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Staviski hftdieesile alftkadarİ 
ldukları aolaşılun tanınmış 
ahsiyetlerden dört kişi daha"' 

• ULUSAL • Stroen otomobil şirketinin 
alacaklıları; •irketin itltisdaıı 
kurtulması için alacaklannı 
tecile ve paraca yardıma ka
rar vermişlerdir . I aris mnddeiumumiliğince 

.,..evkif edilmişdir. 
lzmirde:çıkar, akşamcı siyasal gazetedir :.._ ___ .:,_ _______________________ __ 
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' Siya88l ııiyaretler devam edecek Almanya Dıınkil lik maçları • 

:Bay Laval, Romadan son- Yumurta muvazene Altınordu, lzmırs-
ra Ankara ya da gelecek o:~:~~;bt~;~:~:~~:k poru 1 -O yendi 

, omada, Mussolini ile Laval arasında vuku bulacak ko
uş~aların, çok çeti~ olacağını Paris gazeteleri yazıyor 
Parıs 4 (A.A) - Fransız . ... gıçtır ve herıey yeniden ya· 

at~uata .Bay LaYaliıı Roma· pılacaktır. Diğer taraf tan 
>'1 zıyareti kararıaı cotkun.. bu ıeyahat dııarıda bir çok-

• lukla karıılamekta ve buna ları tarafından dCS'rtler anlaş-
büyük ilmitlcr bailamakta- maaına avdet ıurdinde tcf-

~dır. Ancak Eko d6 Pari ı•· sir olunacaktır. Halbuki bu 
~•lesi bazı itirazlar koyuyor anlaımadan müttefiklerimiz 

""e diyor ki : 
"Anlaıma vadi ıerçekıe, 

bundan en ziyade se~iaecek 
ıene bizia. Fakat bi&e öyle 

ıeliyor ki çetin konuımalar· 
1 dan sonra iki htıldamet mes'· 

e efeyi baHedecek bir formlU 
, lizerinde anlaımıtlardır. Bay 
,. LayaJin seyahatı bir baılaa- Bay Laval 

ve ıerjkJerimia tiddetle nef-
re1 etmektedirler. 

§ lıta.nbuJ 4 (Husuıi) -
Fransa dıı bakanı Bay La-

val, Romada• sonra ba~an 

ittifakına dahil devletlerin 

merkezlerini ziyaret ederek, 
bu de~letlerin ricalile i6rtı
ıecektir. 

.M Faşij~r v: bu:solini .dlsoyguncu 
: USSO illi ır ge~ı Hasan jandarma-

esmİnİ takih etmiş 
Bu yıl içinde faşist alaylarında yeni 

tertibat alınacağt söyleniyor 

lıalyan .faşitleritıin bır geçit resmi 

. Roma - İtalya baıvekili lkinciıinde de itıizliie ka-
aınyor Musaolini, Faıist rşı yapılan mUcadelelerde 
gençlerinin bir geçit resmi· elde edilmiı olan neticelcr
ni ta~ip ettikten sonra bazı den babsolunmaktır. 
ask~rı kıtaatı teftiı etmiş 
ve zabitanla konuımuıtur. 

Bu yıl içinde Fafist alay· 
larında yeni tertibat alına
catını söyleniyor. 
~ Torinc> 4 (A.A) - Ste· 

fanı Ajanıı bildiriyor: 
b F •ıiıt fırkası mi li mecliıi 
1 

u. •abab ıenel kltibi riya-
etı altında burada toplan· 

nıııtır. 

Meclis iki karar sureti 
ka?ul etll\ittir. Bu karar su
rttıni,.. b' · . bi .. ırınc11 ecne 
nıeaıleketlerde oturan fatiıt .. 
lere ı __ d 
1 .. , •Ke aelAm r6nderi· 
IDtktir. 

Mareşal Fevzi 
Istaobula gittiler 
Ankara 4 (Hususi) - Bü· 

yilk erkloıharbiye reisi Ma
reıal Fevzi, refakatinde ikin· 

ci reis general Aıım bulundu
ğu halde Anadolu ekspre
sine bailanan husuıi bir va
gonla bugh lıtanbula hare· 
ket etmiıtir. lıtaıyonda baı
vekil İsmet İnönü ile harici· 
ye ve dabiJiye bakanları ve 
bilyök erkinıharbiye ve milli 
müdafaa erklnı tarafından 

uturlanmıttır · 

larımız~tarafın -
r. 

dan öldürüldü 
Kırıkkale 4 (A.A) - Şe

kavet ve soygunculuk yapan 
Veli oilu Haıan Jandarma
larımız tarafından, 6ldiirül-
müıtür. Bu zorba 926 da 
tekavet yaptığından dolayı 
sınır dı91na atılmıttı. 

C ;eııeral jorj 
Erkanı harbiye reis 

nıua vini oluyor 
lstanbul 4 ( Hususi ) 

Yugoslavya krah Aleksan
drm katilini yaralayan Ge· 
neral Jorj, Fransız Erkanı 
harbiyci umumiye reis mu-
avinliğine tayin cdilmiıt i r. 

Bay VenizeJos 
Uzun zaman Girit'te 

oturacak 
lstaııbul 4 ( Hususi ) -

Bay Venizelosun, uzun müd
det için Atinaya avdet etmi
yerek Girit'te oturacaj'ı, Han 
yadan haber veriliyor. 

Istanbullu 
izciler Şehrimizde 

Dün Akıam, denizyolları 
itletmeıinin Erzurum vapu
ruyla Şehrimize lıtanbuHu 79 
izci ııelmitdir. 

izciler; bugün Atatürkün 
heykeline; yarııı da Mene· 
mende inkılib ıehidi Kubi
liy menlcütaşına birer çe· 
lenk koyacaklardır. 

Haydarpafa Lisesi tale· 
besinden olan izciler, ıehri· 
mizde bir hafta kalacaklar 
ve perıema,e ıünft fstanbu
Ja d6nnelller4t.. 

Türkofiı Beri in ıubeıinden • •K- K h } 
buiÜD alınan tel yazısında, Şarkspor 3-0 K.S • a; a raman ar 
Almanyanm yumurta mu· D • 1 ""'}~b Jd ) 
vazene resmini lkincikinun 7 -2 emıryo una mag u o u ar 
ayı için yüz kiloda 75 Rayı· 
mark olarak teıbit ettiği 

bildirilmektedir. , .................. .. 
1 Gazetenıiz 

Saygı değer okur]a. 

rına bayramı kutlular 
l'e saadetler diler. 

* • • 
Bavram mftnasebeti- ı 

le ga~etemiz iki gOn 

tatilden ıonra Sah gftnft 

1 çıkacakdır. ,__ ' 
Bay Yevtiç 
Kabinenin beyan· 

oku-• • 
namesını 

yacak 

Buy Y evıiç 

Beigrad, 4 ( A. A ) - ıs
ku pçinaoın bugünkü toplan-

tısında Bay Yevtiç kabinenin 

beyannamesini okuyacakdır. 

