafidir. 

(İzmir • Başturnk caddesi, Refik 
: , ~ •• 4 • 

• 1 ...... l 

Izmir Gaziııosu 
ELHAMRA SiNEMASI SIRASINDA 

Ses kraliçesi Hayan .Mahmure Handan 

Büyük fedakarlıkla bu defa lstanbuldan celbine mu

vaffak olan IZMIR gazinosu lzmiriu muhterem balr ... ına 
Sahibini Sesi, Kolombiya ve Odeon başmuganniyesi 

Bayan Mahnıure Handanın kıy~etl! ses ı n ı 

dinletıneğe azmetmiştir.İzmirin en iyisaz heyetin.: iştirak 

eden S~hibin. Sesi Bayan F ahide yıldız-
muiannıyelerınden 

la Bayan Nefise, Bayan Rahna • 

1 Ad J İ güzel seslerilc iştirak ve müşteriyi .i.. 
ve a e aşi etmektedir. • =-

AHAP 
O kadar zararsızdır ki kalp,~höhrek, basur memeleri rahatsızlarına, ge-

l 
belere, çocuklara ve tansionları yükselmiş kimselere doktorlar yalnız 
( Pürjeıı .Şahap ) mllshil pastillerini.,, tavsiye ederleır. 
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ihtiyar balıkcılar böyJe iırtnıa görmediklerini söyliyorlar 

Büyük B itanya adalarında dünden 
e · ş · ddetli kasırgalar esmeketedir 

J~oııdrada ağaçlar, direkler devrilmiş; 

kopnıuş ve bir kulilbe çökmüştür. 
bacalar 
Loııdt·aya 

uçmuş, elektrik telleri 
kar yağmaktadır 

l..ondra 26 ( A.A) - Bn)·ük Britaııyu a<lulaı·ındu Londra civarında kar yağmışdır. ~ark ve 'imal 

iddctli bir kasırga esıııekteclfr. Huzı yerlerde rllzgarıo kontluklarmda da bol kar yağmışdır. Son dakikada 

haber verildiğiae göre, bu ımhah rQzgQr Devonda 

llfraııkonda tııaatta 90 mil bir hızla eamektedir. Bugnn 

Pazar yerinde bir kulnbe çôkmn, etrafmdaki dnkkia-

hızı liaatta 86 ıuili lmlwaktadu·. Bİl'çok tarafa kar ve 
dolu yağmı~dır. DOn sabah fırtına bıı~lamış ve bugQu 
de devanı etmektedir. l\lemleket içinde fırtına, ağaçları 