§İstanbul 4 ( Hususi ) -
Yugoslavya kanunu esasisinin 
tadili için bir liyiha hazır

lanıyor. Bu layiha, yakında 

lskopçina kurultayına veri
lecekdir. 

Troçki 
Fransadau 
istenmedi mi? 

İstanbul 4 ( Husuıt ) 
Sovyet hükumetinin, Troç

kiyi Franaadan resmen İs· 
tediii hakkında Fransız 

gaıeteleri hiç birfey yazmı
yorlar. --Zelzele 

Dün öğleden sonra, biri 
saat 16,45 de ve diğeri de 
18,20 de Şehrimizde garb· 
dan ıarka dotru oldukça 
şiddetli iki zelaele 4>1mutchar~ 

Altınordu ıakımı 

Dün onuncu bafta1lik maç· Hakem Bay l.mail takımlan 
ları, havanın yağ:nurlu ve davet ettiği zaman Altınor-
. ddetli soiuğuna ratmen dunun malam kadrosunda 

;~pıldı. lzmirapor - Altınordu bir deiiıikl~k ql~adığı ve 
maçı ümit edilditi ıibi be- buna mukabd lzmınpor orta 
yecanlı geçti ve halen ıam· yardımcwnın bu maçta ye· 
piyonluğun batJnda bulunan r~i lımaile ~ıraktıit g6rlld8. 
Albnordu, lzmiraporu bir lyı baıbyan ıllı yan oyunun 
tek golle ve pçlükle yene· batında Alhnordanun aı all· 
bildi . ren çalııma ve tazyiki atla· 

B. takımları : 
Öğleden evvel saat 9 

da ilk mıç K. S. K. • ıark· 
spor takımları araıında bat· 
ladı . Hakem Bay M. Şenma· 

l ık'in idare ettiği bu oyunu K. 
S. K. gençleri 3 · 8 kazan· 
dılar. Sıra lzmirspor • Altın 
ordu B. takımlars maçma 
gelmişti. Hakem Hakkı (Göz· 
tepe) nin idaresinde yapılanl 
bu maçta İzmirapor, rakibini 
zaif avhyarak 5 • 2 gibi iyi 
bir farkla galip ııeldi.:Albn· 
ordu gençlerinin bir kısmı ha
vanın soğuk ve yağmurlu 
olmasından dolayı sahaya 
gelmemiılerdi . 

Sporcu, iyi havalarda ol· 
duğu gibi soiuk ve yağmur
lu havalarda da spor yapan· 
lara denir. Gençlerin bu ıi
bi hareketleri ıporculuğa 
yakıımaz. Her genç mekte
binin maçı olduğunu bilmeli 
ve seve seve oyunlara gel
melidir. 

A Takımları 
Saat 13 te Şarkspor • K. 

S. K. A takımları sahaya 
çıktılar. Oyun her iki tara
fın bucUlariyle iyi a-eçti. 

Şarkapor takımı, bilbaaaa 
müdafaaı çok çah9tı. Fakat 
hücum hatlarında anlatma 
olmama11 ele ıeçirdikleri 
fırsatlardan iıtifade edeme· 
melerine sebebiyet verdi. 

Neticede Karııyaka 3-0 
galip vaziyette sabayı terk 
etti. 

Sıra Albnordu .. lzmırapor 
araıJndaki IOD maça reJmitti 

tıldıktan sonra lzmiraporlular 
hilcuma geçtiler. Oyun epey 
bir zaman miitevaz.in bir ıe· 
kilde devam etti. Bilhaısa 

bu kısımda lzmirspor mu
hakkak birkaç gol fır1atı 
kaçırclıktan sonra O· O bera
berlikle bitti. lkinci devre 
daha heyecanlı geçti. Bu kı
sımda izmirıpor daha iyi oy
nıyordu. Hakem her iki ta
rafın f avullu ve sert o yunana 
milsamahakir davranıyor ve 
- Devamı 2 inci !ahifede -

Tayyareci 
Lindberg'iu çocu
ğunu kaçıranların 

muhakemesi 

Tayyareci Bm Lindbers 
Flemington, 4 ( A.A ) -

Lindberıin çocutunu kaçır
makla maznun Hopmanın da
vası altı erkekle 4 kadından 
mtlrekkeb Jüri heyetinin 
intihabından sonraya talik 
edilmifdir. 



S.lalf" 2 (UJuaal Birlik) S ikiDci Klmu -
Dünkü lik maçları 

B"flarafı 1 inci sahif ededir 
oyunun zevki bozuluyordu. 

Oyunun 25 inci dakika
ıında lzmirspor aleyhine bir 
penaltı verildi Adilin sıkı 
ıntunu bu gün çok ıüıel 
oynıyan Ibrahim kurtararak 
kalesine iol yaptırmadı. Fa· 
kat dört dakika ıonra Izmir· 
ıpor beklerinin rakip ıağiç 
Ye açıj'ı marka etmemesi 
kendilerine bir gole mal ol-
du. Altınordu kazandığı bu 
rolden ıonra pek az sllren 
bir tazyik yaptı Sonlarda 
lzmirspor daha canlı Ye atak 
oynadı. Altınordu defansı 
buan topu taca atmak su
retile oyunun biran evvel 
neticesine çalıııyordu. 

Bu esnada ufak tefek fa
vuller, ıertlik hakemin iÖ· 
zDaden kaçıyor ve oyundaki 
zevk te i•yip oluyordu. 

Nihayet 45 nci dakikanın 
ıeldiğini ilin eden hakemin 
d6düğü oyunun bitdiğini 
anlatdı ve bu mühim maçda 
tek bir iolle Altınordu le
hine neticelendi. 

lzmirapor oyunlarında ev
velki oyuna nazaran iki de· 
iitiklik olmasana rağmen bu 
maçda çok enerjik bir oyun 
f6ıtermitdir. Bilha11a kaleci 
lbrahimin takımın aldıj-ı bu 
neticede bilyilk bisseıi var
dır. Galib takımı ve iyi bir 
oyun gösteren lzmirspor ta
kımını tebrik ederiz 

Halk aahasında: 

Bu meyanda Göztepe-Türk
ıpor maçı da Türksporun 
gelmemesi yUzUnden akim 
kalmışdır. Öğleden evvel 
Parkspor-Hilil takımları bir 
ekzersiz yapmışlardır. 

Öileden sonra geçen haf
tanın finalini yapan Demir· 
yolu • Kahramanlar takımları 
revanş olarak karşılaşmış· 
!ardır. Geçen hafta güçlükle 
Kahramanları yenen Demir
yolu bu maçda iyi bir varlık 
iÖstererek rakibini 7-2 mağ· 
lilb etmeğe muvaffak ol
muşdur. 

Halkevi bayram turnuvası 
Geçen bayram olduğu 

gibi bu bayramda da halk 
evi gayrifedere takımlar ara
sında bir turnuva yapmaj'a 
karar vermiştir. 

Mevcut 12 kulüpten seki· 
zinin iştirak için müracaat 
ettiği bu turnuvaya Hacıhü
seyinler, Kahramanlar, Türk· 
yurdu, parkıpor, Bayraklı 

Demiryolu, Burnova ve Hi· 

lil kulüpleri iştirak edecektir. 
Diln bu kulllplerin murah

hassları ile ve kur'a çekile-
rek turnuvanın programı 
hazırlanmışhr. Bu programa 
g6re maçlar bayramın her 
ilç gllnünde yapılacak ve fi· 
nale kalan takımlar gelecek 
Cuma günü yapılarak turnuva 
nihayet bulacaktır. 

Proıramı aynen neıredi-
yoruz. 
Bayramın birinci Pazar il 

nü saat 13 te Hacı Hllıeyin
ler - Kahramanlarla. 

·saat 15 te Türk Yurdu 
Parkspor. 
Bayramın ikinci Pazarteai 

günü Saat 13 te Bayraklı -
Demiryolu ile. 

Saat 1 S te Bornova - Hi· 
ili ile. 

Bayramın üçüncü Sah sa
at 13 tc birinci günlln iki 
galibi, saat 15 te ikinci aü
nün iki galibi arasında dö
mi finali. 

Final bir hafta ıonra Gçlln 
ctl gün galipleri arasında 
olacaktır. 

lzmir defterdarlığından: 
İzmir körfezi dahilinde geçmiş seneler bedeli 3500 ve 

ıimdiki muhammen bedeli 3500 lira olan Homa dalyanmda 
1 Mart 935 tarihinden itibaren dört sene müddetle bahk 
avlama hakkı açık art1rmaya çıkarıldı. 
Şarname sureti istiyenlere varidat mtıdllrlüğünce bedel

siz olarak verilecektir. Açık artırma 935 senesi ikinci kl
nun ayının 12 nci cumartesi günü 1&at 15 de lzmir def-

terdarlığında toplanacak komisyonda yapılacakhr. Muvakkat 
teminat yüzde 7,5 dur. Hükümetçe tayin edilecek banka-
ların teminat mektupları ve devletin muayyen tahvil ve 
bonoları da kabul olunur. 27-30-3-6 5539 

------------------------------------------------Halk aahHında bayram 
turnova11na hazırlık olmak lzmir defterdarlığından: 
llıere muhtelif takımlar lssisinin verii borcundan ötilrü tabıili emval yasasına 
araıında hususi maçlar ya· iÖre haczedilen Ahmet ağa mahallesinde Çangırı çarşısında 
palacakdı. Havanın yağışlı ve kiin 37-39 sayılı dükkin tarihi ilindan itibaren 21 gün 
•oiuk olmasından bu maç· müddetle satıhj'a çıkarıldıj'ından pey ıürmek istiyenlerin 
ların bazıları yapılamamışdır. defterdarbk tahsilit kalemine müracaatları. 29-6-13 5568 r,. .................................................. ...ı .. -, 

Tayyaıre Sönemaso 
lefon: 3151 

Yılbaşı 

Bugün 

mftnasebetile iki bftytık 

PROGRAM 
filim birden 

1 -· FOX Donya 
2--AŞK 

Havadisleri !En son hnadt~ıer) 

TANGOSU !Almanca) 

elefon: 3151 

1stınbal'da sOrekll alkışlırlı karşılanan ve lc;lndekl mosiki parçıluını plaklardı, radyolarda 
n orkestralarda se' e seve dinlediğimiz bftyftk operet. 

--------.. ------~ 
3 ••KOCASIZ KADINLAR IFraueızcıl 
Dorothy Jordan'ın busene görr.ceğimlz aerapa hla ve heyecan dolu biricik filimi.. 

Seanslar. Perşembe ve cuma 13 - 16,30 - 16.45 ışk tangosu, 14,45 - 18,15 
• 21,30 kocaeız kadınlar. Diğer günler 14,45 te başlar. 

Fiatlerde Zam Yoktur. 

Bayramda 

Lüboııaoıı MeDükesö 

Stroen 
lflAe etmekten kur

tarılıyor 
Stroen tirketinin alacaklı· 

ları; tirketin iflAstan kurlu· 
iması için alacaklarını tecile 
Ye paraca tirkete yardım 
etmeie karar vermiılerdir. 

Bayram müna· 
sehetile 

Sabık Dedezadeler 
TAFLAN Gazinosu 

Ttlrkiyenin ses Kraliçesi 
FiKRiYE hanımı ve muhte• 
ıem bir saz hey'etini ania· 
je etti. 

Taflan iazinoıu bayram 
miinaaebetile İstanbuldan 
Sahibinin sesi baş muıanmye 
sı ve ses kraliçesi Fikriye 
hanımı angaje etmittir. Bay· 
ramın birinci iÜnilnden iti
baren ikinci Beyler soka~ 
iında TAFLAN gazinosun
da lzmir halkım müştehir 
okuyuılarile sermest ede-
cektir. Saz hey•etine mu-
ganniye (Nuriye), (Bedia) 
(Rana), (Ztlnblll) ve (Neıiha) 
hanımlar da dahildir. Müt· 
lAka ieliniz. 

IstanhuJ Oteli 
lzmirin en temiz 

( ~ık ve ucuz ) 

otelidir 
Temiz hava mükemmel 

konfur, dilt ve her türlü 
sıhhi ıeraiti haizdir. Bay-
ram : münasebetile yatak 
ücretlerini ucuzlatmışhr. 

Otelimize bir defa teırif 
edecek zevatın otelimizin 
her hususatından mem-
nun kalacaklarını vadedi
yoruz. 

Birinci Kordon ha 

vagazı şirketi itisa 
lı Istanbul Oteli 

Selçuk Oteli 

Bu Genç Kimdir? 
5 ikincfKAnu~ 1935 Tefrika No. 105 

- Epiyce 
zayiflemiş, sol
muşum delil 
mi?. DUn ak-

ıamdanberi iyiyim. Bak, bu
glln neı'em de var.. Ziyayı, 

renkleri, her ıevi seviyorum .. 
- Çok iyi, çok güzel. .. 

Haıtalığını atlattığına mü
kemmel alimetl.. 
-Eğer ıelmeaeydin, emin ol, 
arhk yüzüne bakmıyacak

tım .. 
Ve o akıam, Necdet der

hal toplandı, kalktı, bizimle 
beraber ıalonda oturdu. Ko
nuıtu, yidi, içti.. Cevza, çok 
müsterih ve tabit iÖrilnü
yordu.. Bana verdiii sözü 
tutmuıtu demek: 

Fakat; bu yapmacık ıey
ler, bu rol, ne kadar deYam 
edecekti? .. 

• • • 
Mektepler tatil artık .. Ve 

ben, gizlice bir Handa çah· 
ııyorum. Bu İf, bir nevi 
bammalhktır. Kuru meyve 
köfelerini akıama kadar ta
ııyor, dolduruyor, boıaltı· 
yorum .. 