kökOmlf:n öknıü , telıraf direklerini de\·irmi~. elek-
tı·ik tdleıini koparmış, e\•lerin hucalın·ıuı uçurnıu,, h•ra zarar vermittir. ihtiyar balıkçılar ltu kadar şid-
hnhçe çitlerini <le\ irmi ;tir. detli bir fırtına hatırlamndıklarmı ~ôylewcktedirlcr. 

~~~~~----..... ~···••·· B Y Saht B ZYen}i Hulgarfhaşbakau~ h• 
Uadyoda bir kon- a Y ate fil ll illi 

s~~i~~:~A.:>erd~ko- beyanatta hultındu 
nomi bakanı ve Alman ban· 
kası müdürü Bay Şaht 
dün akşam radyoda ipotek 

• üzerine yapılan bonolara 
aid faizi yüzde altıdan dört 
buçuğa indiren kanunun ana 
çizgilerini anlatmış ve bu
nun ileride Alman ökenomi· 
sinin inkişafı için bir mer· 
hale olacağını söylemiştir. 

~~--------~~-Fransa ıılusu 
'l'eessilrilnıilze işti· 

rak ediyor 
Ankara, 26 (A.A) - Mar· 

mara adası ve Erdek bava· 
lisindeki büyük yıkıntılara 
sebep olan yer sarsıntıları 

yüzünden ulusumuzun u2'ra· 
dıiı ve geçirdiii acıya 

Fransız hükumet ve ulusunun 

da iştirak ettiii şehrimizdeki 

Fransız büyük elçisi tarafın

dan bükumetimize ulaştırıl

mıştır. Fransız hükumetinin 

bu vesile ile gösterdiği ala
kadan dolayı, Cümhuriyet 
hükumetinin pek müteş kkir 
v mütehassıs oldu&"u büyük 
elçiliie bildirilmiştir. 

ispanyada 
Bloke edihniş döviz· 

leri bulun nlar 
Türkofisden şehrimiz Ti

caret odasma gelen malu
mata göre; memleketimizden 
ispanyaya gönderilmiş olan 
mallardan 1933 yılı 2 inci 
teşrin ~üniinden önce idbal 
edilmiş olduğu vesaikle is
pat edilecek olanların bloke 

edilmiş divizleri yapılan te· 
şebbüs üzerine tamamen 
serbest bırakılmııtır. Alaka
darlar bu gibi mallar için 
evrakı müsbıte olarak lspan· 
ya gümrükJeri tarafından 
verilmiş olan idhal t vesi· 
kasile ispanya Hariciye ban· 
kasına ( Banque Eksrerieur 
d' Espagne ) ispanyadaki 
bir banka vasıtasile baş vur
dukları takdirde alakadar 
makam bu maHara ait blo
ke alacakların tamamının 
serbest bırakılmasına müsa· 
ade edilecektir. 

Şimdiye kadar lspanyada 
ltına nisbetle düşük paralı 

-"Yeni hi\kômet; Yugoslavya ile ya
kınlık siyasetine devam edecekdir,, 

Sof ya 26 (A.A)- Başvekil mes' elelerin halline yeni Bul-
bay Zlatef, Yugoslav sefiri- iar hükumetinin de çalışa-

nin Belgrada hareketinden cağını söylemiştir. Bulıar 
. . başvekili bazı mes'elelerin 

evvel kendısıne yapmış ol- b d "k' ı k t .. . ve u meyan a ı ı mem e e 
duıu zıyaretten sonra gaze- demiryollarının iltisakını te· 
tecilere beyanatta bulunarak min etmek, Pa11port mua
demittir ki : melelerini kolaylaştırmak ve 

" - Yugoslavya ile muka- hudut üzerinde yeni geçid 
renet siyasetine yeni Bulıar noktaları vücude~ ıetirmeli 
hükumeti de devam edecek· işlerini tacil etmete şiddetle 
tir.,, Bulgar başvekili bazı arzu ettiiini söylemiştir. 

~~--... .-.~ . ..-.-. .. --~~~~-
1 

Sa hail Gazetelerinin ı 
l'elırafları 

Ankara - Yirmi beş li
radan fazla hariÇtcn getiri
lecek paraların, izin alındık
tan sonra ithali haklhndaki 
takyidat kaldırılmıştır. , 

§ İstanbul - Reis:cümhur 
Atatürk buiÜn şehirde bir 

gezinti yıpmışlar ve mai•· 

zalardan bau şeyler satın 

almışlardır. 
~ Ankara - Fransadan 

geJen bir hey'et Maliye ba
kanımızla gerüşrnüşdür. Bu 

hey'et tedkikat yapmak 

üzere Ege mıntakasına gi

decekdir. 
§ İstanbul - Ayasofya 

camii avlusunda hafriyat yi.· 

pılacaktır. 

Ankara - Başbakan re· 
ncral İsmet İnönü, ökonomi 

bakanlı(mdan pamuk mes'e· 

clesi hakkında bir rapor is· 

temiştir . 
lstanbul - Elen Başbakanı 

Bay Çaldaris, İtalyan sefirine 1 

Kalimnos isyanı hadisesinden 

dolayı teessürlerini bildirmiş· 