Sabahleyin buraya gelir· 
ken aırtımdaki ceketi çıka· 
rıyor, tersine kathyor ve 
buraya gelince saklıyorum .. 
Akıam dönüılinde temizle
niyor ve tenha bir ıokakta 
ceketimi sıene sırtıma ieçi
riyorum.. Amelelikle mektep 
talebeliji arasında devamlı 
bir kıyafet oyunu .. 
Neı'em yerinde... Hiç te 

müıteki deiilim.. Hayata 
yavaı yavaı ayak uyduru
yorum.. Akıam yemeğimi 

mektepte yiyorum ve bu 
suretle epiyce bir tasarruf 
temin ediyorum .. 

Bir ıUn mektebe dönü
tümde kapıda mlldürle kar
ıılaıtım; 

- Oğlum -dedi- sen iÜD· 
düzleri ne yapıyorsun?. 

Şaıırdım: -

f AZAN: Orhan Rahmi Ç6k.çe 

Ben mi efendim -de· 
dim· ıey ... 

Söylesen e oğlum?. 
- Çahııyorum müdür bey. 
- Nasıl çalıııyorsun, nere· 

ye gidiyor, neyle meşsrul 
oluyorsun?. 

- Efendim, fey .. Bir mü· 
essesede küçük bir İf, ka
tiplik gibi bir iş verdiler 
de .... Ne yapayım, fakirim. 
Kimsem yok.. ihtiyaçlarımı 
temin için ... 

Ve devam edemedim, hıç
kırarak mlldilriln solundaki 
aralıktan avluya daldım, git
tim ... 

Ertesi giln her ıey mey
dana çıktı. Müdür, kapıcı
larla beni takib ettirmiı.. So
kakta ceketimi nasıl çıkar· 
dıj-ımı, bu handa bir ham· 
mal olarak nasıl çalııtığımı 
tamamiyle görmUıler ve ra· 
porlarını vermiıler .. 

Daha ertesi iÜn kapıdan 
çıkarken kapıcı 

- Bugiln mlldllr beyi gar-
meden çıkamıyıcaksın? 

Dedi. 
- Neden?. 
- Bilmiyorum, öyle emir 

aldık ... 
Müdür, beni odasında he· 

yecanh bir yilzle karııladı .. 
Elini omuzuma •koydu. Yü· 
zUme ıefkatle baktı: 

- Hepsini öğrendim oğ· 
lum -dedi- Bu benim vazi
femdi. Talebemin hareki
tını takibe mecburum.. Seni 
tebrik ederim, namuslu, te· 
miz ve özlil bir çocuksun .. 
Fakat bu it sana aj'ır gelir 
yavrum.. Tatili geçirmek 
için ben sana bir it bula· 
caj-ım .. 
Teıekkür ettim, fakat de

r'uhte ettiğim bir iti derhal, 
haber vermeden yllı Uıtn 
bırakamazdım. Bunu da mil
düre söyledim .. 

-lk11(1mı ıar-lzmirin en temiz ve ucnz 

otelidir • 
Müsteciri bulunduğum ote· Beş Dakikada 

lin tamirat ve tertibatı ik- 3 6 12 A ) k 
mal edilerek yeni bir ıekle ' ' Y 1 
kondu karyola ücretleri Buhar veya Elektrikle daimi OndtUaeyon 
bütün otellerden ucuzdur. 

Almaayadan ve Bftkreşten hmmıl olarak 
( 20 ) ( 30 ) ( 40 ) tek ya- Getirilen mtlessir ilAçlar. Yal ba'ı 
tak 50 kuruştur. Aylık oda-
lar 3 liradan beş liraya ka· Ve Bayram hazırlıkları 
dardır. Güzelliğinizin on kat daha artmasını isterseniz ondüle-

lzmir Keçeciler Lile si- - nizi ve makyajınızı mutlaka diplomalı MiNİK kadın ber-
Plerre Beuoh'nin meehur romanından muktebes Suriye c;öllr.rlnde ve Lilbnan Olkesinde çev· neması karı11ında Selçuk beri Sıtluya yaptı11nız. Telefon: 3101 

rllmfı, dftnyanın en bOyOk f llml Tayyare sinemasında gösterilecektir. oteli müsteciri Adres: K~çeciler caddesi 122 No.h 
Oynıyanlar : Spinelli, Jean Murat,, Cbaratouni Çeşme kaplıcalarında bakkal ilç katlı yeni binasında B. Sıtkı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~K~a:m:il--~~~~~~~~~~!!!!!!!~!!!!!!!!!' .... 

omanofların Tacı 
1 efrika No. 101 

bırakdığı bu yerlere tebdil 
hava için bir defa daha 
ıelec,iini ıöylilyordu. Fakat 
bana mukabil Alekıi Kole
IOV derin bir hüzne mübteli 
idi. Dakikalarca ağzını aç
mıyor, dütünUyor, dostu 
araııra kolunu dokunubda 
ne dOtündilğünil sorduğu 
uman birdenbire derin bir 
UJkadan uyanır gibi titriye
rek doğruluyor, hiç bir 
mana ifade etmiyen nazar

rla karıısındakine bakı· 
u. Zira aklı fikri hep 

bk sahillerinde, Rigada, 
(İren Şomnof ) un yanında 
idi. Şimdi niıanlısının kın· 

5 ikinci Kanun 1935 
disini niçin takib etmediğini 
pek iyi anlıyordu. 

Genç kızın ıebep olarak 
sıösterdiği amirine sadakat 
meselesi ıüphesiz bir baba· 
neden başka birıey değildi. 
İren Şomnof, Bolşeyfü aki
desini tamamen kabul etmiı 
idi ve sadakati Yufeye de· 
ğil, Sovyetlere gösteriyordu. 
Anlaşılan yemininde dura· 
mıyarak kendisine tevdi e
dilen bütün esrarı ifıa et
mişti. Zira Sovyet eyeti 
murahhasası tarafından prens 
Adam Ladovski'nin Oryant 
ekıpres katarında bulundu
iu baıka türlü nasıl haber 

alınabilirdi ? . 
Delikanlı ilk bakııda İre· 

ni mahküm ediyor, fakat 
sonra onun ibraz etdij'i aık 
delilerini hatırlayınca Rus 
heyeti murahhasasının bu ma· 
lumatı baıka bir menbadan 
aldığına kendi kendini ikna 
etmek iıtiyordu. 

Acaba bu menba ne ola
bilirdi? Bunu dütünüyor, 
bulamıyor. Sonra tekrar 
genç kızdan şüphe etmeye 
başlıyordu. 

Nihayet sabr edemiyerek 
dilşUncelerini prenıe de an· 
latdı. E1asen Adam Lado· 
viski trende maktulnn Ri
gadan geldiği tezahür edin· 
ce dostunun kirpiklerini ıs
latan g6z yaılaranın sebebi
ni pek al• anlamııdı. 

Aleksi Kolesova ıüpbele· litla ilerliyor, batıp çıkıyor. Bütün Rusya kadın ve er-
rının haksız ve pek seri Ara sıra su içinde kalıyordu. keklerinin imparatoru ve ve
olduğunu anlatmıya çalışdı. O derecede ki bir aralık, linimeti makamını işgal 

Fakat lren Şomnofun Adam Ladovski : edecek olan zahn önünden 
bayatından oda emin olduğu - Azizim, dedi. Galiba ana vatan yolunu hangi ku· 
için kat'i birıey ıCSyliyemi- ecelimiz bu aandalın içinde mandan açacak? 
yordu. Bütün ıöyledikleri gelecek! Oryant eksperesinde Bunu, Ceneral V rangel or-
dostunun yesini arthrmak- hesabımızı iÖrmek istiyen dusunda hiımet etmit ümera 
tan baıka birşeye yaramı· ıeviili vatandaıımızdan kur- arasından intihap etmek mev-
yordu. tulduk amma, bu seyabatden zuu bahsolamazdı. Zira bun-

Nihayet bu yabancı mem- kurtulamıyacağız! Fakat ha- ların hepsi, kumandanları ile 
lekette geçirilecek 24 saat y1r, ecelleri henüz gelme· beraber Kırım faciasının mes
hitam buldu. Gilneş ufuktan mişdi ve suikastdan olduğu uliyetini omuzlarında taıı
bir defa daha doğdu. Prens gibi bu denizden de kurtu- yorlardı . 
ile refiki sabahleyin erken- larak akıama doğru Galata Kıtaat üzerinde de hiçbir 
den, beyaz sakallı bir ihti· rıbtamına çıkdılar, OD dakika nfifuzları kalmamıştı . 
yar ile oğlunun kullandığı sonra iki dost kıymetli ema· Esaıen hafi komitada bun
eıki bir sandala yerleıtiler. neti hamilen Parapalasda )arın sadakatı hakkında fazla 

Mai, yeşil, ıarı iltimalarla kont Stroviskinin kolları itimat beslemiyordu. 
parıldayan deniz dalgalıydı. arasında bulunyorlardı. Onun başkumandanlık i-
Kayık, ihtiyar ile otlunun Yeni bat kumandan çin istediği adam, hem genç 
blUOn kuvvetlerile kOreğe Ceneral Vrangelin yerine hem de askerlerini dilediği 
ıarılmalarsna rajmeo mtiık· kim ıeçecek ? Devamı var 



• 

Bir Anlaşma 
- Dünkö nilıhadıw mlbAt -

- O tatsız sarı kadın. ra iıitdiği kapı zili onun 
- Ayrıldığımızı meserret- kalbini dondurdu. 
ıeyredeceld Sizin aamimi Vaktiİe o kadar ho9ınıa 
tu.nuz olduğu düşünülün- giden Simon, timdi menfuru 
böyle hareket etmesinin olmuıdu. Silzana güzel bir 
kadar fena olduğu anla- hediye alacağını dilşünmüş
r. O, b~na. Yarmak isti- dil; çünkn Süzan - bir kaç 
' müdhıt hır kepazelik yerine masruf olmıyan söz 
makla teladid ediyor. istisna edilirse - pek nizik 
:ani beni ancak siz kur- davranmıodı. Şimdi iki kadın 
rsını~ ayaklarınıza kapa- karıı karşıya gelmişlerdi; biç 
8~ rıca ederim; müdaha- bir şey iıidilmiyordu. Bu 
edıo. G~rek kanun, ge- ıllkCın hayra alimetdi; fakat 
. adat sıze bu hakkı bah- birdenbire rüvelver ıeıi. .. 
.ıyor .. Bir azda bana an- Adriyen sarardı ve dışarıya 
ık edın.. Annem şimdi atıldı. Sofada, kaçan Madam 
•;dı, ~u çirkin mahlGku Gorjiye teaadilf etdi. Geçer-
e menın yolunu arardı.. ken ona bağırdı: 
- Gülünç oluyorsunuz, - Ne oluyor? Bir haber 
tum. d' . f Ç Jd 
S . versey ınız ı ırdınız mı?. 

· amım' · M d b . ıyım. a am Gor- bir daha böyle işlere kapı-
enı kıskandığınız zaha- hnam .. 

• düşmeli. O zaman kor- Adriyen salonun kapııını 
• ve b · h 
d . enı ra at bırakır. açdı. Süzan kanapeye yıg" ıl-

en ıst d'w. 
,. fak e •~ım ıcy pek bll- mıı, hıçkırarak ağlıyor-
'. .at. nıbayet sizde be- du. Kurşun perdelerden 

1 ısmıaıı taııyorsunuz Ye birinin ortasına yerını 
ev · · d ıızın e ocağınız. Ye- pek belli eden bir delik ar-

ı ed · k. b '" b" erı~ ı undaa son- mıftı. Adriyen ıordu : 
oyle ışlcre girişmiyece- - Ne oldu? Rüvelveri 

2
•• Ah 1 Cezamı çekiyorum 

Sır şey daha söyliyeceğim, 
aon, yani madam Gorjo 
' cesur değil.. Sözlerin 

bir İf göremiyeceği yer-

. Meseli bir tabanca .. 
azdan gelecek; çekmece-

de bir rovelver var.. Bu 

li ne kadar mükemmel 
suretde ifa ... edeceğinizi 

yorum Süzan! Benim için 

kerre aktörlük edin! 

- Simon gelecek mi? 

- Evet, bilmem niçin ... 

ha doğrusu biliyorum, sizi 

ıikattan haberdar edecek· 

•· Beni bu kibusdan kur
'lo, bütün gece uyumadım. 
b 'f b' zaı ır adamım. işte 
zeretim. 

- Hayır Adriyen, mar:e· 

İniz budala olmanızdır. 
kat size acıyorum ve Si

na iyi bir ders vermekte 
turna 2idecek. Bana 
ıane dostum olduğunu 
rlüyor~u ! . . En iyisi 
~le ıse fenaları kim 
~r nasıldır! Her ne ise .. 
ekleri affettiren kadın

ın böyle olmasıdır! Şimdi 
D "fk 0 elenmiş zevce rolünü 
ıııyacağıın hal Ne tuhaf! 
anıza 'd' . ıı ın ve lokman ru-
fılAn hazırlayın. Belki o 
hal~e kııı bayılıverir. Ad
~ ıtaat etdi. Biraz •on-

-DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

}kinci Beyler Solmgr N. 68 
Tel<'forı 3452 

'atıl k lngiliz tayları 
aracabey Harası müdürlüğün-

le11: • 8632 
I{ 5533 
l aracabe) harasında )eti tirileıı pedigrileri mftkem· 

' anadan ve babadan yarı cı 933 doğumlu d~rdfi. 
a ek beşi dişi dokuz ba saf kon lugiliz tayı 12 
l llunu nııi 935 Cumnı·tesi gllnO saat on dc'ıl'tte her 

ayrı nyı·ı açık artırma suretilc satılacnktır. Bu 
~'lar in ·ı· · · d b 0 l k ~ .d 1 gı ız tay yarışlarına ıştırftk e e ı ece e\ snı-

kır ar. Pedigrilerile mufassal eşkillleri , .c fotoğrafları 
ill ora f 
Ilı-lok}' stanLul, İzmir, Bursa, Bahkeeir baytar mn-
lp h' erile Ankara atlı spor kulftbOne ve İstanbul 

a ı ocab • • k k · t' ttıl • e;ına gônderilmiştir. Sab~a ıştırd etnıe ıs ı· 
d er~sntış gOnOnde teminadorile birlikte hara merke· 

c uluııınaları ilAu olunur. 26-28-30·1·3·5 

Kilo Gr. CiDl!ı ena Kıymeti 

L. K. 
o 615 ipek mensucat 20 00 
o 700 ,, 6 00 

" o 580 Pamuk yatak çarşafı 1 80 
1 895 27 80 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşyanın açık arttırma 

suretile satılacağından isteklilerin 16-1-935 Çarşamba gllnü 

İzmir lthalAt gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 5585 

lzm ·r I\fuhasehei hususiye müdiir
IUğüııden : 

1424 Jira 61 kuruş keşifli idorei Hususiyei vilayete ait 
Kemeraltında " Küçük Salepçi oğlu ,, hanı tamir edilece-

ğinden 20 gl&n müddetle münakasaya konulmuştur. iste~ 
lilerin 20-1-935 Pazar günü saat 9 dan 12 ye kııdar encü-
meni vilayete gelmeleri . 31 

•• 
• 

" YEN1 KAJ' AFLAR * 
Çarşısmda 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Mücellithanesine uğrayınız. 

N. V. 

v. F. h. van 
Der Zee 

& Co. 

• 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
" DELOS " vapuru S 

on kanunda bekleniyor, 9 
son kanuna kadar Anvers, 
Roterdam, Hamburg ve Bre
meo için yük alacaktır. 

11 MOREA ,, vapuru 30 
birinci kanunda gelip An
vers, Hamburg ve Bremen 
den yllk çıkarmıştır. 

"NIEDERVVALD,, vapuru 21 
son kanunda bekleniyor, 23 
23 son kanuna kadar Anvers, 
Roterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 
ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 

JI 

CendeJi Han. Birinci kor-

don. Tel. 2443 

Tah.mil için beklenilen vapurlar 

"EGYPSIAN,, vapuru 15 

birinci kinunda Liverpol ve 

Sv•enseadan. 

" THURSO ,, vapuru 25 
birinci kanunda Londra, Hull -ve Anversten gelip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull için yllk 
alacaktır. 

" ARTA ,, vapuru Ham

burg, Bremen ve Anveraten 

gelik tahliyede bulunmuıtur . 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 

Satılık Motör 
12 beyıir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmış 

bir motör satılıktır. Taliple

rin idarehanemize müraca

atları ilin olunur. 

Kira ık ev 
Göl.tepede Halit Ziya bey 

sokağında 16 numaralı hane 
kiralıktır. lstiyenler iskele 

başında bakkal Hasan ağa
dan öğrenebilirler. 

lann isimleri üzerine meı'u· 
lizet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 

No. 2007 • 2008 
telefon 

.. ı 
Hamza Rüstem fotoğrafbane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rıisıenı bc)·in fotop-aflıancsi, lrınirde en ryı 

fotoğraf çekme/de şöhret bulan bir san'at ocağıdır. En 
müşkülpcsenı olanlar dahi, burada çcktirdilcleri fotokraf
lardan memnun kalmı,şlardır. 

Hamza Rüstem beyin, fotoğraf malrcmeşi satan ma· 
gazası da muhterem müşterilerinin ince zevklerine glJre 
1ıcr çeşit malları, fotograf makinelerini bulundurmal.-ta· 
dır, Bir zıyarel her şeyi ispata 1&6jidir. 

{izmir • Başturak caddesi, Refik hey 

IE .· . 
- ..... ~ 1 : '- > ·-; , . 

AHAP 
O kadar zarars zdır ki lcalp, böbrek, hasıır memeleri rahat8ızlarına, ge
belere, çocu ~ ara ve tans ·onları yükselmiş kimselere doktorlar yalnı~ 
( Pilrjeıı Şahap ) milshil pa till rini 1avsiye ederler. 



e ak 
(Bahaeddin Şnldr Beyin Bıraktığı Yeaikıılara Güre) şa 

Alman kilise&ini devletden ayıran mllşkiller Ittihatcılardan Hamd m 

Sardak.i l(atolik kiliseleri Almanya le- Bey yazdığı bir mek-
hinde bir nümayiş yapmişlardır tubda neler söyliyor 

Sar Katolik aleminin Almanyaya karşı görülen son temaytılo 
ahlakt bir fazilet şeklinde tefsir edilmekdediı-

Sarbruk 4 (A.A) - Sardaki bir çok katolik kiliaelcri 
bir nümayiş yapmıılardır. Bu nömayiı Sar katolik alemi· 
nin Almanyaya merbutiyctioin bir ifadeai ıurctinde tefsir 
edilmektedir. Biitün ııazctcler tarafından neşredilmiı olan 
beyannamede, bu kiliaclcr Almanyaya merbutiyetlcrinin ah· 
liki bir fazilet olduiunu unutmamıı bulunduklarını ve bi
naenaleyh bu faziletin icabı veçhile hareket edeceklerini 
beyan etmektedir. 

Ancak bu beyannamede, plebisitten sonra Alman hükiı· 
metinin kilise ile devleti bir birinden ayıran ruüşkil!ere 
bir nihayet vcreceii ümit ve tcmcnniai izhar olunmakta
dır. 

§ Sarburken 4 (A.A) ·- Havas Ajanıı bildiriyor: 
Nocuse ıazetesi S.ar reyiamınıo neticeleri baılıiı altın· 

da yazmıt olduiu bir makalede, Sarın Almanyaya dönmesi 

lehinde hafif bir ekseriyet elde edildij'i takdirde ıtatuko· 
nun ıürünllp ııitmeıi imklnandan bah&etmektedir. 

Bu gazete yapılacak plebisitin alelade bir ekseriyetinr 
kuvvetli bir akaliyete iradeıini kabul ettirmeai teklinde 
tecelli eden normal intihabat mahiyetinde addedilemiycce
iini beyan etmektedir. 

Ayni aazcte evvelce yukarı Silizyada yapılmıt olan ple
biıiti batırlitmaktadır. Bu plebisit eanaunda uluslar kuru
mu reyiamın yüzde kırka mukabil yüzde altmıı nispetinde 
Almanya lehinde çıkmaaı lh:erine arazinin taksimine karar 
vermiıti. 

Gazete netice olarak arazinin takıimi mes'uliyetini üze
rine almıyaca&-ından dolayı adalete en ziyade uy2un olan 
suretin atatukonun mu•akkatan muhafaza e>lunacaiını yaz
maktadır. 

Zinovyef 
öldnrnlmedi 

1 Dostane 1"emaslar 

1(8zımi Han An-
Nevyoı·k 

Soğuk dalgasının te-
İstanbul, 4 (Hususi) - Zi

novyef ile arkadaıı Kame· 
nefin öldürüldükleri hakkın· 
daki haberler asılsızdır. 