tir. 

Istanbul - Yunan hükümeti 

donanmas1111 altı torpido, altı 
denizaltı gemisi ve bir zırhlı 

ile takviye edeceiini bükü· 
metimize bildirmiştir. 

memleketlerin mallarına ve 
bu arada Türk ithalatına da 
tatbik edilmekte olan mun· 
zam vergi gene Ofisin is
panya hükumeti nezdindeki 
teşebbüsleri üzerine kaldı· 
rllmıştır . 

F ab rik alar 
Don yüzünden 

iş.leyemiyor 
Samsun 26 (A.A) - Yu· 

karlarda ıoğuk ve kar fır
tınaları devam ediyor, Bu 
taraflarm un ihtiyacını te
min eden Çeltik boğazında
ki un fabrikaları don yü
zünden işliyememektedir. 

Gök şehidleri 
- Baştaraji 1 inci ~ahi/ ede 
kilmiş, düdükler susmuş, 
insanlar ve vesaiti nakliye 
yürüşe geçmişdir. 

Bundan sonra mera.im 
kumandanı tarafından (ra-

hat) kumandası verilmiş ve 

meruimde hazır bulunanlar 
şapkalarını ıeymişler ihtifal 
alayı da rahat vaziyetine 
ieçmiştir. 

Bir manianın ateşinden 
sonra merasimde bulunanlar 

s1ra ile şehitliğin önünden 
ıeçerek aziz şehitleri selam· 

Jamışlarclır. Alay mıızikanın 
bulunduiu şehitliğin ön ka· 
pısı önünden ıreçmit ve ıe· 
çerken sol taraftaki şehit· 
liğe akarak selim resmini 
ifa etmiştir. Geçit resmi de 
bittikten sonra ihtifale itti
rik edenler Topaltına ka
dar muntazam yürllyüş yap· 
maşlar ve eradan dağılmıt· 
lardır. 

Soyadı alanlaı· 
İzmir gümrükleri başmÜ

düriyeti memurlarından Bay 
Foto Salih Bahar Gilleri 
soyadı olarak almııtır. 

Yurdda 
1-lava yağışsız 

• 
geçıyor 

Ankara 26 (A.A) Zi-
raat Vekileti meteoroloji 
enstitüsünden alınan malii· 
mata ıöre, 26-1-935 de ba
va vaziyeti: 

Son 24 saat zarfında yurd
da hava umumiyetle bulutlu 
ve yaiışsı:ı geçmiş, yalnız 

Soma çevresine dört, Sino
ba 3, Alaçatıya 1 milimetre 
yağmur düşmüttür. 

Hava ıuhunetlerinde dü
ne nazaran bUyUk bir de
ğişiklik yoktur. Bu gece en 
dilşilk suhunetler sıfırın al
tında karada 27, Erzurumda 
11, Kastamonuda 15, An· 
karada 9, Kırşehirde 8, Es-

kiıehirde 5 derece idi. En 

yüksek ıulaunetler 16 derece 

olarak Antalyada kaydedil

miştir. Bugün Ankarada ha

va suhuneti 11fırın altında 
iki derece idi. 

Kubiçefin 
Cenazesi bugün 

kaldırılacak , 

Moıkova, 26 ( A . A ) 
Amele ve ko•trol teşkilatları 
kontrol ve teftişi komisyon 

reisi Bay Kubiçefin cenaze 

merasimi bugün yapılacaktır. 

Gazeteler ölümünden dolayı 
teessürleri bildiren ve ltütün 

hükimet erkiaı tarafından 
imza edilen bir beyanname 
ile her taraftan gel•iı bir 
çok taziyet telırraflarını 
neşrediyorlar. 

Manisa asliye hÜkuk mah· 
kemesinden: 

Manisanın Alaybey mahal
lesinden İarahim kızı Fatma 
on bet sene evvel ıraip ola
rak hayat ve mematı meçhul 
olduğundan i{aipliğine karar 
verilmesi veraset iddiasında 
bulunan Manisada kara köy
de berber Zıya Nar tarafın· 
dan talep ve dava olunmakla 
icra kılınan tahkikatta gaip 
Fatma hakkında malumata 
olanların malumatlarını mah
kemeye bildirmelerinin ila
nına karar verildiğinden 
buna dair malumatı olanla
rın bir sene zarfında Maniaa 
asliye hukuk mahkemesine 
müracaat ve malumatlarını 
söylemeleri birinci defa ola-
rak iJAn olunur. 269 
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er ali~:: 
(Balıae<ld.in Şakir Reyin Bıraktığı VeMlı.alara Göre} 

Eylül nihayetinde İstan
buldaki belediye intihabıada 
Rumların ekseriyet te,kil 
etmeleri ittihat ve Terakki 
erkinıni bir hayli düşündür-

müıtü. İçlerinden bazıları bu 
ııibi işlerin yumruksuz yürü· 
miyeceğine kanaat getirerek 
diyordu ki: 

"Rumların meb'us intihap
larında da bizi aldatacakla· 
rından, nüfuslarına nisbetle 
büyük bir ekseriyet teşkil 