Gerek Zinovyef ve 2'erek 

Kamenef, spor için Sibir· 
yaya 2itmi1lerdir. 

Ana kız 
Bir birini balta ile 

öldftrdnler 
lstanbul 4 ( Huıuıi ) -

Bolc:ovina eyaletindeki ka

sabalardan birinde bir ana, 

kızile kavaa etmit ve her 
ikisi birbirini balta ile öldllr
milıtilr • 

Staviski 
HAdisesiııden dolayı 

yeni tevkifat 
fstanliul 4 ( Hususi ) -

Staviski hidisesile alaka

dar oldukları anlaşılan ta
nınmıt .şahsiyetlerden 4 kişi 

daha, Paris müddeiumumili 

ğinin emriJe tevkif edilmiş
dir. 

Roman,1a • 
• 

Milli ıuüdafaa içic iki 
miJyar Ley ayırmak 

istiyor 
İstanbul 4 ( Hususi ) 

Romanya hükumeti, milli 

mfidafayı kvvetlenirmek için 

yeni tertibat almağa karar 

vermişti~ Baıbakan Bay 

Tataresko, Parlamentodan 

2 milyar Ley tahsisat iste

meje karar vermiş ve bu

nun için bir teklif projesi 
hazırlamıştır. 

Adatçinin 
aşı sulbsarayına 

nakledildi 
Lahey, 4 (A.A) - Adat

çinin naıı bu sabah Svcnik 
köşkünde Lahey sulh sara· 
yına naklediJmişdir. Orada 
muauam merasim yapılmış· 
dır. Bu merasimde Felemenk 
kraliçesi ile Belçika kralının 
mümessilleri ve diğer bir 
çok zevat haıır bulun· 
muşdur. 

karadan ayridı 
lı·an hariciye nazırı şerefine, Iran 

büyük elçiliği biı· ziyafet verdi 
Ankara 4 (A.A) - lran Aras, Şükrü Kaya ve öko-

dışarı işleri bakanı Kizımi nomi işleri bakanı Celil Ba· 
Han şerefine diin akşam yar Riyaseticilmhur umum 
lran elçiliiindc verilen ziya- katib Hasan Rııa Soyak, 
fette, Baıbakan ismet İnönü, banaver Celil, dışarı itleri 
dışarı işleri ve içeri işleri bakanhiı ileri aelenleri bo-

bakanları Te•fik Rüşdü lunmuştur. 
Kaıımi Han buııün serııi 

evini a-ezmiı ve öğle yeme-Atina'da 
Radyo istasyonıı 

yapılıyor 
Atina - Yunan hüküme• 

ti; Atinada yapılacak olan 

radyo istasyonu için Marko

ni şirketile mutabık kalmış
dır. 

Hükumet; Markoni şirke-

tine yirmi beş sene için im
tiyaz vermişdi r. 

Şirket istihdam edeceği 

memurların Yunan t ebaa-
smdıuı olmasını ve yirmi_ 

beş sene sonra bütün tesi
satı yep-yeni olarak istas-

yonu Yunan hükumetine 

terketmeği kabul etmişdir. 

Bulgar hükumeti 
1~aziyetlerini bildirdi 

Ankara, 4 (A.A) - Sofya 

sef aretimizden alınan habere 

göre Bulgar dış bakanı tet
rifa t umum müdürünün 

elçiliğimize gönderdiği; Ça

pakçurda vukubulan zelzele 
dolayısile ierek Buliar hü

kumeti gerek kendi namına 
taziyetlerini bildirmiıdir. 

Ih ti lal 
Haberleri tekzip 

olunuyor 
Tiran 4 (A.A)- Arnavut

luk matbuat bürosu Arna
vutlukta ihtilal çıktıiına da
ir olarak yabancı gazetelerin 
verdikleri haberleri kat'i su
rette tekzip etmektedir. 

iini husuıi olarak Ankara 
Palasta yemiştir. 
§ Ankara 4 (A.A)-iran Ha

riciye Veziri Kizımf Han, 

Anadolu ekspresine baila

nan hususi bir vagonla bu· 

gün lstanbula bereket et
miştir. 

Kaıami han istasyonda baş· 

bakan ismet lnönü ile Ha .. 

riciye bakanı Tevfik Rüştü 

Aras, Dahiliye bakanı Şükrü 
Kaya, İran büyük elçisi Sa
dık Han, Riy.nseticümbur 
umumi katibi Hasan Rıza, 

ıer yaver Celil beylerle Ha
riciye vekaleti erklnı tara
fından uğurlanmıştır. Bir po · 
Jis mUfrezesi selim resmini 
ifa etmiştir . 

Ulusal 

Biri· 
Cündelik ıiyual gazete 

Sahibi: Hay dar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Ni1%heı 

Telefon: 2776 
Adres: lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş sc.nelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinJar : idare· 
hanede kararlaştirilir 
Basıldığı yer : AN AD ULU 
matba sı 

ıiri altında 
_!ıtaDbul 4 ( Hususi ) -

Amerikada baılıyan soiuk 

daliası, bOtiin tiddetile hnk
münil ailrDyor. Nevyork ve 

civarındaki d6rt ıehirde re

ne) hayat soiukdan durmuı 
a-ibidir. 

IRADVQJ 
Bu akşamki 

program 
223 kh. Varıova 1345 m. 
18 Sözler. Piyano keman 

sonatları • Sözler. 20,20 S6.z· 
Jer - Pllklar (Marlene Ditrih) 
20,45 Sözler - Hafif orkestra 
haberler. 22 Senfonik kon
ser· Spor. 23 Reklam -Dans 
Sözler - Dons . 

638 kbz. Prag 437 m. 
16,55 Asker muzikası 

karışık neşriyat, 18,25 kuar· 
tet konser - Ziraat - a· 
mele, 19,05 Almanca neşri· 
yat, - haberler, 20,10 plik 
ııktüaliie , 20,25, " Taç al
tında ,, isimli musikili piyes 
21,15 operet musikisi, 22,15 
Bela-raddan naklen, a-enel 

avle, 19,05 Almanca neşri
yat - haberler, 20, 10 Avrupa 
konseri, 22,45 plAk - haber
ler • plak, 23,30 orkestra 
( şarkılı ) 

175 Khz. Moskova 1714 m 
l 7,30 Sözler. 19,50 Teska 

operası ( Puçini ) ve Nicola
inin u F emmes Joiyeuıes de 
Vidsor ,, ( Her iki eser de 
radyo için adapte edilmiştir) 
22 Muhtelif diller! konfe
ranslar. 

Paris, (Kısa dalga) 19 m. 68 
14: Konser nakli, 15: Ha

berler. 15,30: lnııilizce ha
berler. 15,45: Deniz haberleri. 
16: Söıler. 16,30: Şundan, 
bundan. 16,45: Şark1h kon .. 
ser. 