edeceklerinden korkuyorum. 
Bu fenalıia meydan verme
mek için şimdiden bir ted· 
bir dilşüadüf'üraüzU ümit 
ederim. Bu dünyada doğru
luk yalnız bize mi kaldı ? 
Yerine göre - sızıltı ya mey
dan vermemek şartile - yum
ruk kuvvetile de istediiimiz 
meb'usu çıkarmaia çalışma .. 
hyız. Her halde bir taraftan 
ittihat ve Terakki cemiyetine 
mensup olmak, diğer taraf
tan mutlak Müslümanlardan 
bulunmak üzere melt'usan 
meclisinde bilyilk bir ekae
riyet teıkili en mühim işimiz 
olaa i{erek. 

Mekedonyada vuku bu.Ja
cak intihabata ekseriyetin 
Bulıar veya Rum tarafından 
olmasını temin için bir çok 
Bulgar tebaaı Rumların da
hile akıa ettiklerini ve hiç 
bir kimse tarafından müma-

naat görmeden tahriklt ya

pmakta elduklarını jşitiyoruz. 
Bu itlere bakmak, kalta

hati ·meydana çıkanları hu
duttan dışarı çıkarmak ta

bii hük6metin vazifesidir. 
Hüku••t bu hususta pek 

derin dtışünüyorsa, oııu İkaz 
etmek cemiyetin borcu de
lil mididir? 

Bunu yapmak cemiyetin 
vazifesi idi ama cemiyet 
•emlcket dabilindeki milste 
bit ıaUteıallibe ile bi'e baıa 
çıkamıyordu. Meaela Ant•lya 
ve civarında Ömer Lfttfi 
tfendi isminde birisi orasını 
kasıp kavuruyordu. Onun 
yaptığı fenalıkları Selinikte 

ittihat ve Terakki 
zine bildirea bir :ı• 
yordu ki: t 

"Aatalyadaki vuku• 
bildirecek olan bu • 
AntaJya postahanesiıı' 
tim edilirse enun ııı' 
Ömer Liltfi efendiY! 
Jeceii ıüphesiz oldui 
ister istemez yolcu v•• 1 
lımir postahanesine 
ettirmete mecbur old11 

Bu ilk ifadeden atı 
cağı veçhile Ömer lst1 
efendi denilen zat pıC od~ 
yetin ilanından beri i~~z 
geçtiii halde AntalY' ıı · 
kadar vaziyete hikiaı ~ş 
nuyor ki postaya tevdııü 
nan şOpheJi evrak billluğ 
kendisiae teslim ediab 
Ariza sahibi bunu aıı~edi 
tan sonra tliyorduki: Ç 

11 
Ömer LUtfi efcP~in 

di ticaret odası reisli~asl 
ele adı. Sermayesiz r 
kım insanları kendi be~n 
tilccar diye rüıümat, J 
ve orman i~lerinde k .,,o 
yor, cievlet ve milletı • 

hnı yaima ediyor. Or~~\ 
rımız onun yilzOndeD t,e 
ediliyor. Kendiıinio bel'' 
riyasetinden azli aher 
mutaaarıf aleylıine ' 
tertibat akıllara bayt• 
recek derecededir. 

Ömer LUtfü efendi L4 

kım kayıkçı ve haoı•1 

ruhundan kırk elli ~ 
imzasile birçok iftira1•1 

(MilU 

-Devam ed~ 

Palamut 
'fakaı hflktlmleri~ 

iıtisoa ediluıiJ1 

· ~·im işletilmek Uzere nıe 
.. d Y . .. ~ef tımız en unanıstanp 

•t 
derilen palamutların ııt~ 
Yunan takası anlaıoı•~ er 
kumlerinden istisnasııı'. r 
• 1 'tt'h ır ır evve ce ı ı az ve 
edilmiş olan kararın bıl 
re kaldırıldığı Yunan , 
nomi bakanlığının bP 
mesi Uzerine Tnrkofis 
fından Odaya yazıl~ 

lzmiı· inhisarlar tiltün fahri~ 

alım satım komisvonundan: 
.,/ 

Fabrikamız marangozhanesinde bir sene zarfında 
tahminen 100,000 yüz bin kilo tahta parçası ile ıooO 

beheri iki kilo ağırlığında çırasız beyaz çam ağacındstl 

kazığı ve 200 kadar eski teneke ve 1500 kiloya 
yanık makina Y•iı şartnamesi mucibince açık pat' 
talibine ihale edilecektir. 

isteklilerin ihale ıllnü olan ıubatın üçüncü pazar ~ 
saat on beşte Alsaneakta tütnn fabrikasına ıl1 
atları. 71 ( 12-17-22-27 ~ 

lzmir ithalat gümrüğü mo811 

m lttğttnden: 
G 

Kap Kilo Gram Kıymet Cins eıya 
Lira Kı. 

1 125 000 70 00 Demir cıvata 
O 15 000 10 00 Nikel kaplı demir soaıllfl 
O 000 820 4 00 Tel kesmej-e mahsus de"' o 
1 140 820 84 00 ı 
Yukarıda cinı ve miktarı yazılı eıyanın açık artır~ i 

retiJe aah)acatından isteklilerin 5-2 .. 935 Hlı filnli '', 
de lımir ithalit gllmrüp satıı komisyonuna mllr•'!r 
ilin olunur. 21-27 ı·· 