814 Kbz. Bcrlin, 356 m. 
17 Küçük orkestra, 18,45 

sözler, 19,05 tayyaıe uçuıu, 
mizahi 19,20 ''Eteiin aöl
gcai,, isimli skeç, 19,20 halk 
musikisi, 20,20 konser (Bch) 
20,40 aktüalite, haberler, 
21,10 Hamburgtan nakil, 
23 Haberler. 

Bunların hep birden azle-
dilmelerine imkln yoktu. 
yerlerine kimler retirile-
cekti ve idari işlerde tec
rtıbcsi olmakla beraber meı
rutiyete sadık kaç kişi bu· 
lunabilecekti? bunları yap
mak mümkün olmadıiı için 
devlet işlerini demir elle 
idare etmek lazımdı. 

Halbuki bütün itler başta 
Sadrazam Kamil Paşa olmak 
üzere hep iıtibdat adamla
rına bırakılmııdı. Cemiyet 
yalnız uzakdan müdahale 
ile iktifa ediyordu. Halbuki 
bu müdahale, Kimil Patanın 
ittihat ve Terakki kulüple
rini kapatmak için viliyet
lere emir 1öndcrme1ine bile 

mini oluyordu! 
Samıuadan a-olen bir mek

tupta bu vaziyete dair Ye· 
rilea tafsilitta deniliyordu ki: 

" Samıun, Trabzon ve ci
•arJarına diier •illyetler a· 
baliıinde• poliı komiıer ta
yini liıım ielirken hürriyet 
ilin edildikten ıonra iıten 
el çektirilen mutasarrıf Ce
mal Paıanın rüıvet vasıtaıı 
olan komiserin yerine miilıa 
Zaptiye Nezareti muavini ve 
hafiyelik mucitlerinden Ah· 
met efendi Samsun komiıer
liiine tayin ettirildi. 

Bereket versin ki viJlyet 
onu kabul etmedi. Halbuki 
timdi ondan daha ahlaksız 
olan Çarşamba komiseri 
Çerkes M. tayin ediliyor. 
Trabıondao ahali tarafından 
kovulan Hüseyin Ruhi hafi
ye nazır vekili Ziver beyin 
himayesinden emin olduğu 
için Istanbula aitti. Bu a
dam da her halde bir yero 
tayin edilecektir. Hala mı 
eski istibdatı balamı eski 
iltimas ve himaye eseri gör
mekte devam edeceğiz?. " 

İttihat ve Terakki cemi
yeti bu gibi fenalıkların ö
nüne geçmek için memle
ketin muhtelif yerlerine mü
messiller göndermişti. Bu 
mümessiller gece, gündüz 
çalışmaktan geri durmuyor
lardı. Mesela Selanikte ku
rulan ilk Osmanlı Hürriyet 
cemiyeti ınüessislerinden Is
mail Mahir efendi Ankaraya 
ıönderilmi~ti ve oreda ce
miyet teşkilatilc meıa-ul bu· 
lunuyordu. Erkanıharp bin
baıılarından Vebip bey Er· 
zorumda idi. 

Oradan yazdıj'ı bir mek· 
tubunda i§lerin iyi gittiiin· 
den bahisle uzun senelerden 
beri dördüncü orduda bulu
nan mUlizimievvel Halit ef .• 
nin üçüncü orduya naklini 
rica ediyordu. Vehip bey 
Erzurumda Ermenilerle de 
müzakereye memur edilmiıti. 
Fakat kiminle müzakere e· 
decei'ini bilmediği için bunu 
Selinik merkezinden aor· 
muıtu. Selinik merkezi de 
latanbuldaki heyeti meb'u
seye: 

" Erzurumda daşnakzuti
yunlardan kimlerle görüoe· 
bileceiinin orada bulunan 
!rkinıharp binbattıı Vebpi 

b ye telgrafla bildirilmesi .. 
mealinde bir tclııraf çekerek 
i~i lstanbula havale etmiıti. 

Bundan bu badiıeler es• 

nasında, meşrutiyetin ilin• 
sıünilnden sonra ~eçen haf" 
talar zarfında isimleri zik' 
rolunan zatlar içinde ittihat 
ye terakki cemiyetinin eski 
hadimlerine hemen hiç te
sadüf edilmiyor ribi birıeY" 
di. Halbuki bu eski hadim" 
ler arasında öyleleri vardı· 
ki Paris merkeıile, Ahmet 
Rıza beyle on, beı seneden" 
beri muhabere etmiıler •e 
hürriyet fikrini en tehlikeli 
devirlerde, Abdülhamid ida
resinin en ziyade ıulUm yaptı' 
Hnelcrde hiç korkmadaıa 
memleketde tamime çalıı· 
mıılardı. Bunların baııad• 
ıonraları Hamdi baba namını 
alan Hamdi bey vardı. Pa• 
ria (merkezile yapdıiı mu' 
haberclerde 14 Aiabey,, İm" 
xaaını kullanan bu Hamdi 
bey ınmrtıkde memur idi. 
Meırutiyet ilin ediJdikdeıı 
ıoııra 1 EyHllde doktor Ba-
tor Balaaeddin Şakir bey 
vaııtaıile ittihat ve Terakki 
cemiyeti merkezine ıöader
diii bir mektu~unda di
yordu ki: 

14 Bea, Siliıtreli Jbrahiıo 
paıanın ovluyum. 1293 H" s 
nesinde biraderim Ali pat• 
mecliıi mebuaana iza olup ., 
sreldiii tarihte beraberinde 

1 latanbula ııeldim. Meclisi 
mebusan tatil edildikten 
ıonra benecbi mahirane 

ile herıiln tazyiki çoialtılan 
iıtipdadın yükü altında va· 
tanımı sahili meırutiyete 
çıkaracak bir fnkai müm· 
taze, bir kurtuluş yolu ta· 
harrisioi, tesisini kendime 
mestek olarok kabul cttiııı 
ki bu meslekte bugGne ka· 
dar cüz'i bir inhirafım vu
kubulmamışhr. 

G eçen otuz şu kadar se· 
nelik ömür içinde fakr ve 
yokluk yesiaver bir sebııtla 
payı hayatımı takipte ısrar 

cttiii için, şu vatana düşün
düğüm kadar çok ve~ büyük 
ümidim gibi, hayalim gibi 
parlak bir hizmetimin busu• 
Jünü menetti; kih arkadaş· 
}arımın vefatları a-ibi elim 

(Milliyet) 

- ~vanı edecek -

~~~--------~~-Soy adı alanlar 
D. Demiryolları yedinci 

iıletme müfettitliii Bayraklı 
istasyon memuru Bay Şevket 
Yapman; Paji ticarethanesi 
kAtibi Sökeli Bay Rıdvan 
Sökmen soyadını almışlardır. 

Donktt konferans 
Halkevinde verilmeğe baş

hyan iakılib konferanalaramn 
üçüncüsü, dün öğleden sonra 
saat on beıde lise tarih 
muallimi Bay Midhat tara· 
fından verilmiıdir. 

Dünkü konferansın mev
zuu uınkılib tarihi,, idi. 
Konferansdan bütün lzmir 
münevverleri hazır bulun· 
mlltfa rd ı r. 


